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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

را اضوا  

 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 .صا

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 اور و ق اوا  راء ند . دو زم و
 وا و  ول، رور ر ُ د، د و ، ات 

 .اظر وت ن
  ُورا    وراتراض اوا   نووي اا  ا

وا درھ راتا ،را  ُمو ن نووي اط ار طار  م نل اوا 
ا وددة ان. وارات وأن ا ا د إ ا طوم  ا ا ذات ا

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

 ظل اوع ا ادة  ام،  ن اد ال إ ادام   
دول ذا اطر ن ل ود ّدت ا واد وو أو واد  أرى راض ررة.

اّد زام  و  ھذه اواد وام  واّدي  داث ان 
ووات ادول  زز اوك ا  ،ت وً دو ددة  اووي.

ھر  إدارة وم ان اووي ھ و زز ان اووي   أء ام.
اووت اوو و اطت ا طوي  ادام أو ل اواد اوو أو 

 اواد ا ارى.
وّدم او ،ن ل ر ن اووي، ادم دول ن أل إرء   

. ظوا دھّو  ووي نأ ظو ودت اد اإزاء  و ً ً
ورف ھذا ا ن ظو وط  ن اووي رز    ان اووي.

:  ؛دا ت؛ واوا ؛ وذات ا دوا ووك اذ ا
ط اط؛ و ديواد واذه ا رن ا ف؛ واراواد ور اّدي و

ور او ،ل  ان اووي ادرة ، إ  اوط؛ ودار اطوارئ.
  دة ادول  ذ ظو ن ھذا اوع وادا  و وق ول.

  ووي ان ات ان أ ون ا درةووي ان اا  ّونو
و ان اووي ا دو  ورھ ار؛ ون ل أھداف ظ

.دات ارذ؛ واا ّت؛ وأدوا 
  : ّ صووي، ون ان ا ؤول ا ّل دو لّب  ورا

؛ وذات ا طق واراوا واد ان ا رھو ووواد ان ا نأ 
ھذه اواد ل ادا، أو ز، أو ؛ و ار ر اروع وارك 

 ر اود ذه اواد؛ واداد ّدي دث ن أداث ان اووي.
   ووواد ا ووين اوص ا توق ان و وردرج ھذا او

واد ان ا رھو.رم ا ر ا ّ  راتس اأ  وم ووھ
 دووك اا ًووي، وأن ادان ا  وراتوا ،وطت اروا

ورض ھذه اوت  ادول واطت ا  ارط ن اووي.
.درا 

  دول اراء ا ن ر دد ھ لذا وداد ھن إن ا ن ،ء
.ون ا درةووي ان اا  رن إط ورورات  ا ترد أو

   ادول اء ت د ات  و او  ، ود 
اء . وم د ذك م اودة   ادول ٢٠١٠ن أو  ط/رار 

ول  و ً ًول  ازد ن ات وارات. ١٢٠طوال رة 



 

 

، اُرت ات ٢٠١٠اع   وح او د  أول/ر 
  اواردة ن ادول اء وم اول إ واق آراء ن ا ا ور.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

رر وظ  
 

 ول ھذا ارر ل  ؤو ،واء ت و أو ف   
  ذك، ن أل أو ت إل ار ص أ ًن.

و ارم ن و در ر ن ارص ظ  د اوت   
دو و ول ا  ،ورھذا ا  واردةب اوان ا ؤو ء أيا 

.دان ا م د ا  
 دان أو ام  طوي  أي م دري ن     ت  داموا

ب ار، أي او  ،ّص او او ل ھذه ادان أو ام، أو 
دودھ مر أو ،ؤو ط.  

   رھ ّـ ت واء)   ٍت ٍت أور ءر أطوي ذ و
 د أ  ره    ،ّوق ا س ّ ّأ  ( أم ّـ

.وب ا ن و أو  
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 ٢١ ...................................................................................................... ارف

ـــرا٢٤ .................................................................................................... ا 
 



 

١ 

د 

ا  

أت او ادو ط اوو ر ًن اووي وأطت  ن   -١-١
اورات ول ان اووي ور وت وإردات ن ل ن ادول أن 

  .١يظو اوط ن اوود د إء وذ وون 

ول إطر  ان اووي ادرة ن او أر وت ن   -٢-١
:ورات وھا .دات ارذ، واا ّت، وأدوووي، وان ات اأ 

اھداف  —أت ان اووي  —ون أھم اورات  اطق   -٣-١
  وّر أ ًوت  دان ان. ٢ووي،وار اوھر ن ا

٤-١-   وھرر اا ض إ ل تون ا ا وطرق او
ن اووي، ورض ر واق اراء ادو ن   دول أن ط  د 

.وھرر اق ھذه اط  

ور  —أدّ اذ واردات ا—   وارا أّ اون ا  -٥-١
.ر ادادام ا توذ ا ول ً رت أو 

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

و (او ا اد واد اوو واراق او —
INFCIRC/225/Revision 5 ] (ً؛١أ[ 

— ] رم ا ر ا واد ار او ووواد ا٢وا.[ 

 ل إن أو ووي ٍنأ ِظو   واردةت اوذ ا  ، وط
. ورات اا 

٧-١-  ق ان و ورذا ادرج ھن ووص أ توواد اا ،
 .اط ذات ا، واراق ذات او

                                                           
ات اواردة  اص روف ا ر إ طت رد ر  ام اص   ١

  رف.
ان اووي   ال ارا أو اودة ر اذون  اطو   رز  ٢

واد وو أو واد  أرى أو  رط ذك ن راق أو أط، أو ال او ّد ھذه اواد 
. ديل وان ھذه ا فا  زّر  ،طق واراوا م  ول ا لا
  ر ال ا رھ ادو  أ ؤر  ً ان اووي.



 

٢ 

دم  طق ام  ط وا ن اراض ادة  اواد اإن   -٨-١
وزم و   دن ا واطب واوث وازرا وام،  ل ال.

ؤدي إ وء  أل ررةة ھذا اوع ن اواد ذ دار أ ؤول دون ز
طر إ، و  دار أن  اراد وا وا ن ھذه ار 

 ارة.

   ذك أي  ظو أن وويود ھذا اور ادول  ذ   -٩-١
   داتت وزاا] دووك ار اإط  واد ٣ن ا ذات ا [

ا، واراق ذات ا، واط ذات ا ،ن ل ا ادو  أل 
] ودو واد اوك ن أن ادر ا وأ ٤ارھب اووي [

]٥[ در اراد ان ا ا داوإر] رھدو ٦.[ 

 ارض

 اطت ال ارض ن ھذا اور  ور اردات دول و  -١٠-١
اواد ، أو ززھ، أو ذھ وو  ،ص ظو أن وويول  طور 

و اق ذات اراو اذات ا طداث .ال ا ن كق ذ نو 
اواد أو ن درات ك ادول  ذ اطر ار وار ول  أن 

و اق ذات اراو اذات ا طب  اار ن إ لا  لأ
  طوي  ل ك اواد. ررة

١١-١-   وى ن تون ا و ورر ھذا اون ون ا وق
ون  واد اون وود وازن ن ارف ان  اواد ا ص 

 طوا ون و  داا مإ ذون صل  أط  ود ن دون و
اواد وود اب  ذك إ أن  ق زا ا. اواد ا  ادام 

ل أداة     طت ار ا، وا، واوث،  ا
 ورا اودة  ام.

درا و ت  اطت اورض ھذه اوت  ادول و  -١٢-١
.دا و ّلُ دول و  زاإ  

 اطق

١٣-١-   ورري ھذا ا  نأواد او اق ذات اراذات و ا طا
درء  ارةرل اا  ر رة أو ا ب إوا با  ودا

( ش   اواد اوول  اواد اوھذه  أن ب ل ھذه اواب.
 ر او، وات ا. اواد ا)، وادر او، و



 

٣ 

ا واداد   دى دورة : اواد اوول اور أن   -١٤-١
 ل وار وادراد واوا دام وازن وازة وام واوا

 ن  وويأن  ظووھو ّدم وت ن إ  وإدة ادور أو اص.
ّواد ا ب دون إذنا   ،ووواد ان  او ،(  ش )

 .اط ذات اأو  اراق ذات اأو اواد اّ ارى  رب

 ادا  ز  واد وو ٣اب دون إذنود ل ارض ن   -١٥-١
 داث ت ّرض أو ت  ؤدي إ واب إ رة.ر ووي أو 

وري ھذا اور   اواد اوو ن اب دون إذن داث ت 
.ورج ا  ت رض أو  ددول ادرة  ١٣ووي ان اا  ن

ن ا اد واد اوو واراق وت ان اووي ’ن او ،وان 
ووا ‘ وا)INFCIRC/225/Revision 5] (١ دا ا وو [ووواد ا 

دا   ز ر ووي وا اد راق  اب دون إذنن 
  .ارباوو د 

ن  ١٣اردة  ھذا اور وك اواردة  ادد و راة اوت او  -١٦-١
] ون ا درةووي ان اا ١  طوق اران اول أ د [ واد

وو  ً ًدل ھ أن  ن ب دون ّإذنا  ز   دا
و ك  ت  .داث ت رض أو وب دون إذنر ووي 

.را رن ار ادات ووق اط  ،تا 

١٧-١-     قر واءطد اووو واد  رىأوأ  واد ةرا  ،
طت ا  اون وذھ  و ّق ور رب  ق 

  اوى ام ن ان.

 واد طرة أرى ن  أن  واد ود طوي اراق ا وي   -١٨-١
. ر إ بوا  ب .وادك ا ورول ھذا ا و 

و ل اوت اواردة  ھذا اور ل ر اطت واوت   -١٩-١
اراق ذات ، وواد اات   ا راض ان أو او ن

وا ،ذات ا طا. ًإ  ل ،  ن تو وررض ھذا او

                                                           
٣    تو ومووواد ادد اا  ددة ھ  ،ووي  ١٣ن اق او  ن

ون ا درةف ]١[ ا سأ  ،ووواد او ا ل أن ا   دام  ن
ز ر ووي و وم  أس اواب ا ا ن ر طرق ارض أو ات 

ب دون در  د ّل ھد ًً  اواد اوووء  ذك، ول ھذا اور   اق.
 وارض أو ات اق. إذن



 

٤ 

ورد اطت ا ن   وأ. اواد اوا اوال ن أن 
’ون ار أ.‘ 

٢٠-١-  ور اول اوان  و توا و’ ن ووين ات او
رم ا ر ا رىا واد ان ا رھو ووواد ادد ‘ ا١٥(ا 

] (ون ا درةووي ان اا  نوَع ٢و [ ّواد اوا ووواد اا
ل ذك اور اراءات اذة دد و. م ارر ا  ارى

ن اواد واد د  إدى اطت ا (ا ار أو إدى 
وت إذ اوان  (ًن دان واد ّ أو  أو ر و  ًص 

.وطا واا  

٢١-١-  ذا ان ھ دل ان ووص أ داا  ورواد اا 
ووز دول أن  اد راض د. اط ذات او اراق ذات او

. رى أمأ ًرال أ وردام ھذا اق اط و در ت إذا  رر 

 ال

ا دو   وويظو ان ااھداف اروة ن  ٢رض ام   -٢٢-١
 .اط ذات او اراق ذات او اواد ا ص 

ار اوھر رھ ادئ ادار ا  أن  ٣وطّق ام   -٢٣-١
اراق ذات وواد ا ا دو   ق  ظو ان اوويم 
 طوااذات ا  ن ل ق  ةت اؤودوار وارض ا  ،
 ،دوارا ن، وانو/أو  وان. او/أو ا  

 اراق ذات او اواد اوت ن أن  ٤ورض ام   -٢٤-١
  اوت ن  وطّق ھذا ام ار اوھر .اط ذات او

  ن ار ادارا   ن بط نأنورد  ا   ق ،ذھ
  .٣ ام 

ورد رف ارات اواردة  اص روف ا  ام اص   -٢٥-١
  رف.
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  اھداف اودة ن ظو ان اووي  -٢
اواد ا ق   دو   

ذات ا طوا ق ذات اراوا 

ا دو    ظو ان اوويل ارض ام اود ن   -١-٢
اطو  ادام  ال اررة اص وات وا وا ن 

وو واد  أوأ  وادب  رى أن  نو ر ب إوا.  و
اراق و اواد ا ص  ان اووي ظوتراض اودة ن إدى 

و ذات اذات ا طا : ون أن 

 اراق ذات ااد   واد اّ اب دون إذنا د  —
 واذات ا ط؛ 

اط ذات و اراق ذات او اواد اّ ارى ربا ن  —
؛ا 

—   ور و ر ردا ذ واد اا  ودة أو اا
.رم اء ادة إرء، وإب ا ،دوا روأو ا 

رض اط ارو ل ر ثّواد ا  ا ،رم ا ر ا
وت ان ’ن  ان اووي ادرة ن او وان  ١٥و ادد 

رم ا ر ا رىا واد اوا ووواد ان ا ووي٢‘ [ا.[ 

٢-٢-   ن راضق ھذه ا مردع أي و إ ر ر أدا لرر ل 
 اواد ال واف  وره وادي ، وإ ارب دارة أن 

 .اط ذات او اراق ذات او

ر ن اطر  درج و دار ان ھذه أن وم  أس   -٣-٢
 ن ان واد ادرة  اب واب إ  ث م ور ادر ذا

  داا  رر ل.  وم دم أن ًأ  و  عدا
  .اق

ظو ،  اواد اوارا ًزا ا ا ن ادام   -٤-٢
ق وازن ن ادارة ا واد ا ن دون و ود أن د  ان اووي

   طل   ر ك اط ادة.
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  ار اّو ظو ان اووي  -٣
واد ا ق   دو ا  
ذات ا طوا ق ذات اراوا 

دوا ؤو 

١-٣-   ؤو    ل دودا دھّو ذھووي ون ا ظو ءإ
.دوك ا 

 إد ؤوت ان اووي

٢-٣-   إ دھووي ون ات اؤو وحو دد أن دو  تطا
ن ا د تطذه اأن ھ ظ  ،رت اذ ات إوو ،

واا .رھو ت ان، وارات، وادود، واا رارك ون، وا
ظو و ارب ق در م ن ال واق  اؤوت دال 

و رم طوط وا ؤوت وات و ن  دو. ان اووي
ت اطا. 

٣-٣-  ت ذات وودل ا نل و ل ون ءل إر أن دو 
و ذك أن ل دل اوت ذات ا  .اطت اا  ن 

ب ا  ور ذك ن اوت ارا  (دد(ل اوت ن 
.وطا وا ًو 

ر اطاروا ر 

دوا 

 دول أن  وّذ وّد إطراً رً ورً وط ً ًظم   -٤-٣
 ،  ن  أن:اط ذات اواراق ذات ا وواد ا ان اووي 

—   طوي رةر لب أطر ار را واد  ب أن  ن
و ر ب إ؛وا 

ا  اط ذات او اراق ذات او اواد اّدد  —
  اوودة؛ اواد ان ث اودات وت  ظو ان اووي

—    ،ت ذات اا إ دھو وت اؤودد ا ھ
؛ ر  



 

٧ 

—   لا  نو/أود  اّذ و ن را ؤول او/أو ا
 ؛ اواد ادار أن 

اط ذات و اراق ذات او واد ا إداِر اذونُر إراَء  —
راء  .اإ ن د ،ءب اذونودار ان  إن أ وادا
راءات  اد ان أت؛ن ا و ن أو ووا 

 ُر إراَء اِش ق ن طت ان؛ —
ُر إراَء اذ اطّق  ت اّف ن ال طت ان  —

 اوص  وب اطر ار وار؛
—  ر  روت اودد اب دون إذنا ّواد ا 

 ؛ اط ذات او اراق ذات ا ربو
 وأ. اواد ارا وا ارب ن أن  —

و دو أن ذ طواٍت  ًن اطر ار وار رء   -٥-٣
 ذ اا وويون اا ظو  طوال دورة  ة اواد اا. 

، و ا اروادة أو أر،   ط  و دو ن   -٦-٣
وذھ وّدھ ، أن م ووح دد و او  ظو ن اووي

 ا و/أو ال، و أن   او انو/أو  الوا ن 
    د ؤو ووظ  و ل.

٧-٣-    ن ق أن دو ورا ن  ا رھوت اطا ،
 و م،  ز ن ت وءات ووارد  ور طع 

 ؤوت ادة إ  دان ان اووي.

٨-٣-    إ راا وطت ار ًت وطا  أن دو و
 اواد اا ا وت ا أو ا ّ ،د ّوض أن 

   ل اف ن ك اوت. اط ذات او اراق ذات او

٩-٣-  ل ا أن دو ن و وطت ارا  و ردا ذ
 ء، إد ا ،أو ت اوا ول إو م ذونص اا وو

واد او اق ذات اراو اذات ا طا. 

١٠-٣-   ًوط ً دطّور ودث و أن دو وّواد ا  وز ا
.دوا ّددھ وى ادود ادر  ال ا أن ،د أد ،وطل ا و

،  رد و  دو واد اوك ن أن ٢و ١ا او ن ان 
] وأ در ا٥ا.[  ًواء، أب ا ،لذا ال ھ ن أن 

 .واد ااأرى ن 
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را ا 

١١-٣-   را   ّإ ط صّر ّوأ روا رر اطذ اّ أن
و ا ار، ن  ار أن  إذا ت ل وا ن ان اووي.

د درا إدار أد  ،٢١–٤و ٢٠–٤دم ط ان،  ھ ددة  ارن 
 اذون.

و  ار أن ق ن ال ار وا ان اووي   -١٢-٣
وروط ارص ذات ا   ،ن ل ت اش ادوري و اذ 

  ون إراء ت اش اراءات ا  رز ا إ ذك.
و/أو ان زان  ت  انو/أو  اندار ان اّذة واط أد 

اش ارا إ اق ن ال طت ر أرى، ل او ن ات 
 ون  ار أن دم ط ان ر  وان،  ل ال.

.طص ھذه ا 

 ال و/أو ان و/أو ال

١٣-٣-    رض أن روا رر اط لنو/أو  او/أو  ا
:  لا 

ا ال  اوا واطت اول  ا ددھ ادو و —
ر؛ا 

—  ل ن ار ادا ذو دوا ددھ ا  ولت اط ا
ر؛ا 

— :  رّو ودةدارة ا را ءإر 
  اوء طت اددة  ل ن اووي؛ •
  دة   طع ؛ ظم ان اووي أن ّوت  •
ض وم ا ا در آت وإراءات را اودة را •

 ان؛
—  را و/أو أي  ا ط   رىوويأن اداث اأ 

  طوا واد و ق ذاترا و ذات طأ  ًو
  رت اوط؛

أد أداث ذات  ود  ل ووع  طت اون  أي  —
 .ان اووي
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 اون وادة ادون

ادول دوة إ اون واور، وإ دل اوت ن ت ان   -١٤-٣
.ذات ا دوت اظل ا ن رة أو ّإ ،رووي وا 

١٥-٣-  ّدم ا أن ،وطا وا ًو ،دول ا و دة إون وا
واد إ أي دو طب   اواد اأ د ن   ًدد أن 

 ذك.

،  دول أن ظر  إرء أداث ان اوويراض ا ن   -١٦-٣
و دووا ت اد اوا  رن ا  ت ارا طا 

.وطا ر ًو دوا  و روع ار ا رت ا دة ل و
 و أ ًراة ر رت ادم ا واددة اطراف. أد ا  ذك.

دات ودن ا 

١٧-٣-  وطا واھ مّ أن دو   ندددق  ااواد ا ق وراا
و ذات اذات ا طذا  .ارض ھ أن دو دودو  ا 

  رأط د رات أ  رر ام اّ ددوري، وأندم أو  ا 
  د .ظو ان اوويدث 

١٨-٣-   روا     دم داتأندم ا  رك س
 ت اطد ادواد ا .س دوريأ  ء مح  و أن و

را    ن رىا وت اطن ا واردةت اوا  إ
 .واد طوي   دداتھو راھن أو  ن و ن 

 ظم وت ان اووي ا  أس اطر

 إدارة اطر

 دو أن  ً ّور ول إدارة اطر  اف ن طر   -١٩-٣
ا،  ادداتو دو أن ّم  إ وى ول. أل ررةول 

واول وا ر دىو ،رةب ار لأ ًور ًر ًراإط  م ،
 وا دو  ر أدا  صددا. 

و دو أن رر وى اطر اذي ره وً ووى اود   -٢٠-٣
  رة راواد او ا ق ذات اراو ا اذات ا دإزاء  طدا 

  ود وارد ور اوا ًول، رھ وى ر إطن ا فم ا ث



 

١٠ 

ووز دار ا  اول ا ن زا  ا، وووت أرى.
.ن اراض ا وو رىر أدا ن د أن وطا  

٢١-٣-  و را   سأ  م  ر، أوآ  ًو واا  أن
،  ظو ان اووياداء، أو  رك  ق اراض اروة ن 

 .٧–٤و ٦–٤ش  ارن 

٢٢-٣-   طرووي ان اطر ا ص ل درس أن دو واد و
ا،   ودر اا  ق ان طر لل ا  كم ذو ،

ادام ودة  د، أو  ًً، أو وو ر ، أو ن طرق 
. با و  ردرة أ م م زة ذاتأ ل إوا  

٢٣-٣-   ورا  دام  أن تطوغ ا درج  دئ قّط
 .واد اّإدارة اطر  ل اداث ف 

٢٤-٣-   ورا   وم داً إت اطوغ ا قأنا  عدا. 
 ،(زات أ) زةن أ ًّو ًز واد ا ن ات اط زمو

  وإراءات (ام وول، وا، ورھ)، وٍم راق.

 أو ارب  ظم ان

٢٥-٣-   ًر ًدن ھن وا ن ًراا– ص واا و ووھ أ 
، ض  د اق  دا ان –وا ن ار ارة ت 

:  ل أن دو و ،د زا ن نوا 

—    نن وان ا نؤون ا قور واا  ظا
   ،د إد و اق اطت ار اواد اأن 

 ن إن ان ون ا ؤوا تط ؛ 
—  ن وا  راء َر نن وان ا رارات اب اط

  ان  أس وال؛
  و اوات ا ن وان ن طرق إرء  أن و —

  اظو ادار.ن  أن ووي

و دو أن ل اظ  اوازن ن ان وان   ّوت   -٢٦-٣
، دءاً ن  اطر ار وووً إ ذ ادار ظو ان اووي

.ا 



 

١١ 

٢٧-٣-   وت اط  روا ر ادال أن ا واد ول أنا
و اق ذات اراو اذات ا طن  اا  ذةّر اداا را

وأ َُ ث  ض   وذك  اوع اط وت اطوارئ 
  د واء.

٢٨-٣-   وت اط   ل لاا  أ ل، إ ّد أن
ن، أن ادار ا اط ّل  ادي د أداث ان اووي  ؤر 

و وظ ان أن دروا ّ ذو ن أل ل   ً أن اوظن.
  وا واء ، روا ل أنُ نذص اا  نأ  ظن ا

 ر.او أو 

  ادا ظو ان اووي

٢٩-٣-   روارد اا   ،روروارد ام اد زم أن دو 
 دان ا ،وويوان اا ظو  ن ددى اا  و  ا

 .واد األ ور در م ن ان اووي 

 . أن وويو دو أن ّ اد   -٣٠-٣

٣١-٣-   وووا اط ووي أنن اذ ا نراد ات واظا  و
 واوويان اا   ص واد اا  دھّو ذه ار ھوطو ،

ظد ا   ذھ ل.  

٣٢-٣-    وويون اود  او رافس اأ  وم دأند  ،وا
 وھ اظ  ان اووي، وھ ادور اذي ؤد اراد  ذك.

 ّديھب واووي وان اداث ا ططا 

٣٣-٣-   را  أ ط ل أن ن أنلدي  اا  ردا ن
 ل ل ل رر وق  ادد.

رھدو واد اراد اا 

 دو أن ذ اطوات ا  ، اق ن ادول اوردة   -٣٤-٣
راد أو رط  أل ررةوادرة ل ال،  ص ات ول 

ود أد  ،ت وز ادود اوى ا ددھ ادو. اواد ادر 
  ١ذه اطوات أن ل اطت ا در ا او ن ان 

 ].٦،  ءم  اردات ن اراد ادر ا ودرھ [٢و
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داث ان أ فوويان ا 

٣٥-٣-   را   زم تط ّدد نأننو/أو  ان  او/أو ا
واراع  ا  أداث ان اوويد دار أ  و ف ن 

. وتودي ار او  داثل ھذه ا ن  ت أنطذه ا و را
وت ’ن  ان اووي ادرة ن او وان  ١٥ك اواردة  ادد 

رم ا ر ا رىا ّواد اوا ووواد ان ا ووين اا ‘
]٢.[ 

٤-  واد ان ان أ تو  
ذات ا طوا ق ذات اراوا 

 اوت ا

ن أل  ول ل رر،  م ادار ا ث ق   -١-٤
 : 

 ؛ال اررةردع  —
 اب دون إذناف ن ت اوول دون إذن إ اواد اّ أو  —

 ذه اواد ور ول ھذه ات؛
 إ ال اّدي  أداث ان اوويإ ام ار ي ن  —

 ام ، واح دء ذ ود ادة أو ود اف ن ار؛
ور ادي ار  و  ،ت أم  ،وول دون إذن  —

 إّ واد ي ووي، أو نداث أأ   طوي رىأّ واد. 

 م اددات

وراق ذات د ادام وازن وال  واد وط  ددل ن   -٢-٤
ا .وطا ر اداء ار طوًة أ   داما داتودم ا 

  ا ت اطن ا ًر ًأ ورا ر  ادام او
 ذھّ ا لانو/أو  ال. او/أو ا 

 ا ادرج

  درج أن وم  أس  اواد ا ّطت ان ن   -٣-٤
، واذ اددراة دئ إدارة اطر،  ل ارات ن ل وى 

  داا  واد ول ا لا ؤدي إ رر ل ب إوا
 و ر ،وا زا واد، وا  ل لوا د إ)
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.(ول إوا وإ رھواو ،ر و دىن  وت اط ف و
وً، أو دراً ر وم، أو ا دراً اواد ا  أس  إذا ت 

 دراً و ًً، أو ت،    أن ل  ال.

 اف

ن طرق رط وت ان ا ادرج  و ظم ف ّذ   -٤-٤
وت (درت ا اطو) واع وت ددة ن اواد ا  ،ّل 

 ن ا أّواد ا  ضّ د رارل ادر  ا ن  ويطا
، ب واد او ظم اف أن را اون اط  أر ن اواب.

وط دا  ،ظم اف أن را اردات ادو ن ل  اء.
 دو] وأ در ان ان أ وكد اواد ٥وا ونل اا  أو [

 وا) وواTS-R-1] (٧.[  

ا  ل ً ھ  ًواد اّو دو أن  ادود اوى   -٥-٤
  را  ن، واث ا ن ول دون إذن إود وال ا 

. ت إدارر 

را ا 

٦-٤-   را   وار ام إطر راض اداف أو اھدد ا أن
 ل ن اوت ا .ظوت ان اووياروة ن 

٧-٤-   ورا    ب ًر ً ر لأنء أن  او ّ
.وطراض اھداف وا   رواورا  :داا  د ُُ  

—   دد رآ را ا   ا ر ادارة ال 
 ذھ وء ھداف واراض،

—   بط داءس اأ  م  أو ارن  الم  ا أن
  ظم ان اوويأن   اروأن رھن  ظم ان اووي

 ھداف واراض،
—   درجُ رك  أورا م  اا ر واا ن ا ر

  أس اداء  د واء.
  ون ، ا ُُب اووويون ام اظ  صلا  ق أن

اوا اروة اددة ء  اھداف واراض  ص وى ان اول 
.   م  ن م ذير اوويوھذا ھو ان اظم ا. 
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 وت ن أن اواد ا د ادام وازن

اب دون إذن ن  اواد اّن وغ طت أ   دو أ  -٨-٤
أو د دان ام ، و  أن ول ظم ان وإدارة ؤون ان  د 

ب ل ھد ًً  اواد اوو  طق ك اطت ط أن  واء.
  وت ً. دون إذن

٩-٤-  و واد ا  وز ) ندان ا   لوا ر ا
اوى ا اذي دده ادو) أن طب اذ دار أ وق  وت 

ول وى ن وت ان،  .٥–٤و ٤–٤ان اّر  ارن ارن 
ود  أ دّر راًة ك اوارد و أده.  دو أن طب طق دار

.ووا ّا در ا   ردا قط إ رز ا  

  ظم ان

١٠-٤-   را   ِزمُ نأنداف  اھ  م أظ  ظو
م اظم ث  ذاً  ًوظف اف و  ار. ان اووي

و  ال اررةوار وادي ا ( رد و ً)  ردع 
.و  مظ نإ  أن وان ا ،س ل ر ردعن أن ا مرا و

 ود ذ  .ل ررأ ذي در م ن اروخ أن د  ردع ارب 
ج در ول  ن دّرج ن أنت اظو ھداف ن ،رر ل  لا إ

.و تن ا 

 اف

 ذ دار اف ن أل اف وم أي و ل أو أي ل   -١١-٤
 دف إ د ّ واد ب دون إذنا  أو إر.  فق ا نو

 ،رورات او، واد راوا ،را ظا   لو
 وت ارد، وام ورھ ن أزة اف اب، وظم رد ات.

جود ذ  در ف وان ا دّرج ف أنر ادا ھداف ن ، م وا
  ن قف اا ول دون إذن، إن أي و وريب دون إذنا  طوا

.دوردي اق ات ا ب أورات اؤ 

  ار

 ذ دار ار  ر أي وّ ذھ أد اوم ب   -١٢-٤
، وم ذك و ًن رب راق ذات أو ب واد ّ وول دون إذن أو 

ل واز ددة أو  واھ ن اول اد ،ن ل اواب اودة أو 



 

١٥ 

.  ط أورظم ا ص أوج  ا ف، اد ا ،دةا ر ھت ا دوأ
 ود ذ  .ذات ااراق أو رب  اواد اإ أد اوم ب 

ج در فد ا رن ا   رو ن دّرج ر أنر ادا ھداف ن ،
إ ور ار ا   ل اررةن وظ اّدي ن و د 
 .اب دون إذنا  اوت ام د اء 

  اّدي

ذ  الو ط   ذ دار اّدي د اف وام.  -١٣-٤
ارت ا وال  ؤو إذ اوان د اف وام  م ن 

جود ذ  ذ أل اّدي. در  ن دّرج ّدي أنر ادا دافھ ن ،
إ  اذار  ل اررةدي اوري   ن اوارد و د ور ا

   ط ا اء ن ادث.

١٤-٤-   لو   ون أنت اطا   ،ءب ا ،دھو
ل اون  إطر  واد ، اواد اودھ ارا إ دد ن 

.رو ول اّدي دال اأ 

 ارب

اب دون ن اوى ازم إزاء  اربد ف وى ا ن   -١٥-٤
ن  اواد اّا   ظوت ان اوويو و اوم، ون  .إذن

 واد اّ واراق ذات ان ا درة  ور در   اب دون إذن
ّ أو  رب واد ّّن  ددن  ا اروإذا ت  .اربإزاء 

  ،ّ قرارا   دةز را رأو أ إ ر أدا بط أن
 .اربوى ا ن 

  إدارة ؤون ان

١٦-٤-   ط نول،  او مول ا نؤون ا دارة ردا ذ
واوو، و اوت، وإداد اط ا، وادرب واھل، وار، 

و أن وت دى ارا  طق دار إدارة  واردة، وا ن اداث.
ج.اطو ب اء، اداً إ  ؤون ان درا ا 

  ام دول

١٧-٤-   ط لطق  اول اد   ولد م د ل رو
  دوا ا واد اك.اذ نّوراد ا وى  ن ولدر ا أن و

و   اّون د إت رورة دوم داء وظم. دون را  اراد



 

١٦ 

إ دول اراد ارن إ ك اط إّ إذا وا ر أد اراد اّون 
 و ردا ذم ا ر، أو إذاذا اھ را لظ  أو را ن دون ولد

  .اواد ان أن 

  ارة اد

١٨-٤-   ا ط  ول إو نّوراد ان أن ا قل ا أن
واد اون  اووو  روند ا ت اوا  عط و/أو

.دوا  را وطت ار ًق  وط دجو در ردا ھداف وز ، 
 طوا رد اا  ن قق د نو ود ا ن راوح أن  دارةا
اط اوط ارو  ،ل اق ن و ار م زاھ ل ص 

.وون  و فر ادا ن ًراً أد وووا  دارةم ا لو
داد  ن ناداص اا. 

   اوت

١٩-٤-   ط نا   ا ت اوا روا إَِْ ن
أّ ار ار   اص اذن ون إ ك اوت داء وظم.

 بوات اود اد ل توع اط نّوراد ان ا؛ و
 ھذه اوت؛ و ھذه اوت ن اف  راد  ون اول 

 اطوب.

  ط ان

٢٠-٤-   ط نا  راوا رھوا ذھن و ٍط روط
 لرورة، واد ا و ،ًدور.  ف أن ط ن وم اظ

،   أن ل ادار ا وا اواد اال ام   اووي
 ، و اوت ا.داث ان اوويوى أ ن ادد، واّدي 

 نو  رواظ أنرا  ءو  .ت اط ورذم اظا 
 و ط ان أن  دار  اوت.

٢١-٤-  :  ل ن أنا ط و 

 وا از دا وز؛ واد اوف  —
 وف وال ا ا ا زم اّدي ؛ —
 ھدا؛وف ظم ان اّذ وأ —
—  وظ دزو راءات الار  ادال ا دات ار

 ا و، واراءات ا ا ب ا ل ا ودھ؛ 



 

١٧ 

اواب ادار  ،ل دد ادوار واؤوت اة  ق  —
 ،ت اؤوراد ذوي ات اول، ود ذندار ات إو

دد ادارة ، وت  اوت، واردة وات، 
وا ن اداث، واراض ط ان و ) ل دد رة 

 اوت اوى ا ن اراض وار)؛
— ران ار ادا وى دد  ّديت اا  داروا 

 وت ادد اّ   ادو؛
—   ونا ً ّديل اأت اطن،  اا  ذات ا

 ق  ارت اوط. اواد اوادة 

  ادرب واھل

٢٢-٤-   ط نا  ت اؤون ذوي اوظا  وا أن ن
دّرون وؤّھون ل ام ل روم  ذ ؤوم ود ذك  و 

  دوري.

 ار

٢٣-٤-    وق  ،نا ط ج درا در ا ر راء ،
در اا     ،ا. 

  ارد

٢٤-٤-  .ؤو ت واا واد ا  ونداد و لا ط  
 ددھ رات ز ورا ا  ،ل  ن أن قاواد اا 

.  ذونن اا  ودةو  ردا ن زء درن ا قدام ان او
 اف.

  ا ن أداث ان اووي

 اراع  إراء ات ن أي ص أو اف وص وود   -٢٥-٤
واد اد. ارب ا ت دىل إ   ، أو  ط و

ذات ا  اطت اوواھ ن  ا ارراع    ان
 .واد ا(ھت إذ اوان ً) ور اف إدى ت دان ام 



 

١٨ 

 وت ن أن اواد ا ل ال

ل ال  ص ال  واد ا دو أن ُد طت ان   -٢٦-٤
  طق ك اطت ط  .ررةأل دان ام  أو ال ول 

 وت  .ًب دون إذنل ھد ًً  اواد اووأن 

 وم ادع  اقو م ظم م ن ل ال أن ن   -٢٧-٤
ً وأن دم  در ً ول دف درءق ھرةر لأرا  ، ة ا

 اواد ا. 

اواد و إ راة اوت اواردة  ھذا اور،  ن   -٢٨-٤
طرة  اا ل ا ن دةم ات او را ل أنل ا—  واا

ة وا طّ ادد اوذ، ا ن طت ان ا ل ا اطر
  ن ادول ون اظت ادو ا ط ال.

و ل اوي،  ذ دار ان و  ًطق ن أم ان   -٢٩-٤
 اواردة  ا اطران اد ادو و اوت ا ل ا اطرة واً 

ورة آ.دوا دران اطا ظ ن درةا    ،ريل ا و
ذ دار ان و  ًطق ن أم ان اواردة  ادو ادو ن ان 
واراق ار، و ادو ار ادو  اطرة  ھو طوب وب 

دوا ر (اا  رواحا  SOLAS 74 .(ّدا  

٣٠-٤-  :  را ث لل ا نم اظ م و 

—  واد ا؛ اا/زا و 
 واط (وط) ال؛ —
— .دا (تا) فا 

وأن ّظم وق  واد اٍف و أن وم دار ان  أس   -٣١-٤
.(ً ّززوا ن او) لل ا نت او  تو ن و

ادق واد ودر   اددم  أس م  درج ان دام 
.و ر بوا با  درج وا ن صوم،  ا ل أنل ا

 اري  و: اواد ا ال،  أس ت 

—  ّأ  ًدا   ب إوا وى بّ  واد اا
   وى رت إدار  ط؛

—  ا ب اوان ا دود در بّ واد اأن وا 
  دار أ أ؛



 

١٩ 

واواد اّ ب در أم ن اواب ا ا  أن  —
   دار أ ززة.

و ق وى ل ن ان ل ال أن ل درا داول ال،   -٣٢-٤
ن اك أذرور، ون اك أذ   نر ات.وو 

و وى ا دار ان أن ل اطب ن ارن وان   -٣٣-٤
أن ّذوا ظوت أن دّر أو  اواد اوواھم ن اص ان ل 

ا ؤر  واط ال أو  ال اررةواھ ن ارت ارا إ ردع 
و ذه ارت أن ون  ف ن ھذه ال ورھ وادي .و وا

.دار ا  ّل ود ا :  ل ن كق ذ نو 

ل ؤت  وا رة (ودت وظر  اواد اد زن  —
 ر أدا قط  ،(ً ترا و  واد اا  
 ّق  ادار اط ّد ادام وازن؛

و ص ارن   ل اواد ا أن وا  —
  درب،   ذك ادرب  دان ر او ا؛

— ؤھن، وإل ا  قن، وار ادا قط وال وط ر 
  رة ال؛

—   ،وطن ار ادا ول ط تو مطراد اد أزو و
 ل  ال؛ أداث ان اوويل  ادي د 

و اق ن أن اص ارن  ل اواد ا درون  —
 م ا وو ًرت اوط؛ وق وت وق  ؤو

وت  اواد او  ارن وان ارن  ل  —
  ذات ا ن؛

و رَل إ أن ُطر ارِل  ًن اطط  واط ال  —
ِرا     ،وم اد اوم ودم ا م أو ل

 ن ا از او م؛
—   ول اط اطرود و/أو ورك ا عإ وواد اا 

 وى م ن ارد؛
و أن ون اوال  ًن أل  ادي أو ور ادة  —

 طم؛
و/أو وط ال ن دون ر  رة وز  و دم رك اطرود  —

. روري ھو 



 

٢٠ 

و دار ان اززة أن ل ط ارن وان وارل إم   -٣٤-٤
وواھم ن اص ارن   ل اواد ا ن ُّدوا ط ًن ل 

ّو ،دوھل، ووا اس دوري، وأ  ب ا وھرو ،ذوھ
.  لل ا نا ط ن ؤود اد  وحوا ّو و

.ؤوھذه ا  وطت اف  وا أن ط وويون ام اظ  لا
  ملال ا واد اأا   ، وا ر ادال ا ن

 ، و اوت ا.داث ان اوويوى أ ن ادد، واّدي 

و ظل ظروف  ،ّ اظر  طق دار أ وق ك اذورة   -٣٥-٤
واد اا ذ دى  دة أودات ادم ا  ء ،ًآ. ري  ل و

أو  أو  اواد اھذه ات ا د  ون   وى ض ت 
.إ ر أدا قط  ،ن ا ص وى ل ذات ت 

،   ن ل ررود إرء دار ان ارا إ ا ن   -٣٦-٤
   راة ت ان ادر  م اطرد واو وواط ال.، ارب

اري أو ال د اذ دار أ إ  اددو ل ن   -٣٧-٤
 ،  دذ راة  :ارب ن 

 ل  ان؛ —
 ا ن ادد؛ر ر ان دي اطق ذات اوى  —
 زز  اطرد أو ار؛ —
 زز ار  ار را ا ا؛  —
 ور (ازد ن) اوان أو اراس. —

٣٨-٤-    ،دول اص ا نو  ق أيط ً وا ن أنو/أو ا
رن ات اط  تل  اا ط دد م   ،رىوأ ن دو

 اؤو ن ان.



 

٢١ 

 ارف
َدُت اطف ار   رد  

. روف صا  تطرد ھذه اور وھذا ا   

 
. ط ذو  زةوو واد  رى أوأ  واد أو  أو أو إ

داا. أو  صأو ا و أو ز أو  

. ق ذور . واد قر ووي أو قر 

ط أو طع  رق ذي زٍة ط ٍل  ط إدار  اذن.
 ذي. 

. ذون ص  َُِ وي أو ص ط ًذون  .إذص اا ر إ  ًو
 رة ’ صرا ‘ ظ ل’أوّا.‘ 

. ط  ردة أو أوا وظ عط دوا  و ؤ أو ظ
ول اطت ا  ،ل ال، ات  ن وظف ان اووي.

دود، ووا رارك ون، واواذ ازة إوأ ،ررات، ات ا
.ت اك اذو ،زة اوا 

و ن وت ددة ن اظم وادار اواب اب أو ال  دع  اق.
  ل أن م اس ن اووي.

 .ررل اا ب  اواب ا   دار ان اوويطق  . درج

.ص دا  ول إو  ذون ردق ذات اراأو  اذات ا طأو  ا
ً إ وت  أو أول اوت اّ ،ن ُل أن رب 

 .ل ررأو ّر ارب  رراً 

 .ربأو  ب دون إذن واد ّام أو و ام  ل رر.

.وو واد/دة  وادك اذ   ،ووواد اف ا دول  رھوارد ذواد اا
ن  ان  ١٣ن ادد  ٤اوارد ذرھ  وا ادول، ن ام 

وت ان اووي ن ا اد ’اووي ادرة ن او وان 
 ].١) [INFCIRC/225/Revision 5(او ‘ ووواد اوو واراق ا

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



 

٢٢ 

 دث ُم  أّن  دات  ان اووي. دث أن ووي.

ا ظو.ووين ا :   طوي ظو 

اطر ار وار واظوت وادار ادار ا   ان  —
واد اوو واواد ا ارى واراق ذات ا واط اووي 

؛ذات ا 
اؤت واظت دال ادو واؤو ن ن ذ اطر  —

 ار وار واظوت ادار ا ن اووي؛
از ؤول دون ول  ظوت ان اووي ودار ان اووي —

 وف  واّدي . أداث ان اووي

ن  افأو  ل رردار ُد   أي دد ل  دار ان اووي.
 أو ادي . ان اووي أداث

 .دار ان اوويو  ن  ظم ان اووي.

ل.   ل عط أو إذن ر د و ن أو ظ ص أو ق أير
 ذي. 

 .دة ووت  دة أي  واد  أرى.

. دة واد اا  دة أي ھ طوا أو وطا وان أو اواا  
ر ھ   رھ رط ا .ا ط ب 

. در  دة  ل م و وطر أو و  دا  و
ث  دة ـّو أ أي  .اـــم ارـــب، وت ة ن 

  وودة اا   وراً، و أو ًز ّدر اون ا د
اوودة دال دورات اوود  اواد اوووت رض اـّص  أو 

 اووي ت اوث واوى.

.ر ھ   رھ  ٍدو ُو ّ ردة أو أوا ط 
 .اذوناو ذ ات ار  ، إدار 

.م ر   ط م ؤم ال ان أ ل أيوو واد  واد أو
 ط واط أي  أط ذات أو  راق ذات أو   أرى

 ا روا رم اب او.تن أو ان أو ا :رح 
وف  ون  اواد اوو أو ‘ ام اررج طق ’دم رة 



 

٢٣ 

، د أن م اروادة   زوم إ اواد ا ارى 
 ار ط.ام  ون طًّ، إ ّن اواط ت ب  أو  م و

د و د  رب. ََُ ل أي  ق ذير أو  ط ذي دد أن  ن 
  ور أو ان أو ان اوأ  رة ر رة أو طر

 .٤وھر ارض ت أو اطق واد 

 (أي اد ا اوأي ص أو ظ أو و ّد أو   ن  ن.
 اُرِل).

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

اداً إ اوت ا ن ل ارات،  – دداتم  م ادد.
 ادداتك ف دوا  –وھت إذ اوان، واوت او ادر 

.دراو ھواو 

.و ر ب إوا  ذ ونو ،دودده ا ،ب اوان ا وى
راً.دار ان اووي  رُ وزه د 

 أو ر أل اء ر او .اواد ا ر  ب دون إذن.

                                                           
  .ا س إ ّ "دة" ورة"  ّوھر دة" رة ر   ٤
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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

را اضوا  

 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 .صا

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 اور و ق اوا  راء ند . دو زم و
 وا و  ول، رور ر ُ د، د و ، ات 

 .اظر وت ن
  ُورا    وراتراض اوا   نووي اا  ا

وا درھ راتا ،را  ُمو ن نووي اط ار طار  م نل اوا 
ا وددة ان. وارات وأن ا ا د إ ا طوم  ا ا ذات ا

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

  ادرة ن او اووي نا  ن ١٤ادد 

  

  اوت

  وت ان اووي
واد ان ا  

  ذات اواراق 

 

  ادرة ن او اووي نا  ن ١٤ادد 

  

  اوت

  وت ان اووي
واد ان ا  

  ذات اواراق 

 

  ادرة ن او اووي نا  ن ١٤ادد 

  

  اوت

  وت ان اووي
واد ان ا  

  ذات اواراق 

ISBN 978–92–0–624710–5
ISSN 1816–9317

 

 

 

 ا اذا  ال  و ودار وت ارر ھذا دم
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
ا طردر  ، ءر إم ا دات، اد ذو 

در اب، اوام وا ل أن ن ا داا ذاق . او
 وار واف اردع ن ز ل ن ان ن اطوب اوى
 .وادارة ا وادي

  

  

  

  

  

  

 واذرا ط دوا  
  

ISBN XXXXX 
ISSN XXXXX 

 

 

  

 ول ت اطدول وا داترور ار ھذا اّو نأ ظو روط 
 ق ذات اراوا واد اص ا  ،وو ذھ أو ،زھز ووي، أو

.ذات ا طوا   دولدرات ا ن داث أول ا ن كق ذ نو
ق ذات اراوا واد ان اأ  ول روا رر اطذ ا 

واط ذات ا  ال ن إ ارب أل ررة طوي  ل ك 
 اواد.

 

 

 

 

ذرا ط دوا وا 
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