
 

 الرياضة واالستجمام في فولينغر زيه مرفقل الالئحة األساسية

 2021أبريل  27بتاريخ 

من  fالحرف  2الجملة  1الفقرة رقم  41و  7استنادًا إلى المواد رقم  23/03/2021قرر مجلس مدينة كولونيا في جلسته المنعقدة في 

( في 666النظام الداخلي للدائرة بوالية شمال الراين ويستفاليا )الجريدة الرسمية للقوانين واألوامر في والية شمال الراين ويستفاليا ص 

تجمام الرياضة واالس مرفقالصادرة بشأن استخدام  الالئحة األساسيةبغرض تغيير  لالئحة األساسيةارية خالل إصدار هذه انسخته الس

 ما يلي: 24/04/2011الخامسة المعدلة الصادرة بتاريخ  الالئحة األساسيةفي نسخة  1984يونية  29في فولينغر زيه في 

I .أحكام عامة 

 ومجال التطبيقتحديد الهدف  1المادة 

الالئحة تهدف وفق ما تنص عليه هذه  ومرفق عام تابع لمدينة كولونيا. وه والرياضة واالستجمام في فولينغر زيه ه مرفق( 1)

لتوفير االستجمام لجميع الناس وقضاء وقت الفراغ وممارسة األنشطة الرياضية. ويجب الحفاظ على جاذبية فولينغر زيه  األساسية

عة وممارسة الرياضة وقضاء وقت الفراغ والثقافة. كما يجب توفير عالقة متوازنة بين جميع فئات االستخدام. وتخضع لمعايشة الطبي

"فولينغر زيه والمساحة  L6فولينغر زيه لقسم تخطيط المناظر الطبيعية في مدينة كولونيا، والذي حدد هنا منطقة المحمية الطبيعية 

قية". يجب التوفيق بين مصالح المستخدمات والمستخدمين في قضاء وقت االستجمام والفراغ الحرة من فرولينغن من الجهة الشر

ومتطلبات حماية الطبيعة والعناية بالمناظر الطبيعية، خاصة بيئة الُمسطحات المائية. وتُطبق أحكام تخطيط المناظر الطبيعية بمدينة 

 .األساسية هذه الالئحةبدون مساس في نسختها السارية  13/05/1991كولونيا الصادرة بتاريخ 

 . الالئحة األساسية( يتضح الموقع والحجم والتقسيم من الخريطة المرفقة التي تعتبر جزًءا من هذه 2)

 السلوك العام 2المادة 

 قمرفالرياضة واالستجمام في فولينغر زيه أن يقوموا في إطار الغرض المحدد من ال مرفق( يجب على مستخدمات ومستخدمي 1)

بتنظيم سلوكهم وحالة األشياء الخاصة بهم بشكل ال يسبب ضرًرا لألشخاص أو األشياء أو ال يعرضها للخطر أو ال يمنع زيادتها عن 

 القدر الحتمي الذي ال يمكن تجنبه أو بما ال يزيد من هذه األضرار.

يتسبب في اتساخ يلتزم بإزالته. فإن لم  ( يُحظر تعريض مسطحات المياه أو المسطحات الخضراء أو غيرها لالتساخات. ومن2)

 تلتزم/يلتزم بهذا أو لم يلتزم به بالشكل المطلوب، يمكن لمدينة كولونيا أن تقوم بإزالة االتساخات على نفقتها/نفقته الخاصة.

 ( يجب االستجابة على الفور لإلعالنات المسموعة بمكبرات الصوت التي يعلنها موظفو المراقبة واإلشراف.3)

 الدعاية وعرض السلع للبيع 3المادة 

ال يُسمح بالتسويق أو تقديم أو توزيع السلع والمطبوعات أو إنشاء أرفف البيع أو غيرها من عروض البيع أو تقديم أو توفير غيرها من  

وكذلك  P7و  P6و  P5و  P4و  P3و  P2و  P1وأماكن الركن التابعة لها وهي  فولينغرالرياضة واالستجمام في  مرفقالخدمات في 

P8 .إال بعد الحصول على موافقة من مدينة كولونيا 

 الفعاليات واألنشطة 4المادة 

 ( يحتاج تنظيم أي فعاليات من أي نوع إلى تصريح من مدينة كولونيا.1)

لى دفع ون الحاجة إالرياضة واالستجمام بشكل كلي أو جزئي لسبب وجيه ود مرفق( يمكن أن تقوم مدينة كولونيا بتقييد استخدام 2) 

 بالناس أو لصالح إقامة فعاليات كبيرة، وأن تتخذ اإلجراءات الضرورية لتحقيق هذا. مرفقتعويض، خاصة بسبب الخوف من امتالء ال

 التصريح 5المادة 

كن منح ويم ، يجب التقدم في الوقت المناسب للحصول عليه.الالئحة األساسيةطالما كانت هناك حاجة للحصول على تصريح وفق هذه 

 التصريح بشروط ورسوم معينة، وكذلك تحديده بمهلة معينة أو مع التحفظ على إلغاء التصريح.

 II. استخدام األسطح المائية 

 4و  3و  1البحيرة  6المادة 

 بغرض االستخدام خالل أوقات االستخدام المحددة باستخدام المركبات المائية ومعدات الرياضة المائية. 4و  3و  1( البحيرة 1) 

 و كهربائي.أك احتراق ر( ال يُسمح باستخدام المركبات المائية ومعدات الرياضة المائية التي تعمل بمح2)

ألغراض تجارية بشرط الحصول على تصريح من مدينة كولونيا.  4و  1في البحيرات  والتجديف التبديل( كما يمكن تأجير قوارب 3) 

لالستخدام وكذلك ألغراض تجارية  1باإلضافة إلى هذا يمكن تأجير معدات الرياضة المائية التي تعمل بمحرك كهربائي في البحيرة 

 بشرط الحصول على تصريح من مدينة كولونيا.

 2البحيرة  7المادة 



 

 تهدف بشكل حصري لصيد السمك. 2 البحيرة

 5البحيرة  8المادة 

والمساحات الخضراء المتاخمة لها مباشرة في الجزء المتاخم لها كمسبح مفتوح خالل أوقات السباحة هو  5( الهدف من البحيرة 1) 

ها هو ممارسة رياضة الغطس فالهدف من 5استخدامها كمسبح مفتوح وممارسة رياضة المغامرات. أما المساحة المتبقية من البحيرة 

والتجديف واقفًا وكذلك استخدامها كمنفذ لممارسي رياضة التجديف وكذلك ممارسي رياضة الجوالت بالزوارق للوصول إلى المعابر 

 ومنطقة سباق القوارب.

 لرياضة في( يجب الحصول على تصريح من مدينة كولونيا لممارسة رياضة الغطس. ويتم الحصول تصريح الغطس من قسم ا2)

من العام التالي )تصريح سنوي( أو ليوم إصدار التصريح فقط  31/03حتى  01/04مدينة كولونيا لموسم الغطس بأكمله في الفترة من 

 )التصريح اليومي(. ويحتاج التصريح إلى تقديم شهادة:

)نجمة واحدة( / الميدالية البرونزية أو شهادة معادلة لها وفق معيار  CMAS. شهادة غوص )على األقل غواص الماء المفتوح 1 

DIN/EN 14153-2 )غطاسة/غطاس حر( 

 . وكذلك التغطية التأمينية لتكاليف اإلنقاذ المستحقة الُمحتملة.2 

صول على تصريح يومي ( أن تتقدم بطلب للح5ويمكن لمدارس الغوص المهنية الحاصلة على تصريح في بحيرة فولينغر زيه )البحيرة 

 نيابة عن التلميذات/والتالميذ الذين يتعلمون الغوص بها.

 وشرط حصول المدرسة على اإلجازة هو أن 

 . تقدم سجل النشاط المهني لها ومقره في كولونيا،1

 . تقدم قائمة بمعلمات/ومعلمي الغطس المسؤولين بها،2

 ها،. تقدم شهادات غوص لجميع معلمات/ومعلمي الغطس لدي3

 . تقدم إثباتات تأمين على جميع معلمات/ومعلمي الغطس لديها، وكذلك4

على  2الجملة  2الفقرة  8. تقدم إثباتات تأمين على جميع التلميذات/والتالميذ الذين يتعلمون الغوص بها. ال تُطبق المادة 5

 يح لهم. وال يجوز تقديم دروس الغوص إال من قبلالتلميذات/والتالميذ الذين يتعلمون الغوص الذين تتقدم مدرسة الغوص بطلب تصر

مدارس الغوص التي يقع مقرها في مدينة كولونيا. ويمكن في حاالت فردية رفص منح تصريح الغوص إذا كان من المتوقع أن يتسبب 

خرين أو منح التصريح للمزيد من ممارسي رياضة الغطس في تعريض اآلخرين الذين يمارسون رياضة الغطس أو الضيوف اآل

 الرياضة واالستجمام "فولينغر زيه" أو في منطقة التنوع الحيواني والمجموعات النباتية للخطر. مرفقمستخدمات/مستخدمي 

( يتم تحصيل رسوم استخدام وفق القانون الخاص حسب ما تنص عليه الئحة الرسوم الخاصة مقابل استخدام المساحة المخصصة 3)

 لرياضة الغطس.

سمح مدينة كولونيا باالستخدام المهني كحمام مفتوح للجزء المتاخم، بشرط أن تتطابق مع طابع االستخدامات المذكورة ( يمكن أن ت4)

. وفي هذا الخصوص فإن هذا المرفق هو مرفق خاص وليس مرفقًا عاًما. وبالتالي يجب على الجهة المشغلة 1الجملة  1في الفقرة 

 ت القانونية العامة وتقديمها إلى مكتب الرياضة.الحصول على جميع الموافقات والتصريحا

( يجب على الجهة المشغلة المسبح المفتوح االلتزام باإلجراءات التالية: يجب اإلعالن بشكل علني عن أوقات عمل حمام السباحة 5)

في  ى المسبح الطبيعي المفتوحالمفتوح. يجب أن تكون قيمة رسوم الدخول إلى حمام السباحة المفتوح موجهة وفق قيمة رسوم الدخول إل

فينغست. فيما سوى هذا يتم تحصيل الرسوم بأسعار مقبولة اجتماعيًا في إطار جميع الرسوم المستحقة لالستخدام المهني لألطفال 

جة عن توالمراهقين والعائالت. ويجب أن تُراعى بشكل خاص جميع المصالح المستحقة لسكان المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالعوادة النا

 استخدام ساحة المسبح المفتوح.

من الئحة المنشئات الرياضية في نسختها السارية على المسبح المفتوح، إذا كان وبشرط  18و  17( فيما سوى هذا تُطبق المواد رقم 6)

 اعتباره مرفقًا عاًما.

 6البحيرة  9المادة 

رياضة التجديف وبقوارب الكاياك التابعة للمدارس والمعاهد العليا ( تهدف البحيرة المعبر إلى ممارسة الرياضة في وقت الفراغ و1)

 واألندية بغرض التدريب والمنافسات الرياضية.

بشكل كلي أو جزئي. ويمكن  6( يمكن عند الحاجة الخاصة أن تقوم مدينة كولونيا بتقييد التدريبات وقضاء وقت الفراغ بالبحيرة 2)

 أو وضع حواجز على جوانب البحيرة.إجراء التقييد بوضع حواجز للسباحة 

 7البحيرة  10المادة 



 

هو ممارسة رياضة وقت الفراغ بمعدات الرياضة المائية التي ال تعمل بمحركات وكذلك ممارسة التدريب على  7الهدف من البحيرة 

 كرة الكانوي داخل محيط الممارسة المحددة لهذا الغرض.

 ممر القوارب الشراعية 11المادة 

الهدف ممر القوارب الشراعية هو بشكل حصري ممارسة التدريب والمنافسة في رياضة التجديف وبقوارب الكاياك في سياق ( 1)

الخدمات الرياضية التي تقدمها المدارس والمعاهد العليا واألندية. وال يُسمح بالسباحة في منطقة ممر القوارب الشراعية. ويلزم 

 من مدينة كولونيا من أجل استخدامها إلقامة الفعاليات أو ممارسة أنواع الرياضة األخرى.الحصول على موافقة تستلزم طلبًا 

( عند وجود حاجة خاصة يمكن لمدينة كولونيا أن تقوم بتقييد ممارسة التدريب واالستخدام اآلخر لممر القوارب الشراعية بشكل 2)

 جزئي أو كلي لصالح إقامة الفعاليات الحاصلة على تصريح.

صباًحا وبعد  8:00يُسمح بصيد األسماك في ممر القوارب الشراعية والممرات المؤدية لها طوال أيام العمل األسبوعية قبل الساعة  (3)

مساء  19:00صباًحا وبعد الساعة  9:00مساء وكذلك في عطالت نهاية األسبوع وأيام العطالت الرمسية قبل الساعة  20:30الساعة 

 ك في إطار الفعاليات التي تتم في ممر القوارب الشراعية.فقط. ويُحظر صيد األسما

 قواعد عامة لجميع المسطحات المائية 12المادة 

 ( ال يُسمح،1)

 ،الالئحة األساسيةأ( بالسباحة ما لم يتم إجازة هذا في هذه 

 ب( بالقفز من أعلى الجسور،

القوارب الطرازية التي تعمل بمحركات احتراق أو محركات كهربائية ت( باستخدام المركبات المائية ومعدات الرياضة المائية وكذلك 

كلم/الساعة(. يُستثنى  5)يُستثنى من هذا لقوارب الطرازية التي تعمل بمحرك كهربائي لكن ال تزيد سرعتها وفقًا لطريقة صناعتها عن 

هيئات اإلنقاذ المائي وكذلك مركبات العمل التابعة ( وغيرها من DLRGمن هذا الحظر مركبات اإلنقاذ التابعة لجمعية إنقاذ الحياة )

 لمدينة كولونيا والمركبات المائية الحاصلة على تصريح خاص في إطار الفعاليات.

وفق المنصوص عليه في  7و  6و  5و  4و  3و  1ث( باستخدام المركبات المائية ومعدات الرياضة المائية، باستثناء في البحيرات 

 ،10و  9 و 8و  6المواد رقم 

 ج( بالغطس، 

لقيادة القوارب الطرازية خارج الفعالية التي تم الحصول على موافقة  2و  1ح( باستخدام ممر القوارب الشراعية وكذلك البحيرتان 

 بشأنها.

ليا والمعاهد العاألرصفة شاملة مناطق االنطالق أو االستراحة عليها. يُستثنى من هذا أندية التجديف وقوارب الكانوي  ىخ( بالدخول إل

 والمدارس أثناء أداء التدريبات أو القيام بالمنافسات.

 ( الدخول إلى المياه المتجمدة يتم على مسؤولية الشخص نفسه.2)

( يجب أن تكون جميع المركبات المائية شاملة معدات الرياضة المائية المستخدمة في المسطحات المائية آمنة لالستخدام. وتُطبق 3)

ا وتجهيزاتها وقواعد حركتها القواعد المعمول بها المذكورة بشكل خاص في الئحة ممرات المالحة الداخلية الصادرة على صناعته

 في نسختها السارية بالشكل المطلوب. 16/12/2011بتاريخ 

 وجود مخاطر خاصة( ال يُسمح باستخدام ممر القوارب الشراعية والبحيرات إال للسباحات والسباحين ذوي الكفاءة، وذلك بسبب 4)

 بها.

( يلزم الحصول على تصريح من مدينة كولونيا من أجل صيد األسماك. وبعيدًا عن بعض االستثناءات القليلة )المنحدرات المائلة 5)

للغاية، المناطق الخاصعة لحماية خاصة مناطق التنوع الحيواني والمجموعات النباتية، مناطق البوص( يُسمح بصيد األسماك على 

 ع حواف الشواطيء.جمي

بصيد األسماك، حتى باستخدام قارب ال يعمل بمحرك.  7و  6و  5و  3و  2يُسمح بشكل حصري للمستأجرة/المتسأجر في البحيرات  

 هذا األمر بشكل أكثر تفصياًل. الالئحة األساسيةه ذمن ه 11حتى  6وتنظم المواد 

III. استخدام المناطق الخضراء ومناطق المرور 

 استخدام المرفق 13المادة 

( يجوز الدخول إلى المناطق الخضراء بغرض االستجمام وقضاء أوقات الفراغ، ما لم يتعارض هذا مع الغرض المحدد المذكور في 1)

 .الالئحة األساسيةهذه 

 ( ال يُسمح بالتخييم والمبيت. يمكن أن تمنح مدينة كولونيا تصريح استثنائي في حاالت خاصة.2)



 

 باأللعاب التي تتم في شكل فرق جماعية تابعة لفرق األندية مثل كرة القدم أو كرة اليد.( ال يُسمح 3)

 ( يُسمح بالشواء في إطار القواعد التي ينص عليها قانون قانون الحماية الُمناخ في والية شمال الراين ويستفاليا، ما لم يُخش أن ينتج4)

رين أو المحيط بسبب الدخان أو الروائح أو الرماد المتطاير. ويجب استخدام عن هذا خطر اندالع حريق أو أضرار جسيمة على اآلخ

أدوات شواء مالئمة وااللتزام بمسافة تباعد كافية عن األرض. ويُحظر استخدام أدوات الشواء لمرة واحدة. يجب منع أي أضرار مثل 

د الشواء المألوفة المتواجدة بالسوق؛ ممنوع استخدام فقط باستخدام موا انتشار النيران أو احتراق أو شياط تربة السطح. ويُسمح

 الكحوليات أو غيرها من والعات الشواء السائلة.

 شياء التي تسبب( يُحظر من حيث المبدأ إشعال أو اإلبقاء على النار المكشوفة. كما يُمنع إلقاء األشياء المتوهجة أو غيرها من األ5)

 اشتعال النيران.

الكالب في األماكن المحددة كمسبح مفتوح أو حدائق التشميس؛ أما في األماكن األخرى فيمكن اصطحابها ( ال يُسمح باصطحاب 6)

 بشرط إمساكها بحبل سحبها.

( يجب على الشخص القائد للحيوان أن يتخلص على الفور من االتساخات الناجمة عن الحيوانات )براز الحيوانات( في مجال تطبيق 7)

 .الالئحة األساسيةهذه 

 ( ال يجوز ركوب الخيول في المرفق بأكمله إال في أماكن ركوب الخيل المحددة.8)

 1( ال يُسمح بإطعام الحمام المنزلي المستوحش أو الحمام البري أو الطيور المائية أو األسماك. واإلطعام هو المقصود في الجملة 9)

 والذي يكون أيًضا في شكل ترك أو تقديم الطعام بأي طريقة أخرى.

 ( يُحظر التسبب في الضجيج الشديد أو الذي يمكن تجنبه والذي يمكن أن يتسبب في إزعاج أو مضايقة العامة أو األفراد. 10) 

الرياضة واالستجمام. يمكن أن تمنح مدينة كولونيا  مرفق( ال يُسمح بتشغيل النماذج الطائرة أو الطيارات بدون طيار في محيط 11)

 ت خاصة.تصريح استثنائي في حاال

( ممنوع المشي على الحبل بين األشجار وغيره من أنواع الرياضة التي تضر باألشجار، ما عدا في األماكن المخصصة لهذا 12)

 الغرض.

الالئحة ( تحتاج األبنية الخاصة )مثل األكشاك ومقاعد خيام البيرة إلخ( إلى موافقة من مدينة كولونيا في إطار سريان هذه 13)

 .األساسية

ص  2014الجريدة الرسمية لمدينة كولونيا  2014أبريل  14( الصادرة بتاريخ KSO( فيما سوى هذا تُطبق الئحة مدينة كولونيا )14)

 كل في نسخته السارية بالشكل المطلوب. 11ص  2018و  51ص  2017وما يليها، و  241

 حركة المرور 14المادة 

 الرياضة واالستجمام لوائح قانون تنظيم المرور كل في نسختها السارية. مرفق( تُطبق في طرقات وشوارع وأماكن الركن ب1)

 ( ركن المركبات في أماكن الركن مجاني من حيث المبدأ.2)

 P8و  P5و  P4و  P2و  P1و تأمر بتحصيل رسوم مقابل ركن المركبات في أماكن الركن أ( لكن يمكن أن تحصل مدينة كولونيا 3) 

، وكذلك في أيام العطالت الرسمية وعطالت نهاية األسبوع )أيام الجمعة حتى 30/09حتى  01/04الفترة من أثناء الموسم الصيفي في 

األحد(، وذلك لتأمين الركن بشكل منظم وانتظام حركة الدخول والخروج وإتاحة اإلمكانية لدخول عربات اإلنقاذ واإلسعاف. ويتحدد 

 زيه في نسختها السارية. فولينغربات في تحصيل الرسوم وفق الئحة تحصيل رسوم ركن المرك

نى . ويُستثخارج الشوارع وأماكن الركن ( يُحظر قيادة أو ركن أو المشاركة في القيادة أو ترك المركبات أو السيارات أو المقطورات4)

 من هذا الحظر سيارات اإلنقاذ والتنظيف وسيارات العمل األخرى وكذلك المقاعد المتحركة لنقل المرضى.

( ال يُسمح بقيادة الدراجات التي تعمل بمحرك أو بدون محرك مساعد في الطرقات المعدة بطول شاطيء ممر القوارب الشراعية 5)

 أثناء فعاليات المسابقات إال من قبل المشرفات والمشرفين على التدريبات والمسابقات.

IV .أحكام أخرى 

 المسؤولية 15المادة 

 الرياضة واالستجمام على المسؤولية الشخصية. مرفق( يتم استخدام 1)

في  -باستثناء في حالة حدوث إصابة بشرية أو جسدية أو صحية  -( تتحمل مدينة كولونيا المسؤولية عن األضرار في محيط المرفق 2)

 أو المتضرر دون مساس.حالة العمد أو اإلهمال الجسيم فقط من قبل موظفيها. وتظل المشاركة في المسؤولية من قبل المجني عليه 

 المخالفات 16المادة 



 

( دون مساس بالقواعد واألحكام المنصوص عليها في القانون االتحادي أو قانون الوالية، يتصرف بشكل مخالف للنظام من يخالف 1)

 ، بأنالالئحة األساسيةبشكل عمدي أو عبر اإلهمال هذه 

 (، 1الفقرة  2حياة األشخاص للخطر )المادة  . يتسبب في اإلضرار باألشخاص أو األشياء أو تعريض1

 (، 2الفقرة  2. يلوث المسطحات المائية أو الخضراء أو غيرها )المادة 2

الرياضة واالستجمام دون الحصول على تصريح من مدينة كولونيا بالدعاية أو تقديم أو توزيع السلع أو المطبوعات  مرفق. يقوم في 3

 (،3من أرفف البيع أو تقديم خدمات أخرى )المادة  أو بإنشاء مرافق بيع أو غيرها

 (،1الفقرة  4الرياضة واالستجمام دون الحصول على تصريح من مدينة كولونيا بعقد فعاليات أياً كان نوعها )المادة  مرفق. يقوم في 4

أو في ممر  7حتى  1علني في البحيرات . يقوم بقيادة مركبات مائية أو معدات الرياضة المائية خارج األوقات المحددة المعلنة بشكل 5

 القوارب الشراعية.

 (،5الفقرة  12. يقوم بالصيد دون الحصول على تصريح من مدينة كولونيا )المادة 6

 (،1الفقرة  8. يستخدم المسبح المفتوح في غير أوقات السباحة )المادة 7

أو  الالئحة األساسية( بالمخالفة لهذه 9)المادة  6( أو البحيرة 11مادة ( أو ممر القوارب الشراعية )ال8)المادة  5. أ( يستخدم البحيرة 8

 دون الحصول على التصريح الالزم من مدينة كولونيا ألغراض الرياضة المائية،

أو يعطي دروًسا مهنية في الغطس دون ترخيص )المادة  5. ب( يغطس دون تصريح في المكان المحدد لرياضة الغطس بالبحيرة 8

8،) 

 الحرف أ(، 1الفقرة  12)المادة  الالئحة األساسية. يسبح ما لم يُسمح بهذا في هذه 9

 الحرف ب(، 1الفقرة  12. يقفز من أعلى الجسور )المادة 10 

ئحة لالا. يقوم بتشغيل المركبات المائية أو معدات الرياضة المائية أو القوارب الطرازية، ما لم يُصرح بهذا االستخدام في إطار هذه 11

 الحرف ت و ث و ح(، 1الفقرة  12)المادة  األساسية

 (،11الفقرة  13الرياضة واالستجمام )المادة  مرفق. يقوم بشتغيل الطائرات بدون طيار أو الطائرات الطرازية في محيط 12

 الحرف ج(، 1الفقرة  12. أ( يخالف حظر الغطس في الجليد )المادة 13

 الحرف خ(، 1الفقرة  12واالنطالق أو يتواجد فيها بالرغم من أنه ليس من الفئة المذكورة )المادة . ب( يدخل إلى أرصفة الركن 13

 (،2الفقرة  12. يستخدم معدات رياضة مائية غير آمنة التشغيل )المادة 14

 (،2الفقرة  13. يقوم بالتخييم أو المبيت دون الحصول على موافقة خاصة من مدينة كولونيا )المادة 15

 (،3الفقرة  13يُجرى ألعابًا جماعية في شكل فرق تابعة لفرق األندية مثل كرة القدم أو كرة اليد )المادة  .16

. يتسبب أثناء الشواء في حدوث مخاطر الحريق أو اإلزعاج بسبب الدخان أو الروائح أو الرماد المتطاير، أو ال يستخدم جهاز سواء 17

م مواد شواء غير المعهودة بالسوق أو كحوليات االشتعال أو غيرها من من والعات الشواء مناسب )الشواء لمرة واحدة(، أو يستخد

 (،4الفقرة  13السائلة )المادة 

 (،5الفقرة  13. يشعل يبقي على نار مكشوفة )المادة 18

 حب في األماكن األخرى. يقوم باصطحاب الكالب في األماكن المحددة كمسبح مفتوح أو حدائق التشميس؛ أو ال يمسكها بحبل الس19

 (،6الفقرة  13)المادة 

 (،7الفقرة  13. ال يتخلص على الفور من االتساخات الناجمة عن الحيوانات )براز الحيوانات( )المادة 20

 (،8الفقرة  13. يركب الخيول في غير أماكن ركوب الخيل المحددة )المادة 21

 (،9الفقرة  13ام البري أو الطيور المائية أو األسماك )المادة . يقوم بإطعام الحمام المنزلي المستوحش أو الحم22

الفقرة  13( يتسبب في الضجيج الشديد أو الذي يمكن تجنبه والذي يمكن أن يتسبب في إزعاج أو مضايقة العامة أو األفراد )المادة 23

10،) 

باألشجار، ما عدا في األماكن المخصصة لهذا الغرض . يقوم بالمشي على الحبل بين األشجار وغيره من أنواع الرياضة التي تضر 24

 (،12الفقرة  13)المادة 

 (،13الفقرة  13. يمارس التجارة دون الحصول على الموافقة الالزمة )المادة 25



 

الفقرة  14ة . يقوم بقيادة أو ركن أو المشاركة في القيادة أو ترك المركبات أو السيارات أو المقطورات في األماكن المذكورة )الماد26

4.) 

 يورو. 1000( يمكن أن يُعاقب على مخالفة النظام بغرامة مالية تصل إلى 2)

بشكل كبير أو متكرر بالرغم من تحذيره، حرمان الشخص  الالئحة األساسية( كما يمكن، في حال قيام الشخص بمخالفة أحكام هذه 3)

بشكل مؤقت أو دائم. كما يمكن إلغاء التصريح أو االستثناء الممنوح حسب ظروف كل حالة فردية من استخدام المرفق أو أجزاًء منه 

 من قبل. ويُستبعد حصوله على تعويضات أو مطالبات بالتعويض.

 اإلعالن العام 17

 فيإلى اإلعالن العام لها، فإن هذا يتم من خالل تعليقها أو اإلعالن عنها بأي شكل مماثل  الالئحة األساسية( طالما أشير في هذه 1)

مدخل المسبح المفتوح أو بيت القوارب أو في األماكن المعنية كل على حدة. واألساس هنا هو اإلعالن العام عنها في المسبح المفتوح 

 وبيت القوارب.

 دون مساس. الالئحة األساسيةمن هذه  2الفقرة  11و  3الفقرة  12( تظل المواد 2)

 االستثناءات 18المادة 

لونيا استثناءات بناء على طلب، وذلك في حاالت مبررة، وبشرط أن يتوافق هذا مع الغرض والنظام داخل يمكن ان تمنح مدينة كو

 الرياضة واالستجمام، وبشرط عدم معارضة هذا لغيرها من المصالح العامة. مرفق

V .أحكام ختامية 

 الدخول حيز التنفيذ 19المادة 

 حيز التنفيذ في يوم اإلعالن الرسمي عنها في الجريدة الرسمية لمدينة كولونيا. الالئحة األساسيةتدخل هذه 

من الئحة دائرة والية شمال الراين ويستفاليا  7المذكورة. )مالحظة بشأن المادة  الالئحة األساسيةيتم اإلعالن فيما يلي رسميًا عن 

(GO NW).ال تدخل في قانون مدينة كولونيا ) 

 من الئحة دائرة والية شمال الراين ويستفاليا. 1الجملة  6الفقرة  7القانونية وفق المادة  يُشار إلى العواقب

 من الئحة الدائرة على ما يلي: 1الجملة  6الفقرة  7تنص المادة 

ى ومخططات "ال يمكن انتهاك الممارسات واالجراءات الرسمية لهذا القانون اللوائَح أو غيرها من األحكام القانونية المحلية األخر

 استخدام األراضي بعد انقضاء عام واحد على إصدارها، وذلك إال إذا

 أ( لم تتوفر الموافقة المنصوص عليها أو لم يتم إجراء اإلخطارات المنصوص عليها،

 أو األحكام المحلية األخرى أو خطة استخدام المناطق بالشكل الصحيح، الالئحة األساسيةب( لم يُعلن عن 

 س البلدية قبلها على قرار المجلست( اعترض رئي

 أو

تي لث( تم إبالغ البلدية بشكل مسبق بالنقص الشكلي أو اإلجرائي وبناء عليه تحديد األحكام القانونية التي يتم انتهاكها وتحديد الواقعة ا

 أدت إلى النقص."

 27/04/2021كولونيا في 

 رئيسة رؤساء البلديات

 توقيع هينريته ريكر


