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ھو  واد ن ارر. ادي ن ك ال و ا وف در
 أ وھو و. ادر ك  اطرة دان او دون  ادة
وادا وز   ل ا  ادر أ دار طق
 طق ادار اذي ادل ھذا وو. ال اطول أو ال ار
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 .وادارة ا وادي

  

  

  

  

  

  

 واذرا ط دوا  
  

ISBN XXXXX 
ISSN XXXXX 

 

 

 
 
 ّا و اور، وھذا ادف ھ٥  ن و دا ا ووواد ا

ووق اراوا )INFCIRC/225( ا ط دول وإا دات إم إرد إ ،
ن  و ظو  د واد اوو واراق اوو أو  زز ك 
 راذ ا  درا ن ء أول إر ن ،و ذھو ظوا

ر وار. وادف ھو  اواد اوو واراق اوو ن أل ص ا
  طر ال اررة ا طوي  ل ھذه اواد أو اراق.
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 نا وويا ون ا درةا 
 ورات  نووي اا ون ا درةا  نووي اا ا 

 فو رل اب أرول واور وا  ذونل ار وا روعر  او
وادي  ، ارط ارى واراق ا واواد اوو واد ا اذا ال

 ا ل، اووي ن ا ادو اوك  اورات ھذه وق. ك ال
ا دواد ا دا  ،ووا ،دود ووا وكدر ان ان أ  ا
س، وأ رارين وا دو١٥٤٠و ١٣٧٣ ا ،وا دوا  لب أرھا 

ل ك اوك ووي، وا. 

 اووي ادرة ن او ان   ات

 :ا ات  ادرة ن او اووي ان   اورات در
، ود اووي وھ ان أھداف  وي اووي: ان أت  •  

 .ا وت اس وور
  اء ادول أن دھ  ا ارت أل رض اوت:  •  

 .اووي ان أت طق
  •  ذ: أددم ا دزن ا تون ا لا  ت رح، واو 

 .ذھ دار
 ا وي  دار، اد ار  :ل  ا: او ورات  •  

 ددة؛ أط أو ت  ذا أد طق  ن  وت أو/و
ا  ادر اد ا دورات أو/و ا ا ول، اد ادرو

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

راض اوا  

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

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

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

 .اظر
  ُورا    وراتراض اوا   نووي اا  ا

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

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

ا وظل ا  ن   أو وو واد دامل اد اراھن اا
ود ّدت ادول ذا اطر  إ ازام  واد  أرى راض ررة.

وات   زز  ھذه اواد ورا واّدي  داث ان اووي.
دو ًو تو ،وك از از  دولا  ووين از از دةد 

وان اووي أر أ  إدارة اووت اوو و   أء ام.
. لَُ رى أوا واد اأو ا ووواد اا  َدمُ ت اطا  

 م إدووي، ان ا صا ر ل ن ،وّدم ادول وا
.داوا و  ووي نأ ظو ءر  ً ً ودت اد او

وُّر ھذا ا ن ظو ان اووي اوط ا ھ ك ا  إزاء ان اووي.
:   زر  ت؛وا ؛ وذات ا دوا ووك اذ ا

ا اد؛ ور اواد ورا؛ واف ن ار ذه اواد وادي ؛ و
ور او ،ن ل  ان اووي  وطط اّدي اوط؛ ودار اطوارئ.

 طر دال واذا ان ھ ظو ذ  دولدة ا إ ، درةا
و .   

‘ أت ان اووي’وّف  ان اووي ادرة ن او ن 
  ؛را رھو دو ووي ان اا ظو أھداف  وي ا

.دات ارذ؛ واا ّت؛ وأدون ا ّف  
ن ان ا ؤول ا ّل دو لّووي.و  ذد، ادا و و

رت ق أن اواد اوو ورھ ن اواد ا واراق واط ذات 
ا؛ و أن ھذه اواد ل ادا، أو ز، أو ؛ و ار ر 

دث ن أداث ان اروع وال ر اّد ذه اواد؛ واھب ّدي ي 
  اووي.

وط ت ا اد ن اب ر اذون  واد اوو ون 
رب اراق اوو أو ت ال دة ق ودا ًون  ادن 

.دووا وطوا ا دا ا ز از  دوا ق اد او ،وود ا
  وون  او  وغ وت  ل ان اووي.

وُرت و اوت ا  اد واد اوو أول رة  م 
ود  ھذه اوت،  وأّدھ رق ن اراء د إ إ ادر ام. ١٩٧٢

. وات INFCIRC/225ق ا رز   او ُ١٩٧٥رت  م 
.ًر ًر ذذ تب وأر ودول ھذه اوام  اا  تُ د١٩٧٧و 

   .١٩٩٨و ١٩٩٣و ١٩٨٩و



 

 

اھداف ’، أّر س ظ او وؤرھ ام ٢٠٠١و أول/ر 
دا  دئ اوا ‘.دا  دور اطز از طوة ھ  و

، دأ او زاد رورة  ا اّو ن او ٢٠٠٥م 
INFCIRC/225/Rev.4 (Corr.)  دوا ووك ارة واورات اطا را 

  اددة.
 ٥: ا اّ وارض ن ھذا اور ھو أن ؤدي وظ ون ھ

 وINFCIRC/225  دد١٣وا  ون ا درةووي ان اا  ن
.ووق اراوا ووواد ا دا ن او نا ،(توا)  دف ووھ

ي إ دة ادول اء  ذ ظو   اد  ، ذك أ
ازات ودات د   ق ھذه ادول  ق وك ادو ن ان 

   اووي.
 ون ا درةووي ان اا  ن ورذا اداد ھإ  دو

ورت ورات   ل  ل ھ دد ر ن اراء ن ادول اء.
د ات  و اوُِ ،  د أو  ادول اء وت 

ت اودة دذ  ل ادول اء دة ٢٠١٠ط/رار  ُ م .١٢٠  ًو
ول اع   وح اوُِ د  ا ًزد ن ات وارات.

ت اواردة ن ادول اء وم اول ، اُرت ا٢٠١٠ أول/ر 
 إ واق  اراء ن ا ا ذا اور.

 
 
 
 

رر ظ 

 ول ھذا ارر ل اؤو ،واء أت و أو ر و ،ن 
 أل أي ص أو ا ن ال.
درص ان ا مرا ذا وھ  واردةت اوا د  ظا  د

اور،  ل او و دو اء أ ؤو ن اواب ا د  ن 
 ادام ك اوت.

 دان أو ام  أي م ن ب   ت داموي اط و
ط دوا ور، وھو ام، أو ادان أو اذه ا وا ون ا ،ذرا 

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

 .و و ن ب اوأ د أ
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  ٢٠  ..........  طت ا اد ن اب دون إذن ل ادام وازن
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  طت  اواد اوو ن 
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  اطت ا واد اوو ن 

  وا ون ا٢١  ............................  )٣٥-٤ – ٢١-٤( ا  
 ووواد ا ت اطا  

  وا ن ا )٢٤  ..................................  )٤٩-٤ – ٣٦-٤  
 ووواد ان ا دد ردا ذت اط  

  دوا روودة أو ا٢٦  ...............................................  ا  
  ٢٦  ......................................................................  اطق وادود

ادو  تط )٢٦  ........................................  )٥٦-٤ – ٥٠-٤  
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ووق اراا  برن ا دا ت اط  ........................  ٣١  
 ،وب اواق ذات ارا ت اطا  

  وووى ات اط كذ   )٣١  ..............  )٤٢-٥ – ٢٠-٥  
   راق اوواطت ا

  ٣٥  ....................................  )٤٣-٥( ارى اوو واواد  
  طت اذ دار ذات  ف ن 

   د ب أور ب اوا٣٥  ........................................  ا  
  ٣٥  ...............................................  )٤٤-٥( اطق وادود

دو  تط٣٥  ...........................  )٥٣-٥ – ٤٥-٥( ا  
  ٣٦  .........................  )٥٨-٥ – ٥٤-٥( اطت ّ ل

  طت اذ دار د اب دون إذن   -٦
  ٣٧  ...............................................  واد اوو ور ل ال  

  طت ا اد واد اوو ن 
  ٣٧  .......................................  )٣- ٦ – ١-٦( اب دون إذن ل ال



 

 

  )٣٨  .............................................  )٥-٦ – ٤-٦  
ووواد ال ا رت اط٣٨  ............  )١٠-٦ – ٦-٦( ا  

ت اطن ا ووواد ا   
  وا وا وت ا٣٩  ...................  )١٨-٦ – ١١-٦( ا  

  اطت ا واد اوو ن 
  وا ون ا٤٠  ............................  )٣١-٦ – ١٩-٦( ا  

 ن ا ووواد ا ت اطا  
  و٤٢  ............................................  )٤٣-٦ – ٣٢-٦( ا  

  واد اوو طت اذ دار دد ن ا
  دھل وال ا روودة أو ا٤٤  ..................................   ا  

  ٤٤  ...............................................  )٤٤-٦( اطق وادود
دو  تط٤٤  ...........................  )٥١-٦ – ٤٥-٦( ا  
  ٤٥  ...........................  )٥٥-٦ – ٦٢-٦( اطت  ل

  ٤٦  .................  طت ا اد واد اوو ن ارب ل ال
  ذات  ف ن اواب  طت اذ دار

  ٤٧  ........................................  د ل ال وا رب أ  
  ٤٧  ...............................................  )٦٠-٦( اطق وادود

  ٤٧  ...........................  )٦٩-٦ – ٦١-٦(  دواطت 
  ٤٨  ...........................  )٧٣-٦ – ٧٠-٦( اطت  ل

  ٤٩  ......................................................................................  ارف

را٥٣  .......................................................................................  ا  
  





 

١ 

١-  د 

ا  

 اوو ر ًن اووي وأدرت  ن وت او ادو ط  -١-١
اورات ول ان اووي دم وت وإردات ن دول أن د د 

و ذھ دووي ون ا وطا ظو ء١إر.  

٢-١-   تو أر ون ا درةووي ان اا  رل إطن و
:ورات وھووي’ ان ات ات’، و‘أوذ’، و‘اا ّدات ’، و‘أدرا

ا.‘   

ّن اھداف  —‘ أت ان اووي’وھو  —واور ار اول   -٣-١
 وار اوھر ن اووي، وھو وّر أ ًوت  دان ان.

٤-١-  ا ر أل ا ول  تون ا ا را و
 ذھّ دول أنا  ن ا  وت اطرض اووي، ون ا وھرا

.دئ اق اط  

٥-١-   راوا ن ارن اور اوذ’أي  —وا ّدات ’و‘ أدرا
ا ‘— .ر ادادام ا توذ ا ن ً رت أو 

٦-١-     ًّووي ون ات او ورات ًّ ورھذا ا و
: 

—  ]  طرق اراوا واد ا؛ ١ا[ 
 ].٢ار [واواد اوو ور اواد ا ر ا م   —

وو ظو وط  ن اووي،  ذ اوت اواردة  اورات 
.ّ ا  

  

                                                           
  ١   دمُ "دا ا" ط ن ووين ا ومرف اُ  فو رر ا 

.ووق اراوا ووواد ا  ّا و اور ھأن ھذا ا ٥و  وINFCIRC/225 زال  ،
  ط "ا ادُ "َد ً ھذا اور.



 

٢ 

واد ول ھذا اور و ن وى اوت وص ان ادي   -٧-١
وو٢ا ووق اراوا.  ّا ك اذ ٥وھو وINFCIRC/225  ]٣.[ 

  ، د  ظو ذ  اء ادول اور ھذا ود -٨-١
 كت أي ذزادات اد و    طراف  وكا دو٤[ ا [

ا  دواد ا ووق و اراا ووا،   لد ا ا 
دواد ا ،ووا ؤروز ا/و ٥[ ٢٠٠٥.[ 

 ارض

٩-١-   داف اق أھ  وت اطن ا و ورذا ام ھ د
) ٣) وطق ادئ ا ا ر (اظر ام ٢اد ار (اظر ام 

م ار اؤن واظس ا ّرھأ ر ا/ولأ  و ن٦[ ٢٠٠١.[ 

ول  وط اوارض ن ھذا اور ھو ور إردات دول   -١٠-١
و  واراق اوو واد اوو ظو ا اد و أو زز 

دول واك ا درات ن داث أول ا ن ،و ذھ ذ  تط
   ول روا را رااووواد اا ووق اراوا  

  ا طوي  ك اواد أو ك اراق. ال اررةص طر 

١١-١-   دول وا   وت اطذه اَرض ھُوا ط 
 إزا  ي دو وُ ّل وق اد دول. درا و ت

  اطق

١٢-١-   دا ا  ورذا اق ھطووواد ا  كذ   ،
 .ال اررةن  اراق اوو، و الاد أء 

١٣-١-  را  طرن ا واعأ  كوھ  ووواد اق  اراوا
ووا:وھ ، 

  إء ز ّر ووي؛ اب دون إذنطر   —
 

                                                           
  ٢   ط ر إ  روف صا  واردةت اص ام اا  ر رد ت

  رف.



 

٣ 

 اذي د ؤدي إ ت ق؛ اب دون إذنطر   —
 .اربطر   —

١٤-١-   دا ا  ورري ھذا اوووواد ا  نب دون إذنا  
ن  واواد اوو راق اووووي، و ا اد إء ز ّر 

ن  ان اووي ادرة ن  ١٤ورد  ادد  ارب   ذك أء ال.
] " طرق اراوا واد ان ا ووين ات او" وان و١ا ،[

داث ت ل ق رج  إذن واد اوواب دون طت ا ن 
.وا 

١٥-١-     قر وي دووو واد   رظا  ،رىأ  وادو
 ت اط قط إ  و  ذھ و ت اط و

.را را دا   ًك أق ذطلو .وادك ا ل 

واد  اواد اووول ھذا اور اراءات اذة دد ن   -١٦-١
  لا طدان  ا (ً ونذ اإ أو و را ا)وو واد  أو

.وطا واا  ص  ًو ر أو   ددل ان  ١٥وا  ن
اووي ادرة ن او ،وان "وت ان اووي ن اواد اوو واواد 
ا ارى ر ا م ار"، اراءات اذة دد ن اواد 

.د ا دوا  

م ھذا اور طت ان.  -١٧-١ د رد و   درةن ار ا  
.ون ا .نا  نرات اذ ا ورر أن ھذا ا 

١٨-١-   دا ل ا  دا ورّد ھذا اُد أوووواد ا  قراوا
ووا .دراض اا  دا  ت إذا  ر رُ دول أن وزو  د أمر

 و طق ادام ھذا اور ل أراً أرى.

  ال

 اواد اووا دول   ظو ا ادأھداف  ٢ّدم ام   -١٩-١
ووق اراوا. 

م ام   -٢٠-١ در  ٣ودا ا ظو   دول واد اا
ووا ووق اراوا. 



 

٤ 

أء  اب دون إذن واد اووطت اذ دار د  ٤وّدم ام   -٢١-١
.زو داا 

 اواد اوو و اراق اوو ربطت اذ دار د  ٥وّدم ام   -٢٢-١
.زو داء اأ 

 ود واد اوو اب دون إذنذ دار د طت ا ٦وّدم ام   -٢٣-١
ر  ءأ. 

ورد رف اطت اواردة  اص روف   ام اص   -٢٤-١
  رف.

 

٢-  دو ا دا ا ظو أھداف 

اص وات دو  ھو   ظو ان اوويادف ام   -١-٢
 .وواد  أرى واد وواطو   ال اررةوا وا ن 

ا دو، واّ ل راً  ظو ا ادو أن ون أھداف 
:  ،دو ووي ان اا ظو ر ن ًوھر 

وأي ل آر ن  اواد اووا ن ر  .ن إذناب دوا ن   —
. ور ا ءل اأ 

ن ذ دار ر و  اودة واد. اواد اوودد ن   —
 اودة أو ارو، واد د اء. اواد اوودد ن 

 ؛اربن  اواد اوو واراق اوو  .رباا ن   —
ف اواب ا رب أو  أو د. ارباف ن واب   —

.د 

و أن  ظو ا اد ا دو إ ق ھذه اھداف   -٢-٢
:  ل ن 

 رق اردع و اوت ا؛ن ط ل رر ارب   —
ل واط  ل ررأو  ارب  ل ررارف  و ارب   —

  وار وادي؛ فظم ل 



 

٥ 

 .ال ارراف ن واب   —

و ول اھداف ار إ آ ًوب ل وّق را ف   -٣-٢
  ر ا  ان اووي.اط

 

٣-  دو ا دا ا ظو ر  
ووق اراوا ووواد اا  

دوا ؤو  

 اؤو ا ن إء وذ و ظو  ادّ دال   
.دوك ا ق   ف: دوأ دأ اا) (دوا ؤو  

أء  اواد اووا دو ل  ظو ا اددف   -١-٣
 زو داال  ووووق اراا.   ن أن دو واد وا

ووا ووق اران  واب دون إذنن  ابورا.  

ا دو ود ظم    ادظو او اراض   -٢-٣
  رات اد ا داتدا  ووم وُظُو ُُ  رزةزات اوا

 .واراق اوو اواد اووا اد، وذك إدراج أواع ددة ن 

دول اا  

   ن  دو ؤو قط   ا ن اووواد ا  ل
ادو ك اواد ا ن ال ھذه اؤو  او ام ا  الت 

  ادو) الاؤوت أء  (ادأ ا ء: دو أرى ب اء.

ط دود أرا  دد ؤو ادو ن ا اد إ وا  -٣-٣
ظو ا و أن  طق  اد أو م ل رب ال أو اطرة.

دا  دو اووواد ا  لن أو  ار اظ  وادل ا ل دوا
 ال اوي   ن اطرة ا دى ك ادو أء   اه ادو أو

.ا وا  دول ال ا أن وإ  



 

٦ 

 اواد اووا دو ن أن  ظو ا ادو أن ّد   -٤-٣
  لَُ ا طرة وأن اا رو دو ا ا و دا 

ن ا ؤوددة ا ط ر ھآ ل إ نرى وأ إ ن دو دا 
.راف اطا  ذھّوح وو  دول ات ا  ِرفُ أن و

 طوا  ل و/أون اأ   ذات و ط  ردة أو أوا و ظ
.ل اا  

٥-٣-  ا دو ح ول ا ،ظر أن ل  دولت ا إذا   ،دوا
 ا  ال، و دول اور:

—  ) ووواد ا دا ا ا  أطراف ھINFCIRC/274 Rev.1 ؛( 
—   ًذ و ُ دا ت ار ن أن ًر ًا  ترأ أو أ

ً؛دو وا ودئ ا 
—   ودئ ا ًذ و ُ دا  ر ن ًن ر أو أن

  او دوً؛
أو أ أدرت راص أو دات أرى  اذن وي  ارت   —

 ادا  ل ووواد اا. 

٦-٣-  دو ،ا دووا ا دور ا دول أرا دوت ار اَُ 
  ورذا ال ھ رى ادول اا ً ُّدد وُ أن ا دو 

.وطا و   رت ارن أن ا دّور ادول ا ل ٣ 

اواد ن ا او، ور ت أرى ن  واد اووادو  لاول   -٧-٣
ووا إذا را   ،ّراس  ن ؤون ا ،ونّدا ر ادا 

.دول اا  قوا  تر وعو ون أن   و ط
ا ن ادو ا   رُ ا دوور واا دوو وا 

أن  دار  ن اظ  ات ن ارار   و ال
دة  د ؤو ديدرات ات و طط ن ؤوون ا أن  ا

 وت  د ادول ا و إ ذك،   أ ووة.
.دول ذات ا وطن اوا ًن و ت ارون ا أن و  و

ام  ًدد اط ا ل  اؤو ن ا اد ن دو إ أرى 

                                                           
ھذا اور  ّس ر ان واطرات وق ورت ا  او اوص   ٣

.دوون اا   



 

٧ 

 دو    تو  كم ذ وأن  ت ارذ اا ذات ا
.دا  

دا ت اؤو دإ  

٨-٣-    لدا دا ت اؤو وحو دُّدد و أن دو 
نوت ات او ا  ، ذك وات ادي  د  وا ،نوا

 اذ رت دراج اؤوت و  و ب ن و اء.
دا ا ظو .دو ا  ؤو وط واط لد ود و

ن ات ا    ،ون ان اؤول ن ادي ا ً ّن 
 .اّل

  راطر ار وا

  روا رر اطا  

  . دا م ا ور ر رإط ء ون إ ؤو دوا 
 ًظ ن  وأن طا  دا ت اط ر وطذا اھ  أن و

ذا اطر أن  و م و اراص أو ر ذك ن إراءات  اذون.
  ش ظ ن ّووق اراا  لو  لن ا د  ووواد اا

طت واروط اط  ر أو أي د آر  اذن، ودد 
.ّ تو رض كذ   ،طروط ات واطذ ال إدأ  وا)

  اطر ار وار) ا م:

 دو أن ذ ادار ا  إطر و اوط دد ون   -٩-٣
 ا دو .ظو ا اداذ ام 

   ام ادد اطأو  م ادداداً إ  –و دو أن وم  -١٠-٣
–  دا ت اط ددووواد ا  ءوأ زو داء اأ ،

 دا واووق ارا  ن إ ك واذ طرب اوا ً ب دونا
اد ار و دو أن د ن طق طت ا  .اربأو ن  إذن

 را–  ن ت اط واءب دون إذنن  ا ت اط بأورا . 

و أن ص رت ادو  اظم ال  اد وأن ّن   -١١-٣
و أن وم  ط ً ًرص أو ر ذك ن اراءات ا  اذن.



 

٨ 

واراق  واد اوودو ظم ّن واراض وا ا  اد ا
ووا.   ظررف ا قراواد واھذه ا   ر واون ا أن و

.  أو دو   ت إذا  

١٢-٣-    أو طا دوص اّر أ و طذه ال ھ ت إذا إ ًإذ
.دا ا وا ل   وم ،لّ ص راء تر دوذ ا أن و

 ط  ،دو دا ر ادا  رداذه ام ھ لن أ را
، ون ال ار وا  ھذه اط ل إدار رص أو  إذن

  وا ا اد  ،ون ھك ر ھم.

ظم ا و دو أن رص  أن ن ات دارب ر   -١٣-٣
دداد اب وادر كذ   ،راسديو/أو  اوات ا. 

١٤-٣-  وا أو دون اوا ةراو  ذاا و ا  أو
 إ ر  وھ ، دارةا  ّدد أن دو  ،وظت اطوا

 دد اظروف ا زم  دد ادارة  و دد ذك، دام 
و ن أن ھك ت دد دارة ود ذ ھذه ا ، أن ّد اد .دّرج

 أو إ ت اوا ول إو م إذند ون ن  صواد اا
ووأو  اووق اراء.اب ا ، 

١٥-٣-   را دور ان إط ًزءا دا ا وا ذون إ أن و
.روا  

١٦-٣-  و  روت اوون ا أن ب دون إذنب ارا ٤و 
.رأو ا را دوم اظ ن ًزءا  

ا و  ھذا اور إ  دار ا ادو أن ون   -١٧-٣
راو ووواد ار ا ووي أون ال ا  ذَُ رى ار ادا أو 

. لد ون ت، وأن ا وراض ا  

                                                           
٤    ط فربر  راض ،ون اراض ا فر مد إ ر و  ط 

 ص دول.ا وطون اأو ا ذات ا دووك اا   



 

٩ 

ا طا  

 أن  ادو أو ن ط ّ ون ؤو ن ذ اطر   
 ط واءة واوارد ا وار ا وء  و ،روا را

دة إت اؤو.  لّ لن ا طوات اا دوذ ا أن و
 ادو ون وظف أّ أزة أرى ؤو ن  اط اّن وظف 

.داأو ا ّووا طا رو :دال دأ اا) ا طا(  

د ووح وأن ون و  اط ا أن ون دى   -١٨-٣ د و
/ان وأن ون د ط وّ  ان/اّن ن ّد اطت/

. ووظ ؤو عطن ا 

 ادو ن اول  اوت ن  اط او أن ّن   -١٩-٣
 ووواد ار ا مظ.دو صا راو  

 ادو ؤو ن اق ن ال  اط او أن ون   -٢٠-٣
 ظ  دورات مل ا ن صرروط او دا ا وا را

  د ن اذ إراءات   دت ا ذك.

٢١-٣-  ن او  ظدا ر ادا  وا لن ا نّ و 
  ،دا ن ا دوت اط  ن او دواا ط 

  ت ان أن ا د أن دوا داءر اا   ونا ر قراا
ووا  روونا   ونلو/أو اء. ،اب ا  و ط

ا  ر إداردا تن ھذه ا أن ت، ورض ا ان دوا 
  رل ا ،فوذ ا ترات، واوا رظم ام، ووا ،
.دا راءات اإ و  ،ورا د أود دا ط  ن د أن

 و/أو ال. انو/أو  الاذ إراءات  ن طرف 

ا دو طت   ظو ا ادو أن ّن   -٢٢-٣
  ط ااووت ّن  أداث ان اووياغ  اوت اب ن 

  دث رات أي  عطن ا دواووق ارال  ا لأو  وادا
ووا   ر ر  ونودا ر ادا. 



 

١٠ 

  ؤوت  اراص

     دا ر ا ف ذ تّؤو وحو د دُ أن 
.دوا و دا ذ ا ن را ؤون أن ا دود ا أن 

ووواد ا  أوووق اراا   أو ص ذات اراا   
ؤو  (ادأ ا ھء: ).انأو  ن(دات  اذن ارى 

(رل ا  

٢٣-٣-  ّرف ھذا اُ م إأ  صراا  ورونون أو اا. 

وال ل اوا واطت ا   ال وانو أن ل   -٢٤-٣
 دواا طوا. 

وال وأن وا  ات او  ال وانو أن ون   -٢٥-٣
 رج او .وات اديوت ا اد ،ل ارى ا  ؤ

 رق ووياوودة   اواد اوورا   الو أن ن   -٢٦-٣
ن أي ن ؤّد  الو أن ُّ  وأن ون دراً  رھ  ل اوت.

 .ط اا ار  اوت اب  ص  ذك 

ط أن زء ن اطب اذي ّد ول   الو أن ّد   -٢٧-٣
.ر  ن إا ط د أن دودم ا ما   طد ادوا 

و أن ن أ ًول م وم وذ و ظم ا اد وطط 
ط ان ودھ، و أن ون  اط او أن رض  ارئ.اطو

.را  روط ن ًزءا ذد ذھ  ذّ أن لودة. ان اا ط 
ط ان ظم د ن   ظروف ال  الو أن رض 

 و راھا م اظدّدم  .ا أن لوده  ا  نا ط ًد
ا طا   ؤ رات لك إدذ   ،رة رات لل إد ً

ن  اط او أن ّق  ارت اواردة ل  ط ان ادة.
 ط ان. الال 

دد،  أن را  ار او وام  رق وويو ي   -٢٨-٣
ا اد  أرب وت ن وأن ول أً ا ن ا اد وان 
ور اواد اوو ورا دي أي وع ن ارب ود ن أن ل ار 

 مد ا.ً  



 

١١ 

وّذ أب وإراءات م ت،   ذك  الو أن دث   -٢٩-٣
  .ظم ا اد، و ار اداء

ر در  دم اوى اطوب ن  ظم ا ادوّ ّن أن   -٣٠-٣
و/أو ال رة دار و دم  انو و/أ الا ، أن ذ 

.ا وم  ا أن لو نو/أو  اا  ، ق ر زإط  ،ذد
  ون  راءاتذ إط وطا طا .دھو ر أن 

  اون وادة ادون

٣١-٣-  د دولإن ا ت ا ن تودل اور، وون واا وة إ
اد ور، إ ّرة أو ن ل او ادو ط اذر ورھ ن 

.ذات ا دوت اظا 

و أن  ادول او ادو ط اذر، وادول ارى د   -٣٢-٣
ا دا  ل ذات ا ا ل ات ا ،واد ء
ووا ووق اراوا. 

٣٣-٣-    ب دون إذنوبأو  ارأن  ا  ،كدوث ذ ولد ادأو ا
 دو رى، ادول اا ن إ ترب وأ   تو دوّدم ا أن 

  ،ا دوت اظر او ذرا ط دوا وا  وأن ، را
.ً كون ذ 

دات ودد اد  

 أن ون ا اد  ادو   أس م ادو اراھن   
   ادد) (ادأ ا زاي: دد.

٣٤-٣-   دوا  ت اطّدد ا أن دددرات،  ا ن  ل و
وادد اط    ادددام در وت وو، وذك  ل م 

ن ل م ر  ادد اط   اموم دد  ، د اء.ام
  .وارب اب دون إذناذي ره ادو دد 



 

١٢ 

اطع   اط او أن رص ادول  أن ون ن   -٣٥-٣
 ووا راھدات ادول ا دوا  رىت أؤ ن واردةت اوا

.ووا ط  

د  .ص ادانب ود اظر  ادد،  إء اھم اوا  -٣٦-٣
دون ن وم  دول او، إ ب اط اّو م و اوه ن 
 رف، ھوا  ھو د ن ر أو وا ا اد ،ل إراءات ان.

و ورا ردع دو ًدار ر اواد او ظم ا ادو أن ون 
 واد اوو ن طرف  طوا راص دا .رن ھذه ا فو 

٣٧-٣-   دا ل ا  دوت اط د أن ق وراوا ووواد ا
ووا  مإا   طد ادا:     ، 

 )،٤ن ا او) رد ارف  ام  واد اوو اب دون إذن  —
اُ ل أن رّب  واب  اواد اوو واراق اوورب   —

.و إ 

ر ادو  إذا ت دم  ر أن دودم ا  مأما   طد ادا 
 ووواد اووق اراوا  .رىا  

٣٨-٣-    أن وا طدام  ا دوا ددم ا  د و/أودا
ن طرف  ظم ا ادس رك م وذ  اط   ام

ل وان ل. اوا   ت إذا   دوظر ا أن وددم ا  و/أو
 ما   طد ادا    ھووق ارا  لو. 

و أن رض ادو رار ادد وأن ّم دات أي رات طرأ   -٣٩-٣
 ددم ا   مأوا   طد ادذ  .ا أن واا ط  

 وا  ب و  ًداّ ر ون أي ن  طوات دوا ر ادا
دا  نال وا .لوا   ن ًموإدراا   طد ادا 

او  ددار ا اد رق وً إ ً ھذه ا  ،ذ 
 داً إد ارة ادادم ا .راھنا  ر رداذه اھ  م و

م  وء  ادد اط   امو دذ اراض  دد اراھن.
 ا. ادد
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ا ن أي دد دم ن او و أن و ادو اھم دم دار   -٤٠-٣
أو  م اددا واددة  ا ا وم  ادو  اوت ن دون 

 .ادد اط   ام

  ظم ودار ا اد اداً إ اطر

  إدارة اطر

 ادو درة  ظو ا اد أن رص ادو  أن ون   -٤١-٣
 وت و وإ د ك  اب دون إذن وارب ل طر 

ال اررة ووا  دداتو ذك م  اوت ن ل إدارة اطر.
 و ل رو ور ر رإط م و ،ا ردا د 

.و   

٤٢-٣-  :  قن طر طرن إدارة او 

 دار ا ادن ص ادد  ردع اذي   ص ادد.  —
 ا، أو ن ل ر اوت ا؛

—    ندا م اظ.   دةن زا م اظد  ذ
  واظ ؛  ان اوو  ،ل ال، أو إرء ادع  اق

—   ب اوال ارةرل ا   ،ددة ِھ لوا لد
 وم ارق،  ل ال. اواد اووووع 

  ا ادرج

  ت اط و  سأ   دا ج در   مة ارا 
 ا ذد واد راھناووواد ا   را ب اواوا وط

 ب دون إذنا ووواد ا  ووو واد بر  أووو قرا.  دأا)
  )ا ادرج ا ء:

٤٣-٣-  ُ َدمدرجا ن  ا داث ان ا ن ا ت أو مد
و أن ّرر ادو وى اطر اذي راه وً  أن ر ن واب أطر.

 ووى ا ن ادد اواب وره.
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اواد ف  ،  أن ظم ادواب دون إذنو ق  ن   -٤٤-٣
وون  ا   ودن وووواد اا  ادا ر اداو. 

واب ا ر ،  أن  ادو  (ت) اربو ن 
ووو ان اة ارا  دا ن ا ت اود اد لن أ ي

 واو ا ان.

  ادع  اق

  ادو و ًوم  ّدة    دا ت اط د  أن 
وت وأب  (ھ و و وظن وظ أرى) ن 

 (ادأ ا طء: . ام أن ب أو ل  ن أل ق أھدا
  )ادع اق

ادع   أن وم طت ادو  ل ا اد  وم   -٤٥-٣
ووم ا اد ھو وم  م ز ن ازة او  .اق

داء م) وم وأ اراس(ازات ا)، واراءات (  ذك ظم 
.(ق اك اذ  ) قراا 

و ل وظ  دة ن وظف ا اد اث ا ف   -٤٦-٣
ور  ً   درً وطّق  ادع  اقوار وادي أن دم 

.و 

٤٧-٣-   را أن دوقاا  ع  درةدا م اظ  وادر ا مظو
راو وون  ا ر او نداص اا .ردات ادن او  

دا ا ظو داا  

   ان

  واا ووا و أن دا ذ ا ت اظا   
. ظا   ذھ ل  و رھطون وا   دأا)

   ان) ا واو:

وا  ،ددھو اراف وود   ان اووي أن ون أس   -٤٨-٣
  ذك.وھ اظ  ان اووي، وھ ادور اذي ؤد اراد 
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 ار ً، أي ادو واظت   -٤٩-٣ وت اول ا أن و
  . أن وويوادرون  اظت واراد،  إرء 

٥٠-٣-   دورّوج ا أن وويون اا   ت اظا  ّو
ل ھذه ا ءإر  ن .و   ذة ووين اا  ون أن و

 .ظو ا اد ر 

٥١-٣-   ؤو ّرف أن دا ا  دور د ت اظل ا و
و و  ن  ا دره درھ اذي و ازام ادارة 

.ا ظداف اد أھدن ووظ و دئ مد   ون أن و
 اوظن  م  اد وأن وا  ًظ ً ھذا ان.

  ود اودة

   ء ار ذھودة ود او راودة ود او  و 
 د م اوء .ن اطت ا دا   ّا طل ا دة د 

  )ود اودة (ادأ ا ء:

ظم ا  أن ن  ود اودة ورا ا اد ن   -٥٢-٣
دا   ا  درة ظروف  نُذ وُم و ُددم ا  د أودا

، و ب وا ادو  ، ذك اطت او و/أو اط   ام
 ا  اداء.

ّرا  

   ؤھؤدي إ د ت اوا ر  تط دوا  أن 
 دا ض او دون إذن اواد اوو ووق اراوا.  دأ اا)

  اّر (م:

 أن ذ ادو طوات ن ا ا وت اددة أو   -٥٣-٣
 دا ض او دون إذن إ ؤھؤدي إ د ا ّا ووواد ا

ووق ارات ا .واود ا دُ أن و ،  د دُو ا ج إ 
 . دردام 
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اول  اوت ا  ظم ا ادو أن ل إدارة   -٥٤-٣
راً  اص اذن ت دارم   ب   اوت 

و أن ون اوت ا  ت داء م.واذن ون إ ر ھذه او
  ف اواطن ا ولدا م اظ  ن  تو و

.ا  

و أن ون اوت ارو  اص اذن ون ار زءاً   -٥٥-٣
.رأو ا را دوم اظ ن 

  دار ا

٥٦-٣-   و دان ا دا ًر دوا  أن  ظو
دا  .زوارد اص ا قن طر لطودى اا   

٥٧-٣-    أن ونوون واا  دا را ونوا  مظ
درا .ا ل أن و:  داا  

 إراءات (ت) ال.  —
 إدارة اوارد ار وادرب.  —
—  .رو وإ دات وث اد 
 وارد ا. ار اداء  —
ظم ا اد ظم ق اّوت ( دد ووق ص   —

و، واد ن أن ارات ا  ،  ذك اظم وارا ارق
 دارھوإ  واوا و دادھرى إ د صھذه ا  طرأت

  وذھ واق  و ود  وق ارق  او ام).
—  .ف ال اوارد وص ا 

ووي وان اداث ا ططا ّديھب وا  

ي ب اواد اوو دون إذن أو  إداد    دل ان أ طط طوارئ
ووق اراب ار  أوووواد اذه اق ھط   ،كذ ما و أو ،

.ت اطص واراا   ب ن م و  ططدأ  اا)
  )طط اطوارئ :ا ف



 

١٧ 

٥٨-٣-   دوا  أن وارئط ط.  وا ط  أن دوا 
ادد أو  م اددن أل اب    ٥ط طوارئّد  الن أن 

 .وات ادي راة إراءات  اط   ام

ط  ادو ،زء ن ط ان،   اط او أن واق   -٥٩-٣
 ا  اّل. اطوارئ

دث ل  اراس ووات اديو أن ون ھك ظم ق ن   -٦٠-٣
و إ ذك،  درب وظ ارق ارن وإدادھم ل  .ان اووي

  م قوات اراس وديا .ططذ ا ديا رن أ رھمو 

٦١-٣-     ظ  تر ذا ودا م اظ  روفظ 
 اطوارئ ودرت اطوارئ.

أو  ل ررد اف ن أي  ط طوارئ الو أن ل   -٦٢-٣
  در ووده.

 

٤-  دا ذت اطب دون إذند ا ر  
زو داء اأ ووواد ا 

   

  أس اق

وھك  .اب دون إذنا دو   ظو ا ادن أھداف   -١-٤
  إ  كذ طر ھدفدا ا ظو  ذاھ وو ،دو ا

 ھو ،ًم أن ا دد و ر ردا ذ نووواد اودة أو  اا
.دوا رودد  اول ا١٥و  ،ون ا درةووي ان اا  ن

 ر ا رىا واد اوا ووواد ان ا ووين ات او" وان
] "رم ا٢دا ،[ ن دد رووواد اا  طغ اد إ دوا

 ا   أُ ِدت أو ت أو ُِرت.
                                                           

٥     ّو دوا ّدھ طوارئ اا ط   لا ّدھ طوارئ اطط ا ون أن 
  .٤٧-٥، و٤٦-٥، و٥٣-٤، و٥٢-٤ ھو ر إ  ارات 
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اُراد  اواد اووود وت ا اّددة  ھذا ام إ ف   -٢-٤
 ھ واد ، و اواد اووون  ادا   ز ّر ووي.

اذي ن أن ون  واب و إذا ّت ك  اب دون إذن أ ًن 
ن  ان  ١٤ورد  ادد  اواد أو اُِدت طر أرى راض ررة.

اووي ادرة ن او وان "وت ان اووي ن اواد ا واراق 
 طرا] "ن ١ ت اط ،[ب دون إذنا ووواد ا  ت داث

.ورج ا ق ل إ 

، اب دون إذنو اظر  ھن اون ن طت ا ن   -٣-٤
.را را دا ت اط قط إ  و  ذھ و 

،  ذك راة طت اب دون إذنود ذ طت ا ن   -٤-٤
 دار ا ادو دذ م  .٥اواردة  ام  اربا ن 

  نا   ذھ م را طت اطر اأ داً إا ا
 و ل.

د اد  

ھو  اب دون إذنن  دار ا ادإن ال ار  دد   -٥-٤
ووواد اا .د ذا   دولد ا دواع  ١وف أ ووواد اث  ا ن

.وا ر واظر واس  او أل ھذا ا د اددّرجوا ا 
 ن ب دون إذنا ووواد ا رّ ز أي  دان ا ا ،

ووي، واذي وف  د ذا  وع ادة اوو (ً اوووم واوراوم)، 
 ودر ،وا زل اوا ،(رطر اظوى ا أي) ريظن اووا

 اع، وا. اف، ووى

٦-٤-    ًدول ‘ ه’ووا ١  ن ،ووواد اوى  ا وز ا
 ١إ ) /راي١٠٠  ،و ر د وھر وا د  (/راد

وا ّن ا او أو ا ل ا ،ن ض واھ إ  أد ن 
دة.اا  رطوى ا ّدده ذين   وى ا ن إذادودم ا  د أودا

، ن ادول  أل ررةطون  م وي ارب  اط   ام
أن ّر   ً إذا ت ض وت  اواد أم  اداً إ وت 

  عرة.إرل ام ال إ ما   
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٧-٤-  ووواد اووي،  وا ط أي  دام ً د م ً ذ ا
 اب دون إذنوّل ن ات ا و ن ا ،ً وز  ن 

.ا دارت ار ًو  

ود دد وت ا اد  رق د ف ن دة ٍن، وز   -٨-٤
اذي  ارق اووي ادو، ازء ن  اط اأن دد، ق   ل

  ويوو واد  ء  ذيوا   ن ن ا تو كذ 
  ل ت اون ا فوويق ارزم  .ا د ،كن ذ سا و

اوودة  دد ن ا  اواد اووار  إراء   وع ت 
.ن ا وذه ا ا ت ار دد لن أ  

طزندام وال ا ب دون إذنن ا دا ت ا   

   

و أن ون  ًد  رق اووي ظم ا اد إدج   -٩-٤
  .اب دون إذنوذك  ارب

١٠-٤-   دا ا  دوب واا  ظم اون ا أن و
رر وان ا   راو ووواد ار ا ووي ون ا

  قوا  (رزوب أو اأو ا روت ا)ددم ا  د أودا
 .اط   ام

ط ودر ا ا ن ا اد وان وأ اّلو أن ّم   -١١-٤
ر اواد اوو ورا ث رص  أ ؤر أي ر  ً ار، 

  وأن دم ل ٍر اَر اَر در ان.

اواب  و رت ادار ا  اواد اووو ن   -١٢-٤
واوول إ دون  ب دون إذنا (د ٧-٤وارة  (ج)، ا ١(اظر ادول 

 إذن.

وا وا وت ان ا ووواد اا  تط  

، طق ١٢-٤إ  ٩-٤ إ اوت اواردة  ارات ن   -١٣-٤
  ت اواووواد اا .وا وا وت ان ا 



 

٢١ 

١٤-٤-  ا  دامووواد ال  ادا ز دودأو ولو ط .لا  

و اذ رت ف ن ام دون إذن وأن ذ   ن   -١٥-٤
 .دث أن وويإراءات   أي  وات اديو/أو  اراس

زام راءات ل ُدة  ُطًَ  اواد اووو أن ون ل ن ُِول   -١٦-٤
ووواد اا .و   ن إ  و  ،كذ إ وووواد اا 

م رض ب  أو  اواد اووأن ّوا دى ووم و ال ن أن 
 .ب دون إذن

١٧-٤-  راءات ال واوون ا أن و ل ا ،ولوا را 
 ً رزوب أو ا ،ررن ا  و ،وَُول اوم اواو. 

، ط اوول ادودو ق ل اواد اوو ن ا ا دال   -١٨-٤
  ز.ا وا دار ا اد أن طق ال ل 

 و ن  ال اررةوا  طط اطوارئو إداد   -١٩-٤
و أن ص ل  ن ادي ك ال ل ب. وات اديأو  اراس

  ھذه اطط  درب وظ ارق  م.

 او و أن دة  وات اديو أن د ادو ن أن   -٢٠-٤
وأن د ر  و ن ات  ل ادادھ ام  اواد اوووود 

 ذ إراءات  دي، ظراً ر ال ك اواد  ان.

وا ون ان ا ووواد ا ت اطا  

٢١-٤-   ن راتا  واردةت اوا إ ٩-٤  ق ٢٠-٤إط ،
  ت اواووواد اا .وا ون ان ا 

  ال. ط أو ز دال  اواد اوو ادام   -٢٢-٤

٢٣-٤-    أن وا طل  ادوددا ولو ط.  ون أن و
، وف ام و ف ن أي ز ديّزاً  اط اط 

و وغ دار ا ھذه  اوت ازم م أب  وول دون إذن.
.روف اظل ا لظ  ،بدي ام اد ا ا ذارات، وإا 
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ء ودن ا فرات ا ن ذوي ذارات ام ا دو ر م أن 
.راءات اذ اا و 

٢٤-٤-   ول إوذ ا دد ر وا طا  ددد اا 
 و أن ون ل ذ اوول ال ؤ ّطر  وزّودة اروري.

 زة اذار.

٢٥-٤-   ا طل اد رود اطص وات وارا  أن و
و إدراج  وفو ت اوول دون إذن  فودرھ ث ن أل 

و ص دول  ، ب اء.اواد اووردات ظورة أو ب 
 ت إراا طددة. ارات اف اوا  كر ذو دده ا إ 

٢٦-٤-   ول إو حا وا طط. ا كذ م ذونص ا 
ت اوول دون إذن  فو اذ دار  را اوول ن 

.ول  ود م ذونص ادد ا ر طواا   ددا 
و ر اح وول اص إ اط ا دون  اد اروري.

. مدار ت نذص اا  مو نرا  ت م نذص اا أ
ام دارم  ،ل اح أو ا أو اء اؤن وازوار،  أن ر

 أص م إذن وول إ ھذه اط دون ُراق.

و  .اط او اق ن ھو اص اذون م دول   -٢٧-٤
 .اط اإدار ر دول أو طت ُل ل ر دال 

٢٨-٤-   م وحص ال ا ن ل ظا و ا ول إو
  مّ ا ،وظم اك اذ   ،ظمن ا رھ و/أو ت اطو/أو ا

 ول إواووواد ام.اوز  ظمك ا ون نذأو ا ، 

   طن نو ال  ت ال دال او ن   -٢٩-٤
طا  ت اووواد ا  ءأ ةرا د ،دا ر ادا  ا

  ارق.

ل  وظون رار ن أل  ط إذار رزو أن ون ھك   -٣٠-٤
 ووات ادي راسرد اذارات و، وال  ادي، وال 

ط اذار و أن ُظ اوت ا م اول    ق.وإدارة ار
زرا .و طر  ون أن وزرذار اا ط  لودة داو دة



 

٢٣ 

 ط  ،ددود او  ر أن وظ    و ون وأن
 ً  ص و . ول إوازرذار اا ط  دد اا إ

.ول إوا راو 

و زود دات اذار ورات ات اذار، وط اذار   -٣١-٤
ارز دادات ر دون اطع وأن ون  ن وت ارد دون إذن 

 واب وازور.

٣٢-٤-  و ت و وو ررة وآو  لم إرظ ر
دا   ووات ادي ط اذار ارزاو ذات اھن ن 

  ويط ا طفادي. ام واوا  و لر او  
 .وط اذار ارز اراسص ذي اھن ن 

٣٣-٤-   را د رو ديو واتو   دي دار ا 
 و ب دون إذن.  ووظ لوا أن وزرذار اا ط  وات 

 اراسو أن   اوودة رج او  رات ز ددة. ادي
دات  داء م و ًوان واوا ادرب وأن ّزوا  ووات ادي

.وطا  

و أن ل  .ط ادورات وا  اراسو أن وم   -٣٤-٤
:   تدور رف اوظا 

  ردع م؛  —
 ف ام؛  —
 ص ّوت ا اد ن اّردة؛  —
  ا؛  اددار اال   —
—  .ودي ا ما 

٣٥-٤-   م، وظ ت راءإ داءور اا ،دا ر ادا  مظو
دا رف ان ط بت اوا  ديك اذ   ، واتراس وا

و أن ري  .اددوا ، وذك ن أل دد اوو وا  ادي
و ادة وب ارة  .ووات ادي اّلھذه ات ون ل ن 

 .اط اوراءات اذة   ذك 



 

٢٤ 

وا ن ا ووواد ا ت اطا  

، طق ٣٥-٤إ  ٩-٤ إ اوت اواردة  ارات ن   -٣٦-٤
  ت اواووواد اا .وا ن ا 

٣٧-٤-    ّزنُ أو ووواد ادم اُ أن دا ط.  ون دو طا
داا  ًأو ط. 

 ط اط إ ن ا  ادا اطو أن وّر   -٣٨-٤
ؤّ  اطق اداو أن ون  ورا ور. اب دون إذنن  ف

.را  ون د ذارزة ا زّودةو  طر  

٣٩-٤-    أن وداطق اا  ح ول دون إذنوا ر  دي
و م دار ار.  ب دون إذناوت اب و او ازم ي 

واوم ارن، و أن را ھذه  اص ادانظر  درات 
  ادار  اذ ا م وأن ون واز ذا ارض.

 ادد اد  اطق ادااوول إ  و ر دد ذ  -٤٠-٤
و أن ون ل ذ اوول  اروري (ون ال أن ون ذاً واداً ط).

 ال ؤ ّطر  وزّودة زة اذار.

  اط اداو رب واز ارت    ن   -٤١-٤
ا  ددةه وا وت اروا ود ذونر ا راراق ا ددا

و أ.  ًل رروا ن أن د م رب  اط   ام
د   الإء اھم زود  دو ون ا دم دد ن أي ر ادا ددا

  .  ام اط

٤٢-٤-   ول إو حا وداا طط. ا كذ م ذونص ا 
ت اوول دون إذن  فو اذ دار  را اوول ن 

.ول  ود م ذونص ادد ا ر وداا طدد  اا 
و ر اذن وول اص إ اط ادا   ري.اد ارو

. مدار ت نذص اذن  اا  ،ددة رةو ت ا و
وول اص اذن م ت دارم  ط إذا رام أص ذون م 

 وول إ ھذه اط دون ُراق.



 

٢٥ 

اط و أن  ارت واص واطرود ث د دول   -٤٣-٤
داا طوا ل  ان أف  ول دون إذنوا فول  وإد و

اط و أن  ارت واص واطرود ا در  ردات ظورة.
داث  اف  ب دون إذنوا. واد ون ا فزة ادام أن ا

 اوو وادن وارات  ل ت اث ھذه.

٤٤-٤-   إ ت ارول اظر و وداطق اا. 

٤٥-٤-   ون إ نذص ال ا ن ت ظا وداطق اا 
ول إو م وحص ال ان و رھ و/أو ت اطو/أو ا ا 

 ول إوا  مّ ا ،وظم اك اذ   ،ظماداطق ان اذأو ا ،
 ون ك اظم  وزم.

، وظ  رَُ  اط اداو أن ون اواد، دال   -٤٦-٤
’)ُّ ر (‘ ن أو ف ن ا إ ط ُم و قُ ز  

و أن ون ط ازن ھذه َُ وون أزة اذار  ب اواد ور ذك.
  دا د دول ص  إذن وول إ اواد.   ون دوووواد اا 

ط ازن ھذه،  ل ال،  و وظ  ط ل رة رج 
د  ردا .واز و 

و و ارت،   ذك ادار اط ،ن إ ارار   -٤٧-٤
 رد وم أزة اذار، وال  ادي  ط اذار ارزوظف 

 ل لوا.(طم اد ذارإ ط)  رئدوث ط 

 اط ادا  ، ،ت ص داودي ي دٍد دم ن   -٤٨-٤
و، أن م اف ن اراءات ر اذون  ن طرق ارا ارة 

 ).دة ان (

رداً ً و اوت اب  أي  دياراس ووات او أن ور   -٤٩-٤
ظم  ار أداءو ل   ال أن طوي  .اب دون إذنم ن إم 
دا ن  ا إذا  دد ،وةا وا  وةت ادر ، تدر 

  اراس ووات ادي درن  وغ ھدم.

 



 

٢٦ 

اذ دار دد ن اواد اوو اودة أو ارو  طت
دوا  

  اطق وادود

  دوا ت إو مّدم ھذا ا لوا   ٍد   رد ا
،  أن لو  اودة أو ارو واد. اواد اوودد ن 

دار دد ن ك اواد واد  ام ت دال او ودم طوي 
.ورج ا ت م وت اظا إ دة اا  

دو  تطا  

م دار دي ار  ظو ا اد أن د ادو ن أن   -٥٠-٤
و أن  اودة أو ارو واد. اواد اووار  دد ن ود

.رو ول ات دا  دة ھذهن واد اد ردا طوي  

٥١-٤-   دودد ا أن توؤودي  أدوار و ا وت اظا
 ودة أو رو واد .دة وودد ن أي  ناوأدوار وؤوت 

،   ذك طط طوارئووا  اّنو أن د ادو ن أن   -٥٢-٤
ودة أو رو  دة ووات  ان، ب اء، دد ن أي 

.دوا 

٥٣-٤-  وت اظا  أن و  ؤوطط طوارئا  دد  راع
  ا أُِن أ ودة أو رو ن اراق ود. اواد اوون 

وق ت دد ان وادة،  أن  ادو رت   -٥٤-٤
 وق و .واّنوروووت ن اظت او ا دي 

.ت ذات اظا  قوھذه ا وح وإو ترا 

واظت او ا دي  اّنو أن د ادو ن أن   -٥٥-٤
وزة  وذك درب ف  طط اطوارئري درت م 

 ا.ارن   ارف  ل ھذه 



 

٢٧ 

 طط اطوارئو أن د ادو ن أ ري ظم اراض ودث   -٥٦-٤
 ا دد ان وادة.

  اطت ّ ل

   ت اوم ا ظُلّ  ن دد ا ا ا طوا
ووواد اا روودة أو اا .دوا  ذه اھ  ذةطوات اطوي او

 ف ووواد اد  ادك ون ذ نك واد ذو روودة أو اا
.ودو و   

دة وو  اف  اوت اب ن أ  اّلو أن رص   -٥٧-٤
 لو رو ودة أو راو ووواد ار ا مظ دا م اظو 

(راء ت رد دور، وام دورت ش، وت را اوول، 
 وت اص ف ن ات).

لو أن ؤّد   -٥٨-٤ ا  ر دان أو أيووواد ا  رد راءق إن طر
ررئ وط .دوا ددھ ا زرة اون ا  ن ترب وأ   و

ا  اواد اوووت د ن  ظم ر اواد اوو وراأن ُّدم أي 
 .دث أن وويُل أن ون ودة  ارق  إر أي 

ر اظت او ذات و اط ا الو أن طر   -٥٩-٤
 اووواد ا .دوك اّدد ذ  ،روودة أو اا  

اودة أو ارو  اواد اوودد ن  الو أن ون دار   -٦٠-٤
  دَرُ دوارئواطا ط.مظ و رھا و ، ا م و

   ر تدرا طا .وت اظر او  

ل ادار ا  ن،  أرع وت ن،  الو أن ذ   -٦١-٤
او) ل ودة أو رو  او ور رج  دة وون دد ن أي 

ردة اطاط ًو ( روا وطوارئر اا طو.  

اودة أو ارو واّرف ،  ادة اووورد  م دد ن   -٦٢-٤
،  ن ادة  او م إد إ ط اطوارئ، وً ال أن ل 

 .ااط ب د اول  اذن اواب ن  رق ووي



 

٢٨ 

أي دة أرى ز إ اظت او دد  اّلو أن ّدم   -٦٣-٤
واد، و أن ون ل رال اق وا ا  اواد اوون 

  ري  د.

 

٥-  ووق اراب ار د ردا ذت اط  
أ ووواد اوازو داء ا 

   

وھك ھدف  .اربا دو   ظو ا ادن أھداف   -١-٥
  إ  كذ طردا ا ظو  مذا اھ وو ،دو ا

ب اوان ا ف و ر ردا ذ ن ھو ،ًأ بر  أو
، اراق اوووطق ھذا ام   د ، أذ طط اطوارئ  ن ار.

  ذك ات اوو (طت اوى اوو وت اوث) وراق دورة 
وا دة اوإ راء وال واوق ارا كذ  ) وويود اوزن).ا 

 ر ّف واب أن  ن أرى طرة واد  اراق اوووراً  وي 
واد. إل ھذه ا ول  من ھذا او ،  

م اوت  ھذا ام ذ   -٢-٥ دُودا ر ادا  بواا داً إا
 ا ا ل ا نبرم  .اا  ددف اد ا٤و  إ

دى ذ اواد ل  ز ّر ووي، و ن طق ھذا اف 
  .اربرة  ا ن 

،  ذك راة طت ا اربود ذ طت ا ن   -٣-٥
 دار ا ادو دذ م  .٤واردة  ام ا اب دون إذنن 

  نا   ذھ م را طت اطر اأ داً إا ا
 و ل.

ج  اد ن ارب در  ذ سأ  

  د ب اواا م اّدم ھذا ا دووق اراا ووواد اوا  ا
   .ارب ا ن 



 

٢٩ 

 اط اإراء ل ُز   رق وويو  ل   -٤-٥
واب إ ر دد  إذا ن ن ال أن ر رد اواد ا ن 

وا  ،دوك اد ذ دُ  ، لبراض أن أرت  اوا ح، و لَُ
 ذا ھل ر ا اد أو دار اف.

٥-٥-   ب اواا ط  دوظر ا أن  ،تھذه ا داً إوا
ا و أن ف طر  اواب  را اووا ن أن ل 

  دود اوز ا اور ا ب اوا  تو دإ 
.ا ا 

،  أن دد ادو و ن  ادّرجوو ًدأ ا اص   -٦-٥
  ا ادة. اھداف و/أو ادار ا  اد ل واد ن وت

٧-٥-   ا ب اوات ا بوإذار  ن ورةط لب أواا
ور ا ا   بو ،دوا ددھ لادات  اا  كذ 

.و ول إوا را قن طر ن زة اوا 

اواب ا ر  ربا ا وإذا وزت اواب   -٨-٥
وا   بو ،دوا ددھ لاّزة،  اظم أو ادات أو اد اد ذ

إ ھذا او ،طر رة أو ر  ر، ا ن أن ؤدي اواد اووأو 
  ھداف ،رةبر بوو ، ا ا  ًو  

 ).٤٣-٥إ  ٢٠-٥) وو ًطت ا ا (ارات ١٩-٥إ  ٩-٥(ارات 
 ب اوادف واد اد كذ   ،دة تد نل ا  ّدمُو

 .اد ظم اا، و اظر  ل م 

   اطت ا  م ظم ا اد ن ارب

راق  ظم ا ادّدم ھذا ام ا اواب ام  م   
ووا ووواد ان  وا  د بارا.  

أن  ل،    امادد اط أو  م اددودام   -٩-٥
  ون ،ددا طوم اا  وم ن أن و توھر ،

 .اراق اوو واواد اوو رب



 

٣٠ 

ول  ارق اووي ن  اّلود دد اروھت،  أن ظر   -١٠-٥
ووواد او ان ا رھك و   ،ت اك اذ   ،اد ا

  .ارق اووياوودة  ان  دال 

اوم ن اص ارن و/أو  اربو أن را روھت   -١١-٥
اذن وون ت اواد اوو أو اواد ا ارى أو  اص ادان

  ،زةت أو اّول أو اظم أو ادات أو اا  ونو نذأو ا و
م ادد وادد ،  ً ا ا وم  ادو اوم ن د ذك 

 اط   ام.

ي روھت ون  ًد ظم  د الو أن ُّم   -١٢-٥
 .رق اووي واواد اووددة وق  وت ا اطو  رب

ر دال ظم ل   اربن  ظم ا ادو م   -١٣-٥
 ب اوابار ت ان وات ا  ةرا قن طر كوذ ،

طوارئ.ا ھبر ادات، ون ا وق، وارن ا ووا ،د 

 وول اص أو ادات دون إذن  ظم ا ادو م   -١٤-٥
 رص اھداف، وا ن إداص ان ا دافھا ت ، ووا

ادد اط   أو  م ادد وم  ادو ً ،  ا ان د
و أن طوي ارا ادي   وول اوم إ أھداف  .ام
و اوول إ  .اربأو  اوم ن إم م  أھداف  ارب

ظف ا اد ار اھداف أو  اوم ن إم م ق واط و
  فوان  ا ا دي، أوا ردوا ن تول  ا

ارات م ارق، وارات م اواز و  دة، ور ذك ن 
 دار اطل.

 اط اأن ز و ظم ا اد  اّلو أن ّم   -١٥-٥
  ن ا وطت او ل ن أ ق   قر

ووواد اووي واا.  

ر إ أ ر ّل، وب ذ  ظم ا ادوإذا ن م م   -١٦-٥
 لم  ا د أندا م اظ و. م د  



 

٣١ 

و أن ون  ًد  رق اووي ظم ا ادو إدج   -١٧-٥
  .اب دون إذنوذك  ارب

ودر ا ا ن ا اد وأط ان  اّلو أن ّم   -١٨-٥
ً، وأن دم ل ٍر اَر ث رص  أ ؤر أي ر  ار 

  اَر در ان.

١٩-٥-   دا ا  دوب واا  ظم اون ا أن و
وان اووي و ر اواد اوو ورا   ن ارر 

وا  (رزوب أو اأو ا روت ا)  دقدم ا  د أودا
 .اط   ام

ووق اراا  برن ا دا ت اط  

    دا   تو مّدم ھذا اووق اراك اذ   ،
  إ واب إ و ،رطت اوى اوو، وا ن أن ؤدي 

   ارى. راق اوودم وت ق 

وووى ات اط كذ   ،وب اواق ذات ارا ت اطا  

٢٠-٥-  وودة اا  ،و ب إوا ؤدي إ ن أن ت إذا  ھ
اظم أو ازة از  و أن ون ھك، د أد ،و ن ادات أو

وادة أو  ط وو دون اواب ا او وون وودة دال 
 .ط أر وودة دال 

٢١-٥-    أن وا طل  ادوددا ولو ط.  ون أن و
ن أي  فم و ا وف، ز ديّزاً  اط اط 

و وغ دار ا ھذه  اوت ازم م أب  وول دون إذن.
اذارات، وإ ول ار ا دم ادي اب،  ظل ل اظروف 

.ر ا ن ذوي ذارات ام ا دو ر م أن ف وات ا
.راءات اذ اا ء ودن ا 

٢٢-٥-   ول إوذ ا دد ر وا طا  ددد اا 
دة  اروري. زوو  طر  ؤ لول اوذ ا ل ون أن و

 زة اذار.



 

٣٢ 

٢٣-٥-  ت وارا  أن ل ود رود اطص واا طا 
 و إدل ردات ظورة. وفو اوول دون إذن  فث ن أل 

وادن وارات  ل ت  اواد اوون  افون ادام أزة 
ر إ ده اد و اط او ص دول ارت إ  اث ھذه.

دة. درات اف اوا  كذ 

٢٤-٥-   ول إو حا وا طط. ا كذ م ذونص ا 
ت اوول دون إذن  فو اذ دار  را اوول ن 

.ول  ود م ذونص ادد ا ر وا طا   ددا
دون  اط او ر اح وول اص إ  اد اروري.

. مدار ت نذص اا  مو نرا  ت م نذص اا أ
دارم  ،ل اح أو ا أو اء اؤن وازوار،  أن رام 

 صق.أراُ دون طھذه ا ول إو م ذون 

و  .اط او اق ن ھو اص اذون م دول   -٢٥-٥
 .اط اإدار ر دول أو طت ُل ل ر دال 

 ا طط إ ن ا  اط اوو أن وّر   -٢٦-٥
ؤّ  اطق اوو أن ون  ورا ور. اب دون إذنن  ف

.را  ون د ذارزة ا دة زوو  طر  

٢٧-٥-   ُ أن ووطق اا   دي ح ول دون إذنوا ر
ادد اط   ً ،  ربم ي ل اوت اب و او از

واوم  اص ادانو م دار ار ظر  درات  .ام
ارن، و أن را ھذه ادار  اذ ا م وأن ون 

 واز ذا ارض.

 ادد اد  اطق اواوول إ و ر دد ذ   -٢٨-٥
و أن ون ل ذ اوول  اروري (ون ال أن ون ذاً واداً ط).

دة زة اذار. زوو  طر  ؤ لا 

،  اذ رت،  ن ھك داودي ي دد دم ن ص   -٢٩-٥
  صأوطق اف، ا .ذ دون إذنَُ راءن أي إ بت اوا   



 

٣٣ 

  اط اوو رب واز ارت    ن   -٣٠-٥
  ددةه وا وت اروا ود ذونر ا راراق اد ادا

و إء  .ل رروا ن أن د م رب  اط   ام
ادد دار ا ن أي دد دم ن او ودد   الاھم زود 

 .اط   ام

٣١-٥-   ول إو حا ووا طط. ا كذ م ذونص ا 
ت اوول دون إذن  فار  را اوول ن و اذ د

.ول  ود م ذونص ادد ا ر ووا طا  ددد اا 
 اص اذن  اط اوو ر اح وول إ  اروري.

. مدار ت و ت ا ص وول او ذنا  ،ددة رة
 طذه اھ ول إو م ذون صم أط إذا را  مدار ت م نذا

 دون ُراق.

٣٢-٥-   إ ت ارول اظر و ووطق اا. 

٣٣-٥-    فوم اظ دات أو ثن ا بت اوا   زةأو أ
وا طا . بأو ا  ب إت اوا  رر مد و طا

ر. ار ط وعو ها و إد ب كن ھ  

٣٤-٥-   ر ط روا  ءا  ،ق/ارة ا لو
  رووطق اد .ا لث و ت راءإ  ،لل ا ء

.ق/اا ر ل بُِون ار د ب ن أي ف راتوا  

٣٥-٥-   ون إ نذص ال ا ن ت ظا ووطق اا 
أو رھ ن أو اص اوح م وول إ ا و/أو اطت ا و/

 ول إوا  مّ ا ،وظم اك اذ   ،ظما ،وطق ان اذأو ا
 ون ك اظم  وزم.

ل  وظون رار ن أل  ط إذار رزو أن ون ھك   -٣٦-٥
 ووات ادي راسرد اذارات و، وال  ادي، وال 

ط اذار و أن ُظ اوت ا م اول    وإدارة ارق.
زرا .و طر  ون أن وزرذار اا ط  لودة داو دة

 ط دود او  ر أن وظ    و ون د، وأن



 

٣٤ 

 ً  ول إوص ا و .زرذار اا ط  دد اا إ
.ول إوا ران  و ،طر اداك اذ   ،ترا و و

 رد وم أزة اذار، وال  ط اذار ارزإ ارار وظف 
ا .(طم اد ذارإ ط)  رئدوث ط ل لدي وا 

و زود دات اذار، ورات ات اذار، وط اذار   -٣٧-٥
ارز ،دادات ر دون اطع وأن ون  ن وت ارد دون إذن 

 واب وازور.

رل  وّررة وآ وو ت و ور ظم إ  -٣٨-٥
دا   ووات ادي ط اذار ارزاو ذات اھن ن 

  طوي ا طفادي. ام وات  واك اون ھ أن  
 .رزوط اذار ا اراسو  وآ ذات اھن ن 

٣٩-٥-   را د رو ديو واتو  طر دي دار ا 
و أن وال   و اوت اب و أي م ن إم ل رب.

اوودة رج او  رات   وات ادي ط اذار ارزوظو 
زوا دات  ووات ادي اراس و أن  ز ددة. ُ ب وأندرا

.وطا وان واوا ًم و داء   

و أن ل  .ط ادورات وا  اراسو أن وم   -٤٠-٥
:   تدور رف اوظا 

  ردع م؛  —
 ف ام؛  —
—  ت اّو صّردة؛ن ا دا  
 ا؛ اد ا دار ال  —
 .او دي ام  —

٤١-٥-   م، وظ ت راءإ داءور اا ،دا ر ادا  مظو
دا رف ان ط بت اوا  ديك اذ   ، واتراس وا

و أن ري  .ادد، وذك ن أل دد اوو وا  وا ياد
 ار أداءو أن طوي  .ووات ادي اّلھذه ات ون ل ن 

دا م اظ  ، تدر وةا وا  وةت ادر إذا  دد ،



 

٣٥ 

و  .اربدرة  ادي  و اوت اب   ديوات ات 
 .اط اادة وب ارة وراءات اذة   ذك 

 و ن  ال اررةوا  طط اطوارئو إداد   -٤٢-٥
و أن ص ل ھذه اطط  ب.ن ادي  ل  وات اديأو  اراس

   درب وظ ارق  م.

  اطت ا راق اوو واواد اوو ارى

ر اراق ذات اواب او  اراق اوو ربن أن ؤدي   -٤٣-٥
ب إ س  ذك ا وا اواد اووأل وت  ن  ورب

ب در  اربو أن دد ادول وى ا از ن ل ھذا  اس.
.ب اوارات  اا  ددةر اداق اط وز٢-٥و  و  ٤٢-٥إ 

 دّرج، ب اء.

ب اوان ا ف  ر ذاتدا ذت اط ب أور 
د   

  اطق وادود

٤٤-٥-   دوا ت إو مّدم ھذا الّدي  واا  قّ وب ر
أو  اربو   دف اف ن اواب ا أو د .ربل 

 وبرس  ا ن أن ا ًوو ًر ذ أن  ، ا وا  ظا
 دار  ط اطوارئو أن طوي  دي وذ اّل ون ن ادار.

و دات ووظ  ارق اوويرّز   أي رر إ، و ن 
 اذ دار ن ف أو د اواب  ط اطوارئوطوي  اطوارئ.

ا بر ،داتل اطوأ ،رء اطا د ف أو كذو ،
.طوارث اوا .و  ططون ھذه ا أن و  

دو  تطا  

 أن دد ادو أدوار وؤوت اظت او ا دي   -٤٥-٥
، و دات ووظ ارق اوويإ، ون  أي رب  وان
 اطوارئ.



 

٣٦ 

ا ّدھ  ط اطوارئا  ادو  ط اطوارئو أن ّل   -٤٦-٥
 .ال

 .طط طوارئووا  انو أن د ادو ن أن   -٤٧-٥

 الك ا  ا  ادو و طط اطوارئو أن طوي   -٤٨-٥
أو و  رب وف ھداف و ووم ات ا دي 

، ووف ل واطت واؤوت از دي  و  ارب
 وّق ول.

٤٩-٥-   وت اظن ا  تووروت ور دوا  أن و
ن ادي و نن او رار إق أإ  ردا ق ، قرا

و وق ارت ووح وإ ھذه  و دات ووظ اطوارئ. اووي
.ت ذات اظا  قوا 

 دي واظت او ا اّنو أن د ادو ن أن   -٥٠-٥
واظت او وزة  اونا ّدھ  طط اطوارئري درت م 

.ل ھذه ا  رفا   نرف ا بدر كذو ، 

 طط اطوارئو أن د ادو ن أ ري ظم اراض   -٥١-٥
.دو 

٥٢-٥-  و  رم، وظ ري ر تدر كن أن ھ دود ا أن 
وإراءا  ،م وإزة  ات ن  وطط اطوارئآن واد اطوارئ 

اظت ا دي وان وار  ادي روھت و، وق 
و ،  ديت ا دروسن ا رةذ ا طر د ون أن 

.ً ندارن اظن ا لن أ دةا 

دة  او و أھداف  وات اديو أن د ادو ن أن   -٥٣-٥
وأن د ر  و ن ات  ل ادادھ ام ذ  ارب

ن.إا  وادك ا لر ا ًظرا ،دي  راءات 

  اطت ّ ل

٥٤-٥-    أن ل طوارئ ا ط. 



 

٣٧ 

ر   -٥٥-٥  أن لوّا   م ق ل قرا  نوظراساا 
طط دي اون ن أل ذ ووت إذ اون وأر ا ووات ادي

 .اطوارئ

لو أن م   -٥٦-٥ ن  ا فد ارر ل  د لذا ان ھ إذا 
.ب إوا إ  

واظت او  ووات ادي اّل اط او أن طر   -٥٧-٥
،  ھو دد  ربأو و  ربارى ذات ا ، اوت اب، ي 

 .ط اطوارئ

ل،  أن ذ اربورة د ووع ل   -٥٨-٥ وع  او  ردا
  ، و دات ووظ اطوارئ.ارق اوويأرار إ، ون 

 

  طت اذ دار د اب دون  -٦
رو ووواد ا لإذنل ا  

    ت ادإن اووواد ان  اب دون إذنن  ابورا 
ھ دت ردة ن و ر دت ا وا د ون ھذه  الل 

  ودةو واداووق اراك.اذ صّ  عم ا ن  وھ ،  

ا ت اطلل ا ب دون إذنن ا ووواد ا د  

١-٦-    دد م إھذا ا  ّددةا ت او دووواد اراد  اُا
ھ واد ، و  اواد اووون  ادا   ز ّر ووي.

 واب و إذا ّت ك  ، إذ ن أن وناب دون إذن أ ًن 
ن  ان  ١٤ورد  ادد  اواد أو اُِدت طر أرى راض ررة.

اووي ادرة ن او وان "وت ان اووي ن اواد ا واراق 
] " طرن ١ا ت اط ،[ب دون إذنا ووواد ا  ت داث

.ورج ا ق ل إ 

، اب دون إذنو اظر  ھن اون ن طت ا ن   -٢-٦
.را را دا ت اط قط إ  و  ذھ و 



 

٣٨ 

ك راة طت ،  ذاب دون إذنود ذ طت ا ن   -٣-٦
دار و دذ م  .٥٩-٦إ  ٥٦-٦اواردة  ارات  اربا ن 

دا ا    ذھ م را طت اطر اأ داً إا ا
 ان  و ل.

   

 اب دون إذن ن  ا ادّرجس ھو أ ٤ ام  ١ادول   -٤-٦
 ل ل اواد اوو، ا ن أن ادا  أي ز ّر ووي.

وادة  و لاو   اواد اووو أن ون ا ا ن   -٥-٦
ود.  و ال أو  ُّ  دد  ودد طت ا ا

 ،  و الو  ن  اواد اووون ھك أواع  ن 
.ا  دد    داما 

ووواد ال ا رت اطا  

در ان ، الل  اب دون إذن أن ل ا اد ن   -٦-٦
 ًو ًدّرجا :  ،   

  إ ده اد.ل اواد اوو ص اوت ا اذي ر   (أ)
ود إ دھ اد، أي  ن  اواد اووص دد ت ل   (ب)

 ؤ ًظر إ أرى، أو  ن وإ ودع ؤت، وز و ل
   ، و إ ذك.و الوول 

ول ز اؤت  ب   ك  ل  اواد اوو   (ج)
ووواد اا.  

دي اوء إ اّل وق داول ز ن اؤ ، وذك و اواد   (د)
  وارات.

 اواد اوو لم  ًُت دارة اص ارن  اراط ا  (ھـ)
.  

 ر ر وت ن ال  ادد اد اروري ن اص.  (و)
م  و/أو ط   دار  دادام ظم ل اواد   (ز)

 .مادد اط   اأو  ادد



 

٣٩ 

ادام رات ب طق اوارث اط أو ارات اد أو   (ح)
 اطق اورة دد اذي ره.

ر رو دون ر  رة وز  ول الاد ن أن اطرود و/أو   (ط)
. روري ھو  

٧-٦-    ق  ردا ذا و ًدّر ً دمو وطت اطا
 ر اوت ا ت ال،  أس ا إ ر ھذه 
. ذير ال واا  دو ن ّت اوك اذ   ،توا 

   ت أي و  ّددة ود قط ل ولوا  كذو ،
ود إرل  .اواد اووادام اوات ا  ل ارل ا ت 

ر   ن،  اذ دار  ً ادام رة ر وو ر 
ل ھذه ا داول  ذرا و و ،ً ندر ا  ة.تو 

٨-٦-   نو ترن أن ا أن ،ن دو   روعل ا ،
    ا اد ادة  ادو ا و دول اور ارى.

٩-٦-    نن أ راءاتإ و لول او  ل أأ وو
 او .ووادة اب  ف 

دار وف رة طو ر و  ،ّطق  و الوإذا ت   -١٠-٦
دا ا .ً ندر ا زوواد ان ا ك ا ون  ا أن و

 دا اووواد ا  ءأ زوا   تو  وودة اا 
 ق  ٤و دم وت ن ا ق  اوت اطو  ام 

 دام وازن.

وا وا وت ان ا ووواد ا ت اطا  

 ، طق١٠-٦إ  ٤-٦ إ اوت اواردة  ارات ن   -١١-٦
  ت اواووواد اا .وا وا وت ان ا 

١٢-٦-    ّدد وأن ،زم إرا  ً مر اط ل أن 
 ا  ل أن ود اووا ،(وا/ا/ددك ار/اا) لا طوا

 د ددن اول واوا ط ل طو ط  م كن ذ إذا م ا
.ذ  ان ا ن ا بت اوا  قر اطّدم ھذا اُ أن و

.ا دا ت ار 



 

٤٠ 

ن  إرام اق ق   الو أن طوي ا اد ل   -١٣-٦
د  ود ال ؤوت ا اد ون  ان دُ ،لوا وا

.راءات اوإ 

١٤-٦-    وي طرود ال ا ووو واد  ل لورات أو  و أو
.و  ون  تو أو ا رود اطل ا حوز ا نو و

و رط اطرود أو   م  رت و. ٢٠٠٠ا زن أر ن 
 ر أو و ا و  ب اء.

و أن ذك،  و أل وأم  ول ال أو اورات أو   -١٥-٦
.ت او ل و/أو أت أدُل وإذا ال إر ص ت راءإ  ،م

ن أل د   واد ووا ول أي ل وط و ل  ل 
.ا و ورة أوأو ا را  طرود أوا  ووم ال واا 

١٦-٦-    أن لوا و دم و ن د قث د ي ب ود أي
ن  أن ّوض أن  و الء  ودم وود أي ء ق طرد أو 

.ا 

ل   وات اديو اذ رت ور   ن اراس و/أو   -١٧-٦
ار داو و أن طوي  ادة اوو ق    أداث ان اووي

دا ن  ا تراء اإ لا ت  و رطإ  درة ون
.دي اا 

١٨-٦-   ،داد ا مل وارود واطا  ن ق ا أن و
.وور و رة ل ا وأن  ر اط أن نوا  ول او

 دود ا و رة ز ون  ودم و طره أو وور و رة
.و إ  وو ّو ن ذيا  

وا ون ان ا ووواد ا ت اطا  

، طق ١٨-٦إ  ٤-٦ إ اوت اواردة  ارات ن   -١٩-٦
ت اوا  ووواد اا .وا ون ان ا 

 را او أو ورة او  دار ا اد أن طوي   -٢٠-٦
 طع ل ھذه ارا .راسوادول دوة إ ن  .و الأو 



 

٤١ 

ا (و ،د اء)  و أن ؤّد ا اداده ول ام  -٢١-٦
   اوت او ،ل اروع   ان.

اط و/أو ال، ب اء، طً أن ال إ  انو أن ّدم   -٢٢-٦
ا .وا ًا .ت ان ا  طا ط دول  و أن و
ذه اص ھد ادم، وا ت ُورو ،ّو نوأ ،ر ا ط

اذون م ّم ا، وإراءات اوادث، وإراءات اغ، ارو و ت 
ود ار ار اذي  ا ،  ،ب اء.وطط اطوارئاطوارئ، 

و إراء درت م وإزة  ط.  ديوات ا راة درات 
 .داث ان اوويأن ال ودرب ارن   ادي 

٢٣-٦-    روعل الول ا ن أن لد ا أن  ،دا ر ادا  د
 ُوت و ًط أن ال.

٢٤-٦-   وة إد دولن واراس  ت را نووواد اا  ن ا
اذي  م ادد  ا در   اوان واوا ذك، د ون ذك ّرراً 

.دوا  وم  ون  دظروف وك ا راسور  ادا قط  ،نّ
.و 

و/أو  و ال  ن ارال   دار ا ادو أن وّر   -٢٥-٦
   طردو/أو ا ا وراس  ديو/أووات ا  ورة دين ا

. 

٢٦-٦-    ث ت راءإ لوا و .و  ل رة 
 ط آ أو ر ت  و ال ورة د إم ت اث،  و

 راراسداداً  اا و  رظ  ل .راغوا 

و زود اوظن اذن ّون ؤوت ا اد ت   -٢٧-٦
م ، وول ؤواط او ون، د اء، د اُدت ن طرف 

  .الل ل 

٢٨-٦-    ،لت ا ت اوا ر ن ص رء اإ و
.ر ون إ نذص ا ط توك ا ر كذ  



 

٤٢ 

 ور ال و ذي اھن  دار ا ادو أن طوي   -٢٩-٦
و/أو  واناّ،  ووات اديراون ا  راسوأي  الو ن 

  ا ،د اء.

أداث ل   وات اديو اذ رت ور م ب ن   -٣٠-٦
 اوت اب   وات اديو أن ون ادف ھو وول  .ان اووي

 .اب دون إذن

٣١-٦-   طب والوا :  ن ا  ،دا 

 راً، و ًروط ادام اري؛  —
أو  ادد ، أن ذك   ،ًطر ل ا  إطر   —

  و ل؛ و لادام ري 
—  آ و أو ورة آ  ،ً ؛أووو  ون  
أو واً،  طرة  ّن ط و ورة آ أو و آ ون   —

.وو  

 ن واط ال  اظر ادرة،  اذ  اواد اووود ون 
داً إ م إ  و ل أو اذ دار و ا ر اوولرت 

  ادد أو ادد اط   ام.

وا ن ا ووواد ا ت اطا  

، طق ٣١-٦إ  ٤-٦ إ اوت اواردة  ارات ن   -٣٢-٦
  ت اواووواد اا .وا ن ا 

٣٣-٦-   وا ون أن اا ط  ص   لن اأ ط 
ار، ا  أن  ُرال     دار ا ادّل 
و أن طوي ط أن  .اب دون إذنادل   وات اديو/أو  راس

اء ارات، ر ار ل ال  ار اراد  وارت از ر
م ان ن ھك رات ر و ّد طرأت  ا اد اط، وظراً 

 وظروف ال. ادد

ن رة ل  اط او اراط وود إذن إ دره   -٣٤-٦
ووت  دد راھنم ً اروع   ال، و أن ون روط



 

٤٣ 

.ا د ار ،ءد ا ،د را راو رل  ا ن أنو
. ظروف ل ددة روطدات و لا   واا 

ّزون ودّرون  و ب را ل  راسو أن ون ھك   -٣٥-٦
و  ووواد اك، اء ذوأ ا رل و  ل كذ   ،

. ورة ديا  روعر واا راو  ط أن رسوا،  
ل اوت، را رة و ّطرود أو  اُ أو ورة ا وي 

   ،طرودا .و لا ون و ن  د وة إد دولراسوا 
ّن،   اراسود  ون  ن در   اوان واوا ذك.

و/أو  ال  و الطق دار و ،ل إ واز ر دال 
.رن اا ط و/أو را 

م و   ٢٠٠٠ود ون ھك طرود  أو و زن أر ن   -٣٦-٦
 إن. راساّززة، ن  دار ا ادرت و  ،طق 
 ططرد أو رت ا لوا و  ددة لت إدام آ ا و أو

  د.كذ  ذون ن ن  ن ن  

ن أل  او اراھن وا ا  رز را الو إء   -٣٧-٦
  راھاووواد اذار ادي، وإوات ا  لراء اوم وإدث أي ھ إذا

رز و   ادي. و آن ووال ذي اھن ن ا ووات
ود ون ا  ر .  ،دد وال    وود  را ال

  ون أن لا را زر  مّ ونؤو ل أوؤّھ ن م ونوّظ
. مدار تق إ ن دوا 

٣٨-٦-  ظم ا كون ھ أن ن و نھل ذات الا و  را زرو
و/أو ا ،ب  واناّ،  ووات ادياران   اراسو ال

.ددة وآررة و ظمون ھذه ا ء، وأنا 

 رز را الطر  و الأو طم  راسو إطء ت   -٣٩-٦
 م ا نل ول ا فو ن ل ،وا ول إوور ارر و ل

 ول ال و آ ذات اھن.

 راً ل  و (ول) لو  ان راً،  ادام   -٤٠-٦
ل ول  وُن أن ون  ً و اوم وّزة  ط



 

٤٤ 

أو أد أء اطم  إ  رس و لو أن ون  ن ل  ال.
 را ًو ر وادة  ال ل  و لو أن ون ل  اق.

 د ود ودو  دل راتؤ ن أي ً را رالا روع  ووا
ا  . ورة دي 

راون رون  راسول ان ك ادد ، أن ون ھك   -٤١-٦
 را ورة  و. و ال ر ن 

  و أن م ان ا  رب ل ص.  -٤٢-٦

٤٣-٦-    رةن ط  ًوا نم ا أن ط وأن و ن ا
 ھ  اودة. اواد اووون 

طت اذ دار دد ن اواد اوو اودة أو ارو ل 
دل واا  

  اطق وادود

ا دو، واذي و ھذا ام، ھو  ظو ا ادإن ھدف   -٤٤-٦
 ذ ن ن دد و ر رداووواد اا  روودة أو اا

.ددد  واول اوان  ١٥و ،ون ا درةووي ان اا  ن
"وت ان اووي ن اواد اوو واواد ا ارى ر ا م 

] "ر٢ا دد ردا ،[ نووواد اا   ا طغ اد إ دوا
  أُ ِدت أو ت أو ُِرت.

دو  تطا  

م دار  ظو ا اد ا  أن د ادو ن أن   -٤٥-٦
 الودة أو ارو ل ا اواد اوودي ار ودار  دد ن 

.دو 

٤٦-٦-   دود ا د أن توؤودي  أدوار و ا وت اظا
ُدت أو  دة ووو/أو ان و/أو ات ارى ذات ا ،دد ن أي 

 ود. الُِرت أء 



 

٤٥ 

د  ان و/أو ات ارى ذات اادو ن أن و أن د   -٤٧-٦
،   ذك ات  ان، ب اء، دد ن أي طط طوارئووا 

وو دة .دل وء ات أِرُ دت أوُ 

٤٨-٦-   ؤوا وت اظا  أن طط طوارئو د  راع د
 ود. الا أُِن أُ دت أو ُِرت أء  اواد اوون 

وق ت دد ان وادة،  أن  ادو رت   -٤٩-٦
وروووت ن اظت او ا دي و/أو ان و/أو ات 

.رى ذات اا ت .وظا  قوھذه ا وح وإو ترق او 
.ذات ا 

و أن د ادو ن أن اظت او ا دي و/أو ان   -٥٠-٦
وزة  طط اطوارئو/أو ات ارى ذات ا ري درت م 

ف ا بدر كذو .ل ھذه ا  رفا   نر 

 طط اطوارئو أن د ادو ن أ ري ظم اراض ودث   -٥١-٦
 ا ت دد ان وادة.

  اطت  ل

م اوت ا ل واط ا ا ف دان أو   ظُ  ر
وو واد . غوا  ددو  

ي ؤرات دل  أن اطرود د  الو أن ون ال  ًل   -٥٢-٦
أو د م اب  و أن ق ل ام ن أ س  و الُت ن 

. بم ا ت أو ك طرودھ 

٥٣-٦-   د و رود اطت ا إذا  دد ور راءاتل إذ ا أن
.را ت تزا  و  ر  تُِو 

وإذا  م ازم ن اطرود ودة أو م اب  ، أن ّ ال وراً   -٥٤-٦
 وإ ت ذات اطا ت إونھذه اا. 



 

٤٦ 

أي دة طو إ اظت او ا دد  الو أن ّدم   -٥٥-٦
واد، و أن ون ل رال اق وا ا  اواد اوون 

 ري  د.

  طت ا اد واد اوو ن ارب ل ال

٥٦-٦-  م ا دُ ذ مذا اھ  تودا ر ادا  بواا داً إا
إ  ٤ود اف ادد  ام  .اربا ا ا ن ل 

دى ذ اواد ل  ز ّر ووي، و ن طق ھذا اف 
واون  واونو أن دم ادو  .اربرة  ا ن 

اواد ھذه اوت دة  ن   ووات ادي واراسواون 
وون  ابرل  الا.  

،  ذك راة طت ا اربود ذ طت ا ن   -٥٧-٦
دار و دذ م  .٤٣-٦إ  ١-٦ ارات ن اواردة  اب دون إذنن 

دا ا    ذھ م را طت اطر اأ داً إا ا
 ان  و ل.

د إزاء ا اد ، أن د  ادّرجوو ًدأ ا اص   -٥٨-٦
.ا ب اواوى ا  قوا ا ت اط دولا  و

دار د اذ رار ن  وو الواو  الراة ت أن م طرد 
دا ن  ا وادا  زا بارا.  

َُل د اذ دار  د إ اراھن أو ا اددوإذا ن   -٥٩-٦
 برن ا:  ةرا ذد  ، 

 ل  ان؛  —
 ر ر ان دي اطق ذات اوى ا ن ادد؛  —
 ؛و الزز  اطرد أو   —
 را ار د رد ا اراھ؛   —
—  و راسر .(نإ) 



 

٤٧ 

طت اذ دار ذات  ف ن اواب ا رب أو 
  د ل ال

  اطق وادود

ا دو، اذي و ھذا ام، ھو  ظو ا ادإن ھدف   -٦٠-٦
ب اوان ا ف و ر ردا ذ ن بر   ،د أو

 راة طط اطوارئ.

دو  تطا  

 أن دد ادو أدوار وؤوت اظت او ا دي   -٦١-٦
رى ذات ات ان و/أو ان  و/أو او ،ب إر أي  لا

 ئ.، و وظ اطواراووي

و أن ّل ھذه  .ل اواد اووو أن  ادو ط طوارئ   -٦٢-٦
 ططوارئاا ط .رى ذات ات ال و/أو اا ّدھأ ا 

و أن د ادو ن أن ان و/أو ات ارى ذات ا د   -٦٣-٦
 ك ات  ان، ب اء.،   ذطط اطوارئووا 

٦٤-٦-    وا ووواد ال ا وارئ اطط اط ويط أن و
ادو، و/أو ك ا  اون و/أو ات ارى ذات ا ، وف 

، ووف اربأو و  ربھداف و ووم ات ا دي 
 ل واطت واؤوت از دي  و  وّق ول.

٦٥-٦-   وت اظن ا  تووروت ور دوا  أن و
ا دي و/أو ان و/أو ات ارى ذات ا ،ق دار  إق 

و رار إل ن أوارئ.اطا وظ ووي وت  ارق او و.
.ت ذات اظا  قوھذه ا وح وإو 

و أن د ادو ن أن اظت او ا دي و/أو ان   -٦٦-٦
 لا  ئطط اطوارو/أو ات ارى ذات ا ري درت م 

ووواد ارف  اا   نرف ا بدر كذو  زةو
.ل ھذه ا  



 

٤٨ 

 طط اطوارئو أن د ادو ن أ ري ظم اراض ودث   -٦٧-٦
 اووواد ال ا. 

٦٨-٦-   كن أن ھ دود ا أن و  رم، وظ ري ر تدر
،  م ل اواد اووواراءات ا  وطط اطوارئآن واد اطوارئ 

وإزة  ات ن اظت ا دي ون وار  ادي 
و ،  ديت ا قو ،و توھر  طر د ون أن

.ً ندارن اظن ا لن أ دةدروس ان ا رةذ ا 

اط  الدة  ت  وات اديو أن د ادو ن أن   -٦٩-٦
وأن د ر  و ن ات  ل ادادھ  اربو أھداف 

ن.اا  وادك ا لر ا ًظرا ،دي  راءاتذ إ م 

  اطت  ل

٧٠-٦-    م ق ل لا وظ لر ا ُ أن راسوات  او
 .طط اطوارئووت إذ اون ن أل ذ  ادي

أو إدارة ال رد اف ن و  را ال رزو إغ   -٧١-٦
 .ربأو ل  رب

واظت  ووات ادي ان واط او أن طر ال   -٧٢-٦
 ھو  ربأو و  رباو ارى ذات ا ، اوت اب، ي 

  دد ،طوارئا ط. 

دار  اراس،  أن ذ ال و/أو اربرة د ووع ل و  -٧٣-٦
 ود واب ال ارب. الن 

 



 

٤٩ 

  ارف

    رف اطت اَُد  ھذا اور
  ورد ھذه اطت  اص ط ل.

  
ّم ط ادة از  دظم ا ار ن ر  ر اوول.

  .الأو  ارق اوويراق ام دول إ و/أو اروج ن 

.زر ذارإ ط  لر، ول و و  ذارات ود ال ر ة
  .ووات اديودري اراق  راسال 

. ط ؤ أو (تظ) ظ عط دوا  و (تؤ) 
  وظ وادة أو أر ن وظف ان اووي.

دة  ًدي ل ُرَب دون إذن  ط اطوارئ. دراءات ان ا و
رب  اددات،   ذك ربأو  ب دون إذنودل  وت 

  ل ھذه ال .ك ال، وھ إراء  ات  

أي رُ دم ل و  اّري أو ال ك ادد :ل(أ)   و ل.
أي رب  ري أو   (ب) و ل ا :واد اوو؛

 ط ورة، أو ر أو أو أي ،دا  ب طرقر رظ  ددة
 رب  ري أو  طرق  داُ دم ل و واد 

  أي طرة َُدم ل و واد اوو. اوو؛ (ج) و ل اوي:

ز ؤّف ن طت ددة ن اظم وادار اواب اب أو  دع  اق.
 لا.دا ض او ل   

ات واص ازة وم ان ن  دد ط   ام.
ب دون أو ارن اذن د وون ارب أل  اص ادان

ن  ظم ا ادوا م م وم  ربأو ارب أل  إذن
 لأ.   

دأ ر ل ُل أن ون رراً أو ارُِب  ظم ا اد   ف.
   و آر دون إذن وَُل م ب اذار.



 

٥٠ 

دم وظن دّرن  ظم ا اد ار أداء درت اوة  وا اوة.
 موة ا داء دور نّو  قوا ومة ھددد أو  ادا

  .اط   ام

ل ا ب  اواب ا   دار ا ادطق   درج.
  .ارر

ص ّف ؤو ام دورت و/أو رد و/أو ام و/أو اطب  رس.
  را اوول و/أو ام دي او. ، و/أو الاراد أو ت 

.دا ط  لدا و إ  ردا  ذَُ ط ط  َدم و/أوُ
  ن زُوو واد .وا ن ا  

.ص دا  ول إو م ذون رص أو أووق اراأو  اووواد اا 
أو أن د   ًربأو  ب دون إذن ون أن ول ام  أء

  ر  ًل ذك.

وون  واد ووو رق وويط ّددة وي   ط اوول ادود.
.دا راض ا ًَرادوداً و ول إوا  

  .ربأو رب ل  دون إذن بام أو و ام  ل رر.

 واد وورق (  ذك  رط  ن ن ودات) م  إج  رق ووي.
أو  أو ادا أو و أو ز أو اّص  وز ذك 

  اول  ر ددة.

.وو واد/دة  ولدول اا  درُ واد  مك  ٤اذ   ،ورن ھذا ا
.وا  درُواد اا  

و ن اص واواف واوك دى اراد واظت   ان اووي.
.دازه وازووي ون ام اد و ل تؤوا  

  اد.دث ُم  أّن  دات  ا  دث أن ووي.

ل.   ل م أو إذن ر  و ن أو ظ ص أو ق أير
   .ووي



 

٥١ 

دد  إذا ت ك  ظم ا ادو دار ا ادار  ار اداء.
طن اا  نم وب ا  ذان أمُ مظك ار وذداا 

.داء ات اط ندات؛ ودا  و وا  

ول   ر اوولج أو دار أو أي ق ل ل  ز دي.
  را اوول.

.دا ر ادا  لّ دات اراءات واون واوظادا م اظ.  

 ا ظو.دا :  دوا ظو  

 ا اد واد اوواطر ار وار اذي ُّظم   —
 ؛اراق اووو

اؤت واظت دال ادو واؤو ن ن ذ اطر   —
  ار وار؛

—  دا ظم ا .لق وار   

دف إ  إم أي  دار ا ادو  ن  .ظم ا اد
  .ل رر

.  ط  لدا  طدودول اوا ط   ويووو واد  ن
َُذ  ز ديوط   ربا او أو ا ا و/أو  أھداف 

 د  ردا إ.  

أص وودون دال او أو رّ ،ون وّزون ودّرون  وات ادي.
 و أ  لن أ مو اا ب دون إذن  ل بأور.  

 د  رب. و د ََُ ل وويأي قر  أووو واد  ز أو داري ا
د طر رة أو ر رة  وأن ان أو ون أن د  أو 

   .وھر  اس أو ا  ارض ت أو اطق واد

 (أي  اواد اووأي ص أو ظ أو و ّد أو   ن  ن.
  اُرِل).

ادف، و  الأو  ارق اووين ھوم ُذ   د  ھوم ن ُد.
  مب اّ أن د دف، أوا إ ً مول او د

دا م اظ.  



 

٥٢ 

.راو ووواد ار ا مظ  مد ّر ادان ا  و
،   ذك اظم ورا ود وودھ واد وووت ن وود 

 ول إوا راو ،رھب أّو ووواد ادة اد أرد زواد اا
وور. اداظم واك ا  نو ،ر أو دا فو  

ل ص أو و ن اص م دوا ووا ودرة  ارب  دد.
  .رر

اداً إ ارات ا، وإذ اون،  -دداتم  م ادد.
 در ن دةت اوك  -وا ف دواداتدا  ھواو

.دراو  

ي و ن ول ال اداء ن ظ  واد اووال ادو أو ا  ل.
 دروويق ارا  نا  ا وو ظ ًءق وارا

  ا . اووي

و ا، ول  الرق ل ارد ار و و  رز را ال.
 و للان، اء، ود ال، ووا ،راس/ا 

  .ووات ادي

 وود ن  ال ذون  و درا ق إراء  دة ان.
  طوي ا طن أن اوو واد وو قراذون  و طأ ھ

  م  ن أل اف ن اوول إ أو اذ إراءات دون إذن.

.و ر ب إوا دودده ا ،ب اوان ا وى ذ ونو ،
دا ر ادا .ًرا رُ وزه د  

  أو  ي طر أرى ر و. اواد اوور  ب دون إذن.

.ـو ط  لدا  ط ط  زة أوم أو أظ دات أو  وي
وو واد رة أو طر  أن ر ن ، بوا رة إ ر

.و إ  



 

٥٣ 
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