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  ط�� �ن ��ل ا�و�	�� ا�دو��� ��ط	�� ا�ذر��
١٩٩٩�ز�ران/�و���  -�� ا����	  

 

 

  
  

 

 ا�و���� ا�دو��� �ط��� ا�ذر��



  ����د
  

�	�ت ا���	�� ا��	د�� ���واد ا��وو�� �ن ا��ر�� أو ا�$�ر�ف دون اذن، و���را�ق ا��وو�� �ن ا�$#ر�ب !�  �د أ�راد أو 

!	ت، �و5و!	 ظل �+.ل ا4ذھ	ن !�  ا��12د�ن ا�وط�� وا�دو��. و�� أن ��ؤو��� ا�	�� و$+.�ل �ظ	م +	�ل ��*ل (�	

ا���	�� ا��	د�� ���واد ا��وو�� وا��را�ق ا��وو�� دا#ل ا�دو�� ا�����1 $�8 �	��	�ل !�  ��و�� $�ك ا�دو��، �	ن ذ�ك 6 ���1 

ذه ا���ؤو��� �د ا�$و��ت، و��دى ا�$�*	>;	. �ذا 2	رت ا���	�� ا��	د�� �و�5 أ�� 6 +:ن ��دول ا4#رى ��	 اذا �	�ت ھ

اھ$�	م و$1	ون دو���ن. و$$(�  ا��	(� ا�  ا�$1	ون ا�دو�� �� ا��وا�ف ا�$� $�ون ��;	 �	!��� ا���	�� ا��	د�� �� ا�دو�� 

	��ط ا4!�	ل ا�1دوا��� ا�$� $+ن !�  �را�ق ا�����1 �1$�دة !�  ��	م دول أ#رى أ�5	 �	$#	ذ $دا��ر وا��� �ردع أو ا

  �وو�� و�واد �وو��، 6 ���	 �� �	�� �8ل $�ك ا��واد !�ر ا��دود ا�وط���.

  

و�د أدر�ت ا�و�	�� �� و�ت ���ر أ�;	 �د $د!  ا�  ا��;وض �دور �� �(	ل ا���	�� ا��	د�� ���واد وا��را�ق ا��وو��. 

"$و�2	ت �+:ن ا���	�� ا��	د�� ���واد ا��وو��"، وھ� ا�$و�2	ت  ١٩٧٢ وأ�*رت أو�  (;ود ا�و�	�� !ن ا2دارھ	 ��

�G�8�$ $�ك ا�$و�2	ت؛  -�	�$1	ون �� أ�	�� ا�و�	��-ا�$� أ!د$;	 �(�� #�راء !8دھ	 ا��د�ر ا�1	م. Eم �	م �ر�ق #�راء 

 �� �� INFCIRC/225. و��8ت ا�و�5INFCIRC �8�Eن ����� ا��+رات ا���I!6  ١٩٧٥و2درت �2.$;	 ا���8

و  ١٩٧٧$ر��ب ا�دول ا4!5	ء وأ�2�ت ��ذ ذ�ك ا���ن و�8�E �ر(��1 ��1	ر��. و$م G�8�$ ا�و8�Eـــ� �1ـــد ذ�ـــك �ـــ� 

  .١٩٩٣و  ١٩٨٩

  

ذا �ط	ق ��دود وأ�*ر !ن اد#	ل $.��رات !�  �ص ا�و�8�E  ١٩٩٣و�	ن ا�6$1راض ا�ذي أ(ري �� 

INFCIRC/225/Rev.2 6�8ق ا�$�	ق ��ن ا�(دول ا�$��2*� ا�وارد �� $�ك ا�و�8�E وا�(دول ا�$��2*� ا�وارد $;دف ا�  $

. INFCIRC/225أي ا�$1راض +	�ل ��و�8�E  ١٩٨٩أي أ�� �م �(ر ��ذ !	م  )١(�� ا$*	��� ا���	�� ا��	د�� ���واد ا��وو��.

�+:ن ا�$و��ت ا��I>م ��$ر$�ب  $+	ورت ا�4	�� �� أ�راد ��$�ون ا�  !دد �ن ا�دول ا4!5	ء ١٩٩٧و�� أوا#ر !	م 

6(راء ا�$1راض �$�ك ا�و�8�E. و�	ن ھ�	ك ا$*	ق !	م !�  أن ا�و�ت �د �	ن، �$�(� ��$.�رات ا�$��و�و(�� وا�$�و6ت 

 �8�Eو�د��، 6(راء ا�$1راض ��$*�ض �	ا�� ��	��ا���	��� وا�$1د�Iت ا�$� طرأت !�  ا��;Q ا�وط��� ا��1$��8 �	�

INFCIRC/225/Rev.3.  

  

 ٥ا�   ٢و��	ء !�  ذ�ك، !8د ا($�	ع #�راء وط���ن �ن أ(ل ھذا ا�.رض. و�د ا($�� ھؤ6ء ا�#�راء �� ا�*$رة �ن 

و$�1ر ا�و�8�E ا���8�� !ن $و�2	ت  )٣(.١٩٩٨$+ر�ن ا4ول/أ�$و�ر  ٢٩ا�   E٢٧م �� ا�*$رة �ن  )٢(١٩٩٨�ز�ران/�و��� 

�و�8�E و�دى و5و�;	 وا�  �را!	ة ا�$��ن ا�$��و�و(� وا���	ر�	ت ا�دو��� ا�#�راء ا�وط���ن ا�را��� ا�  $���ن ھ��ل ا

وا�وط��� ا�(	ر��. و�و(� #	ص أ�5ف �2ل ��وق $و�2	ت ��ددة $$1�ق �	�$#ر�ب ا�ذي �د $$1رض �� ا��را�ق 

                                                           
)١(    �8�Eا�وINFCIRC/274/Rev.1.  

  
�+	ر�ون و�را��ون �ن ا���دان  ١٩٩٨ز�ران/�و��� � ٥ا�   ٢�5ر ا($�	ع ا�#�راء ا�ذي !8د �� ����	 �� ا�*$رة �ن    )٢(

ر�	 ا�$	���: ا$6�	د ا�رو�� وا4ر(�$�ن وأ��	��	 وأ�$را��	 وا�را>�ل وأ��	��	 وا�دو����	 وأو�را��	 و�	��$	ن وا��راز�ل و��(��	 و��.	

ا��و�د و�و��را و+��� وا��2ن و�ر��	 و�و$�وا�	 و��Iروس و$ر��	 و$+	د وا�(�;ور�� ا�$+���� وا�دا��رك و��و�	��	 وا��ودان و

و����دا و��دا و��$وا��	 و�2ر وا������ ا��$�دة ��ر�ط	��	 ا�1ظ�  وأ�ر��دا ا�+�	��� وا����	 وھ�.	ر�	 وھو��دا وا�و�6	ت ا��$�دة 

  ا�4ر���� وا��	�	ن.

  
�+	ر�ون و�را��ون �ن  ١٩٩٨/أ�$و�ر $+ر�ن ا4ول ٢٩ا�   ٢٧�5ر ا($�	ع ا�#�راء ا�ذي !8د �� ����	 �� ا�*$رة �ن    )٣(

�Iروس ا���دان ا�$	���: ا$6�	د ا�رو�� وا4ر(�$�ن وأ��	��	 وأ�$را��	 وأ��	��	 وأو�را��	 و�	��$	ن وا��راز�ل و�رو�� و��(��	 و�و��دا و�

 ر��	 و����دا و�روا$�	 و��داو�و��را وا��2ن و� و$ر��	 وا�(�;ور�� ا�$+���� و(�;ور�� �ور�	 و(�وب أ�ر��8	 وا�دا��رك وا��و�د
  �	ن.و�و�$	ر��	 و���	ن و�2ر وا������ ا��$�دة ��ر�ط	��	 ا�1ظ�  وأ�ر��دا ا�+�	��� وا����	 وھ�.	ر�	 وا�و�6	ت ا��$�دة ا�4ر���� وا��	



�8 ���ث أG�2 "ا���	�� ا��	د�E، $م $.��ر !�وان ا�و��	واد ا��وو�� ا��وو�� وا��واد ا��وو��. و�$�(� �;ذه ا56��� ��

  وا��را�ق ا��وو��".

  

و$�1ر ا�$و�2	ت ا��1رو�5 �� ھذه ا�و�8�E ا�2	درة !ن ا�و�	�� !ن $وا�ق !	م �� اUراء ���	 ��ن ا�دول ا4!5	ء �+:ن 

�دة ا��$ط��	ت ا�$� ���.� أن $���;	 �ظم ا���	�� ا��	د�� ���واد وا��را�ق ا��وو��. ��1ل ھذه ا�$و�2	ت $و�ر ار+	دات �*

  ��دول ا4!5	ء.

  

  

��د ا��راد!�              �  

  ا��د�ر ا�1	م              

  

  

  

  



  ا��
�و��ت
  

  

  ��د��  -١

  

  ا����ر�ف  -٢

  

  ا ھداف  -٣

  


���� ا���د�� ��واد ا��وو�� وا��را�ق ا��وو��  -٤  &��%ر ا��ظ�م ا�
�و�" �

  

  ١-٤-  ��	! ����  

  ٢-٤-  G<وا�ت وا�	ا�$+ر�1  

  ا��ر��  -٣-٤  

  �ذ $دا��ر ا���	�� ا��	د��$��8م $�*  -٤-٤  

  

  �%��ف ا��واد ا��وو��  -٥

  

  دوا!� ا�8�ق  -١-٥  

  ا�$��2ف  -٢-٥  

  

  ��ط.�ت ا�
���� ا���د�� ��واد ا��وو�� ا��+�-د�� وا��-زو�� �ن ا�+
ب دون اذن  -٦

  

  ١-٦-  ��	! ����  

  �$ط��	ت ��	�� ا��واد ا��وو�� �ن ا�*>� ا4و�   -٢-٦  

  اد ا��وو�� �ن ا�*>� ا�E	����$ط��	ت ��	�� ا��و  -٣-٦  

  ٤-٦-  �E�	Eا��واد ا��وو�� �ن ا�*>� ا� ��	��  �$ط��	ت 

  

  ��ط.�ت ا�
���� ا���د�� ��را�ق ا��وو�� وا��واد ا��وو�� ا��+�-د�� وا��-زو�� �ن ا��-ر�ب  -٧

  

  ١-٧-  ��	! ����  

  ا��$ط��	ت ا��1$�*�� �8	I!ت ا�8وى ا��وو��  -٢-٧  

  �2 �	��را�ق ا��وو�� وا��واد ا��وو�� ا4#رىا��$ط��	ت ا�#	  -٣-٧  

  

  ��ط.�ت ا�
���� ا���د�� ��واد ا��وو�� -2ل ا���ل  -٨

  

  ١-٨-  ��	! ����  

  ا��$ط��	ت ا��$1��8 �	��واد ا��وو�� �ن ا�*>� ا4و�   -٢-٨  

  ا��8لا��$ط��	ت ا�#	�2 �	��واد ا��وو�� �ن ا�*>� ا4و�  وا��$1��8 �و����   -٣-٨  

  ��$ط��	ت ا�#	�2 �	��واد ا��وو�� �ن ا�*>� ا�E	���ا  -٤-٨  

  ٥-٨-  �E�	Eواد ا��وو�� �ن ا�*>� ا���	�2 �	ت ا�#	��ا��$ط  



  

 

- ١ - 

  

  ��د��  -١
  

�8ق ��	ديء ا���	�� ا��	د�� !ن طر�ق $دا��ر ادار�� و$���8، ��	 �� ذ�ك ا��وا(ز ا��	د��. و$و2    -١-١$$

��	�� ا��	د�� ���واد ا��وو�� ا���$#د�� وا��#زو�� وا�(	ري �8�;	، وا���	�� ا�دول �	$�	ع ا�$دا��ر ا�واردة ھ�	 �2دد ا�

ا��	د�� ���را�ق ا��وو��، و�8	 ��	 $8$��5 �ظم ا���	�� ا��	د�� ا�$� $:#ذ �;	 ھذه ا�دول. و$1$�د ھذه ا�$دا��ر !�  ��$وى 

  �� وا��را�ق ا��وو��.ا�$طور ا�راھن �� أ(;زة و�ظم ا���	�� ا��	د�� و!�  أ�واع ا��واد ا��وو

  

٢-١-   ��	��و�ن ا4ھ��� ���	ن ا�$1راض و$�د�ث ھذه ا�و�8�E دور�	 �$  $�1ر !ن ا�$8دم ا���رز �� �ظم ا�

  ا��	د�� و�� ا�$��و�و(�	 ا��وو��.

  

!�  ا�$1	ون وا�$+	ور، و!�  $�	دل ا��1�و�	ت �+:ن  -!�د $�*�ذھ	 $�ك ا�$و�2	ت-و�1ل ا�دول $�رص   -٣-١

و��	ر�	ت ا���	�� ا��	د��، وذ�ك ا�	 ��	+رة أو !�ر ا���ظ�	ت ا�دو���. و���.� ��دول أن $�1ن �51;	 �51	 �� $��8	ت 

  ��دان ا���	�� ا��	د��، و#	�2 �� ��دان ا�$1	دة ا��واد ا��وو��، �� ا��	6ت ا�$� ��$�س ��;	 ھذا ا�1ون.

  

  ). ا4طراف ��	 ���:INFCIRC/274/Rev.1و�8�E و$�زم ا$*	��� ا���	�� ا��	د�� ���واد ا��وو�� (ا�  -٤-١

  

  أن $�5 $ر$��	ت ��ددة، و$*� ��1	��ر ����1، $#ص ا���	�� ا��	د�� ��+��	ت ا�دو��� �ن ا��واد ا��وو��؛  -

  

  وأن $$1	ون !�  ا�$1	دة و��	�� ا��واد ا��وو�� ا���رو��؛  -

  

ا��واد ا��وو�� أو ا�$;د�د �	�	ءة ا�$#دا�;	 �6�	ق وأن $1$�ر ا1�4	ل ا���ددة ا�را��� ا�  ا�	ءة ا�$#دام   -

  ا4ذى �	�(�;ور ��E	�� أ�1	ل ا(را���؛

  

  وأن $8وم ���	��� أو $���م ا��$;��ن �	ر$�	ب $�ك ا1�4	ل.  -

  

  و$1زز ا6$*	��� أ�5	 ا�$1	ون ا�دو�� �� �(	ل $�	دل ا��1�و�	ت ا��1$��8 �	���	�� ا��	د��.

  

$��X �51;	 �51	، ا�	 ��	+رة أو !�ر ا�و�	�� ا�دو��� ��ط	�� ا�ذر��، ��8	ط ا6$2	ل و���.� ��دول أن   -٥-١

  ا��I>�� ا�����1 �	�4ور ا��1$��8 �	���	�� ا��	د�� ���واد ا��وو�� وا��را�ق ا��وو��.

  

  

  

  

  



  

 

- ٢ - 

  

  ا����ر�ف  -٢
  

  أو �ظ	م ا��$رو�� �$�د�د ��ب ا�6ذار و�دى #طور$�. �	رس: ��	م ا�$��8م  -١-٢

  

: ��+:ة $�*ل ر2د ا�6ذارات و���8$;	 !�  ��و �	�ل و��$�ر، و$:��ن ا6$2	6ت ��ط� ا�6ذار ا��6$رو���  -٢-٢

  �� ا��راس و�د�ري ا��ر�ق وأ�راد �وة ا�$2دي.

  

: �*;وم ��$#دم �� $��2م �ظم ا���	�� ا��	د�� و�8$�5 �ن ا�#2م أن �$.�ب أو �$�	�ل !�  ا�د�	ع ا��$�1ق  -٣-٢

  �$1ددة، ا�	 �$�	E�� أو �$�	���، �ن أ(ل $��8ق ھد��.!�8	ت 

  

: ا�2*	ت وا�#2	>ص ا����زة �#2وم ��$���ن دا#���ن و/أو #	ر(��ن �د ا�$;د�د ا���$	ط �� �� ا�$��2م  -٤-٢

$م $��2م و$��8م �ظ	م ا���	�� ا��	د��  $#ر�ب��واد �وو�� أو أ!�	ل  ��ب دون اذن��	و�ون ار$�	ب أ!�	ل 

�$;	.�ن أ(ل ���	  

  

، ا��8ل: +#ص ���ف ���ؤو��� $�*�ذ دور�	ت، و!���	ت ر2د و$��8م، و�را��8 ا�4راد أو +��	ت ا��	رس  -٥-٢

  و�را��� ا���	�ذ، و/أو $و��ر �(	�;� أو���.

  

  $�$#دم و/أو $#زن ��;	 �واد �وو�� �ن ا�*>� ا4و� . ��ط�8 �����: ��ط�8 $�8 دا#ل ا���ط�8 ا�دا#���  -٦-٢

  

أو �وا�ط� �ظ	م �$:�ف �ن (;	ز وا�د  �	رس: ا�$+	ف و(ود +#ص �$8�م �وا�ط� �$+	ف !���� ا$�6�	ما  -٧-٢

��م �ن أ(ل اطIق ا�ذار.$ ��  أو أ�Eر �ن أ(;زة ا�6$+1	ر وو���� ار�	ل و�و

  

�Zر �ن أ(ل ا�$*$�ش !�  !�	2ر ا���	�� ا��	د�� !�  �$رات ��$ظ�� أو ا��راس: �;�� �$و6ھ	 ا�دور��  -٨-٢

  ��$ظ��.

  

: ��	ج أو �	>ط أو أي !	>ق ��	Eل ��*ل $1ط�ل ��	و6ت ا6#$راق و��$��ل !���� �را��� ا��	(ز ا��	دي  -٩-٢

  ا���	�ذ.

  

١٠-٢-  ������	طق : ��ط�8 #	�15 ��ر�	�� $�$وي !�  �واد �وو�� �ن ا�*>� ا4و�  أو ا�E	���، و/أو ا���ط�8 ا��
�	(ز �	دي���ط �;	  ��و��.  

  

: أ+#	ص �و(ودون دا#ل ا��و�� أو #	ر(�، ����ون و�(;زون و�در�ون !�  ا���و �وات ا�$2دي  -١١-٢

  .أ!�	ل $#ر�ب��واد �وو�� أو  ��ب دون اذنا��I>م �ن أ(ل �(	�;� أي ��	و�� 6ر$�	ب أ!�	ل 

  

���ن  �8�;	 (	ر : أي !�ل �$�1د �و(� 5د �ر�ق �ووي أو �واد �وو�� ��$#د�� أو �#زو�� أوا�$#ر�ب  -١٢-٢

�+�ل ��	+ر أو �Zر ��	+ر أن �$;دد 2�� وأ�	ن ا��وظ*�ن وا�(�;ور وا���>� !ن طر�ق ا�$1رض 

  �I+1	!	ت أو ا�طIق �واد �+�1.

  



  

 

- ٣ - 

  

: درا�� $*�2���، $(ر�;	 ا���ط� ا���و��� ا��#$�2، ��$دا��ر ا��8$رح ا$#	ذھ	 �+:ن ا�6$28	ء ا���4  -١٣-٢

  $�ك ا�$دا��ر $�;�دا 6!$�	دھ	. ا���	�� ا��	د�� �ن أ(ل $��8م

: ا��8ل ا�دو�� أو ا����� ��واد �وو�� !ن طر�ق أي و���� �ن و�	>ل ا��8ل ا�$داء �ن ا���ظ� ا�$� ا��8ل  -١٤-٢

  $.	در ��;	 ا�+��� ا���8و�� �ر�8	 ���1	 وا�$;	ء �	���ظ� ا�$� $2ل ��;	 ا�+��� ا�  ا��ر�ق ا��$��8.

  

��+:ة $�*ل ا�ر2د ا���$�ر �$�ر�	ت و���� ا��8ل و�	�$;	 ا����4، و$�*ل ا6$2	ل : �ر�ز �را��� ا��8ل  -١٥-٢

  وا�+	�ن/ا���$�م. و�را�;	 و�وات ا�$2دي ا��8ل�و���� 

  

  : �ر�� ا��واد ا��وو�� أو ���;	 �:ي طر��8 أ#رى �Zر �	�و���.ا���ب دون اذن  -١٦-٢

  

�$وي !�  �1دات أو �ظم أو أ(;زة أو �واد �وو�� ���ن ��ط�8 �����: ��ط�8 $�8 دا#ل ا���ط�8 ا���و��  -١٧-٢$ ،

  �$#ر��;	 أن �*�5 �+�ل ��	+ر أو �Zر ��	+ر ا�  !وا�ب ا+1	�Z ��!ر ��8و��.
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  ا ھداف  -٣
  

  ���.� أن $$�Eل أھداف �ظ	م ا���	�� ا��	د�� ا�ذي $:#ذ �� ا�دو�� ���	 ���:  -١-٣

  

��واد �وو��  ��ب دون اذن��6	ن �ن ا�$�	6ت ار$�	ب أي أ!�	ل $;�>� ا�ظروف ا�$� $�*ل ا�$8��ل �در ا  (أ)

  ؛)٤(و/أو أ!�	ل $#ر�ب

  

و$و��ر �1�و�	ت و��	!دات $���8 د!�	 ��$دا��ر ا��ر��1 وا�+	��� ا�$� $$#ذھ	 ا�دو�� �ن أ(ل $�د�د ��	ن   (ب)

�  ا�$8��ل �در ا��6	ن �ن ا��واد ا��وو�� ا��*8ودة وا�$1	د$;	، وا�$1	ون �� ا���ط	ت ا�����1 �	�4	ن !

  .)٥(ا�$#ر�با�1وا�ب ا6+1	!�� ا��$ر$�� !�  

  

  أ�	 أھداف ا�و�	�� ا�دو��� ��ط	�� ا�ذر�� (ا�و�	��) �;�:  -٢-٣

  

أن $و�ر �(�و!� �ن ا�$و�2	ت �+:ن �$ط��	ت ا���	�� ا��	د�� ���واد ا��وو�� ا���$#د�� وا��#زو��   (أ)

� ���را�ق ا��وو��. و$8دم ھذه ا�$و�2	ت ���	 $را!�;	 ا���ط	ت ا��#$�2 �� وا�(	ري �8�;	، وا���	�� ا��	د�

  ا�دول. وھ� ��E	�� ار+	دات و���;	 �Zر ��ز�� ��دو�� و6 $�$;ك �8و�;	 ا���	د��؛

  

وأن $�ون �� وG��� �5 �;	 �	�داء ا��+ورة ���ط	ت ا�دو�� �+:ن �ظم ا���	�� ا��	د�� ��;	، اذا ط��ت   (ب)

  . أ�	 �E	�� ا���	!دة ا��ط�و�� و+��;	 ���ددان �	6$*	ق ��ن ا�دو�� وا�و�	��.ا�دو�� ذ�ك

  

�ظ أن ا�و�	�� ���ت ��ؤو�� 6 !ن و�5 �ظ	م ��	�� �	د�� 4ي دو�� و6 !ن ا6+راف !�  �Eل ھذا I� و���.� أن

  ��.ا��ظ	م أو �را��$� أو $�*�ذه. و6 $8دم ا�و�	�� ��	!دات ا6 ��	ء !�  ط�ب �ن ا�دو

  

                                                           
  أ!Iه. ٢ا��2ط��	ت ا��ط�و!� ��روف �	>�� �رد $1ر�*;	 �� ا��8م    )٤(

  
)٥(    X���$ا� ���	ا$* 	�8 أ�ظر أ�5�Eا�و) دث �ووي	�)، وا$*	��� $8د�م ا���	!دة �� �	�� INFCIRC/335ا����ر !ن و�وع 

 �8�E!� (ا�و	رئ ا+1	دث �ووي أو ط	�  ).INFCIRC/336و�وع 
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���� ا���د�� ��واد ا��وو�� وا��را�ق ا��وو��  -٤  &��%ر ا��ظ�م ا�
�و�" �
  

١-٤-  ���& �
��  

  

���.� ���ظ	م ا���و�� ����	�� ا��	د�� ���واد ا��وو�� وا��را�ق ا��وو�� أن �$�5ن ا��1	2ر ا������ ��   -١-١-٤

  أد�	ه. ٤-٤ا�   ٢-٤ا��4	م ا�*ر!�� �ن 

  

  �� �	�ل ا���ؤو��� !ن ا�+	ء �ظ	م ����	�� ا��	د�� دا#�;	 و!ن $�*�ذه و$1;ده.و$$��ل ا�دو  -٢-١-٤

  

و���.� أن �8وم ا��ظ	م ا���و�� ����	�� ا��	د�� !�  أ�	س $��8م ا�دو�� ��دى ا�$;د�د. و���.� أ�5	 �را!	ة   -٣-١-٤

ا�2�� �� ا��ظ	م ا���و�� ��2ر  !وا�ل أ#رى $+�ل ا�8درات ا���و��� !�  ا�$2دي ��طوارئ وا�$دا��ر ا�8	>�� ذات

و�را��� ا��واد ا��وو��. و$���ب ا�$دا��ر ا��و2  �;	 �+:ن ا���	�� ا��	د�� !�  (��� ا��واد ا��وو�� ا���$#د�� 

  وا��#زو�� وا�(	ري �8�;	 و!�  (��� ا��را�ق ا��وو��.

  

�ب دون اذن �� ��دى ا�$;د�د ��دوث ا�ذي �$�دد !�  أ�	س $��8م ا�دو وا�$;د�د ا���$	ط �� �� ا�$��2م  -٤-١-٤�
��واد �وو�� و�را�ق �وو��، ��Eل !�2را أ�	��	 �� �ظ	م ا���	�� ا��	د�� �دو�� �	. و���.�  $#ر�ب��واد �وو�� و�دوث 

أن $واظب ا�دو�� !�  ا�$1راض ھذا ا�$;د�د و$��8م اEU	ر ا��$ر$�� !�  أي $.�ر �طرأ !�  ھذا ا�$;د�د ���	 �#ص 

  وأ�	��ب ا���	�� ا��	د��.��$و�	ت 

  

و�ن ا4ھ��� ���	ن ا(راء ا�$1راض و$�د�ث دور��ن ��ظ	م ا���	�� ا��	د�� ���واد ا��وو�� وا��را�ق   -٥-١-٤

ا��وو�� ��دو��، �ن أ(ل �را!	ة أ�دث ا�$8دم �� ا4(;زة وا��ظم ا��1$��8 �	���	�� ا��	د�� أو ظ;ور أ�واع (د�دة �ن 

ن $��2م �ظ	م ا���	�� ا��	د�� ا�#	ص ��ر�ق ����1 �د �#$�ف !�	 �رد �� ھذه ا�$و�2	ت اذا ا��را�ق. أ5ف ا�  ذ�ك أ

  أو5�ت ا4و5	ع ا��	>دة أن ھ�	ك �	(� ا�  ��$وى ��	�� �	د�� �#$�ف.

  

��واد  ��ب دون اذنو���.� أن $�5 ا�دو�� و$�*ذ #طط طوارئ $�*ل ا�$2دي !�  ا���و ا�وا(ب ��1���   -٦-١-٤

��واد �وو�� أو �را�ق �وو�� وذ�ك �ن أ(ل د!م #طط ا�طوارئ ا�$�  $#ر�بEم ا�$#دا�;	 دون اذن أو ��1���  �وو�� و�ن

  أ!دھ	 ا��+.�ون وا�$��	�;	 !�د ا�5رورة.

  

و�� (��� ا4�وال �	ن ا�$دا��ر ا��و2  �;	 ھ� $دا��ر ا5	���، 6 �د���، ��$دا��ر ا4#رى ا��و5و!� �ن   -٧-١-٤

  وأ�	ن ا��را�ق ا��وو��. �8�;	 وا�(	ريا��واد ا��وو�� ا���$#د�� وا��#زو��  أ(ل $��8ق أ�	ن

  

  ا��5ر���ت وا�وا34  -٢-٤
  

���.� أن $�ص $+ر�1	ت ا�دو�� !�  $�ظ�م ا���	�� ا��	د�� وأن $+$رط ا��2ول !�  $ر#�ص. و���.� أن   -١-٢-٤

� ���واد ا��وو�� وا��را�ق ا��وو�� �واء ا��و(ودة �� $�ن ا�دو�� و$�$1رض �	�$ظ	م �وا>G +	��� �+:ن ا���	�� ا��	د�

��	زة ا�دو�� أو �� ��	زة ا�4راد.  

  

 �8�;	 وا�(	ريو���.� أن $�دد ا�دو�� �$ط��	ت ا���	�� ا��	د�� ���واد ا��وو�� ا���$#د�� وا��#زو��   -٢-٢-٤

. و�ن أ(ل ��	�� ا��واد $#ر�ب�� وا�	 !�  ��واد �وو ��ب دون اذنو���را�ق ا��وو�� $�1	 ��1وا�ب ا��$ر$�� ا�	 !�  
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) ��	 ��*ل و(ود $�	�ب ���٥.� أن $�ظم ا�دو�� !���� $��2ف ا��واد ا��وو�� (أ�ظر ا�*2ل  ا���ب دون اذنا��وو�� �ن 

دد ا�دو�� ) ����.� أن $�٧(ا�*2ل  ا�$#ر�ب��ن ا��واد ا��وو�� ا��راد ��	�$;	 و$دا��ر $�ك ا���	��. أ�	 �	����� ����	�� �ن 

أھداف ا�$��2م ا��$1��8 �و�وع !وا�ب ا+1	!�� #	رج ا��و��، وذ�ك �ن أ(ل $�د�د ��$وى �I>م �$دا��ر ا���	�� ا��	د�� 

(�IE �	�$#دام ا��1	��ر ا�8	>�� ا��$1��8 �	�4	ن ا��ووي أو �	���	�� �ن ا6+1	!	ت). وا�$�	دا ا�  $�ك ا�$���Iت، ���.� 

��واد �وو�� أو  ا���ب دون اذن�$ط��	ت ا���	�� ا��	د�� 2را��، �واء ا��$ط��	ت ا�$� $�ول دون  أن $ط�ق ا�دو�� أ�Eر

  .ا�$#ر�با��$ط��	ت ا�$� $�ول دون 

  

  ا��+ؤو��� وا�+ط� وا���و.�ت  -٣-٢-٤

  

��	�� ا��	د�� ���.� أن $$#ذ ا�دو�� $دا��ر �I>�� دا#ل اط	ر �	�و�;	 ا�وط�� �ن أ(ل ا�+	ء �ظ	م ا�دو�� ��  -١-٣-٢-٤

 G<وا�ل ا���$�ر �	E$�68ق �ن ا�و�ن أ(ل �5	ن $�*�ذ ھذا ا��ظ	م !�  ا���و ا����م. و���.� أن $$��ل ا�دو�� ��ؤو��� ا�$

 �����ا���	�� ا��	د�� و+روط ا�$ر#�ص؛ وذ�ك �ن #Iل ا(راء !���	ت $*$�+�� دور�� و�5	ن ا$#	ذ ا6(راءات ا�2$

  !�د ا�5رورة.

  

��� ا�+	ء �ظ	م ا�دو�� ����	�� ا��	د��  -�� اط	ر $+ر�1	$;	-�.� أن $�1ن ا�دو�� و��  -٢-٣-٢-٤I2 	;� �2$#� ط���

و�5	ن $�*�ذ ھذا ا��ظ	م !�  ا���و ا����م. واذا �	�ت !�	2ر �ظ	م ا�دو�� ����	�� ا��	د�� �وز!� ��ن ��ط$�ن أو أ�Eر، 

�دد ��ؤو��� �ل ��	ن �ن $�ك ا���	�	ت ����.� ا$#	ذ $ر$��	ت $�*ل ا�$���ق ا�+	�ل. و���.� و$ ���5 #طوط وا5

  و$�(�ل $�ك ا�#طوط.

  

و���.� أن ��ون ����ط� ا��#$�2 �� ا�دو�� و�5 �	�و�� ��دد �و5وح، وأن $�ون ��$8�� !ن �8دم   -٣-٣-٢-٤

  	 و�;	�;	 !�  ��و �1	ل.(�8د��) ا�ط�ب/ا��+.ل(ا��+.��ن)، وأن $$�$� �	���ط� ا�8	�و��� ا�$� $���;	 �ن أداء ��ؤو��	$;

  

و���.� أن $$	ح ����ط� ا��#$�2 �� ا�دو�� ��ل ا��2ول !�  �1�و�	ت �ن ا���ط	ت ا4#رى �� ا�دو��   -٤-٣-٢-٤

  �+:ن ا�$;د�دات ا��	��� وا��$و��1 ا�$� $�دق �	�4+ط� ا��وو��.

  

	ت �ن ا��ظ	م ا���و�� ��2ر و���.� أن $$	ح ����ط� ا��#$�2 �� ا�دو�� ��ل ا��2ول !�  �1�و�  -٥-٣-٢-٤

  و�را��� ا��واد ا��وو��.

  

و�1$�ر ا�*	ذ �وا>G ا���	�� ا��	د�� (زءا 5رور�	 �ن �ظ	م ا�دو�� ����	�� ا��	د��. و��� ��ون ھذا ا��ظ	م   -٦-٣-٢-٤

  .ا�$#ر�ب��واد �وو�� و!�د  ا���ب دون اذن�1	6 �	ن �ن ا��;م و�5 !8و�	ت $و�� !�د �دوث 

  

  -�ص و+�4ر ا8راءات ا��-و�لا��ر  -٤-٢-٤

  

�:�	س �+$رك �1$�د !��� ا��+.ل !�د و�15 #ط�  $;د�دا ��$	ط	 �� �� ا�$��2م���.� أن $�دد ا�دو��   -١-٤-٢-٤

�دوث أي $.��ر ��  ��	�ا�$;د�د ا���$	ط �� ا���	�� ا��	د�� و$1$�د !��� ا���ط� ا��#$�2 !�د ا�رارھ	 $�ك ا�#ط�. و�� 
���.� ����ط� ا��#$�2 �� ا�دو�� أن $�*ل أن ��ون ھذا ا�$.��ر ��1را !�� $��1را �	��	 �� ا��وا>G و�� ، �	�� �� ا�$��2م

  $دا��ر ا���	�� ا�$� �$#ذھ	 ا��+.ل.
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و$�*�ذ $دا��ر ا���	�� ا��	د�� ���ن أن $$و6ه ا�دو�� ذا$;	، أو ا��+.ل، أو أي ��	ن آ#ر $:ذن �� ا�دو�� �ذ�ك   -٢-٤-٢-٤

  ا�وا(ب. !�  ا���و

٣-٤-٢-٤-   ��	��و���.� ��دو�� أ6 $1ط� $را#�ص �`�+ط� ا6 اذا �	�ت $�ك ا�4+ط� ��$E�� ��وا>G ا�دو�� �+:ن ا�

�$�ك ا�4+ط�، ��ل $ر#�2;	  ا�$28	ء أ���ا��	د��. و���.� ��ظ	م ا�دو�� ����	�� ا��	د�� أن �$�5ن $ر$��	ت $�*ل ا(راء 

�دث $.�ر �;م، �ن أ(ل 5 	�E���	ن اE$�6	ل ا���$�ر ��وا>G ا���	�� ا��	د��. و$(در ا6+	رة ا�  أ�� �(وز أ�5	 و

  $ط��ق �وا>G أ#رى �Eل ا��وا>G ا��$1��8 �	�و�	�� �ن ا6+1	!	ت و�	�4	ن ا��ووي.

  

، و��را�ق ا��8ري ������ط.�ت ا�
���� ا���د�� ��واد ا��وو�� ا��+�-د�� أو ا��-زو�� أو   -٥-٢-٤
  ا��وو��

  

���.� أن $:#ذ ا��$ط��	ت ا�$� $�ددھ	 ا�دو�� �+:ن ا���	�� ا��	د�� ���واد ا��وو�� �� ا!$�	رھ	 �>� ا��واد   -١-٥-٢-٤

) وا�ظروف ا�#	�2 ا��	>دة ا�	 دا#ل ا�دو�� وا�	 !�  ا�$داد �8�;	 (	را��وو�� و�و15;	 (�واد ��$#د�� أو �#زو�� أو 

، ا�$#ر�بأو  ا���ب دون اذنر �� ا�$دا��ر ا�Iز�� ����	�� ا��	د�� ���واد ا��وو�� �ن ��	ر ا��8ل. و!�د ��	م ا�دو�� �	��ظ

���.� أن $:#ذ ا�دو�� �� ا!$�	رھ	 �دى (	ذ��� $�ك ا��واد و�دى ا$�	�;	 �ط	�� ��*ل �;	 ا���	�� ا�ذا$��، وا�1وا�ب 

  ا6+1	!��، و$دا��ر ا6�$واء ا���$#د�� ��4	ب $$1�ق �	�4	ن.

  

���	 �#ص  ا�د�	ع ا��$�1قو���.� أن $�$�د ا��$ط��	ت ا�$� $�ددھ	 ا�دو�� �+:ن ا���	�� ا��	د�� ا�  �*;وم   -٢-٥-٢-٤

$دا��ر ا�و�	�� وا���	��. أ�	 �*;وم ا���	�� ا��	د�� �;و �*;وم ��$�زم $و��*� ����1 �ن ا4(;زة ا��	�و��� (أ(;زة أ����) 

وأداؤھم �;	�;م) و$���2	ت ا��را�ق (��	 �� ذ�ك �#طط;	 ا�1	م). و��2م  ا��راسوا6(راءات (��	 �� ذ�ك $�ظ�م 

  ا�$��2م ا�ذي �دد$� ا�دو��.ا�$;د�د ا���$	ط �� �� �ظ	م ا���	�� ا��	د�� #2�2	 ��ل �ر�ق، �� ظل �را!	ة 

  

رئ �ن أ(ل و���.� ����ط� ا��#$�2 �� ا�دو�� أن $�*ل ��	م ا��+.ل �	!داد #طط !�ل ��وا(;� ا�طوا  -٣-٥-٢-٤

أو ��	و6ت  دون اذنا��واد ا��وو��  ��ب، ��	 �� ذ�ك ��	و6ت ��$;د�د ا���$	ط �� �� ا�$��2ما�$2دي ا�*1	ل 

  ، �� ظل �را!	ة ا6(راءات ا�$� $$#ذھ	 �وات ا�$2دي.ا�$#ر�ب

  

�دوث $#ر�ب، وذ�  -٤-٥-٢-٤ ��	�ك ���ب ا�$�	ل و$+�ل أ�واع !دة �ن ا��را�ق ا��وو�� أ#ط	را $;دد ا���>� �� 

  ا�طIق ا��واد ا��+�1. و�ن Eم �	ن �ن ا��;م أن �:#ذ ��$وى ��	�� ا��ر�ق �� ا6!$�	ر $�ك ا�1وا�ب ا1+6	!��.

  

و���.� أن $�دد ا�دو�� ا��$ط��	ت ا�$� $�*ل ا���	�� ا��	د�� ���را�ق ا��وو�� �ن ا�$#ر�ب. و���.� أن $:#ذ   -٥-٥-٢-٤

�$�	ل ا�طIق �واد �+�1، و��	ن ا��ر�ق ا��ووي، وا�ظروف ا�#	�2 ا��	>دة دا#ل ا�دو��. $�ك ا��$ط��	ت �� ا����	ن ا

�.ض ا��ظر !ن �>� ا��واد  ��$#ر�بو���.� $�*�ذ $دا��ر وا��� $�*ل ا���	�� ا��	د�� ���را�ق ا��وو�� ا�$� �د $$1رض 

  ا��وو�� ا�$� $�$وي !��;	 $�ك ا��را�ق.

  

م ا�دو�� ��$;د�د ا�  $�د�د �	 اذا �	ن ھ�	ك $;د�د �81ول ��دوث $+$�ت ��واد �وو�� و���.� أن �ؤدي ��8$  -٦-٥-٢-٤

!ن �وء ���. و!�د>ذ ���.� أن $ط�ق ا�دو�� ا���$وى ا�Iزم �ن $دا��ر ا���	�� ا��	د�� ��	 ��*ل $و��ر ا���	�� �ن ا1�4	ل 

  ا��*��5 ا�  و�وع !وا�ب ا+1	!�� �.ض ا��ظر !ن $��2ف ا��واد.

  

  ��ط.�ت ا�
���� ا���د�� ا?<���� ��واد ا��وو�� أ=��ء ا���ل  -٦-٢-٤
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ا�دو�� ���واد ا��وو��، أن $�ون ا���ؤو��� !ن $دا��ر ا���	�� ا��	د�� �و�5 ا$*	ق ��ن  ا��8ل���.�، أ�E	ء   -١-٦-٢-٤

، ا��8ل	 اذا �	�ت ا�دول ا��+	ر�� �� ا�دو��، ��� ا��8لا�دول ا�����1. و���.� ��دو�� ا�+	��� أن $�ظر، ��ل ا���	ح ��1��� 

  ��	 �� ذ�ك دول ا��1ور:

-   �8�Eواد ا��وو�� (ا�و��د�� �	ا�� ��	��  )؛INFCIRC/274/Rev.1أطرا�	 �� ا$*	��� ا�

  

  أو !8دت �1;	 ا$*	�	 ر���	 ��*ل $�*�ذ $ر$��	ت ا���	�� ا��	د��؛  -

  

  �8	 ���	دئ $و(�;�� ��8و�� دو��	؛أو $1�ن ر���	 أن $ر$��	$;	 ����	�� ا��	د�� $�*ذ و  -

  

��	�� ا��	د�� ا��$1��8 ��8ل ا��واد ا��وو��.  -�� ��<I� 	�	��  أو أ2درت $را#�ص $$�5ن أ

  

ا�دو�� ��ن دو�$�ن $$8	��	ن �دودا �+$ر��، أن $�ون ��ؤو��� ا�دو�� !ن ا���	�� ا��8ل و���.�، أ�E	ء   -٢-٦-٢-٤

ھذه ا���ؤو��� �ن دو�� ا�  أ#رى، �و�5 ا$*	ق ��ن ھ	$�ن ا�دو�$�ن. ا6 أ�� ���	 �#ص  ا��	د��، وا��8ط� ا�$� $�$8ل !�دھ	

�وا2�� ا6$2	6ت $:���	 �6$�رار ���I ا�+��� و���	 �#ص ا���ؤو��� !ن $�*�ذ $دا��ر ا���	�� ا��	د�� وا(راءات 

�	�� �8دا�;	، ���.� أن ��ص ا6$*	ق ا��81ود ��ن ا�د �� ���و�$�ن !�  أن $ظل ھذه ا���ؤو��� وا��1 !�  ا�$ر(	ع ا�+

�ظ� و2ول ا�+��� ا�  �8ط� ا��دود و!�د>ذ $�$8ل $�ك ا���ؤو��� ا�  ا�دو�� ا��$���8.�  $� ���  !	$ق ا�دو�� ا�+	

  

و���.�، �� �	�� �رور ا�+��	ت ا�دو��� !�ر أرا�5 دول أ#رى #Iل ا�دو�� ا�+	��� وا�دو�� ا��$���8،   -٣-٦-٢-٤

�	ت ا��81ودة ��ن ا�دو�� ا�+	��� وا�دو�� ا��$���8 أن $�دد ا�دول ا4#رى ا�$� �$�ر ا�+��	ت !�ر أرا�5;	 وذ�ك ��$ر$�

�;دف ا#ط	ر $�ك ا�دول وا��2ول ���8	 !�  $1;د ��;	 �:ن $1	ون و$�	!د �� $ط��ق $دا��ر وا��� ����	�� ا��	د�� و�� 

	�  �� �8دا�;	 أ�E	ء !�ورھ	 أرا�5 $�ك ا�دول.ا$#	ذ ا(راءات ا�$1	دة ا�+��	ت ا�دو��� �� 

  

و���.� �� �	�� �رور +��	ت دو��� �ن �واد �وو�� �در(� �� ا�*>� ا4و�  !�ر ��	ه دو��� أو �5	ء   -٤-٦-٢-٤

 ��I� �6$�رار 	6ت $:���	ا6$2 ��ددة $�*ل �وا2�(وي دو��، أن $�5 ا�دو�� ا�+	��� وا�دو�� ا��$���8 $دا��ر �

  و$�*ل $�د�د وا�*	ء ��ؤو��� و�5 #طط ا�$2دي و$و��ر �درات ا�$2دي.ا�+��	ت 

  

و��ت  -٧-٢-٤��@ ا��.�  

  

���.� أن �$�5ن �ظ	م ا���	�� ا��	د�� �� ا�دو�� ا�$���X !ن ا4�داث وا��1�و�	ت !�  ��و ���ن ا���ط�   -١-٧-٢-٤

ا��واد ا��وو��، و�(وز أن  ��8لا��وو��، أو �$1�ق  ا��#$�2 �� ا�دو�� �ن أن $�ون !�  !�م �:ي $.��ر �طرأ !�  ا��را�ق

  �ؤEر �� $�*�ذ $دا��ر ا���	�� ا��	د��.

  

  ا�+ر��  -٣-٤
  

���.� أن $$#ذ ا�دو�� #طوات $�*ل ا���	�� ا��I>�� ���1�و�	ت ا�د���8 أو ا�$*�2��� ا�$� ���ن أن �ؤدي   -١-٣-٤

ا��وو�� وا��را�ق ا��وو��. و���.� أن $�دد ا�دو�� �$ط��	ت ا��ر��  ا�+	ؤھ	 دون اذن ا�  ا���	س �	���	�� ا��	د�� ���واد

  ا��$1��8 ��ظم ا���	�� ا��	د�� و�	 �ر$�ط �;	 �ن وE	>ق.
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��ث $28رھ	   -٢-٣-٤� ��	��و���.� أن $*رض !���� ادارة �ظم ا���	�� ا��	د�� ��ودا !�  �1	��� ا��1�و�	ت ا�

�. أ�	 ا��1�و�	ت ا�$� $$1�ق ��	 !�	ه �و(د �ن E.رات �� �ظم ا���	�� ا��	د�� !�  �ن ��$	ج أن �1ر�;	 ��� �ؤدي �;	�

  .ا�$#ر�ب����.� $و��ر ��	�� +د�دة �;	 �4;	 ���ن أن $��ن ��ل ا��(	ح �� ��ب ا��واد ا��وو�� أو �� $�*�ذ أ!�	ل 

� !�  �ل �ن ��$;ك ھذه و���.� أن �$�5ن ا��ظ	م ا�$+ر��1 أو ا�ر�	�� ا�#	ص �	�دو�� !8و�	ت $و�  -٣-٣-٤

  ا��ر��.

  

  ����م ���Aذ �دا.�ر ا�
���� ا���د��  -٤-٤
  

�ن أ(ل �5	ن ا8�6	ء !�  $دا��ر ا���	�� ا��	د�� �� و�5 ��*� �6$�*	ء �وا>G ا�دو�� وا�$2دي ا�*1	ل   -١-٤-٤

�ن �	(راء $���8	ت ���را�ق ا��وو�� ، ���.� أن $�*ل ا���ط� ا��#$�2 �� ا�دو�� ��	م ا��+.���$;د�د ا���$	ط �� �� ا�$��2م

. و���.� أن $$�5ن $�ك ا�$���8	ت، ا�$� ���.� أن $$و�  ا���ط� ا��#$�2 �� ا�دو�� ا�$1را5;	، $دا��ر ا��8لو!���	ت 

ادار�� و$���8 ����1؛ �Eل ا#$�	ر �ظم ا��+ف وا�$8د�ر وا6$2	6ت، وا�$1راض !���� $�*�ذ $دا��ر ا���	�� ا��	د��. ��	 

. واذا $��ن �وات ا�$2ديو/أو  ا��راس��.� أن $$�5ن $�ك ا�$���8	ت $�	ر�ن $ر�� ا�  ا#$�	ر ��$وى $در�ب وا�$1داد �

.�����  و(ود E.رات �	�� ���.� أن $�*ل ا�دو�� ��	م ا��+.ل �	$#	ذ ا(راءات 2$
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  �%��ف ا��واد ا��وو��  -٥
  

  دوا&" ا��ق  -١-٥
  

١-١-٥-   ��	�� وا�(	ريا��	د�� ا��ط�وب $�*�ذه �	����� ���واد ا��وو�� ا���$#د�� وا��#زو�� !�د $�د�د ��$وى ا�

 ٢٣٣-���	ت �ن ا���و$و��وم أو ا��ورا��وم ا�+د�د اE6راء أو ا��ورا��وم ��ب، ���.� �را!	ة �دى ا��	��� أن �ؤدي �8�;	

  ا�  ��	م �(�و!� �ؤھ�� $��8	 ���2 (;	ز $*(�ري �ووي. دون اذن

  

  �فا��%�  -٢-٥
  

��واد �وو�� ا��	 �$�Eل ��  ا���ب دون اذنا�1	�ل ا�ر>��� �� $�د�د $دا��ر ا���	�� ا��	د�� ا�Iز�� ����   -١-٢-٥

ا��	دة ا��وو�� ذا$;	 $�1	 �$��2*;	 و�8	 ��(دول ا�$	�� ا�ذي ��2ف +$  �>	ت ا��واد ا��وو��، وو�8	 �I!$�	رات ا�واردة 

  أد�	ه.

  

ذا ا�$��2ف !�  أ�	س ا�#طر ا���$�ل �6$#دام ا��	دة �� ��2 (;	ز $*(�ري �ووي؛ و���.� أن �8وم ھ  -٢-٢-٥

وھو �	 �1$�د �دوره !�  �	 ���: �وع ا��	دة، �IE ا���و$و��وم، ا��ورا��وم؛ و$ر���;	 ا��ظ�ري أي ��$واھ	 �ن ا��ظ	>ر 

  1	!�، و���$;	. �1�  ���ل ا��E	ل:ا�6+ط	ر��؛ و+��;	 ا�*�ز�	>� وا�����	>�؛ ودر(� $#*�*;	؛ و��$واھ	 ا6+

  

راد/�	!�) !�  �1د �$ر وا�د  Z١٠٠راي/�	!� ( ١��	�� ا��واد ا��وو�� ا�$� �$(	وز ��$واھ	 ا6+1	!�   (أ)

�دون درع، وھ� �ن ا��واد ا���2*� �� ا�*>� ا4و�  أو ا�E	���، ھ� ��	�� �(وز $#*�ض ��$واھ	 ��8دار 

  ذي ��دده ا���$وى ا�6+ط	ري �$�ك ا��واد؛��$وى �>وي وا�د !ن ا���$وى ا�

  

وا��واد ا��وو�� ا�$� $$#ذ +�I 6 ���ن ا�$#دا�� �� أي �+	ط �ووي و�8�ل �ن ا�$+$ت ا���>� ا�  أد�    (ب)

  ��$و�	$� و�(1ل �ن ا���$��ل !���	 ا�$#2I;	، ھ� �واد �(وز ��	�$;	 و�8	 ���	ر�	ت ا6دارة ا��ذرة.

  

�$و�	ت ا���	�� ا��	د�� �� �ر�ق �د �$:�ف �ن !دة ��	ن، �(وز أن $�$*رد ا���ط� ا��#$�2 و!�د $�د�د �  -٣-٢-٥

 ��	���� ا�دو�� (زءا �ن ا��ر�ق �1$	��� �1	��� #	�2 ��4 ��$وي !�  �واد �ن �>� أ#رى و�ن Eم ��$	ج ا�  ��$وى 

��زم ا��ظر �� ا(راء (�� ��	�� �(��� �#$�ف !ن ا���$وى ا�ذي ��$	ج ا��� �	�� ا��ر�ق. و!�  ا��1س �ن ذ�ك �د 

  ���	ت ا��واد ا��و(ودة �� !دد �ن ا���	�� �ن أ(ل $�د�د $ر$��	ت ا���	�� ا��I>�� �;ذه ا��(�و!� �ن ا���	��.
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��ط.�ت ا�
���� ا���د�� ��واد ا��وو�� ا��+�-د�� وا��-زو�� �ن ا�+
ب دون   -٦
  اذن

  

١-٦-  ���& �
��  

  

�*;وم ا���	�� ا��	د�� ھو �*;وم �$ط�ب $��2م $و��*� �ن ا��1دات (ا4(;زة ا����4) وا6(راءات (��	 ان   -١-١-٦

وأداؤھم وا(�	$;م) و$��2م ا��را�ق (��	 �� ذ�ك �#طط;	 ا�1	م). و���.� $��2م ��$وى $دا��ر  ا��راس�� ذ�ك $�ظ�م 

ا�ذي  ا�$;د�د ا���$	ط �� �� ا�$��2م�� أو ا��ر�ق ا��ووي وا���	�� ا��	د�� 2�2#	 ���ث �:#ذ �� ا����	ن ا��	دة ا��وو

  ا�ذي �دد$� ا�دو��. ��$;د�د ا���$	ط �� �� ا�$��2م�دد$� ا�دو��. و���.� ا!داد ا(راءات طوارئ �ن أ(ل ا�$2دي ا�*1	ل 

  

  و���.� ا���	!دة !�  $��8ق أھداف �ظ	م ا���	�� ا��	د�� !ن طر�ق �	 ���:  -٢-١-٦

  

  ا���	�� ا��	د�� ���واد ا��وو�� !�د $��2م ا��ر�ق �� أ��ر و�ت ���ن؛�را!	ة   (أ)

  

و�2ر ا��	��� ا�و2ول ا�  ا��واد أو ا��را�ق ا��وو�� !�  أد�  !دد �ن ا�4راد. و$�8�8	 �;ذه ا�.	�� ���.�   (ب)

. و!�د $�د�د �و��	طق دا#�� ��	طق �����أن $$و�  ا���ط� ا��#$�2 �� ا�دو�� ا!$�	د �	 ��دده ا��+.ل �ن 

وا�$;د�د ا���$	ط �� �� $�ك ا���	طق ���.� أن �:#ذ ا��+.ل �� ا!$�	ره $��2م أ�	ن ا���ط� و��	ن ا���ط� 
  . و���.� أن ��ون ا�و2ول ا�  $�ك ا���	طق ��8د و#	�5 ��ر�	��؛ا�$��2م

  

ا�  ا��واد  -��8ن �2��و�;مدون �را-وا+$راط $وا�ر ا��8E ���8	 �� (��� ا�4راد ا����وح �;م �:ن �2�وا   (ج)

  أو ا��را�ق ا��وو��.

  

٣-١-٦-   ��	��و���.� $و#� ا�د�� �� $���ل ا��$ط��	ت ا��$5	ر�� ا���$��� ا��	$(� !ن ا!$�	رات ا�4	ن وا�

  ا��	د��، �ن أ(ل اE�$�6	ق �ن أ�;	 6 $#ل �	�4	ن ا��ووي �$  �� ظروف ا�طوارئ.

  

  � �ن ا��4A ا و���Bط.�ت 
���� ا��واد ا��وو�  -٢-٦
  

$�8  ��	طق دا#���أو  ��ط�8 دا#������.� !دم ا�$#دام أو #زن ا��واد ا��وو�� �ن ا�*>� ا4و�  ا6 �5ن   -١-٢-٦

 ������و�وا>ط;	 وأر�5	$;	 �	درة !�  ا!	�� !���	ت ا6#$راق  ا���	طق ا�دا#���. و���.� أن $�ون أ�8ف ��ط�8 �

 ��  وو��.��واد � ا���ب دون اذن���	�

  

!�  ا�1دد ا4د�  ا�5روري �ن  وا���	طق ا�دا#��� ا���ط�8 ا������و���.� �2ر ا��	��� ا�و2ول ا�    -٢-٢-٦

ا�4راد و�2ر !دد ��	�ذھ	 !�  ا�1دد ا4د�  ا�5روري �ن ا���	�ذ. و���.� �2ر ا���	ح �`+#	ص �	�و2ول ا�  

������و�;م !�  ا4+#	ص ا�ذ�ن �Eت أ�;م (د�رون �	��8E. أ�	 دون �را��8ن �2 ا���	طق ا�دا#���أو  ا���ط�8 ا��

 �8E�	� ت أ�;م (د�رون�E� ص ا�ذ�ن �م	ء ا��ؤ�$�ن وا�زوار-ا4+#	أو ا��� ��	ح أو ا��2I26ل ا	أن �را�8;م  -��1 �.����

د#�ون $�ك +#ص ���وح �� �	�و2ول ا�  ھذه ا���	طق دون �را�ق. و���.� ا�$�8ق �ن ھو�� (��� ا4+#	ص ا�ذ�ن �

  ا���	طق، وا2دار $2	ر�G �رور أو �ط	�	ت ����و�;	 �1د $�(��;	 !�  ا���و ا�وا(ب.
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و���.� $*$�ش (��� ا4+#	ص وا�طرود !�د ا�د#ول ا�  ا���	طق ا�دا#��� أو ا�#روج ��;	، وذ�ك ����   -٣-٢-٦

  �	��+ف !ن ا��واد ا��وو�� وا��1د���. ��واد �وو��. و���ن أن $�$#دم �� ھذا ا�$*$�ش أ(;زة �#$�2 ا���ب دون اذن

  

، و�2ر و(ودھ	 ا���	طق ا������و���.� ا�$+دد �� اI�6ل ا�  أد�  �د �ن د#ول ا���	رات ا�#	�2 ا�    -٤-٢-٦

 ا���ط�8 ا������!�  ا�4	�ن ا��#�22 �6$ظ	ر ا���	رات. و���.� أن $#�5 ��$*$�ش (��� ا��ر��	ت !�د د#و�;	 

  .ا���	طق ا�دا#������.� �ظر د#ول ا���	رات ا�  و#رو(;	 ��;	. و

  

�دون ا�8ط	ع �	 دام ��;	 أ+#	ص. و�ن ا����ن، �� �	�� و(ود أ�Eر �ن  ا���	طق ا�دا#���و���.� �را���   -٥-٢-٦

.(IE� �)!دة ا��را��� ا��زدو	$#دام ��	ر (�#Uد، أن �را�ب �ل ��;م ا�  !	�ل وا

  

�ن، �رة وا�دة ��و�	 !�  ا�4ل، �:ھ��� $دا��ر ا���	�� ا��	د�� ا�*1	��؛ و$در��;م و���.� $و!�� (��� ا�1	��  -٦-٢-٦

  !�  $�*�ذھ	 ��ب ا�6$5	ء.

  

و���.� أن �ط�ب �ن �ل ��	ول ���واد ا��وو�� أن ��$زم �	(راءات �8ل !;دة ا��واد ا��وو�� ا�  �ن ���� ��   -٧-٢-٦

��واد ا��وو�� أن �$�88وا �دى و2و�;م �و�� ا��1ل �ن أن ا��واد ا��وو�� �م ��	و�$;	. و�	56	�� ا�  ذ�ك، ���.� ���	و�� ا

  ، وأن ���.وا رؤ�	ءھم ���	 �دا �;م و(ود �	 ��Eر ا�+�وك �� ھذا ا�2دد.����ب دون اذن$$1رض ���1ث أو 

  

��� و���.� ��ك �(ل �:��	ء (��� ا4+#	ص ا�ذ�ن ��ق �;م ا��2ول !�  �*	$�G أو �ط	�	ت �*$	  -٨-٢-٦

وا�ذ�ن ����ون �*	$�G أو �ط	�	ت �*$	��� $��G �	�و2ول ا�  أ�	�ن ا�$واء أو #زن ا��واد ا��وو��. و���.� و�5 

  $ر$��	ت �ن أ(ل �	 ���:

  

  �را��� ا��*	$�G وا��ط	�	ت ا��*$	��� و�*ظ;	 �� ��	ن أ��ن �I�Iل ا�  أد�  �د �ن ا��	��� ا�$��	#;	؛  (أ)

  

  	ل !�  �$رات ��	���؛و$.��ر +*رات ا�4*  (ب)

  

  و$.��ر ا�4*	ل أو ا��*	$�G أو +*را$;	 ���	 �	ن ھ�	ك د��ل !�  $1ر5;	 ���1ث أو +ك �� ذ�ك.  (ج)

  

�ن ��ؤو��� ا��+.ل،  ا���ط�8 ا�دا#��� وا���ط�8 ا������و���.� أن ��ون $�ر�ك ا��واد ا��وو�� �5ن   -٩-٢-٦

ا�   ��ط�8 �����	د�� ا��ذرة وا�5رور��. و!�د $�ر�ك ا��واد ا��وو�� �ن ا�ذي !��� أن �ط�ق �	�� $دا��ر ا���	�� ا��

ا��واد ا��وو��، �� �را!	ة  �8لأ#رى، ���.� اE$�6	ل ���	 ��$ط��	ت  ��ط�8 ����� ا�  ��ط�8 �����#	ر(;	 أو �ن 

  ا�ظروف ا��	>دة.

  

وا(راء  �	���ط�8 ا������ا����ط  �	ديا��	(ز ا�!�د  ا�$+	ف !���	ت ا$�6�	مو���.� $�*�ذ ا(راءات   -١٠-٢-٦

. و�ن أ(ل ��	��� ا��1	��� ��$��8م�� ����. و���.� $و��ر ��	طق #	��� !�  (	��� ا��	(ز ا��	دي �� ا5	ءة �	���  ا�$��8م

!	دة  ��ا���ط�8 ا����دون اذن وا1�4	ل ا��ؤذ�� ���.� ا�Iء اھ$�	م #	ص �(��� ا���	�ذ ا���$���. و���.� أن �$:�ف ���ط 

�5	ف ا�  (دران ا����  و��8 #	رج $�ك ا�(دران. واذا �	�ت (دران ا����  �$��� (دا �	ن �ن ا�(	>ز  �	(ز �	دي�ن 

  .ا�$28	ء أ����� ظل +روط ��ددھ	  ا���ط�8 ا������ا!$�	رھ	 ���ط 
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�د (ا�  �د#ل وا�د �8ط  ���ث �8�ل �ن !دد �دا#�;	 و�#	ر(;	 ا�  أد�  ا���	طق ا�دا#���و���.� $ر$�ب   -١١-٢-٦

. أ�	 ا���	�ذ ا�$+	ف !���	ت ا$�6�	م�� ا4�وال ا��E	���). و���.� $زو�د (��� �#	رج ا�طوارئ �:(;زة ا�$+1	ر $�*ل 

!�  �8ر�� �ن  ��	طق دا#���ا���$��� ا4#رى ����.� $:���;	 !�  ا���و ا�وا(ب و$زو�دھ	 �:(;زة ا�ذار. و���.� أ6 $8	م 

  ��.ا�طرق ا�1	

  

. ��ط�8 دا#���و���.� ���	طق ا�#زن أن $�ون �� $���2;	 �ن �وع "ا�.رف ا��2*��"، وأن $�8 �5ن   -١٢-٢-٦

و���.� أن $�ون �8*�� �	�$�رار و�زودة �:(;زة ا�ذار �� �	�� $+.�ل ���	 �	�ت $�ك ا���	طق �Zر �+.و��. و���.� أن 

و ا��ط	�	ت ا��*$	���، و���.� أن $ظل ا��*	$�G أو ا��ط	�	ت ا��*$	��� $�ون ھ�	ك �را��� +د�دة ��1��� ا2دار ا��*	$�G أ

. و���.� �2ر د#ول ا��#	زن !�  ا4+#	ص ا�����1ن ���ث 6 �د#�;	 �Zرھم ا6 �2��� �را�ق. ا���ط�8 ا������دا#ل 

	� ،IE� ل��ل ا�I# ،د��� ���.� ا$�	ع ا(راءات و���E	 $�ون ا��واد ا��وو�� �و5و!� �� ��ط�8 !�ل 6 �و(د ��;	 أ

�2 ���	�� ا��واد ا��وو��. و���ن أن �$�8ق ھذا ا�.رض !ن طر�ق $�*�ذ $دا��ر 	# ��<	�E$م ا�	�ا�$+	ف !���	ت ا$�6
  .ا�دور�	تأو $�ظ�م  وا�$��8م

  

 أن $�$8ط �	�$+	ف !���	ت ا$�6�	مو���.� �I+	رات ا�2	درة !ن (��� أ(;زة ا�6$+1	ر ا��1$��8   -١٣-٢-٦

��1ل �;	 �وظ*ون �	�$�رار وذ�ك �ن أ(ل ر2د ا�6ذارات و$���8;	 وا�$;Iل ا�$2دي  ��ط� ا�ذار �ر�ز��و$�(ل �� 

 ا���ط�8 ا������دا#ل  ��ط� ا�6ذار ا��ر�ز��. و���.� !	دة أن $�8 و�وات ا�$2ديوادارة ا��ر�ق  �	��راس وا6$2	ل

�ط� ا�6ذار �  $���ن �1	��� أدا>;	 وظ	>*;	. و���.� $��2ن �	 �م ��ن و(ودھ	 �� ��ط�8 أ#رى �(	ورة ��ؤدي ا�
  .ا�$;د�د ا���$	ط �� �� ا�$��2م���ث ���ن �وظ	>*;	 أن $�$�ر �� و(ود  ا��ر�ز��

  

�ط� ا�6ذاروا�1	��ون ��  ا��راسو���.� $و��ر #د�� �را�� دون ا�8ط	ع. و���.� أن �واظب   -١٤-٢-٦� 

ا��و(ودة #	رج ا��و��، وذ�ك #Iل ا��	!	ت ا�$� 6  �8وات ا�$2دي -رات ��ددة!�  �$-!�  ا6$2	ل  ا��ر�ز��

و$زو�دھم ��	 �I>م أداءھم �;	�;م و�8	 ��8وا��ن وا��وا>G ا�وط���. واذا �م ��ن  ا��راس��1�ون ��;	. و���.� $در�ب 

�	 �I>�	 �� $و��ت ����;	 �ن ا������  �وات ا�$2دي�����ن �	�� ���.� ا$#	ذ ا�$دا��ر ا��*��� �و2ول  ا��راس���$

  ��واد �وو��. ا���ب دون اذن�(	�;� ا�;(وم ا����G و��� 

  

�را�� دور�	تو���.� $و��ر   -١٥-٢-٦� ����  .ا���ط�8 ا��

  

و���.� $و��ر �ظم ار�	ل #	�2 ���+ف !ن ا�$I!ب وا�دادات �وى ��$8�� $ر�ط �	 ��ن أ(;زة   -١٦-٢-٦

. و���.� ا�6راع �ورا �$��8م ا�6ذارات ا�$� ��ط� ا�6ذار ا��ر�ز��و��ن  !���	ت ا$�6�	م �	�$+	فا�6$+1	ر ا�#	�2  

  وا$#	ذ ا6(راء ا��I>م. �	�$+	ف !���	ت ا$�6�	م$و�دھ	 أ(;زة ا�6$+1	ر ا�#	�2  

  

ط� ا�6ذار ��و���.� $و��ر �ظم ار�	ل #	�2 �$1ددة و�$�و!� �I$2	6ت ا�2و$�� ذات ا6$(	ھ�ن ��ن   -١٧-٢-٦
�ن أ(ل ا�4+ط� ا�$� $�طوي !�  !���	ت ا��+ف وا�$��8م وا�$2دي. �ذ�ك ���.� $و��ر  �وات ا�$2ديو��ن  ا��ر�ز��

�ط� ا�6ذار ا��ر�ز��و��ن  ا��راسا$2	ل 2و$� #	ص ذي ا$(	ھ�ن ��ن �.  

  

���واد ا��وو��.  دون اذن ��بو���.� ا!داد #طط !�ل ��طوارئ �ن أ(ل ا��وا(;� ا�*1	�� 4ي ��	و��   -١٨-٢-٦

!�  ا4!�	ل ا�$� �8و�ون �;	 �� �	��  �وات ا�$2ديو  ا��راسو���.� أن  $�طوي �Eل ھذه ا�#طط !�  $در�ب  

 ازاء ��	و�� ا�$�	م �وات ا�$2دي أو ا��راس ا�طوارئ. و���.� أن $�طوي أ�5	 !�  ا�$(	�� �I>��  �ن (	�ب
. �وات ا�$2ديو  ا��راس. و���.� ا��واظ�� �	�$ظ	م !�  ا�$���ق ا�د��ق ��ن ا���ط�8 ا������ وا���	طق ا�دا#���
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 ا��راس و�وات ا�$2ديو�	56	�� ا�  ذ�ك، ���.� $در�ب �وظ*� ا��ر�ق اU#ر�ن وا!دادھم ���1ل �	�$1	ون ا��	�ل �� 

  وأ�ر�� ا�6$(	�� ا�#	�2 �	�4	ن �$�*�ذ #طط ا�طوارئ.

  

���واد ا��وو�� أ�E	ء ظروف اI#6ء ا�ط	رئ  ��ب دون اذن��	ت ��5	ن !دم �دوث و���.� ا$#	ذ ا�$ر$  -١٩-٢-٦

  (��	 �� ذ�ك ا�$در��	ت). 

  

و���.� أن �(ري ا��+.ل $���8	ت ��ظ	م ا���	�� ا��	د�� ا�+	�ل ا���*ذ وا6(راءات وا�6$(	�� ا��ر��1 �ن   -٢٠-٢-٦

  ذ�ك �$�د�د �دى !و��$;	 و�	!��$;	.�رة  �ل !	م !�  ا�4ل، و �وات ا�$2ديو  ا��راس(	�ب 

  

و�ظم ا6$2	6ت،   ا�$��8مو ا�$+	ف !���	ت ا$�6�	مو���.� أن �#$�ر ا��+.�ون �2ورة ��$ظ�� �ظم   -٢١-٢-٦

�	56	�� ا�  وظ	>ف ا���	�� ا��	د�� ا4#رى، �E�$�I	ق �ن ا��	��� $+.��;	 �2ورة ��$�رة. و!�د ا�$+	ف أي !�وب، 

��� �:�رع �	 ���ن.���.� ا$#	ذ ا(ر��  اءات 2$

  

  ��ط.�ت 
���� ا��واد ا��وو�� �ن ا��4A ا�=����  -٣-٦
  

  .��ط�8 ��������.� !دم ا�$#دام أو #زن ا��واد ا��وو�� �ن ا�*>� ا�E	��� ا6 دا#ل   -١-٣-٦

  

د ��	�ذھ	 !�  ا�1دد ا4د�  ا�5روري �ن ا�4راد و�2ر !د ا���ط�8 ا������و���.� �2ر ا�و2ول ا�    -٢-٣-٦

دون �را��8ن �2��و�;م !�   ا���ط�8 ا������!�  ا�1دد ا�5روري �ن ا���	�ذ. و���.� �2ر ا���	ح �	�و2ول ا�  

 �8E�	� ت أ�;م (د�رون�E� ص ا�ذ�ن �م	ا4+# 	�8. أ�E�	� ت أ�;م (د�رون�E ص ا�ذ�ن	-ا4+# ��	ح أو ا��2I26ل ا	�1�

ن �را�8;م +#ص ���وح �� �	�و2ول ا�  ھذه ا���ط�8 دون �را�ق. و���.� ا�$�8ق ����.� أ -أو ا���	ء ا��ؤ�$�ن وا�زوار

�ن ھو�� (��� ا4+#	ص ا�ذي �د#�ون $�ك ا���	طق، وا2دار $2	ر�G �رور أو �ط	�	ت ����و�;	 �1د $�(��;	 !�  

  ا���و ا�وا(ب.

  

 أو ا�#روج ��;	. ا������ا���ط�8 و���.� $*$�ش ا��ر��	ت وا4+#	ص وا�طرود !�د ا�د#ول ا�    -٣-٣-٦

  

و�2ر و(ودھ	 !�  ا�4	�ن  ا���ط�8 ا������و���.� ا��د �2را�� �ن د#ول ا���	رات ا�#	�2 ��   -٤-٣-٦

  ا��#�22 �6$ظ	ر ا���	رات.

  

و���.� $و!�� (��� ا�1	���ن، �رة وا�دة ��و�	 !�  ا�4ل، �:ھ��� $دا��ر ا���	�� ا��	د�� ا�*1	��، و$در��;م   -٥-٣-٦

  �  $�*�ذھ	 ��ب ا�6$5	ء.!

  

و���.� أن �ط�ب �ن �ل ��	ول ���واد ا��وو�� أن ��$زم �	(راءات �8ل !;دة ا��واد ا��وو�� ا�  �ن ���� ��   -٦-٣-٦

��	و�$;	. و�	56	�� ا�  ذ�ك، ���.� ���	و�� ا��واد ا��وو�� أن �$�88وا �دى و2و�;م ا�  �و�� ا��1ل �ن أن ا��واد 

  ، وأن ���.وا رؤ�	ؤھم ���	 �دا �;م �	 ��Eر ا�+ك �� ھذا ا�2دد.����ب دون اذن ���1ث أو ا��وو�� �م $$1رض

  

و���.� �*ظ �(ل �:��	ء (��� ا4+#	ص ا�ذ�ن ��ق �;م ا��2ول !�  �*	$�G أو �ط	�	ت �*$	��� وا�ذ�ن   -٧-٣-٦

��واد ا��وو��. و���.� و�5 $ر$��	ت �ن ����ون ا��*	$�G أو �ط	�	ت �*$	��� $��G �	�و2ول ا�  أ�	�ن ا�$واء أو #زن ا

  أ(ل �	 ���: 
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  �را��� ا��*	$�G وا��ط	�	ت ا��*$	��� و�*ظ;	 �� ��	ن أ��ن �I�Iل ا�  أد�  �د �ن ا��	��� ا�$��	#;	؛  (أ)

  

  و$.��ر +*رات ا�4*	ل !�  �$رات �$�	���؛  (ب)

  �ل !�  $1ر5;	 ���1ث أو +ك �� ذ�ك.و$.��ر ا�4*	ل أو ا��*	$�G أو +*را$;	 ���	 �	ن ھ�	ك د�  (ج)

  

�ن ��ؤو��� ا��+.ل، ا�ذي !��� أن �ط�ق  ا���ط�8 ا������و���.� أن ��ون $�ر�ك ا��واد ا��وو�� �5ن   -٨-٣-٦

��ط�8  ا�  #	ر(;	 أو �ن  ��ط�8 ������	�� $دا��ر ا���	�� ا��	د�� ا��ذرة وا�5رور��. و!�د $�ر�ك ا��واد ا��وو�� �ن 
����  أ#رى، ���.� اE$�6	ل ���	 ��$ط��	ت �8ل ا��واد ا��وو��، �� �را!	ة ا�ظروف ا��	>دة.��ط�8 �����  ا�  �

  

، وا(راء �	���ط�8 ا������ا����ط  ا��	(ز ا��	دي !�د ا�$+	ف !���	ت ا$�6�	مو���.� $�*�ذ ا(راءات   -٩-٣-٦

. و�ن ��$��8م�� ا5	ءة �	���  ����ط�8 ا������ #	ر(�ا�$��8م �� ����. و���.� $و��ر ��	طق #	��� !�  (	��� ا����ط ا�

أ(ل ��	��� ا��1	��� دون اذن وا1�4	ل ا��ؤذ�� ���.� ا�Iء اھ$�	م #	ص �(��� ا���	�ذ ا���$���. و���.� أن �$:�ف ���ط 

����ان ا����  �5	ف ا�  (دران ا���� . و��8 #	رج $�ك ا�(دران. واذا �	�ت (در �	(ز �	دي!	دة �ن  ا���ط�8 ا��

  .ا�$28	ء أ���، �� ظل +روط ��ددھ	 ا���ط�8 ا�������$��� (دا �	ن �ن ا�(	>ز ا!$�	رھ	 ���ط 

  

أن $�$8ط  �	�$+	ف !���	ت ا$�6�	مو���.� �I+	رات ا�2	درة !ن (��� أ(;زة ا�6$+1	ر ا��1$��8   -١٠-٣-٦

أ(ل ر2د ا�6ذارات و$���8;	 وا�$;Iل ا�$2دي ��1ل �;	 �وظ*ون �	�$�رار وذ�ك �ن  ��ط� ا�ذار �ر�ز��و$�(ل �� 

 ا���ط�8 ا������دا#ل  ��ط� ا�6ذار ا��ر�ز��. و���.� !	دة أن $�8 و�وات ا�$2ديوادارة ا��ر�ق  �	��راس وا6$2	ل

�ط� ا�6ذار �	 �م ��ن و(ودھ	 �� ��ط�8 أ#رى �(	ورة ��ؤدي ا�  $���ن �1	��� أدا>;	 وظ	>*;	. و���.� $��2ن �
  .ا�$;د�د ا���$	ط �� �� ا�$��2م���ث ���ن �وظ	>*;	 أن $�$�ر �� و(ود  ر�ز��ا��

  

و���.� $و��ر �ظم ار�	ل #	�2 ���+ف !ن ا�$I!ب وا�دادات �وى ��$8�� $ر�ط �	 ��ن أ(;زة   -١١-٣-٦

$��8م ا�6ذارات ا�$� . و���.� ا�6راع �ورا ���ط� ا�6ذار ا��ر�ز��و��ن  �	�$+	ف !���	ت ا$�6�	ما�6$+1	ر ا�#	�2  

  وا$#	ذ ا6(راء ا��I>م. �	�$+	ف !���	ت ا$�6�	م$و�دھ	 أ(;زة ا�6$+1	ر ا�#	�2  

  

�ط� ا�6ذار و���.� $و��ر �ظم ار�	ل #	�2 �$1ددة و�$�و!� �I$2	6ت ا�2و$�� ذات ا6$(	ھ�ن ��ن   -١٢-٣-٦�
!���	ت ا��+ف وا�$��8م وا�$2دي. �ذ�ك ���.� $و��ر  �ن أ(ل ا�4+ط� ا�$� $�طوي !�  �وات ا�$2ديو��ن  ا��ر�ز��

�ط� ا�6ذار ا��ر�ز��و��ن  ا��راسا$2	ل 2و$� #	ص ذي ا$(	ھ�ن ��ن �.  

  

���واد ا��وو��.  ��ب دون اذنو���.� ا!داد #طط !�ل ��طوارئ �ن أ(ل ا��وا(;� ا�*1	�� 4ي ��	و��   -١٣-٣-٦

!�  ا4!�	ل ا�$� �8و�ون �;	 �� �	��  �وات ا�$2ديو  ا��راسو���.� أن $�طوي �Eل ھذه ا�#طط !�  $در�ب  

 ازاء ��	و�� ا�$�	م �وات ا�$2دي أو ا��راس ا�طوارئ. و���.� أن $�طوي أ�5	 !�  ا�$(	�� �I>��  �ن (	�ب
����. دي�وات ا�$2و  ا��راس. و���.� ا��واظ�� �	�$ظ	م !�  ا�$���ق ا�د��ق ��ن وا���	طق ا�دا#��� ا���ط�8 ا��

 �وات ا�$2دي و ا��راسو�	56	�� ا�  ذ�ك، ���.� $در�ب �وظ*� ا��ر�ق اU#ر�ن وا!دادھم ���1ل �	�$1	ون ا��	�ل �� 

  وأ�ر�� ا�6$(	�� ا�#	�2 �	�4	ن �$�*�ذ #طط ا�طوارئ.

  

ا�ط	رئ ���واد ا��وو�� أ�E	ء ظروف اI#6ء  ��ب دون اذنو���.� ا$#	ذ ا�$ر$��	ت ��5	ن !دم �دوث   -١٤-٣-٦

  (��	 �� ذ�ك ا�$در��	ت). 
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و���.� أن �(ري ا��+.ل $���8	ت دور�� ��ظ	م ا���	�� ا��	د�� ا�+	�ل ا���*ذ وا6(راءات وا$�6(	��   -١٥-٣-٦

  ، وذ�ك �$�د�د �دى !و��$;	 و�	!��$;	.�وات ا�$2ديو  ا��راسا��ر��1 �ن (	�ب 

  

وا6$2	6ت و�ذ�ك وظ	>ف  ا�$��8مو $+	ف !���� ا$�6�	ما�و���.� أن �#$�ر ا��+.�ون �	�$ظ	م �ظم   -١٦-٣-٦

��$;	 ا�$+.����. و!�د ا�$+	ف أي !�وب، ���.� ا$#	ذ ا(راءات I2 د�د �دى ا�$�رار�ا���	�� ا��	د�� ا4#رى، �$

��� �� أ�رع و�ت ���ن.��2$  

  

  ��ط.�ت 
���� ا��واد ا��وو�� �ن ا��4A ا�=��=�  -٤-٦
  

دام أو #زن ا��واد ا��وو�� �ن ا�*>� ا�E	��E ا6 دا#ل ��ط�8 ��ون ا�د#ول ا��;	 #	15	 ���.� !دم ا�$#  -١-٤-٦

  ��ر�	��.

  

و���.� $و!�� (��� ا�1	���ن �رارا (��و�	 $8ر��	) �:ھ��� $دا��ر ا���	�� ا��	د�� ا�*1	�� و$در��;م !�    -٢-٤-٦

  $�*�ذھ	. 

  

�ؤو��� ا��+.ل، ا�ذي �$�1ن !��� أن �ط�ق �	�� $دا��ر و���.� أن ��ون $�ر�ك ا��واد ا��وو�� �ن �  -٣-٤-٦

  ا���	�� ا��	د�� ا��ذرة وا�5رور��.

  

�	$#	ذ ا6(راء  �وات ا�$2ديأو  ا��راسو���.� و�5 $ر$��	ت $�*ل ا�$+	ف أي ا�$�	م �دون اذن و��	م   -٤-٤-٦

  ا��I>م ازاء ��	و6ت ا$�6�	م.

  

���واد ا��وو��.  ��ب دون اذنأ(ل ا��وا(;� ا�*1	�� 4ي ��	و��  و���.� ا!داد #طط !�ل ��طوارئ �ن  -٥-٤-٦

و���.� �;ذه ا�#طط أن $�طوي !�  $در�ب �وظ*� ا��ر�ق !�  ا�$2رف �� �	�� ا�طوارئ. ��	 ���.� أن $�طوي !�  

  ازاء ��	و�� ا$�6�	م. �وات ا�$2دي أو ا��راسا�$(	�� �I>�� �ن (	�ب 

  

.ل $���8	ت دور�� ��ظ	م ا���	�� ا��	د�� ا���*ذ وا�6$(	�� ا��ر��1 �ن (	�ب و���.� أن �(ري ا��+  -٦-٤-٦

��� �� �وات ا�$2ديو ا��ـراس���د�د �دى !و��$;	 و�1	��$;	. و!�د ا�$+	ف أي !�وب، ���.� ا$#	ذ ا(راءات 2$$� ،

 أ�رع و�ت ���ن. 
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��+�-د�� ��ط.�ت ا�
���� ا���د�� ��را�ق ا��وو�� وا��واد ا��وو�� ا  -٧
  وا��-زو�� �ن ا��-ر�ب

  

١-٧-  ���& �
��  
  

ا�$� $+�ل ا��واد ا��وو�� أو ا��و(;�b 5د �ر�ق �ووي ا�  $1رaض  ا�$#ر�ب���ن أن $ؤدي أ!�	ل   -١-١-٧

ا�1	���ن ا�  #طر ا+1	!�، و���ن أن $ؤدي أ�5	 ا�  ا�$�	ل ا�طIق �+	ط ا+1	!� �;دد ا�(�;ور وا���>�. و$1$�د 

+1	!�� ا!$�	دا +د�دا !�  ا�$;د�د ا��:#وذ �� ا����	ن و�وع ا��واد ا��وو�� وا��#زون �ن ا��واد ا��وو�� ا4#ط	ر ا6

 ا�$#ر�بو��$(	$;	 ا�6+ط	ر�� و$��2م ا��ر�ق أو ا�$.��ف و��	$� ا��$1��8 �	�4	ن. و�	�$	�� �	ن $��8م ا�$�	ل �دوث 

و ا�طرود ���.� ا(راؤه �	�$+	ور ا�و�Eق ���	 ��ن أ#2	>�� ا�4	ن و!وا��� ا6+1	!�� �ن زاو�� $��2م ا��ر�ق ذا$� أ

  وا���	�� ا��	د��.

  

٢-١-٧-   ��$��2م $و��*� �ن ا��1دات (أ(;زة ا�4ن)  ا�$#ر�بو�$ط�ب �*;وم ا���	�� ا��	د�� �ن أ(ل ��	�

�#طط;	 ا�1	م). و���.� $��2م وأداؤھم وا(�	$;م) و$��2م ا��را�ق (��	 �� ذ�ك  ا��راسوا6(راءات (��	 ��;	 $�ظ�م 

وا�$;د�د ا���$	ط �� �� ��$وى $دا��ر ا���	�� ا��	د�� 2�2#	 ���ث �:#ذ �� ا����	ن ا��ر�ق ا��ووي أو ا��واد ا��وو�� 
��$;د�د ا���$	ط ا�ذي �دد$� ا�دو�� و!وا��� ا6+1	!��. و���.� ا!داد ا(راءات طوارئ �ن أ(ل ا�$2دي ا�*1	ل  ا�$��2م
  ا�ذي �دد$� ا�دو��. $��2م�� �� ا�

  

و���.� أن ��ون ھدف �ظ	م ا���	�� ا��	د�� ھو أن ����، أو �ؤ#ر، ا�و2ول ا�  ا��را�ق ا��وو�� أو ا��واد   -٣-١-٧

 	;�� 	�� ��	��أو �Zرھ	 �ن ا�و�	>ل ا�$���8، أو  ا��وا(ز ا��	د��ا��وو�� أو ا���طرة !��;	، ��$#د�	 �(�و!� $دا��ر ��

 ا�$#ر�ب�ن ا�$2دي �	6 ���� ا��	ل !����  �وات ا�$2ديأو  ا��راس���ث �$��ن  و�وات ا�$2دي اسا��ر��$#د�	 

  ��(	ح.

  

  و���.� ا���	!دة !�  $��8ق أھداف �ظ	م ا���	�� ا��	د�� !ن طر�ق �	 ���:  -٤-١-٧

  

  �را!	ة ا���	�� ا��	د�� ���واد ا��وو�� !�د $��2م ا��ر�ق �� أ��ر و�ت ���ن؛  (أ)

  

و�2ر ا��	��� ا�و2ول ا�  ا��واد أو ا��را�ق ا��وو�� !�  أد�  !دد �ن ا�4راد. و$�8�8	 �;ذه ا�.	�� ���.�   (ب)

و�Zرھ	.  و��	طق ��و�� ��	طق �����أن $$و�  ا���ط� ا��#$�2 �� ا�دو�� ا!$�	د �	 ��دده ا��+.ل �ن 

وا�$;د�د ا���$	ط ��ط� و��	ن ا���ط� و!�د $�د�د $�ك ا���	طق ���.� أن $ؤ#ذ �� ا6!$�	ر $��2م أ�	ن ا�
  . و���.� أن ��ون ا�و2ول ا�  $�ك ا���	طق ��8دا و#	15	 ��ر�	��؛�� �� ا�$��2م

  

ا�  ا��واد  -دون �را��8ن �2��و�;م-وا+$راط $وا�ر ا��8E ���8	 �� (��� ا�4راد ا����وح �;م �:ن �2�وا   (ج)

  أو ا��را�ق ا��وو��.

  

ا�4	ن أن ��1�وا، �	�$1	ون ا�و�Eق �� أ#2	>�� ا���	�� ا��	د��، !�  $��8م !وا�ب  و���.� 2#4	>��  -٥-١-٧

ا�ذي �دد$� ا�دو��، �.�� $�د�د ا��واد ا��وو��، أو  ا�$;د�د ا���$	ط �� �� ا�$��2ما4!�	ل ا�1دا>�� ا�$� رو!�ت �� ��	ق 

	;$�	��. و���.� أن $ؤ#ذ �� ا6!$�	ر أ�5	 ا�$#ر�ب�ن  ا��د ا4د�  �ن ا��1دات أو ا��ظم أو ا4(;زة، ا�$� �$�1ن 

 ��ط�8 (��	طق) ��و��، ���.� أن $و�5 �� ا�$#ر�با�$دا��ر ا��و5و!� �� ا��ر�ق Z4راض ا�4	ن. و�دى ا���	�� �ن 
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$��1 ، �رادى أو �(ا�$#ر�ب(��� ا��واد ا��وو�� أو ا��1دات ا��وو�� وا��ظم أو ا4(;زة ا�$� ���ن أن �ؤدي $1ر5;	 ا�  

�$�	(	ت ا�$� �د $�ون �$5	ر�� وا�$� I� ل د��ق�����ب ا�$���ل، ا�  !وا�ب ا+1	�Z ��!ر ��8و��. و���.� ا(راء $

$�(م !ن ا!$�	رات ا�4	ن وا���	�� ا��	د��، وذ�ك ��5	ن أن 6 $ؤدي ا�  ا15	ف ا�4	ن ا��ووي، �$  �� ظروف 

  ا�طوارئ.

  

ت ��ظ	م ا���	�� ا��	د�� ا�+	�ل ا���*ذ وا6(راءات وا�6$(	�� ا��ر��1 �ن و���.� أن �(ري ا��+.ل ���8$	  -٦-١-٧

  �رة  �ل !	م !�  ا�4ل، وذ�ك �$�د�د �دى !و��$;	 و�	!��$;	. �وات ا�$2ديو  ا��راس(	�ب 

  

� وا6$2	6ت، �	56	� وا�$��8م ا�$+	ف !���	ت ا$�6�	مو���.� أن �#$�ر ا��+.�ون �2ورة ��$ظ�� �ظم   -٧-١-٧

ا�  وظ	>ف ا���	�� ا��	د�� ا4#رى، �E�$�I	ق �ن ا��	��� $+.��;	 �2ورة ��$�رة. و!�د ا�$+	ف أي !�وب، ���.� 

��� �:�رع �	 ���ن.��  ا$#	ذ ا(راءات 2$

  

�� .��A&2ت ا��وى ا��وو��  -٢-٧�  ا���ط.�ت ا���
  

١-٢-٧-  	�� ا�$#ر�ب�� ا��	د�� ���ط	ت ا�8وى ا��وو�� �ن $�Eل �(�و!� ا�$دا��ر ا�$	��� ا��$ط��	ت ا���ط��8 !�  ا�

  �$�(� ��	 ��;	 �ن ��$(	ت ا�+ط	ر�� و�	 $�طوي !��� �ن �وة دا��1 �8	���$;	 ��$+$ت.

  

وا��واد ا��وو�� أو ا��1دات ا��وو��، وا��ظم وا4(;زة ا��;�� �`�	ن، أو ا�$� ���ن أن �ؤدي $1ر5;	   -٢-٢-٧

أ�	 ا��1دات أو ا��ظم أو  ��ط�8 (��	طق) ��و����8و��، ���.� و15;	 �2را �� ا�  !وا�ب ا+1	�Z ��!ر  ��$#ر�ب

����.� $���8;	 �ن زاو�� أEرھ	 ا���$�ل !�  أ�	ن ا���ط� !�د�	 $$1رض ا�   ��ط�8 �����ا4(;زة ا��و5و!� #	رج 

  .ا�$;د�د ا���$	ط �� �� ا�$��2م

  

ا�1دد ا4د�  ا�5روري �ن ا�4راد و�2ر !دد ��	�ذھ	  !�  ا���ط�8 ا������و���.� �2ر ا�و2ول ا�    -٣-٢-٧

دون �را��8ن �2��و�;م !�   ا���ط�8 ا������!�  ا�1دد ا�5روري �ن ا���	�ذ. و���.� �2ر ا���	ح �	�و2ول ا�  

 �8E�	� ت أ�;م (د�رون�E� ص ا�ذ�ن �م	ا4+# 	�8. أ�E�	� ت أ�;م (د�رون�E ص ا�ذ�ن	ح أو ا��2-ا4+#I26ل ا	�1� ��	

����.� أن �را�8;م +#ص ���وح �� �	�و2ول ا�  ھذه ا���ط�8 دون �را�ق. و���.� ا�$�8ق  -أو ا���	ء ا��ؤ�$�ن وا�زوار

�ن ھو�� (��� ا4+#	ص ا�ذي �د#�ون $�ك ا���	طق، وا2دار $2	ر�G �رور أو �ط	�	ت ����و�;	 �1د $�(��;	 !�  

  ا���و ا�وا(ب.

  

، وذ�ك ���� اد#	ل أدوات ا���	طق ا������#	ص وا�طرود ��$*$�ش !�د د#ول و���.� ا#5	ع (��� ا4+  -٤-٢-٧

. و���ن ا�$#دام ا���	طق ا������. و���.� ا#5	ع (��� ا�1ر�	ت ��$*$�ش !�د د#ول ا�$#ر�ب���ن ا�$#دا�;	 �� 

	�  م ا���ط�8 �	�8وة.أ(;زة ��+ف ا��$*(رات وا��1	دن �� !���	ت ا�$*$�ش. و���.� ا6�$�	ط ���� ا���	رات �ن ا�$

  

و�2ر و(ودھ	 !�  ا�4	�ن  ا���	طق ا������و���.� ا��د �2را�� �ن د#ول ا���	رات ا�#	�2 ��   -٥-٢-٧

  .ا���	طق ا���و��ا��#�22 �6$ظ	ر ا���	رات. و���.� �ظر د#ول ا���	رات ا�#	�2 �� 

  

��� $دا��ر ا���	�� ا��	د�� ا�*1	�� و$در��;م و���.� $و!�� (��� ا�1	���ن، �رة وا�دة ��و�	 !�  ا�4ل، �:ھ  -٦-٢-٧

  !�  $�*�ذھ	 ��ب ا�6$5	ء.
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و���.� أن �ر2د ا��+.�ون ا��ر�ق ���ؤول دون أي $I!ب أو $د#ل �	��1دات أو ا��ظم أو ا4(;زة ��   -٧-٢-٧

��ط� ا��#$�2 �$  �	ن ، أو ���+ف �	6 !ن أي $I!ب أو $د#ل �ن ھذا ا���8ل. و���.� $8د�م $8ر�ر ��ا���	طق ا���و��

  ھ�	ك �	 �د!و ا�  ا�+ك �� �دوث �+	ط !دا>�.

  

  و!�  اEر أي �$رة اIZق/�2	��، ���.� ا$#	ذ ا�$�	ط	ت ��ل �دء $+.�ل ا��*	!ل ��+ف أي أ!�	ل !دا>��.  -٨-٢-٧

  

٩-٢-٧  ��� وا�ذ�ن و���.� �*ظ �(ل �:��	ء (��� ا4+#	ص ا�ذ�ن ��ق �;م ا��2ول !�  �*	$�G أو �ط	�	ت �*$	

���ون ا��*	$�G أو �ط	�	ت �*$	��� $��G �	�و2ول ا�  أ�	�ن ا�$واء أو #زن ا��واد ا��وو��. و���.� و�5 $ر$��	ت �ن �

  أ(ل �	 ���: 

  

  �را��� ا��*	$�G وا��ط	�	ت ا��*$	��� و�*ظ;	 �� ��	ن أ��ن �I�Iل ا�  أد�  �د �ن ا��	��� ا�$��	#;	؛  (أ)

  

  *	ل !�  �$رات �$�	���؛و$.��ر +*رات ا�4  (ب)

  

  و$.��ر ا�4*	ل أو ا��*	$�G أو +*را$;	 ���	 �	ن ھ�	ك د��ل !�  $1ر5;	 ���1ث أو +ك �� ذ�ك.  (ج)

  

، وا(راء �	���ط�8 ا������ا����ط  ا��	(ز ا��	دي !�د ا�$+	ف !���	ت ا$�6�	مو���.� $�*�ذ ا(راءات   -١٠-٢-٧

. و�ن ��$��8م�� ا5	ءة �	���  ����ط�8 ا������ 	��� !�  (	��� ا����ط ا�#	ر(�ا�$��8م �� ����. و���.� $و��ر ��	طق #

أ(ل ��	��� ا��1	��� دون اذن وا1�4	ل ا��ؤذ�� ���.� ا�Iء اھ$�	م #	ص �(��� ا���	�ذ ا���$���. و���.� أن �$:�ف ���ط 

����ك ا�(دران. واذا �	�ت (دران ا����  �5	ف ا�  (دران ا���� . و��8 #	رج $� �	(ز �	دي!	دة �ن  ا���ط�8 ا��

  .ا�$28	ء أ���، �� ظل +روط ��ددھ	 ا���ط�8 ا�������$��� (دا �	ن �ن ا�(	>ز ا!$�	رھ	 ���ط 

  

��ث �8�ل �ن !دد �دا#�;	 و�#	ر(;	 ا�  أد�  �د (ا�  �د#ل وا�د �8ط  ا���	طق ا���و��و���.� $ر$�ب   -١١-٢-٧�

. أ�	 ا���	�ذ ا�$+	ف !���	ت ا$�6�	م�د (��� �#	رج ا�طوارئ �:(;زة ا�$+1	ر $�*ل �� ا4�وال ا��E	���). و���.� $زو

!�  �8ر�� �ن  ��	طق ��و��ا���$��� ا4#رى ����.� $:���;	 !�  ا���و ا�وا(ب و$زو�دھ	 �:(;زة ا�ذار. و���.� أ6 $8	م 

  ا�طرق ا�1	��.

  

� �$:#�ر ا�د#ول ا��;	. ����.� $:���;	 �+�ل ��	�ب و���.� أن ��ون ھ�	ك $ر$�ب �� ا���	طق ا���و�  -١٢-٢-٧

وو�5 أ(;زة ا�ذار ��;	 !�د�	 6 $�ون ��رو��. و���.� �را��� ا2دار ا��*	$�G أو ا��ط	�	ت ا��*$	��� �2را��. ����.� 

��	�$;	 �+�ل ��	�ب ��5	ن !دم ا�$#دا�;	 �2ورة �ؤذ��.  

  

أن $�$8ط  �	�$+	ف !���	ت ا$�6�	مة ا�6$+1	ر ا��$1��8 و���.� �I+	رات ا�2	درة !ن (��� أ(;ز  -١٣-٢-٧

��1ل �;	 �وظ*ون �	�$�رار وذ�ك �ن أ(ل ر2د ا�6ذارات و$���8;	 وا�$;Iل ا�$2دي  ��ط� ا�ذار �ر�ز��و$�(ل �� 

 ا������ا���ط�8 دا#ل  ��ط� ا�6ذار ا��ر�ز��. و���.� !	دة أن $�8 و�وات ا�$2ديوادارة ا��ر�ق  �	��راس وا6$2	ل

�ط� ا�6ذار �	 �م ��ن و(ودھ	 �� ��ط�8 أ#رى �(	ورة ��ؤدي ا�  $���ن �1	��� أدا>;	 وظ	>*;	. و���.� $��2ن �
  .ا�$;د�د ا���$	ط �� �� ا�$��2م���ث ���ن �وظ	>*;	 أن $�$�ر �� و(ود  ا��ر�ز��

  

�ط� ا�6ذارا�1	��ون �� و ا��راسو���.� $و��ر #د�� �را�� دون ا�8ط	ع. و���.� أن �واظب   -١٤-٢-٧� 

ا��و(ودة #	رج ا��و��، وذ�ك #Iل ا��	!	ت ا�$� 6  �8وات ا�$2دي  -!�  �$رات ��ددة-!�  ا6$2	ل  ا��ر�ز��
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و$زو�دھم ��	 �I>م أداءھم �;	�;م و�8	 ��8وا��ن وا��وا>G ا�وط���. واذا �م ��ن  ا��راس��1�ون ��;	. و���.� $در�ب 

��ل أن �8$ ��	و��  �وات ا�$2ديا����G (�دا و/أو ا��رس ��.� ا$#	ذ ا�$دا��ر ا��*��� �و2ول �����ن �	�� � ا��راس

  ا�$#ر�ب أو أ�E	ء و�و!;	 ���� ا��	�;	 ��(	ح.

  

�را�� دور�	تو���.� $و��ر   -١٥-٢-٧� ����  .ا���ط�8 ا��

  

�� $ر�ط �	 ��ن أ(;زة و���.� $و��ر �ظم ار�	ل ��ر�� ���+ف !ن ا�$I!ب وا�دادات �وى ��8$  -١٦-٢-٧

. و���.� ا�6راع �ورا �$��8م ا�6ذارات ا�$� ��ط� ا�6ذار ا��ر�ز��و��ن  �	�$+	ف !���	ت ا$�6�	ما�6$+1	ر ا�#	�2  

  وا$#	ذ ا6(راء ا��I>م. �	�$+	ف !���	ت ا$�6�	م$و�دھ	 أ(;زة ا�6$+1	ر ا�#	�2  

  

�ط� ا�6ذار و�$�و!� �I$2	6ت ا�2و$�� ذات ا6$(	ھ�ن ��ن  و���.� $و��ر �ظم ار�	ل ��ر�� �$1ددة  -١٧-٢-٧�
وا�$2دي. �ذ�ك ���.� $و��ر  ا�$��8م�ن أ(ل ا�4+ط� ا�$� $�طوي !�  !���	ت ا��+ف و �وات ا�$2ديو��ن  ا��ر�ز��

�ط� ا�6ذار ا��ر�ز��و��ن  ا��راسا$2	ل 2و$� #	ص ذي ا$(	ھ�ن ��ن �.  

  

. و���.� أن  $�طوي �Eل $#ر�ب��طوارئ �ن أ(ل ا��وا(;� ا�*1	�� 4ي ��	و��  و���.� ا!داد #طط !�ل  -١٨-٢-٧

!�  ا4!�	ل ا�$� �8و�ون �;	 �� �	�� ا�طوارئ. و���.� أن $�طوي  �وات ا�$2ديو  ا��راسھذه ا�#طط !�  $در�ب  

. ا������ وا���	طق ا���و�� ا���ط�8 ازاء ��	و�� ا�$�	م �وات ا�$2دي أو ا��راس أ�5	 !�  ا�$(	�� �I>��  �ن (	�ب

. و�	56	�� ا�  ذ�ك، ���.� $در�ب �وظ*� �وات ا�$2ديو  ا��راسو���.� ا��واظ�� �	�$ظ	م !�  ا�$���ق ا�د��ق ��ن 

وأ�ر�� ا�6$(	�� ا�#	�2 �	�4	ن �$�*�ذ  ا��راس و�وات ا�$2ديا��ر�ق اU#ر�ن وا!دادھم ���1ل �	�$1	ون ا��	�ل �� 

  #طط ا�طوارئ.

  

�2ورة ��$�رة #Iل $�	ر�ن  ا���	طق ا���و��و���.� و�5 $ر$��	ت ��5	ن �را��� ا�و2ول ا�    -١٩-٢-٧

  !���	ت اI#6ء ا�ط	ر>�.

  

  ا���ط.�ت ا�-�%� .���را�ق ا��وو�� وا��واد ا��وو�� ا -رى  -٣-٧
  

	ت +$  �ن ا��واد ���ن أن �ؤدي $#ر�ب ا��را�ق ا��وو�� �Zر ��ط	ت ا�8وى ا��وو�� وأ+�	ل و���  -١-٣-٧

ا��وو�� ا�  أ#ط	ر ا+1	!�� �	����� ��(�;ور. و���.� أن $�دد ا�دول ��$وى ا���	�� ا�Iزم �ن �Eل ھذا ا�$#ر�ب ��ب 

��ب ا�6$5	ء. -٢-٧در(� !وا��� ا6+1	!��. و�(وز $ط��ق ا�$دا��ر ا���ددة �� ا��8م   



  

 

- ٢٢ - 

  

  �ل��ط.�ت ا�
���� ا���د�� ��واد ا��وو�� -2ل ا��  -٨
  
١-٨-  ���& �
��  
  
ر��	 �1$�ر �8ل ا��واد ا��وو�� �ن أ�Eر ا��1��	ت $1ر5	 ���	و6ت ��ب �دون اذن �;ذه ا��واد أو   -١-١-٨

 -ا�ذي �دد$� ا�دو�� ا�$;د�د ا���$	ط �� �� ا�$��2ماذا أ#ذ�	 �� ا����	ن -���	و6ت ا�$#ر�ب. و�ذا �	ن ا���	�� ا��	د�� 
�	 ���.� ا!ط	ء اھ$�	م #	ص �6$ر(	ع ا��واد ا��وو�� ا��*8ودة. و���.� ا!داد ا(راءات ���.� أن $�ون "��8�1$"، �

  ا�ذي �دد$� ا�دو�� �وا(;� �1	��. ا�$;د�د ا���$	ط �� �� ا�$��2مطوارئ ��وا(;� 
  
  و���.� ا���	!دة !�  $��8ق أھداف ا���	�� ا��	د�� ��	 ���:  -٢-١-٨
  

  ا6(�	�� ا�ذي ��$.ر�� �8ل ا��واد ا��وو��؛اI�6ل ا�  أد�  �د �ن ا�و�ت   (أ)
  

واI�6ل ا�  أد�  �د �ن !دد !���	ت �8ل ا��واد ا��وو�� و�ددھ	، أي اI�6ل �ن �8ل ا��	دة �ن �ر��� ا�    (ب)
  أ#رى أو �8�;	 ا�  ��$ودع �ؤ�ت و���، أو #ز�;	 �ؤ�$	 �	�$ظ	ر و2ول �ر���، و�	 ا�  ذ�ك؛

  
  � #Iل ا��8ل و#Iل #ز�;	 ا��ؤ�ت ��	�� $$�	�ب �� �>� $�ك ا��واد؛و��	�� ا��واد ا��وو�  (ج)

  
  و$*	دي ا���ر !�  �وا!�د �8ل ��$ظ��؛  (د)
  

  و5رورة اE�$�6	ق ���8	 �ن أن (��� ا�4راد ا��+$ر��ن �� �8ل ا��واد ا��وو�� (د�رون �	��8E؛  (ھـ)
  

  6زم �ن ا�4راد.و�2ر �1ر�� �1�و�	ت ا��8ل ا�����8 !�  أ�ل !دد ���ن و  (و)
  
���.� ا$#	ذ $دا��ر �I>�� $$�ق �� ا��$ط��	ت ا�وط��� ���	�� �ر�� ا��1�و�	ت ا��$2�� ��1��	ت ا��8ل،   -٣-١-٨

��	 ��;	 ا��1�و�	ت ا�$*�2��� !ن �و!د و��	ر !���� ا��8ل، و���.� ا�Iء ا!$�	ر #	ص ���1��	ت ا�$� $$1�ق �	�*>$�ن 
 ا��وو��. وھذا �8$�5 ا�$�8د ا�  �د ���ر �� و�5 أي !�I	ت #	�2 !�  ا��ر��	ت، و�ذ�ك ا4و�  وا�E	��� �ن ا��واد

�� ا�$#دام ا��8وات ا�1���� �� �8ل ا�ر�	>ل ا��1$��8 �+��	ت ا��واد ا��وو��. و!�د�	 $8$�5 ا��5	�	ت أو 6>�� ا�4	ن 
م +*رة ��ر�	�� و$و(�;;	 !�ر ��	ة ��	��� �در ا6+1	!� ار�	ل ر�	��، ���.� ا$#	ذ $دا��ر #	;�� �2	 �IE ا�$#دا

ا��6	ن !���	؛ و���.� ا��ذر �� $داول �Eل ھذه ا��1�و�	ت. و���.� أن $را!  ھذه ا6!$�	رات أ�5	 �� أي ا$2	6ت 
.�8�6  

  
  و�	 �$ر$ب !��� �ن آE	ر ا+1	!�� !� ا�$#ر�بو�د $8$�5 ا���ط� ا��#$�2 �� ا�دو�� ���8$	 6�$�	ل   -٤-١-٨

  $��2م $.��ف �� أ#ذ و���� ا��8ل �� ا6!$�	ر. و���.� أن �$م ھذا �	�$+	ور ا�و�Eق �� أ#2	>�� ا�4	ن.
  
أن ��5ن أن ا�$ر$��	ت ��8�$ �� 6>�ـ� ا���	�ـــ�  -��ل ا��8	م ��1��� +�ن دو���-و���.� ��+	�ن   -٥-١-٨

  #رى.ا��	د�ـــ� ا��1$�دة �� ا�دو�� ا��$���8 و�� دول ا��1ور ا4
  
٢-٨-  B�4 ا و�Aواد ا��وو�� �ن ا����. ���  ا���ط.�ت ا���
  
  ار�	ل ا#ط	ر ���ق ا�  ا���$�م  -١-٢-٨



  

 

- ٢٣ - 

  

�ن أن �#طر ا���$�م ���8	 �	�+��� ا��1$زم ار�	�;	، وأن ��دد �� و���� ا��8ل( ا�طرق/ا���ك   -١-١-٢-٨	+�� �.���

��� وا���	ن ا���دد �د�� �$���م ا�+��� اذا �	ن ذ�ك ��$م �� ا��د�د��/ا���ر/ا�(و)، وا��و!د ا��$و�� أن $2ل ��� ا�+

  �8ط� �$و�ط� ��ل (;� ا�و2ول ا��;	>��.

  

أ�� ��$1د 4ن �$��م ا�+��� �ورا (و��$1د 4ن ��	و�;	 ا�  �Zر  -��ل �دء ا�+�ن-���.� أن �ؤ�د ا���$�م   -٢-١-٢-٨

  اذا �	ن ھذا �ط�و�	) �� ا�و�ت ا���دد.

  

  ��+.قا?ذن ا  -٢-٢-٨
  

���8	. وا��وا��8  ا�$28	ء أ�� �(ب ا��2ول !�  اذن ���ق �ن ا���ط� ا��#$�2. وھذا ���1 ا(راء   -١-٢-٢-٨

  ���ن أن $�طوي !�  ��ود و+روط ��ددة �$2�� �	�ظروف ا�#	�2 و�:ي #طط طوارئ $م ا!دادھ	. �8ل!�  !���� 

  

٣-٢-٨-   �  و-ط ا�+�ر ا���لا-���ر و+�

  

�	ر #ط ��ر ا�+���، ���.� �را!	ة �دى أ�ن ا�طر�ق ا�ذي �$($	زه ا�+���، و���.� �+�ل #	ص !�د ا#$  -١-٣-٢-٨

. و���.� أن $�ون و���� �وات ا�$2دي$*	دي ا���	طق ا��1ر�5 ��وارث ط����1 أو ا5طرا�	ت �د���، و�را!	ة �درات 

���1 ����2 ���ث $8�ل ا�  أد�  �د ���ن !دد !���	ت �8ل ا�+ �8ل� ���. ا��8ل��� �ن +	��� 4#رى و�دة !���� أي +

  و���.� أن ��*ل ���8	 $1	ون ا��	�ل ���	 �$1�ق �$�*�ذ $دا��ر ا���	�� ا��	د��.

  

و���.� ����ط	ت ا��#$�2 أن $وا�ق !�  #ط ا���ر، ��	 �� ذ�ك #ط ا���ر ا��د�ل ��ب ا�6$5	ء،   -٢-٣-٢-٨

ا��;	>��، و$�د�د ا4+#	ص ا����وح �;م ��1��� ا�$��م، وا(راءات  وأ�	�ن ا�$و�ف، و$ر$��	ت ا�$���م �� ��ط� ا�و2ول

  ا��وادث، وا(راءات ا�$���X، �� ا��	6ت ا�رو$���� وا�ط	ر>� !�  ا��واء.

  

  �و��ر ا ��Aل وا -��م  -٤-٢-٨

  

�� �ر��� أو �	 �م $�ن ھ�	ك ا!$�	رات أ���� �	ھرة، ���.� ��طرود ا�$� $�$وي !�  �واد �وو�� أن $�8ل   -١-٤-٢-٨

 28�٢٠٠٠ورة أو �	و�� +�ن �.��8 و�8*��. ��د أ�� ���.� ا���	ح ��8ل ا�طرود ا��8*�� أو ا��#$و�� ا�$� $زن أ�Eر �ن 

  ���وZرام �� �ر��	ت �*$و��. ورھ�	 �	!$�	رات ا�4	ن، ���.� ر�ط ا�طرود أو $��E$;	 �	��ر��� أو �	و�� ا�+�ن.

  

���، اE�$�6	ق �ن ���I ا�4*	ل وا4#$	م ا��و5و!� !�  ا�طرود أو ا��ر��� أو و���.�، ��ل ار�	ل ا�+  -٢-٤-٢-٨

  ا��28ورة أو �	و�� ا�+�ن.

  

  ���Aش �ر�.� ا�5
ن  -٥-٢-٨

  

 $#ر�ب���.�، ��ل ا�$���ل وا�+�ن، ا#5	ع �ر��� ا�+�ن �$*$�ش د��ق ��5	ن أ�� �م $و�5 ��;	 أدوات   -١-٥-٢-٨

  .$#ر�بو�م $�$;ل ��;	 !���� 

  

  

  



  

 

- ٢٤ - 

  

  

���ت ا����و.�  -٦-٢-٨�  ا��

  

���.� ا!ط	ء ا��وظ*�ن ا�ذ�ن $�8 !�  !	$8;م ��ؤو��	ت ا���	�� ا��	د�� $1���	ت ��$و�� $�دد $*	�2ل   -١-٦-٢-٨

  �1د أن $وا�ق !��;	 ا���ط� ا��#$�2. ا��8ل��ؤو��	$;م #Iل 

  

  �دا.�ر �� .�د ا�5
ن  -٧-٢-٨
  

��I ا�طرود وا�4*	ل وا4#$	م، وأن ��8ل ا�+��� �1د و2و�;	 �ورا. و���.� ���.� ����$�م أن �$�8ق �ن �  -١-٧-٢-٨

أن ���X ا���$�م ا�+	�ن �و2ول ا�+��� �1د و2و�;	 �ورا، أو أن ���.� �1دم و2و�;	 �1د ا�58	ء �$رة ز���� �81و�� �1د 

�ر�ز �را���  $و(�;	ت �:ن ���X رسا��	ا��و!د ا�ذي �	ن �ن ا��$و�� و2و�;	 ���. و���.�، �	56	�� ا�  ذ�ك، ا!ط	ء 
!ن طر�ق ا6$2	6ت ا�2و$�� �� ا$(	ھ�ن �و2و�� ا�  ��ط$� ا��;	>��، و��ل ��	ن �$و�ف ��� ��I و�	���	ن  ا��8ل

.���  ا���دد �$���م ا�+

  

  و+�4ل ا?�%�ل  -٨-٢-٨

  

م �� ا$(	ھ�ن ��ن ا��ر��� و�را�$;	 ���.� أن $$�5ن $دا��ر ا���	�� ا��	د�� ا��	��� ا6$2	ل ا�2و$� ا�دا>  -١-٨-٢-٨

  . و���.� ا�$#دام �ظم ا$2	ل ا5	��� �$�و!� ���E	 �	�ت �$	��.�ر�ز �را��� ا��8لو

  

 �ر�ز ��را��� ا��8لو�� �	�� �8ل �واد �وو�� �	�طرق أو ا���ك ا��د�د�� أو ا���ر، ���.� أن ��ون ھ�	ك   -٢-٨-٢-٨

و�1ر�� �	�$;	 ا����4 �2ورة ��$�رة، و�$���� �وات ا�$2دي �� �	��  �.رض ا�$*	ء أEرھ	 و$�د�د �و�1;	 ا�راھن

 ����ر�ز �را���  . و���.� $8و��و�وات ا�$2دي$1ر5;	 ��;(وم، وا���	�ظ� !�  ا6$2	ل ا���$�ر �� ا$(	ھ�ن �� ا�+
�E	ء �8ل ا�+���، ���.� . وأا�$;د�د ا���$	ط �� �� ا�$��2م�$  �$��  �� أداء وظ�*$� �2ورة �$وا2�� �� و(ود  ا��8ل

  ��وظ*�ن �ؤھ��ن �ن ا�+	�ن أو �ن ا�دو��، �1د أن �$م اE�$�6	ق ���8	 �ن أ�;م (د�رون �	��8E. �ر�ز �را��� ا��8ل$زو�د 

  

  ا�
راس  -٩-٢-٨
  

١-٩-٢-٨-   ����(;زون و�در�ون �+�ل ��	�ب ���	�� ا��واد ا��وو�� �ن أ!�	ل  �راس���.� أن �را�ق �ل +

. و���.� ���راس أن �را��وا �2ورة �$وا2�� و�1	�� ا�طرود أو ا��28ورة ا��8*�� ا�$� اذن أو ا�$#ر�با���ب دون 

�راس$�$وي !�  ا�طرود، وذ�ك �� (��� ا4و�	ت و#	�2 أ�E	ء $و�ف �ر��� ا��8ل. و$+(� ا�دول !�  ا�$#دام  

  �Zر �����ن. ا��راسو���5 !�د�	 ��ون �����ن �8در �	 $��G �� ا�8وا��ن وا��وا>G. و���.� $ط��ق $دا��ر 1$

  

  ا8راءات ا�طوارئ  -١٠-٢-٨

  

�(م �	ف و��1دات و$در��	ت وا��� ��وا(;� �	6ت ا�طوارئ. �وات $2د ���.� و�5 $ر$��	ت �$و��ر   -١-١٠-٢-٨�

 ���� 6	�  .$#ر�بأو �دوث   دون اذنا��واد ا��وو��  ��بو���.� أن ��ون ا�;دف و2ول �وة ا�$2دي 

  

  

  



  

 

- ٢٥ - 

  

  

١١-٢-٨-   ���  ا�دو�" .����لا��ر��.�ت ا���

  

ا�دو�� ���واد ا��وو��،  ا��8ل�� ا�81ود أو ا6$*	�	ت ا��81ودة ��ن ا�+	���ن وا���$���ن ا��+$ر��ن ��   -١-١١-٢-٨

  ���.� أن $�دد �و5وح ا��8ط� ا�$� $�$8ل ��;	 ��ؤو��� ا���	�� ا��	د�� �ن ا�+	�ن ا�  ا���$�م.

  

دو�� !�  أن �(ري ا�$���م �� ��	ن ��دد �� ا�دو��  �8ل��ص ا�81د أو ا6$*	ق ا���طوي !�   و!�د�	  -٢-١١-٢-٨

ا���$��� دا#ل �ر��� $	��1 ��دو�� ا�+	���، ���.� أن ��ص ھذا ا�81د أو ا6$*	ق !�  5رورة $زو�د ا���$�م �	��1�و�	ت 

  �� و�ت ���G �� �	$#	ذ $ر$��	ت وا��� ����	�� ا��	د��.

  

٣-٨-   ��� .و+��  ا���لا���ط.�ت ا�-�%� .���واد ا��وو�� �ن ا��4A ا و�B وا���
  

١-٣-٨-  ���& �
��  

  

���.� أن $�ون ھ�	ك �$ط��	ت $*�2��� ا5	��� ���واد �ن ا�*>� ا4و�  ���	 �$1�ق �و���� ا��8ل !�  ا���و   -١-١-٣-٨

  ا���دد أد�	ه، وذ�ك �	56	�� ا�  ا��$ط��	ت ا��ذ�ورة أ!Iه.

  

  ا�5
ن .��طرق ا�.ر��  -٢-٣-٨

  

���.� ا�$#دام �ر��� (�ر��	ت) +�ن ����1 �2را ��ل +���، و��$��ن أن $�ون ����2 2�2#	   -١-٢-٣-٨

�	رس��8	و�� ا�;(وم و�(;زة �(;	ز �$1ط��;	. و���.� أن ��ون !�  �$ن �ل �ر��� +�ن  .	;�  

  

  وا�د أو أ�Eر. �	رس!�  ا�4ل !�  �$�;	 و���.� أن �را�ق �ل �ر��� +�ن �ر��� وا�دة   -٢-٢-٣-٨

  

واذا $1ذر ا��	ل ا��8ل �� �وم وا�د ����.� ا$#	ذ $ر$��	ت ����8 �58	ء ا���ل �� ��	ن $و�ف $وا�ق !���   -٣-٢-٣-٨

  ا���ط� ا��#$�2. و#Iل �دة ا�$و�ف ھذه، ���.� +ل �ر�� �ر��� ا�+�ن أو $ر�;	 �� ���  أو �(�� �8*ول و��روس.

  

و���.� أن ��ون ھ�	ك ا$2	ل �� ا$(	ھ�ن ��ن �ر��� ا�+�ن وا��ر��� ا��را��8 �	56	�� ا�  ا6$2	ل ��ن   -٤-٢-٣-٨

  .و�ر�ز �را��� ا��8لھ	$�ن ا��ر��$�ن 

  

  ا�5
ن .��+�ك ا�
د�د��  -٣-٣-٨

  

  ���.� أن �(ري ا�+�ن �� �ط	ر �5	>� �� !ر�� ��8$��.  -١-٣-٣-٨

  

٢-٣-٣-٨-  ���راس� و���.� أن �را�ق ا�+ .���  �� أ�رب ا�1ر�	ت ا�  !ر�� ا�+

  

  ا�5
ن ا�.
ري  -٤-٣-٨

  

  ��ر�� �ذ�ك. �8ل���.� أن �(ري ا�+�ن !�  �*���    -١-٤-٣-٨



  

 

- ٢٦ - 

  

  

  و���.� و�5 ا�+��� �� �28ورة �:�و�� أو �	و�� �:�و��، $�ون �8*�� و�#$و��.  -٢-٤-٣-٨

  

  ا�5
ن ا�8وي  -٥-٣-٨

  

  ام ط	>رة ����2 ��+�ن و$�ون ا��واد ا��وو�� +��$;	 ا�و��دة.���.� أن �(ري ا�+�ن �	�$#د  -١-٥-٣-٨

  

  ا���ط.�ت ا�-�%� .���واد ا��وو�� �ن ا��4A ا�=����  -٤-٨

  

  ار+�ل ا-ط�ر �+.ق ا�B ا��+�م  -١-٤-٨

  

ك ���.� ��+	�ن أن �#طر ا���$�م ���8	 �	�+��� ا��1$زم ار�	�;	، وأن ��دد �� و���� ا��8ل (ا�طرق/ا���  -١-١-٤-٨

ا��د�د��/ا���ر/ا�(و)، وا��و!د ا��$و�� أن $2ل ��� ا�+���، وا���	ن ا���دد �د�� �$���م ا�+��� اذا �	ن ذ�ك ��$م �� 

  �8ط� �$و�ط� ��ل (;� ا�و2ول ا��;	>��.

  

  ا-���ر و+�� ا���ل و-ط ا�+�ر  -٢-٤-٨

  

�$($	زه ا�+���، و���.� �+�ل #	ص !�د ا#$�	ر #ط ��ر ا�+���، ���.� �را!	ة �دى أ�ن ا�طر�ق ا�ذي   -١-٢-٤-٨

. و���.� أن $�ون و���� �وات ا�$2دي$*	دي ا���	طق ا��1ر�5 ��وارث ط����1 أو ا5طرا�	ت �د���، و�را!	ة �درات 

���1 ����2 ���ث $8�ل ا�  أد�  �د ���ن !دد !���	ت �8ل ا�+��� �ن +	��� 4#رى و�دة !����  �8ل� ���. ا��8لأي +

  ���8	 $1	ون ا��	�ل ���	 �$1�ق �$�*�ذ $دا��ر ا���	�� ا��	د��.و���.� أن ��*ل 

  

و���.� ����ط	ت ا��#$�2 أن $وا�ق !�  #ط ا���ر، ��	 �� ذ�ك #ط ا���ر ا��د�ل ��ب ا�6$5	ء،   -٢-٢-٤-٨

وا(راءات  وأ�	�ن ا�$و�ف، و$ر$��	ت ا�$���م �� ��ط� ا�و2ول ا��;	>��، و$�د�د ا4+#	ص ا����وح �;م ��1��� ا�$��م،

  ا��وادث، وا(راءات ا�$���X، �� ا��	6ت ا�رو$���� وا�ط	ر>� !�  ا��واء.

  

  �و��ر ا ��Aل وا -��م  -٣-٤-٨

  

�	 �م $�ن ھ�	ك ا!$�	رات أ���� �	ھرة، ���.� ��طرود ا�$� $�$وي !�  �واد �وو�� أن $�8ل �� �ر�� أو   -١-٣-٤-٨

 ���٢٠٠٠.� ا���	ح ��8ل ا�طرود ا��8*�� أو ا��#$و�� ا�$� $زن أ�Eر �ن  �28ورة أو �	و�� +�ن �.��8 و�8*��. ��د أ��

  ���وZرام �� �ر��	ت �*$و��. ورھ�	 �	!$�	رات ا�4	ن، ���.� ر�ط ا�طرود أو $��E$;	 �	��ر��� أو �	و�� ا�+�ن.

  

ا�طرود أو ا��ر��� أو  و���.�، ��ل ار�	ل ا�+���، اE�$�6	ق �ن ���I ا�4*	ل وا4#$	م ا��و5و!� !�   -٢-٣-٤-٨

  ا��28ورة أو �	و�� ا�+�ن.

  

  ���Aش �ر�.� ا�5
ن  -٤-٤-٨
  

 $#ر�ب���.�، ��ل ا�$���ل وا�+�ن، ا#5	ع �ر��� ا�+�ن �$*$�ش د��ق ��5	ن أ�� �م $و�5 ��;	 أدوات   -١-٤-٤-٨

  .$#ر�بو�م $�$;ل ��;	 !���� 



  

 

- ٢٧ - 

  

  

  
���ت ا����و.�  -٥-٤-٨�  ا��
  
وظ*�ن ا�ذ�ن $�8 !�  !	$8;م ��ؤو��	ت ا���	�� ا��	د�� $1���	ت ��$و�� $�دد $*	�2ل ���.� ا!ط	ء ا��  -١-٥-٤-٨

  ، �1د أن $وا�ق !��;	 ا���ط� ا��#$�2.ا��8ل��ؤو��	$;م #Iل 
  
  �دا.�ر �� .�د ا�5
ن  -٦-٤-٨
  
�;	 �ورا. و���.� ���.� ����$�م أن �$�8ق �ن ���I ا�طرود وا�4*	ل وا4#$	م، وأن ��8ل ا�+��� �1د و2و  -١-٦-٤-٨

أن ���X ا���$�م ا�+	�ن �:2ول ا�+��� �1د و2و�;	 �ورا، أو أن ���.� �1دم و2و�;	 �1د ا�58	ء �$رة ز���� �81و�� �1د 
  ا��و!د ا�ذي �	ن �ن ا��$و�� و2و�;	 ���.

  
  و+�4ل ا?�%�ل  -٧-٤-٨
  
ت �$�ررة ��ن �ر��� ا�+�ن وا�+	�ن ���.� أن $$�5ن $دا��ر ا���	�� ا��	د�� ا��	��� ا(راء ا2$	6  -١-٧-٤-٨

  وا���$�م و/أو �ن ��وب !ن ا�+	�ن أو ا���$�م أو ا�دو��.
  
٨-٤-٨-   ���  ا�دو�" .����لا��ر��.�ت ا���
  
�� ا�81ود أو ا6$*	�	ت ا��81ودة ��ن ا�+	���ن وا���$���ن ا��+$ر��ن �� ا��8ل ا�دو�� ���واد ا��وو��،   -١-٨-٤-٨

  ا��8ط� ا�$� $�$8ل ��;	 ��ؤو��� ا���	�� ا��	د�� �ن ا�+	�ن ا�  ا���$�م.���.� أن $�دد �و5وح 
  
دو�� !�  أن �(ري ا�$���م �� ��	ن ��دد �� ا�دو��  �8لو!�د�	 ��ص ا�81د أو ا6$*	ق ا���طوي !�    -٢-٨-٤-٨

ة $زو�د ا���$�م �	��1�و�	ت ا���$��� دا#ل �ر��� $	��1 ��دو�� ا�+	���، ���.� أن ��ص ھذا ا�81د أو ا6$*	ق !�  5رور
  �� و�ت ���G �� �	$#	ذ $ر$��	ت وا��� ����	�� ا��	د��.

  
  ا���ط.�ت ا�-�%� .���واد ا��وو�� �ن ا��4A ا�=��=�  -٥-٨
  
  ار+�ل ا-ط�ر �+.ق ا�B ا��+�م  -١-٥-٨
  
���� ا��8ل (ا�طرق/ا���ك ���.� ��+	�ن أن �#طر ا���$�م ���8	 �	�+��� ا��1$زم ار�	�;	، وأن ��دد �� و  -١-١-٥-٨

ا��د�د��/ا���ر/ا�(و)، وا��و!د ا��$و�� أن $2ل ��� ا�+���، وا���	ن ا���دد �د�� �$���م ا�+��� اذا �	ن ذ�ك ��$م �� 
  �8ط� �$و�ط� ��ل (;� ا�و2ول ا��;	>��.

  
  �و��ر ا ��Aل وا -��م  -٢-٥-٨
  
١-٢-٥-٨-  	�  و�	ت ���E	 �	ن ذ�ك ����	 �ن ا��	��� ا��1���.���.� و�5 أ�*	ل وأ#$	م !�  ا��ر��	ت أو ا�
  
  ���Aش �ر�.� ا�5
ن  -٣-٥-٨
  



  

 

- ٢٨ - 

  

���.�، ��ل ا�$���ل وا�+�ن، ا#5	ع  �ر��� ا�+�ن �$*$�ش د��ق ��5	ن أ�� �م $و�5 ��;	 أدوات   -١-٣-٥-٨
  .$#ر�بو�م $�$;ل ��;	 !����  $#ر�ب

  
  

  �دا.�ر �� .�د ا�5
ن  -٤-٥-٨

  

���$�م ا�+	�ن �و2ول ا�+��� �1د و2و�;	 �ورا، أو أن ���.� �1دم و2و�;	 �1د ا�58	ء ���.� أن ���X ا  -١-٤-٥-٨

  �$رة ز���� �81و�� �1د ا��و!د ا�ذي �	ن �ن ا��$و�� و2و�;	 ���.

  



  

 

- ١ - 

  

.	;��	�� �8�Eظ�: 6 �(وز ا�$#دام أو $*��ر ھذا ا�(دول ��1زل !ن �ص ا�و�I�  
  

  8دول: �%��ف ا��واد ا��وو��
  

  (ج)ا�*>� ا�E	��E  ا�*>� ا�E	���  ا�*>� ا4و�   +��;	  ا��	دة
  Zرا�	 ١٥(رام أو أ�ل و��ن أ�Eر �ن  ٥٠٠  Zرام �٥٠٠.م و��ن أ�Eر �ن  ٢أ�ل �ن   �.م أو أ�Eر ٢  (ب)�Zر �+�1  (أ)ا���و$و��وم  -١

  (ب)�Zر �+�1  ٢٣٥-ا��ورا��وم  -٢

% أو أ�Eر ٢٠ا��ورا��وم ا��Eرى �����   -

  ٢٣٥-�	��ظ�ر �و

  

% و��ن أ�ل �١٠ورا��وم ا��Eرى ����� ا�  -

  ٢٣٥-% �ن ا��ظ�ر �و�٢٠ن 

  

-   �$�	�ا��ورا��وم ا��Eرى ����� $$(	وز 

  % �	��ظ�ـــر١٠ا�ط����1 و��ــن أ�ـــل �ـــن 

  ٢٣٥-�و

  

  �.م أو أ�Eر ٥

  

  �.م�١.م و��ن أ�Eر �ن  ٥أ�ل �ن 

  

  

  �.م أو أ�Eر ١٠

  

  Zرا�	 �١٥.م أو أ�ل و��ن أ�Eر �ن  ١

  

  

  �.م �١.م و��ن أ�Eر �ن  �١٠ن  أ�ل

  

  

  �.م أو أ�Eر ١٠

  Zرا�	 Z١٥رام أو أ�ل و��ن أ�Eر �ن  ٥٠٠  Zرام �٥٠٠.م و��ن أ�Eر �ن  ٢أ�ل �ن   �.م أو أ�Eر ٢  (ب)�Zر �+�1  ٢٣٣-ا��ورا��وم  -٣

ا�و�ود ا��+�1 (�1$�د �� ا�(دول   -٤

!�  ا!$�	رات ا��8ل ا�دو��. و�(وز 

$�*� Z4راض ��دو�� أن $�دد �>� �#

ا�6$�1	ل وا�#زن وا��8ل !�  

ا���$وى ا�دا#�� �� �را!	ة (��� 

  ا�1وا�ل ذات ا�2��.)

�ورا��وم ��$�*د أو ط���1، أو Eور�وم أو و�ود     

% �ن ا���$وى �15١٠ف اE6راء (أ�ل �ن 

  (د)(ھـ)ا�6+ط	ري)

  

  %.���٨٠  ٢٣٨-��ز ا���و$و��وم�ل أ�واع ا���و$و��وم �	 !دا ا���و$و��وم ا�ذي $$(	وز ���� $ر  (أ)

  راد/�	!�) أو أ�ل !�  �1د �$ر وا�د �دون درع.Z١٠٠راي/�	!� ( ١ا��	دة �Zر �+�11 �� �*	!ل، أو ا��	دة �+�11 �� �*	!ل و��ن ���$وى ا+1	!� ��	وي   (ب)

  �Eور�وم ���.� $و��ر ��	�� �;	 و�8	 ���	ر�	ت ا6دارة ا��ذرة.ا����	ت ا�$� 6 $د#ل �5ن ا�*>� ا�E	��E وا��ورا��وم ا�ط���1 وا��ورا��وم ا���$�*د وا  (ج)

  �� أ�� �و2  �;ذا ا���$وى �ن ا���	��، �	�� �$رك ��دول، �دى $��8م ا�ظروف ا�#	�2، أن $�دد �>� �#$�*� ����	�� ا��	د��.  (د)

 Z١٠٠راي/�	!� ( �١واد ا�6+ط	ر�� ��ل ا�$+��1 �	�� ���ن #*ض $��2*� ��1دل �>� وا�دة ����	 �$(	وز ا���$وى ا6+1	!� �ن ا�و�ود اذا �2ف ا�و�ود اU#ر �� ا�*>� ا4و�  أو ا�E	��� ���ب ��$واه ا24�� �ن ا�  (ھـ)

  راد/�	!�) !�  �1د �$ر وا�د �دون درع.




