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رشعنماثلاعامتجالا  داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل    

  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا
لوألا نيرشت٣٠، يهلدوين  ٢٠٠٦ ربمفون/يناثلا نيرشت ٣ – ربوتكأ/ 

ىوتسملا عيفر ءزجللتقؤملا لامعألا لودج نم ٩دنبلا   *:  
لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا بناج نم تاررقم دامتعا 

  لايرتنوم

  ةحرتقم تارييغتو تاررقم عيراشم

  ةميمض

يلودلا ةيقافتالاعم نواعتلاب قلعتمةيبوروألا ةعامجلا هتحرتقا ررقم عورشم  ةيامحل ة   
تاقيبطتيف ةمدختسملا ليثيملا ديمورب لئادب نأشب تاتابنلا ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا    
  نحشلا لبق

ىلعةركذملا هذه قفرم لمتشي   ةيبوروألا ةعامجلا نم مدقم ررقم عورشم   عم نواعتلا ب قلعتي 
تاقيبطتيف ةمدختسملا ليثيملا ديمورب لئادب نأشب تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا يحصلا رجحلا    

  .نحشلا لبق ام تاجلاعمو
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  قفرملا

ةي امحل ةيلودلا ةيقافتالا/لايرتنوم لوكوتورب نيب نواعتلا: _/١٨ررقملا عورشم 
تاقيبطتيف ليثيملا ديموربلئادب مادختسا نأشب تاتابنلا  ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا    

  نحشلا لبق

  ؛فارطألا عامتجا نإ  
لمعلا ةقرفو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هب ماق يذلا لمعلا ىلإ ريدقتلا عم ريش ي ذإ  

،يحصلا رجحلا تاقيبطتب ةينعملا هل ةعباتلا نحشلا لبق ام تاجلاعمو    
نيررقملل ًاقبط هنأ كردي ذإو   ةينطولا تاطلسلا موقت ،فارطألا عامتجال ١١/١٢ و٧/٥   

يحصلا رجحلا تايلمع ءارجإب وأ حيرصتلاب ةنزخملا تاجتنملا وأ ةحصلا وأ ناويحلا وأ تابنل اب ةينعملا
  ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو

ةرقفلا ىلع هلخدأ يذلا ليدعتلا بجومبو هنأ ىلإ ريشي ذإو   ةداملا نم ٣   ٧ ، لوكوتوربلا نم  
فرط لكنمفارطألل رشع يداحلا عامتجالا ب لط كلذ دعب   نأشب ةنامألا ىلإ تامولعم ميدقت  
تاقيبطتيف ليثيملا ديمورب نم ًايونس ةمدختسملا ةيمكلا نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا   ،  

ةيتابنلا ةحصلا ريبادتب ةينعملا ةنجللا نأب رقي ذإو   يف ةيتابنلا ةحصلا ريبادتل ةيلود ريياعم دمتعت   
ذاختا ةلافك ىلإ فدةيلودلا ةيقافتالا راطإ  ةيلود ةدهاعم يهو تاتابنلا ةيامحل راشتنا عنمل تاءارجإ    

،ل جيورتللوةيتابنلا تاجتنملاو تاتابنلا تافآ لاقتناو    اهتحفاكمل ةبسانملا ريبادتل
مادختسا نأرابتعالا يف عضي ذإو   تاقيبطتيف ليثيملا ديمورب تا  ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا    

ًالصأ تعضو نحشلا لبق تايلمعنم ةيجولوكيإلا مظنلا ةيامحل  شتنالاو لاقتنالا  هذهل نيض راعلا را 
،   تقولا سفن يف ةراجتلاب حامسلا عم ،ةيزاغلا ةبيرغلا عاونألا كلذ يف امب ،تافآلا

ايجولونكتلا قيرف نمو نوزوألا ةنامأ نم ١٧/١٥ررقملا يف تبلط فارطألا نأ ب هنم ًايعوو    
ةلصلا تاذ تائيهلا عم قيسنتلا ةلصاوميداصتقالا مييقتلاو  لجأ نم تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالل   

تامادختسا نع ةمجانلا ليثيملا ديمورب لةديازتملا تاثاعبنالا ءارج نم نوزوألا ةقبط دافنتسا رطاخم ثحب 
،   نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا

كرتشم لولح عضو ىلإ ةجاحلابرقي ذإو   يلاتلابو ةيندت ا ة   أش نم مادختسا ىلع ءاضقلا   
 ةقبطب ىذألا قحلت الةروصب نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تاقيبطت يف ليثيملا ديمورب 

، الونوزوألا    ةيتابنلا ةحصلا ةيامحل
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  :ررقي  
 ةلصلا تاذتائيهلاب لاصتالا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم بلطي نأ   - ١  

تابنلا ةيامحلةيلودلا ةيقافتالاب اهلاجم يف ءاربخلاو  راشملا فد   فد  نواعتلا زيزعت يف ةك:  
  :ديدحتب ةكرتشم ةروصب مايقلا  )أ(

تامادختساموهفم يف فالتخالاو قافتالا هجوأ  ‘١’ يحصلا رجحلا    
ةيقافتالاو لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف نحشلا لبق ام تاجلاعم و
  ؛تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا

عضو مامأ يلاملا عباطلاتاذ قئاوعلا كلذ يف امب ،قئاوعلاو صرفلا   ‘٢’  
نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا يف ةصاخ ،ةبسانم ريبادتو تاسايس ذيفنتو 
عنمل ليثيملا ديمورب لئادب معدت ،لاقتنا ةلحرمب ا   اداصتقا رمت يتلا
ريثأتلا نم دحلاو ةيتابنلا تاجتنملاو تاتابنلا تافآ لاقتناو راشتنا 

راطإ و لايرتنوم لوكوتورب راطإ لخاد نوزوألا ةقبط ىلع
  ؛تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا

ةحصلاو ةئيبلاو ناويحلاو تابنلاب ةصاخلا ةينطولا حئاوللا   ‘٣’
ليثيملا ديمورب مادختساب حمست وأ طرتشت يتلا ةنزخملا تاجتنملاو 

تاقيبطتيف يف امب ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا    
ثأتملا ةدروتسملا–ةردصملا نادلبلا نع تامولعم كلذ  ةبسنلاب ةر  

ًايونس ةمدختسملا ليثيملا ديمورب ةيمكو ،علسلا هذه نم عون لكل 
  ؛تامادختسالا هذهل ةلمتحملا لئادبلاو

ريبادت رشنو ذيفنت ب اهنم لك ةيالو بجومبو ريسيتب ةكرتشم ةروصب مايقلا  )ب(
ل ئادبك ةيئايميكويزيفلا تاجلاعملا كلذ يف امب ،ًايداصتقاو ًاينقت ةيداةيتابن لاةحص لا

  ؛ةيلاحلا ليثيملا ديمورب تامادختسال
ديموربل لئادب رفاوتت نأ ىلإو ،كلذ نوضغ يف ،ةكرتشم ةروصب مايقلا   )ج(

يلمع هيجوت ريفوتب ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختسا يف ليثيملا 
نع ةمجان لا تاثاعبنالا ةيندت ىلإ ةفداهلا تاينقتلا نأشب تاتابنلا ةيامحل ةينطولا تامظنملل

  ؛١١/٣ررقملا هب بلاط يذلا وحنلا ىلع ،ليثيملا ديموربب ريخبتلا 
جئاتن نع ًاريرقت عفري نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم بلطي نأ   - ٢

تقو يف هالعأ ١ةرقفلا يف ةحضوملا هلامعأو هتالاصتا  نيرشعلاو عباسلا عامتجال ل ةبسنلاب فاك 
  ؛لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا عامتجال عباتلا ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل
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لوكوتورب يف فارطألاثحي نأ  - ٣ ىلع لايرتنوم   تامادختسا دصرل تاءارجإ ذيفنت  
ةينعملا لمعلا ةقرفل لماكلا نيكمتللو غالبإلا ريسيتل ةيمكلا بسحبو ةعلسلا بسحب ليثيملا ديمورب 

تامادختسالا نع ةلماش تامولعم غالبإ نم نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلاتاقيبطت ب  
  .نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلاتاقيبطت يف ليثيملا ديموربل ةيلاحلا 

____________  


