
   �����ــــ� دو��ــــ��� ��لا��ــــ�ن 

  
 آ��� ����ًا ا�� ا���ن ا��� ����� ������ أ�������"

�����ً� ���ا��  ا����م ا������ ����ن أ����ً� �� �����
 .ا�����������������ت ا���و�� واا����ام 

  
� ������ أ��ن ا��آ��� �� ���ل ����� ا���ى ��ـَ�ـُ�و"

ا���و��؛ وآ��� �� ����ت ا��� وا������ وا��را�� 
��� ���  ���س وا���������� ا ، ��� ����وا����ث وا������

����". 

   ا���اد������
  ��آ��� ا��و��� ������ ا��ر�����م ا� ����ا�

  ا��آ��� ا��و��� ������ ا��ر��
�����  

   �����ــــ� دو��ــــ��� ��لا��ــــ�ن 

  
 آ��� ����ًا ا�� ا���ن ا��� ����� ������ أ�������"

�����ً� ���ا��  ا����م ا������ ����ن أ����ً� �� �����
 .ا�����������������ت ا���و�� واا����ام 

  
� ������ أ��ن ا��آ��� �� ���ل ����� ا���ى ��ـَ�ـُ�و"

ا���و��؛ وآ��� �� ����ت ا��� وا������ وا��را�� 
��� ���  ���س وا���������� ا ، ��� ����وا����ث وا������

����". 

   ا���اد������
  ��آ��� ا��و��� ������ ا��ر�����م ا� ����ا�

  ا��آ��� ا��و��� ������ ا��ر��
�����  

ISBN 978–92 –0–636210–5
ISSN 1996–7497

"ادا اام ن ن آ  ّوا ا وات ات،  
 وادر وااوأ ون، ،  .ا ان و

ااءاولاوأ،اهآ".

أآ
اام



*

 
SSG-19 

ذرا ط دوا و ن ار ا  
س واا  لن أ  

وط راا  
  ام  دة

  ادر ا ون
  ام  ادر

  ار طر

  اص نادل 

  ادد رم 

ذرا ط دوا و ن ار ا  
س واا  لن أ  

وط راا  
  ام  دة

  ادر ا ون
  ام  ادر

  ار طر

  اص نادل 

 ادد رم 

ذرا ط دوا و ن ار ا  
س واا  لن أ  

وط راا  
  ام  دة

  ادر ا ون
  ام  ادر

  ار طر

  اص نادل 

 ادد رم 

ذرا ط دوا و ن ار ا  
س واا  لن أ  

وط راا  
  ام  دة

  ادر ا ون
  ام  ادر

  ار طر

  اص نادل 

 ادد رم 
 




ا 
ن


ر ا





ن

رة 
د

 
ر

اذ
 

ط
 


دو

ا 


و
ا

 - 
رم

دد 
ا

 
SS

G
-1

9
 

 ن ار ان درة ذرا ط دوا وا  



 ورات او ا ن

ون ار أ 
او ، وب أم ادة ا ن ظ ا ،ن  أو د  

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

 ن ـَ و رذه اھ طوا وا  ورات اُدر ا ر 
ون اأ. ن اووي وان اا ل ھذه ات.ون ال وأن اوأ  

و تـ إ ن ھذه ا درةورات اف ا:ن ، وھت ات ، وأط
  .أد انو ان

  ر ن تو ،هوارد أدا ،و صت ارا  و رضو
 ون ار أ  

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

 ر ھذاوو .زا  وداورة ون ار ا وص وا  
ت ا درةن ار ا وص روا  روا وا رووا

رن اوات اط رد إ  ، ذي و ن دادد ا ررو وا
وول  زد ن اوت، ُر ال و    ر ان.

ـــاــــوان ا: P.O. Box 100, 1400 Vienna, Austria.  
   و وةددة وارة ا  ون ار أ د  إ 

وا وطا وا س) دان ا ل  ،(ً دردورات ان وات ارا
ون ور اوت ن طرق  أن ظل ھذه ار درة   ات ادن.

 رود ارا طوا ه، أون أّ ھو  ،در ت أورا   وا و
 :وان اا Official.Mail@iaea.org.  

  
  اورات ارى ا ن

ذ او رت طق ر ان، ووب أم ادة ا وارة م   
 ووا طن ا تو رو ا ظ ن دة ان ا رو ا

  د ووم، ذا ارض، دور اوط ن دو اء.
  ـَ و ووا طل ا  ون وان ا رر ُدر ونر أر 

   أ  وأب  ن ادا د ًر ان.ور 
، رر ام اودر او ورات أرى  ن ل   

.  در او اوق ا، وارر ا، ورر ارق ادو ن اوويو
رر ن اوادث ا، وأدـ  درب وأدـ ، ور ذك ن اورات 

ن ا ن  ورات درَـن. ول ا ا  ا وا 
    .ن اووي
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  د
  أو و م

  ام ادر

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

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

.ا ت اوا دة وم اا  زة ان  ا  و وو
  ودة ا ن ً ،ظ  راض وإ ودة ار ذات اا

ل راً أ ًي ظم  ر ودا  ر، إك ا قط.ن م 
. وأدى ارز  ١٩٥٨ود دأت او ر اص ر ان  م 

   ق واط  ور ا داما ر إن ارض وا ءودة واا
 ،ن دةو دئ أ نم ا نر ا  تم. وأء اأ ًوا ل

ل وى  ًن ا وان. ول او ،دم وي ن ب   ب أن   ًدو
.د اا   ن ار ا دامول وا زز  ،نر ا  

را   ل تُط  إذا إ  ون  روا  .ت اد لو 

 وان وان ا، اد، او ام، ودد اوا وان د ا ان

ا ً ،ن  اون واد ا، وارف اون  ات ا، وال
اظت ودت ان اذورة د   ان و ار، اظم او، وال

. رات ورؤى م ر وق اط  ءدول اا 
 ور ا ددول ان ا ددررت ا دو ،وط ؤو نم اظ إن

.وطا وا  دا ا دوت اا  رافط ر وو ،ن 
ر او و  ووو  ًن اذ ال زا وب ك ات. 
ن ول ام زز ان  ل  وا رت اب ا ن رق اط م 

 ا ووت اطا و وووى اد او.وثوا زراوا طب وا 
وان س   د ذا وإ ھو رط ق رض  اس   ادول 

 ا ل. –ور واا   ؤت ا طرطر ام ا بو
و  ا اد واطرة  دون اد  و ر م ن ھ اط او

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

دول اا   وأ ،ل ھذه ا و ا. دةا  ء  
    



 

  
   



 

ون ار أ  
ا 

   طت ادر ا أن  ،ھرة طظ ط ال ا
 ط راوح ،رة دة تط  واد ات واو .ا  س

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

 اطت، واطرة  إذا ا ار.
وذك ن أط ل ادات اط ت، ول ات   
،ووو ا  ،ّـت اا  ّرفوا ،وا و ّـواد اج اإ

 ب إ ر أن.
وظم ان ر ًؤو وط د أن اطر ا د وز   

 ،ق اطا  دن وزز ا أن دوون ان ا ن؛ ووطدود اا
 طر وا  طرة درات ان ارات، ودل ا قن طر كوذ
اوادث، إ ب ادي طوارئ واف ن دة  د م  ن واب 

.و 
و  ادول ازام ذل ا اوا ، أن ن وا و ارص،   

  أن  وُو.دووا وطا زاوا دا 
ور ان ادو ور ادم دول  اوء   ن ازات   

وب ادئ ا ون ادو ،ك ا  ا . أن ذه ار 
وادل اري  أرھ  زز ون ا  ان،  ًن ر ارة

.دوق اطا  
و ظم  ن اووي د ال وري  ورة رة.   

 زا دووك اذ ا مد وا ،وا  ن ار ا لـو
 .م اظذا اھ  زاور ا ،ن وطا ا ر  وا لو

.دوت اب ھذه او م أدا  دةطراف اد ا أداة ون اأ 

 وا  ن ار ا 

ق  ر أن او ن ظم او ا اذي ذن و ن   
 زة اا  ور ،د أو   توا دة وم اا

ا ا، وون  د اء، ر  [ر أن] د 
 ا وال إ أد د ن اطر  ارواح وات، وأن ذ 

 رت طق ھذه ار.
ت ارة ا ن ات ودف ن  اس وا ن ارا  

 ا ر ادات واطدئ واا ون ار أ د د ،ـؤا
 ،ا  ّـواد ار اا رات و سض ا ر را ن

ل ووي، أو  واّد ن ال ووع أداث د  إ دان اطرة  ب
ل ووي ل، أو در ّ أو أي در آر ن در ات، 



 

ر  أن . وطـق  د  داث إذاذه اھ  ـرب اواة ا د ن فوا
ار  اراق واط ا   طر إ  ، ذك ات 

ووا  ّرفوا ،ّـواد ال او ،ّـوا در ادام اوا ،
.ّـت اا 

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

 .ن نر ادا ّل ن و نر ادا ّل  ث 
   ر اا ھ ول راءا  ًدو ًوا ون ار أ سو

ـل وى  ًن ان  اس وا ن ارات ارة ت 
ن  ر أن او، وھ م إ اؤـ. وم إدار ھذه ار 

 ).١ث ت (اظر ال 

 أت ان

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

 طت ان

  طن ات اط ن وو  و د د ب ت ا
اؤھ ن  اس وا ،واء  اوت ار أو  ال. 
و اطت ھداف ودئ أت ان. وإذا م م اء ھذه اطت، 
 وت وأطل اوب. وطن اوى ا دةوغ أو ا ردا ذب ا

ادا ن و إطر ر وط  و وام. ودم طت  ـران
ان رات د " ب" إ ب رات ول روط رط ذك ـن 
  ،ددا و  رفط إ ـو ت تطن ا ددوا .ؤھا

طراف اا ؤو ً . ءول ا   

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . او  ا اووي ان وق  إطر  ادرة اورات أً  اظر   ١



 

  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 او  ا ان ر  ال اطول ال: ١ ال

  
ا نأد 

    ،نت اط لا  ن داتت وإرو نا ـر أدـو
ر إ واق دو  اراء  رورة اـذ ادار اـُو  (أو دار 

 لدة وا دوت ارن اا ـرض أدو .(  د  طراد
د أل ارت ن أل دة ادن  م ادؤوب إ ق 
  د رات نا ـأد  واردةت اون ا رُو .ن رت أو

.""  

  



 

ون ار أ قط 

  ذات ا وطت اطن ا رھو رت اا دا ھ 
 ون ار أ دمُـو .وا  ءدول اا  نر ا را
أ ًن ب ظت ر  ار ون ب ظت ددة وم م 
ود ول راق وو ، إ ظت ـ ُدام ادر 

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

  طق واراّد  –اوا  ما–   ،راض ا دا
طق  اراءات او اد إ ص اطر ا ا. ون أن 

 ل ر  ن وا اوط ا راق واط.د ادو
    ص  و ِزُ نر ا ل ا وم اظو

.ودة ا م ت اص ا  دول ًأ ِزُو ذا ھ 
    ط ن اراض ات اد سا ون ار أ لـ

 او، ود او  دم ء اءة،   ذك و وطور 
.ذات ا دردورات اوا ا ھا 

   وـن ات ادو طت  طت اوص  
  ،ون ار أدة. وراف اط ِزُ  ،ون ار أ
 ًأ ر ، ت وططو ر او دوت ا ا

 ا ب اواض ا ًأ  ونو .س واا  ًـ ن
ج إ إراء م   اوى اوط  .ل ال، إن اود 
دد ن ر ان،   ار ا ول واب ان   اطط 
  ددة. ودا طق واراا  ولم اا  قط و أنم، ھأو ا

دة  ر أن او  و ل  ض اراق ـُو اط دت ا
ا ا م ؤھ و ًر . و رادى ادول أن ـذ رارات ن 

 اطر ازم إـ  طق ر أن او  ك اراق.
أس ر أن او ور رزة وارات ا ا ـل   

وو رارات ا ن؛ د أ ب أ  ًـذي ارارات إدار 
أم رة ودد ال ال واز ا ا  ل أو ط  ل 

.د رىرة أ روأي آ طر إ ن  طر   

ون ار أ رطو  

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

) ـت ان اوأ (ن ار ا ) ن ار أ 



 

ات)، وال اون واد اـ ( ر أن ال)، و  ر 
ان ( ر ان)، ووـ ھذه ارة اراف  ر ر ان 

  ).٢ا  او رـ (اظر ال 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :  اداث ر أن دد أو  ر م.٢ال 

  

 ادول اء  او  راء ن ر ان،  ووز  
و أن دي ت  ودات ار. وـن ادر ام أء  ر 
ان، وھ م ؤون ون راً ن َُد إم ؤو و ر 

.وط 



 

   ُـ م إداريظ وأ وو ون ار أ طط ت
وارا و وإرء ال . وھو ـر ن و او، وارؤ ن 
اطق ا ر وات وارات  ل ان، واوظف 

 واؤوت اواز ذك. 

ا دوت اظا  لرىا 

د و ر أن او ،ؤذ ن ار اطت  ام   
 و ،دوراء ات ات ھوذري وع ار ا ا دة اا
  ون نر ا ض وت. ون ا و دوا ا  د

ظو  رىت أھ   ،رىأ ـ تو  دة أوم اا 
ظ اذ وازرا م ادة، ور ام ادة ، وظ ال 
ادو، وو اط اوو ا ظ اون وا  ادان ادي، 

  ا ا.وظ ا دان ار، وظ

 ر اص

   ـــر ـوـ ــ نـــ ـــت اـــطر اـُـ ــــــب أن
 :ــــــــور اظا) ـو صــن اــت اـــط ـردــــ ـــــــ

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

، أي اد ،ن ل ور رح  وق ل ر  ١ورد  ام   
.وھ طو وھد ،ون ار أ  

  واد ا) نص ا  م و أي  دو  واد اا أ 
ص ان أو ا ، ا رد  و دام رات اواردة  ص ان، 
  ر وز (روطدود واراءات أو اب أو اب اف أ أو

 ذت أو رت.
وـُر أي ذل،   إدرا ،زءاً  زأ ن ر ان. وون   

ردة  ذل  س او ص ان وط او ؤو ف واد اوا
ك اواد. وـَُدم ارت واوا ا ص ا  ، إدرا ،ن 
أل إطء أ  أو ور وت أو روح إ. و ـُّد اراق 

. وواد ارت ا رھ او  واوا زءاً  زأ ن اص ا
در رورة ن ف او ذا؛ ذك أ وز أن رد واد ن ف ت 
أرى ن ارت ر ان. واواد اد ا رد ن رت ـُـَس 

  م واءم ب اء ون ذات دة  و اوم.
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١ -  د  

ا  

ادر ا  ار ن  د ناووت اُ  دم  -١-١
  ترا  .مء الأدو  وا زراا  در اا

 .ن ا رر اوم، ووث وان وادطب وات وواووذه ال ھ
 ًو د نل ا   . دا در ا ق  ب أن 

ط اوااط اواا  لأو ا  نض ا  در  أ
إ  أو  أن طر ر رةط وادث إ ن رأ  ر و، وھوآ

  ].٦-١ وا واد رة [

٢-١-    ق م  إ ،رم ا    در م ھودر اوا
ُ  رك أو ُد أو ُب أو ُرق أو ُل ط اوع ل ھذا ام ار، وإ

ض طر ھو اول  ر مدون   أي و آر ردر اوا .
 ال اطول، ث  أ وأ   م در ا اذي ندر 

  ل أن  لن ا ونكذ م رح ر صرت ]. وأ٧. [أ
 وادث اا  طوتت  ارت ھوأ ،ًدو ً درك ا دام١١ا 

ك ادر  إ اول  نازد ن اق  ٢٠٠١ أول/ر
 داوا .رةر راضوأدى  ق  إك الذ دةد دي دول  ا

،در اا  م  روعو وا  نن وأن أ ل ر
ا داوت اادر ا. ون  ادم ارز  ك اود ن ل 

  وع [دارتوذا اول ھ وا د ا دورات اؤن ا ٨-
١١  .[  

  ،]١٢ان ا] دئ  اذي ول ودد ور أت ان  -٣-١
 وھ ،وھرن اا  قطن. و دئ أ رةو وھرن اا

”رات ان ا س واا ـؤت ا رة“ظروف ال ا  ،  



٢ 

طر إ  دأ ١ص ا٧. و   ن ”أا ،س واا  ب
طر ان ا ،ًص “. وا  إ ر ت اطا وأ

 وارض و ت ذات اطن، واؤع ا رةرات ان ا وا
 ن ار ا  ددة  در اا  طرةن ا و دوا
] (ن ار ا) در ان او ؤت ا١٣ا (د ا) [

]. ١٤و ور طت ان، وھو اطر او واو وار ن [
  و و اوص ن: 

  بط٩ا ] رن ا١٤ دول ون ا  [” مظ راءاتذ إ
ر ر ا أو ا طر ان ا دل ان أ و .“

  طر إ ر ”ھذا اطب ل:  ٢٥-٢وول ارة 
و  ووع دث، أو وف ر، أو دم  ار  در 

ا  ب ،در ط أو  ون ت ان ا أن و
 أن ؤو ن اذ ارت از  ال واور وا. وب

 روروارد اا  ولا إ وراء اذ ا ا  ح
 داء.“ 

  رةا ١١-٢ ] رن اأن ١٣ [”ا وص ادم ا ن ؤول
أي ة ، أو م، أو ودة  ات ا، أو ة ز 
اواد ا، أو ة وو أو رق رف  ات ا، أو ن 
 ا ب إط ،ل   أ را رى ا در دامأي ا

 “. ل ر ار ول  إذن ون

  رةص ا٣٤-٢ ] رن ا١٣ [ ب   أن ” درظ ا
ل ون رض او دون دوث ر أو رر، و أي ص 
 ت ازاا  ددةراءات ان ا ذ أين ا  ذون ر و

)، ن طرق ن  ٩-٢ إ ٧-٢ ن طق ھذه ار (اظر ارات
: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١   ط ر”طر اا “:  م إه ا  

 .(راتك ا دوث لا  )  رةع ا رضرات ا 
  طرا  ) ن ق رىطر أ ودة أوا ووظم اُ ا

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

 .تن در اأي در آر 
   



٣ 

دم ا ن ار  أد ادر دون ال    أ)”(
اطت ذات ا  او ادد  ال أو ار، ودون 
ادرة إ إغ ا ار، واظ ارا ذات ا د اء، 

  أو  أو ر أو دا؛وت ا دم را أي در 
 “.  ودم ل أي در  م ن دى ا إذن  ذك  ب)”(

  رةا ١٠-٣و ] رن ان ١٣ [” ط ل ذات ادت اد ھُ
 وراءات ام اد زراءات اذ اق و  ًطط أو

  وارئط طط بو  كذم، و صرن وا
ت ارى ا د طب د ًورً، ول ذك ات ا طوي 
 إ رو ر ورة  م در ا ،رض در 
دال اد، أو ار اط اط وازة در، أو اواد 

 ا اوطدود اق اط وز وادث ن.“  
دد دو واد اوك ن أن ادر ا وأ) دو واد و  -٤-١

دة اطت اوط  ن  ، وھ ل طو دف إ]١٥اوك) [
ادام ادر ا ن إطر م ل ان وان ان، دار 
 ً ًراط ل د ا در ان ان وأن أ ٍل وى ق

 دأ اص اوى. وھذا ا  ظ٧وا ] رن ا١٥ أ  [” 
 وات اطذ ا أن ،وا راد واا ل ون أ ،ل دو
ارور ن  : (أ) أن ادر ا اوودة دال أرا أو 
 م وون و و   رفم ا طر أو ا و ا

ا رھء أن أو آ ا رھأ  و  .“ دأص او
 ٨ا ] رن ا١٥ أ  [” ر مظ ل دو دى ون أن 

  نو در اا  رفن اأ  مل ا ل وط ور
 : (ب) أن ل إ  واو ا در ا. و ذا اظم أن وم

أد د ن ات دان ام؛ (ج) وأن ن ارات وط ق رض 
در اا  مع ارم أو اا.“  

٥-١-   وط راا   ن و تو لدذا ادم ھو
 طر. ادر ا و ام دة  ردر اا  من ا
و  وا  وارددام ا وطا ب ا دة راا 
او  ادر اد طورة. ورض أن أوً  امدة  الال 

  ھذا ادل د ا طذ اداد ون إ ؤوا  إأو  ات ا
؛ ارا ل ا ،؛  وأم ادت اظت أو  وأووزارات أو اا

 وا وا ل ا ، ت ن ؤورى اا وت اا



٤ 

ووت ، وام، وازرا؛ واطت ا أو ا؛ ادنوإدة دور 
زة ادود؛ وأرك وات اط   ،ونذ اراتإ د اھ؛ وا

  وم وا. ورض أن ت اأو ا ا تظا  لق وا
  .  ذاً   ًذ اراارى ا ب ازوم ن 

٦-١-  دوھذا ا ون ا درةن ار ا  رى ذات لا وراو
 روع، ار ا رن، واوارئ، واط ديوا ،را ا 

] در اا  رفدود، واد ا٤٤-٤٢، ٢٩، ٢٥، ٢٢، ١٨، ١٤ور ،
٤٨  لدذا اھ  زرب اّ و]. و  ن وط راذ او

أ  ًدد و أن د ك ارا  واراءات ا ن 
  ف اواطن اراا  وطدرا   لُ  وءط او

. در  ن أن رىدر أ  

اور ا اددة   رد ول اطت اد  ھذا   -٧-١
ط] ون ا درن ات اك ]٧ق ذط .  

  ادف

دم  و ارا وط دة ام   إھذا ادل  دف  -٨-١
ادر ا ون ام  ادر ار طر ن أل اوء 

تط ا ددة ] ن ذات ا ور ال ١٤، ١٣دن او .[
 وذ  وت وإردات ن  م ا اوط ً ً م 

  ارا وط ددة اووت ق ك اھداف. 

  اطق

٩-١-    راءات ال ادن ھذا ا وت ات واوا ذھ أن
  من او در اا  مدة ا وط راا و

 طر. وو ادل ع  درج  ً ادر [ ردر ا١٦ا.[  

واد اوو، ا ن ٢٣٩ –اوووم  ء ادر ا ا لو  -١٠-١
ا ا  واردا ر ب] ووواد ا دا ن، ]١٧ لد  

 رت اطا  دا در ان ا لل. ودق ھذا اط 
  ن ل ا ت دمطق ھذا ادل.  أن ادر ا  رج

ت اطا ر وا  تد أُھ ون درجر .لدق اط ن  

   



٥ 

  ال

ل ر ن ارال ار اث ُ  ص م ل ول  -١١-١
 وطا رام ان ام.  ٢. وا  ن تولو 

ذك دد طق ارا و اوت ارور، ودد ط وم 
وت ن  ارا، وط ھذه اوت  ٣ا. ون ام 

 .وب أورول ود ا زراءات اد اددمم  ون  ٤ا تو
واوارد ارور  ،ت : اول  ازاذ ارا، ول 

 .رار ام أ م ،ولذ او ردول  وق الا  ط ل ن
وطا رال ا واھت وون ا ًداز ق ان ا؛ و

ا ول أق ارن ادر. ون ا ث دولف ا ن دة 
ام  ادر ا  ،دد ارق ا ض  اناء ن أب د

  ال ا  ام  ادر ا وول ك ال. 

٢ -  م ا  

   ظرة

١-٢-   وات اطذ اا ل  رم ا ءأ  راا 
  ردر اا  من او در اا  مدة ا وط

  طر:

 ؛راق اط دد 

  م راھنق واوى ا ب اوال ا ن ددة تو 
 ار  ادر ا؛

  لل واد اد.(راتل ا) ا  

و َ ن راتا  و ثط اھذه ا ٢-٢  رح١٢-٢ط م ،  تو
 رات ا ل ل ن  ل   وم اوت  ن

  .اددة

.  رةظل ض وارر ام  رت ا  ادو ، و  -٢-٢
، ود ال  ط ددزم اذ ض ارارات زء ن ام،   د و

 اطر اددة ا  د ًً، ود دل ام  وء ارة 



٦ 

ا . أن ا ار م ھ  ت ن ا اراھ  ن 
 وطت اراح اوا.  

  دد اطق

٣-٢-   دد  قطم ا زر ور اا ر ن   
ا ادر  أن  اھم  ال إ ظم ات  ات ً. و

 ودرج ن إذا م م ام   .ط  إداث آر  د ادرة
و ًدل ان ن ف ادر ا  ٣و ٢و ١ات  نك ادر 

]١٦ ط ب ًف و د ر ادر ان ا تو لو ،[
رز طق أي  ا . أن ذك س ھو ر ارز اود ان، ث ن أن

 :رات ان ا رد أو أوا   أو وط راا  

  درن ا ن وعدامأو ا  ت ادال ا) درا
در ا  ، ذك در اور ا ا؛ ود ر 

وادث ار اوا دل ًظرا ً كد ذ  ويطك  ان  ما
 ادر)؛

  دةوإ دردة اا  ل) ل  دد ن  عط
دورھ؛ ود ون ذك  ًظراً دل وار اداث وارع اف 

 اد وا ا ر در  ن ر د)؛

 من إ را  أو)   را طم إا  م  ب  ن
أو  أھ م وط وارد ن ا   ن   ب

ر؛ا( 

  رد راد أول ا ،در اا  مب اوا ن ن ب
 ادر ا؛

  ل ددر اءاإ  م وطظم؛ 

   را ت اطادھور ا رىوق ال اوادي و ووھ
  ن أن إ فو   در؛ن ا ن وع دام 

 .وطد اا  مدام اع اط  

م ا ا وطت ان ا دةت اون ا كذ إ د وإ داتد
 طر وطب  ر ون د ا در ان ا   واعأ ر إ

.وط رار اإط  ًاھ  

٤-٢-   راا  لرا ن ر ل  مق اط ر أن رو
 ،ذا ًم واز ارور ا ون د و .وطت اض ا  



٧ 

 ا  وت اض ا دام ق رل د راءإُ  زرور ا دد
دد اطق  أن ُل ، ام. ورف اظر ن ور ارز ار

  واب ا وراء ذك  او ام.

د اطق ام. و إراء م أن و ة  د أھ د  -٥-٢
 وارد ا  وطا راذ او ن أھ كذ  ويط 

  وداً ھ رس دول أنض ا ط ود. ورك ا ح ن 
 ران ا رأن ا ر كذ و . وط  د ون ن دولا

 ً ًدر ن درن اوظن ا دد اماو ن نذم  اطن أ
 وط راداد ا وارد اص ا روفظذه اھ  دة. وا
 رز  ل  ودد اراءات ذات اوو اررة  أس  أو

 ،اظروف ا واراھ. و ك ادول أن رر ام  رة ز دة
وء و ال ا  ودارا اوط د اء ن  دث ث زم
ن رات  اظروف. و أن د ل م ن أل ات   د

.ا  

و دد طق ام،  و ر ل دد  ووح   -٦-٢
  اؤوت واُطر از از داء ام.

   وت وط ددة

٧-٢-   ن زء  درن ا ت  ما  رف  واء ودةو
 دوا أو دوا  دو ل أنن ا ا  طر اد اد ن و .

ن ادر ا أو ادر ار طر  م ن ھك وت  ن 
اطر ارط  وفادر ا ر وودھ دال ادو. و أن ل 

 در اود او م إ در ا   د بووا ن .
 طر ات أن  ادر ام أ  ًولو أن  را 

،  ال  وإن ت  زال  اوت اراھن  ر در 
 دوا إ در ال اد ل أنن ا ن إذا رو  .رىأ دو  

  :  و  اواب ا ار ا   اوت  -٨-٢

  ھ ؟رورت اوا 

 نن أ ت؟وك ا  ولن ا 

  فت؟وك ا  ن  
اوت  ھوت ن  دم ھذا ادل ھو  ٢ن ام  اروارض 

ن او .رورا) ت اودر ا ن داتإر ق انا (
  )  اق او ث ن ادر. اواب (



  : م ا١ال 

٨ 

، و ل وامدت ات ا  ر  اوت  ١ون ال 
 لب ار  ما ل. ٢دن ھذا ا 

 

FIG. 1.  Assesing the problem. 
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، و ل وامدت ات ا  ر  اوت  ١ون ال 
 لب ار  ما ل. ٢دن ھذا ا 

 

FIG. 1.  Assesing the problem. 
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ل ال واد اد  

  و دد ال وال ا  أء  ات.   -٩-٢
  وا ء طرح ان أراتا   توال. وا  

ا م  ادر ا ن  و م ط وم ال  -١٠-٢
طرق ر ا ا  ا. ون وف ا ا   م 
ق ال وال  اوان واواد اوط ذات ا وذك ار 

اوك ن أن  ]. ور دو واد٢٥-١٨، ١٤-١٢ادو [واردات 
] وأ در ا١٥ا در اراد ان ا ا داك إرذو [

] رھد٢٦و  نھذا ا  ص ل دة [ن  ًطوطو دئ أ
.در ا ًداد ق و  

ر  دم ازام إذا ن زء ن  ام، دد ، و  -١١-٢
أس اواب ا  ر ذك اددة طب إراءات ور. و دد 

  د ن   ادر. ن ذك ً أ  ام اول. ووف ذك 
.   د ٣أو  ٢أو  ١در ن ن در ا  ادل وراً   دان

  نرىون  أورن ا ا   ن د  دم إدراج لسزة اأ 
   ة  ودةوا ا وطل اا وب أوط كن ذ وإن 

  .  طورة رة    ار إ  أل

 ارا وط  م اّون و أن ون اراد   -١٢-٢
وطا طر    أن و ،دوا  در اا  ما

ون دم ارة ا دد ات وال. وإذا م ن دى ادو ل 
    .ادة اراض أران ول  ھؤء اراء،  طب 

وا راھا رم اا در  

١٣-٢-    رم اا راض در وطا م ا دأ أن 
در اا ا ر وا ] ردد ا١٤. و ت اطا [

و ار ا اواوا؛ و ا ار ا ا ل ارت 
 وإذ ارت واوا؛ و ظا طش اص وروارد اا دادوا 

ا] ردد ان. ودرص ان ا ١٣  رى ات اطا [
وا دو  كن ذ داترد إرو ،را وك [ا١٥د ا  .[  

ر  و د ل ا ا ار أن ّب ارز   -١٤-٢
ام   انات د ا ا ار ا ؤر راً راً 

 ل اورة. وط دت ان ا درج در اا   ،درا
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 زا رھدو رادھوا  شدر واص ار رك ا
. صوا داوا زو  

ا   إءادر ا  ار ن ادول ل  ودم  -١٥-٢
ر  ر ن ان.   را ا ن ا كذ  وةو .را

دو تن ا ان   طرةادرا   ،داا ر  ط فو
 را ا ا   كذل وا   .  

١٦-٢-   ور وواو ت ازوص واراودة ا ص ت و
ار    ام ن و ن وى ر إ    ا اش

 .ذاكدر آا  

١٧-٢-   رم اراض اذر ا دوا  و دم بن ا قر و
اور  اراد اذن م ادة  وف اراءات  ووك ارة 

 فا إ رراض اا  أن و .ت اوووا  ًرو ن
 دادر وات ازو نذاكذر آ إذا  ت. ووك ا دد

ام   انادام ھذا اراض ار راز ات ا وا د
 ا راض اد ا وفك. ووراء ذ ب ادر وااا 

 دو وى ور   وءط ا دو وأ در ان اأ  ا
  ات ا طب ازد ن اھم وادل.

  و  ال أو ال اط ا واب اور  ام:  -١٨-٢

 وان واواا ر إ؛ ادر اا  مظم ا ا ا 

  ل اا إ را ر اا رة ؛طأ 

  صن ا داد اوا وارد اا إ را ر اا
 ؛ادرن

 دارإ   دم  ر أو در اا ر ؛أو 

  دم در أو ل وط وددم ود     ظدم ا أو
 )؛٢٤-٢إ  ١٩-٢دة (اظر ارات ن 

  داردم إر صأو  أيرا  ا در ا ددة 
 او؛

 ؛ذ واش وات ا  دم 

 ر راددازاءات و رض دم؛ 
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 لص  ھروم اذيرا   نا  ر وكر ا
رص ادر ب  ل زوف ان ن طب ، اروب

 ؛در رد زم  م رةروم  رض

  أو طق اأو ا راطق اس اأ  درت اود أود
 ًد تدادر. ات ا ن  

  ودة ل ادر

١٩-٢-   د ثل  اذا اودة ھو در ا ل وط ودو 
ل طوي  در  أو  ن ن و   إذا ؤر مذك  ن

،  لدو ر أو إذا ن در ل  م ودر طر. وإذا 
وطا راا  ل واذا اھ و  وء أوطإ  غا 

إء أو اء ل  ً. و ث در اوت ا دة 
  ادر:

  ونز د ن رھم ون أوا  ظ در ار ا ت
 ادر؛

  ت وو زدا ددر وتا؛ 

 ؛ررارات اا   ،نل أو ات ار ت 

  ن ب ي ن قر ً رتد أ ون ط ن أي شر ار
 اب؛

  ررتداث وا؛ا 

    ،صرت اتا .ص ارت اوط  

و ًن اول  اوت ا  ات ا، ھك   -٢٠-٢
  رىب أأتا  .درل ال ق اول ان  و ددا

  ھذه اب. 

و   دم وود ل وط در ر ون ال ر   -٢١-٢
ود در   ادو. وذك  إء ظرة ل، وھو  د  ً و

د  ل ادر ام ت ن ود وو وا ادا. ول 
:  مھذا ا  و  ل اا  

  ا طا   ددر اواع ال أ لل ا لھ
ا ط؟وادوا  روأو ا  
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 طوا دات اوھل ا د  ا) در؟دام ا  ددةا
 اذل اوارد  ٢ون ن اد  ھذا اراض ا دول 

] اذي ن و ط ن اط اد ١٦ار ] ناول 
 ). ف اطت

  لل ا للھ  أو ت ارل انن اا  
  ر ؟

و د إداد ل وط در أو د م دى اء ال أو   -٢٢-٢
 ووء اطإ ن أند د رة (اطدر ا تدر ا٣و ٢و ١(  

اوارد  ر ن ان. و ال  ادر  رم اراف  م
 إذا أت ،ام  ادر او اع.  أ  با اع 

ت ن در ات ا اع أو د م اول إ ك ات، 
 ت أياوت اذي ل   ل ادر  س  ل ك ات

” : ن ذك] أً إردات ١٥ون دو واد اوك [ .در طرة
د  -ل دو أن  ً وط ًدر ا. و أن ن ھذا ال 

 ن  -أدذه  ٢و ١ا قرا  وفوو اا  در ان ا
ادو “ دأ ا١١(ا.(  

  اوت ا ن ل در: ،د أد ،و أن ل ال  -٢٣-٢

  كذ   ،ز ذي ادر وازة ا  ح را  ا ظا
 وت ن  ال ك اظ؛

  ؛ز ذي ادر وا  ح رل اا 

  مرراز، واطم اور ،ا ردر (اا  رد ت اا
 رل، وا؛ا( 

  ،رازطم اور ،ا را) ز ذي اا  رد ت اا
 وارم ال)؛

  لن ا ب أورن ا) ز ذي ادر و/أو اا و
 )؛ ارح

 ط؛س ا ردر وط او دة اوا 

 در؛ا  

  رظص (اا   كذ   ،دة ا (دي واا) لا
] ر؛١٩ا([ 
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  ن ل ؛ل إ ا در أو اا 

  رل؛ إدراجا  ز ذي ادر و/أو اا 

  رددادر ان ا ص، كذ   ردد اا  إ د
دة أو  إ رق ت. ورا ا  

ا وظ دام ر و  درو إداد ل   -٢٤-٢
 را ص واد ات د ًن ادام را اف ادو أو 

اوص ح ث  ات و، وود ارر. وود دد ن 
ارا ا ر ًظ وام رد اواد ا (ات)؛ ون أً ادام 

] وا ر ذي طوا رت ات او مظ٢٧ وذ دةل و ووھ ،[
 ظداد و.درت ا  

  ار در داتا

٢٥-٢-  ن ا ّ تو  در ا رت ادا  
ادو واظت ا دم ك ادر. وھذا أر أ و وظ ل 

ون ا ل أن  وط در ودد ادر ا ا وادر
  .ر طر

 ت ن ادر  أس ا   ا اف و  -٢٦-٢
داا طوات ان ا:  

  دولم ا د) در ات اط واعف أ  عطن  ٢ا
] را  ولل اذ؛١٦ا(در ادام ات ار أ [ 

 ؛دول ادا د ون أن ر ت ات أو اطد اد 

   دددرج ) مق اط ن  دد وھ  ًت ا وو
 )؛٦-٢  ٣-٢اواردة  ارات ن 

   ن ت ن و  ولن ا  راءل إ) نا
ا  ث إداري.(ق اا  ً نو ا  

٢٧-٢-    ثد ھذا ا وفدو  .ودھت وأو ا  در ودو
ث ازد ن اود ن أ ً ذك اث  إذا ت ارورة  إراء 

داري اف و/أو اث ادي.ا  

داري راض  ات  ون إراء ذك اث ا  -٢٨-٢
ارق اول اطت أو ارت  ورضوت اواردة  ارق اول. 
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 در ا دم ت ار ًدءا ددر ات ا ب ط١ا .
  ود  زر أن  ا ت اا ًرد أب و ت إا

 أذھ  ار د اراض ل  ن اراتام  اند  ق
ر ت ارن ا  ُ. در  دم  

٢٩-٢-   ،ق ارا ل ،تض ا  مراء ا ونن ا  وفو
وود در . ووف دد  اءدر رة ن ا إ وود أو  اولن 

وود در د أو ر ت م  ار ن ات ارى اون 
،د م ذر ن وإن ا ل إوا  ت ن دزث دون اا

ل اطر ارر ا دت . ون ا درل اا  ما  ف ذيل ا
 طأ  ًورا روعثا  ن أن  .ددة در مت ا  ر

 ل اا  ر د  أند تدر ان ا ن وع ودو
ادر ا ، أن ل ا. وإذا دت ات وود وع ن ن 

 وطا رال ا ط رىت أ راءإ.  

ا را واا  

 درج دداً ن ادات ار در ا   ن أن  -٣٠-٢
اطع ھذا ادل ن ادر اد  ھذا و] ١٥طق دو واد اوك [

أن  أو ن أن ون د أت در  ب   ر ن ان ن
 واداري ديا اثإھ. وذك  م اوا ار ا ن ل 

در ودة أو . و ل ھذه  وھ ن أي(اظر اق ا) د ن 
إ ول اا  ا رت اطن ا درن ا تو 
دا   دم ت ن اوا .  صا و  

رم اق اط ل ددر اا  

 إراء م دد ادر اد ل طق اوى ا ن   -٣١-٢
م ا  ر درذه ان ھ ن أي إذا و ،دول ادا رم ا

.را  

٣٢-٢-   تور دردم ا  ل دولن ا را رض  ت رط
 م م ور  كذب. ول ا  صن ا ترب وأ  

ادة ا   زال اراد اذن وا  داما ‘دات’ وت ن 
و ًراً  ادات اووودن وت ادا  د اة. ووت  ر 

ارن  وترت أن راوح ن وات  ل  ، إذ نف ادول
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و ن اط  ،زال ن ان ا. ورم ن أن اذارة ار ر 
اول  وت دة ن ا ار وات وود در  ن 
 در اق اط ند   ل ن ط  وا نذص اا

  ‘).ارواد(’

 ر دً أو ادات اواد ا  ادول ا ودة  طوي  -٣٣-٢
 دول اا  وأ .وا طت اطا   ،ومرادون ا أن ر

   ،بطدان ا  وت اداادام ا نرطج اتو - ٦٠ 
ات وراز اوث ارى واھد  ، ل. و أ ل١٣٧ -أو ازوم 

ا   كذو .در اا  لن أوا ط ر  قطا ط
  دء  دد و .رم اق اط ل دردام ات  روادادا

در ادام اا:  ن مواا  ،  

 ا طوا ود وا در ادد اوع و وا ا ط
 طون ؛

 ؛ ولن ادر وأا  ولا  

 در؛ا  دم ت راض اا 

 در؛ا  طوي تد ي ل اا 

 در؛ن از نأ 

 در؛ن ا صا  

 ذھم؛ ل و/أوا  ؤھمز 

  ت أورت اذي وت اوذاك واآ ر ت د اواأو ا واا
   ك اواد.

ت ر  ط  ٣٣-٢ورم ن أن ا اواردة  ارة   -٣٤-٢
 ،م ات وود در . و ا د ؤراً واع ال 

ت اد  أء إراء ك ات ن طرق اق ن او،  أن
رىت اودر ا ر ن دزراء اإ  ن ق، وإنا  

 رات اؤا دل  عا ودر ات ا   در ودل وا
.وطا راا   ن زء  

ون دم وت ذات  ھم اراد واراد ارون اذن ر أن   -٣٥-٢
  رفن او .ظا واذ اوإ   وار نذدداذا اھ   أن

 طو رم اتاورور ا طور د ون .ندر  وت اوا 
ھو ت  دً ام   دان ا د  إ اف در 
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ودت ات ا. و اراض ك ات، إن ودت، د ن 
أو اظت ا رت    ادر اناوا  وت ن 

ن  وت أرى ول إ ادا اوت  ھذهوك ادر. 
. در ودو ر إ دو ،در ا راھزة اا  

 اراد ودر ادر

اراد ودر ادر ا.  اوط ا  رتا م   -٣٦-٢
اراد ودر ادر ا ن أن   را ت ار ن أن دمد و

 أن  ادر . وورد ظم ادول  ھم دور رد ون 
، و او ن ادر ا أو ازة ا وي  ك ادر 

  ورد وى دد دود ن ادول در  أو أزة ددة.

رت  -٣٧-٢ رة و دول  زان او اد اوا دو نن أ ك
] وأ در ا١٥ا در اراد ان ا ا داوإر [

رھدن ٢٦[ و ظررف او .[ تزادول أي ال ا  أن  ،
وول ظم .  أ ن ام  أن إرداإ اوء دئ ادو وذ 

ر دول إل ال اراض  اا  كذو .ًرق ووراھن  اا
م ا  ظراً ھ ذك رت اراد وادر   قواق 

اوط. و  و اوص اواب ارت ارى اددة ات 
ظرا  ار  سر ر اف أو ا ورد در دا ؤ ً ا

   اطت اوط راد ك ادر.  دمل    ا ن

 أو ازة ون ال  ًل م  وت ن در ادر  -٣٨-٢
در. وإذا م  ال ن ادول ادرة ارا اددة. و ود وى 

أ رن ا در اا   درة أي دودى ا نوى در   
د در  أو د ا وردھ دا ؤادر  ورا إ در اا

.ا أو دو  

راد ادر ا  ات أو ً ا او د دد   -٣٩-٢
أً أن دى  ون ارن طت ارك و ادر ا ارون. 

 ووردي ادر وت ن ادر ا وا وز. ورم ن 
و رة م دول  واردات ً ر ت رطرو،   م 

ذھ ت أوطك ا ءون اض ا.  

ت در   ا إ در   ودت   -٤٠-٢ و دو
ارك. ذك  أن ص د اراءات ار واردات. ود  طب أد 

  دة أب ل : در ا ن ارك 
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  دمزاما واردات؛ رك ات ا 

 ؛واد اا  روعر ا را  ها 

 ؛ا  لا  درةدم ا 

  ل ن ب درل افإھل ول اس، أو اأو ا ،
 ادر در  د أي  ر؛

  دم را   واردات اوم اداد رأو    در دم
 ؛داد ك اروم

  دم را   داد صل وادر اا  رفوم ار 
 .  أو دم در  داد ك اروم

٤١-٢-  ] رد ا دت١٩وط [  . واد  ورود اطم او دو
ن  ،وم اطرود ووح أن اطرد وي  دة  ت ددوإذا م 

  ط ددم أ  در ا زادات ال ا ن مل ال اد أن
  ر ً طت ارك.

  ار ر اروع

٤٢-٢-   رت اد وعن وم اظُو رم اا ف وھ راضن أ
اواد ا  درةر روع  اواد ا وووع أداث أرى ن ل 

ا ردرا رو ،  دون إذن، أو أو  صدر أو ال او ،
وم وت ن ك اداث أن ارداد ادر ا. ون  ت 

ط ؤرات  ن ادر ا د ون ر ن  ، ون 
وود ك ادر، وادر أو اراق ر ا م ار، ود دل ك 

ً اوت أ ً وود ل   اطر ار وار. و أ
 وت ن ار ر اروع وال ارى ر ارح   ادول 

 . د رى ادول اوا ا  

  ظمدة ات ا ر ر اروع ا أد او و  -٤٣-٢
وت ن دت ار ر اروع واداث ارى، ن ل اور 

 واردادارت وت د اواد ا، ول اواد واص  دون إذن، 
] واد اروع أن ٢٨ار ا ر ت ادة ا  رد و .[

د وادث ا ت اول ا  و . دولا د ط
ك  وت ن ك اداث أ ًن در و وطب ن ادول ا د

. ون ل دو ر  ر دة ات ا ر أو  اوت
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ا  دة  ر اروع  ال وط  اوول إ اوت
ات و  ورد د  ر ام. وار  ر دة ات 
ا ر ر اروع طو، وإن ن  دول ر اء أن ظر 

ران ا زء م إا در اا  مدة ا وطا  
  ون ام  ادر ار طر.

    أسون اوال ا ا د دد   -٤٤-٢ زا ت اا
 ووواد ارداد ات ا مظ روع أنر ا ر ت ادة ا

ھ إراك ك ذ وو .راا د ت ن  ول وت 
 اود ا   وأزة اراتوت إذ اون وطت ارك 

 وطوا دوون اذ ات إرة وا و .در ان ا تو
 ر ام  د ون درة  دم  اراتوطت ارك وأزة 

و ت اوا داً إا دو  ت  در نراتل  ادا
  .وات اادو ون 

٤٥-٢-   ت اوا  ة أورا داد ور اإط  راا 
:وط  

 ك اذورة ودول اا دد وطت ؛ ا 

 رم اودة ا در اا  دى ورة؛دول اا 

  ت إذا  ورة؛ أيدول اا  دودا دوداً ط  ن إذا  أو و
 ادول إ ادول اورة داً ب اواز اط أو ا ا؛

  ف وعدد وذ راً؛ واً أو راً أو روجول وادا 

  دراتن ف؛ ارى ذات ان اوا وطدود اا  عا 

 رد دود؛د ار دات إ ءإ و دى 

  ون أوذ ات إ  ف روع ار ا رداث ات أ
  ادود. ارد اري أو  اراات 

٤٦-٢-   إ زة وون وأذ ات إوو را ن ا ون
وطت ارك ورس ادود واطت ارى  ذ ادول إ  ارات

 وادة اد رور ن ك اظت  ت اوا .دوا ل 
ً  ر اروع دال ادوار  م دىن أل  ر ن ت ل
 ً.  

٤٧-٢-    ل اا  ل و دةن  ا توم او 
:در اا  روعر ا را  
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   ع ق  ت ذات اظف ا ن لود أي ادم و
 ق   ار ر اروع دال ادو؛ 

  ون ذات اذ ات إول و دم  تون  رداث اأ
 ؛وت ن ك اداث أو دم  دمر اروع 

 دم  م راء أيددإ ل روعر ا رن ا إذا  ل  أو 
   ادو؛

  ودو تأد روعر ا رر ا قط  ؛دول ادا 

  رادول ا دمنا  واد ا را  رو ر ورة
 بدر  ل واد اد ادف و دم و/أو زة دھمزو 

ف ا ت؛ 

  م ادم اد تظف ا ن ترام أي اون أو إ م أي دم
 إ طت ارك وطت ادود أو وت إذ اون؛

 ؛ل وا رھر ن ت اا   دود دراء ردم إ 

  دم دم أو  دم دود أود ار  دا دات اءة ا
.  

  ارء ارون

اواء اواد اوردة  در . وإذا د ام  إ م   -٤٨-٢
در اا  رن أن ،ا  وث رى أو أنأ   درط ا

ك ا. وطوي ا او  ادة  طر  أل راً  طوي 
 ً ًراؤ ون ن أن و  ودأن و  . در اا دم 

.رم اا  

ذ ت ن  از ً، اوارد، إن ودت أوك دد ل ن ادول  -٤٩-٢
  كذو . ك ا دأو ر  رج أو دوا ل إد ا ل ا

 وطا راا  ر ءأ  رارات ذا  واردز ار
 ا رات ارُ  أنو ون و ون در أو أن  دور ،

و  ادة رز اوارد   إدة  اطر.ا ا د ل أر 
ن ل أداث  ھذا اطع. و م دق ھذه  ظراً ووع أداثدور ادن 

 إذا ت ارة  ر ذات أھ  (ددا (وا ارى ا د 
 رة  ث إ ن ن ان ا دل ان أ وان ا دود دد
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را رد . وطوي ارارات ا ذ رت رد  دات؛ 
] روا ق اأن ا ك.٢٩ن ذ داتن إر [  

اواء اواردات   إو د و ارا وط م   -٥٠-٢
ن  ُظم رد ادود ف   ودات  ط ا  ل ض أر

 داتو ت ن ا ط  داتو  وواد ارد ا دو .
ت، وال ا ن ،دنز ار ار (اوروت، واو ،(وري

وات (م ادد ا)، واوزت، واوت، واروور، ورل 
ازرون، واط واز اط. ون ارزات  ًراً  ً ادة 
 ا ط  داتو  وواد ادام ال ا دز. وا ودر

 ًز ًراط  دةا  ل  ن وإن ،رر اطن ا  ديا
    .ددةطورة 

  إدة دور ادن

ادر ا ا ت وي  اردة اد  ف ت   -٥١-٢
. وذك  ا واب  واد  دوث  رال إدة ادور

إ  لا  ن تو  و ،  دردة ار ادو دة
] دوا  م ھذه او ٣٣-٣٠ط  .[  

٥٢-٢-  دن ا رجُأو وإذا أ  در  دم ت قر  رى إذا
أو ھد  لُ ، زةأن أ ً كن ذ .كراء ذل إ درا دم إزا

ا  ست اا   د  ب ال  ردة رھدو دة
د. ووة  ذك ن ھك إ رل ارص أو ان أو اوراوم 
اد ن درع ادر دة دوره   زال ادر دال ادرع. وظر 

ة اد   أء ام دة دورھ د دث ل إ إ ل ارد
.دردة اا  رادھدر واا  

٥٣-٢-    ن دردة اا  ره أو  ل در اف ا م وإذا
ذك ن اطق دة ا د  إ وث  ووث ر ة  نرب 

  ]).٣٠ن ار [ ١زا اوث (اظر ارق ف ھ و

 و  -٥٤-٢  ر أو د درث ادة أو ادا دك اا  لدإذا و
 فُ مره ل أ  أو رذه اھ  درف ا م ل . وإذا ،

 ودن اورد ا ل أو دت. وأو ا ا ن ا ًزءا دة اا
 وا دت ان ا رت اد ن ًوو . دت اأو ا

ارت ارا  ً و ل  رة  ال ار. ر أن 
 ن أن رة  لإذا د  وثب اءاا  رب ا ند او د
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  ت أووطد أو ال ا ،دة طول اھ  د اد ن 
]٣٦-٣٤  .[  

٥٥-٢-    نن ا رھمو دردة ار اُ ن تو  و
ت إدة دور  ر اردة اد و و و إدة دور ادن.

ادن طر ا  ادر ا. و اظر أ  ًن 
در  واوا اردة اد وث ارا اوط أ ًن رد 

  ال ارى ل ذ ك ام. . و دد ر اول ووت 

٥٦-٢-  :  دنر ادو دةن إ   ت اول او  

 دوا  دنز ا تر نء وأأن  أ  ، دة ورت اوا
 ؛ اورد اد  تا ، دود اول اطعدر  ل ذك،

 زةود أي أدى  وتواًء أ عف ا ترزة اك ا  أو 
 ؛

  ن رذز ال ورطر ا ترك ا وظ ن ووى ا
 ودروع ادر؛ اذي دو  ادر اطاع وال 

 ت ار؛ ادردة اا   ر در اا  ل ذة 

 رد راد أوت ار دردة ادتاإن و ،.  

اع  ف رال  وافون ارر  ل ان رً ادام   -٥٧-٢
ادر ا  اذ ارت از ل  و إدة دور ادن. 

. و درب اراد اذن ون   إدة دور ادن ُ ر 
  رفلا  در اودروع ا طدر اع وان ا رذز ار

. ود أدرت او و أدوات إ د ون دة  ھذا ادد مد 
]٣٧و .[] ر٣٨ن ا  در اا  لن ا رىت أو [

  ت إدة دور وإج ادن.

در اا  

ل ادر ا أر و ن ادر ا ا، وذك   -٥٨-٢
اث رة وت  ر ار أدد  إء   م م ا. و

 ُ داف او در ان ا  در ت فطا   ت دو
. وذك  و دد ل ادر ا  ادو ام  د  وات

  و اص  ل م.
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٥٩-٢-  ت  ودر ا ل  ن تو ٣و ٢و ١   لا 
 أو ال اوط در  ن  ا ظدى ا ردم اوا ن  ل

 إذا ت ادر  أو ر . ول ذك و ًؤال ا  دد
ادام ادر. وور أً أو ا  ادر ن وار   ارص

 در أدن از تر ص  إذا ل و ًد درن ا إذا 
 ً ز نون و .  

 وت ن  ت ثون اق ا إردات ن إراء   -٦٠-٢
ر أو  ال اوط ادر ا ر ادر  أي  ن وام ا

  در.

  ر وو ا ار ر   -٦١-٢ ت اظا  و
د  اور ا دارت ارذ ان ا كذ   وفدر. و

ن ا كذ ددر وان ا ص زاا  دات ان از ت
ادر ا رات ز طو  اراق ا ل. و  اواب 

  ا  ردھ  ل در:

 ؛ وا ر اا 

  ن أن ص ال اذات ا واد اا  وادات ا لا
   ا ظدرة ا  رؤ] دارة ا   در؛ ١٩ل ا[ 

 ر اوا فلا  دا رحا در ، ول ا ن إذا
 ]؛] ً ً١٩طب 

 .ربرات اا   

٦٢-٢-   لووف ا دامر ،ا ص أوروم ادة رل زض 
ت رط،    ت اظدةاإ   ا إ در اا

ا، أو  إ راق اص ن ات، أو راق ازن ارز، أو 
 ا ن اد ن در  ام ررى ات ادر  اا 

دة دره   ره . واراد ادر  ض ادول رھون رار
ا  و .ن أ ورد ا ن ا ءد ا أو صرا  

 ورطض ادول  م ن د م ل دد وطط ر اص ن ادر. 
  د كن أن ذ؛ و ومداد ر د ًدر دورص ار دولض ا
 ان  دد  إذا ت ادر  زال  ًطو. وت 

 وطوا ت ال ا ا در اداد اراً أرداد 
] در ا٣٩ا.[  

٦٣-٢-  :در ان أن ان ا ر  نو  
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     ا در اا  ط كق ذط )  طر ن ز
 ت طرة ادر ا ا  وذكوزة ال اق، ل 

 در ام ا ل َن أ ز  دو .و تؤدةا  أو
 ار ر اروع). ان ادر ا ا در ن 

  .ً  ر ل  وبطل ا ن ؤ  

  و در ا ًدور رھ م  د در دونفاك  اذ
 .ض اوت

  دمرارا دم ا ن مر  در  ) وات دة دا
 در ا ا رت اط   درك ا ك أنذ

 و ُ.( صا  ظر 

 نض ا  ُ د ،ب  و م ونوظرك ا د
 اد أو ر اوظ أو ب أرى.

 ذر دم و ب  صم ا ز أو أو آ ر أو و ود أي
  ذك.

    ر وا ارو اودة ادر 

  وت ن ادر ا ا دت ن ل أو ا ر   -٦٤-٢
  ن أل ادة  دد م  ادر ا. و رس أر

 در ا رذا اھ  ودن ٣و ٢و ١ا دةت ا ًن أو .
ادول ارى ن ادر اودة ا ر  أن د  دد ات 

 طوي د ل. ا  

ل ،  و ظم ورم ن أن ات ار د  ون   -٦٥-٢
ا ر  وادر  ال  ل ات ا در اودة 

واظ ك ات. وظ ض ادول واد ت (ل دة ت أداث 
ظ )، و]٤٠وو  اوت ادة [اواد اوو ا ظ  ا ار ا

 ًرى [أل أ تت و دوا دوت اظذه ٤١، ٢٩، ٢٨اوھ .[
، و ن ور را إ اررادر ن اوت وي  ت دودة 

 داد ا ن أ  .بت اوا   ت راءإ را 
] إراء م  ّدر ذات ١٦ ار]  اوت اواردة ران 

 .وا طورة واطورة اا  
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وار إ ت ن ادر اودة ن أن ون ؤراً إً أو   -٦٦-٢
 .ًد و در اا  مأن ا ا ن ا كذ  ن أن

ادر  ادو. ون ا ا  د  دم  اندون د در اذي ول
وود أي آ أو دم وود أي  غ ن د ادر أو اور ، أو 

  ادر. انم دادم 

٦٧-٢-  :  طل ال او  

  ودة أو در ن أي ت ي ظدم ا ور أيم ا در
 ؛

  دمما  در اا  ودة أودر ان ا ث تو ي
 ر ؛

 ودر، ان ا ددا  ر  وھور إ دان رى؛در أ 

  ؛ودھن و م دون أي دوا ت إدر دت أن ا ود أدو 

 ذل دم در؛ن ا ط ث ود دور 

  د در ا ا وت اا  تط د أيد دم
. رو و  

  ادت

 ن ن م ار ن اراض ادت ا  ، ذك   -٦٨-٢
ارز  ق  اوادث ا طوي  در  ، أن ّب 

  وط راا ا طرتاأ  . درا  

٦٩-٢-    ويط ت ادراض اد ا وات اطا  ظرا و
: در  

 . در  طوي ا ت اد  و  

 د  طوي دثن ا ن إذا م و   رح أو ر ر
ادروس ا د د   ان ا أو اظم ار د  د 
 داث ار اا  كذ؛ ودر اا  ورا  را 

. ودز ارطر و  ر أو  در  طوي 

 د  أي ا) رم ان ا در اا  رج ا د ا
.رب اد اد داثل ا ل و (ً ًدرا  أ 
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   ت إذا  دد  ، در  ويط داثت أإذا و
.ر موا 

 ت ات واراض اا  د ون رىدر أ د أيد 
 ءط رت   أن ت إدر أك ا ر م و 

.د وع أين و د 

  توراض اا  ،ءد ا ،ت  و راتأو ز
 د أو  وود در أرى.

 طوي  در  ن أن ادت اون اوا أن اراض   -٧٠-٢
  ًرا لداراضدر  اوا در ار ادت و رف أ ا

 كأن ذ  ؛ ً  قطا ط ل .  

 واراعا طوارث اوا  

٧١-٢-   ت اطرا نا ران ا وارثوا ت ا
 أو دھور اط ،ن ل ات وار واززل، أن  إ وف

 إ مادر. وذك   ام ار اد اد  ات 
  در وددر ودة ود ن ترب وأ  رط  ردُ  ك

  .  اطاداث 

٧٢-٢-  :  داثك ا د طر  ا ل او  

  دو ت ن اا ھ ل و ن طا  ت در اا ھ 
 ؟

 دردم ا ق اراا  تر ذيرر ادى ا ھو   زو؟ 

 لر أو  ھط  ر در دو ن أن در رار  
 ؟ور   ن ُدار ن ارب، ل رر ودة اج 

   أن  ق رار ا ن لطھوا ول دوند إ 
و  ب أ إ إ وؤدي اطق ا ت ظورة ن ل 

 اواد ا؟

  لرتھھ   در  وي ق اراص اب ا ن
 ارن أو ص ھؤء اراد رام ك اراق؟ 

 د؟ا رم ار ا ھل 
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 م ر لدر  ھا  ولا  رادا دة رز دات إدا
  ا طر ر رو؟

 ً أن ل ارا اوط  ل ھذه اواع ن اداث و  -٧٣-٢
إدار ً دو ً .(ق اظر اا) در ان ا  

  أن ادر

٧٤-٢-  م ان ا زء  تط ذو راھا نراض ادر ا أ
.ا  

وم ن دى ار ن ادول  ر ار أي طت ر ددة ن   -٧٥-٢
 ادر ا ف  د أً إ ارات ان.  اندار طق 

اُذت دار ددة ن ادر  ٢٠٠١أول/ر  ١١ أ د ووع ھت 
] ن ٤٢اا  دولل ا ذ م ،كذ و .[ر اداا   ن ر ا

.راھدات ادا  

  و  ال ا  ل أن ادر:  -٧٦-٢

 د  تؤو ا وطت اظا  ن قدم ان؛ان ا 

  نن أ داتأو إر ت رط أو وط و رود إطدم و
 ادر؛

  دمتطق اط  نن وان ا وطا ً ًط قراا 
. در دم ا  

٣  -  وطا راا   

   ظرة

١-٣-   وات اطذ اا  دة وط راا  ر 
 طر: ردر اا  من او در اا  ما  

 م؛ا ر  ددةا ل ال أو ا  و 

  إذا ل ا و ووات اطد اد أو  ل ل راءاتإ و
 ت ادة؛ 
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  ن را ب ل  رراءات وك ا تود أود
 ب ع ارار؛

  ن تؤوا وز  قوا ت اوف ا دد
  اراءات.

و ن أن ط ال ھ ط ددة اووت، وھ  و ن   -٢-٣
 د  ،ذل اأ ورھ مرار ھع ا ن أنن ا ب ّأ 

زاا  ولزم ا أ ك إذ رو .رتا ر  وى ورا
وارد وط إ ذ ط ال؛ ود زم أً اول  وارد أرى ن 

.دوت اوأو ا دول اا  

  إد اول

در اذي د ون ض ال اددة  ر ام و أو رة   -٣-٣
  و .ر وط راا ل و   ل ا أن

 و .ط دق اطن ا ر ول اا  ا وا
ن ا  ادةدروس ال ك ال او وو ن اص 

  و ات ا د ر إ  أم.

٤-٣-  ا ا  ل أن و ل اوراً ا ا ول 
د طراً راً. و أ ًل ك ال و ذ ن إراءات د . و

  رزء اأن ا  .ذوا م وال ارا ن لداض ا 
 ل ال واد اد ل ما ر ن وط راا 

.  

و م اء ن م ا اراھ  و  راءات   -٥-٣
  در ل وددم و ل  أ ً كن ذ .ددةل ال ا ذةا

ق ارن ادر. و ل ءإ  دء ل دن إ ،دوا أ 
 ا ول اوا ل ان ا ددم  ل إووا  ترا ا ط

. دول  وطا رال ا  

٦-٣-   ك أل ذ .لض ا  ول دة كون ھ دنو إذا 
در ال ارط ًر]  دةز  ،ن ٤٢دة ]. وك زل ذ أن

  ز اراھن ن طرق  إ و أر أً أو اص  ً. أن

٧-٣-    ولا  رض ل ام ا دد نض ا  ذرو
ال و ً اول  وا ادر اب ن ط ال. و دد 
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ارا اوط. وذك  دد ع ارار  ر  ع ارار 
  رة، و دل وى ل ط ال   م.

  دد أووت اراءات

ود  ادة  طو و دد أووت اراءات اذة.   -٨-٣
ول ال وا.  ن راتن ا٩-٣و  دد  ١٤-٣ ن تو

  ن اوال ا  را   دد اووت.

 طورةدرر اةا  

ور أن ر در  ة ر طورة لإذا ت ا اددة   -٩-٣
 ت. ووورأس ا  ك ا و أن  ،ة أو إدوث و ن

،   ك ال ل و ارا وط ر، ٤-٣ء  ارة 
وإن ن  ال  طر طط ططً دً. ون أ ك ات 

)، وھو  ٢ا (ا ا دم  اور  ان درد اف
.و  دد ًور ًد بط  

طورة اا در  

 در اطورة ا. ون ذه ات إذا م د ذك  اظر   -١٠-٣
ون أ  .‘و اووع وادث’ ر أن ل طورة رة. وھ ل 

. و ً ١(ا  ن ُدج ك ال رك رأس ز  ؤ ر ط  (
  دت ت  دت ددة أرت ن ووع وت أو إت طرة. 

   ذ ال

١١-٣-   ا  رظراءات ات اود أود د  و دى أو ا
ذ ل  ددة. و أن ذ وراً اراءات ا ن اذھ و دون 
أي وارد إ .ن ذك ً أ إذا ت ا ار ري ً أو رح 

م اظ  ،تطل ا ،رادود اس اأ  در دام  ل
، أو    ١در ا  أوً  ھذه ا  أس ت ادر، و ال

.وطدات ادت ا ن ةت اوس اأ  

١٢-٣-   : ً ول ً ً ا ر اوو  

)١(  ن اوظ ن ا رارات اوراً؛ا ذھ ن  

)٢(   رھطو نن اوظن ا رة ًب أط ا رارات اا
  أو ذھ؛
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  اول ا طب راء دات أو رت ددة؛  )٣(

  اول ا طب ن وظن إن؛  )٤(

زن اطول ال أو اول ا طب د راق ددة، ل راق ا  )٥(
.در ان ا صا  

  ر اذ

١٣-٣-    توود اد د ض ق نل. وذ ا ر  رظا
 .رھ ن رأ ر ولكال ذ راءر  اتأن إ ولب ارة طا

 رط ر  مد  ن ت إوذھ رأ ر  ًرا  ن
  دل ون أو  ظ. اتإراء

و  ادا ص اوارد از ذ اول ا طب دة   -١٤-٣
ز رة و . ود ذك  ق ا واظ  زم ان. 

طول د ون أھم وأر أراً ود طوي   أن اول ا طب دة ز أ
م رزة ن اوء   ون دة ز ددة. ود زم ك اول إراء 
ازد ن ال أو  ازد ن ات أو و رح ن اول أو 

  ات. 

وطا راا ل و  

١٥-٣-  رض اواھو وطا راا ل و ً ولق ا  ؛
 ًك ول ذد  ددة.  أا وطا   

٤ -  وطا راذ ا  

   ظرة

 اذ اطوات ا  ر ذ ارا اوط دة   -١-٤
در اا  مطر: ا  ردر اا  من او  

 رر  ُذاا ؛ 

 ل؛ا ط ذ 

 .كذ ًو ل واا ط  م  
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   اذا  ُرر

٢-٤-   ط ذ أ أن وطا رال ا ط رد و 
ل ص ارار رً. و أن  رار ذھ. و ل  و

 در اا  من او وا ن ن نؤون ا زم  تط
ووارد ذ اط، وإ  ّون ر . وإذا اُذت إراءات طو ال 

ل ط ، ال أو ھظ ا و  إ ازد ن ا وام 
. وا طا  رض دة، و    

  ذ ط ال

٣-٤-   ًو لا ط ذ  ً وات واط قو  وارد ا
 أ  .راءاتن ا راءل إ ددا طا  ذف او وفو .

 أن  .ا ووراءات ذات اا ًأو  

٤-٤-    ،ددةم اذ ا زرة اوارد أو اك ا دون ا م وإذا
  ول رقدة ط كوھ .أو دو  دة  ولا ث إ

 ا ت ادر ا ق    ،دة إ د أو در  
.ون اا ر ل ،دةك ا رو تدة آ ودى ا دوطر. و  

  ودم  ط ال 

 م ط ل ارا اوط وارا و وً. ود   -٥-٤
،ا ووراءات ذات ان ا ءا  وأو ل اط اط ط أن 

  رات إ  لا  وفو .د وأو  ت راءات ا رأ
 ظلا   وى قو ،و وارد أور اوات وون ا دزا 

  أر ن ام.

إع ادر ا  إوط ارا ح ذ ا ؤديووف   -٦-٤
 ًن أ كذر. وط ردر اا  من او رم ا رظا

ل  إا ط  مدره  و درا  رم ام اظ ً
.ا  
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  اق اول

وطا راا وى ول و  

  

 ً١-أو-   ،ت وو و ،وطا ران أن ا مرق ل 
دة دو  ل ا ن ا داترض ا قذا ان ھ ،

  واوى.

د  

 ً٢-أو-   داوأھ وا  وطا راا و د رو أن 
، و أن دد رف اطت اد . و ن أن وط وھ
 أس أووت ددة، وھ  و ذ،  أ  ّو ط ال

ب ن اذھن  أء  أن ع ارار ھم ورھ ار. واب 
ن ازام ور اول  وارد  ر ذك ھو أ زم ق وى 

وط إ ذ ط ال؛ ود زم أً اول  ازد ن اوارد ن 
ادول ا أو اوت ادو. وذك  أن ل اد ر ًوزاً واع 

 ،دوا  در اف ا تداواإ  و  ن ت
.ر داأو ا  در إ در اول ا  

در اا  م وطا ا ا  

 ًرض   -٣-أو ًزاو وطا راا ن و مذا ان ھ أن 
  م وطا ا  را ب ا تطدر واا

 و .ددا ب  أنوادر وا  م ت اا ط ذيق اطا
 و ،و ول ت  أنف ا وت اؤوت واطا

اوط  ھذا ادد. وإذا ت ھك أر ن ط ؤو ن ام  ادر 
ل اق واوا ؤو ف مذا اھ  وحو دد أن  ،

  م وطت اطا  ر رات ر أيآ  و .
  ادر.
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  ات ادة ن ام
 ًل   -٤-أو وطم اا وطا راا ن و مذا ان ھ أن 

ن ھذا ادل. و دم وت  ٢ل ن ات ار ا و ام 
  ذي ررئ اد ا ن أن ا رت ان ا ل ل ن أ

ت اط ً ون ً م ن أن رارا  كن ذ  وفو .در ا
 طور دىو ر اودر ا تداب  إذاام، و  م

  أھ ن ام  ل م.

رول ال وام ا  

 ًراءا  -٥-أوب ا إ وددة و  ل فو   ذةت ا
ل . و أن ون وف ل  و ارح ً ودداً  دأو 

  در اول.

  ط ال

 ًف   -٦-أوو ول ذيق ام اص ا زإ  ،رارع ا دة
:ب اوان ا ف ر دول ل  و  ل  

  ن وا  اددة؛   (أ)
  اراء اذ  ا؛  (ب)
  أوو اراء؛  (ج)
  اوارد از؛  (د)

  وز اؤوت؛  (ھـ)
  ادول از ذ.  (و)

  واردةا ن ا  و  ون ل أن ط ل  دمل ا نو
.ق ارا  

ا  

 ًراھن   -٧-أووى ان ا ً وطا راا و  ل أن 
م  ادر ا، إ ب م  وود در . و أن 
 در اا  من ا وطا  ر م ورة رئا و  ون

ذ ا وأھ .وطا را  
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ق اا  

  اث ن ادر

  

 ً-١-   .در ان ا ثن ا  ًو وطا رال ا أن 
 ن ت إراء ذك اث. ود ون   داتق إرذا ان ھو

 ًد أو ًث إدارا در اد اد و ديث ال او . ًر
اع. ود دد اث اداري أد وود در ود ود  وافودام 

 إ ث دي ن ذك ادر. ودم اث اداري أ  ًدد 
  أووت اث ادي.

 ً-٢-    كذ   ،وطا ران ا زء ثراء اب إدد أو
 :  

 در؛  ل أو و 
 ل؛ل ا حا در ول ا ر ن ًق روا 
 ع؛ن ا ت اب اأ  
 .ددة ودة در ن ثا  

 ً-د   -٣و ُ ف:  طرقك ا لطرق. ون ا دد  در ع  

 داري؛ث اا  ر ا ا 
 در؛ ر د أو د ل ن غ 
 ؛  ن ط زء ما 
 در؛ا  زن ن ما 
 ؛د ر در  ظ 
 ؛رو وو در و  ورا 
 ف ا ن  رآ إ ً.  

 ً-و  -٤ راءرار إ فوثا   كذث وب ا  ثك اذ ووأو
:  ل ن لوا  

 م؛  ر در  هن ا را طورة اا 
 ود؛ روف أن ا در  
 د ذ دة اانطول ا ؛ار در أو 
 ث؛ا  د د ا ت اودار ا 
 ؛ا وارد اث وا وا ا 
  در ودو  ط رطو طط اا؛ م 
 ث؛ نؤھراد ار اوا 
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 دي؛ث ا ززة ار اوا 
 طر’ درل ا ‘ ن رب ندوان اوا ت اطدى ا

  ان (ل دى ل إ وود در م  ن م).

 ً-دوإذا   -٥  رط ل أن) ر  رادرض اا ت ا دُ 
 در اك ٣أو  ٢أو  ١ن ذ (ل  لا وارئ وط ك ا  

و رت روع  اث وراً وإدار ذر ]. ”٤٧-٤٣ ھذا او [
ور   رض در طر د أو اب  و ر روع وال 

  ]).١٨ن ار [ ٣٨-٤(ارة “ ووده  اطق ام

  اث اداري

 ً-ع أو   -٦ف ا دات لداري دون اث اا  توا 
ن ادر ا رف أو   ودة أو  أو رو.  ارياث 

 ن داري وأھمث اد اد وب  ھل أدة وأ تودر ا رأ
   اوت ن ذك ادر.

تودر ا  

 ً-٧-   داري وث ام ا دى أولل إ تؤص أو ا 
ود د اوت اروة. و ذك و  وإراء  وزة ا د 

.طت اودر ا ض  

وت اطا  

 ً-ن   -٨ وى رع أو أي ك أيل ذ طض ا ًو ون د وا
در ان ا ق م راء وزارات أو وأك ال ذ ن أنو .

ادارات او، أو اطت ا، أو ات ار، أو اطت ا أو 
، واوى ن ت ن ل ان ا اؤونا. ون أن ل 

اوو، وا، وا، وا، وام، وازرا، وال، وام، 
وارك، وإذ اون. و و ارص  و اوص  ات 

اطت واؤوت  وت    ا ون د طرأ  ر وس 
ت  ل ات ل ل ت اط  ھو ل اط واب ا. و

 ً رطا  ن- د ١رات. و  رم اوي اط    دول اا
 ًدم ا مظ  م وحإذاو ز ن   تؤون اد توا 
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  ندي. ووى اا  تؤووا در اا  م
  وادة ن ارة ا أن د  دد ارات  اوت.

  رطل١ -ارازا ،و :را طر ا بوا :  

  ١أد در ا   ١٩٨٧]  م ٢دث و اذي و  ارازل [ اطوى
. وت ا اوط ط اوو ؤو ن رص أي راق ُد نودة ج 

ددة ج ا ووظ ازء ا اذن ون . ول ذك ط رق 
ووق ان ا ورت رد ان وطط اطوارئ. و اراص 

ط وطا ن ا درةا روط ان ا دد ووا   ًأ ي غ ا
 صدر أو ال ا  رل ا ،دي ر،  طوال ا تُد ا و

  .١٩٧١ارور د أت ادة ول رة  م 

ن اش ً  ١٩٧٦ر اد ھ اؤو  ون ا/ا وزارة وت 
 ك اراق د ت اؤو ن ذك إ وزراء ا  اوت وب 
 ً قش وا را وددى و ن د و .وى ا ر ن م ومر

ن ت   ا راً ن و إ أرى. ورم ن أن اؤو او ن ا
را م ر كن ھ و دث وعو  ب ل أن د اد ن ن ،

 در ا  ش١ .  

رر دور ن ادر  ات ارن دم ظم   ثاد وأ  أب
 .طر ت واا 

  

 ً-٩-   دوص  وراوا رن ا تو وت اطدى ا دةا
اراھ وا، وطت اول  راص، ورر اش، ووت ن 
 ت ل ادر اد واد، واداث ا طوي  در. وظ

 وز أو   ر ادر ا اطت او أ ًوام 
.طر  

 ً-راء   -١٠إ  تون ا ون دو إ إ ا  ظرا ثو 
ن اوت ث د ل ادر ر ادود، ود ون دى و دو ورة 

دود، ادر ر ا ل. وظر إ ال  ر ًوت ن در 
 ودة ادر ا ت او ورةدول اد ازو د  .رةط

ود رط دم ك اوت ن ادول اطراف  ا ا ار ن ووع 
 رئ إووي أو ط دث وعو   دةم اد ووي وا دث

]٤٧.[  
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دووا ور ا تظا  
 ً-١١-   وا ا دوت اظوا ور ا تظن ا رد او

ال، واظت  ولدر ا. ود ل ھذه اظت ف ظت 
أو ا ،رت اطراوا ،م ادت اظو ،ت ات واو

  ود رض دو ،وز   ت اواع اراً أ وتو .ا
ن ُد إ ك ات أو ا . أ  ال ك اظت إذا 

ر أو ن أن  .رورت اوا  

 ً-در وا  -١٢ ًدو ًر وت اووا زة ا ل و
ادول اء. وارس ادو ھو و ن اوت ا واوات 
ا در ا وازة وان واوزن. ورم ن أ س 

 وصد  ٢٠ ٠٠٠ أر ن  ٢٠١٠ر ،ً ًد اوى  م 
در وارار. وا و ريزة، و ُ رسا  عط ل ً 

  دة، وطب ذك وا اط او  ادو او. و ذك ك 
] ن  ًرس ن ال  و أر وح وم ٤٨دل [

ة  دد ادر ا وازة اور. وارض ن ھذا ارس ھو اد
 إ ا  لدا  لوى ا قو . واد  وطرود اوا

  .  ررةال إ أد د ن ر اوت ن ن د دو راض 

 ً-ل  -١٣دوا وا و در ارس ا  وةد وذي أا٤٨[ ر ،[
] دة ٣٧رت و أدوات ات وي  ف و وت [

  ادر  ر ان واًء ن اراد أو اظت  ورف اا
ا وازة واطرود او  واد   ل ارض  د أو 

   أء ر ال اد.

  اون واون
 ً-ت   -١٤وض ا درا و  دى روا  در ان ا

، ود ون دم أً وق أو ت در ا ت وزم أو  وزم
ا وا دو  ا. ود ود ان  راق أرى أو ر ون د 

 ُ رھم  م أووز  دو د كذ  وةرى. وت أ ت إ ت أو
اراد  رك. ون أن دث ذك د دون أن ووا  م در 

، أو ي دواٍع أرى. اوظ، أو ر ادب ال اؤوون ن ادر 
م أ  درو ا ون دأو و  در ون نذن ار ً

  دان رم.  أزة   م أو 
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  اون واوردون
 ً-ن   -١٥ ًرا ًددا ،م م ط ،در اوردو او و وز

، ل ل ات ا م. وھذه ات  ل ط وات ام
  .  أو ان ا رّت ادر إاُ ت  اتذك 

 صت وان از ت  
 ً-١٦-   ، صت أو ان از قرا  دت اا را 

و .در اا  ن ت او ر راء وإ 
ث ت ار ظت ا ھت در  ارق اوط زن 

ت اا  .(دإن و)  صق ار أو ط وفو ذه اھ ر
 ن اراھ ظت ا رف أ ل ادر ا ؤرات 

 وز د ت اظا. ر در  

  اون
 ً-١٧ - ً ن راتا   ا رت اا إ - ٨  ً - 
،  اراف ن اراد اذن ون  ھذه اظت دم ذرت ١٦

 وزون د أو   ون ذات ن أن  ت  .ن ث
و ر ررة ان أن ذا مرو طن ا و  ون د  ءھؤ

د  أي ت   ر در ودل وا ر إ ر و مد صا
دو ل .ون ددر. ون ا ثق ا   ت ذاتل واوا  

 ً-زو  -١٨ نض ا  ندم و دؤ ت نن ا رادد ا
   م ا ن ا م دؤ م أوون ھ فا
واب ام  ادر ا ر م ن  طت ار أو ا ر ون 

د وت ن ون أن طق ذك   ًو د ت ك اطت. 
.و ر طر  صم ا أو رو در  

  ارواد
 ً-ل   -١٩ نذراد ادرواا ا   أي دو  در اا  ل

  نذن ان ا ودة اد ر وم ت راءإ  
إء ل در.  إ ادا  دف إذا ن اث  ، اثض أواع 

  ون ام ل ص ادة ن ھذا اورد ن اوت ل وة ھؤء اراد.

  ارب واران وادء
 ً-٢٠-    در ن ث راءد إ  ت أھون ا وردذا اھ

ز اص أو و  .نا  أرتب  إت إ ، إذا 
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ارب واران وادء دم وت ددة ن ال اص  طود 
ت  ن دات . وم أ ًدم وادر أو ن ادر 

اص اب أو او وذك وت ن أي أص آرن ر روا 
 ع. و  رصض ا و نذص ان ا وعوذا اھ 

ر روا أ ًع ود ون إ ج. ود دو  ت م ري
  . درون  م دوم أراض أل دة 

  اور
 ً-ن   -٢١ مرذر. و  لب ا د و وروم ا ل

أن أراد اور د دون  دم وت ن در رف  ود ن 
إ  ويط ل اتا  و رذر ا د  واد نأو  ض

ا  كذراد. ول  رات ادد ا ُ بط  ن تو ور؛راد اأ
 ل ادر وات ا ن  ر ذك و أن  وداد اا 

  در روف  ود. اأ ًذر اور ن اطر 

  اب

 ً-ف   -٢٢ نبأ  داري إث اا  تا   ، واعأ
ھ داءات دم وت دام وط ام، واث  ات، وات. 

اظروف  دوا اث وداه.  ووف اوب اب  ل ظرف ن
واث اداري  ط. إول ھذا ام ل أوب  ض ات  و

داءات،  اظر  اد  اوت ف، وھو ذك ل ھو  ق
 ت ال او رق اوا  ري ا ل  د نذص اا

ھم ا تو مد .  

  وط ام
 ً-ف و  -٢٣ُل اتون وازوا ذاا ا    أدوات

 وتااداري. وھذه ادوات دة ل ص  اث ن  اثإراء 
زا وا   ل طررع وأدر. وأ ل ءن را 

ت اوا زل  ا ءدرط  ال و ن داءات و ھ
ا ار أو أي ھ  وز واد إ أن  ل نام ُطب  ن 

 .(طل ات او ًو كون ذ أن )  رىأ و
دم أي رادع ط ن  د  ودأراً أر  أن ق اداءات اوون 

  ات (ل اراط داد روم ارص). 

 ً-٢٤-  و  ًم أط ارةو   ن) ًراط ًدرا رف أن د
 ط ٣أو  ٢أو  ١ا وب صن ا ر دد م إ د ن أنود. و (
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ورا در و ورة ف أورة و رو  ن ر ذ ث ات ا
اع،  ًن وت ن اطورة ا طوي  ادر و  ام 

دف اوا  در  رةن ا اددة  ر  إذا ر . و
 ور ا ا. و  ًون ن اد  ك ات ادام
وط ام رف اور واوص ل وور از ا اروق. 

ن ل   ض ان ر وت ن ز وي  در  وأدى
رط اوا ز  إرك ا وصم الت’ وإرو ‘درا و 

  ن از. نإ اطت 

 ً-٢٥-    ودةرة اطدر ان ا ت ادام اا ًن أو
 ت ان ا تو دھمزوو ت اراض ات وأ ءطا

. لم ا  

  اث  ات 
 ً-ر  -٢٦ت اوا ورا ُق اذا اھ  تل ا لو .و

، وت ار، وطت ار ٢‘اوازات ا’ات اور ات، و
أو ات، وارت اطو ن ودات اط او. ول ات 
  ارص  زت اد اوا تو دوف اوص واا روا

  بق ان طر ول إون ا رى اب اوان أو ا وب
 ارت، أو از  رط ط، أو أراص ر أو ودات اذارة 

را :   ثا  ت اواع ال أو .را، 
وراص اراد  ،لوت ا ،ورر اش ،واراص ،وات

وادر، وت داد اروم، وت ارك، ووام ار، ورس 
ان، وأوار اراء، ورر ادت، وات اط، وت س 

 .ت ان ا صت ال، ور ات، وأوارا  

 ً-ن   -٢٧ را  ث ند. وت واون ا ررق ا ت أنا
ورة رو و  ري و ً ات  اماث  وذه اب ن ھذا

  و ث ن ًزءا دةا  لرض ري او .  تو  ول
ن اوول إ ً  ر ار ن ات  ادة  أء اث ارز 

 رة ز مھل ا ون دل. و كد ذ ص ذيم اھل ا
 و أو ،ً  ًط أو ،   در، أون ا ًّ ًو أو  

. د  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢   ق رص ور  ن زء قا ود ادول ا  در ت

.در اك اذ   ،ظ طورة أي  طوي ا طق واراا  
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 ً-ر  -٢٨زت  ورا  رس ن راوح دة ات اون ا ر
 أ  .در  طوي ت ادن ا رر اردر، واا 

  داما  ذرا و  ،توك ا كذ  ت اول ا ن
ت اداا ن أت. ورا   دو ثا  ترا  

 ت ارن ا ث راءإ (فم ال أردام د ًراؤه أن إ ذيا)
 أ ً كن ذ . در دةا  دم   ل ت أود م د

 ل ت ارل ا نء وأد أد  ل  دوا  أو  ا
اروت ر او  زت أو ب. وظر إ أن ار ن ك 

 أزة س وى ا ،د ون ن اب   ارت دم در
. ووف ار وز ل ھذه ادرزرة ك ارت أو ؤا  إذا 

ھذا ا  وام ا ت ارا  طت اا  ثطا  .  

  ات
 ً-دام   -٢٩  أو رود ار أو ًت ھراء ان إ

ول   ثات اودة. وزم وً إراء ت زء ن ل 
واون، واراد ن وت ن ظم اوت اد  ، اون 

 ء. ودرب واوا ،در اق اط ند  روادن، واا
 و دةوو  كد ذ نت؛ ول ا  طرحُ ا ن ا و

 م ا م أن دد إث اأو ا دا و ًداد ق ل أ
  م.

 ً-ت.   -٣٠ا  و   طر تدام ان انوو 
أن طب ن اص اذي ل  ر ور إ    ل ال

 .ت ار  دد در أنا  ن ث رو راءء إأ 
 ر ل ون وفدان وس ا  رى ات ار م  دةا 

. ود ود ر  ر    اطدال س ادو أو 
اراص ادرة ن ا ار ، زرة ك ار و أن ُل 

  رة زم إذاإدار دو . در وز ت   دي ث راءإ ًأ
  ك ات. 

  اث ادي

 ً-ق   -٣١ر دھ و ث ط  ًدي أث ال افؤ ث 
ن طرق أو أر  دد د ًن وود ادر ا واًء  واد ن ص

. وم وً إراء اث ادي د اع وافأو دام  اث اري
 إراء   ظروف  دأ دو ،رار  ثا ر أن  .داريث اا
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  داري أوث اا  ري ذيت اوس ا  دي ث أن ظر إو .
 ھؤء  در  ، اظر  اذ دار دفأر اث د 

  اراد ن اع.

-و   -٢٣ھ ث اط. وا أو  ث دي إث اف ا نو
 اواف و ت رً. وو  اوافاث اذي ون  رق اث و

أ طق د ر در رب . و  وا  وط ز اذار 
 ل إو  زةث أق ار  دم ذيث او ا طث اا

 . ورول ا در اا  

 ً-ف   -٣٣ ل نفووا   ع إدمواو . فواا 
ا ث اا  ًو ، ر  ت د وإن  فمواا 

اع اول د ن ادا  فا  اث اط. ن ذك ً أن 
   اث ا واط  اواء.

 ً-ون   -٣٤  ًفو  واره أو ر ذيا وع ان ا تع اا
 ارت أو اص أو اوت أو اء ارى. ون أ ًت 

 أراع ا  أن ل  واف ت  وق ردة أوازا ا 
 أو ن أو ،  دار د ازة رل أرفا  ع.  

 ً-واع   -٣٥ل أفووا ع اا  :  

 ذار؛ا  دة زوب اس ا 
 فوا؛ ادوا 
 فواري؛ اا  تر  وا 
 فواوي. اا  راتط ا ا 

 ً-ب   -٣٦ا  رفوواا  س أ  ديث اا  دا
ا ًس أ و ،و. ظروف  أ وأ  ت وأرو  

 ً-ن [  -٣٧را  ردواع ٤٩، ٣٠ون أ رىل أ [فوا  عا
.طو ودھدي وث اا  دا  

 ً-ب   -٣٨در ثوا رري  أ ا ً د ً ط ً و ً  كذد و ن
اف إع،  ادام دات اف ن   ادؤھم دي م 

اع، و زودھم درب أ  ان ا ، أن ط ذك 
ل  ن اع وإء ارت ادرب د أد أھ ق اوى ا

  بدرل ا أن ددة. وا رت اوت واردود ا ن لأ
ادام دات اف طر ، وارات اث ال، وال اظھري 
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 أو ازة ا د وي  درت اودر، وا لك  در٤٨[ ا ،[
  واراءات ا ن ام اذھ  ل اور  در. 

ث اا  

 ً-م   -٣٩  ر  در ن ث اء اأ  و فوا
   نص أ فوف. وواط  اوع و  دا

. ودم اف ا  أو طق  اث  ا ري اثادر 
  ارو ام ن ادر.

 ً-٤٠-    و ن بفوأ  .ورء اط ا وھ ع اا
وھذه اط ھ ان ا رز  دق ا أو ارت أو اص، ول 

إدة دور ق، وراق ارى)، وادول ادود (وذ ار ا ادة 
اردة اد. وھك دا ًر ًررات وُ ظم رد ث ا  راق 

داً وطب  ًوأ رد ادود و أر  ،)٥٧-٢اردة اد (اظر ارة 
 .ًد  

  رد ادود
 ً-دود  -٤١د ار ون ن أن  تداددةا  ، ث ان ا 

]. ودل رد ادود  ادة ن اص ظت أرى ٤٩ ،٢٩ادر [
  و .وات اطدود، ورس ارك، وت اط ل ،را ر ا

ر  ن أن ت اداا و:دودد ا  

 ؛در ان ا فا 
 روع؛ر ا رن ا فا 
 روع؛ر ا رردع ا 
 رك؛ا وظدود ورس ا ا وا 
 .وا ن ا فا 

 ً-٤٢-   وت وأوداذه ان ھ دامل ا ا ھا را أن و
اوط د ات  وُ ظم رد ادود وان اذي و  وأواع ادات 

  اد. و  اوال ا  أذھ ن ار ن ن وال أرى:

 ن ا مد ادوى ا روع أو ار ا رأو ا در ا
 او؛

 ؛(راتطوا وادود وار ا) دوا ول إدذ ا وعدد و 
  وارد ا؛ وأا ولن ا ا 
 .دودد ار وا ورات اا 
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 ً-د   -٤٣و رى؛ول ادذ او دودر ان ا ت دولض ا  دو
 ظر وان واررق اط دھ رق ط اا  ًن أن  ،أو

 دت ھ ن اواب ا ا ط ل اطرق ا. ون 
 أن و وافاوا دذ ا   ن رةم اا  ر  ول

  د رق أ ،رة طر ورق اطا   أو ،ا
 ت اض ا كر. وھدو ا رورة  وان اراءد  إر

 وإذا أطت أوو    دو ذك وا  ً ًت أرى. دود، 
 دردة اا أن أ ر إ تت ا وإذا ،دوا إ  در ولد

ن،  اظر  ت   نذ ن أو ذ ن دول ادفوا  ن 
طب  ًددات  الك  ادياوع اب  ك اذ.  أن 

ن  وو رالا  درات ءإد ار .دودا   

  اث اط

  اث ن در ددة
 ً-٤٤-   ّو ث أي  ولر اا  ور در ط و وم ھ

:  ثا ط دد أن ث. و   

 ث؛أھداف ا 
  أو راث (ادود ا؛(زا 
 ؛ ثراد ا ا دات اوا و أو دة اوا 
 در دوددات  ةا ف؛ا 
 ) درب افأواأو  ا دوفاوات أو  ار  وا

 اوح او) ا ري ادا؛
  كذ  )  ر ذيدر اا  لراءات اإ ون ا

ال، وازن اؤت، واص ن ادر، ون أن ا و
] راط إ  ها   رطب اب اوا ؛٥٠([ 

 ث طراف اف ا تؤو  قت ا؛وآ 
 ؛وا روارد ار او 
  رفظر وث (اا  ً نر٥٢ -ا  ً٥٣ -و.( 

 ً-وداً   -٤٥و ن رف أ و رآ  درا  ود دةا  دأو 
وذك ن طرق إراء ث ط دال دود ارق ا. و إراء ث 

 انإداري   اداث ا رف أ ھت أو د ون ھت  د
ادر. و  وت ن ان وادارة ا  أرب وت ن ل 

) أو رات ٢-ن أل دد ان ا (اظر اطر   ً اذارةأن 
.در اا ر  
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 ً رط٢ –ا:   دا  در د  

در ا ن و  ز أودھت ارش أر   ، ر ًظرا ،داا
 ر ر إن ا درم ا زرع نذا ردر أو اا  ل رات اا
:ن اا  ودةا داا در ا  دةا  ر دو .رات اا  

  رات واو؛ا ر ارت اظم ور و ض ا 
 ؛دود ا ول 
 ت؛رق ا تطت، وا  رو ت اا  وا  
   زرو زال .در ا ضر 

  

 ً-٤٦-  ا وا  مدر ان ا دد ذر ث وإذاا و  ،
). ووة  ذك  دد وث ٣ -رى (اطر ً ا ان ال 

طرق وول ال ا رط ن ھذه ان إ ب اوت ا ا. وإذا 
 ل ن ودت دود ر ،ن ادة ن أي أزة رد  . و أ

 اطت ا  ادول اورة د ون ً ود ون طو ًن ادول 
  ].٤٧اطراف  ا ا ار ودم ادة [

 ً رطرو [ :٣ -ا ،و :ر إو در ن ث٥١ا[  

ر. وول   ٢إت  أوب طره  ، م ل م وده راء ١٩٩٩م 
 ا وام  ١١:٣٠ت ا ر إو راء دهو ور إ

 و رو ، ءرد ادر  .وبن ا ر  ر اودر وا
 وا ور ادال ادات ووق ا تو رف  اد ا

 تو ا  ور اد ادأ  ٢٢:٠٠. وراءوإ   .ر اوا
د اون أ ما  ن ءر ن م   وصن ا كد ذ نع. و

ن ا رة ر  ن م دروب. أن اطرق ان اد  و ون ن أن ا
واط ل آر د أن  ارض  وطن ل ارك  رك  ادر أ ال

.ر اھن  أ ًدءا ومك اذ  ول اوا دا نذن ال ا راتت زروأ
 ن ن رب نودو وا نذدر. اا وفد وز ر  عا د

 ح.  اذي اد ن وود ادرن زل ل ام ارب 

  

 ً-ريوإذا   -٤٧ث  أاظ  عن ا   رات  ن
ا ط اوت دة ن  ور إراء ت  اص اررن ن أن

  .دأ دھ اث
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 ً-ن   -٤٨ ًطوات او ثن ا دةا   ونا رار ذا  
  ن وزإذا ث  أنرةادر اا ط  و وم ذين اأو ا

 و . درود او  ت أوذ رظا ر ث إم ا  ن
  وء ارة ا .م ط اث  دة ح

 ً-د   -٤٩ تورور ا و  ً مدان ادرزداد ا ،رك إ 
:  م  ،درن ا طا وث ادد ا م م. وإذادر اا  

 در؛ا ر نق اطا 
 ق اطق اط سأ  ث زما ردرا ر؛و 
 ث؛ك اراء ذ زوارد اا 
  ر   ،ت اوھرف افو  ً نرر اظث (اا- 

٥٢  ً؛٥٣ -و( 
 .درا  وردم ا ب اواا 

روث ات ا  

 ً-ث  -٥٠در  ان ا روھوا  ًو ث روث اأن ا  .
 :طر ا ن  إراء ذكن إراؤه أ  ًو ط. و  ل 

ن د إراء ش رو ر ال ارص ء وت إ  د 
د ن ات وود  اع فطق ازن  اطواق ا دام 

. م  لون ا  د رىدر أ  

 ً-د   -٥١ا  ل  كن ھ م  م ط دي ث راء و و
ل وود در  زء ن ن ادو أو  و ن . وطب ھذا 

  ثن ا وعن ا رة دادت أدإذا ا رة، و ف دةا
ك د ت ار ن دم أُرت وح و. ووة  ذإذا ان أو 

  ً رطرض ادر. وا  ورا  ص ل- ت  ٤ ً
  ط م.ا د  وود ررات  راء ث دي 
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 ً رط٤ - ا: ور :ويا دام اا  

دت او ور  ر ن ا  اداد دة وات، و ذ 
 و دث وعم و ن  ١٩٩٧ ت ت إ دودرس ا رض د

]. ودأت وزارة ا  ور  طر ٤[ ورةرم ع ن در 
 ر ل ن دات رتوو در ت دوراتظ ا ون ا دة ط

.ون ا  
، ات أر ١٩٩٨و أء ث ن ادر ا أر اطت اور  م 

در أرى رة). ون ط ل در ن ھذه ن در ارُوم (إ ب 
 درن ا ل ( ١ ٥٠٠ربر را٤٠ ٠٠٠ .(وري  

 ون ا ور تد، طا  ورةط رأ  در ودو إ  ظرد او
 ق د  إراء ث ن ھذه ادر. ودت  ور و ات 

را  تطددت او .راا و ططوا ف ال ان أ ث
 ا طا ورت ا  ن م زاأن ا  . ثراء اإ  بر

ھذه اط ا دام ظم اف اروري (ادات  ث ان ن 
 راروع اا  ونرون اررح اا ،و لراد). ووا  وم

. وظر إ ط اث اوةار اظظ ًن دال  انث  أس ا
ح  از ا ن  وادة ھذه ا  اذي رض ادا ظم اف 

، واطق اھو اراد ، ووى ارض اول دى اطت ادام ھذا اظم
ورن. اض ار  ب  ذيط اوى ا و ل ل إوم ا ،

 وت اوواورو راا  قأُط ًو ًظ رث اق ار دموا .
 ن اطت   نرم راط HELINUC (  ام ھوك ( د رو رةط

 .وررا ددتاو تو .وال اروط ا ًو رورة اط رانطرات ا
ت  ارت او ات (اطف واو)  أء اطرا ُدوط. ود ا تون و

 ط ارات او .رأس ا ن ذيا ول ا إ طر ل  ومس ا 
.وم اا طن أ رارات ذ  ھدة ا و ن ن  

 ء اأ  رورة اطذت ا٨١و  طف وم اظ د رانط 
 رل  ١٠٠وراً رً، واف در زوم  و  ١ ٢٠٠اث  ت 

 ط ھو رب ن د و. وو ارق اور اؤول ن ادة در 
.ا درا دام درا  لوم ازا  

رانوادران آ ن ف وي اوم ارعم  ا  ر ٢٠٠١ت  إإ
ب. واا ط ن   رض رةط إ  درذه ادت ھ

. وأرت د ذك وح إ ط) راً  ادام و ظور ٢٠٠٢ط/رار 
 اروم ًن درن ن آرن ن    ٢٠٠٢زران/و )اول ورت

 أ وودان  ادو.د  ن
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  اث وفر 
 ً-ح.   -٥٢ ل ر ث ءرار إ ذھن ا رارات اب ان أ

  د ھذا ارار إ ار ن اوال،   ذك  :و

   وط أو ك أيت ھ إذا؛ أد قن ا  دة 
 در؛ا  
 ور؛راد اد أأ  ر ذيدر ا ب اواا 
  طدر و ر ادةاوا ا د ذ؛ا 
   و  درود ات ون أن اور؛ا ل إ 
 رى؛ل أو أ ثا  دوارد اا و إ ا 
 .قت اوو وا وط اا  

 ً-و  -٥٣  ً نرطظر اا) ا  تت و- ٥  ًن ) ٦ -و دا
 ن ان ا  أ وا وھن ا دو ظر د ًو  

ت أرى م دد  داً  و ذك د ت ھكاد ووع واب طرة. 
 ،ا ط انا نو  بوارة ون ث أنر اد ا كذو ،

 ً رطظر ا٧ -(ا  .(  
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 ً رطد :٥ -اث: ان ا ن ا رار ل  

 در ن ن وي  ور إ  ز وت إدى رت ال
اومد١٩٢ -ر لا  تدى اإ إ  ررا ن ذيم او ا  ر 

ر  إ وا .ل إرن أنا قث د د  بل  اذيأررد اطن ا 
دم م أي    دة إ او ر ا. وظراً  الن اوا أ  ز

دث، ون   ورت. ر الأد زن أودع  د  أو ا دط طر
اث.  اوف ن ف طق ازن ا ل رر  ادقد دة أر ن 

  و  اوال ار وراء اذ ھذا ارار:

   د رة اا  وازداد ا ً ء لو ًدر أوط ا ن
 وً). ٧٤ھو  ١٩٢ -(ار ا ردوم 

  ل رتتأ  و أي   صم ا مزاد و أي  رض م طرد أا
 آر. 

 . مدة و   ن طردأن ا ت ان ا ن 
  ا ر او صض ارز ا لدا ًوو درن ا

ب. در ص ر ّإ  ن  ذيا 
 رة ًظرا  ن ازن الأا ر رق ا ن طردا  ن ن ر

  ً و أن  ت ر ا رن ا مف. وت واود واا
 رر ارار اث. إذناطرد دون 

ا ب ا  طردن ا  رفم ار ودة أ د مث . و د دن أ
 ً زال  درن اطرد و . 
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  در  اق  اور :٦ -ً اطر 

  : ا ادةواوف ن اث
  اد رإ ، أت ر    وات او٢٠٠٠ أر/و 

وازم ا واقد رّ أ ن ثل  ١١٫١ة وار ن وم ار- ذي ٢٤١ن  ا
ث ان ار دام دات ارد أن ادر م  دم  س ك او. وأد

  ن   ً درن او .راج آت إت و  دةت إر دى
 آ. ون ادر ا  زال ً دال ل ١٩٩٩دور ادن  رن اول/أور 

ن وود در  د ات ل  ان، ون وظ أن ات ا انن 
ون ادر د أُرل إ ة  أن ور اث دة ال. ر ن  ل ادر

د أدى   اة ان اوع  ف إتوود إدة دور ادن. ورم ن 
ض طن ا ا  وم  أرن  ٢٤١ -ا ما درر اووا 

 ذودون ا وا ن إ مو .كال  ھتأي د    و  وث دوث
وا اراد وارت اذن ر ن  إدة ادور وأطر اون  اردة. 
  أي ل. نم   أيون م  ،دةا  ك

  :  ء إم او  
 رل اروف؛ ا ر ن  درا 
  ولوم درظم ا- ٢٤١  ث ا ؛ذاا درن ا رر او ذيا 
 ب اواا ا  رة؛ در  ورن واا 
  رورةفوث. ان ا 

  

  رطد -٧ - اث: ان ا دم ا رار ل  
واق واواب  ادقرق أد در س ار ن ر زن. وف اث 

إ وزن  ن أن ادر اروق د أ  ر  ر ن ر ازن. وظر
 دو  رت ع ار. وذت ود  صاس اذي وى  ادر د 

رة دد و اس وادر ت اء و ءت ل.  أ رر د ام 
 :ب ا ثن ا فودم ا  

  در را وروفا ور و نل إ ؛أن 
  ل؛ت واود وان ا ر ودر وا  مدة ان ا 
 در ر اا  ؛ ٤٥٠ 
  درن ا ثا ر؛ذ طورة  طوي 
 .فطا   درد اا  ثر اا 
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  ارق اول

در اا  مدان ا بأ  

  

   ظرةمدان ا بأ  
 ًب   -١-أووا ذرب اراض اا وط راداد اد إ دن ا

اددة دان ام  ادر ا وذك اداث اط ا وت  أء 
ام رت ددة. ود ود طل ر واد أو ر  اب و ن 

ا  تدة و ر ا  بظم ا تك. وذ  ھم ل اوا
ب ر  ن اھل. و ذك زداد ات روج ادر ن ام 

دة ل دوا ل ب د ف اص ن  ررةار ب  أو 
ور ا تدر، وااراض ا .برھوا ر  

 ًك   -٢-أوذ  وةدول ون ا رن ا د’ر وروث ‘ درن ا
ا ت د ل إء  أ ر. وض اظر ن دان ام أو 
دم ووده أ ًن ھك ض ارات ا  ن  رك ادر ن 

 ،دردة ارة ا   ،دورة اوي اطم. ول اا  د ر
  كب ذوا ر  د دود ور ا در ال ا إ 

.ا دو  

ذرب اا  

 ً٣-أو-   مدان ا  تھ ا ا ذرب اض ا ل 
:   دم ود أودم و  درا  

 ؛را  وم ادا 
 ؛وأ در ان ان أ دوت او وزام اا 
 ؛رت اا 
 ؛رت اطا 
 ذ؛وا رش اا 
 ؛وطدر ال ا 
 ن؛دارة واب ادر أو و 
 ؛ مدر وان ا دارةزام اا 
 .ظا  ا وا ر  
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  اب اددة
 ًق   -٤-أوط ا در اا  مدان ا ددةب اا  ل

:  تطظم ا   
 :   دم ود أودم و 

• م اا قطر؛ 
 ر طت ان وان. •
•   نناز درا و داوا؛ 
اوح ا ،ل دم إراء رد د ارض  اور  •

  ؛
 اراف  ان؛ •
 رت اھب طوارئ؛ •
 درب أو ھل ان. •

  أو  ر ا تروادث؛اب اوا ن ف 
  راد أو م اك اذ   ؛رت اطب ا د

 ادر؛
 لھ؛ا 
  تطران، أو ا ر، أوق، أو ار عدل ا ر دث وعو

 د؛
 ؛را 
 :  ب ؤا رع ا 

• رن ال ا دان أون؛ 
 اس؛ •
 زن ادر دة طو؛ •
• .دن ا قر ة أو راجإ 

 ك؛ة او 
   إ   ن و ة، ودات أو اا  ر

 ؛
 ؛ ر طر  ص درل ا 
 :ل ،درن ا وص ام ات أا 

 وود أي ر ص؛ دم •
 دم إ ادر؛ •
  ارع ف اص. •

 ًن   -٥-أودر ور ا  ظرل ا ندةت  اا و ا 
دراً  ً  ب ١-ات دان ام. ون ال أو  ًزداد 

ة . ور ارت ا وق ار ان  اب ار، ون 
د  د ل ط ل ن أن  إ دان ام  ھو ن  اب 

  ان.



 ًل أو١ -ا ط  در ة ل :  
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FIG. I–1.  Example of the life of a source in an industrial 
plant. 

 
   



٥٧ 

  دان ام أء ام رت ددة
 ًز  -٦-أوو  مذا ابھ ن ا در  دم ا  ت ار

ت ، ورض  رات ا دان ام أء ام رت 
 ن  طرق اا م أرول ھذا او .  ر ل  درا

 رض أو ، در ش و .وادث ا در ا ل٥  
أر ن أن ر ُ ًذر  ق ن.  أ ن ام د أن أي دة 

 ام ددة   م ر ب ط ا  ظ د
طت ار واودات ا اط وز ادرج. ون اروع إ ص 

  ].١-ار [أو  ًن اذل اول  ٢وو اط اد  ادول 

 ًر   -٧-أوظا ًأ  كذرى، وراض أ ا  درت ادد او
دت اطا  درف ا رت اداا م ان او .

ن اوو طور رار وود ض اطت، ل  و ت 
  ارة، ا دم  در وا اط.

 در ا١  
ر اظ ا رارا ردات اوا  

 ًق.  -٨-أوطزة  اأ ھ ر اظ ل ا رارا ردات اوا
ن ال ظر  ود ارء. واودن ا ارارة اودة ندم 

ا ھ ًدار اوم اُُر- ٤١٠×  ٢٫٥-٣٣٠( ٩٠ وول) وار رام و- 
رل). واوة اودة  ادة ن أن راوح ن  ودات را  ١٠-١( ٢٣٨

اوواط،  ًط واظر ا. و ود أي أزاء ن رات ان اواط و
دون دل ن ظر إ أ   ل ً و ،ر  ھذه ازة

 ور اوى دات  اطق   اداد رات ن اوات  ان
 طق وا و   ًطق اطب ا ھذه ازة  رتا. وذك 
ر اوات ار و  وا  دار ن ك ازة  ونو اء. 

  قا ود اوا ردة ات اود اردراض اُ ن  أو
.راض ا  

 ًم.  -٩-أودان ا ب اا    طق  زةك ا ر 
  صم أ ر ون أ را ن دونن ا ر  رك قرا

دة دة ادر. وز راض ر و أو  ن أل اع  ر
ووة  ذك ن ر او و/أو ع ات د  أن ك ادر 

 دة ان إ رك و ن أن ً  ول اواا ًت أود .
 ً رترض وأ ويف اا إ ر اظ ل رار ر داتو

ن ا ًر أوطش او .دة ار ا-ل  ١ا و ور  و ًد
ا ا ن أن  ن ول اودات ار ارار ا ل ظر 

. در إ ا     
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 ًر أوطل :١ -ا راري ر دو دث  

 :ر اظ ،ور٢٠٠١  

، ر  ن ل ات  ن ون ن  ٢٠٠١ون اول/در 
ث  رارة رب ن و ام اذي ون   ط وادي ر  ازف

ن ھؤء اص اوت  ظر ورا  انإوري ا  ور. ول 
 اثوا  ن اء وادو  ون ت ن ارض. وم اص ن 

ل ادر روط ًك. ود اف  ھؤء اص ا  إدى ات 
   ور ت م  إ إ وروق إ ددة، وت 

 نا ا   دردة ا ور قر مرة. وط ص ان ا ل
، وھ در ز  ٢٠٠٢ط م  در ر درت او .ون ا دة

 ن ا ا ر اظ ل ا رارا ردات اون ا ندو
. وو ٩٠ -روم وري ن ا ٣٠ ٠٠٠وي  و ل   او، ون

ن ن ا  ت  رس ووو دة أر ل  ن روق إ ا
 ددة.

  

را زة اأ  
 ًق.  -١٠-أوطا ق ارا دادوي  أو ً رة قطا واا را

در ا  دةا تو - وم  ٦٠زوي  ١٣٧ -واا ط اذات ا
 رل. ول اطت م ات  ٦٠٠و ٠٫٢در رة واذي راوح ن 

ا، وك اورات اط (ل اوط ارا وازات)، وظ اواد اذ
 .وا رديم اوت او زة اأ  ددر ا ،

  ،مم ا  رض ام وار او  دةا  قر ل وي
 ورة دم  در  رظ  درا ودر. وك ا ن را

 ً ًو   د درا در رص أو ارن ا  ه أون ا
  ون  و ادام. 

 ًم.  -١١-أودان ا ب ات  اد ون ،درض ار م د
 ون واٍن  ون  ر ددة ارع ار دال ودة ارض 

د ھذه اراق ر ن وات ان ا د إ دئ ادع . وذك ز و
 ًن [أوظم اُ وع واق واا -دھور ٢ ن أن نم اظُ أن  .[

؛ ون أن  وادث ر طء ر. و دة ام وان  م 
و أو ا.  اك ادر أو ن أزة ا  ود أي رر و ن

 وظنر  ان ‘ما’إس م  اطوت  ذك د وت ت 
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اوا ت رف رة ن ازن ط اطورة وم  ون ن  ال
ؤوض  . وإذار دد ًرا ًراط ل ن أن كن ذ ضرز ا رك

  .ل

 ًوي   -١٢-أوط رأ در رو ارل وا ن رد در دان 
و ل ا ادر. وم ل ادر  ادة دداً ن ودات ادر 

 ًن ادر. و طول ل  ٥٠و  ٣٠ إطر وي   راوح ن 
را رل  ١٥٠راً رً و طره راً واداً، ووي  و  ٤٥م 

ن اتو - وم  ٦٠زا ١٣٧ -أو ر إ ق ارا  دم ؤدي دو .
ر وأُط ودر ول ا ر  مر ا در، إدات ا

ذك  دد ن ات  ودثواح  م ادر وط ن اطر. 
 ًر أوطظر ا٢ -(ا ً٣ -) [أو  درم ا وط  كوي ذط ن أنو .[

 دا اد  ودات وزودإ رج ارق.  اا  ل‘ أس’ أد
ط روج ا ف ك ات.  ُظم رد ون اس  ادرل 

     ل . أ   ك اُظم 

  

 ًر أوطدث  :٢ –ا ،دوردور، ا ن : ز١٩٨٩  

  قر  دثھذا ا و  ن  وي٠٫٦٦ ن ا لر تو 
دد ن أم ادر. وم   ل  ل ل در ن م ودن  ٦٠ -

 ھرب ا ًراظ ن اأو ا ر أ  دث أيا ت ود وو
ا ظت دارة  اد  اداد ر وات. وأر ذك   اطف ن 

م ان طورة اع. و ھذا ادث دل  دھور ُظم ان و
أص ر ا ص ل ادر ن دق ا اوھ ا ت 

  ق ر ال  وض اء.

ت أ من وودة أ ك ا بد إ   موط أ  لف ا
ام  رة اء، ون أدھ ط  أر ر  ادر. وطت ظم

ا. وت اد ا ھ ا ت دون وط أيٍ ن ام  أد 
دق ا ا ن ن أن ل  ام إ رج ارق. ون ز ارد 

 مت واروج ا ط د تت اذ و لط د داثك ا ف
 ُرت ق ص آر.وطول. و أد اص اذن دوا ار  د ذك 

  

 ًم   -١٣-أون أ دد ر رآ ن آن إ ن رى أرات ان او
ادر ب ال ا. وو وردو ادر  ادة ام ذا 
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  نو .د ً  ل تو  ددر اا ول، وا
  لل ا ب أن رھذه ا . ور ون از ن ر ر

ون ذ أن  رو ل رو دث اطول اذي اطوى  در 
 ًر أوطظر اا) ج إ- ٥  .(  

دم/اا  زةوأ ًذا درا زة اأ  
 ًق.  -١٤-أوطع ا ازة ان أ دد دور  ً   رة فو ا

 ًذا  در  زةذه وأدم ھو ،دم/ا  زةأ  رىرة أ
ازة  ات وادات اط. ورم ن أن ھذه ازة أر ن 

 وةع. وا و در  وي  را زة ادم  أم ا
وا واذور، دم ھذه ازة  ون ار ار، و ارات 

 را ن زء ءت  اا  راتطر ا  ثرات، واا
 وو  واب دة زو ت ر دةا  تل ھذه او .زراا

 أو ل ار رب ن ادر. و ود أي طر ط ادر ول ار
  ا َدم أو .ا  رد و در ذاا ول إو

  ض ات د إدل دت و  و ن ادر.

 ًن   -١٥-أو مدا و   تذه ام ھظ ن أن ض و كھ
، ا ت و  ت ‘  اوب  ’ازة، ل أزة 

أو  طورات ول   أء اد او اق  اذور أء 
 .رتزن. وأزا  توأود ر ن زةظم ھذه ا  

 ً١٦-أو-   ب امادان ا ض  در اوادث ا وتطا .
زة اا،  إ  ب  كذ رو  وا .زة وك ا

ك ازة، ر  أء اطرات اد أو  ھلار ارة ق ق 
 َرت أس. وأب ار زرا  اا  ك لن إھ تؤ

  ويط ا طر ان ا وف رتو .دة طو زة وإا
.ت اض ا  

  ن ُدأزة اج 
 ًق  -١٧-أوطد. او  دةا  جدات ادوُ ن  ل ،طت اؤا 

دم  ھذا دة  دا  ج ارطن. وات أو ادات 
ن ا ر در قطتاو - وم  ٦٠زن ا ١٣٧ -ور  ط  ذيا

  م ارض  أزاء ، ا دة ت ن ارا رل، رج 
ھ وً أطوا)  اورام. واد اد ذه ادر رة ً، و

طو دة رات). وود ادر دال ز در وطرھ  رات 
  ر. 
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 ّ١٨-أو-   زة ان او’ ن ‘ دم و ،( ا  را)
زھ ج ط ر (ًور ُزم إ ن ر ٢٠٠دداً راً ن ادر (

  رض ت ارن ا د أد إ ت ذاوا  لوا ا   
.ا ا  

 ً١٩-أو-   ً ً ج ادات او  دو ق ارام او
درا لو ً   در رى.وأ دات و  

 ً٢٠-أو-   ًو فودر اتو - ن  ٦٠ دت ات أو ارن ا دد
ا دال ظ ن اوذ ر ال دأ. و اطورة أ ًن ارض 
    ر راري أو  ف درا  م  را

 ؤدي إ كن ذ دن. ور ادو دةإ  ب ن أنوث و دوث
.ض دار  

 ًج   -٢١-أوزة اأ  دا دة اد اودوُ ن   دم ا
وى اروري ن اط  ادة  ل ورد ازوم  ١٣٧ -ازوم 

رة   ، و ن ازة ن أن ون ا او اوي
  راض اج.

 ًم.  -٢٢-أودان ا ب ادام  اروف اظ  ط اوان ا
 ر  ب ن أن درذه اأن ھ  .د أد طر إل ا ديا

  رة ز ون زةن ا و كذ  وةو .ظ ن تزُ دة إذا
ب ار   اطرة تردة ، وذك ُِد را   اظ د 

دة ت. وأ ذك إ ر اظ أو درھ د ً أي و آر 
ا  ااودة ا    دولأو  ةً ر إوار اوث د ذك 

  .ن اردة اد

 ّج   -٢٣-أودات ادام وا ظر إدوُ ن   ودھوو ق واط 
و  ون وظوھ  درا ل دات اج ا ا ب أن 

 ا كأن ھ  . درك ا  ل أن ول وھ بن ا ن
 ل ّو ت أ دد أ دث وأ د كوث  أن ذت ووع وو إ

   طر. 

 ًرق   -٢٤-أو ردوو  ب دة رةا رن ا ومزد اور در
 ًر أوطظر اوث (ا ًر ًرا٤-ا.(  

 ً٢٥-أو-   ًن أو ُطررض ا٣ -و  ًأو -٦   زوار  توادث و أ
 ًك [أو٤-ا ًل [أورازا  واو [-٥ ًأو] ر  ولط٦-]، وا [
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 - زوم   ك اوادث  ت]. واطو٧- د [أوً ووت رارن 
١٣٧  را  طوىوا ،و٦٠- ت.  

  

ا ًر أوز  :٣ -ط دث رأس جدُ ن ،لرازا ،وا :١٩٨٩  

   ١٩٨٧ؤف  أن را ط    اج ا ت  م 
را  ٥٠در دره ل ت  ن ُدج ن أد ؤو ن ودة  وا. وم

م ز ً  ١٣٧ -ازوم ن رل  دا ا  ترطدة اا ا ن دو .
ن اط ك ادر واظ ا و وزوه ع  ردة  أراد نم 

ودد اور ل  دة ات او .ء ھذه اأ  درت او .د وم
 ط ار اوا . ون وذو دةدا  ز  ذيوط اا 

 ن طرق اوث س وإدة ق ارواب. ن اد  أء اداد أون
  وار اوث  أء أرى ن اد ن ل اواد او (واص). 

 ٢٤٩ف وود ا د زدة دد ارات ا. وأب إً زھء ودأ ارا
 ر وث ًب١٢٩ وأ  ً و .وث دات  ٢١ر ًزادت 

 ١  أر ص و ج ط م إ رة جوا ،ا وا إراي و
ف وأر ن ود م م. وارق طر وظف  د اُن ا رأ  ا

٣ ٥٠٠ .ت ان ا طن 

  

  ١٩٨٣: وارز، اك، ن ُدرأس ز ج دث : ٤ –أوً اطر 

 ٦٠ - وتل  ن ُدارى   وارز ك ودة ج   ١٩٧٧م 
ن   اوت ادة ار  .رل   ٣٧ط ا ن اذي 

طر و وم ن اطت  م . وم ن دى  ن ُدوم ورد ودة اج 
 رق ري دون  زتا اوارد ا  ن ادام ك اودة وراً، وذك 

  طوي  ن أطر. ورك ر اوظن ان ا. و م إرة وا
١٩٨٣  ويط  درك ن م ندة ووك ا ودو م  ن دئ وظف م ،

 ر ض رتو  ءأ  درق ا زو .د ردة   ،طورة ن
ل اطرق. وُر ادر  ك وم ف إ ّض اد د ارة  طو

وس أاذار  رق وس  ت   ت و  اطق رات
  اووي  اوت ادة. 

زً  ٨١٤ن ھدم راي وّ  ٧و ٠٫٢٥ت راوت ن  ًر ٧٥و  رب ن 
 ًو تت او ًراً واط ك دة توا د اد ن   دة
 طن ن ادن. ٤ ٥٠٠ر ب ن ار و ١٦ ٠٠٠اودة 
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 ًر أوطدث : ٥ -ا ج ز درأسُ ن:  
 ،ر ،ولط١٩٩٨ا  

  مرود ١٩٩٣ط  ج ا  در  ل صر ل  م ،
ل د إ وردھ ا  اوت ادة ار . أن اطرود م رل 

ن ك اطرود إ اطول وم  ان. ول د ذك ١٩٩٨وُزت  أرة  م 
  ز ودعا ت، اوض ا ُ دو .راض ا ص ودع

  تر اأ  درغ. و ور  طرود إت اره ون آكذ  إ ا
اردة  رك دد م ن  م ط اطرود م  ردة د. وت أرة 

 ردر وا و  د دون  تدر اتو - ذي  ٦٠ع ا درر ا 
راي وظرت م  ٣٫١و ١را رل. و رة أص رت راوت ن  ٣٫٣

  أراض إ دة. وُن اظ م  أي وت. 

رف ره م  ٦٠وت ن ا را رل ٢٣٫٥ وأ ادر ا اذي ن رة ن
  رم ن ذ ر و ث وارد.

  

 ًر أوطدث : ٦ –ا ج ز درأسُ ن:  
  ٢٠٠٠، وت رارن، د

دون ر ن ب ر اط اذر  ن ُدزت ر  وك دة أزة ج 
 ن ُداج أزة ، ت ار رؤوس ١٩٩٩ن أل ام  د. و أوار م 

ن ودع ت د ار إ و زن ر ؤن. و أوار ون ا/ر 
٢٠٠٠ وھذا ا ول إون ا راددة أ ن ،وو ًز د اج  أدرؤوس اُ ن 

 وي نل ١٥٫٧ر را ن اتو - دھم ٦٠ن أ دة إول ا واو .
ت ن ل  اور ث ول أر أص وا . ورم ن أن ارأس

ف اراد  ھذا ارز وم وا ا اُ ب  ذرً وً  اث ر م ،
 ر. وذر  ١ارا/طل، ٢٠٠٠ نا  إ ًز كز اص اء ان ھؤ

إدى ت اردة  وت رارن. و ن ل   اردة وم ك 
ل ا دام زد.اأ ظ دون أن  ن درط ا ،نن وا  

، دأ ادد ن اراد اذن ورطوا  ھذا ال ٢٠٠٠رار / وول ف ط
ف اطء  ات واراض  ردة. و وال وط رونوات.  وطا

دة اد ،ر  ادر وت اد. و ود اث ض اوت  و ار
ود رن ن ووع ادث   ت رة ن ادر. إ ًرة أص ر

 . م راء ارضم ن ان   اردة، ، أص
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 ًدت  -٢٦-أوو    لوا دُ ا رت اض ا تن ا دد 
  دد ارات اوط ل  ادر ا أو ار طر.

  رھ   أو دال ا دة طو زنا  درت اأود
؛ا 

 ا   در فطب اا  ؛ادردة ا 
 ن  فوراء ا روة او اع ھ رات اا  رفا

 ادث. 

 در ا٢  

  ر اوا  
 ًق  -٢٧-أوطا  ويطو ق واط  ا ر اودم ا .

 ًأو]  رة طورة- ٨.[  ً كن ذوا ر اودر ا أن 
 إ ا ط ل ل ٧ار را  دم  لأ د و

 ا روءات اصا  .رب وام ا تددر وا
دام ا ً  ووات ور  زال  د  .ًذ  ١٣٧ -م واز

در ا ومد١٩٢ -ر تأو او - د، ٦٠وم  وُردر ا ًدم أ- 
  .  ٧٥ -، أو اوم ١٧٠ -، أو اوُوم ١٦٩

 ً٢٨-أو-   در و  وزة ااز ا ًو ا ر او
ر  رم ن أ   ادة ب  و ن در. وأ ادر 

ر و زد طو ن    ١رة در رة ث ل طرھ ن 
 ل  وال رات. ول ھذه ادر  ر ن ان 

 .م ل  أو وص ر ر ون د زةذه اب ھ عا
 و  .  

 ًض   -٢٩-أورزة ام أظ ًو مدوُ ن  روا  دا
ا ث ل ظ ادر ل رن ر رف  ر ن ان 

 ركول ذك  ر ن ان ل ‘. دررة ا’م  ادر أو 
 د ضرز ا طدر ود اوو . ض وو رة قن طر رن

 د ل و وبأ  طم ا دامد او .ًد ون ظا 
  وادر  ل إ او اطوب ن طرق دور ل ارك. 

 ًد   -٣٠-أو ،ت اط ب أوك ا ل ت اا وو 
دوم دات ور إ و أو  ( ت) أو  وى  إر

 ظر  ً ذا ارض.  ١٣٧ -أو زوم  ٦٠ - وتأو  ١٩٢ -
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 أو ا ءات ال او در ن لأ ًدرتظ  ودر اا
.و ر أو ر ن  كذو  

 ًم.  -٣١-أودان ا ب اوي  اتظ زةأ دض ارا 
ت ادو ر اوا  واد ن تراون ا رات دة  در

اوم اد أو ارص أو ان، وھ واد د ر . ادر ،ل اور
و   ذك أً أن ظم ادات م و  ن ادا  أي 
 واأو ا ن اا  ؤل اا وا زة إك ا لو .ًر ن

ن وذك رن ذك ف اراف أو ادا ا ودھ ظروف ل . و
ھك إ  دان أو ر وت    ن در  وا ال 
 .ؤل اا وا إ  ءأ  عطر ا ًدر أرض او .ؤا

و  رن أنا  ول  إدن أو در ادو دةإ  إ  
در ا اد  ال ام. وھذه ال  ف ن ل ا

، و ن أن وت اط  اور ا ا ن ُداج  اتود
 . رات داث  زال   لمأ ور درادان  د ا ن

ع. درر ا درا  

 ًر   -٣٢-أو تووا وء ا نوا  وار ا زةوا
  رة وط إ   أن ووب اأ  واءاتدادات أو اوا

. ول   اطف ف اوت و ال ادر ن ل ارك
ذك دداً راً ور ا اذي ُطب  إراء  د ل رض 
د ن ودة ادر ل إ در اوا. وب دم ام ذك  رض 
طر ور ا واص ارن د ط ادر ن ادات دون 

راد اور در اد  اور ا اأن ظ أد. ود دو 
 رون نذا  رةزل ا إ  ودةوا و طن او ر  

-[أوً  ٧- ر ن ان ن رات   ھو ن  اُطر أو  ًرب 
٨ ًوأو ،[-٨ ً٩-، وأو ًأو] ،-٩و .[  طراض اور اظ دا أن  فؤ 

   در . اور إ ھو أول إرة ت رة

  

 ًر أوط٧ -ا :: ر إو در دث  
  ١٩٨٤ارب، 

 را رل ن ل ارك. وظراً  ١٫١ ط ا ١٩٢ -دوم ال در إر
دم وود رد م، م ظ ادر وط ن أوب او. ون ادر دو م 
ر ھم، واط أد أراد اور و  إ ز. وظل ادر رج طق 

 ام ن آذار/رس  زران/و و  أص م راء ذك.
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 ًر أوط٨ -ا :: ر إو در دث  
  ٢٠٠٠اھرة، ر، 

را رل، داً أ ء  ٣ ط ا ١٩٢ -ردوم اط أد ازارن در إ
 و .ز إ  ن وو  ٦/رزارع و ٢٠٠٠أا ور ان ا ا ٩ 

 ب اطا وات إوان رو ً  دوى ً بطا  فد. ووا 
 وو .ر أو رونا   ر٥ا و/رانز ٢٠٠٠    زارعا و

١٦  و .و/رانز٢٦ رُأ و/رانزت دم ص ورادن  أذن اررة اا
و . راضم أ رتوص تظا د ضن ا ءدم اا  دد  د

. ول أراد ارة ارون وت ادادر  ودد نوا رم ع. 
ذى ن أھل ام واب  إق إ ا. ووت إ أر أص  ا

 دم ن ذيدر ان ا تطا  م دم طق اط طر م ص 
 د اء ال. ردأب از اط م 

  

 ًر أوط٩ -ا : : ر إو در دث  
  ١٩٩٩و، رو، 

 نا و  رفُ  ن ل  ث ص م  د و دثك ان ذ إذا 
م اور ا أ ن  د ن د  وم رف ووع ط إادول. 

  نودو وا نذص اا  درن ا ثز اور. ور ن أي ً
 .طا.ز إ  دو   در ووط اد ا مل ا دن أد  وھذا و

 صدث. ار اإ و  ت زورو 

  

 ًن   -٣٣-أو ،رافر دون إو آ أي  داتت ار أو ا وإذا أ
ا ن أن رب أو ادل  أي و آر أن  إ س ال اددة 

و ن . وھذه ادر رة ون ز ن ُددر اج   ن
  اوت.

 ً٣٤-أو-    لدة ودا  ا ر اوا  مو
ا رة وت ارن ا رفو  ًو دة  ل أون ا تر رض

  ادر. ن ط  ھذه اظروف أن زداد ات إھل. وس

 ً٣٥-أو-  ل وا و ا ر اودر ا ن ردد اا ظر إ
   ظ أو ل ا دم  ووى ط ا وإ ل

 ًر أوطا) ر ًر ً١٠-ھد.(  
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 ًر أوطد :١٠ -اا : ر إو در ر  

  ظرت  در ت  ويوم  ١٨٥درن ا لر - ١٩٢   دما
 د ل ر  ا  .را رل رً  ٠٫٣دره  اور ا وة ط

ردة وور ا دأ إ  درا وت اتو و  .قد ا ت درا
  توأث اتاا   .ر  درف اا إ ا رطت ا

 وم  ادر ر رق ث دي. 

  

 داا تاد  روطو/  
 ًق  -٣٦-أوطاا .  در ادام اف او دم ط داا

ادي (دال ا أو ن اوف ن طرق و رة  اورم 
ق ال و ام) أو  وان  (وارو) أو ا ا (اد و

ً طً. ور إ ارم). وم طت ا ادا إ ون ن ا
ك اطت و  ًطت ا ادا ا دم  دت رت 

 رة (ادا٢ا وا (ر تد  دم ذيا    ا)أو  ٤
٥ا   رة ون د در تطن ا نوا  دمدي ). و

  رات)، و ر و زد طو ن  ١(ل طرھ ن 
 ر تد ز  در اون ا دو .طق اطر د أو  ن ر

و  رت اد در ذاتض اوز  ا ل لك طو ل 
  ).ن ُد ال اق(ز 

دم ن ل  ا ادا. ور ادام  ٢٢٦ -ون ارادوم   -٣٧-وً أ
در ا ادا رادوم إ  ل و اواط ار  ار ن 

ر   ادول. وت ادر ف وم واًء  إٍر أو أب 
رام ارادون واوم ب رات.  أن  ٥ طو إول رات 

-طً دال اف اذي د زق ور ن وث. وذك اض ن ارادوم
  ودات  أرى. ٢٢٦

 ًدم   -٣٨-أووم ودر١٩٢ -ا    دم ذيث ادا داا ظم ا
  ١٣٧ -وازوم  ٦٠ - وتا دم ون، ووط ودت رت 

ان ا د ذر  ادال ادر دورً. ود ّ ادر م وأل 
    ، ذك اك أو اراط. 

 ً٣٩-أو-    مق ان طر أو ًدو درذه ادم ھ ددوُ ن دواو .
اع واًء  اادر  إ  ام ادوي   ،دماو ا

 تقل ازة  اون أ دو .دو قأول اا  در ب 
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ادر د  ون د ود ر از  ت  دال ارق. ود 
 وت ر وإرو  . ن ُد قال اوي أ ًز 

ود ادام ك ازة، م أوً إدل أداة طرة  ام وم د ذك إدل 
  مق ان طر ل لدر اداُ ن زةك ا  دة دمو .

 ١٩٢ -أو اردوم ، ١٩٢-وم وارد ١٣٧ -ازوم   اع ن در
  عوي ال).  ٠٫٤ار را  

 ًت   -٤٠-أوؤوا طدات ات واا  داا در ا دوو
 دام ادر. وان ا ر دد قراك ا  دو دو ،ا طا

  ون ادا آذ  ازدد.  ُدن ادا أل و ًن اج 

 ًم  -٤١-أودان ا ب ادم. ا  د  داا در ا 
  دة ن ززا  أوو   ت ت كت ھ ص، وإنرن ا در

ادر  و ر م دال ان  رت ال. ول د رت 
 رھ ا در ااا  زاا   أوو .لا  

 ً٤٢-أو-   د دوي اا داا در ا رادى ل د أنو 
  .ر وث أو ط رات ن ر د ة، و دد أي  در

  ل ا دأن اازد  دانإ  قرا وي ن أندر. وك ا
اج ا ارة  دة ت ن در ا ادا ا ل وم 

  لاُرار. ورى ت رة ت  صا  در ا ن
 داا   دت اتا ن  أو مرو د رل ام دا دون

ا، أو دال اث.  أن ط ھذه اُ رت ذ أد د ودت 
د ذ اروج ن  اعأزة ف  ربار ن ادول إ اراط 

.داا در ا  دم ق اراا  

 ًز   -٤٣-أو ل طدر إذا ال ا دقول ال  ا ذيداُ ن .
 ًر أوطا  ن وھ  رة طر لك ا دم إدراك ل د١١ -و 

 ًف ١٠ -[أو ك ]. و ن طراطر ا  ويط ر اودر ا
.ا ا  
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 ًر أوط١١ -ا :ن ا در دان ومددل  ١٩٢ - ر داا ا  دما

 رو ،ردة ات او١٩٩٢: ا  

 ر  ١ول/دون ا١٩٩٢  ووا را غ ا نرطج ا زرا دم أ
را رل  ٠٫١٤ ط ا ١٩٢ -ردوم  اوت ادة ور  در إ

د  و دت ر دا راء  ن ُد ال اقن دم  ز 
اطت أزة اذار ا  أد راق رق ا  د أرى. ون ن 

رن ا/ور  ١٦اوا أن ك ادر د اط  أء ج أد ار وم 
 ٢١رً ادر  م ارض ان. و ارض ر رة وو وم  ١٩٩٢

ن ار رو/ك.  ١٩٩٢ذ رض إ دث أو   دز ٩٠  ً
د اطع اك ، م ظ أال اق م ك  راتوود آر. ورم ن 
ارز،   ذك دم إراء   ر ان ا  ف دة طو ب

  أو ر اج. قال ار أو ز 

ون اول/در  ٧وم  ل قودث طل ل ر ًك ادر  ز 
 .ل اف اطل وراً   واب إ ذر وم ١٩٩٢

  

  راق ارة
 ًق  -٤٤-أوطا در ان ا ر دد دو .دم زة  ارة ا 

و أراض ارة ارى. وظر إ أن ھذه ادر ط طً وا ًن 
رذه ان ھ ط اوا دات اوا  ن ن إدرا  

ار اد  ارة  ١٣٧ -وازوم  ٦٠ - وت أن در ا .وادة
و درج ن ا ًن ٢ا  رىدر ادرج ا ن أن٤و ٣. و ،

 ن ا زةص ا در لد ن أن٥و  .  

 ًرة،   -٤٥-أودر ا ض وو   زةأ  ،عا ودر اا
دة ددات  زوو در ً  و و .در رة قرا لض دا

 اؤت ا  دة أراضادر ارى رد در د دم 
، ون  ارة طق وا ن ل دم  ٢٢٦ -وا. ون ارادوم 

/اروم  ٢٣٨ -/اروم واوووم ٢٢٦ - أً ادام در ارادوم 
زة ارة او روا دررب اوو.رو  

 ًم.  -٤٦-أودان ا ب اا   مدان ا بأ ًو ف 
  مدان ا بن أ ر اظا  درة ارة ادر ا

 ؤدي أو ا ادا. ورط اوال ار ا ن ُددر أزة اج 
در ا) صرن ا تو لودة داو نن ا ر   قطُ ا
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در أو إذا م د ھك أي رورة ھل  إ أن  در  ‘)ار’
  .الاوظف اؤول  رك د أو ادات

 در ا٣  

ا س اا  
 ًق.  -٤٧-أوطأو  ا  أو  دة وى س تن ا ر  زم
 . أو  أو د ءأ  ودھأو و رطون ا واھ أو 

دون  ادة . ود   إراء اتادام ادر ا  ود
ا اوا اوع ن ث اط ا  .دم ار ن ف اودات

و ًطق ادد، د وي اس ا  ت رة  ًن اواد 
ودرج را رل.  ١ا أو د وي  در رب ط ا ن 

 ا وم  ٣زدر ا- ١٣٧ تواو - ٦٠ وم واور- ط  ٢٥٢ذات ا
 رل رً) اد س وى أو ات  ١٠٠ا اوى (

دل ظم اس ارى  أو ار أو اران ا أو اوار ادوارة، 
 ن ا وى او ا/رطوك واُس ا  د٤ا.  

 ً٤٨-أو-  در ا نن ا ر  ذوا  راندم أتوو - س  ٦٠
اط ارار اط ع رة ارن. ودم  س اوار ادوارة  ل

و س ُك دران اوار ررھ وط اس.  ١٣٧ -در ازوم 
أ ، ًن و ك اس  اس ا درج ر س اوا ن أن

ر  (ًورام ١٠٠ون  )  ت.  أن ھذه اس ن أن 
  ب در رص أو ان. 

 ّم.  -٤٩-أودان ا ب ان اأ  ذه ادر ھ دو د   
ج ام  طت ن ار وا. و د روود ار  رار

ل ت ذر. ود ود   تواوم وازوت ا د ط أي 
و د  ل م، ازة ت رة وھذهارق دد ر ن ھذه اس. 

ع اذي د وي  وت ر أو إرو. ا فو داً ن 
ود  رف أن وود ك ازة أو ادر دال ارق ث د ل 
ازة دات د دو ر رة را ا. ود ر دم ر ك ان 

أو إ طد اد قررر ا م إذادان ا ن ء ًران أوطا) - ١٢ ،
 ً١٣-أو  (  
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 ًر أوط١٢ -ا : وس، إر وس :در ردث ا١٩٩٨  

  ت١١ا  و/رانزوم  ١٩٩٨زن ا رة تو- وب  ١٣٧  واءا 
ن دوث  مر ول إط. وا ن ت وت ارد او أن ذك 

اطق دة  ن   وب إ أو ل أر. وت ارت وات د 
 كذ .داث اا  ن  

 و  ٣٠/روم ١٩٩٨أز در ر١٣٧ -، ا  ر رن  دأ ظ دون أن
 .وس، إر وس  دأ لر ا ذوا  سورأ ر   

ذك ن اطق ارة ن اد واز   ظم ار وب   وأر
زران/و أزل ار  ٢و ١ط ًن ار ا ل. و و   ٢٧٠وث 

ن ن ُ د دة ت ن اورات ن وس روس زء ن إ وأرل 
روا ا .تت  وردى ات  ١٥٠إ   كد ذ تدا ًط

 ل إ ودة اا  دةز أّدى إ  ت، وھوا در أول  ٥٠٠أراطن. و
  دثن ا رذ٢  و/رانزقأط د  زةد أد أذاراً ارت إوارور رإ 

ود د ر    دث تطت اوأ .رل او ن٩  ،و/رانز
  ت١١و   قا را ط ا رذا ت اوا و/رانز

  اواء.
 أص وت   اذي أب ادث  ھذا وم  واب إ رة راء

اواب اد وا وا  و ذك د ت. ١٣٧ -ن اوث زوم 
 ٣ون دور أر ب اج اود، و ٢٠ادرات ار ف  وترة. 

ن دور أر زن ات. وت  ٣ن دور أر ت اطر، و
 ورن ا ًرى  أم اط ان و لد ن  د ودر اذن ا

.ت اطا   وط رو 

  
 ًر أوط١٣-ا:  ،رو :ران اد اأ  در طر دث٢٠٠١  

ن اران ا وم اء ن  ان، دأت ر ر  ك ٢٠٠٠ آب/أطس 
 و/رانز  دھك أ٢٠٠١ . دأتدون  و دن ا راجإذنا  ر

ا ار دال او ن  أر اذياش  د ف ٢٠٠١وت  م  و
رت/   ٤ تورو رت/  ٤٠٠و ٠٫٥وت إ راوت ن 

 د أ ش إر ام. وأرض ا رن  أن ل وي ن ن و 
ن ا ًرا ً ًدراتو - ٦٠  ١١٠ –(واm (راوح ط إ  ن٠٫٤ 

وم راُ ك ادران.   ١٩٨٥م  وأن ھذه ادر ت د رت رل  ٢٠و
و رة ن طوب اطن اذي ر وون  ٦٠ - وتادث وث ر ط  ن

 ر. وردر أ  وي نرض دث إن أدى ارات ا ع و 
 إ رة.  ن إت دو  ر م
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 ًذه  -٥٠-أووھ   ورة دا دة ت ُ زةتات آا و وھ ،
و  را   را ا دام. وء اأ ا   در

ب  ازة. وھك ر دات اأو ا طت  أو ا ن ا را
ُزت  ادر ن ادات وأودت  ازن أو رت ط  ادات 

 ط ورة  .  

 ًك   -٥١-أود ھ مو دة طو وذا اھ  تض ا  درت او
 تورور اودھو رف ن مو . رات وى رىت أ  ر ،رة

 ا ت اوا ظوا ار نرن اوظن الو فك  إذ
 ون ا زءدواعا ءهأو إ  .دا  

  س س ار
 ًق.  -٥٢-أوطم أو  اه أو اف اطق ا  رس ا زةأ ًو دو

رو ودر أ  وو ن ادر ااط أو از اط. ودم 
دد  ال اوو و وو ن ارطو أو ارت 

در ار اوأ .وردرووم وارا ھ ًداا رو- وم ٢٤١را/
 إ ا ط ل ذيل،  ٨٠٠ار  نض ا  دم 

  ار أ/اروم وأ در ٢٢٦ -وم /اروم واراد٢٣٩ -اوووم 
 دمو رل.  ١٠٠و ٥٠اذي راوح ط ن  ١٣٧-ادا ً ازوم

راض ار. وو ادر دة   ادر أر ظ ن ارادوم 
) و ر) ل طرھ ورنة طو) راوح طو  ادة ن ر واد أز
وادد ن اوت ارو  .وافوھ وي أ،   ًرات) ١٠ن 

  زةتوھذه اب ا ا  ب . دم ا  

 ًدان   -٥٣-أو ب ام.اا در ال ان و ززات و  رو
ظ  درون ا  دةوص. و ذا دو درة و ك أون ا 

، وھو  د نر د اداً  اص  د ص  اذن اران 
ع  دررة. وط بوا  ويطظوا در أ ومورا دةا   

) ١٤ -ردة (اطر أو  ع  اذن د رناد أو ارص 
 ً١١-[أو.[  
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 ًر أوط١٤-ا : ،ر :رس آ در ر٢٠٠٢  

 /اروم ٢٤١ -، رق دران ن اروم  ٢٠٠٢ون اول/در 
 س ار ن   دى رت اط  أء رورھ  ط  دن

را رل رً. وُذت وت  ٠٫٧وب د ار. و و ًط ك ادر 
ور  ادر ن ل ات ا وود ارط وزدة را ادود. 

ت أد أو وو ن ب ص أي را ا را وظ ت إ ً
  أر   ردة د  أورو .راروق د. واف ادران د 

  

 ًن   -٥٤-أو راإ و درذه اھ  دم ذيل اا ب ططو
 و واا ظ رن. وإذا ة م م ا درا   ون وف

 ً لن اراجف  إ رة. وط   رو ظ ن درا
در اور ات أن  ك ادر  ن ات دوث ذك 

ا اط نت  ، ودو ار ل لم أ.  
در   -٥٥-أو ن دةا  ض زةك ا ط ان أن ا و

 ا داا واا  داوا  ن إ ا ر اوا
.ردان أو ا ر  ن أن  

  أزة ظم رت اب
ق.  -٥٦-أوطت ام  ُزرظ زةأ رن ات ات و ل

ت ر رار رت اب دام اواد ا در ط (أي ودا
  رة دة اوت او .رن ا دد  (ر اظ ل

 -ر ن اروم (إ ب دار  ٢٣٨ -ار اداً ھ اوووم 
و در  ٢٣٨ -). ون زا ادام اوووم وث دري ٢٤١

واض دل ر ار . أ ذر أً اف  إذا ن ادر د 
 ًر أوطا) ً ًدرا ١٥ -أ.(  

  

 ًر أوطز : ١٥ -ا راب: ات ار مظ ،دةا ٢٠٠٠  

وذ  ك  ا  ٢٠٠٠ن اودة ا أُرت  م  اراتأرت 
. ون در ذك ٢٣٨ - رل ن اوووم  ١٤٠ادة إ ار  رب ن 

داً زة رد  ط زو كن اب. وت ار مظ ز را  د ورة
ن اردة اد اواردة  ن اودات ا ت  . أن أزة ارد م 

ون  وم طو ذك ادث  رت ذر،. ٢٣٨ -ن ن اف ط اوووم 
 اص ن ات ت دة ن ن ادورات. وف اطر 
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م.  -٥٧-أودان ا ب اا  ور را  ًل دون ا ن م
ت ا كت ھرق ا ءأ  درا  رق .نرك دو  ًدر أا 

. و أ ًو اد دورھد ر ا ود   اطف  ادن 
  .  و دم اور  ٢٣٨ -ووم در در او

 در ا٤  

ا ردل ا ذات داا در ا  
 ًق.  -٥٨-أوطت  او ا ا ن ا ر ب مھذا ا  ًق أط

 در ا دام داا ل ٢اون أ ط اأن ا ّدم  إو
 ن، ١٩٢ -دوم وار ١٣٧ -ض اودات ا ا. ووة  ازوم 

درى اا دات اول ا را ومذھب  ١٢٥ -د١٩٨ -وا 
  .  ٢٥٢ -واوروم 

 ًم.  -٥٩-أودان ا ب اا ب ان ا بف ھذه ا   ت
 .ًإ ا ادر ن اوا أن اطورة أل   ، وإن ن

 در ا٤و .ا ط  رذ ًراراب أ ن أن دةا  رأ  

وى ا سك وُس ا  
 ًق.  -٦٠-أوطا ا  در أو  در دم  س  طا

 ا طذات ا  در دمو ،را دن اك واورق واا
   ت را اودة  ات ا    اوذ. ودم

 د ناع  ا أو طت  اروت ر او در 
  را  تر  ًدر أدم اب. وت أو ازا 

  ظن ا د موى اا.ا   

 ً٦١-أو-   ًو دا دات اورواز ا ت ھذه اھ  ون- 
٨٥وم ، وار- وم ٩٠روم ٢٤١ -، وارووم ١٤٧ -، واوروا ،- 

 رل  ٠٫٤. وراوح اط ا ن ١٣٧ - ًن ازوم  ٢٤٤
   رل رً. ٢٠و

 ًم.  -٦٢-أودان ا ب اد ا بن أ ًر بذه اف ھ ان 
 ،ا س اا  مار اطن انو ًراظ رأ   س

 وى ا سك وُتاإ ًو دم  ًرال اأ  ًط لوأ.  

وس اا  
ق  -٦٣-أوطا وا أو ا رطوس ا . وي درا فوواا 

 ٢ وادات ارو از راء اس. وس ارطو  ادة دام
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 ١٣٧ -، وس ا دام ازوم /اروم٢٤١ -وم ار ن  رل
 ا ط  ذيذي  ٠٫٤اا   رة درذه ال. وھر 

ات طوً و طرھ  رات، ود و ل  دة  ر
  دال از أو   ب وذراع رك. 

 ً٦٤-أو-    ،ري لوى ان ا زراا  رطوس ا دمو
دم  ر ن ان اس او أو س ا  إء اطرق 

  .  وى اب واد اس دك ن

 ًم.  -٦٥-أودان ا ب اق  اد لدة داا  درك ا ل 
 ر رة ر ارة ذا.  إ ر اق  رات 

  وھو ،ذن ا  در  طوي زةدو أن ھذه او زة ادد ا دهؤ
رق دورً. ووة  ذك، دم ادر  وا إء اطرق  اطق 

 .ا كذو  ر إ   طرة أون ا روج ر ون
. ورض ازة  ض ان ف ب ادات اووع  د اوص

  ود م ھ ، . إء اطرقارى اد

  أزة س  اظم
ق  -٦٦-أوطس ا زة اا  ،ا و  ،دردم ھذه ا .

. واودات ا اد ھ ادوم ھ اظمم  اظم زء ن 
، ط إ ٢٤١ -، واروم ١٢٥ -، واود ١٥٣ - ، وادووم١٠٩ -

 رل رً. ودم ا ا  ً طق وا  ٥٠و ١راوح ن 
   ك ازة.

 ًم  -٦٧-أودان ا ب ادان ا  ويط داثل أي أ ن ل م .
 زةدر أ  مم. اظا  س  

 ء ارا زة إزاأ  

 ًق  -٦٨-أوطا. ء ارد او ؤدي  را  ت ا ءأ 
ن ات إ دوث ل  إ  ار  اوت أو د طوي 
 زة إزادم أ لك ا ن د أد ل إق. ور وب رط 

راوح . و٢١٠ -واوووم  ٢٤١ -ارء ا ا وي  اروم 
  ءاترات وإ  ن دھد أز  دو زةن أ زةم ھذه ا
 ت أ ثا ظر إو .ًر رات و ًر طودة أ ل إ

وء  لو  ھون ادر  إءاتن أزة إزا ارء ا ن 
ل اقارر ، ودي أو ا دكوث. ذر ان ا  
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 ًم  -٦٩-أودان ا ب اا  رىرة أ . درة ون ا رقا  
 ء ارا زة إزا تأ دث ا د و كذ و . در

 دو م د ن  أود دد درن ا  د ن.  

 در ا٥  

 ًق.  -٧٠-أوطا  در ا ن وا ور و دد دو٥   دا
، واور وطف وورورة ا ا، وأزة أر اروت، 

 ادن. وافواط ث اوزرو، واء اد روم، 
دم ا د كذ إ وم ور- وم ٩٠ر٩٠ -/ا  طج اا 

) ل س ٩٠ -روم . وت ن اف واق (اأورام انود 
)  ت ارن ا. ووة  ذك د ت أCrowe ًارادوم (

. وأ اوم ١٩٨ -وذور اذھب  ٢٢٢ -دون ت زرع اذور ا دام ارا
/ارودوم، ١٠٦ -وارووم  ١٢٥ -دم  ت ازرا ادا در اود 

  .١٠٣ -وادوم 

 ًم.  -٧١-أودان ا ب اا  در اب  ٥ّط طورة ا ت
راا  رن ا ذھأ ًو ن إ د  ن وإن ،وطا 

.رط اوا  

ت اا  

ورودر اا  

 ًق.  -٧٢-أوطا  در اا ھ ورودر الا  إ ر ود  و
 طت رّ  وا ر م م اص   إط أو  او ام.
م  ق اط  دأ ذيت اوا  ودةوا ورودر اوع ا فّوو

 ًر أوطوم (ارادا ھ ورودر اا أن أ  رو .دول ادا را-
١٧ ًر أوطا)  ر  ت در ١٦-) وإن واعأ ا ن او .(

ات ادر  اف اول ن ارن ارن، ول ض ك ارادوم واد
:و ر ّ واد درا  

 وم؛راد داا ا   ،طت اطا  
  زةءةأق اراوم وراد؛  
 وم؛راددام ا طا ر اوا  
  ّا وا طزة اراع؛اراءة ا  
 ؛ء ارا زة إزاأ  
 فوا ؛ن ادا  
 .قوان ا وظم اُ  
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 ًر أوطد١٦ -اوم: ارادر ا ن وروث م در :  

 ورودر اان ا ً ت ول  دأ ذيت اوا  فّو كن ذوم، وراد
 ادو .د طب در  إدى ارت ورة ن ا  ررة و واط 

رل اف أد اوظن ووده   ١٨٥ط و  ١٣٧-ار ن در زوم
 .روزة ا ن نو  رب ا ق أنوردات  ا ط  درا

م ا ن ا د رن ام ا كذو .وا را  زال  دل ادا ر
م ر. وم ال د ذك  ادر  او ام.  ي درا  

  

 ًر أوطدة، ١٧ -اا وم: اراد ءة زةف أ١٩٨٤: ا  

إ ر   ور  ١٩٨٤ات اطت ا  ا ادة  م 
طرات اد وارت ار. ون ودع ار وي  أر ن اط ر 

رادوم ظ  ن ھذه ادق  ٢ ٠٠٠ ور  ودوق ن ط ار  ٧ ٠٠٠
ط ء اطا ت طض ا  تد زا تو . واد ل   ب را

 وف اوم.واراد ّوث 

  

 ًم  -٧٣-أو دان ا ب ان ا  و دوا  ن ا إذا .
 ، ُر ذ وودق و  أ رّ در ا د  ادام

 . در تأ ا ورودر ان ا ر ددز ورب اَ ذهھ 
 ا ا طن ا رصا ّو زمو .أّو ل وط و 

ف اطت، ل ادات اط وا واد )  ذك 
.(وووث اا  

 ًر  -٧٤-أود اوا ووم وراد داا  درھم ا ءطض ا ى
 ف  ا دھذه ادر أراد آرون ز  زم. ون أن وارث 

 أ  ومراددر ا ن رھدر وذه اھ  رُو .دض ا إ
 ١٠٠ ٠٠٠ذاك ( ن  ن  آ ان اوك ث ت َُّزن ھك  ض

دور رام  رت ارن ا). وظر إ أن أول ذور ارادوم ت 
 دل َُن أب ن اذھب ارق او دا  ول  ارادوم د 

  ت  وق إدة دور اذھب. واد  اوت ادة ار
 ّوا ذھت اون ا ت    رإط  رن اا

 ًوم [أوراد-١٢.[  

 ًق   ٧٥-أورا دولض ا  رتءةواا  ت ن رةا  ومراد
ل ا و روات ات او .رن ات ات و  ن ر
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ك اراق. ود زم أ ّ ًراق ازن ا ت وي  أردة رة 
ل ض اراق ار أو رت اطرات ار او  ان اواد 

  أو رت  ات.

دوا ت اداا  

 ًق  -٧٦-أوطاط دة وع .ّدر ات ا دث.  ام واا 
ون ي ودة  ّر ً أي ط إ أن َُدم  وع  ن أل 

.ًر  ن أي درك ا لد ن أن كذوث وا  

 ً٧٧-أو-   ّا وا طت ادان ا رد او ن أنو  هأ
 و ح ّد لأ  درض ا دووث. ود اھت وا
أو ن ظروف ال راض اث. ون أن  ذك  أن رة اد 
أر  إراءات ال أر ن اد  ول ان اد، و ن 

  ظان اأ در وأ  رأ ًد ل.تداك ا  

 ًض   -٧٨-أو زّ وثن ا را  داا  در اأن ا 
، ١٤ -) وارون 3Hط ا و/أو ِر رھ ا. وَُدم اروم (

 تث ا ن ن ورة إذا  ،وط لأ ل إ ن كذو
  درك ا ن رَدم اُو . طرةَدت اُرل  أت واروا

  وطف وور.اروورا زات، 

 ً٧٩-أو-   ل إ) رة در داما ھ ءات ان  ١ا (لر 
تاو - او ٦٠زوم - ١٣٧   رد دامت واواد وام ا أو 

 ل أو ار  ومرن ا لر- ٢٤١ا/ر ومز١٣٧ -وم أو ا 
زراوث اا  رطوأو ا س اق ارا ض ن أن مرد . و 

ق اران ا   ف  زةم اظ ن درا وذا  
و  ر  تّ ول.ًد ون د    

م.  -٨٠-أو دان ا ب ان  ان ا ر  وثل اري أ
زء ن أطرو اطب أو  إطر د ّول دداً ذا ارض. ود م 

، دداً روع ن. ود در اا ادات،    اول
 ال أو َد اول د  ون در أي ادات ور أو أي 
ادات أرى ود رك اص اؤول اظ. و ر ن ات وَدع 

. وذك ل اؤووا ‘ ك’ ظا ود د  وادر  ازن، 
 را ا طرا  لَُ د موث أو اا  ددر ا

 ًر أوطا)  ونون اوظل اردات و١٨-ا.(  
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 ًر أوطدث ١٨ -ا :إ   ،وإ : قر ن در ب وت را
١٩٩٤  

] اطوى  در ُِر ١٣-دث إ ل  و، إو [أوً  ١٩٩٤و  م 
 أ  ًردة د ت د ُت إ أد راق إدة دور ادن  ن. 

 ن درأن ا رات إدرت او وأ را ٧  ومزن ا لر- ١٣٧    
ر ز ن ًزءا ل ن .وثق ارا دأ   

  

  اوا ار ا ووا اراع
 ًق  -٨١-أوطرجا .  ،لدذا اق ھط ن ّدر ا رت اداا

 طري ادام ام ا دن ا ن نوإن ًراظ را وال اَ  أو
 رت اط طا ل او .ددام اا ن إض ا  دُ

:   

  رّدات او؛اّر اظ ل ا رارا  
 ؛ووا  تا  ة بدردر ا  
 رة؛در ا  
  زةا  ومروم واراداا    رأ إ طأ)

.(دت اداا  

 ًم.  -٨٢-أو دان ا ب اد  اد ت     ما :  

 ؛دون ا وات اب ا  
  ردة ال اھ  ل ن م دو  ر  رات دوث

  ض اوت؛
   .ر ترا ًر ت طق ادول أو اا  

 ًن  -٨٣-أو ر ن أن تذه ال ھ ن أن رت او   در
ل دداً طراً ن. و م  َُ إع ادر م  او  و

ادر ا  ا دة طو، ور  ام  اوت اب ن أن 
 ًر أوطا) د ترا تض ا  ّ د ون-١٩.(  
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  ١٩٩٥-١٩٩١: در  ط و روب: روا، ١٩ -أوً  اطر

 و/وز ذ  ّتظ روب اب ا رواا راف ا ن رب  ّرر
. وب ذك أرار ھ ور دد ن ادر  ھو ١٩٩٥ أول/ر  ١٩٩١

ه. ووارد أددول اا  نّ ن ا درظم ھذه ا درج٥ .دو و 

ادد ا  اطق
 در

در اا 

 ارو أو اودة اردة

 ١ ١٨٠ ١ ٧١٠ ٨ ٢٩٨ ادن واف

 ر ٦٠ ١٥١ ظم او ن اواق

طر ١٧ ا ر 

٢٤ ١٨ ١٠٣ ا 

  ارار ظم او ن اواق رھ ار اراً إ ا .ت أر

 ول إون اأ ن اا  رت اد ت٣     /رت
 ر واد ن ادر.

  

 ًر أوط٢٠ -ا ،ور ،و :ر در دث :١٩٩٧  

، أ اش او را  ور إر ك اد او اق.  ١٩٩٢م 
 رن ودرب  و  اش اور  .راً ن أد ك اراق و

د ًروق إ  اد. وف ارد ا  ١١، أب ١٩٩٧اول/أور 
ارو ا ن راوح ط  ١٣٧ - ازوم ن در ١٢ وود رق ن

ن ا داتو  ن ل و ار١٦٤   ونون ان ال. ور
دون ك ادر  ادرب  ادع اد ث ت ّ ادر  أن 

اور . وظل ار ن ك ادر   .ًّر ن او ون  ادرن
ن ا در  وا  ًر أُ د كذ  وةتوو - در  ٢٠٠ و ٦٠

ادا. وظل اود د ذك َُون ن إم  ددات  ٢٢٦ -ر ن ارادوم 
 دة ت وات.

  

 ً٨٤-أو-   ررار اأن ا رت ارا رى ارات ان او
ن ك ارات ب اذاف وال واذر ارى د ب  إق 
أرار در ا ذا أو  ا ود . ون أن ر ذك ن 

  ر ب أو ارب. اراق أو ادر  رك
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  را ارق اول
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ق ارا  

  

 ال ا واول ا اددة  ت
  ارات وط او دة 

  

 ً-دت  -١م  أو ن رةا  ت دة و٢٠٠٢ا  دة  ٢٠٠٥
 .در اا  مدة ال ان أ ت وطراا   دولا

 ا ل اض ا  أ داول ارض اتوك ا دد 
راءات ا واووت ا ن ررال ام وا. ورد أً أ ل

 ط ل ط و  دةو اداول ھن ا رضوارد. واوا
وداً  ر  او ام وس  اداولھذه را اوط . أن 

د ار ا ارى أو ود اول إ  أن ر أو  أن ر
.ا ا  ًر اول أ  

 ً-٢-   رھ إ  م أي   وط راأي ا  و
 ا ا  ق   لوا ال دو دد ل كد ذ ردو .

. اووت ل ل ان ا   

ا ا در ام: ا م  ن دي ث إداري أو راء أيإ
 .در اذلاُ مدر  وا  ور ود رو أي

 .رم ا ا حد او ود  وو إ
 در ر در  ال. 

 م ات وود در  دام  لذ اراء ود أو
  ؤت وطرحي (واث ادي ب ازوم). اث ادار

ث دام اب  وإراء ارو اش واأء 
 ا  ھذا ادل.

ووا  وأو ط   ديث اا وف أووو . وم ا
 لام. و أن  ‘دان’ذ  ا وادة ادر 

 ارو زءاً ن ام اظ.‘ اث’

 وارد ر رة. وطوي اث ادي   اوارد ود اب اط
 .ھظ ف  دةا 
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ا  ل ااردار ا: م در  در أو  أي
رات طت اول ا وود ص ر أو راص. 

اوك اع   ارروم    ر. و
ارو. و ود أي طت   ا ار أو 

 او ا ارى دان ادر. ات

دار ار  ل ور ل اوت   ذ اراء
 ل  واد نار. اول  ارور رر 

   توم وارذ وأن ا ل رورت اا
د أو اوا  ص  اوا وق ا اروة. 

 ا ن ادر اودة.

ووا  

إدار ار وى ر وارد ر طور وذ   اوارد
 .ن اودة

  

ا   راءدم إتر  رفا ن   در ودو
وز  ق ارا  راءوص إا و  م م :

رف   ن ادر   اطف. وض 
 اراق ورة ً أو رت س.

ث دي  اراق ذات ا  .راءاول  ر  اراء
اراق  رف  ات ل رو ًل اراقوو إراء

 فو ا. 

ووت  اا  تو ق ارا   أو  ون د
  وووا .وز ت در ا ً ،ل

.ت ا راء ق دةد راءاتإ و  

ار ارور. ووت ن وت ن ان ول   اوارد
.روق اراءات اذ إو و نوظض ا 

  

ا :روا در اا  در ودو رف  و 
أو أر. ودرج ض ك ادر ن ات ا. وض 

. ما  دم ب طر ر درا 
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 دة ام  ك ادر. ودأ ا أو  ًظم ءارا
. ود  ذك أ وأدر ات ا واد ن 

ن ز ن طرق إدا زن رزي أو رق 
م ود راق  ص ن ات أو إد إ اورد. وإذا

.أو إ  قر ءن إ ، 

وور  اط ر ازداد  درا  تار وازدادت 
.وأو 

، ل   دةوف اوارد ارور در رة   اوارد
 و ن أن ون رة.

  

دم ا  مت أو داؤ ن ودأو و در ان از ب
 : ص تن ا ص ق وطر د أيو 

 ا أو رق ؤت زن ادر.

إء رق ؤت ور  وات ان وان زن  اراء
 كدأ ذدر. وم اق دار ءل وود ود نز 

، ل ُر دن ات أو راق اص أو اص  ادر
 ن ات. 

ووق  ار  طوت، وؤن ازق ار  
 ازن ادام أو رق اص ن ات.

  رق ازن اؤت،   ًوت اف راً  اوارد
دت ا ب إد  و ن. ن ذك ً أن 
و ن دال ط  ادت رق زن ؤت 
 زھدة ً. وطب ارق ادام ف أر راً، وإن 

ر ردم ا  د درن ا صن ا ً ن ت
 وط و ءن إ  لموأ .تن ا ص 

  

در: اا (رد أو) راد مدم ا  تط د أيو 
  ن ادر ا دل ادو أو دم طق أو ذ 

.د تطك ا 

اراد ودر ادر ا ا  طتو وذ وإذ  اراء
  ال طوط او اواردة  دو واد اوك 

 .وأ در ان ان أ 
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ووا  

م ود وان أو وا  ز طو إن دةوارد ر رة  اوارد
ط. وطب إذ طت اغ ا وارد أل، وإن ن 

 ج إ ود رة.

  

دود: اد ار ل اد  ار  دم ود أودم و
ادود. و ود أي درب راد اؤون ن إذ اوان أو 
ارك أو ادود أو طت اوا اذن د دون در 

 و .ل رادء اؤھ   ن أي مدات أو د
. واد  ورا   راءا 

دود و ار  اف ا إ رد دى ال  اراء
ادر ا أو ار ر اروع. وور  زم ن 

 دات ودرب ودم  أس ام.

ووت اا  فو  إ رو ر أو  در ولد
و ن راوح ودة أوا  طو .دوا و ط

 درب وادم ن اراء راد اؤون ن رد ادود.

أي دات  طبأراد  ات وإراء ال. ون أن  اوارد
 رورھظ ف )د  ١٠٠ ٠٠٠رزة ا ًر ردو

او ،د  ٧٠ ٠٠٠ردات ا ن و ًر ردو
دات.اا  ف  ًظر أن او .( 

  

ون  اذ ان إ ؤورى ات اوأو ا رطا  دم
 ود أي ال ن ؤو  ل ار ر اروع:

     ،ونذ ات إوو را رك واا
 . ر ودة أو اأو ا رودر اا 

إرام ذرات ھم ن اوت ا. وإراء دورات در  اراء
ا ن ون ا رف ر.رل ا 

ووا .دة ا ً طو أو  

طب و ًن ان  ذرات اھم واق .  اوارد
 ر در داد دورات فت واون ا رب اطو

 وور اوت اذي  اوظون ور ك ادورات.
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دم ا :درن اة أرا  دون و زدر ودام اا
 ًداد ظرن.  ال ا 

وإراء ادت  ،م أن ل ادر  أس اردات اراء
ارور. واظر  دل روط إدار ر ادر د 

 ددھ ل أ ًق ن.

ووا  در ا   و١أو  ٢وا طو ووأو .
 در ا ٣. 

ن م ت اش  ان إ ش رو   اوارد
اراص   ؤر راً  وت اوظن. ون أن طوي 

 طور ان  ف رة.

  

ه  اا: در ودو ل إوود  اد وؤ أد
  ون در دون أنك ا ودو هوا  در

 . م أي را 

ض ات وإدار و ن زة و ادر  و اراء
  ن در ال ا ُو .د د م ا ا

 وو  أن آ دون د  أي ف. 

ووا طو 

اف ا ت و ادر ا و  اوارد
أو ا زرة.و ون ن أن  ص 

  

ا :دردة اد ادم ر    درا  دم دام أوا
 إدة دور ادن.

 ر ر اردة اد  راء ورب دات  اراء
ف اع ودرب وظم  ارف  رز اع 

 ووت ادر اد  ادة.ذي اورت اث 

ووا طو 
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إداد واد ادرب ا و. واف ا ف  اوارد
دة ادر ا م اور  أو ز أو اص 
. ول ا  ادة داد ف ازة ا أو 

ودر ا ا طر ا رافرد ا 
.دردة ال دورة اد ا ا 

  

دن: ار ادو دةق إرا  و ت راء أيدم إ  
ُذل أي ود غ ر اردة اد  وود در 

 ك ادر. ال اذي دو  أو 

إرل طب إ ل رق ن راق إدة دور ادن   اراء
 وإرق رات ن و ادوات ا ادرة 

.دردة ان ا ون ا 

ووا طو 

 ،وف ارد ت،ب  وإرل اطواوت اط اوارد
.ون ا درةا ورات ادام اوا 
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 اھون  ا واراض

  

Cain, C  ردة ات اوا ،ووا را ا  

Croft, J.  دةا ا ،ا  و  

Dodd, B.  ) لر اوط را راBD Consulting ( دةت اوا
را  

Kutkov, V  ذرا ط دوا وا  

Reber, E.  ذرا ط دوا وا  

Zeleke, A تن ا و وطا ا  

Zombori, P. ذرا ط دوا وا  
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  ان او ن إرار ر  ھت

  
ر ال. ورا و إ ا  رودات ا ونراء اا 
 ً ن وق أرى إّ أم  رون و ً ات. ق 

  ور ان ان إ و وب.
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   �����ــــ� دو��ــــ��� ��لا��ــــ�ن 

  
 آ��� ����ًا ا�� ا���ن ا��� ����� ������ أ�������"

�����ً� ���ا��  ا����م ا������ ����ن أ����ً� �� �����
 .ا�����������������ت ا���و�� واا����ام 

  
� ������ أ��ن ا��آ��� �� ���ل ����� ا���ى ��ـَ�ـُ�و"

ا���و��؛ وآ��� �� ����ت ا��� وا������ وا��را�� 
��� ���  ���س وا���������� ا ، ��� ����وا����ث وا������

����". 

   ا���اد������
  ��آ��� ا��و��� ������ ا��ر�����م ا� ����ا�

  ا��آ��� ا��و��� ������ ا��ر��
�����  

   �����ــــ� دو��ــــ��� ��لا��ــــ�ن 

  
 آ��� ����ًا ا�� ا���ن ا��� ����� ������ أ�������"

�����ً� ���ا��  ا����م ا������ ����ن أ����ً� �� �����
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 ن ار ان درة ذرا ط دوا وا  


