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 �	د�� -أ�ف

� ا�	�ن ا
�ووي ا
ذي 7ُ-د ��   -١����=	� �م ا����ق 7/�; �� ا���	�ع ا����را:� ا
�9	س ��
��<<رة 	<<ن 
� �<<� ا
	-<<ر �٢٠١١��<<�ن/أ2ر�ل  ١٤إ
<<@  ٤ا>>�����C
 ���>>�
، 7ُ-<<د ا���	<<�ع ا��<<������ ا


/ط��<<� ا
ذر �>>�
� ا
دو>>

/و=� �>>���ا
ر�>>� (�>>
��<<رة 	<<ن  (ا
و=�
�2
�	�<<�، �<<� ا ،�>>���� �>>�٢٧  @>>
 ٣١إ
�ن  ا�������� ھذا ا���	�ع=�ن ر��س . و٢٠١٢ب/أ%�طس آ>H
� ا>��د 
� %<���� 	<ن �	.ور�
ا

.��2�>1
�م 2ور�1<�ردت 	<ن ا>
�د و>�
�د  ا
	�I<دة ا
و��<�ت و=<�ن ���2<� ا
<ر��س ھ	<� ا>�
� وا>�=�ا�	ر
 	��ـِرو 	ن 
=�	2ورغ. ��2ر�ك

1�و�	ّ�/ت أھداف ا���	�ع ا�������� �� ا���راض و  -٢���	 ��	
��دا
دروس ا @�I نةNن  ا	

1<<ر=� طو=�<<و 
/ط��<<� ا
I<<�دث  �>>�2��
� ا>>�
/-<<وى ا
�وو �>>1���ا
<<ذي و�<< Q� �>>	Iط<<� �و=و1<<�	� دا

� أI=<�م >�
��1<�)، وا�<��راض 	<دى �����/<� ��2<م I<�دث �و=و1<�	� دا �>	�� ;�
� (و��1ر إ�ا
=.ر��2
��.ا���و�درك ا�طراف ا
	����دة أن ھ<ذه ا�ھ<داف ��<ب إ���زھ<� C>7وة 7/<@ ا
و�<�ء �2
�زا	<�ت  ��

 ً��
�I �/	��
���/ق �2
	را�ق ا �	�� �	��-
 .ا�	�ن ا

٣-   ��>��� ا
	�9ذة وا
�I<د��ت ا
ر����ا
�د�<د  ا
�<� وا�..<�و�/9ص ھذا ا
�-ر�ر ا�Uراءات ا
ر�
و��<<��د ا
	ICظ<<<�ت  � C>>9ل ھ<<ذا ا���	<<�ع ا��<<������.	<<ن ا�ط<<راف ا
	����<<دة ا
�<<� �<<م �Iد�<<دھ

�/�<�ت �<ت ا
�<� دارت �<� =<ل �/�<� 	<ن وا��������ت ا
واردة �<� ھ<ذا ا
�-ر�<ر إ
<@ ا
	���1<�ت 
�<<ث ���1<<I ،<<ل	ووي ت7>>�
�ن ا�	<<�ن ا>>�I�
 �، 	<<Q إ�<<Cء ا�ط<<راف ا
	����<<دة ا�U<<راءات ا
Cز	<<

�	���دة 	ن �Iدث �و=و1��	
� ا
�<ت ھ<�  ا��2�7ر 
/دروس ا������1. و=��ت ا
	���ت ا
	وا:<�دا
 :��
��
�، (١(ا��م، (٢) ا�Iداث ا
�9ر�	H�
� وا
��<��� 	�.<� ٣) 	���ل ا>����
) ا
�Hدي 
/Iوادث ا

) ،(Qو�	
�، (٤(�� ا�� 	<� �2<د ٥) ا
	ؤ���ت ا
وط�>/Iر	وإدارة  ،�>.
) ا
�\ھب 
/طوارئ وا
�Hدي 

�.<� ا�ط<راف ا
	����<دة 	<ن  .ا
<دو
�) ا
��<�ون ٦ا
	و�<Q)، ( 9<�رجا
�Iدث (�� �>�
� ا>���	
و=��<ت ا

�� �Iد�د�:-
�  ا���� ا
ر���-�
	ن ا
ُ�._ ا
��  ھ� ا��C9ص =ل 	ن ھذه ا�طراف أ�=�راً و	����1.� ا
��ر �ي طرف 	����د واI<د ��
و�<��م . ��	<ل 	��<ز�ً ���2.� ا�طراف ا�9رى، ا�	ر ا
ذي 
م �=ن 


�طراف ا
	����دة إ
@ ااU ھذه إدراج�2د ذ
ك  ����	�ع ا����را:<� ��راءات �� ا
�-�ر�ر ا
وط�
�`، 		� ا
	����دة �طراف
 ا
��دس��� ا���راض ا
�ظراء ��/	7 �� .�-و

�  	<<و�زاً  �-<<دم ھ<<ذا ا
�-ر�<<ر أ�:<<�ً و  -٤>>�
�ن ���>>�I� ول ُ�<<2ل>>I 1<<�ت���	
� 	<<ن ا>>-�2�	

/��<<��_ ا
.������و����7د ا
9طوات  ا��Iر�-	
�ن 2<را	_ ا�	<�ن ا
�<ووي  ا>�I� @>/7 �>����� ا��>�

��ز�ز ���

�ذ ھ<ذه ا
2<را	_.���
� 	ن C9ل �-د�م 	���ت �ر=�ز 	Iّددة �وC>7وة 7/<@ ذ
<ك، أ�a>1 �ر�<ق  ا
وط�
� أ	�م �	�Q ا�طراف ا
	����دة، 	=/ف 2	.	<� �-<د�م �-ر�<ر إ
<@ ا���	<�ع  �2ب �7	ل 	��وح�ا
�:و


� 7ن ���	��
� ا�	�ن ا
�ووي و7<ن ا��راI<�ت ا����را:� ا����� إ
@ ��ز�ز ا��� ا�Uراءات ا
را	
 ����� .�7د ا
:رورة��د�ل ا��



 

٣ 
 

 ا����� -��ء

٥-   @�Iت ٢٠١٢آب/أ%�طس  ٢٧I2Hً  ٧٤، أ��دة أطراIوا ��	�� و	�ظ	� إ�/
	����دة ��  دو
��ذ �� �
�ز اّI د9/ت ��
�، ا���� أر�2<� و�<�ون طر�<�ً . و�1رك 1�١٩٩٦ر�ن ا�ول/أ=�و2ر  ٢٤ا��

�: 	����<<داً  طر�<<�ً  ٧٥	<<ن أH<<ل >>�
��
ا��I<<�د ا
رو�<<�  �<<� ا���	<<�ع ا��<<������، وھ<<� ا�ط<<راف ا
� ا
	�Iدة ��� واU	�رات ا
�ر2��	
��2�� وأ
�� وإ��و��� وأ
�� وإ���2�� وأ��را��وا�ر����ن وا�ردن وأر	

�<� و�2=
�� وأو=را��<� وآ�ر
�<دا وآ��/�<ـدا وإ�ط����<��ن وا
2راز�<ل وا
2ر�d<�ل و2/��=<� و�d/2ر�<� وإ�دو�
 �>>�� و�	.ورّ�=�>>1�
� ا>>�وا
2و�<<�� وا
.ر�<<ك و2و
�<<دا و2�<<رو و2<<�Cروس و�ر=�<<� و�<<و�س وا
�	.ورّ
�� و�<<��d�ورة وا
�<<��dل وا
�<<و�د ���<<� وا
<<دا�	رك ورو	���<<� و�<</و��=�� و�<</و�-�=ور�<<� و��<<وب أ�ر

�<ت �<���ن و%��� و�ر��<� و��/�<دا و�H
�<� و�و��را وا�م و�2<رص و=�زا�9<��ن و=روا��<� و=�<دا و��
� ا
	�I<<<دة >>>=/		
� وا�� ا
�<<<�ود>>>�� ا
�ر2>>>=/		
�ك وا>>>�=	
��وا��<<<� و	�
ط<<<� وا
و
�2<<<�ن و
=�<<<	2ورغ و
�و�<�ن 
��2<�ن وا
� وا�=��ر�� وا
.�د وھ��dر�� وھو
�دا وا
و���ت ا
	�Iدة ا�	ر��وا
�رو�_ وا
�	�� و�

 ���ورا�وم).وا���Iد ا�ورو�2 
/ط��� ا
ذر
�-رة  وو�-�ً  (ا/
�، I:<رت  ٢٤	ن ا
	�دة  ٢>����	<ن ا��
�دان ا����Hدي.	
� �� ا�	��

	�ظ	� ا
���ون وا ��2��
� ا�� ا
ط��� ا
�وو
� 	را�ب و=��H2 ع�	ا��� 

 أورو%<واي وا
I2<ر�ن وھ<� ،	����<داً  طر�<�ً  أI<د 17<ر ا��<������ ا���	<�ع �I:<ر و
<م  -٦
� وCd�>>2د�ش>>��	-<<د و�	.ور-2�>>�
� ا��C>>و%و��
� 	و
<<دو�� و�<<ري و��� ا>>���=<<� و1<<�/�  و�	.ور

��2�� و	�
� و=	2ود�
 .وا
=و�ت و

ا�ط<راف ا
	����<دة  =<�ن 7/<@و=	� �<م ا���<�ق 7/�<; �<� ا���	<�ع ا����را:<� ا
9<�	س،   -٧
�، �2<ل ا��-<�د ا���	<�ع �-د�م >��  ا��<�������-<�ر�ر وط�>�C�22أ�>�	
� 	<ن 1<.ر، ���<�ول ا
<دروس ا��

.�>1����و�<د	ت  �Iدث �و=و1�	� دا>�2
� �<� و�<ت 	���<ب.  %�>�ا�ط<راف ا
	����<دة �-�ر�رھ<� ا
وط�
 ً�>-I� �2ض>

�2:<.� ا �>��راً  و��	ت ا�طراف ا
	����دة ����2راض ا
�-<�ر�ر ا
وط�>:I�  ع�>	��C


� ا���	�7<�ت �<� 	�Q2 ھو 
	� وC9��ً  ا��������.��، ا����را:<>�����C
 ا
	����<دة �ط<رافا �=<ن 
<م 
�طر�<�ً 	����<داً  ٧٥	<ن أH<ل  �ً طر�< أر�2<� 17<رو
<م �-<دم  أو ا
رد 7/�.�. �2-د�م أ��/� 	=�و2� 	/ز	


��C	<<<�ع ا��<<<������، وھ<<<ذه ا�ط<<<راف ھ<<<�: �>>>���2�<<<�، وأورو%<<<واي، وا
I2<<<ر�ن،  �-<<<�ر�ر وط�
أ
� 	و
<<دو��، و�<<ري ��=<<�، و�<<��d�ورة، و1<<�/�، و=�زا�9<<�>>��ن، و=	2ود�<<�، وCd�>>2د�ش، و�	.ور

.��� ا
��ود�� ا
�ر2=/		
2��، و	�
�، وا�
 وا
=و�ت، و

�ن ا�����ع ا�������� -�م ���� ���� 

�د �و=�<<� أ	<<��و، 2  -٨>>�
�، ا>>
�، أد
<<@ ا
	<<د�ر ا
�<<�م 
/و=�>>�I����ا� �>>	��
� ا>>�/�
�ت 	ICظ<<�<<� ا
.��
C.ا��  ��م ��
� إ
@ أ�;، �2د ��� واIدة 	 	ICظ��;وأ�1ر ا
	د�ر ا>
ن ا�7	�د 9ط<� 7	<ل ا
و=�

� �-د	�ً 
2�راً  12\ن ا�	�ن ا
�ووي، أIرزت ا
و=�= :�>/� �>	 �>.�	 ،��>���م �� 7دة 	��د�ن ر�>� �-<�ط �-



 

٤ 
 

�، ا
-وى 	Iط�ت �� أ	�ن ا
:�ف��، ا���را:�ت 9د	�ت و��ز�ز ا
�وو>
 ا
�ظراء ا
�� �-<د	.� ا
و=�
�ن�Iھب �درات و�\�

/طوارئ، وا
�Hدي ا ��وا���راض 	��
وIث . �ر ا�	�ن ا
�Hدرة 7ن ا
و=�

�<�ظ 7/<@ I
�ن ا9N<ر�ن 7/<@ ا�>��� ا
ر�I/>H	
� وأ�I>Hب ا>
ا
	د�ر ا
��م "ا
دول ا�7:<�ء وا
و=�
�ذاً ��ذ 9ط� ا
�	ل ���
�Iح وا
�زا	�� ��2U�2 �����Iإ  ًC	�=". ;ن  و��ل إ�	ر ��=
��م �2-
"	� زال �/زم ا

 ا
�	ل، و� ��ب أن ��9/@ 7ن ا
Iذر".

٩-   ً�>>:��. 2	ICظ<<�ت وأد
<<@ ا
<<ر��س 
<<� %<<���� أ�
C.�>>ا�  �	��\1<<�ر إ
<<@ أن I<<�دث �و=و1<<
 ��
د�.� 	Iط�ت �وى �وو ��
���2ن وIدھ� 2ل 7/@ �	�Q ا
دول ا
���1 =�ن 
; أ�ر =2�ر، � 7/@ ا�دا

� �د�دة.�و7/@ ا
ر%م 	ن أن ا
�Iدث ���; =�ن  ���	� و=ذ
ك ا
دول ا
�� ��ظر �� ��2ء 	Iط�ت �وو
 ً�:����2ن �-د أ��ح أ

�1ب ا �	��ر وا
�\	<ل، و
�Iد�<د  =�ر�� 7ظ=��/

=ل ا�طراف ا
	����دة  �Hر�

�<داً ��ن ��=ون 	�I� @

�<� �<� ا
	�<�-2ل. ا
	���ت ا
�� ���Iج إ  ��>��ور=<ز 7/<@ 7<دة �وا�<ب ر�
اف ا
	����دة ا��2وع 
=� ��	=ن ا�طر C9ل
�	�ن ا
�ووي، و�ط/Qh إ
@ إ�راء 	����1ت ذات 	��@ 

� ا�	�ن ا
�ووي.����� ا��
 	ن ا
��/م 	ن �2:.� ا
�2ض و��ز�ز ���

���1 =ورو=�، ���ب  -١٠���د 1�
�، �دم ا�I����ا� �	��
� ا�/�
 ا
-وى 
1ؤون ا
��م ا
	د�ر و�� ا
�>
� 2و=�>�� 7ر:<�ً  وا
H<���7، ا
�<ووي ا�	<�ن ا
�وو>
�I 7<ن  ���1<� وا��1<ط�I<�دث �و=و1<�	� دا

Q/ط:	
���2ن. ا
 2.� �� ا

طر��ن 	����د�ن (ا���Iد ا
رو�� وا
.�د) وأ7رب ا
ر��س 7ن ا
�-د�ر 
/=/	�ت ا
	-د	� 	ن   -١١
� =.ر2<�ء و	ن >���ن 
�	<�ن ا
�<ووي وھ��ن ا�ورو2��ن و�ر�ق ا
ر��2��ن ا
�وو�
/ر��2 ��
ا
را2ط� ا
دو

 �ر���.

�ن 
��C	�ع ا��������، �1ر=ت   -١٢
�و	�ن ا�و
ا�طراف ا
	����<دة �<� �<ت �/�<�ت وC9ل ا
� و�2<<�دل ا�U<<راءات ا
�<<� ا�9<<ذ�.� ا�ط<<راف ���	<<� 77	<<ل >>1���	
 ،����� 	�<<��ت 	وا:<<�>>� @>>/

.�1���
�Iدث �و=و1�	� دا �� ا
�<�  ا
	����دة أو �9طط ���9ذھ� ا����2���و=��ت ا
	���ت ا
	وا:<
:��
��
�، (١( �م �Iد�دھ� ھ� ا��م، () 	���ل ٢) ا�Iداث ا
�9ر�	H�
� ٣ا����
) ا
�Hدي 
/Iوادث ا

) ،(Qو�	
�، (٤وا
����� 	�.� (�� ا�) ا
�\ھ<ب 
/ط<وارئ وا
�H<دي 
.<�، وإدارة ٥) ا
	ؤ���ت ا
وط�
� 	� �2د ا
�Iدث (/Iر	�9رج ) ،(Qو�	
  ) ا
���ون ا
دو
�.٦ا

١٣-   ً�:��  و�1ر=ت ا�طراف ا
	����دة أ>1���	
 �� إ
<@ ا���راI<�ت ا
را�� 7دة �/��ت �7	<>�	
.�>����� ا���
� إ
<@ ��راI<�ت ا�وC>9ل ھ<ذه ا
�/�<�ت، ���1<ت ا�ط<راف ا
	����<دة  ��ز�ز ���>�ا
را	

� و>>����� و�<<��ق ا
��<<د�ل إ
<<@ ��<<د�ل �<<ص ا����اUر1<<�د>>�
��
 ا
	��و�<<� "ا
	2<<�دئ INFCIRC/571: ا
�>>�.�� 12<<\ن ا
�و�>>�� 2	و�<<ب ا��<<��راض 7	/>>�����  ا�	<<�ن ا�>>-� INFCIRC/572ا
�<<ووي"، وا
و�

� ا
	��و�� "ا
	�2دئ�.�� ا
�-�ر�ر 12\ن ا
�و��� 2	و�ب ا
	-د	� ا
وط������  ا�	�ن ا�>-�ا
�ووي"، وا
و�
INFCIRC/573 ������ ا
دا9/� ا
�ووي، ا
�ظ�م ا�	�ن ا
	��و�� "ا�I�C
�" وا�
�	
 .ا



 

٥ 
 

�ظ�ت ����  -دال"� 

��ل ا�طراف ا
	����<دة إ�<راءات 	�9<�رة   -١٤
�.ا�9ذت �2>	��-

��ز�<ز �ظ<م و7	/�<�ت ا�	<�ن ا 
��2
� ا�طراف ا
	����دة  وأ�رت %��
د�.� 	Iط�ت �وى �وو ��
أ	�ن 	Iددة ا�ھداف ا���را:�ت ا

�ا
	Iط�ت �
-وى ا
�وو �.�
<د ��
�<�ً ، و��9<ذ ا
�I  دات>Iو �>��	I ز>�� 	<ن أ�<ل ��ز�إ�<راءات إ:<��
� ا
-Hوى.�����C7ت 	ن ا
	�9طر ا
ط2	
	ن أّن ا�طراف ا
	����دة ا��9د	ت طر��ً  و7/@ ا
ر%م ا

.�� ا����راض �iن ا����را:�ت �وH/ت إ
@ ا�������ت 	�	��/�/	7 �� ��و7/�; �iّن ا
�د�د  	�9/
�ذھ� ���دة 2�ن ا
�د�د 	ن ا�طراف ا
	����دة.� 	ن �دا2�ر ��ز�ز ا�	�ن ا
��ري ��

���1. ا�طراف ا
	����دة ا
�Hرف ��2ًء 7/@ دروس�واHل و  -١٥�و�	�1<��ً  �Iدث �و=و1�	� دا
� ا
وا��� 7/<@ 7<��ق ا�ط<راف ا
	����<دة، 1<ر7ت ��<Cً �<� ا�9<�ذ إ�<راءات ���ت ا
وط�
	Q ا
	�ؤو

 ��� و	9طط 
.<�، و��واH<ل ا�9<�ذ �ور	��� ��
:	�ن ا��	رار أ	�ن 	� 
د�.� 	ن 	Iط�ت �وى �وو
Uب ا���:�ء �راءات ا�Iدروس
  .=/	� �م ا��C9ص 	ز�د 	ن ا

���1  أ��رو  -١٦��م��ط2<ق 7/<@  �:��� ھ�	��Iدث �و=و1�	� دا	>H� وى>-
�<�C7ت ا	 �>� �>	2 ،
 �>>���� ا
ط2>>�� I��2<<داث %�<<ر ا
	وا�>>-/��	
�� ا�>>:-
� 7<<ذ
<<ك ا>>	���
وا�I	<<�ل  ي،ا
12<<ر ا
�1<<�طن وا

��<�dرق 	<ن I<�د�� �<ري 	��<ل آ��C<د و�1<ر�و2ل، �-<د  �م ا=��<�2.�
/29رة ا
��  وو�-�ً  .ا��را�.� 	��ً 
���1 7<دة �<�وات.��ل ا
=�	ل 
�Iدث �و=و1�	� دا/I�
7/<@ أ�<; 	����<دة ا
ط<راف ا��-<ت ا�و7/�<;،  ا

 �>>>.
 �>>>d2��� �<<<دارس 	<<<� />>>Hوا	<<<;	<<<ن  �<<<م ��/ّ	1<<<������	�7<<<�ت ا�C>>>9ل  I<<<�دث �و=و1<<<�	� دا
� ا�� -�د	�.ا
���را:

���1و���د�7 �1رد ا
��س و�/وث ا�را:�   -١٧��<�م �	�<Q ا
ر�2<�ء  7-ب �Iدث �و=و1�	� دا�
� و�وع Iوادث 9ط�رة ذات 7وا�ب �	�د إ
@ 9<�رج ��ن I�2د�د �ر���2ت 
	�Q وا
Iد 	ن إ	=���ا
وط�

 .Qو�	
ل 2.دف 	�Q و�وع ا
Iوادث وا
Iد 	ن ا hd1د و�h�� و�1�و���d2 أن �H	م 	Iط�ت ا
-وى ا
�وو
Qو�	
أ�<;  ط<راف ا
	����<دة أ�:<�ً ا�و�Iظ<ت . آ��ر أي �Iدث إذا و�Q و���دي Iدوث �/وث �9رج ا

 �d2��
� أن �2�  ھذه ا�ھداف�=�ل �ط2�ق /�/ط�ت ا
ر��2���	
���ت ا�	�ن ا�I� ذ��	ن أ�ل �Iد�د و��
.�	��-
 �� ا
	Iط�ت ا

 ا�ط<راف ا
	����<دة j�>1�Q  ا
�<ووي، ا�	<�ن �-��<� ��ز�<ز �<� ا
�-دم 	ن 	ز�د إIراز أ�ل و	ن  -١٨
�ن، �ت1<2=/ jd>1	
��<�ت ا
ر ا.
�، وا>�2�� ،�>�
و	�ظ	<�ت ا
<د7م ا
�-�<�، 7/<@ ا
��<�ون وا
	�ظ	<�ت ا
دو

.�1�����دة 	ن �Iدث �و=و1�	� دا��	
  12\ن ا
دروس ا
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� و�2-<<د  وُ�-H<د 	<<ن  -١٩>>��2
�-<�ر�ر ا
وط� �>>H�9
� ا����ت ا
	د9/<<� 7/<<@ ا
و�<��ق اUر1<<�د>�I�
ا
C>9 دة����	
�، وا
�� وا�-ت 7/�.� ا�طراف ا�ا���	<�ع ا��<������،  ھ<ذا لا���	��7ت ا����را:

� ا�<<��راض ا
�ظ<<راء، أن �ز�<<د >>��،  ��<<ززوأن 	<<ن ��ز�<<ز 7	/>>�� ا
وط�>>���<<�ت ا
ر��2.
 وأن �Q�>>1ا
�ر ا�	<<�ن، ��>>�	 @>>
�، إ>>�<<نا�ط<<راف ا
	����<<دة 7/<<@ ا1U<<�رة، �<<� �-�ر�رھ<<� ا
وط� j�I� وأن  �����>>1

� ا��<��راض، ��ن ا وأن �-<ّوي7	/>�I�
� إ
<@ ا>��	<�ت ا
�.<ود ا
را	�
	�<�	ر 7<ن طر�<ق إ�<راء �-

�	�ن، أو  ��
�	�ن، أو 	ن C9ل إ�راء ا���را:�ت دور ���. 2وا�ط�دور/� طرا�ق 2د

�  -ھ�ء$ ا����)'�ت ا��وا%

ا���,,���دة �,,ن �,,�دث  ,,�ا�2,,راءات ا��,,� ا��,,ذ�0� ا(ط,,راف ا���$�),,دة ���$��,,ل �,,- ا�,,دروس ا(و�
�'� 5و4و'�� دا

���تظل   -٢٠�I� ذ�����/ق 2 �� �	�� ھ�	<� 	�<ذ ا�	�ن ��>:� �>����
�2���ت�
�Hدي 
/I<وادث ا>� 
.�>>:�	
� 2<<در��ت 	���و�<<�، ا�ط<<راف ا
	����<<دة %�<<ر أن ا
-<<رن ا>>����
 �H<<دت 
	9<<�طر ا
I<<وادث ا

�.�� و
د>���2�	 ���	<�ت ا
�د�<دة �-�ط 2دا�-�
���/<ق �2 �>	���I �>1<��زاً  �<ّدم و�<د .�� I<�دث �و=و1<�	� دا
��	
��ق و�<وع 
�طراف ا>� �>� �>��م �دا2�ر ا�	�ن ا
	ط2-<� �<� 	Iط<�ت ا
-<وى ا
�وو���دة �7Uدة �-
�����ذھ�.�د ، و
�Iد�د ا
�دا2�ر ا
�د�دة ا
�� أIداث ط2��/زم �� 

� 2\�1ط� وإ�<راءات ھ�	<� أو  -٢١�/�9	
�:<ط/Q 2.<�. و�-<دم  و�د ا:ط/�ت ا�طراف ا
	����دة ا

.ذه ا��1ط� و �� أ	�/�
��
� ا	��-
  ا�Uراءات:ا

�م إ7<�دة •>�-� �>����
�، ا�I<داث 7<ن ا
	9<�طر ا>��:<���ت وا�I<وال  ا
<ز�زل 	�<ل ا
�9ر��
وا
� ا
-Hوى،�
=ل ا
�و Qو�	ن 	 Qوا�	ط�ت I	 وى-
�م  ا>�� إ7<�دة �->��، 	<ن C>9ل 7	/�ا
�وو

 .	Iددة ا
.دف 
�	�ن

�ن �درة •�I� ن أ�ل	 ��� �ظم ا�	�ن أو �ر=�ب 	�ّدات وأ�.زة إ:���=<ل 	Iط<� �<وى  �ر�
��<رة 		�<ّدة 
�ر 	�و�<Q، دون إ	<داد 	<ن 1<2=� ا
=.ر2<�ء % ���� 7/@ ا
H	ود 
Iدث ط2��وو

���/ق I2دث �9ر�� �ؤ�ر 7/@ وIدات 	��ددة	ن ا
ز	ن �	� .، 2	� �� ذ
ك �

� �� أIواض ا
و�<ود ا
	�<�./ك 
:<	�ن •�� �ر=�ب 	�ّدات وأ�.زة إ:��>��<�ظ 7/<@  إ	=��I
ا
� 	ن أ�ل �Iد�د 	� إذا =ل ا
ظروف� ا
�2ر�د أو ا��ر��7; ��� إ:����	�ت �-��، أو إ�راء �-

.�� =��ت �/زم 	�ّدات وأ�.زة إ:��

�م، أو  •�ل 
/�H<دي  ��d2<� أن �Uرا�<;، 
kر1<�دات ا
�<� ا
�9ط�طإ�راء �- jd>1	
��<�9د	.� ا
 �>>���� ا
�<<� ���<<2ب ��.<<� ا
ظ<<واھر ا
ط2>>����

I<<��ت ا
ط<<وارئ ا
�<<� ��<<�_ 	<<ن ا
I<<وادث ا


�ا�، 2	� �� ذ
<ك 12<\ن I<��ت ا�9�<�ض ا
-<درة ا
=.رH- ���>2وى �� 	Iط�ت ا
-وى ا
�وو
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�لd1�
��دي �:<رر  .وإ�-�ف ا�
�ل �� ��Iت ا
طوارئ d1�
و�1	ل ھذه ا
و���ق إ�راءات ا
��دي �1ل ا��Iواء، �
 �����
�2
�Hدي 
/Iوادث ا �H�9
� ا�.���7ل، وا
	�2دئ ا
�و�	
�/ب ا

�>�.��<ف 	<ن ا�:<رار ا
وا�<�� ا
�ط<�ق �H<د ا
�H<دي 
/I<وادث ا
�<�  وا
	�2دئ ا
�و��9�/

2�راً  �ؤدي إ
@ Iرا�ق أو ا����رات �ط�ل �زءاً = .�� 	ن 	Iط� ا
-وى ا
�وو

• Q>:ت و�>	��-� �>�
�	�Iن ا�>	�
�اU �<دا2�را
 �Iد�<د أ�<ل 	<ن � أو 
/I<وادث 
/�H<دي :<��

�راتا�d� ر�� �<� �<دا2>��ن �<� ا
	و�<Q ا
�<�  ا1U<���7ت 	<ن ا
و��/	�>�/
�/<زم 
C:<طCع  �<د

�
�I �� �� .و�وع �Iدث �7�ف 1���2ط� ا
:رور

�	� و	��وى ا
	�I�ظ�ت  •
ا���راض و�Iد�ث 9طط ا
طوارئ 7/@ ا
	��وى ا
وط�� وا���
�ق 2<<�ن  إ�<<راءوا
2/<<د��ت وا
	�<<�وى ا
	I/<<� و>>���
1<<��Q 7/<<@ ز�<<�دة ا�
�	<<�ر�ن 	<<ن أ�<<ل ا

.��/�9	
  ا
	�ظ	�ت ا

• I� ل��	 ��ن �درا�.� �ا��H<��ت، و��ز�<ز ا
�واH<ل 	<Q ا�7��1Uت و�<� 	�<�ل  رHد�
 ًC�>>	 ك>>
��<<�ح 
/�	.<<ور  ا
�	.<<ور، وذ �>>�
� ا>>HH9	
� ا>>�
=�رو�Uا Q>>وا�	
7<<ن طر�<<ق ا

.�.�
 ا
وHول إ

� وا
	و�ودة �9رج ا
	وا�Q ودا9/.� 
/�Hدي 
/Iوادث. •�	�/�Uرا=ز ا	
 ا�ر�-�ء �2

• ��إ�<<<<راء ا���را:<<<<�ت و��-����<<<<رات 7/<<<<@ وظ<<<<��ف  ، وإد9<<<<�لI<<<<�ت �طرھ<<<<� ا
�1<<<<ر�d�
.��� ا
ر��2��.
��ت ا
 و	�ؤو

��ز�<<<ز ا
��<<<�ون ا
��<<<��� 2 �-<<<وم �\�.<<<2 أط<<<راف 	����<<<دة 7د�<<<دة تأ�<<<�دC>>>7وة 7/<<<@ ذ
<<<ك، و  -٢٢
�	�، و���:<�ف ��2<�ت /�Uوا�>�
أو ���<زم ا��:<���.�، و�1<�رك �<� أ�1<ط�  ا�<��راض �ظ<راء دو

�
�ن.و��� ،9ط� 7	ل ا
و=���ن ا
�وو/d1	/
 ��	
��

/را2ط� ا ��2��
� �و=و1�	� ا��
��ت Hذ �و 

�0 ا�	%�� ا��� �زم ا��ظر 5

٢٣-   �.����d2 ا
�ظر � ��
� 	ن ا
	وا:�Q، ا�زت ا
	����1ت �� ا���	�ع ا�������� 7/@ ط�� h=ر

��C	<�ع ا����را:<� ا
�<�دس. �>��<و �� إ7داد ا
�-<�ر�ر ا
وط�-I�2 ق>/��� �>	�� �>����ق أھ<داف ا��

��d2<� أن I� @>/7<و أ�:<<ل،  �>>���<<�ول 7/<@ �<<; �ا��-<ت ا�ط<<راف ا
	����<دة 7/<<@ أن ا
�-<�ر�ر ا
وط�
:�/�  ا
H9وص 	� 

 

�م ا�I<<داث   أ)(  >>��<<�ت إ7<<�دة �-/	7 _��>>�� ،�>>	��-
� ا>>����/<<ق 2	Iط<<�ت ا
-<<وى ا
�وو �>>	��
 ��� وا
�9ر���	�ت ا�	�ن ا
دور�إ�راءات 	���2� أي ا���را:�ت �ظراء، وأي و�-

  .�دا2�ر ا�ر�-�ءا�9lذت أو ُ���زم ا��9ذھ�، 2	� �� ذ
ك 
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�، أي إ�<راءات ا�9l<ذت أو ُ���<زم ا��9ذھ<�   (ب)  	��-
� ا����/ق 2	Iط�ت ا
-وى ا
�وو �	��
� أ�7ف 	ن �/ك ا
�� ُو:�ت �� ا��2�7ر �<� ا��<�س ���
/H	ود أ	�م 	�9طر ط2

.�	�	H�
 ا

���/<<ق 2	Iط<<�ت  (ج)   �>>	�� ا
�د�<<دة،  �>>���� ن�ا�	<< �<<	�تا
-<<وى ا
�وو>>�I�
� وا�>> h�I	
ت ا
�، إن و�<<دت،���>>:Uو�<<وع  ا Q>>�	 @>>
� وإ>>�� إ
<<@ ا
�H<<دي 
/	9<<�طر ا
�9ر�>>�ا
را	

Qو�	
�ف 	ن آ��ر ا
�Iدث إذا و�Q و���دي Iدوث �/وث �9رج ا�9�
 .ا
Iوادث، وا

���/ق I��2داث ا
  (د)   �	�� ا
-H<وى، 2	<� �<� ا�ر�-�ء �2دا2�ر ا
�Hدي 
/Iوادث ����ط2
��7<<ل و�2ر�<<د I<<وض ا
و�<<ود ذ
<<ك 	
7/<<@ �<<2�ل ا
	�<<�ل �<<دا2�ر :<<	�ن �2ر�<<د �/<<ب ا

��7<ل و
I<وض ا
و�<ود ا
	�<�./ك، و�<وا�ر ا
	��./ك، و	/
 �>/��و��ر 	�Hدر 	��ه 2د
 ،�>�� ا��I<واء، إ	داد ا
-وى ا
=.ر��2	C>� ن�	ر :<���ت ا
�ر1<�` و�<دا2��وا�<�را�

��درو��ن �.
� 	<ن أ�<ل وإدارة ا>�
�	�I<�ن ا	ت أ�>	��-� Q>:واء؛ وو�I��2 ق/��� �	
���d2 ا
�ظر ��.<� �2�7�2رھ<� �1<�ط�ً  ��

/�Hدي 
/Iوادث ا ����:Uر ا� �Iد�د ا
�دا2

 ً��/2-��	  ًC	�I	. 

�ا
�دا2�ر ا
�<� ا�9l<ذت أو �ُ   (ھـ)  >�� ا
ر��2>��.
� ا�<�-Cل ا>�
	<ن  ��<زم ا��9ذھ<� 
:<	�ن ���
�وذ %�ر ا
	�Cم�
2	� �� ذ
ك 	�/و	�ت 7ن ا��:��� ���2ت 9د	� ا����را:�ت  ،ا
�/	�=�	
� ا� .ا���:�ء �7د ا
ر��2


/طوارئ، وا
�Hدي ��ز�زات �دا2�ر ا
�\ھب   (و)   Q>وا�	/
2	� �� ذ
ك 7/@ �2�ل ا
	��ل 
�ب 
�-د�ر Iدود اU�Cت، و
	�2درات �� 	��ل ا
ذات ا
وIدات ا
	��ددة، و�ُ._ وأ��

��� ا���C>>>Hح. و���ت إ:<<<��
d2 @>>>�I<<<� أن ��:<<<	ن ا
��ز�<<<زات �Iد�<<<د 	�<<<ؤو
�ا
	��و��ت 	�C	
�،  ا>� 	1<�ر=�ا
�<دا2�ر ا
�<راءات واUوو:<Q 	ن ا
I=و	� ا
وط�

 �=
 ،��/�9	
���ت �� ا
���ون ا
دو
�.��9ذھ� ا
و=��ت ا�I�
 وا

�.  (ز)  
�ر ا�	�ن ا
�Hدرة 7ن ا
و=��� 	را�7ة 	�����  	�/و	�ت 7ن =
�<<Q أ�I>>Hب 	�/و	<<�  (ح)  	�
 �����>>1

��ز�<<ز ا����<<�ح وا �>>.2 Q/ط>>:	
ت 7<<ن ا��1<<ط� ا

.�I/H	
 ا

� �2�7�2رھ<� �:<��� 	�-�ط�<� �<ؤ�ر 7/<@   -٢٤>�	�� وا
��ظ�و�م �Iد�د �-��� ا�	�ن وا
�وا	ل ا
12ر
�ن، / jd1	
�، 2	� �� ذ
ك �در�ب ا����
�م، وا
�Hدي 
/Iوادث ا	H�
�، وا�ا
�ظر �� ا�Iداث ا
�9ر�

�، وا
�\ھب 
/طوارئ وا
�Hدي 
.�.و�Iن �و���d2 إ�<Cء اھ�	<�م 9<�ص  ��ر 7	ل ا
	�ظ	�ت ا
وط�

��C	�ع ا����را:� ا
-�دم. ��
.ذه ا
�وا	ل 
دى إ7داد ا
�-�ر�ر ا
وط� 

�<ردة، �<د �=<ون 	<ن ا
	�C<م إدراج �H<ل   -٢٥�	
� ا>��ر ا�<��راض ا
�-<�ر�ر ا
وط���و	ن أ�ل �
� �دئا
	2<"�ر7<� :<	ن ا
	/9<ص (ا�ظ<ر >�.�� ا
�-<�ر�ر 12<\ن ا
�و�>�� 2	و�<ب ا
	-د	<� ا
وط�>���� ا�

� "ا
�ووي ا�	�ن-��-ر��ن INFCIRC/572، ا
و�
9�ص �	�Q ا�Uراءات ا
	�9<ذة �<� ٣٠-٢٩، ا/�
 (
.�1���  :وء �Iدث �و=و1�	� دا
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� ��<<��_ا
و�	=<<ن أن ���<<�ول ا�ط<<راف ا
	����<<دة   -٢٦>>/	�=
�2
	ز�<<د 	<<ن
 ا ���� /	���1<<�ت ا
	وا:<<
�د �>>H
�ن ا�	<<�ن ا
�<<ووي 7/<<@ ا>>�I� دة�>>�
ز �>>H/9��	
ا
درا�<<�، و�	=<<ن ا�<<�9دام ا��<<������ت ا

� �-<<�ر�ر ا�ط<<راف ا
	����<<دة �-<<دما
<<وط��. و�	=<<ن أن >>	�.	
7<<ن ��<<��_ ھ<<ذا ا
�	<<ل �<<� ا���	<<�ع  ا
.������C
 ا����را:� ا
-�دم 

 ا��������ت  -واو

� ا���را:�ت  -٢٧�/	7 ��
�ن ����I� ن أ�ل	1<�ر=ت ا�ط<راف   ،�>����ا
�ظ<راء �<� إط<�ر ا��
 �>>>>
� ا
و=�>>>>-�� ا��راI<<<<�ت 
��<<<<د�ل و�>>>>1���	
 � INFCIRC/571ا
	����<<<<دة �<<<<� 7<<<<دة �/�<<<<�ت �7	<<<<

�� "ا
	2<�دئ ا
	��و�<>�.�� 12<\ن ا
�و�>�� 2	و�<ب ا��<��راض 7	/>�����  ا�	<�ن ا�>-�ا
�<ووي"، وا
و�
INFCIRC/572 2<�دئ	
� ا
	��و�� "ا>�.�� -<�ر�را
� 12<\ن ا
�و�>�� 2	و�<ب ا
	-د	<� ا
وط�>���� ا�	<�ن ا�

 �-�� INFCIRC/573ا
�ووي"، وا
و������ ا
دا9/� ا
�ووي، ا
�ظ�م ا�	�ن ا
	��و�� "ا�I�C
�". وا�
�	
 ا

�<�، واU	<�رات   -٢٨��	
��، وأ
و�ّدم أIد 17ر طر��ً 	����<داً (ا��I<�د ا
رو�<�، وإ�<��2��، وأ�<�را
��� ا
	�Iدة، و�	.ور�� ا
	�Iدة، وا
و���ت ا
	�Iدة ا
�ر2=/		
 =ور��، و�و��را، و�ر���، و=�دا، وا

.���ر ا
و���ق اUر�1د�d�
�) ا��را�Iت �=�
و:<Q ا
	�<وّدة  ا
	����دة 	�<�ً  ا�طراف ھذه و7	/ت ا�	ر
@

/و���ق ا�و ��� اUر�1د>I-ّ�	
�ر �H<د ا>��� �>1���	
 ا���	<�ع أ��<�ء ا
	����<دة ا�ط<راف �	�< Q	Q> ا

 .��������ا

� 	<<ن أ�<<ل ��ز�<<زو�<<��ق 
/ �ت��-�I<< أ�ر�<<تو  -٢٩��  اUر1<<�د>>�
� ا��<<��راض و��<<ل ���>>�/	7
� أ=�ر 1	و�ً �����را:<� ا
9<�	س. ا7/@ ا
�Iو ا
ذي �م ا�
�زام 2<; �<� ا���	<�ع ، ا
�-�ر�ر ا
وط�

��Iت �� �-ر�ره ا
وط�� إ
<@ ا���	<�ع ا����را:<� -��
ا
�<�دس. و��درج =ل طرف 	����د ھذه ا
 ً�	>>�� �>>Iر�-	
�<<رات ا�d�

/و�<<��ق �-�<<	�ً  و�و�1<<ت ا �>>I-�	 n�>>H @>>/7 راءN<<ق ا�ق �2وا�>>�، و�<<م ا��

.��  اUر�1د

�  �<<<<د ا��رI<<<<� طر�<<<<�ن 	����<<<<دان =<<<<�ن  -٣٠>>>>-�� ا�	<<<<�ن ا
�<<<<ووي (ا
و�>>>>������<<<<د�Cت 
<<<<�ص ا�
INFCIRC/449.( 

٣١-  C
 �Iر�-	
�را�; ا�d� رض�

=ل طرف 	����د  �Hر�
�<وم ا�ول 	<ن وأ��Iت ا
� �<� ا�����
  ا���	�ع ا��������.

٣٢-  @>I�	

��ز�<ز ا�	<�ن  و�ظرت ا�طراف ا
	����دة �� 	�	و7� 	<ن ا�ھ<داف ذات ا �>/	�
ا
�، ا
�ووي، �� ا
ر��2�
���
�، وا����1
�، و��ز�ز ا
�ر أ	�ن ا
و=��	ر�-� 2.ذا ا
�-ر�ر ا
	و�ز، 12\ن 	��

 ًC:� وى  7ن ا��9دام ���2ت ا���راض>H-
�، ا
�<� �</طت ا
:<وء 7/<@ أھ	��.<� ا>�
ا
�ظراء ا
دو
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��دة 	ن �Iدث �و=و1�	�را
د��	
���1 وس ا�و
@ ا�. و�درك ا�طراف ا
	����<دة :<رورة ز�<�دة دا
.������ ����راض ا��/	�1
� ا�/	�
�ن ا�I�  

���و�� ھذا ا
H<دد، �<ررت ا�ط<راف ا
	����<دة إ�1<�ء �ر�<ق 7  -٣٣
� 	<ل 	��<� 2	و:<وع "ا>�
�
"�����>>1

=<<ل ا�ط<<راف ا
	����<<دة، 	=/<<ف �2-<<د�م �-ر�<<ر إ
<<@ ا���	<<�ع وا ����<<وح 2<<�ب ا
�:<<و	 ،


�ا����را:<<<� �>>>�
� ا�	<<<�ن ا
�<<<ووي و7<<<ن 2<<<7<<<ن ���	<<<�  ا>>>����� إ
<<<@ ��ز�<<<ز ا�>>>���Uراءات ا
را	
 ������ إ
@ ��د�ل ا����ر�ق ا
��	ل ا
����_ ا
��7د ا
:رورةا���را�Iت ا
را	

.<ذا . و��را�7 ا �>	�

� ، 2	<<� �<<� ذ
<<ك ا��<<��������	<<�ع ا�>>�� ا
را	>>�
� ا���راI<<�ت ا�و>>����	<<ن وا
	-د	<<� إ
<<@ ��<<د�ل ا��
  �و��را و	ن ا���Iد ا
رو��.
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  ا��ر5ق

  ا(ھداف ذات ا����9 ا�$��� ��$زز ا(��ن ا��ووي

  

�إذ �<<درك >>�
/ط��<<� ا
ذر �>>�
� ا
دو>>
�<<ق أھ<<داف 9ط<<� 7	<<ل ا
و=�-I� �>>��) أھ	>>
12<<\ن ا�	<<�ن  (ا
و=�
� �� �7م 
  ؛٢٠١١ا
�ووي، ا
�� أُ�رت �� ا
	ؤ�	ر ا
��م 
/و=�

�  أن وإذ �درك	��I ��� أھ	/-��	
� ا����ت ا
ر��2.
� وا
���
� وا�� ا
-و�
/ر��2� ا
وط� �2>��
�	<�ن �2
 ��� (وھ� أي 	Iط� �وى �وو�� ا
	�o1ت ا
�وو��)؛	د��  أر:

ل �-<<Q 7/<<@ ��7-<<; ا أن وإذ �ؤ=<<د jd>>1	
�-<<وم ا �>>�
� ا>>�� 7<<ن أ	<<�ن ا
	�1<<\ة ا
�وو�>>��� ا
ر��

	�<<ؤو
�/.�؛d1�2  

�ن �� اUط�ر ا
<وط�� ا
	��/<ق 2\	<�ن وإذ �درك ��وI ن�� �2�7�2رھ	� H�7ر����1
� ا�����ح وا�أھ	
�؛�  ا
	�o1ت ا
�وو

� و وإذ �ICظ أن�� 2\	�ن ا
	�o1ت ا
�وو-/��	
� �� ا
-رارات ا-�
� �/ك ا
-رارات �زد	ا�
ادان إذا -2و
� ا>>�/	7 �>>� �>>���	
� وإذا  ا�<<���داً ا�9<<�ذ ا
-<<رارات �9رط<<ت ا�ط<<راف ا>>��-�
� وا>>�	/�
إ
<<@ ا
	�ر�<<� ا

�؛I���	 �-�� 2طر�/	�
  ��رت ا

� 	<<ن ا
I<<�دث ا
<<ذي و�<< Q� �>>	Iط<<� وإذ �<<درك >>�=		
أن 	<<ن ا
:<<روري ا�<<�C9ص =<<ل ا
<<دروس ا
/

1<ر=� طو=�<و  �>�2��
� ا>�
/-وى ا
�وو �1�����و=و1�	� دا>�) وأن (I<�دث �و=و1<�	� -<وى ا
=.ر��2

 @
�	=ن أن ���dرق 	� �Hل إ ���ل ا
�1	ل 
/	�/و	�ت ا�ر���7/I�
  ��وات؛ ١٠ا

�  أ2رز�Iدث �و=و1�	�  وإذ �ICظ أن>/	�I	
� وا
�وا�<ب ا>��م ا�I	�ل و�وع أI<داث �9ر��-� ��أھ	
�م ا
	�o1ت ا
�و	H� �� ت�	��-�
�دھ� 
�/ك ا�Iداث و	را�7ة ����_ ھذه ا�� وا�9�<�ر 	وا��.<� و�1<>�و

 ًC:� ،�./�d1دث  و��>I دي �ي>H�/
�ذ، 2	<� �<� ذ
<ك ا��I<واء، ���
7ن و:Q ا�Uراءات و9طط ا
� و	��-� وا
Iد 	ن 7وا�2;؛
��� �-�  2طر

�	=ن أن �ُ  وإذ �درك أن �
�ر أ	�ن ا
و=����9دم 	-رو�� �7�2	�د أ�:ل ا
		�ر��ت وا
�	<ل 7/<@ 	��
���ت 	��I� ووي؛�إد�9ل�
���/ق ��2	�ن ا �	�  	رة �

 ً�	���ت 	/ز	� ���و��ً  و��/
 �
�ر أ	�ن ا
و=���ي طرف 	����<د، إ� 2-<در 	<� �=<ون ا
ط<رف  2\ن 	��
 ً�	�=Iد �د ��ل أ����	
�ر 	/ز	� ���و��ً  ا���	
  2	و�ب ���و�; ا
وط��؛ 	Iددة 	ن أI=�م ا

��ري ا���را:.� و�� �
�ر أ	�ن ا
و=���، وإذ �رIب 2\ن 	��H�9 �	��I.� �� :وء �Iدث �و=و1-
� 	��	رة؛-��ر و��-��I �.Iب ا���:�ء 2طر���	
� إ
@ ا���راض ا��I
  وإذ �1دد 7/@ ا
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��1رك ��.� 29راء 	ن أط<راف 	����<دة أ9<رى  ��
� ا�
وإذ ��/م 2\ن ���2ت ا���راض ا
�ظراء ا
دو
�ق 	��وى ر��Q 	ن ا�	�ن ��	 ھ�	�ً  �	=ن أن �ؤدي دوراً -I� ���>��<�ظ  � ���/ق �2
	�o1ت ا
�ووI
وا

;�  ؛7/

� و	�ظ	�ت ا
د7م ا
�-�� وا
�/	<� وأ�I>Hب ا
�<را9�ص �	=<ن ����ت ا
ر��2.
وإذ ��/م 2\ن 	��د��ت ا
�� إC7ء �-��� ا�	�ن �� ا
2/دان �2<و��ر 	/�-<@ 
�2<�دل أ�:<ل ا
		�ر�<�ت، وإذ  ھ�	�ً  أن �ؤدي دوراً 

  ؛��ز�ز ھذه ا
21=�ت :رورة�درك 

= Q�1�:�/�  ل طرف 	����د 7/@ 	� 

� �� ��ز�ز ا�	�ن ا
�ووي؛ أن �را�7 -١
�ر أ	�ن ا
و=����	 

� ا�	<�ن ا
�<ووي (ا
�-ر�<ر ا
<وط��) 7<ن  أن �درج -٢����	�/و	�ت �� �-ر�ره ا
	-دم 2	و�ب ا�
� ا
�� أ9ذ 2.���=
� (2	<� �<� �� ا��2�7ر ، أو ���زم أن �\9ذ 2.�� �� ا��2�7را>
�ر أ	<�ن ا
و=���>�	 ،

� ذ>�����ذ ا
�زا	��<; 2	-�:<@ ا��
ك، 7/@ و�; ا
H9وص، أ�����ت ا�	�ن و	�ط/�2ت ا�	�ن) �� ��
 ا�	�ن ا
�ووي.

٣-  ً�C-�>>ا� �/-�>�	 �>>��<ل أن �=<<ون ھ���<; ا
ر��2=��<<�ً  أن /��  �>�@>
�  ا
�وH<<ل إ>>�ا�I=<<�م ا
ر��2
�، و ا����داً �� وا
�=�و
و��	/�
�<�ذ
��9ذ إ�<راءات أ�.� إ
@ ا���2ب ا�k ً�>���� وظ/>H�7<ن  ، وأ�.<� 	�


`، 	�ل �H	 ت أو��

د�.� 	�ؤو ��
����ت ا=

.� (2	� �� ذ
ك إ���ج اCdأو ا�� ���رو�_ ا
ط��� ا
�وو
� ھ�	� أ9رى أو  ا
=.ر�2ء)، �	=ن أن ����رض 	Q ھدف ا�	�ن أو�� أن 	Q أھداف ر��2-��ؤ�ر 2طر

� أ9رى �\��راً .
�ر �/�م 7/@ ا��9ذ ا
-رارات �� ا%.��� ا
ر��2� 

�  أن �:	ن -٤�� ھ���; ا
ر��2�
� وا
	<وارد ���>���=
� ا>���ت ا
-��و�IC>H
�2
�ر��<ب 
�زو�<دھ� �2
 ��� ا
:<<رور>>�� ا
HI<<ول 7/<<@ ا
29<<رة ا
�9ر�>>��ن وإ	=���� و=�<<�ءة ا
	<<وظ>>�� ا
وا�>>�
�	
� وا�ا
12<<ر

� ا�9<�ذ ا
-<رارات ��.<� ا�<���داً �/	�
 >���=
� ا>��-�
� وا>�	/�
� ا
HI<ول إ
<@ ا
	�ر�<� ا>�7�، وإ	=�� @>/
o1�	
���.� 7ن أ	�ن ا

/و��ء 2	�ؤو ��. تا
���ون ا
دو
�، وا
	���ل ا�9رى ا
Cز	� ا
�وو

�  أن �:	ن -٥��� 	ن ��1رط أن ھ���; ا
ر��2=� �	 ��أن �=ون 
I�Hب �ر9�ص ا
	��1ة ا
�وو
2 ،���ل ا
	\	ون 
/	�1\ة ا
�ووd1�
��; 7ن ا
���ل ا
29رة وا
	وارد 
/و��ء 2	�ؤو
	� �� ذ
ك ا
�Hدي ا

 �ي �Iدث وا
Iد 	ن 7وا�2;.

�  أن �:	ن -٦��، 	Q 	را7<�ة ا
1<وا%ل ا
	1<رو7� ��	ل أن ھ���; ا
ر��2I��� و	����1 �-�2طر
� ا�9رى ا
�� �د ��\�ر �/�2ً ���I

` ا�H	
�. 12\ن ا�	ن وا�h�
	�/و	�ت 	� ��/�
 U�2��1ء ا

� أن �درج �� �-ر�ره ا
وط�� 	�/و	�ت 7ن � -٧�� إ
@ :	�ن ا��-Cل ھ���; ا
ر��2�.وده ا
را	
.�.�������.� و1
 و���
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�ف، �I<ب ا���:<�ء، ��2<� ا�<��راض  -٨:���� 12<\ن إط<�ره ا
ر�<��2 ا
<ذي  �ظ<راءأن >�
دو
.�/	�7 ���، إذا =��ت 
دى ا
طرف ا
	����د 	�1\ة �وو���ظم أ	�ن ا
	�o1ت ا
�وو 

٩-  ً�>	�C	 ون>=� �	2>�I ،ف ���2ظ<�م�:���� ا
	و�<ودة دا9<ل  
�I<م أن >�و7<دد ا
	�o>1ت ا
�وو
� 12< �ظراءا
طرف ا
	����د، ���2ت ا���راض �
�/�ن ا�	<�ن \دوd>1�
�، إذا =��<ت  ا>�
	��o>1; ا
�وو

.�/	�7 ��
دى ا
طرف ا
	����د 	�1\ة �وو 

�ف ��2<<<�ت ا�<<<��راض  -١٠>>>:����  �ظ<<<راءأن >>>�
� دو>>>/	�=�	
� ا>>>�� ا
�وو�� ا����<<<>>>��2
12<<<\ن ا
�، 2	<� �<� ذ
<ك ا���را:<�ت ا
	و�<Q ووا
	���ل ا�9<رى ذا/>H
�ل أ	<�ن ت اd>1� م �2<ل 2<دء�	>H�
ا

.@
� ا�و� 	�1\�; ا
�وو

� �<�م 2	و�<ب  �ظ<راءأن �درج �� �-ر�ره ا
وط�� 	�/و	�ت 7ن أي ���2ت ا�<��راض  -١١>�
دو
�-رة 
�ن  ٣أو  ٢أو  ١ا���رة 2�ن ا��	�7�ن ا���را:
	ن ھذا ا
-�م ا��:��.� ا
طرف ا
	����د �� ا

�
��ت وا
��<<��_ ا�9<<رى 
/��2<<�ت، ةف ا
	����<<داط<<ر>>Hو�
، 2	<<� �<<� ذ
<<ك 	/9<<ص 
�C<<���2ط�ت وا
.��2��	
� ���22ت اH�9
 وا�Uراءات ا
	�9ذة 
/���	ل 	Q ھذه ا
����_، وا
9طط ا

� ا
�	.ور �-ر�ره ا
وط�� وأي أ��/� أو إ��2<�ت 	=�و2<� ���/<ق 2<ذ
ك ا
�-ر�<ر،  -١٢	��
 `���أن 
� ا�9رى إذا  	�ت 	��ن 	ن 1\�; أن �ؤ�ر �/�2ً ������2ء أي �2د 	�/و���I

` ا�H	
7/@ ا�	ن أو ا

�ظ 2.<<ذه ا
	�/و	<<�ت، ��2<<����ء أي �>>I� أن �>>
� ا
�	.<<ور، وأن �ط/<<ب 	<<ن ا
و=�>>	��
�<<م ا
=1<<ف �7<<; 
� ا
�	.ور.	��
� �������2ء ا
وارد أC7ه، �� 	و�Q إ
=�رو�� 	��وح 
 	�/و	�ت 	1	و

� ا
�	.<<ور  -١٣>>	��
 `�>>���، وأ ا
�ظ<<راءأي �-<<�ر�ر 	<<ن ��2<<�ت ا�<<��راض أن >>�
ي �-<<�ر�ر ا
دو
� 7/@ ھذه ا
�-<�ر�ر، أ	���2�، و���2<����ء أي �2<د 	�/و	<�ت 	�<�ن 	<ن 1<\�; أن �<ؤ�ر ي إ���2ت وط�

� ا
�	.<ور، وأن �ط/<ب 	<ن  �/�2ً >	��
� ا�9رى إذا �<م ا
=1<ف �7<; ���I

` ا�H	
7/@ ا�	ن أو ا
/�	
�ظ 2.ذه ا�I� أن �
� �������2ء ا
وارد أC7ه، �� 	و�<Q ا
و=�
و	�ت، ������2ء أي 	�/و	�ت 	1	و

� ا
�	.ور.	��
 إ
=�رو�� 	��وح 

١٤-  �>� �����1
� إ
@ ��ز�ز ا�����ح وا�أن �درج �� �-ر�ره ا
وط�� 	�/و	�ت 7ن �.وده ا
را	
� ا�	�ن ا
�ووي.�����ذ ا
�زا	��; 2	-�:@ ا���� 

� ا�	<�ن ا
�<ووي 
/ ا
�ظراءأن ��زز 	���� ا���راض  -١٥����� ا
	-د	� 2	-�:@ ا���-�ر�ر ا
وط�
� ��<<رض ا
���I<<�ت وا
�I<<د��ت و>>-��ر و�-<<د�م �-<<�ر�ر د�>>:I� ق>>�� 7<<ن طر�<<ق ا
7<<ن طر>>1���	



.ذه ا
�-�ر�ر.ا �I� Hر



 



 

  

 ا��ووي ا�
�ن ا������

�د��ل ��د��ت ��� ا������� ا��راح 
ن ا����د ا��و��ري� 

  


	��م �� ���: ،(����
 ا���ن ا��ووي (ا�����

� ا�ود�� ���� ، �ود ا��د�ر ا�	�م ��و!�� ا�دو�� ��ط�� ا�ذر�

٣٢��&%�رة إ�# ا���دة  :�)�، و��و*����
 �ن ا�

  "١-  .//����
وُ��َظ//ر >//� ا�
	//د�;ت  �*//وز �ي ط//رف �
	��//د أن �6
//رح إد4//�ل 
	//د�ل �2//# ھ//ذه ا�

 �< 
�A��B.ا��6
ر@Cع ا��

	را�E أو >� ا*Cع ا��
  ا*

�� إ�/# ا�ود�/� ا�/ذي ��/�در �2/# ا��/ور �FرC/�ل ا��
/راح ا�/#   -٢  ��/Cرح وأ/
م �/ص أي 
	/د�ل �6 H6/د�


C	�ن �و�/�ً �2/# ا��/ل.� ا�طراف ا��
	��دة ��ل �و2د ا�*
��ع ا�ذي Cُ��َظر 4;�� >� ا�
	د�ل ا��6
رح 

�%Kن ھذا ا��
راح إ�# ا�طراف ا��
	��دة. و�رCل ا�ود�� أي 
	���6ت َ
ِرد  


�/د �B/ل ھ/ذا ا�
	//د�ل   -٣  	

6/رر ا�ط/راف ا��
	��/دة �	/د ا��ظ/ر >/� ا�
	/د�ل ا��6
/رح �/� إذا !��/ت 

 �N/�ب �B/ل ھ/ذا ا�
وا>/ق.��@ �< �Cو����
وا>ق اQراء، أم 
	ر�E �2# �ؤ
�ر د�وُ�
4َH/ذ �/رار 2/رض  


 >//� ا�
	//د�ل ا��6
//رح �2//# �//ؤ
�ر د��و� Sو//� B�B//� ا�ط//راف ا��
	��//دة ا�@�E//رة وا��//���NK� �//C�

�/و�ت.
�/ر ا��
�/�ع 2/ن  ا�*
��ع، %ر�ط أن �
وا*د ��ف ا�طراف ا��
	��دة �2# ا��ل و�ت ا�َ
وُ�	

�و�ت.
 ��B���و�ت 
  ا�

��(//� �/د2و ا�ود�/� إ�//# 62/د ا��//ؤ
�ر ا�د��و��C/� ا�//ذي �
/و�# ا��ظ//ر >/� ا�
	//د�;ت ا��6
/رح إد4  -٤  

 وا@دة �ن 
�ر�U ا
�4ذ ا�6/رار ا����C/ب و>6/�ً ���6/رة �C وز�*
 وا2
��دھ�، >� �و2د � �����
 �2٣# ا�

�/�رى *(/ده �/ن أ*/ل E/��ن أن �!/ون ا2
�/�د ا�
	/د�;ت  �ن ھذه ا��/�دة.� �/Cو����و��/ذل ا��/ؤ
�ر ا�د


وا>ق اQراء.�ر ذ�ك  Hذ	
�!ون  >Fن ا2
��د ا�
	د�;ت، >Fذا ���NK� �B�B .دة��	
  *��� ا�طراف ا��

  

  

 

 
 ����� ا��رة �
 أ�� ا���م
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6
E//# ا��6//ر
�ن  -٥  �� ،//����
، أ2//;ه ٤و ٣ 
E4//� ا�
	//د�;ت ا�
//� ا2ُ
ِ�//د إد��4(//� �2//# ھ//ذه ا�

�د�ق 
 �Yط/راف . و��/دأ ا��
	��/دة �/ن *��/ب ا�ط/راف 
K!�/دا��وا>6 أو ا� أو ا�6�ول أو���/C�������ذھ/� 

�ت ��2(� ا��
	��دة Hد� �

(�  ا���د
(�أ ��2(� وا>6ت أوأو �ِ H!6ّ/� ا�ود�/� و أ�
 Uر��/
 >� ا��وم ا�
C/	�ن �/ن 

�� أر��ع �ن ���!وك ذات ا�B;B دة �2# ا��ل. ا�طراف��	
 ��ط/رف  ا���C����و��دأ ���ذ ا�
	د�;ت 

�د�ق #�2 
�ك ا�
	د�;ت أو ��و�(� أو ا��وا>6 ��2(� أو 
K!�دھ� >
���� ا��/وم ا��
	��د ا�ذي �6وم �	د ذ�ك 

�� ".ا�
C	�ن �ن 
�ر�U إ�داع ذ�ك ا�طرف ا��
	��د ���ك ذي ا�

 �C��٢٠١٢ن/أ�ر�ل  ٢٦ >� ا�	�م ا��د�ر 
�6ّ# ا��دد، ھذا و>���/Cر  ً/� ا�Cو�C/ري، �;
@/�د ا�/داAم 2/ن ا���B/ل ���

6
ر@�ت & �@�ل >�(�� ����
 .ا�Cو�Cريا�
@�د  �ن ِ�َ�لد�4ل 
	د�;ت �2# ا�

 ا�
	//د�;ت ا��6
ر@// �2//#  �٣٢//ن ا��//�دة  6���٢//رة  وو>6//�ً //6�Bو*//ب ھ//ذه ا�و��//م ا��//د�ر ا�	//�م  S�	� ،//����
�//ن ا�


�A��B  ا�ط/راف ا��
	��//دة.//Cع ا��//�
و!�//� ط�//ب ا�
@/�د ا�Cو�C//ري، ُ��َظ//ر >//� ا�
	/د�;ت ا��6
ر@// 4//;ل ا�*

، ا��6رر 62ده >� ا��
رة����
. وو>6/�ً ���6/رة ٢٠١٢آب/أCN/طس  ٣١إ�#  �٢٧ن  �Yطراف ا��
	��دة >� إط�ر ا�


	�/�م أي 
	��6/�ت 
/رد �/ن ا�ط/راف ا��
	��/دة �%/Kن ا�
	/د�;ت  �٣٢ن ا���دة  ٢� أ��Eً، �6وم ا�ود�� ����
�ن ا�

�ق �2# ا�*
��ع.�C دة >� و�ت��	
 ا��6
ر@ �2# ا�طراف ا��

  

             

 ٢٠١٢أ��ر/���و  ١٠                  

 

6
ر@�ت ا�
@�د ا�Cو�Cري ا��ر>ق:� 

 



 

 

م إ�� ا�#��� ا���
� �"!ن  ����� ا������ ا�
�ن ا��ووي   ا���راح ا�
'د&
 )٢٠١٢ا�#�
�ع ا���02��1 ا�0��1 ������� ا�
�ن ا��ووي (آب/أ*�طس 

 

  ا������ وا�
�طق وراء ا���راح
 ً��//C��C رة ��@//دود�
//�BKرات 2//� �//)�  و*//ود ا��	//�ث !��//ر ��%//�ط  –إن ا�@//وادث ا��وو�////��@ �//< ً�//E��2ً أ��	و%//


ر! و
C� �/��2 �/6/ؤو�� ���/� ھ/ذه ا�@/وادث >/�  إ%	��2./%� @�/�و�ذ�ك، >Fن ا��*
�� ا��ووي ا�دو�� �د�/� �
6�ل.
Cن 4/;ل  ا��� ����	ز�ز �ظ�م ا���ن ا��ووي ا�	

ط�ب 
 �Kن ھذه ا��Cؤو�� ا��%
ر! وCو�Cرا 2��� #�2

:��� ��  
��ر أ@دث �� 
م ا�
و�ل إ��� >/� �*/�ل ا�	�/م  •

وى �	���ر ا���ن، أ4ذاً >� ا�2C��ا�ر
�6ء ا�دو�� 

؛�� وا�ر�����d%
  وا�
!�و�و*�� وا�4�رة ا�
  ا�
���ذ ا��	�ل ��	���ر ا���ن ا��ذ!ورة >� �ط�ق ا���دان؛ •

���ذ ا��	�ل ��	���ر ا��/�ن •���
	�ق � ���< 
	را�Eت دور�Cإ*راء ا ، وذ�/ك �/ن 4/;ل �	B/�ت دو��/

�/��م و
%/�dل �@ط/�ت 
 و/��
	را�Eت ا��ظراء >/� �*/��ت ا&ط/�ر ا�ر�/��� وا��%/ط ا�ر��C�

وى ا�وط��.C�2# ا��   ا�6وى ا��وو�

 >/� إ�/دار 
6/�ر�ر /���! 
ط�/ب %/��>�
و2;وًة �2# ذ�ك، >Fن ا��Cؤو�� ا�دو�� ا��%/
ر! 2/ن ا��/�ن ا��/ووي 
�
	6َد !/ل B/;ث C/�وات ا&>�دة 2ن ُ �

و�ل إ��(� ا�*
���2ت ا�
 �

	راض ا��ذ!ورة، و2ن ا��
�eA ا�Cت ا��B	

 ا���ن ا��ووي.����

	راض اC�  

�ط 
�2ل (ا��:��رات ا������ ا�
�ن ا��ووي ا���د��ت ا�
'�ر�� ����( 

)، >6ر
�ن *د�د
�ن  ٨ا���دة �� ا�ر��A�)٤و ٣(ا�  
 ��C(� دور�/�ً ��را*	/ �/ن �
4ذ !ل طرف  -٣�� ا�ر��A�)ا� �Eِ4

!�ل أن ُ �
 ا��Cد ا�4طوات ا������	
�

.
ط���ت ا�و!���� �)��B
����ل 4�راء �4ر*��ن >��� �
	�ق َ�ِ  
�بCن  :ا��
�/�ن �2/# و*/ود �٨/ن ا��/�دة  ٢و 6�١د أظ(ر @/�دث >و!و%/��� أھ��/ ا�
���/ذ ا��	/�ل ���6/ر�
، ا��
/�ن 

 �� ر��Aھ�.�A;وا��وارد ا�� 
�g�َ ا��Cطُ �6
Cو� �
�%Kن ا��/�ن ا��/ووي إ�/#  �4 و
د2و 4ط �2ل ا�و!��
 >� ھذا ا��دد، ��� >� ذ�ك إ���د �	�Bت دور� �4د�/��
	را�Eت ��
ظ� ��(��Aت ا�ر��Cت إ*راء ا�/Eرا	
Cا� 

�� إ�# ا�دول ا��E2ء. ا�ر�����!
�ط/ ا�ر�/����ن ا��/وو��ن ا�ورو��/�ن ا�d/ر���ن، و>� ا���دان ا��E2ء >� را ا��

�SBل ھذه ا��6رة ُ٣ .����	ل أ@د ا��
ط���ت ا���6و��   ا��6
ر@

٤-  //�� ا�ر��//A�)ل إ��(//� ا�//�
و
 �//
 ا��
//�eA ا�//@�

!�//ل إ �//
 ا��//Cد ا�4ط//وات ا����//��	

4//ذ !//ل ط//رف ��
)�*�� 
4ذھ� �%Kن أ��ن ا���%hت ا��وو�
 �
  ور.وا�6رارات ا�

�بCو�/�ت. :ا��	ل و�%/ر ا���/�

@�Cن ا�%/��>� و>	���/ ا� �d��%Kن ا���ن ا��ووي، ��  و>�6ً �4ط �2ل ا�و!��
  و�
	�ن أن �%�ل ذ�ك إ2;م ا�*�(ور.


��6م ا���ن وا�
@6ق ���)، 
	د�ل ا��6رة ا��ر�2  ١٤ا���دة )’١‘  

!�ل ��  �
 ا��Cد ا�4طوات ا������	

4ذ !ل طرف ��:���  

’١‘ .�)��d/%
 إ*راء 
����6ت %��� و��(*� ���Yن ��ل 
%��د ا���%Kة ا��وو� وإ2دادھ� ��
%�dل وطوال �2ر 
 ،���d/%

���ؤھ� >��/� �	/د E #/�2/وء ا�4�/رة ا�/Cم ا
م ھذه ا�
����6ت ���وA�Bق �2# �@و *�د، و� H2َد
وا>
راE/�ت وُ


//م ا�
و�//ل إ��//� >//� �*//�ل ا�	�//م وا�
!�و�و*�//�، و�Nرھ//� �//ن  ا��4//�طر ا�
//� �	//�د ا��ظ//ر >�(//� و>6//�ً �@//دث �//�
؛�� ا�ر��A�)�� ��و*ب ا��Cط ا��4ّو� �)Eرا	
Cن، وا����� 6�	
  ا��	�و��ت ا�(�� ا�*د�دة ا��

�بCت  :ا��/Eرا

و>�ة ���Yن 
%�ل أ@دث �/� 
و�/�ت إ��/� ا>C� ����6ت
�6د أظ(ر @�دث >و!و%��� أھ�� إ*راء 
  ا���4طر.



 

 

  ‘٣’(ا4
��ر ا��وا��)، 
	د�ل ا��6رة ا��ر�2  ١٧ا���دة 

 ا��%�ر إ��(/� >/� ا��6/ر
�ن ا��/ر�2
�ن  ‘٣’��و>6/�ً �2/د ا�E/رورة ‘ ٢’و‘ ١’إ�2دة 
��6م *��� ا�	وا�ل ذات ا�
 �و�� ا���%Kة ا��وو� �ن �@دث �� 
م ا�
و�ل إ��� >� �*�ل ا�	�م وا�
!�و�و*��، �@;�
�رار C� ً����E ث/�@

  ا���ن؛

�ب//Cا�:  �//� ��	وا�//ل ذات ا�//B�6//�م @د�
�6//د C//�ط @//�دث >و!و%//��� ا�E//وء �2//# أھ��// إ*//راء ���2//�ت إ2//�دة 


َ�ل أن 
ؤBر �2# أ��ن ا���%Kة ا��وو�/، وا�
/�BKر ا��/ر*K/%���� gة ا��وو�/ ا��6
ر@/ �2/# ا�>/راد @�ُ �
����و�� ا�

.A��  وا��*
�� وا�

���م وا� ١٨ا���دة 

%��د)، >6رة >ر�2 *د�دة (ا�’٤‘  

’٤‘ .
ط���ت ا�و!���� ���B
������م ا���%Kة ا��وو� �ن ِ�َ�ل 4�راء �4ر*��ن >��� �
	�ق 

	راض Cم ا
 أن �

�ب//Cا�:  //�	���//��م ا��;A//م ��@ط//�ت ا�6//وى ا��وو�// E//د ا��4//�طر ا�ط
�6//د أظ(//ر @//�دث >و!و%//��� أھ��// ا�

�%//Kن ا ا�6�//وى. �//��م �@ط�
(//� و4ط// �2//ل ا�و!��//
��//�ن ا��//ووي 
//د2و ا�//دول ا�E2//�ء إ�//# إ2//�دة 
�6//�م 

 ا�6�وى، و
ط�ب �ن أ���/ ا�و!��/ د2/م ا�/دول ا�E2/�ء >/� ھ/ذا �	�����6وى ا��وو� Eد ا�4ط�ر ا�ط �ا��4


	راE/�ت ا��ظ/راء،  ا��دد.C�� /�
	ز�/ز 4/د��
(� ا��4 6
E/� �/ن ا�و!��/
و2;وًة �2# ذ�ك، >Fن 4ط ا�	�ل 

�//��م.

	راE//�ت أ�//�ن ا�Cذ�//ك ا �//< �//���//��م �//ن ِ�َ�//ل 4�//راء  

	راE//�ت ا�Cون ا//!
وو>6//�ً �//ذ�ك، �*//ب أن 

 ا���ن ا��ووي.����
  �4ر*��ن *زءاً � �
*زأ �ن ا

  ‘٩’(ا�
%�dل)، >6رة >ر�2 *د�دة  ١٩ا���دة 


	راض ا��/�ن ا�
%/K/%���� ���dة ا��وو�/ �/ن ِ�َ�/ل 4�/ر ‘٩’/Cم دور��ً ا

��B/� أن ����اء 4/�ر*��ن >��/� �
	�/ق 
.
ط���ت ا�و!����  

�ب//Cراض أ�//�ن  :ا�	
//Cا �	B//�ت >ر�// <�//E
Cم ا
//
�%//Kن ا��//�ن ا��//ووي، ���d//� أن  و>6//�ً �4ط// �2//ل ا�و!��//

  ا�
%�dل �ن *��ب ا�دول ا��E2ء �2# أ�Cس ��
ظم.

�د�ً �ن "ا�
�6ر�ر ا��و٢٥ا���دة  " ا���دة ("ا�%��>���C
  *زة")، وُ
درج >6رة *د�دة >� ا��و�E ا�ول، 
	�د 


�g ا�طراف ا��
	��دة ��*�(/ور 
�6ر�رھ/� ا��ط�/وب 
6/د��(� �2/;ً ����/�دة  -١
٥  �/
 وا�
	��6/�ت ا��A/Cوا�

	راض و>�6ً ���6رة Cا�   .�٢٠ن ا���دة  ٣
رد �ن أطراف �
	��دة أ4رى 4;ل ���2

6))  ١((ا��6//رة  -٢��//Cد ا�ط//رافا�//�
	

�//�ول ا�E6//��� ا�
//� �و�%//ت  
 //6�Bراء، وQوا>//ق ا
�ا��
	��//دة، 

6 ��*�(ور.�Bك ا�و�
 g�


م ا�
و�ل إ��(� أ��Bء ا�*
��ع و �

�*�ت ا��
Cوا�  

�بCو�/�ت. :ا��	ل و�%/ر ا���/�

@�Cن ا�%/��>� و>	���/ ا� �d��%Kن ا���ن ا��ووي، ��  و>�6ً �4ط �2ل ا�و!��


	راE//�ت و
//�ص 4ط// ا�	�//ل C�� //��//دار 
6//�ر�ر m� ً�//��2>//�دة 2//ن �	B//�ت ا�و!��// ا��4& ����	//ل �2//# آ��//

 ا��ظ/راء./6�Bا�و �*/%
   INFCIRC/572/Rev.3و/�
�6ر�رھ/� ا�وط��/ ا��4 ً�/��2 g�/

ا�/دول ا�E2/�ء �2/# أن 


رد �ن أطراف �
	��دة أ4 �
 وا�
	���6ت ا��AC2ن ا� ً;E< ،ا���ن ا��ووي ����
��
	راض /Cا رى 4;ل ���2/

 ا��/�ن  ھذه ا�
�6ر�ر./����

E/��ن ا 
!ون 4طوة ��ط�6/C ،ل�	ا� و����ظر إ�# أھداف ا�%��>� ا��
و�4ة >� 4ط

 6�Bزام ا�وارد >� ا�و
 .INFCIRC/572ا��ووي ھذا ا��


@َذف ا��6رة  ٢٧ا���دة ُ ،(  ٣(ا�Cر�


دور >�  -٣ �

	راض ا�طراف ا��
	��دة ��
�6ر�ر.
راC #2ر� ��Eون ا�����%�ت ا�Cء ا��Bع أ��
   !ل ا*
�بCو�/�ت. :ا��	ل و�%/ر ا���/�

@�Cن ا�%/��>� و>	���/ ا� �d��%Kن ا���ن ا��ووي، ��  و>�6ً �4ط �2ل ا�و!��

 ا��/�ن ا��/ووي �/ن %/��K أن �
	/�رض �/� /����

	راض اC�2ت ا��
وا�@��ظ C #�2ر� ����%�ت ا�4�راء >� ا*
  ف ا�%��>� ا��
و�4ة >� 4ط ا�	�ل.أھدا



 

 
 

 
 

 النووي ا�مان اتفاقية

 

 اقتراح من ا�تحاد الروسي بإدخال تعدي�ت على ا�تفاقية

 

 يود المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بصفته الوديع �تفاقية ا�مان النووي (ا�تفاقية)، تعميم ما يلي:

 اقية، وبموجبھا:من ا�تف ٣٢با&شارة إلى المادة 

وُينَظ/ر ف/ي التع/دي>ت المقترح/ة  يجوز �ي طرف متعاقد أن يقترح إدخال تعديل على ھ/ذه ا�تفاقي/ة.  -١"
  في اجتماع استعراضي أو في اجتماع استثنائي.

م نص أي تعديل مقترح وأسبابه إلى الوديع الذي يبادر على الفور بإرسال ا�قت/راح ال/ى ا�ط/راف   -٢ Hيقد
ويرس/ل  اقدة قبل موعد ا�جتماع ال/ذي س/ُينَظر خ>ل/ه ف/ي التع/ديل المقت/رح بتس/عين يوم/اً عل/ى ا�ق/ل.المتع

  الوديع أي تعليقات َتِرد بشأن ھذا ا�قتراح إلى ا�طراف المتعاقدة.

تقرر ا�طراف المتعاقدة بعد النظر ف/ي التع/ديل المقت/رح م/ا إذا كان/ت تعتم/د مث/ل ھ/ذا التع/ديل بتواف/ق   -٣
Mَخ/ذ ق/رار ع/رض التع/ديل  راء، أم تعرضه على مؤتمر دبلوماسي في حال/ة غي/اب مث/ل ھ/ذا التواف/ق.اHوُيت

تة ف//ي ا�جتم//اع،  Sالمقت//رح عل//ى م//ؤتمر دبلوماس//ي بأغلبي//ة ثلث//ي ا�ط//راف المتعاق//دة الحاض//رة والمص//و
تن/اع ع/ن التص/ويت وُيعتَب/ر ا�م شريطة أن يتواجد نصف ا�طراف المتعاقدة  على ا�قل وق/ت التص/ويت.

  بمثابة تصويت.

يدعو الوديع إلى عقد المؤتمر الدبلوماسي الذي يتولى النظر في التعدي>ت المقت/رح إدخالھ/ا عل/ى ھ/ذه   -٤
م/ن  ٣ا�تفاقية واعتمادھا، في موعد � يتجاوز س/نة واح/دة م/ن ت/اريخ اتخ/اذ الق/رار المناس/ب وفق/اً للفق/رة 

وماسي قصارى جھده م/ن أج/ل ض/مان أن يك/ون اعتم/اد التع/دي>ت بتواف/ق ويبذل المؤتمر الدبل ھذه المادة.
ر ذلك اMراء. Hجميع ا�طراف المتعاقدة. ثلثي بأغلبيةيكون  فإن اعتماد التعدي>ت، فإذا تعذ  

أو  لتص/ديق، لأع/>ه ٤و ٣ تخضع التعدي>ت التي اعُتِمد إدخالھا على ھذه ا�تفاقية، بمقتضى الفق/رتين  -٥
الت/ي  نفاذھ/ا بالنس/بة لYط/راف المتعاق/دة. ويب/دأ المتعاق/دة من جان/ب ا�ط/راف تأكيدالموافقة أو ال والقبول أ

قت عليھا Hدتھاأ عليھا وافقت أوأو قِبلتھا  صد Hللص/كوك ذات  في الي/وم التس/عين م/ن ت/اريخ تلّق/ي الودي/ع و أك
ويب/دأ نف/اذ التع/دي>ت بالنس/بة للط/رف المتعاق/د ال/ذي  المتعاقدة على ا�قل. ا�طراف ث>ثة أرباع من الصلة

يقوم بعد ذلك بالتصديق على تلك التعدي>ت أو قبولھا أو الموافق/ة عليھ/ا أو تأكي/دھا ف/ي الي/وم التس/عين م/ن 
  تاريخ إيداع ذلك الطرف المتعاقد للصك ذي الصلة".

 

 
 تسخير الذرة من أجل الس>م

 
  

Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria 

Phone: (+43 1) 2600 • Fax: (+43 1) 26007 

Email: Official.Mail@iaea.org • Internet: http://www.iaea.org 

In reply please refer to:  N5.41.01 Circ. 
Dial directly to extension: (+431) 2600-21265  
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 ٢الصفحة 

 
 

 

 
 

الة من الممثل المقيم ل>تحاد الروسي، يحي/ل رس ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢١وفي ھذا الصدد، تلّقى المدير العام في 
 باسم ا�تحاد الروسي اقتراحاته &دخال تعدي>ت على ا�تفاقية.

 

م//ن ا�تفاقي//ة، يرس//ل الم//دير الع//ام بموج//ب ھ//ذه الوثيق//ة التع//دي>ت المقترح//ة إل//ى  ٣٢م//ن الم//ادة  ٢ووفق//اً للفق//رة 
في التعدي>ت المقترحة في ا�جتماع ا�س/تثنائي لYط/راف وكما طلب ا�تحاد الروسي، ُينَظر  ا�طراف المتعاقدة.

م/ن  ٢. ووفق/اً للفق/رة ٢٠١٢آب/أغس/طس  ٣١إل/ى  ٢٧المتعاقدة في إطار ا�تفاقية، المقرر عقده خ>ل الفترة من 
ل/ى من ا�تفاقية أيضاً، يرسل الوديع أي تعليقات ترد من ا�طراف المتعاقدة بشأن التعدي>ت المقترحة إ ٣٢المادة 

 ا�طراف المتعاقدة في وقت سابق على ا�جتماع.

 

 
 

٢٠١١-٨-٢ 
 

 اقتراحات ا�تحاد الروسي  المرفقات:
 

 



 اقتراحات ا�تحاد الروسي �دخال تعدي�ت على اتفاقية ا
مان النووي

 التعدي�ت المقترحة مبي�نة بالخط العريض. 

 ١ا�قتراح  

  المنشآت النووية القائمة -٦المادة  

 من ا�تفاقية على النحو التالي: ٦تعاد صياغة المادة )  ١ 

ي تكفل ا5سراع قدر ا5مكان باستعراض أمان منش3آته يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة الت  -١"  
وتضمن أن يتم في وق"ت �ح"ق تقي"يم مس"توى النووية القائمة عند بدء نفاذ ا�تفاقية بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد، 

ويكف3ل الط3رف المتعاق3د، عن3دما يقتض3ي س3ياق ا�تفاقي3ة ذل3ك، التعجي3ل ب3إجراء جمي3ع  .أمان تلك المنشآت بانتظ"ام
 .قي"د التش"غيل الفعل"يلرف3ع مس3توى أم3ان المنش3أة النووي3ة واتخاذ خطوات حسينات المعقولة من الناحية العملية الت

ر رفع مستوى اEمان على ھذا النحو، ينبغي تنفيذ الخطط الموض3وعة 5غ�3ق المنش3أة النووي3ة ف3ي أق3رب  فإذا تعذ�
5غ�3ق س33ياق الطاق33ة برّمت3ه والب33دائل الممكن33ة، ويج33وز أن يراع33ى ف3ي توقي33ت ا وق3ت ممك33ن م3ن الناحي33ة العملي33ة.

 وكذلك اIثار ا�جتماعية والبيئية وا�قتصادية."

 على النحو التالي: ٢من ا�تفاقية فقرة إضافية رقمھا  ٦ُتدَرج في صلب المادة )  ٢  

يد على أي طرف متعاقد يعتزم البدء في تشييد منشأة نووي"ة تح"ت و�يت"ه، قب"ل الش"روع ف"ي تش"ي  -٢"  
المنشأة، أن يتخذ جمي"ع الخط"وات ال�زم"ة فيم"ا يتعل"ق ب"التخطيط الطوي"ل ا
ج"ل وإنش"اء البني"ة التحتي"ة ال�زم"ة 

 وفقاً لتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية."

 ٢ا�قتراح   

  ا5طار التشريعي والرقابي -٧المادة   

 لتالي:من ا�تفاقية على النحو ا ٧تعاد صياغة الفقرة ا من المادة   

يضع كل طرف متعاق3د إط3اراً تش3ريعياً ورقابي3اً، ويح3افظ عل3ى ھ3ذا ا5ط3ار، لتنظ3يم أم3ان المنش3آت   -١"  
لة للمنش"آت النووي"ة فيم"ا النووي3ة  Bولتنس"يق ا�ج"راءات المتخ"ذة فيم"ا ب"ين الھيئ"ات الحكومي"ة والمنظم"ات المش"غ

  يتعلق بإدارة ما يقع من حوادث والتخفيف من عواقبھا."

  تقييم اEمان والتحقق منه -١٤مادة ال  

 على النحو التالي: ١٤من المادة ‘ ٢’تعاد صياغة الفقرة   

إجراء تحقXق، عن طريق التحليل والمراقبة وا�ختبار والتفتيش، يكفل استمرار التط3ابق ب3ين الحال3ة   ‘٢"’  
Eم33ان ال33وطني الس33ارية والح33دود المادي33ة للمنش33أة النووي33ة، وتش33غيل ھ33ذه المنش33أة، وب33ين تص33ميمھا ومتطلب33ات ا

 ."مع مراعاة معايير ا
مان الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذريةوالشروط التشغيلية، 

  التأھب للطوارئ -١٦المادة   

 على النحو التالي: ١من ا�تفاقية فقرة إضافية رقمھا  ١٦ُتدَرج في صلب المادة   



- ٢  - 

اءات للعم""ل المش""ترك م""ن جان""ب الھيئ""ات الحكومي""ة يتع""ين عل""ى ك""ل ط""رف متعاق""د أن يض""ع إج""ر  -١"  
لة للمنشآت النووية ف"ي ح"ال وق"وع ح"ادث ن"ووي، عل"ى أس"اس الحاج"ة إل"ى ض"مان أن تك"ون  Bوالمنظمات المشغ
ل""دى ص""احب الت""رخيص (أو مال""ك المنش""أة النووي""ة) م""وارد وص""�حيات كافي""ة م""ن أج""ل ا�دارة الفعال""ة للح""ادث 

 والتخفيف من عواقبه."

 على التوالي. ٤و ٣و ٢لتصبح  ١٦من المادة  ٣و ٢و ١أن يعاد ترقيم الفقرات على   

 ٣ا�قتراح   

  التصميم والتشييد -١٨المادة   

 على النحو التالي:‘ ٤’فقرة  إضافية رقمھا  ١٨ُتدَرج في صلب المادة   

جي""ة غي""ر أن يراع""ي تص""ميم المنش""أة النووي""ة مختل""ف المجموع""ات الممكن""ة م""ن العوام""ل الخار  ‘٤"’  
لة في الخصائص الطبيعي"ة والبش"رية المنش"أ لمك"ان الموق"ع، بم"ا ف"ي ذل"ك تأثيرھ"ا مجتمع"ة عل"ى  Bالمؤاتية المتمث

 المنشأة النووية، وأن يضمن ا
مان في مثل ھذه الحالة."

  

  

 



 

 مذكرة توضيحية �قتراحات ا�تحاد الروسي �دخال تعدي�ت على اتفاقية ا
مان النووي

كشف الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما دايتشي للقوى النووية في اليابان بع3ض أوج3ه القص3ور ف3ي   
مه بصورة رئيسية اتفاقية اEمان النووي (ا�تفاقية). aمان النووي الذي تنظbالنظام القانوني الدولي ل 

 ٣٢م3ن الم3ادة  ١وعم�ً بالفقرة ويقترح ا�تحاد الروسي، بوصفه طرفاً متعاقداً في اتفاقية اEمان النووي   
 .منھا، إدخال التعدي�ت التالية على ا�تفاقية

 ١ا�قتراح   

من أجل ضمان اEمان النووي بشكل كامل فيما يتصل بتشغيل منشآت القوى النووية، من اEھمية بمك3ان  
الق3وى النووي3ة قي3د التش3غيل إجراء تقييم منتظم Eمان تلك المنشآت واتخاذ الخطوات ال�زم3ة لتعزي3ز أم3ان مراف3ق 

 الفعلي.

نقترح تعزيز التزام اEطراف المتعاقدة في ا�تفاقية التي تخطط للبدء في تش3ييد أول منش3أة نووي3ة تح3ت و  
و�يتھا باتخ3اذ جمي3ع الخط3وات ال�زم3ة قب3ل الب3دء ف3ي تش3ييد محط3ة للق3وى النووي3ة، وذل3ك فيم3ا يتعل3ق ب3التخطيط 

 ة التحتية للقوى النووية وفقاً لتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.الطويل اEجل وإنشاء البني

 من ا�تفاقية. ٦وفي ھذا الصدد، فإننا نقترح تعدي�ت مناسبة للمادة   

 ٢ا�قتراح   

وم3ع ذل3ك، ف3إن حج3م وعواق3ب مث3ل ھ3ذه  إن الحوادث الكبرى في مرافق القوى النووية تحدث نادراً جداً.  
وم3ن الب3ديھي أن3ه  تأثيرھا السلبي على صحة ا5نسان وعلى البيئة أم3ر يتس3م بأھمي3ة قص3وى.الحوادث من منظور 

ل محط3ة الق3وى النووي3ة  aولى لوقوع ح3ادث، أن تحش3د ك3ل مواردھ3ا ل3دعم مش3غEينبغي للدولة، بدءاً من الساعات ا
لة) من أجل تقليل العواقب السلبية للحادث. aالجھة المشغ) 

لة للمنش3أة النووي33ة بض3مان اEم33ان وب3النظر إل3ى المس33ؤول   aية الواض3حة الت3ي تق33ع عل3ى ع3اتق الجھ33ة المش3غ
م مش3اركة الدول3ة ف3ي إدارة م3ا يق3ع م3ن ح3وادث،  aية معايير تنظE النووي، وإزاء افتقار المتطلبات القانونية الدولية

لة و aوع�3وًة عل3ى  الھيئ3ة الرقابي3ة.ينبغي أن توضع إجراءات واضحة للتنسيق والتع3اون ب3ين الدول3ة والجھ3ة المش3غ
 ذلك، ينبغي أن يتم تقييم اEمان النووي بانتظام مع مراعاة معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 من ا�تفاقية. ١٦و ١٤و ٧وفي ھذا الصدد، فإننا نقترح تعدي�ت للمواد   

 ٣ا�قتراح   

لقوى النووية يدل عل3ى أن مث3ل ھ3ذه الح3ا�ت إن تحليل الحوادث الرئيسية التي وقعت مؤخراً في مرافق ا  
ربما � تكون ناجمة عن عامل واحد فقط بل قد تك3ون نت3اج ع3دة عوام3ل متزامن3ة م3ن أص3ل طبيع3ي أو م3ن ص3نع 

 ا5نسان على السواء.

وينبغي إعادة النظر ف3ي متطلب3ات التص3ميم القائم3ة بھ3دف مراع3اة مجموع3ة م3ن العوام3ل الخارجي3ة الت3ي   
 نشأة النووية، واتخاذ الخطوات ال�زمة لضمان اEمان النووي في ظل مثل ھذه الظروف.تؤثر على الم

 من ا�تفاقية. ١٨وفي ھذا الصدد، فإننا نقترح تعدي�ت للمادة   

وينبغي بالضرورة أن تعالج التعدي�ت المقترح3ة أوج3ه القص3ور الموج3ودة ف3ي المع3ايير القانوني3ة الدولي3ة   
 .في مجال اEمان النووي

 


