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نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا رمت ؤملا اهذختا يتلا تاررقملاةعومجم 
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا

  ذيفنتلا ةنجل ةيوضع  :١٨/١ررقملا 
ريدقتلا عمظحالينأ   - ١ تماق يتلا لامعألا   ذيفنتلا ةنجل ا  لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب  

  ؛٢٠٠٦ماع يف لايرتنوم لوكوتورب ل
ادنلوبو ايريجين ،ادنليزوين ،نانبل ،نيتنجرألا رارمتسا دكؤي نأ  - ٢ ةنجللا يفءاضعأك    

نم ًارابتعا نيماع ةدمل ةنجللا يف ءاضعأ ادنلوه و سنوتودنهلاو ايجروج وايف يلوبرايتخاو ،رخآ ماع ةدمل 
يناثلا نوناك١   ؛٢٠٠٧رياني / 

سيئرلل ًابئانسنوت  وًاسيئرلمعلل ادنليزوين  رايتخابًاملع طيحي نأ   - ٣ ىلع ًاررقمو   ،
يناثلا نوناك١نم ًارابتعا ماع ةدمل ذيفنتلا ةنجلل ،يلاوتلا    .٢٠٠٧رياني / 

  لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملاقودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ةيوضع   :١٨/٢رر قملا
ريدقتلا عمظحالينأ   - ١ تماق يتلا لامعألا   ةيذيفنتلا ةنجللا ا  ددعتملا قودنصلل  

  ؛٢٠٠٦ماع يف قودنصلا ةنامأ ةدعاسمب لامعأ نم لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا 
خا ىلعقداصي نأ  - ٢ تايالولاو نابايلاو ةيكيشتلا ةيروهمجلاو ديوسلاو ادنك رايت  

ةنجللايفءاضعأ ايلاطيإ واكيجلب و ةيكيرمألا ةدحتملا ةرقفلا بجومب ةلماع ريغ ًافارطأ نولثمي ةيذيفنتلا    ١ 
، ٥ةداملا نم  نادوسلا رايتخاو ،لوكوتوربلا نم ، و ياوغوروأو ايسول تناسو كيسكملاو اينيغ  ندرألا

يناثلا نوناك١نم ًارابتعا ماع ةدمل ةرقفلا كلت بجومب ةلماع ًافارطأ نولثمي ءاضع أنيصلاو  رياني / 
  ؛٢٠٠٧

رايتخا ظحالينأ   - ٣  )اينيغ(ودامام اجامين ديسلا  وًاسيئر) ادنك(ينومي ش بيليف ديسلا 
نم ًارابتعا ماع ةدمل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئرل ًابئان يناثلا نوناك١    .٢٠٠٧رياني / 

لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا حوتف ملالماعلا قيرفلل ناكراشملا ناسيئرلا   :١٨/٣ر رقملا
  لايرتنوم

يجافيل اشرام ةديسلا رايتخا ىلع قداصي نأ نيسنروس نامآ ليكيم ديسلا و) نيتنجرألا( 
نيكراشم نيسيئر)كرمنادلا( ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل   ماعل لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل  

٢٠٠٧،  

  ةيئايميكلا داومللةينقتلا تارايخلا ةنجلل ناكراشملا ناسيئرلا   :١٨/٤ررقملا 
جناج وايب ديسلا رايتخا ىلع قداصي نأ ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ًاكراشم ًاسيئر ) نيصلا( 

  .ةيئايميكلا داوملل
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  تاينازيملاو ةيلاملاريراقت لا: ةيلام لئاسم  :١٨/٥ررقملا 
ررقملا ركذتسي ْذإ  ١٧/٤٢، ةيلاملا لئاسملا نأشب    

داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا نع يلاملا ريرقتلابًاملع طيحي ْذإو   
يف ةيهتنملا ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤ةيلاملا ةرتفلل نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا  لوألا نوناك٣١  ربمسيد / 

١(،٢٠٠٥(  

يليمكت يرورض رصنع يه ةيعوطلا تامهاسملا نأب ملسي ْذإو لاعفلا ذيفنتلا لجأ نم  
  ،لوكوتوربلل

ةرادإلا ةءافك رارمتساببحري ْذإو ةنامألا اهتتبثأ يتلا،  لل،    ،ينامئتسالا قودنصلل ةيلاملا نوؤش 
غلبمب ٢٠٠٧ماعل ينامئتسالا قودنصلا ةينازيم ىلع قفاوي نأ   - ١ ًارالود ٤ ٦٧١ ٩٣٣   

اهردقو ٢٠٠٨ماعل ةحرتقملا ةينازيملاب ًاملع طيحيو  حضوم وه امك ،ًارالود ٤ ٥٤٢ ٥٦٣  قفرملاب  
؛فارطألل رشع نماثلاعامتجالا ريرقتب  )٢(  

ماع يف رالود ٣٩٥ ٠٠٠بحسب ةنامألل نذأي نأ   - ٢   ؛٢٠٠٧ 
تامهاسملا ىلع ،هالعأ ٢ةرقفلا يف اهيلإ راشملا بحسلا تايلمعل ةجيتن ،قفاوي نأ   - ٣  

رالود٤ ٢٧٦ ٩٣٣اهردقو فارطألا اهعفدتس يتلا ةيلكلا  غلابلا تامهاسملاب ةطاحإلاو ٢٠٠٧ماعل ًا    
ماعل ًارالود ٤ ٥٤٢ ٥٦٣اهردق  وه امك ٢٠٠٨  قفرملاب نيبم،  رشع نماثلا عامتجالا ريرقت ب 

  ؛لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل
قفرملاب فارطألا نم فرط لك اهمدقي يتلا تامهاسملا جاردإ ىلع ًاضيأ قفاوي نأ   - ٤

رشع نماثلا عامتجالا ريرقتب  ؛لوكوتوربلا يف فارطألل 

ةيونسلا تافورصملل تباث يليغشت يدقن يطايتحاب ظافتحالاب ةنامأل ل نذأي نأ  - ٥
 ٢٠٠٦ماع يفو . ينامئتسالا قودنصلا قاطن يف ةيئاهنلا تاقفنلا ةلباقمل مدختسي يذلاو ةررقملاو ةردقملا
ةبسن دنع ٢٠٠٧ماعل يليغشتلا يد قنلا يطايتحالل ةدمتعملا ةينازيملا ىلع ءاقبإلا ىلع فارطألا تقفتا  

هتبسن امب تمهاسو ،ةئاملا يف ٨،٣اهردق  ماع يف يليغشتلا يدقنلا يطايتحالل ةينازيملا نم ةئاملا يف ٣   
يليغشت يدقن يطايتحا ىلع ظافحلاو قيقحت ىلإ كلذ دعب ةدهاج فارطألا ىعست نأ ىلع ٢٠٠٨  ،
؛ةئاملا يف١٥ةبسنب     

وهو ،فارطألا اهيلع تقفتا يتلا تامهاسملا دادس يف ريخأت لا ءازإ هقلق نع برعينأ   - ٦
داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا ةرادإل تاصاصتخالا صوصن عم ضراعتي ام 

؛تاصاصتخالا هذه نم٤ و٣نيترقفلا يف دراو وه امك نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا     
امك لماكلابو روفلا ىلع ا سم دادسب موقت نأ ىلع فارطألا عيمج ثحينأ   - ٧  امها

؛نكمي ام عرسأب ةقباس تاونس نع ا    امهاسم ددست نأ ىلع كلذ لعفت مل يتلا فارطألا ثحي

                                                           
)١(  UNEP/OzL.Pro.18/4 وAdd.1. 
)٢(  UNEP/OzL.Pro.18/10. 
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ميدقت ىلع نيرخآلا ةحلصملا باحصأو فارطألا ريغو فارطألا عجشي نأ   - ٨
ا ا  ةلصاوم ىلع ةيعرفل زهجأو ةثالثلا مييقتلا ةقرفأ يف ءاضعألا ةدعاسمل ىرخأ لئاسوبو ةيلام تامهاسم

  ؛لوكوتوربلا قاطن يف مييقتلا ةطشنأ يف مهتكراشم
ةمدقملا تامهاسملا عيمجب لايرتنوم لوكوتورب ةنامأ راطخإ ىلإ فارطألا وعدي نأ   - ٩

  ؛دادسلا مامتإ دنع لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلل
اظنلا نم١٤ةداملل ًاقفو ،يذيفنتلا نيمألا ىلإ بلطي نأ   - ١٠ دوزي نأ يلخادلا م  

ىدل ًايلاح ةمئاقلا دراوملا نم اهتيبلت نكمي ال يتلاو تاررقملا عيراشمل ةيلاملا راثآلا نع ريرقتب فارطألا 
  ؛لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا ةينازيم

ةنامألاب ةلصتملا تاررقملل اهذيفنت نمضت نأ لايرتنوم لوكوتورب ةنامأ ىلإ بلطي نأ   - ١١
ىدل ةحاتملا ةيلاملا دراوملاو تاينازيملا دودح يف كلذو ،ةدمتعملا اهتغيصب فارطألا عامتجا اهرق أ يتلا
  ؛ينامئتسالا قودنصلا

ةلصتملا ٢٠٠٧ماع لالخ تاقفنلا يف ةلمتحملا ةدايزلاب هنم ًافارتعا ،ةنامألل نذأي نأ   - ١٢  
ماع يف ةماتلا ةنورملاب عتمتت نأب ،لا يرتنوم لوكوتورب عضول نيرشعلا ىركذلاب لافتحالاب قلعتت ةطشنأب

ليومتل ةيرورض ا ٢٠٠٧  أ دقتعت ىرخأ باوبأ ىلإ ةينازيملل باوبأ نم تاليوحت ءارجإب موقتو ،طقف  
يملاعلا مويلا  (٥٣٠٤و) ريراقتلا ميدقت (٥٢٠٠باوبألا كلذ يف امب لافتحالاب ةلصتملا ةطشنألا 

ماع دعب اميف امأ ). ةكراشملا معد (٣٣٠٠و) ةفايضلا (٥٤٠١، و)نيرشعلا ىركذلا ةطشنأ ،نوزوألل
ةبسن ىلإ لصت لاومأ لقنب كلذو ،ةداعلا يف عبتملا ءارجإلا قيبطتب حمسيف ٢٠٠٧ دحأ نم ةئاملا يف ٢٠   

ةنامألل حمسي امك . ىرخأ ةيسيئر تادامتعا باوبأ ىلإ ةدمتعملا ةينازيملل ةيسيئرلا تادامتعالا باوبأ
ل  دق وأ تأشن يتلاو ةقفنملا ريغ ةكراشملا ةدصرأ نم يأب هالعأ ةدراولا باوبألا ومت نأ كلذ ىلإ ةفاضإ

  ؛مهرافسأل نيكراشملا ضعب ءاغلإل ةجيتن أشنت
ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا غالبإ ةنامألا ىلإ بلطينأ   - ١٣ تاداريإلا رداصم عيمجب   

ةعقوتملاو ةيلعفلا تاقفنلا كلذ كو ،دئاوفلاو قودنصلا ديصرو يطايتحالا كلذ يف امب ،ةاقلتملا
  ؛ةينازيملا باوبأ لباقم قافنإلا هجوأ عيمجب يراشإ ريرقت ميدقت يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطيو ،تامازتلالاو

ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ ًاضيأ بلطينأ   - ١٤ تامولعملا ضارعتسا لصاوي نأ   
  .اهتيقوت ةمءالمو تامولعملا ةيفافش ىدم كلذ يف امب ،ةنامألا نم ةمدقملا ةيلاملا

،   :١٨/٦ررقملا  نجاهنبوكو ،ندنل تاليدعتو لايرتنوم لوكوتوربو ،انييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا
  لوكوتوربلل نيجيبو لايرتنومو

ةيامحل انييف ةيقافتا ىلع تقداص يتلا نادلبلا نم ريبكلا ددعلا ىلإ ىضرلا عم ريشي نأ   - ١
  ؛نوزوألا ةقبطل ةدفنتسمل ا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربو نوزوألا ةقبط

لوألا نيرشت٣٠ىتح ،هنأ ىلإ ريشي نأ   - ٢ ناك ٢٠٠٦ربوتكأ /  قداص دق ًافرط  ١٨٤، 
لوكوتوربل نجاهنبوك ليدعت ىلع قداص ًافرط  ١٧٥و ،لايرتنوم لوكوتوربل ندنل ليدعت ىلع
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 ١١٨الإ قداصي مل امنيب لايرتنوم لوكوتوربل لايرتنوم ليدعت ىلع قداص دق ًافرط  ١٤٩و ،لايرتنوم
 .لايرتنوم لوكوتوربل نيجيب ليدعت ىلع ًافرط

انييف ةيقافتا ىلإ مامضنالا وأ لوبق لاوأ قيدصتل ا ىلعلودلا عيمج ث حينأ   - ٣
ام   ةيلومش ةرورض رابتعالا يف ذخألا عم دعب كلذ تلعف دق نكت مل نإ اليدعتو لايرتنوم لوكوتوربو

  .نوزوألا ةقبط ةيامح نامضل ةكراشملا

نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت   :١٨/٧ررقملا   
نيتنسلل ةباقرلل ةعضاخلا داوملل ٥ةداملا    ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ 

ريدقتلا عمظحاليذإ  لمعلا   ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هب علطضا يذلا   
،ا ةيبطلا ةينقتلا تارايخلا   هل ةعباتل

رابتعالايفذخأي ذإو    فقوتي نأب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاعقوت   ةزهجأ جاتنإ   
ماع ةياهنب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمىلع ىوتحت يتلا ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا   ٢٠٠٩ ،

هدصرو هليلحتىلإًادانتساو  لاقتنالل   ةجلاعم ىلإ  نم ةيلاخلا نمزملا ةيئاوهلا لا دادسناووبرلا ضارمأ    بعش
مييقتلاو ،يضاملا دقعلا لالخ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم صلختلا نأب قيرفلا هعضو يذلا   

ققحتي فوس ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمنم ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نم يجيردتلا   
  ،٢٠١٠ماع لولحب 
هرابتعا يف عضيذإ و   لصوت يتلاةجيتنل ا   يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهيلإ  دكؤت يتلا  

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةدمتعملا ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ًاينقت ةيضرم لئادب رفوت 
عب  ةيرولف وبرلا ضارم أللوعفملا ةريصق ىرخألا ةيجالعلا تائفلاو ةيئاوهلا شلا حتف تاجالع يف

ع نمزملا ةيئاوهلاشلا دادسناو  ب،  
ررقملل ًاقفو هنأ كردي ذإو   مادختسا حبصي نل  ٤/٢٥   يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم 

داوم وألئادب ترفاوت ام  اذإًايرورض ًامادختسا نوكي نأل ًالهؤم ةننقم ةعرجب قاشنتسالا ةزهجأ   
،صلاو ةئيبلا ةيحان نم ةلوبقمو ًايداصتقاو ًاينقت ةنكمم اهنع ضوعت   ةح

ترهظأ دق ةدحتملا تايالولا نأب بحري ذإو   ةيلحملا ايف ،صصختالأب  اهمازتلا   ايلمع ىوس  ، 
ةماعلا ةحصلا ةيامحل ةيرورض نوكتيتلاةيمكلا نم ىندألا دحلا  صصخت ةحرتقم دعاوق تردصأ ثيح ،   

ماعل نط ١٢٥،٣  ٢٠٠٧،  
ةرقفلا نأ كردي ذإو   ررقملا نم ٨  نيب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرملاقتناب حمس ت ١٢/٢   

،   ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ عينصت تاكرش
ماعل كالهتسالاو جاتنإلاتايوتسمب نذأي نأ   - ١   قيقحتل ةمزاللا ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧   

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلاتابكرم نمةيرورضلا تامادختسالا  ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ جاتنإل    
ةددحملا نمزملا ةيئاوهلا وبرلا ضارمأةجلاعمل   بع شلا دادسناو ؛ريرقتلا اذيف   ثلاثلا قفرملا    

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نأ   - ٢   لايرتنوم لوكوتورب نم ٥   
صيخرتلا ىدل ،رابتعالا يفذخأت فوس  صيصخت وأ نذإلا وأ  ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإ  نم  
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ةيوبرلا تامزألا ةجلاعمل ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل عنصمل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  
ماع لبق ام تانوزخم ،نمزملا ةيئاوهلا   بع ةعضاخلا داوملا نم هدعب امو ١٩٩٦شلا دادسنا ضارمأو  

ةرقفلا يفةنيبملا ةباقرلل  نم دحاو ماع نم رثكأب عنصملا ظفتحي ال ىتح كلذو ٤/٢٥ررقملا نم ) ب( ١   
؛ليغشتلاتادادمإ    

ةبلاطلا تاكرشلا نم بلطت فوس  ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نأ   - ٣  
دوهج لذبت ا  ةثيثح ًا أ نيبت نأ ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةيرورضلا تامادختسالل تاءافعإل

تالاجم يف اهقاوسأ يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمنم ةيلاخلا لئادبلاب ةقلعتملا ريوطتلاو ثوحبلا    
تاجتنم نع ًاديعب قاوسألا هذه ليوحت فد   ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمةيريدصتلاو ةيلحملا.  

-ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيرورضلا تامادختسالا ءافعإل نييعت   :١٨/٨ررقملا 
يوجلا ءاضفلا تامادختسال ١١٣ ماعل يسورلا داحتالا يف   ٢٠٠٧  

مدق يسورلا داحتالا نأ ظحاليذإ    نم ةيرورضلا تامادختسالا ءافعإل انييعت  نوبركلا تابكرم  
،١١٣ - ةيرولف ةيرولكلا يسورلا داحتالا ىدل يوجلا ءاضفلا تامادختسال    

تمدق دق يسورلا داحتالا تانييعت نأ ظحالي ذإو   ناسين١٥ يف  ةدع دعب يأ ٢٠٠٦ ليربأ/   
يئاهنلا دعوملا نم عيباسأ ةددحملا ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإةيلمعل ر رقملا  ررقملا يف   ٤/٢٥،  

مدعل فسألا نع برعي ذإ   ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل فاك تقو ةحاتإ   
ضرعتسييكهل ةعباتلا ةيئايميكلا داوملل ةينقتلا تارايخلا  لبق فارطألا غالبإو ليصفتلاب تانييعتلا ا   

،ينمزلالودجلل ًاقفو فارطألل رشع نماثلا عام تجالا نم رهشأ ةثالث ددحملا    
تارواشملا ركذتسي ذإو   يسورلا داحتالاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نيب ترج يتلا   

ايجولونكتلا قيرف نأو ،هدعب ام وةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا لالخ 
دعبركذ يداصتقالا مييقتلاو  ، ، تارواشملا هذه رداصلا يلحرملا هريرقت يف  رايأيف  نأ ٢٠٠٦ويام /   

رظنلا يفبغرت دق فارطألا  ،يف  دحاو ماع ةدمل ةيرورضلا تامادختسالل ءافعإ يسورلا داحتالا حنم    
تامولعملا ةاعارم دعبو   نم هتانييعت نأشب يسورلا داحتالا لعفلاب اهمدق يتلا   تاءافعإ 

فلايفيرورضلا مادختسالا  يجيردتلا ضفخلا نع تانايب نمضتت يتلاتامولعملا يهو ،يوجلا ءاض    
  ،٢٠١٠ماع ىتح ةعقوتملا فرطلا تاجايتحال عقوتملا 

راشأ دق يسورلا داحتالا نأ ركذتسي ذإو   ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأ ىلإ   يف 
لاقتنالاو ثوحبلل ةجيتن دارطابضفخنت يوجلا ءاضفلا تامادختسا  دبىلإ  تايجولونكتلاو داوملا لئا  

نم تضفخنا دق ١١٣ - ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمةيمك نأو ،نوزوألاب ةراضلا ريغ   ٢٤١ 
ًايرتم ًانط ١٦٠ ىلإ ٢٠٠١ يفًايرتم ًانط    ،٢٠٠٦ يف 
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ًايرتم ًانط ١٥٠جاتنإل ءافعإ يسورلا داحتالا حنمي نأ   - ١    

يسورلا داحتالا ىدل يوجلا ءاضفلا ةعانص يفةيرورضلا هتامادختس  ال١١٣ - ةيرولف ماع يف    ؛٢٠٠٧ 
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفىلإبلطي نأ   - ٢   داوملل ةينقتلا تارايخلا ةنجلو  ، 

تامولعملل لماشلا مييقتلالامكتساهل ةعباتلا ةيئايميكلا  ةدراولا   يسورلا داحتالا نم مدقملا نييعتلايف    
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ةاعارم عم اهليلحت نم ،يسورلا داحتالا نم ةبولطم نوكت دق ةيفاضإ تامولعمةيأ ءوض يف ،نايهتني نأو   
ةرفاوتملا لئادبلا مادختسا مدع يفببسلا ةلماش ةروصب ليلحتلا اذه اهيلع موقي يتلا تامولعملا جلاعت نأ   

ينعملا ضرغلايف ١١٣ - ةيرولف ةيرولكلانوبركلا تابكرمل    ؛ 
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف عم قيثولا نواعتلا ةلصاوم ىلإيسورلا داحتالا وعدي نأ   - ٣    

ًاقفو مدقينأو ررقملا اذهل ًالامعإ هل ةعباتلا ةيئايميكلا داوملل ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا   ،
تامولعملا ،ةي ئايميكلا داوملل ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تابلطتمل

ةرقفلا يف اهيلإراشملا ةيفاضإلا ةلصفملا ةينقتلا  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مادختسا نأشب٢   -
ةبولطم نوكت دق يتلاو ١١٣ ؛مييقتلا نم ءاهتنالا متي نأىلإ     

داوملل ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم بلطي نأ   - ٤
نيترقفلا يف ددحملا وحنلا ىلع ةمدقملا تامولعملا عيمج ضارعتسا هل ةعباتلا ةيئايميكلا جئاتن ميدقتو ٣ و٢   

ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإضارعتسالا اذه  ماع نيرشعلاو عباسلا هعامتجا يف    ؛٢٠٠٧ 
  :يسورلا داحتالا نم بلطي  - ٥
يف رظنلالصاوي نأ  )أ( نوزخمل ةيبنجألا رداصملا مادختسا  ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تا  

ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهددحي يتلا ١١٣ -ةيرولف  داوملل ةينقتلا تارايخلا  
ةرقفلا يف اهيلإراشملا تاجايتحالا ةجلاعم يف ةمهاسمك  هل ةعباتلا ةيئايميكلا ةلمتحم تاجايتحا يأ  وأ ١ 
؛لبقتسملايف    

لئادب مادختسا ثادحتسال ،ينمز لودج عضوو تايناكمإلاكلذك ثحب ي نأ  )ب(  ،
رفاوتت يتلا ١١٣ –ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةديدج  ثوحبلا ةطشنأب مايقلا ةلصاومو   

  ؛ةديدج لئادب داجيإ ضرغب ريوطتلاو
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف دوزي نأ يسورلا داحتالا نم كلذك بلطي نأ   - ٦  

، ا تارايخلا ةنجلو طورشلل ًاقفو ةلماش تامولعم ،بسانملا تقولا يفهل ةعباتلا ةيئايميكلا داوملل ةينقتل  
ررقملا يفةدراولا  لوصحلل فرطلل ةلبقم تامولعم ةيأ ريفوت ضرغل كلذو٤/٢٥  تاءافعإ ىلع ،   

ءاضفلا ةعانص تامادختسال ١٣ - ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيرورضلا تامادختسالل  
  ؛يوجلا

تارواشملا جئاتن يعاري نأ  - ٧   راشملا ةلصاوتملا  نيترقفلا يف اهيلإ  داحتالا نيب ٤ و٢   
نأشب هل ةعباتلا ةيئايميكلا داوملل ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو يسورلا 

ةيرورضلا تامادختسالل ا   تانييعت ةيأ ضارعتسا ىدل ٢٠٠٧ يفصخرملا ةيمكلا ةلمتحم ةيفاضإ   
  ؛٢٠٠٨ماعل يوجلا ءاضفلا ةعانص تامادختسال يسورلا داحتالل 
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ررقملا ىضتقمب تبلط يتلاةلاحلا تاسارد تاصاصتخا عورشم ضارعتسا   :١٨/٩ررقملا   
نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ًايئيب ميلسلا ريبدتلا نأشب١٧/١٧    

ررقملا ىلإ ريشي ذإ بلط يذلا،١٧/١٧  مييقتلاو ايجولونكتلا ق يرفىلإ فارطألا هيف  ت 
ةداملا نم ١ةرقفلاب ةلماعلا فارطألا ىدل ةلاحلا تاسارد تاصاصتخا دادعإ يداصتقالا  نم ٥   

لايرتنوملوكوتورب لادبتسا ةيلمعب ةلصتملا فيلاكتلاو ايجولونكتلا نأشب ،يميلقإلا ليثمتلا عم    ،
تايلمع كلذ يف امب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمىلع ىوتحت يتلا ءاوهلا فييكتو ديربتلا تادعم   ،

نم ا   ةيرولكلا نوبركلا تابكرم طبتري امو تادعملا هذه نم يئاهنلا صلختلاو لقنلاو ةداعتسالا
  ،ةيرولف

قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا نأ ظحالي ذإو   ، ملا  سردت لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعت
ةينازيمو تاصاصتخا٤٦/٣٦اهررقمل ًالامعإ  قئارطو   نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عمج نع ةسارد ءارجإ   

،ةداعإواهعاجرتساو ةبوغرملا ريغ  اهريمدتو اهلقنو اهحالصإو اهريودت    
ررقملا ىلإ ًاضيأ ريشي ذإو نع ةيذيفنتلا ةنجللا تبرعأ ثيح ،ةيذيفنتلا ةنجلل ٤٩/٣٦   

،   كلذل ًاعبت ةسارد لالهتساو ةحقنم تاصاصتخا عضول اهدادعتسا
رصانعلا رابتعالا يف ذخأت ةحقنم تاصاصتخا عضو ،ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطي نأ   - ١

 ١٧/١٧ررقملل ًاقفو فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ىلإ مدقملا تاصاصتخالا عورشم يف اهيلإ راشملا 
ريودت ةداعإو ةداعتساو عمج نأشب فارطألا ددعت ملاقودنصلا ةنامأ اهتعضو يتلا تاصاصتخالا كلذكو 

  ؛نوزوألل ةدفنتسملا اهيف بوغرملا ريغ داوملا ريمدتو لقنو حالصإو
ىلإ دنتست ةسارد نكمم تقو عرسأ يف يرجت نأ ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطي نأ   - ٢  

ريرقت بناج ىلإ ،فارطألل رشع عساتلا عامتجالا ىلإ يلحرم ريرقت ميدقت عم ةئشانلا تايحالصلا 
ا عامتجالا ءانثأ هيف رظنلل يئا  ؛ةيوضعلا حوتفملالماعلا قيرفلل رشع نماثل  

  ضفخلل ةحاتملا صرفلاو نوبركلا ديرولك عبار تاثاعبنا رداصم  :١٨/١٠ررقملا 
ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهمدق يتلا تامولعملا ىلإ ريدقتلا عم ريشي ذإ  

هريرقت يف هتصاخةيئايميكلا داوملاب ةينعملاةينقتلا تارايخلا  رايأ يف يلحرملا    ،٢٠٠٦ويام / 
ةداملا بجومب ةيباقر ريبادت نيمأتب هتادهعتل هنم ًايعوو نأشب لايرتنوم لوكوتورب نم لاد ٢   

،   نوبركلا ديرولك عبار كالهتساو جاتنإ
دامتعاب ريكبتلا ىلع عجشي ،يعيبطلا زيكرتلا تايوتسم ىلإ تاثاعبنالا ليلقت يف هنم ةبغرو  

،وزوألاب ةراض ريغ لئادب   يلاقتنالا مادختسالا ءانثأ ثدحت يتلا تاثاعبنالل دودح عضوو ،ن
يف ةدوصرملا تازيكرتلاو اهنع غلبملا تاثاعبنالا يف ريبكلا توافتلا ءازإ قلقلا نع برعي ذإ  

يف نينقتلا متي يعانصلا طاشنلا نع ةمجانلا تاثاعبنالا نأ ىلإ حوضوب ريشت يتلاو ،يوجلا فالغلا 
ماع يف نط ٧٠٠٠٠دودح يف لازت ال تناك  (ديعب دح ىلإ اهريدقت  ٦٠٠٠صقان وأ دئاز  (٢٠٠٢ 
  ،))نط
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تاثاعبنالل همييقت لصاوي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ   - ١
ةلصلا تاذ ىرخألا تاررقملاو ١٦/١٤ررقملا يف دراولا وحنلا ىلع ،نوبركلا ديرولك عبار نم ةيلكلا   

لا١٧/١٩ررقملاك  ىلإ صاخ مامتها ءاليإ عم٦ةرقف ،   :  
تانيابتلا ةيوست نم نكمتلل ةيعانصلا تاثاعبنالا نع لضفأ تانايب ىلع لوصحلا   )أ(

  ؛يوجلا فالغلا تاسايق عم ةريبكلا
كلذ يف امب (نوبركلا ديرولك عبار جاتنإب ةلصلا تاذ اياضقلا يف ثحبلا ةلصاوم   )ب(

  ؛)هريمدت وأ هريودت ةداعإو هنيزختو قحاللا همادختساو يوناث جتنمك هجاتنإ
  ؛تايافنلا مدر عقاوم لثم ىرخألا رداصملا نم تاثاعبنالا ريدقت  )ج(
مييقتلا نأشب يئا بلطي نأ  - ٢  ريرقت دادعإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ  

نيرشعلاو عباسلا عامتجالل ةبسنلاب فاك تقو يف١ةرقفلا يف هيلإ راشملا  اعلا قيرفلل  حوتفملا لم  
  .٢٠٠٧يف فارطألل رشع عساتلا عامتجالا هيف رظني يكل ةيوضعلا 

ةحاتملا صرفلاو ةرفاوتملا لئادبلاو ،ن –ليبوربلا ديمورب تاثاعبنا رداصم   :١٨/١١ررقملا   
 ضفخلل

ريدقتلا عمظحاليْذإ  ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم ةمدقملا تامولعملا    
رايأ يف رداصلا يلحرملا ريرقتلا يف هل ةعباتلاةيئايميكلا داوملل ةينقتلا تارايخلا   ،٢٠٠٦ويام / 

لوكوتورب يف ةباقرلل ةعضاخ داومك ةديدج داوم جاردإ تارايخ هرابتعا يف عضي ْذإو  
تاعانصلا ثحت نأ فارطألا ىلإ بلطي يذلا ١٣/٧ررقملاب ةصاخلا كلت اميس الو ،لايرتنوم   

رفاوتت ال يتلا تامادختسالا ىلع ن  - ليبوربلا ديمورب مادختسا رصق يف اورظني نأ ىلع نيمدختسملاو
،   ًايئيب ةميلسو ًايداصتقا ةيدجم لئادب اهل

ديمورب تاثاعبناو مادختسا تائف نأشب ًاديدحت رثكأ تامولعم ىلع لوصحلا يف هنم ةبغرو  
ءوض يف ن  - ليبوربلا ديموربب قلعتي اميف تاوطخلا نم ديزملا ثحب فارطألل حمسي امب ن - ليبوربلا

،   ةرفاوتملا لئادبلا
ةدام ةردق نأشب ةيلاحلا تامولعملا لامكتساب مايقلا يملعلا مييقتلا قيرف ىلإ بلطي نأ   - ١

عقومل ًاعبت كلذو نوزوألا دافنتسا ةلاد كلذ يف امب نوزوألا دافنتسا ىلع ن  - ليبوربلا ديمورب
  ؛عقوملا كلذ لخاد ةيضرألا ةركلا فصن يف مسوملاو تاثاعبنالا

ةيملاعلا تاثاعبنالل همييقت ةلصاوم يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ   - ٢
ىلإ صاخ مامتها ءاليإ عم١٣/٧ررقملا يف دراولا وحنلا ىلع ،ن  - ليبوربلا ديمورب نم  :  

ربلا ديمورب تامادختساو جاتنإ نعًالامكتسارثكأ تانايب ىلع لوصحلا   )أ( ن  - ليبو 
؛رداصملاكلتنم ن  - ليبوربلا ديمورب تاثاعبنا كلذكو    

ةبسنلاب لئادبلل يداصتقالاو يجولونكتلا رفاوتلا نع تامولعملا نم ديزملا ميدقت   )ب(
ديموربل لئادبلا ةيمس ىدم نع تا ـمولعملاو ن - ليبوربلا ديموربل ةـفلتخملا مادختسالا تائفل

؛اةقلعتملا حئاوللاو ن -ليبوربلا     
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ن  –ليموربلا ديمورب مدختس ييتلا داومل لنوزوألا دافنتسا ةلاد نع تامولعم ميدقت   )ج(
  ؛اهنع ًاليدب

راشملا مييقتلا نع ريرقت دادعإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ   - ٣
نيرشعلاو عباسلا عامتجالل ةبسنلاب بسانم تقو يف هالعأ١ةرقفلا يف هيلإ  رفلل  حوتفملا لماعلا قي  

  .فارطألل رشع عساتلا عامتجالا هثحبي يكلةيوضعلا 

صاخلا ريرقتلا نأشب نوزوألا ةنامأل يلمعلا بيردتلا ةقلح باقعأ يف لبقملا لمعلا : ١٨/١٢ررقملا 
  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف/خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلل

ررقملا ركذتسي ذإ   نأشب ءاربخلل لمع ةقلح ميظنت نوزوألا ةنامأ نم بلط يذلا ١٧/١٩   
ينعملا يلودلايموكحلاقيرفلا نيب كرتشملا صاخلا ريرقتلا  مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو خانملا ريغتب    

  ،٢٠٠٦ماع ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا شماه ىلع يداصتقالا 
جاردإلل فارطألا اهتمدق يتلاتاركذملا  ريدقتلاعم  ظحاليذإو    ًالضف ةيلمعلا ريبادتلا ةمئاق يف   

،   لمعلا ةقلحل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهارجأ يتلا تادادعتسالا نع
لمعلا ةقلح ريرقت ىلإ ريدقتلاعم ريشي ذإو    هتمدق يذلا  ،ةنامأ  نوزوألا    
ألا دافنتسا زجومبريدقتلا عم ًاملع طيحي ذإو   نع هيف ةنمضتملا تارايخلاو ٢٠٠٦ماعل نوزو    ،
ليجعتلل ةمزاللا ةيفاضإلاريبادتلا  ةدايز نأ قلقب ًاضيأ ظحال دق ناك نإو نوزوألا ةقبط ةداعتساب  

ريشت يملعلا كاردإلا نيب ام ريخأتلا ىلإ  نيرولكلا تايوتسم ةداعإل ًاماع ١٥ و ١٠  ميقلا ىلإ  ناك يتلا   
غلايف ١٩٨٠ماع لبق اهيلع   ،   يوجلا فال

نأشب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل عباتلا ماهملا قيرف ريرقت ىلإ ريدقتلاعم ريشي ذإو     
،يفتانيابتلا  تاثاعبنالا    
فارطألا ىلع نأ كردي ذإو   ةرقفلا بجومب لمعت ال يتلا  ةداملا نم ١  لوكوتورب نم ٥   

نأو ٢٠٣٠ماع لولحب ةيرولف ةيرولك ورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نم صلختت نأ لايرتنوم  
ماع لولحب جاتنإلادمجت  ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع نأو ٢٠٠٤  ةداملا ١،  نم صلختت نأ ٥   

دمجت نأو ٢٠٤٠ماع لولحب ةيرولف ةيرولكورديهلا  نوبركلا تابكرم كالهتسا  ماع لولحب جاتنإلا   
٢٠١٦،  

يلآ عيراشمل ةلمتحملا تاساكعنالاكردي ذإو   نوبركلا تابكرم جاتنإقفارم ىلع ةفيظنلا ةيمنتلا ة    
  ،٢٢-ةيرولف ةيرولكورديهلا 

انييف ةيقافتا فادهأ قيقحتل لمعلا نم ديزم ىلإجاتحي رمألا نأ ،كلذل ًاعبت ، رقي ذإو    
،   نوزوألا ةقبط ةداعتسال لايرتنوم لوكوتوربو

 يفةدراولا ريبادتلا مييقت ة لصاوم يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم بلطي نأ  - ١  
ا نأشب نوزوألا ةنامأ دقع يتلا لمعلا ةقلح ريرقت قيرفلا نيب كرتشملا صاخلا ريرقتلا  يلودلا يموكحلا   

ةعقوتملاو ةيلاحلا تاهاجتالا ءوض يفيداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو خانملا ريغتل   جاتنإ يف 
ةاعارمو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ىلع زيكرتل ا عم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتساو
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ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا يفةيئيبلا عفانملاو ىودجلاو تيقوتلا  بجومب ةلماعلا ريغ فارطألاو ٥   
؛لوكوتوربلا نم٥ةداملا     

تاهاجتالا نع تامولعم ميدقت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإبلطي نأ   - ٢    
ءاليإ عم اهنم تادادمإلاو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ىلع بلطلا نأشب ةلبقتسملاو ةنها رلا

ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمجاتنإىلع ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ ريثأتل لماكلا مامتهالا    -٢٢ 
؛تابكرملا هذه لئادب رفاوتىدمنع ًالضف     
نوزوألا ةنامأ ىلإبلطي نأ   - ٣   نيب ،لاحلا ىضتقم بسح ،تارواشملا ءارجإ ريسيت  

ةدحتملا ممألا ةيقافتا ةنامأ اميسالو ةلصلا ةقيثو تامظنملاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف 
قيرفلاو ،خانملا ريغتل ةيراطإلا ةيمنتلا ةيلآل يذيفنتلا سل يموكحلا   او ،خانملا ريغت نأشب يلودلا ةفيظنلا  
وكوتوربلعباتلا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نيكمتل فارطألا ددعت ملاقودنصلا ةنامأو ،وتويك ل  

لعفلاب تذفن يتلالامعألا ىلع دامتعالا نم يداصتقالا  لمع يأ كلذ يف امب ىرخألا تامظنملا يف   
نأو ٢٢ - ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب قلعتي مييقتلا قيرف عم نواعتلاب رظني،  ، يملعلا، 
  ؛نوزوألا ةقبط ةداعتسا ىلع جئاتنلا هذه تاساك عنا

ي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفىلإبلطي نأ   - ٤   اهيلإ لصوتي يتلا جئاتن لا مدق 
نيترقفلا يف اهيلإراشملا اياضقلا نع  هالعأ ٢ و١  هعامتجا لالخ ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفل ا ىلإ 

يئا ميدقت ضرغب رظنلل نيرشعلاو عباسلا  ريرقت فارطألل رشع عساتلا عامتجالاىلإ   .  

يماعل ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ  :١٨/١٣ررقملا    ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ 
ماق يتلا لامعألا ىلإريدقتلا عم ريشي ذإ    ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ا  

،ةعباتلا ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا هل    
دق فارطألا ضعب نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشي ذإو   تاضيفخت تققح  ديمورب تايمك يف ةريبك   

ةصخرملا وأ ا   حومسملا وأ ا  تضفخو ٢٠٠٦ماع لنوذأملا ليثيملا تايمكلا نم ةريبك ةجردب   
،   ةبولطملا

ليثيملا ديمورب نأشب تابلط تمدق يتلا فارطألا نأ ىلإ ريشي ذإو   تمعد دق٢٠٠٧ماع ل    
ررقم بجومب بولطملا بسح ةرادإلل ةيجيتارتساب ا     ،١/٤ -يئانثتسالا عامتجالا ابلط

 ،٢٠٠٧ماع نأشب اهيلع قفتملا ةجرحلا تامادختسالا تائفل ةبسنلاب ،حمسي نأ   - ١  
ررقملا اذه يف اهيلع صوصنملا طورشلاب انهر ،فرط لك لررقملا اذه قفرم يف فلأ لودجلا يف ةروكذملا 

جاتنإلا تايوتسمب ،قيبطتلل ةلباق طورشلا كلت نوكت ام ردقبو ١/٤ - يئانثتسالا عامتجالاررقم و  ،
لودجلا يف ةروكذملا ٢٠٠٧ماعل كالهتسالاو  ءافولل ةيرورض نوكت يتلا ررقملا اذه قفرم يف ءاب  

بجومب ا  ةجرحلا تاجايتحالاب  ؛١٧/٩ررقملا حومسملا تايمكلا ىلإ ةفاضإلاب  
ةروكذملا ٢٠٠٨ماع لاهيلع قفتملا ةجرحلا تامادختسالا تائفل ةبس نلاب ،حمسينأ   - ٢    

يف اهيلع صوصنملا طورشلابًانهر ،فرط لكلررقملا اذه قفرم يف ميج لودجلا يف  اذه  ررقملا   ررقم و 
، ردقبو ، ١/٤ - يئانثتسالا عامتجالا كالهتسالاو جاتنإلا تايوتسمب قيبطتلل ةلباق طورشلا نوكت ام

ذملا٢٠٠٨ماعل  تاجايتحالاب ءافولل ةيرورض نوكت يتلا ررقملا اذه قفرم يف لاد لودجلا يف ةروك  
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كالهتساو جاتنإ تايوتسم رقي دق لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا عامتجا نأ ساسأ ىلع ،ةجرحلا 
ًاقفو مادختسالا تائفو،ةيفاضإ ررقملل     ؛٩/٦ 

الايفيداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ذخأي نأ   - ٣   تابلطلا مييقت ىدل ،رابتع  
تامولعملا ثدحأ ،ددحم نييعتل٢٠٠٨ماعل ةجرحلا تامادختسالل تاءافعإلل ةيليمكتلا  كلذ يف امب ،   

ًاقفو ،٢٠٠٨ و ٢٠٠٧يماعب ةلصلا تاذ ةجرحلا تامادختسالل يلحملا ذيفنتلا نأشب تامولعم ةيأ   
ررقملا نم ٢ةرقفلل    ؛٩/٦ 

تايوتسملا نع ةجرحلا تامادختسالا نم هتاءافعإ ىوتسم ديزي فرط يأ موقي نأ   - ٤  
ةجرحلا تامادختسالا لجأ نم كالهتسالاو جاتنإلل ا   تايوتسملا كلت نيب قورفلا ضيوعتبحومسملا  

؛ةحاتم اتانوزخمنم تايمك مادختسا ب  أب فرطلا فرتعا يتلا ليثيملا ديمورب    
ديمورب نم ةجرحلا ت امادختسالا تايمكب صيخرتلل ةدهاج فارطألا ىعست نأ  - ٥  

وأ ا دراولا وحنلا ىلعليثيملا   نذإلا وأ ا  حامسلا وأ ،يلاحلا ررقملا قفرم نم ميجو فلأ نيلودجلا يف  
  ؛اهصيصخت

ريياعملا قيبطت ةلافكب همازتلا هيلع قفتم جرح مادختسا هيدل فرط لك ددجي نأ   - ٦  
ررقملا نم ١ةرقفلا يف ةدراولا  ادختسالا صيخرت دنع٩/٦  وأ هب حامسلا وأ ليثيمل ا ديمورب نم جرحلا م  

 ، ةرقفلا يفدراولا رايعملا صوصخلا هجو ىلع وهب نذإلا لك  نم بلطيو. ٩/٦ررقملا نم ‘ ٢‘) ب(١ 
يتلا تاونسلا نم ةنس لك نم رياربف / طابش لوأ لبق ةرقفلا هذه ذيفنت نع نوزوألا ةنامأ غالبإ فرط
  ؛ررقملا اذه اهيلع قبطني

هريرقت يفًايونس رشنينأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ ب لطي نأ  - ٧     
 ، لماعلا قيرفلا تاعامتجا نم عامتجا لك لبقو ،٢٠٠٧ماع ن م ًارابتعايلحرملا ، ملا  ةيوضعلا حوتف

فرط لك ىدلليثيملا ديمورب نم تانوزخملا  هراطإ ريرقت يف هب غلبأ يذلا وحنلا ىلع نييعتلاب موقي   
  ؛يبساحملا

هب نذإلا وأ هب حامسلا وأ ليثيملا ديمورب صيخرتب موقت يتلا فارطألا ىلإ بلطي نأ   - ٨  
تاينقت مدختست نأ ةجرحلا تامادختسالا لجأ نم ٢٠٠٨ماع يف مدختسملا  لثم ثاعبنالا ضفخ   
و قيمعلا بيضقلاب نقحلاو ةزجاحلا حئارشلا تايجولونكتوًابيرقتةميتكلا حئارشلا  نم كلذ ريغ وأ / 

ًايداصتقاوًاينقت قيبطتلا نكمم كلذ ناك املك ،ةيئيبلا ةيامحلاب ضهنت يتلا تاينقتلا   ؛ 
نأشب هب ةصاخلا ةينطولا ةرادإلا ةيجيتارتسا جلاعت نأ نامض فرط لك لصاوي نأ   - ٩  

نم ٣ةرقفلا يف ةددحملا فادهألا ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا نم يجيردتلا صلختلا  ررقم  
  .١/٤ - يئانثتسالاعامتجالا 
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  ١٨/١٣ررقمل ل قفرم

  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧يماعل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ 
  )ةيرتملا نانطألاب (٢٠٠٧ماعل اهيلع قفتملا ةجرحلا تامادختسالا تائف   -فلأ لودجلا
لاصبألا-ةنيزلا روهز  ايلارتسأ بوص -   )٣،٥٩٨( ، زرألا  ،)٤,٠٧٥(  
ألا ةلوارفلاو)٦،٧٥٧(تانوجعملا   ادنك   )٦,١٢٩) (ويراتنوأ(ةيضر ، 
نحاطملا)١،٨٠٠(ءانتسكلا   اسنرف روذبلا )٨،٠٠٠ (،  رزجلا )٠،٠٩٦(،  رايخلا )١،٤٠٠(،   ،

لاصبألاو ةنيزلا روهز )١٢,٥٠٠( تاباغلا لتاشم )يئانثتسالا عامتجالاررقم (،   ،)١,٥٠٠( ،
ةهكافلا نيتاسب سرغ ةداعإ )٢،٠٠٠(يربلا توتلا لتاشمو ةهكافلا نيتاسب  لفلفلا )٧،٠٠٠(،   ،

ةيضرألا ةلوارفلا )٦،٠٠٠(  ،)٢٨،٠٠٠(  
ةفف   نانويلا  ةجلاعملا قفارمو نحاطملا )٠,٤٥٠(ا هكاوفلا  ،)١,٣٤٠ (  
قيقدلا نحاطم )٢,٢٠٠ (رمتلا  ليئارسإ ليفعجلا )١,٠٤٠(،  رايخلا )٢٥٠،٠٠٠(،  روهز )٢٥،٠٠٠(،   ،

لاصبألا-ةنيزلا بوص -  ةنيزلا روهز)٢٢٠،١٨٥(  لوقحلا -،  لتاشم )٧٤,٥٤٠(ةحوتفملا    ،
لوقحلاو بوصلا مامشلا )٧,٥٠٠(ةهكافلا راجشأ  سطاطبلا )١٠٥,٠٠٠(،   ،)١٣٧,٥٠٠( ،
ةهكافو )٢٨،٠٠٠(ةيضرألا ةلوارفلا  مطامطلا )٩٣،٠٠٠(ةلوارفلا ،   ،)٢٢,٧٥٠ (  

ةجلاعملا قفارمو نحاطملا )٥،٠٠٠(ةيوديلا تاعونصملا   ايلاطيإ ةنيزلا روهز)٢٥،٠٠٠(،  ألا-،   -لاصب 
مامشلا)٣٠،٠٠٠(بوص  بوص -،  لفلفلا)١٠،٠٠٠(  بوص -،  ةيضرألا ةلوارفلا )٦٧،٠٠٠(   ،

مطامطلا)٣٥،٠٠٠( بوص -،   )٨٠،٠٠٠(  
  )٠,١٢٠(ةيضرألا ةلوارفلا   ادنلوه
ةلوارفلا ةهكاف )٦،٢٣٤(ةيضرألا ةلوارفلا   ادنليزوين  ،)١٢،٠٠٠(  
يبطلا باشعألا)١,٤٢٠(واكاكلا بوبحو نبلا   ادنلوب ةيضرألا ةلوارفلا )١,٨٠٠(بارغلا شعو ة ،   ،)٢٤,٥٠٠(  
لفلفلا )٤٣,٤٩٠) (اينولاتاكو ايسلدنأ(ةنيزلا روهز   اينابسأ ةلوارفلا ةهكاف )٤٥،٠٠٠(،  نم ٠،٠٧٩٦(،   

ةيضرألا ةلوارفلا )ثاحبألا لجأ  ،)٢٣٠،٠٠٠(  
بوبحلا زيهجت عناصم )٠،١٦٥(تارئاطلا   ةدحتملا ةكلمملا جلا نزاخم)٣,٤٨٠(،  انحطم ١٣، )١،٢٤٨(نب ،   

نحاطملا)٤،٥٠٩( ةيذغألا زيهجت -،  لكايهلا )٠،٤٧٩) (تيوكسبلا(  ) تاراهبلاو باشعألا(، 
لكايهلا )٠،٩٠٨(   )٠,٢٥٧) (ثروتياوه(، 
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ماعل ا   :ءاب لودجلا  ةيرتملا نانطألاب (٢٠٠٧حومسملا كالهتسالاو جاتنإلا تايوتسم(  
  ٧،٦٧٣  ايلارتسا
  ١٢،٨٨٦  ادنك
  ٧٧،٨٩٦  *اسنرف
  ١,٧٩٠  *نانويلا
  ٩٦٦،٧١٥  ليئارسإ
  ٢٥٢،٠٠٠  *ايلاطيإ
  ٠،١٢٠  *ادنلوه
  ١٨,٢٣٤  ادنليزوين
  ٢٧،٧٢٠  *ادنلوب
  ٣١٨،٥٦٩٦  *اينابسأ
  ١١،٠٤٦  *ةدحتملا ةكلمملا

قفتملا ةجرحلا تامادختسالا ضارغأل يرتم نط ٦٨٩،١٤١٦ةيبوروألا ةعامجلا كالهتساو جاتنإ زواجتي نل   *  
  .اهيلع
  )ةيرتملا نانطألاب (٢٠٠٨ةنسل اهيلع قفتملا ةجرحلا تامادختسالا تائف   :ميج لودجلا
لاصبألا-ةنيزلا روهز  ايلارتسا بوص -  زرألا )٣،٥(  ةيضرألا ةلوارفلا )*١,٨+٧,٤٠٠(،   ،)٣٥،٧٥  
ةيضرألا ةلوارفلا نحاطملا  ادنك   )٧،٤٦٢) (دراودإ ريمألا ةريزج(، 
رايخلا )٦،٣(ءانتسكلا   نابايلا ليبرتجلا)٥١،٤٥(،  لوقح -،  ليبرتجلا)٨٤،٠٧٥(  بوص -،   

مامشلا )١١،١( راحلاو رضخألا لفلفلا )١٣٦،٦٥(،  خيطبلا )١٢١،٧٢٥(،   ،)٣٢،٤٧٥(  
ةدحتملا تايالولا 

  ةيكيرمألا
واكاكلا بوبح )٥٨،٩٢١(ةيساسأ علس   ،)NPMA subset) (لكايه )٥٣،١٨٨  ،NPBA 

زيهجتلا قفارمو نحاطملا )٦٩،٢٠٨) (ةرشقلا ةعورتم واكاك بوبح(ةيذغألا زيهجتل   ،
لسعلا عرق)١٩،٦٦٩(نخدملا ريرتخلا محل ، )٣٤٨،٢٣٧( لوقح -،   )٤٦٨،٧٥٧( ،
لوقح -ناجنذاب لتاشملالئاسف، )١٣١،٢٠٨(تاباغلا لتاشم ، )٦٦،٠١٨(   - ، قدنب ،ةهكاف  

، )١٣٨،٥٣٨ (ةنيزلا روهز، )٣٩٣،٧٢٠(ةهكافلا نيتاسب سرغ ةداعإ ، )٥١،١٠٢(روهز 
لوقح -لفلفلا لوقح -ةلوارفلا ،)٧٥٦،٣٣٩(  ةيضرألا ةلوارفلا )١ ٣٤٩،٥٧٥(   ،
لوقح -مطامطلا، )٨،٨٣٨(   ).١٨،١٤٤(اطاطبلا حئارش ، )١ ٤٠٦،٤٨٤( 

نط ١،٨ةغلابلا ةيليمكتلا ةيمكلا نم ءزج وأ عيمج   * مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةيصوتل عضخت فوس ةبولطم تناك اذإ، يرتم   
قميفيداصتقالا    .٢٠٠٧ماعل يلحرملا هرر  

  )ةيرتملا نانطألاب (٢٠٠٨ماع لحومس ا ملا كالهتسالاو جاتنإلا تايوتسم: لاد لودجلا
  *١،٨ + ٤٦،٦٥٠  ايلارتسأ
  ٣٦،١١٢  ادنك
  ٤٤٣،٧٧٥  نابايلا
  ٤ ٥٩٥،٠٤٠  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا
نط ١،٨ةغلابلا ةيليمكتلا ةيمكلا نم ءزج وأ عيمج   * اكاذإ، يرتم  مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةيصوتل عضخت فوس ،ةبولطم تن   

ماعل يلحرملا هريرقت يفيداصتقالا   ٢٠٠٧.  
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مادختسا نأشب تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا و لايرتنوم لوكوتورب نيب نواعتلا  :١٨/١٤ررقملا 
نحشلا لبق ام تاجلاعمويحصلارجحلا تاقيبطت يف ليثيملا ديمورب لئادب     

لمعلا ىلإ ريدقتلاعم ريش ي ذإ   قيرفو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هب علطضا يذلا   
،يحصلا رجحلاب ىنعملا ماهملا هل عباتلا نحشلا لبق ام تاجلاعمو    

نأكردي ذإو   يحصلا رجحلا ،  دؤتوأصخرم نحشلا لبق ام تاجلاعمو ا   نيررقملل ًاقفو ي   ،
رطألا رمتؤم نع نيرداصلا١١/١٢ و٧/٥ تاناويحلاو تاتابنلاب ةينعملا ةينطولا تاطلسلا ةطساوب ،فا  

،وأةحصلاو  ةنزخملا تاجتنملا    
ليدعتلا ىضتقمب ،بلط دق فارطألل رشع يداحلا عامتجالا نأ ىلإ ريشي ذإو   هارجأ يذلا   

ةرقفلا ٧ةداملا ىلع  ةيمك نع ةنامألل تامولعم ميدقت فرط لك نم ،لايرتنوم لوكوتورب نم ٣،   
ةصاخلا تامادختسالايفًايونس ةمدختسملا ليثيمل ا ديمورب يحصلا رجحلاب     ،   نحشلا لبق ام تاجلاعمو

ةيتابنلا ةحصلا ريبادتل ةيلود ريياعم دمتعت ةيتابنلا ةحصلا ريبادتب ةينعملا ةنجللا نأب رقي ذإو  
فد ةيلودلا ةيقافتالا بجومب   نامض ىلإةيلود ةدهاعم لثمت يتلا تاتابنلا ةياقول راشتنا يفالتل لمعلا   

،يف رثؤت يتلاتافآلا لوخدو  اهتحفاكمل ةمئالملا ريبادتلل جيورتلاو ةيتابنلا تاجتنملاو تاتابنلا    
رابتعالايفذخأي ذإو  تامادختسا نأ  يحصلا رجحلا   ليثيملا ديموربل نحشلا لبق ام تاجلاعمو  

فد   لصألا يفتناك مظنلا ةيامح ىلإ  ةعارزلاو ةيعيبطلاةيجولوكيإلا  تافآلل رباعلا لوخدلا نم    
ةراجتلا ةحاتإعم ةيزاغلا ةبيرغلا عاونألا كلذ يف امب اهراشتناو  ،يف  تقولا سفن    

تبلط دق فارطألا نأ كردي ذإو اهررقم يف  لاصتالا ةلصاوم نوزوألا ةنامأ ىلإ ١٧/١٥   
زوألا ةقبط دافنتسا رطاخميفرظنلا ىدل تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا ةنامأب   ،   نو

ةجاحلاب فرتعي ذإو للقت ةكرتشم لولح عضو ىلإ  نم نكمم دح ىندأ ىلإ  ديمورب مادختسا   
يحصلا رجحلا يفليثيملا  نم كلذكو نوزوألا ةقبطل ةبسنلاب ةيضرم ةقيرطب نحشلا لبق ام تاجلاعمو  

،   تابنلا ةحص ةيامح ةيواز
ينعملاينقتلاقيرفلا تاحارتقاب بحري نأ   - ١ لا رجحلاب  جرحلايحص  ةيقافتالل عباتلا ي  

لايرتنوم لوكوتورب يفةينقتلا تائيهلاو ،ةيلودلا ةيقافتالا نيب نواعتلا زيزعتب تاتابنلا ةياقول ةيلودلا   
رفلا نع ردصتيتلاتايصوتلا ىلع ةقفاوملا يف رظنلا ىلع ةيتابنلا ةحصلا ريبادت ةنجل عيجشتو  ينقتلا قي  

يحصلا رجحلاب ينعملا   ؛لوكوتوربلا عم نواعتلا نأشب يجرحلا 
عم نواعتي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإبلطي نأ   - ٢  يفةينقتلا تائيهلا  

  :ضرغب تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا
تامولعملا مساقتو ًايلمع كلذ نوكي امثيح جاودزالا ةلمتحملا ةطشنألا قيسنت نامض   )أ(

نوكي امثيح اهعضو يفكارتشالاو ةينقتلا    ؛ًامئالم كلذ 
نادلبلا هجاوت يتلاةكرتشملا ةيداصتقالاو ةينقتلا تاقوعملاو صرفلا ديدحت   )ب( عضو يف   

يحصلا رجحلا تامادختسال ليثيملا ديمورب لئادب قيبطتو   ؛نحشلا لبق ام تاجلاعمو 
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ينعملا ماهملا قيرفل ةصرفلاةحاتإ  )ج( يحصلا رجحلاب   عمجل نحشلا لبق ام تاجلاعمو  
يحصلا رجحلا ةطشنأ يف ليثيملا ديمورب مادختسا نع ةلماش ،نكمملا دحلا ىلاو ،ةيمك تامولعم  

 ينقتزاهج لك ىدل ةحاتملا ةلصلا تاذ تانايبلا تاعومجم عيمجت لالخ نم نحشلا لبق ام تاجلاعمو 
  ؛ينعم

ةحصو تاناويحلاو تاتابنلاب ةينعملا ةينطولا حئاوللا ىلع ةكرتشم ةروصب فرعتلا   )د(
ليثيملا ديمورب مادختسا بلطتت يتلاةنزخملا تاجتن ملاو ةئيبلا يحصلا رجحلا يف  لبق ام تاجلاعمو  

؛هب نذأتوأنحشلا     
فد ينقتلاهيجوتلا ريفوت   )ه(  يتلا تابيترتلاو مظنلاو تايجولونكتلا نأشب يلمعلا  ىلإ 

مل ليثيملا ديموربب  ريهطتلا تايلمع نم تاثاعبنالا نم نكمم دح ىندأىلإليلقتلا  تاتابنلا ةياقو تامظن  
ررقملا هيلع ثح يذلاوحنلا ىلع    ؛١١/١٣ 
لمعلاو هتالاصتا جئاتن غلبي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف يفبلطي نأ   - ٣  

ةرقفلا يفنيبملا  هالعأ ٢  لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالا ىلع ضرعلل بسانم تقو يف   
؛لايرتنوم لوكوتوربيف فارطألل عباتلا ةيوضعلا حوتفملا    

ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا ةنامأ عم لاصتالا ةلصاوم نوزوألا ةنامأ ىلإبلطي نأ   - ٤  
ىلع دامتعالل ١٧/١٥ررقملا عم ًايشمت لاحلا ىضتقم بسح تاتابنلا  لعفلاب تمت يتلا تالعافتلا   

  ؛نيتنامألا ىوتسم ىلع ةكرتشملا ةطشنألاو نواعتلا نع فارطألل لماش ريرقت ميدقتو
تامولعم دادعإ ةنامألا ىلإبلطي نأ   - ٥ فيراعت نعةيعئاقو  يحصلا رجحلا   تاجلاعمو  

  ؛تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالاو لوكوتوربلا ىضتقمب نحشلا لبق ام
لايرتنوم لوكوتوربب ةقلعتملا  اياضقلا يفنيلماعلا نيينطولا نيفظوملا عجشي نأ   - ٦  

ىدل نيقافتالا الك فادهأ قيقحت نامضل قثوأ ةجردب نواعتلا ىلع تاتابنلا ة ياقول ةيلودلا ةيقافتالاو
ضارغأل ليثيملا ديمورب مادختساب قلعتي اميف ةيلخادتاءارجإذاختا  يحصلا رجحلا   لبق ام تاجلاعمو  

فارطألا بناج نم لبقتسملا يفرارقلا عنصل دادعإلا ىدلو ،نحشلا  تاقافتالا نم نيقافتالا الك يف   
  .فارطألا ةددعتملا

 ليثيملا ديموربل ةجرحلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا  :١٨/١٥ررقملا 

ريدقتلا عمظحاليذإ    ةنجلو ةيئايميكلا داوملل ةينقتلا تارايخلا ةنجل هب تماق يذلا لمعلا    
تامادخت سالاعم ةلصل ، ل١٧/١٠ررقملل ًاقفو ،اهتسارد ىدل ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا 

عباسلا عامتجالا ريرقتل عبارلا قفرملا يف ةجردملا تائفلا نم ليثيملا ديموربل ةجرحلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا 
 ،فارطألل

ررقملا يف مت دق هنأب هنم ًاميلستو   ماع يف دمتعملا ٧/١١  ديدحت ىلع فارطألا ثح ١٩٩٥   
ةدفنتسملا داوملا نم ةيلاخ تايجولون كت دامتعا ةيغب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختسا ضارعتساو

،  كلذ نكمأ امثيح نوزوألل
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ًاملعذخأيذإو    فنآلا نيتنجللا نأب  ديدعلل ةرفاوتم ليثيملا ديموربل لئادبلا نأب اتدافأ دق ركذلا يت   
لماوعك ةمدختسملا كلت كلذ يف امب ليثيملا ديموربل ةجرحلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا نم 

،ملاب جزملل   ليثي
ًاضيأ ًاملعطيحيذإو    يتلا ةيناديملا براجتلا فينصت ناديؤت ال ركذلا نيتفنآلا نيتنجللا نأب    

ددع مادختسا ةفلكو اهذيفنت رذعتل ةيليلحتو ةيربتخم مادختسا تايلمع اهفصوب ليثيملا ديمورب مدختست 
ا ليثيملا ديمورب نم ةئاملا يف٩٩نم ةنوكملا ةريغصلا تايواحلا نم ريبك  فارطألل يغبني هنأو ،يقنل  

جرح مادختسا تانييعتميدقت ةيناديملا براجتلا هذه لثم ءارجإ يف ةبغارلا  ،هل    ضرغلا اذ
نيتنجللا ريرقت يف اهيلإ راشملا ةجرحلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ضعب نأ كرديذإو     

داوملا تامادختساو نحشل ا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختسا نم لك ىلع اهقيبطت نكمي
،   لايرتنوم لوكوتورب بجومب ةباقرلل ةعضاخلا ريغ ةطيسولا

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل نذأ ينأ   - ١   داوملا كالهتساو جاتنإب ٥   ،
ة يليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ةيبلتل ةمزاللا ،لوكوتوربلل ءاه قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا

؛ررقملا اذه نم٢ةرقفلا يف ةددحملا طورشلل ًاقفوو ةجرحلا     
يف ةنيبملا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ءافعإ ىلع ةقبطملا طورشلل ًاقفو ،متي نأ   - ٢  

ةجرحلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ةئف دامتعا ،فارطألل سداسلا عامتجالا ريرقتل يناثلا قفرملا 
  :ليثيملا ديمورب مادختساب حامسلل

  :ريياعملل عجرمك  )أ(
  ؛ليثيملا ديمورب مدختست يتلا تادعملا ةرياعم  ‘١‘
  ؛ليثيملا ديمورب تاثاعبنا تايوتسم دصر  ‘٢‘
  ؛علسلاو تآشنملاو عئاضبلا يف ليثيملا ديمورب تابسرت تايوتسم ديدحت  ‘٣‘

  ؛ةيمسلاب ةقلعتملا ةيربتخملا تاساردلا يف  )ب(
  ؛تاربتخملا لخاد هلئادبو ليثيملا ديمورب ةءافك ىدم ةنراقمل  )ج(
  .ةطيسولا داوملا ةقيرطب يئايميك لعافت نمض هريمدت يرجي يربتخم لماعك  )د(
ت  - ٣   مادختسا نييعتب فرط يأ مايق نود لوحي ال ررقملا اذ ي ررقم يأ نأ  ًالمع ذخ

  .٩/٦ررقملا يف نيبملا جرحلا مادختسالا ءارجإ بجومب ددحم 

موقت يتلاو ٥ةداملا بجو مب ةلماعلا فارطألا ضعب اههجاوت يتلا تابوعصلا  :١٨/١٦ررقمل ا  
  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرممادختساب ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ عينصتب 

ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع بجي هنأب رقي ذإ ةداملا نم ١  داوملا كالهتسا ليلقت ٥   
ىلوألا ةعوم لا ةباقرلل ةعضاخلا   ٨٥ةبسنب ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا ،فلأ قفرملا يف ةدراو

هتياغ دعوم يف ا   نم لماكلا يجيردتلا صلختلاو ٢٠٠٧صاخلا ساسألا طخ نم ةئاملا يف كلت ، 
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يناثلا نوناك١هتياغ دعوم يف ،داوملا  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كلذ يف امب ،٢٠١٠رياني /   
،ملا نمزملا ةيئاوهلا بع    شلا دادسنا ضرمو وبرلا ءاد جالعل ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ يف ةلمعتس

ةرقفلا نأ هينيع بصن عضي ذإو ررقملا نم ٧  يرورضلا مادختسالا طباوض نأب يضقت ٤/٢٥   
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع قبطنت نل  تلا صلختلا ديعاوم نيحت ىتح٥  يجيرد  

،   فارطألا هذه ىلع ةيراسلا
تاذ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادادمإ فنتكت يتلا كوكشلا كردي ذإو  

تاعورشمو رشبلا ةحص ىلع عقت يتلا تاريثأتلاو بيرقلا لبقتسملا يف ةينالديصلا تامادختسالا 
،،داوملا كلت ىلع دمتعت يتلا ةيلحملا عناصملا ىلع رذعت ول ةيلحملا لامعألا اهرفاوتب ؤبنتلا    

ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نم يجيردتلا صلختلا نأب هنم ًايعوو  ىلع ةدمتعملا 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا ىدل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  نأ لمتحي ٥   

ةزهجأ مظعم نأو ٥ةد املاب ةلماعلا فارطألل ةبسنلاب ،كلذل ددحملا يئاهنلا دعوملا يف لمكتسي  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماع فارطأ ىدل ىضرملا اهمدختسي يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا   ٥ 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماع ريغ فارطأ نم اهداريتسا مت دق   ٥،  
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ضعب نأب رقي ذإو ةداملا نم ١  تايجيتارتسا تدمتعا دق ٥   

ناك نإو ١٢/٢ررقملا يف هيلع عيجشتلا مت امك ،ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأب ةصاخ لاقتن ا  ،
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا مظعم نأ ظحالي  ةينطو لاقتنا تايجيتارتسا دعب عضت مل ٥   

 ةغيصلاعضو ىلع ةرداق نوكت نل ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسا ةزهجأ جتنت يتلا فارطألا نأو ،ةيميلقإ وأ 
،   ةينطولا اهططخ يف ايجولونكتلا ليوحت رصنع جردي مل ام تايجيتارتسالا هذه ىلع ةيئاهنلا

ةيلاخلا تاجالعلا ىلإ لاقتنالا ريسيتل ريبادتلا نم ديزملا ذاختال ةجاح ةمث نأ ،كلذل مهفتي ذإو  ،
 فارطألا ىدل نمزملا ةيئاوهلا بع شلا دادسنا ضرمو وبرلا ءادل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا   ٥،  
جهنلا وه نوكي دق لاقتنالا هاجت تالاحلا ضعب يف يميلقإ ج هرابتعا يف عضي ذإو  عابتا نأ  
،   أفكألا

ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا هتزرحأ امب ًاملع طيحي ذإو ةداملا نم ١  مدقت نم ٥   
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةدمتعملا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نع ةضاع تسالا يف ظوحلم
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةدودحم ةيمك ىلإ ًايلاح جاتحت لازت  ال اهنكل ،ةليدب تاجتنمب ةيرولف

نم كلذ حضتي امك ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ جاتنإل ةينالديصلاتامادختسالا تاذ ةيرولف   
،   فارطألا اهحنمت يتلا ةيلاحلا ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإ تابلط

ررقملا نأ يعاري ذإو ررقم ذاختا يف رظنلا ىلإ فارطألل رشع نماثلا عامتجالا وعدي ١٧/١٤   
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا اههجاوت يتلا بعاصملا لوانتي  ةزهجأ نع لوحتلا نأشب ٥   

،جلاب قاشنتسالا   ةننقملا تاعر
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لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعت ملاقودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطي نأ   - ١
قاشنتسالا ةزهجأل ةجتنملا فارطألا ىدل تاعورشملا ليومت ةلأسم لاجعتسالا ليبس ىلع رظنت نأ 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ةننقملا تاعرجلاب  ج نم بعاصم هجاوت يتلا٥  كالهتسا عافترا ءار  
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةلماعلا قاشنتسالا ةزهجأ عينصتل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم 

؛تابكرملاهذه ىلع ةدمتعملاقاشنتسالا ةزهجأ نع لوحتلا ريسيت لجأ نم     
لل ةيلاحلا ةيهيجوتلا ئدابملا راطإ يفرظنتنأ ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطي نأ   - ٢ قودنص  

يف١٧/٧اهررقم ضارعتسا رمأ فارطألا ددعت ملا تاعورشم يف رظنلل يلاحلا عطقلا خيراتب قلعتي ا م 
عاطق يف يجولونكتلا مدقتلا تايلمع ةريتو عم ىشامتي امب ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ ليوحت 

  ؛ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ
لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإ بجومبذيفنتلا ةنجل ىلإ بلطي نأ   - ٣ نأ  

فارطألا بناج نم لمتحملا لاثتمالا مدع لكاشمل يدصتلا ةيفيك نأشب ةنكمملا تارايخلا عيمج ثحبت 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا  عافترا نع ةجتانلا ٥  ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا ةبسن  

  ؛ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ عاطق يف ةيرولف
هذه لثم عضول صاخ هجوب رابتعالا ءاليإ ذيفنتلا ةنجل نم كلذك بلطي نأ   - ٤

امولعملا ءوض يف ،لوكوتوربلل لاثتمالا مدع ءارجإ نم٤ةرقفلا راطإ يف اميس الو فارطألا  ةاقلتملا ت  
  ؛ةيحصلا تارابتعالل ةبجاولا ةاعارملا ءالياو ةينعملا فارطألا نم

نيرشعلا عامتجالا ءانثأ ٤ و٣نيترقفلا يف اهيلإ راشملا ةلأسملا ديدج ن م ثحبينأ   - ٥  
  ؛٢٠٠٨ماع يف 

لمعلا تاقلح لامعأ لو ادج يف جردت نأيف رظنت نأ ةيذيفنتلا ةنجللا نم بلطي نأ   - ٦
يضملل ةمزاللا تاوطخلا حيضوت ضرغب تامولعم ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لةيعيضاوملا ةيميلقإلا 

؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةلماعلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نم لاقتنالا يفًامدق    
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب لماع ريغ فرط لك ىلإ بلطي نأ   - ٧ تاءافعإ ىقلتي ٥   

قاشنتسالا ةزهجأ عينصتل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ريدصت وأ جاتنإل ةيرورضلا تامادختسالا 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلإ اهريدصتل ةننقملا تاعرجل اب فرط لك ىلإ مدقي نأ ٥   

طشنلا رصنعلا ريدصت زواجتي عينصت ةهج لك ىلإ يريدصتلا عينصتلل ةيليصفت لاقتنا ةطخ دروتسم 
فوس يتلا ريبادتلاو عينصت ةهج لك اهذختت يتلا ريبادتلا ديدحتو ةيرتم نانطأ ١٠فرطل  اهذختت  

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ ىلإ ا   ارداصب لاقتنالل
  ؛رطخلل ىضرملا ضرعت ال ةروصبونكمم تقو عرسأ يف 

ىلع لمتشت نأ عينصت ةهج لك ىدل تارداصلا عينصتل لاقتنالا ططخل يغبني   - ٨
ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسا زاهج لك نعو عينصت ةهج لكب ة صاخلا ريدصتلا قاوسأ نع ةددحم ليصافت
  :قلعتي اميف طشنلا رصنعلا بسح
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نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلا لئادبلا قيوست تابلطب ةيحصلا ةطلسلا مدقت تيقوت   )أ(
وأ اهجتنم بحسو ،قاوسألا يف اهحرط ءدبو لئادبلا هذه ىلع ةعقوتملا ةقفاوملاو ،ةيرولف ةيرولكلا  

ا ؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةلمتشملا ةلصلا تاذاجتنم    
ايجولونكتلا لقن تابيترت وأ /و صيخرتلاو ريعستلا ريسيت نأشب ةيداشرإ تامولعم  )ب(

  ؛ثحبلا طاسب ىلع ةحورطملا
ةيحصلا تاطلسلاو ةيبطلا ةياعرلا ييئاصخأ ةيعوت جمارب يف ةكراشملاو ةمهاسملا   )ج(

ىضرملل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلا تاجالعلا ىلإ لاقتنالا نأشب ىضرملاو ةيموكحلا  
؛نمزملا ةيئاوهلا بع    شلا دادسناو وبرلا ءادب

متي امبو ررقملا اذه نم٧ةرقفلا يف هيلإ ةراشإلا تق بس فرط لك ىلإ بلطي نأ  - ٩ ىش ا 
ةرقفلا عمو ٤/٢٥ررقملا عم  ررقملا نم ٤  تامادختسال ل ةددحم تايمكنييعت يف تبلا ىدل ، ١٢/٢ 
ةطخ ذيفنتل عينصتلا ةهج دوهج رابتعالا يف ذخألا ،عينصت ةهج ىلإ صيخارتلا حنم وأ /وةيرورضلا 

ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ ىلإ لاقتنالل اهتمهاسمو ،اهيدل تارداصلا عينصتب ةصاخلا لاقتنالا 
  ؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلا

قيرف ىلإ ماع لك مدقي نأ ٧ةرقفلا يف هيلإ راشم فرط لك ىلإ بلط ين أ  - ١٠  
ًاريرقت ،ةيرورضلا تامادختسالل فرطلا اذه تانييعت نم ءزجكو ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا 

  ؛ةيرس تامولعم يأ ةيامح ةاعارم عم ،تارداصلا عينصتب ةصاخلا لاقتنالا ططخ زجوي
ريراقتلا هذه لثم يف رظني نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجول ونكتلا قيرف ىلإ بلطينأ   - ١١

  ؛فرط لكب ةصاخلا ةيرورضلا تامادختسالا نييعتل همييقت دنع
نأو زرحملا مدقتلا ىدم ميق نأ   - ١٢  ي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي

ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ كلذ نأشب ًاريرقت مدقي رشع عساتلا عامتجالا ىلإ ًاريرقت م دقي نأو  
دودحم جاتنإل ا   ىصوملا تايمكلا ددحي نأو ،لثمألا تيقوتلا لمع ىودجو ،ىلإ ةجاحلا نع فارطألل
قاشنتسالا ةزهجأ لجأ نم ،ةيرصح ةروصب ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةدحاو ةعفد 

ةداملا نم ١ةرقف لا بجومب ةلماعلا فارطألا نم لك يف ةننقملا تاعرجلاب ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغو ٥   
ةداملا نم ١  ٥.  

  لاثتمالاب قلعتي اميف ةنزخملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةجلاعم  :١٨/١٧ ررقملا
هب حومسملا ىوتسملا تزواجت يتلا فارطألا نأب تدافأ دق ةنامألا نأب ًاملع ذخأي نأ   - ١

نأ تالاحلا ضعب يف تحضوأ دق ام ةنس يف ةنيعم ن وزوألل ةدفنتسم داوم كالهتسا وأ جاتنإ نم
  :ةيلاتلا ةعبرألا تاروصتلا دحأ لثمي ضئافلا اهكالهتسا وأ اهجاتنإ

وأ يلحملا ريمدتلل اهنيزخت مت يتلا ةنسلا كلت يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ   )أ(
  ؛ةلبقم ةنس يف اهريمدتل اهريدصتل



20 

داوملا تامادختسال اهنيزخت مت يتلا ةنسلا كلت يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ  )ب(  
  ؛ةلبقم ةنس يف تامادختسالا هذهل اهريدصتل وأ ةيلحملا ةطيسولا

ةيبلت لجأ نم اهريدصتل اهنيزخت مت يتلا ةنسلا كلت يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ   )ج(
  ؛ةلبقم ةنس يف ةيمان نادلبل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا

داوملا تامادختسال اهنيزخت مت يتلا ةنسلا كلت يف ةدروتسملا نوزوألل ةدفنتسملا دا وملا  )د(
  ؛ةلبقم ةنس يف ةيلحملا ةطيسولا

ذيفنتلا ةنجل نأب ركذي نأ  - ٢  ، دق  لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب
لايرتن وم لوكوتوربماكحأ عم لاوحألا نم لاح يأ يف ىشامتي ) د(روصتلا نأ ىلإ تصلخ 

  ؛فارطألا تاعامتجا نع ةرداصلا تاررقملاو
فارطألا اهيف تحضوأ يتلا تالاحلل دحوم لجسب ظافتحالا ةنامألا ىلإ بلطلا نأ   - ٣

قئاثو يف لجسلا اذه جاردإو ) ج(وأ ) ب(، )أ(تاروصتلا نع ةئشان ةجيتن ةباثمب تناك اهعاضوأ نأب 
ةداملل ًاقفو فارطألا نم ةمدقملا تانايبلا نع ةنامألا ريرقت يف كلذكو طقف ملعلا ذخأل ذيفنتلا ةنجل  ٧ 
  ؛لوكوتوربلا نم

ةرقفلا اهلمشت ال يتلا ةديدجلا تاروصتلا نأب ملسي نأ  - ٤ ةنجل لبق نم اهل ىدصتتس ١   
  ؛كلذ راطإ يف ةعوضوملا تاسرامملاو لوكوتوربلل لاثتمالا مدع ءارجإل ًاقفو ذيفنتلا

يف رظنلا ةداعإ ىلعقفاوي نأ  - ٥ نيرشعلاو يداحلا عامتجالا ءانثأ ةيضقلا هذه    
ذاختا ىلإ ةجاحلا يف رظنلا ةيغب ررقملا اذه نم ٣ةرقفلل ًاقفو تعمج يتلا تامولعملا ءوض يف فارطألل   

  .تاءارجإلا نم ديزملا

ةكرح دصرل مظن قيرط نع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجت الا عنم  :١٨/١٨ررقملا 
  فارطألا نيب اميف دودحلا ربع داوملا هذه

ذاختال ةحلملا ةجاحلاب فرتعي ذإ ةدفنتسملا داوملاب عورشملا ريغ راجتالا ضفخو عنمل ءارجإ   
داوملا نم يجيردتلا صلختلل لذب يتلادوهجلا ضيوقت مدع نكمي ىتح ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل  ت 

نم ١ةرقفلا بجو مب ةلماعلا فارطألاب ةصاخلا كلت ةصاخو نوزوألل ةدفنتسملا لوكوتورب نم  ٥ةداملا  
،   لايرتنوم

ررقملا ركذي ذإو ىودج ةسارد ءارجإ نوزوألا ةنامأ نم فارطألا هيف تبلط يذلا ١٧/١٦   
، ل ةعضاخلانوزوألل ةدفنتسملا داوملا لقن دصرل ماظن عضو نأشب  فارطألا نيب اميف دودحلا ربع ةباقرل

  ،٢٠٠٦ماع رشع نماثلا فار طألا عامتجال ةساردلا هذه جئاتن ميدقتو
لمعلا ريدقتلاعم  ظحاليذإو  دارفألاو تامظنملا عيمجو نوزوألا ةنامأ هب تعلطضا يذلا   

،يف اودعاس نيذلا ةساردلا دادعإ    
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مظن ةصاخو تايلآلا ذافنإو ذيفنتب ضوهنلا نأشب تايصوت تنمضت ةساردلا نأ ظحالي ذإو  
داعإو تارداصلاو تادراولايفمكحتلل صيخرتلا  لوكوتوربلا نم ءاب ٤ةداملا بلط بسح ريدصتلا ة    
،يفيسيئر رود اهل يتلا  ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملل دودحلا ربع لقنلا تايلمع دصر    

فارطألا ةجاح رقي ذإو ةحورطملا تارايخلا عيمجل لصفم مييقت ءارجإ ىلإ  ةصاخو ةساردلا يف   
،   لجألا ةليوطو ةطسوتم تارايخلا

ةداملا ةلماك ةروصب ذفنت نأ ىلع فارطألا عيمج ثحي نأ  - ١ نم ءاب ٤  لوكوتوربلا  
الو ةيلاحلا فارطألا تاررقميفةدراولا تايصوتلا ةاعارم نع ًالضف   ١٤/٧ و٩/٨تاررقملا اميس   

  ؛١٧/١٦ و١٧/١٢و
ذاختا يفرظنلا ىلع فارطألا عيمج عجشي نأ   - ٢ لقن تايلمع دصر نيسحتل تاءارجإ   

ضوهنلا ،لاحلا ىضتقم بسح ،كلذ يف امب دودحلا ربع ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنت سملا داوملا
داوملاب ةراجتلا عبتتل ىرخألا فارطألا ةددعتم ةيئيبلا تاقافتالا ىضتقمب ةمئاقلا مظنلا مادختساب 

ف نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةراجتلا قايسيفةصاخو ةلصلا تاذ تامولعملا لدابتو ةيئايميكلا  نيب امي  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا  فارطألاو لوكوتوربلا نم ٥  ةداملا هذةلماعلا ريغ   ؛  

تاربخ اهيدل يتلافارطألا عيمج عجشي نأ   - ٣ تانايبلا ةدعاق مادختسا يف   ةيئاصحإلا 
 يفروهمجلل ح اتملا جمانربلاو" UNComtrade"مساب ةداع ةفورعملاو ةدحتملا ممألا ىدل علسلا ةراجتل 

راجتالا دصرل نامدختسي نيذللا " eGRID"مساب فورعملا اهدصرو رطاخملا ديدحتل يملاعلا ماظنلا 
نوزوألا ةنامأل لئاسولا هذه فيلاكتو ةمءالم ىدم نع تامولعملا ميدقتل نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب 

اعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالل تامولعملا هذه غلبت فوسيتلا كلذ دعبو ةيوضعلا حوتفملا لم  
  ؛٢٠٠٧ماع رشع عساتلا فارطألا عامتجال 

نأ ىلع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىدل لاثتمالا تادعاسم جمانرب عجشي نأ   - ٤
نيفظوملا بيردت يفهدوهج لصاوي  نوزوألا ةقبطب نيينعملا  ، يفظومو  تاسرامملا لضفأ ىلع كرامجلا  

لثمألا رشنويعولاةراثتسالو  نواعتلاو صيخارتلا حنمل ةينطولا مظنلا لجأ نم تاسرامملا لضفأ نعة ،   
؛عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكمليميلقإلا    

راذآ٣١لبق ةيطخ تاقيلعت مدقت نأ  ىلإفارطألا عيمج وعدي نأ   - ٥  ىلإ ٢٠٠٧سرام / 
ب قلعتي اميف ا  ةطسوتم تارايخلا ايولوأ ىلع صوصخلا هجو ىلع زيكرتلا عم ريرقتلا ىلع نوزوألا ةنامأ

و ةساردلايفةجردملا لجألا ةليوطو  نم ةلاعفلا تاءارجإلاديدحت ضرغب ىرخألا ةنكمملا تارايخلا وأ /   
بجومب هيف رظنلل رخآ ءارجإ لالخ نم ةعمتجم فارطألا اهحنمت نأ نكمي يتلاةيفيلاكتلا ةيحانلا   

؛ينطولاويميلقإلانييوتسملا ىلعو لوكوتوربلا     
بناج نم رظنلل تاقيلعتلا كلتل ًاعيمجت رفوت نأ نوزوألا ةنامأ نم بلطي نأ   - ٦

رشع عساتلا فارطألا عامتجا كلذ دعبو ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالا 
  .٢٠٠٧ يف
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تاعوم   :١٨/١٩ررقملا   ايجولونكتلا قيرف ليبق نم ا حلاصم نع حاصفإلا نأشب ةيهيجوت ئدابم
  هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو

ررقملا ىلإ ريشي ذإ  ٨/١٩،  
مدقملا ةميقلا ةمهاسملابملسي ذإو تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم ة  

ة ينقت تامولعم ميدقتو ليلحتلا ريفوت نأشب راودأ نم هيدؤت اميف ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلاو هل ةعباتلا ةينقتلا
،   لايرتنوم لوكوتورب ىلإ

ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأل كولسلا دعاوق ةنودمب ً املع طيحي ذإو
نماثلا عامتجالا ريرقتل سماخلا قفرملا يف ةدمتعملا ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلاو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا 

،   فارطألل
ترقفلا ثيدحت ىلإ ةجاحلل هنمًاكاردإو ،٦ و٥ني   كولسلا دعاوق ةنودم نم    
نيترقفلا نع ضاعتسي نأ  - ١ ةيلاتلا تارقفلاب كولسلا دعاوق ةنودم نم٦ و٥   :  

ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأ موقي   - ٥"
قلعتت وأ ةيموكح حلاصم لمشت يتلا مهتطشنأ نع حاصفإلاب ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلاو هل ةعباتلا  

يتلا تاجتنملاو ،اهلئادبو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ لاجم يف ةيلام حلاصم وأ لامعأب 
م  ردق ىدم يف كيكشتلا ىلإ يدؤت يتلاو ،اهلئادب وأ نوزوألل ةدفنتسم داوم ىلع يوتحت

يعوضوم لكشب معالطضالا ىلع  ايلوؤسمو م  ابجاوب ايجولونكتلا قيرف ءاضعأل يغبنيو .  
هذه نع حاصفإلا ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلاو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو 

يف ةطرخنم ةكرش نم مدقم ليومت يأ رداصم نع اوحصفي نأ ًاضيأ مهيلعو . ًايونس ةطشنألا
ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف يف مهتكراشم ء اقل ةيراجت ةطشنأ
  .حلاصملاب ةيحيضوت ةمئاق هذه كولسلا دعاوق ةنودم قفرم يف درتو. ةتقؤم ةيعرف ةئيه يأ وأ

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف يف وضعلل نوكي امدنع طقف حلاصملا يف براضت عقي 
هكيرشل وأ ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلا وأ هل ةعباتلا ةينقتل ا تارايخلا ناجل وأ يداصتقالا
اميف وضعك ريبخلا لمع يف رثؤت دق حلاصم ،ليعت وأ /ليعي نمو يصخشلا اهكيرش/يصخشلا
  .هثحب يرجي يذلا يرهوجلا عوضوملاب قلعتي

دق ةبسانم تاءارجإ ذاختاب وضعلا موقي حلاصملا يف براضت ءوشن لامتحا لاح يف 
نأشب تبلا يف ةمات ةروصب ةكراشملا مدع وأ كراشملا سيئرلا نم ةروشملا سامتلا نمضتت 

  .كلذ يف ًاقالطإ ةكراشملا مدع وأام ةيضق 
رمألا ،حلاصملا يف براضتلا يدافت ىلإ ) نوكراشملا ءاسؤرلا(كراشملا سيئرلا ىعسي 

مدع وضع نم بلطلا ًالثم ةبسانم تاءارجإ ذاختا ءاضعألا دحأ نم بلطلا نمضتي دق يذلا  
براضت مايق لاح يفو ،دونبلا نم دنب يأ نأشب تبلا يف بضتقم رودب وأ رود يأب مايقلا 
كراشملا سيئرلا غالبإب فرطلا موقي فرط لبق نم ًانيعم وضعلا نوكي نيح حلاصملا يف يدج 

تالاح ةراثإ بجيو . ةنكمم ةصرف برقأ يف ةئشانلا براضتلا ةلاحب) نيكراشملا ءاسؤرلا(
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ملا ءاسؤرلا نع ةئشانلا حلاصملا براضتل ةنكمملا تالاحلا وأحلاصملا براضت سيئر عم نيكراش  
  .فارطألا عامتجا

ةنودم ريسفت نع لوؤسملا وه يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف   - ٦
، هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأو كولسلا  

ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلاو نع ةلوؤسملا يه  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف موقيو . قيبطتلا 
ريراقتلا هذه ىلعو . ةيونس ريراقت يف ةلصلا تاذ ىرخألاو ةيلاملا حلاصملا فاصوأ رادصإب

ةلأسملاو ام ةنس يف أشن يذلا لمتحملا براضتلا وأ براضتلل ًابضتقم ًافصو نمضتت نأ ًاضيأ 
كلذ ةيوست مت فيكو اارطألا تناك اذإ اموتقلعت يتلا ا   ةكراشم ف. 

 قفرملا
  :اهنع حاصفإلا يغبني يتلا حلاصملا تائفب ةيحيضوت ةمئاق يلي اميف درت

وأ يصخشلا اهكيرش /يصخشلا هكيرشل وأ وضعل ًايلاح ةمئاق ةيكلملاب قلعتت ةحلصم  )أ(
لبق نم اهيف رظنلا ررقتي ) عارتخا ةءاربل ةيكلم ،ًالثم(ةيلمع وأ ايجولونكت وأ ةدام يف ليعت وأ /ليعي نم

ةيعرفلا تائيهلا وأ هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجل نم يأ وأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف 
  ؛ةتقؤملا

نم وأ يصخشلا اهكيرش /يصخشلا هكيرشل وأ وضعل ،ًايلاح ةمئاق ةيلام ةحلصم  )ب(
، /ليعي لمعلا وأ عامتجالا عوضوم يف ةحلصم هيدل يراجت نايك يف تادنس وأ مهسأ ًالثم ليعت وأ
يأ ريبخلل سيل يتلا ة (  اشملا تابيترتلا وأ ةكرتشملا ةماعلا قيدانصلا قيرط نع مهسألا ةزايح ءانثتساب
 ؛)اهيف ةاقتنملا مهسألا ةعومجم ىلع ةرطيس

وأ ةف يظول ليعت وأ/ليعي نم وأ هل ةيصخش ةكيرش/يصخش كيرش وأ ام وضع يلوت  )ج(
يف ،هنودب وأ رجأ لباقم كلذ ناك ءاوس ، رخآ بصنم يأ وأ ريدم بصنم يلوت وأ ةيراشتسا ةربخل 
رصنعلا اذه نمضتيو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يرهوجلا عوضوملا يف ةحلصم هل نايك يأ 

اكولا ىدحإ نعةباين اهتيدأت متت يتلا رجألا ةعوفدم ةيراشتسالا دوهجلا ًاضيأ ةدعاسمل ةذفنملا تال  
  ؛لئادبلا دامتعا يف ةيمان نادلب

لوكوتوربل اهذيفنتب قلعتي اميف ام ةموكح ىلإ ةمهم اياضق نأشب ةروشم ءادسإ   )د(
صاخ عامتجال تاسايسلاب ةقلعتملا ةموكحلل ةزرابلا فقاوملا ةرولب يف ةكراشملا وأ لايرتنوم 

  ؛لايرتنوم لوكوتوربب
تابه وأ تالامز ىلع لوصحلا وأ رجألا ةعوفدم ةيثحبل ا ةطشنألا نم يأ ةيدأت  )ه(

ةدفنتسم ةدامل حر تقم مادختسال ليدبل وأ نوزوألل ةدفنتسم ةدامل حرتقم مادختساب لصتي لمعل
  ."نوزوألل
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  لايرتنوم لوكوتوربل اينيمرأ لاثتما مدع  :١٨/٢٠ررقملا 
نيرشت لو أ يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص اينيمرأ نأ ىلإ ريشي نأ  - ١

يف لوكوتوربلل نجاهنبوكو ندنل يليدعت ىلعو ١٩٩٩ربوتكأ /لوألا يناثلا نيرشت٢٦   ٢٠٠٣ربمفون / 
ةرقفلا بجومب لمعي فرط ا   ةداملا نم ١أ ىلع ةفنصم يهو ؛لوكوتوربلا نم٥     

نيكمتل رالود ٢ ٠٩٠ ٠٠٠غلبم رقأ ةيملاعلا ةئيبلا قفرم سلجم نأ ىلإ ًاضيأ ريشي   - ٢  
؛لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالانم اينيمرأ    

ةعضاخلا ةداملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ دق اينيمرأ نأ ىلإ كلذك ريشي نأ   - ٣
هرادقم ٢٠٠٤ماع يف ءاه قفرملا يف ) ليثيملا ديمورب(ةباقرلل  دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ١،٠٢٠   

نًانطألا نم رفص هرادقمو فر طلا كالهتسا ىوتسمل هب حومسملا ىصقألا دحلا زواجتي ام وهو نوزوألا
يف كلذل ربتعت اينيمرأ نأو ،ةنسلا كلت يف ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا كلت نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم 

  ؛لوكوتوربلا بجومب ليثيملا ديمورب ةباقر ريبادتل لاثتما مدع ةلاح
ا  - ٤ ىلإ ةلجاعلا دوع ةلافكل لمع ةطخ تمدق اينيمرأ نأب ريدقتلا عم ًاملع طيحي نأ  

بجومب مزتلت اينيمرأ نأ ىلإ ريشي نأو لوكوتوربلا يف ةدراولا ليثيملا ديمورب ىلع ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا 
  :يلي امب ،لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا ليغشتب لالخإلا نودبو ،ةطخلا

ةلادب ةبوسحم ن انطألا نم رفص نع ديزي ال امب ليثيملا ديمورب كالهتسا ىلع ةظفاحملا  )أ(
حرصت دق يتلا ةجرحلا تامادختسالا لجأ نم الإ ا ٢٠٠٧ماع نم ًارابتعا نوزوألا دافنتسا   ،

  ؛٢٠١٥رياني /يناثلا نوناك لوأ دعب فارطألا
ةدفنتسملا داوملا داريتسا صيخارتل ًاماظن ٢٠٠٧هيلوي /زومت لوأ لبق قبطت نأ  )ب(  

  ؛داريتسالل ًاصصح لمشي اهريدصتو نوزوألل
نيبي ٢٠٠٥ةنسل ليثيملا ديمورب نم كالهتسا نع تغلبأ اينيمرأ نأ ىلإ ري شي نأ  - ٥  

لاغشنا ىلإ ًاضيأ ريشي هنكلو ،زاجنإلا اذه ىلع فرطلا ئنهي نأو ،ةنسلا كلت يف لاثتمالا ىلإ ا   دوع
نأ ،ذافنلا زيح ) ب (٤ةيعرفلا ةرقفلا يف ةدراولا ريبادتلا لخدت نأ ىلإ ،هعسوب نوكي نل هنأب فرطلا 

تالاكو عم نواعتلا ىلع اينيمرأ ثحي هنإف كلذلو ،لاثتمالا ىلإ هتدوع ةرزاؤم ىلع هتردق يف قثي 
  ؛ليثيملا ديمورب كالهتسا نم يجيردتلا اهصلخت ةرزاؤمل لمعلا ةطخ نم يقبتملا ذيفنتل ةلصلا ةقيثولا ذيفنتلا

صلختلاو اهلمع ةطخ ذيفنت نأشب اينيمرأ هققحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٦
ريبادتب ءافولا لجأ نم لمعي ام ردقب ،فرطلا ةلماعم رمتست نأ يغبنيو . ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا

هيلع رابغ ال فرط ا  اذه يف يغبنيو . لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب ،لوكوتوربلا اهيلع صني يتلا ةباقرلا
دنبلل ًاقفو تامازتلالا كلتب ءافولا ن م اهنيكمتل ةيلود ةدعاسم ىلع لوصحلا يف اينيمرأ رمتست نأ ددصلا
نأ ديب . لاثتمالا مدع نأشب فارطألا عامتجا اهذختي دق يتلا ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم فلأ

ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلل ًاقفو ،رظنتس فارطألا نأب ررقملا اذه لالخ نم اينيمرأ رذحت فارطألا 
ةمئاق نم ميج دنبلا عم ةقستملا ريبادتلا يف ،لاثتما ةلاح يف ءا قبلا نع تزجع اذإ ام ةلاح يف ،ةيداشرإلا
ةلافك لثم ٤ةداملا بجومب ةحاتملا تاءارجإلا ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا كلت لمشت دقو . ةيداشرإلا ريبادتلا  ،

ةلاح رارمتسا يف ةردصملا فارطألا مهاست ال ثيحب لاثتمالا مدع عضوم ليثيملا ديموربب دادمإلا فقو 
لاثتمالامدع  .  
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لا ةباقرلا ريبادتل٢٠٠٥يف ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج لاثتما مدع   :١٨/٢١ررقملا  يف ةدراو  
ةيناثلا ةعوم  مظنت يتلا لايرتنوم لوكوتورب  ديرولك عبار (ا ،ءاب قفرملا يف ةجردملا داوملا كالهتسا
ةثلاثلا ةعوم )نوبركلا  ا ،ءاب قفرملاو   )ليثيملا مروفورولك(، 

لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج نأ ىلإ ريشي نأ   - ١
يناثلا نيرشت٣٠موي نجاهنبوكو ندنل يليدعت ىلعو  موي نيجيبو لايرتنوم يليدعتو ١٩٩٤ربمفون /   

راذآ٢٣ ةرقفلا بجومب لمعي فرطك ةفنصم يهو ٢٠٠٥سرام /  ةداملا نم ١،  لوكوتورب نم ٥   
اهجمانرب ىلع لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعت ملاقودنصلل ةيذيفنتلا ةنجلل ا تقفاو ،لايرتنوم
نم رالود ٢ ٩٧٤ ٨١٩،٣٠غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعا و. ١٩٩٩سرام /راذآ يف يرطقلا  

نم ١٠ةداملا بجومب لاثتمالا نم ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج نيكمتل فارطألا ددعت ملاقودنصلا   
  ؛لوكوتوربلا

يونس كالهتسا نع تغلبأ دق ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج نأ ىلإ كلذك ريشي نأ   - ٢
عضاخلاو ،ةيناثلا ةعومقفرملاب دراولا نوبركلا ديرولك عبار نم  ا ،ءاب ماع نع ةباقرلل   هردق  ٢٠٠٥ 

نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ١٦،٥٠٠ فر طلل هب حومسملا كالهتسالا ىوتسم زواجتي ام وهو 
ذه نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط٢،٢٨٨غلابلاو  ماعلا كلذ يف ةباقرلل ةعضاخلا ةداملاه  اذلو .  

ىضتقمب نوبركلا ديرولك عبار ىلع ةباقرلا ريبادت نأشب لاثتما مدع ةلاح يف فرطلا نأ ضرتفي 
  ؛لوكوتوربلا

نم يونس كالهتسا نع تغلبأ دق ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج نأ ًاضيأ ريشي نأ   - ٣
ةثلاثلا ةعوم   هردقو ٢٠٠٥ماعل ) ليثيملا مروفورولك(ا ،ءاب قفرملاب ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا نط ٤،٠٠٠   

غلابلاو فرطلل هب حومسملا كالهتسالل ىصقألا دحلا زواجتي ام وهو نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم 
خلا ةداملا نم ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط٣،٣٣٠ ةيروهمج نأو ماعلا كلذ نع ةباقرلل ةعضا  

مروفورولك ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتما مدع ةلاح يف كلذل ربتعت وغنوكلا 
  ؛ليثيملا

ا ظحالينأ   - ٤ دوع نامضل لمع ةطخل ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج ميدقت ريدقتلا عم  
نوبركلا ديرولك يعابر ىلع لايرتنوم لوكوتورب اهضرفي يتل ا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةزجانلا

مزلت ،لوكوتوربلل ةي لاملا ةيلآلا ليغشتب رارضإ نودو يضقت ةطخلا نأ ىلإ ريشي نأوليثيملا مروفورولكو 
يتآلابًاديدحت فرطلا  :  

نع ديزي ال ىوتسم دنع ٢٠٠٦يف نوبركلا ديرولك يعابر كالهتسا ىلع ةظفاحملا   )أ(  
  :يلاتلا وحنلا ىلع هضفخو نوزوألا دافنتسا ةلادبةبوس حم ١٦،٥٠٠

يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٢،٢ىلإ   ‘١‘   ؛٢٠٠٧ 
  ؛٢٠٠٨يف رفص ىلإ   ‘٢‘

زواجتي ال ىوتسم دنع ٢٠٠٦يف ليثيملا مروفورولك كالهتسا ىلع ظفاحت نأ   )ب(  
يلاتلا وحنلا ىلع هضفخو نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط٤،٠٠٠  :  
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يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٣،٣ىلإ   ‘١‘   ؛٢٠٠٧ 
  ؛٢٠٠٨يف رفص ىلإ   ‘٢‘

يذلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتساب صيخرتلاب صاخلا اهماظن دصري نأ   )ج(
  ؛داريتسا صصح نمضتي

غنوكلا ةيروهمج دعاست نأ بجي هيلاع٤ةرقفلا يف ةجردملا ريبادتلا نأ ىلإ ريشي نأ   - ٥ و  
ثحتو ٢٠٠٧يف لاثتمالا ىلإ ةدوعلا ىلع ةيطارقميدلا  ةصتخملا ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع فرطلا ، 

؛ليثيملا مروفورولكونوبركلاديرولك عبار كالهتسا نم يجيردتلا صلختلل لمع ةطخ ذيفنتل     
صلختلا وحن ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٦

ريبادتب ءافولل فرطلا اذه لمعي ام ردقبو . ليثيملا مروفورولكو نوبركلا ديرولك عبار نم يجيردتلا
ال فرط يأ ا   لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب هتلماعم بجي ام ردقب ،لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةددحملا ةباقرلا

ةيلودلا تادعاسملا يقل ت لصاوت نأ ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمجل يغبني ،ددصلا اذه يفو. هيلع رابغ
ًاقبط ا  امازتلاب ءافولا ىلع ا  اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيداشرإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلل دعاسمل  

، . لاثتمالا مدع قحب فارطألا عامتجا ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج رذحي فارطألا عامتجا نإف ،كلذل
مئاق نم ءاب دنبللًاقبط ،ررقملا اذه لالخ نم لاثتمالا ىلإ ا    دوع مدع ةلاح يف هنأ ةيداشرإلا ريبادتلا ة

ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم قفتت ريبادت ذاختا ثحبي فوس فارطألا عامتجا نإف ،فيوست نود 
تادادمإ فقو نامض لثم ٤ةداملا اهزيجت تاءارجإ ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا كلت لمتشت دقو . ةيداشرإلا  
فارطألا حبصت ال ثيحب لاثتمالا مدع عوضوم يه يتلا ليثيملا مروفورولكو ن وبركلا ديرولك عبار
  .لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا يف ةمهاسم ةردصملا

لايرتنوم لوكوتورب اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل ٢٠٠٥يف  اكينيمود لاثتما مدع: ١٨/٢٢ررقملا   
ىلوألا ةعوم ا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا مكحت يتلاو  تابكرم (ا ،فلأ قفرمل
  )ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا

 ٣١يف ندنل ليدعتو لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص دق اكينيمود نأ ىلإ ريشي نأ   - ١
يف نيجيبو لايرتنومو نجاهنبوك تاليدعتو١٩٩٣سرام /راذآ راذآ٧   ت فنص دقو. ٢٠٠٦سرام / 
ةرقفلا بجومب لماع فرط اد  ةداملا نم ١ أ ىلع اكينيمو  ٥ ، لوكوتوربلا نم ةنجللا تدمتعا دقو   

رشت يف يرطقلااهجمانرب لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملاقودنصلل ةيذيفنتلا  ربمفون /يناثلا ني 
نيكمتل فارطألا ددعتملا قودنصلا نم ًارالود ٢٣٢ ٣٢٠ غلبمةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعا دقو . ١٩٩٨  

؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملا بجومب لاثتمالا نم اكينيمود     
ةدفنتسملا داوملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ دق اكينيمود نأ ىلإ ًاضيأ ريشي نأ   - ٢

ىلوألا ةعوم   هردق ٢٠٠٥ماعل ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا ،فلأ قفرملاب نوزوألل  ١،٣٨٨ 
نط ٠،٧٤٠هب حومسملا ىصقألا كال هتسالا ىوتسم زواجت يذلا نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط  

يف اكينيمود نوكت اذلو ،ماعلا كلذ ءانثأ ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كلت نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم 
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ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتما مدع ةلاح 
  ؛لوكوتوربلا يف اهيلع صوصنملا

ىلإ ةزجانلا ا ي نأ  - ٣  دوع نامضل لمع ةطخل اكينيمود ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريش
نأو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع لايرتنوم لوكوتورب اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا 

 ًاديدحت اهسفن اكينيمود مزلت ،لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا ليغشتب رارضإ نودو يضقت ةطخلا نأ ىلإ ريشي
  :يتآلاب

ةلادب ةبوسحم نط ١،٣٨٨نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ضيفخت   )أ(  
ىلع ٢٠٠٥يف نوزوألا دافنتسا  يلاتلاوحنلا   :  
يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٠،٤٥ىلإ   ‘١‘   ؛٢٠٠٦ 
تامادختسالا ءانثتساب ٢٠٠٧نم ًارابتعا نوزوألا دافنتسا ةلادب رفص ىلإ   ‘٢‘  

يناثلا نوناك١دعب فارطألا اهزيجت يتلا ةيسا سألا   ؛٢٠١٠رياني / 
لوألا نوناك٣١هتياغ دعوم يف ثدحتست نأ   )ب( ًاماظن٢٠٠٦ربمسيد /  حيراصتلل ،   

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيمجل ًاصصح لمشيو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارداصو تادراوب ةصاخلا  
ايرتنوم لوكوتورب ماكحألًاقبط ةجردملا نإف ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب قلعتي اميفو . ل 
ةرقفلا يف ةدراولا تايوتسملا عم قفتت ةيونس ًاصصح ددحت فوس اكينيمود الإ ،ررقملا اذه نم ) أ (٣ 

زواجتت الأ اكينيمود نمضت ،ةلاحلا هذه يف هنع مجنت ئراوط وأ ةينطو ثراوك يأ تاجايتحاب ءافولل 
ًاقبط كالهتسالا نم اتايوتسملا ةيونسلا صصحلا  حومسملا ىوصقلا ةداملا ماكحأل   نم فلأ ٢   

؛كلذ فالخ فارطألا ا  صخرت تايوتسم يأ وأ لوكوتوربلا  
داوملا نم تادادمإ ىلإ جاتحت يتلا تادعملا داريتسا ىلع هضرفت يذلا رظحلا دصري نأ   )ج(

ارغألل تادعملا دعبتسي رظحلا نأ ىلإًاريشم ،نوزوألل ةدفنتسملا   ؛ةيبطلا ض 
ىلع اكينيمود دعاست نأ بجي هيلاع ٣ةرقفلا يف ةجردملا ريبادتلا نأ ىلإ ريشي نأ   - ٤  

عم لمعلا ىلع اكينيمود ثحتو ٢٠٠٦يف لاثتمالا ىلإ ةدوعلا  ةطخ ذيفنتل ةصتخملا ذيفنتلا تالاكو،   
  ؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نم يجيردتلا صلختلل لمع

تابكرم نم يجيردتلا صلختلا وحن اكينيمود هزرحت يذلا مدقتلا بثك ن ع دصري نأ  - ٥
اهضرفي يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولل فرطلا اذه لمعي ام ردقبو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا

فرط يأ ا   اذه يفو . هتامازتلاب مئاقلماعي يتلا ةقيرطلا سفنب هتلماعم بجي ام ردقب ،لوكوتوربلا
دنبلل اقبط ا ني ،ددصلا  امازتلاب ءافولا ىلع ا  دعاسمل ةيلودلا تادعاسملا يقلت لصاوت نأ اكينيمودل يغب
، . لاثتمالا مدع قحب فارطألا عامتجا اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيداشرإلا ةمئاقلا نم فلأ كلذل
نم ءاب دنبلل ًاقبط ،ررقملا اذه لالخ نم ،اكينيمود رذحي فارطألا عامتجا نإف ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق  

ت نود لاثتمالا ىلإ ا  قفتت ريبادت ذاختا ثحبي فوس فارطألا عامتجا نإف ريخأدوع مدع ةلاح يف هنأ  ،
ةداملا اهزيجت تاءارجإ ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا كلت لمتشت دقو . ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم
نوبركلا تابكرم تادادمإ فقو نامض لثم٤ ثيحب لاثتمالا مدع عوضوم يه يتلا ةيرولف ةيرولكلا    
  .لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا يف ةمهاسم ةردصملا فارطألا حبصت ال
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لايرتنوم لوكوتورب اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل ٢٠٠٥ يف روداوكإ لاثتما مدع: ١٨/٢٣ررقملا   
ءاه قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا مكحت يتلاو ةطخ بلطو ) ليثيملا ديمورب( 
  لمع

ناسين١٠يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص دق روداوكإ نأ ىلإ ريشي نأ   - ١ ليربأ / 
يف ندنل ليدعت ىلعو ١٩٩٠ ناسين٣٠،  يف نجاهنبوك ليدعتو ١٩٩٠ليربأ /  نيرشت ٢٤   

قفلا بجومب لمعي فرطك ةفنصمو١٩٩٣ربمفون /يناثلا ةداملا ١ةر ،  كوتوربلا نم٥  تدمتعا د قو. لو 
طابشيف يرطقلا اهجمانربلايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعت ملاقودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا  رياربف / 

نجللا تقفاوو١٩٩٢ نيكمتل فارطألا ددعتملا قودنصلا نم رالود ٥ ٧٣٧ ٥٠٠غلبم ىلع ة    
؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملا بجومب لاثتمالا نم روداوكإ     

ةعضاخلا ةداملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ دق روداوكإ نأ ىلإ ك لذك ريشي نأ  - ٢
هردق ٢٠٠٥ماع يف ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل  ةلادب ةبوسحم نط ١٥٣،٠٠٠   

نط ٥٢،٨٩٢غلابلاو فرطلا كالهتسال هب حومسملا ىصقألا ىوتسملا زواجتي ام وهو نوزوألا دافنتسا   
ليثيملا ديمورب ىلع ةباقرلا ريبادتل لاثتما مدع ةلاح يف روداوكإ نإف اذلو ،نوزوألا د افنتسا ةلادب ةبوسحم
  ؛لوكوتوربلا يف اهيلع صوصنملا

هتياغ دعوم يفو ،ةلجاع ةلأسمك ،ةنامألا ىلإ مدقتنأ روداوكإ ىلإ بلطت نأ   - ٣  ٣١ 
ذيفنتلا ةنجل بناج نم رظنلل كلذو ٢٠٠٧سرام /راذآ اهعامتجا يف لاثت مالا مدع ءارجإ بجومب، 
لاثتمالا ىلإ ةعيرسلا ا ،لبقملا  بغرت دقو . دوع نامضل ًاينمز ةددحم سايق تامالع تاذ لمع ةطخ

امدق يضملا نامضل ةيميظنت كوكصو ةسايس عضو اهلمع ةطخ يف جردت نأ يف ثحبت نأ يف روداوكإ 
  ؛يجيردتلا صلختلا قيقحت وحن

نم يجيردتلا صلختلا ديعص ىلع روداو كإ هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ  - ٤
اهضرفي يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا ىلع فرطلا لمع رادقمبو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم

فرط يأ ا   اذه. هتامازتلاب مئاقلماعي يتلا ةقيرطلا سفنب هتلماعم بجي ام ردقب ،لايرتنوم لوكوتورب .
ةدراولا ا ت لصاوتي نأ بجي ددصلا اذه يفو  امازتلاب ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا ةدعاسملل روداوكإ يقل
. لاثتمالا مدع قحب فارطألا عامتجا اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيداشرإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلا يف
ة يداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلا بجومب روداوكإ رذحي ،ررقملا اذه لالخ نم ،فارطألا عامتجاو

قفتت ريبادت ذاختا يف ثحبي فوس فارطألا رمتؤم نإف ،ريخأت نود لاثتمالا ىلإ ا   دوع مدع ةلاح يف هنأ
تاءارجإ ذاختا ةيناكمإ ىلع لمتشت دق ريبادتلا كلت نأو . ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادادمإ فقو نامضك ٤ةداملا اهزيجت  مدع عوضوم يه يتلا  
  .لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا يف ةمهاسملا تاهجلا نم اهل ةردصملا فارطألا حبصت ال ثيحب لاثتمالا
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ايرتيرإلاثتما مدع  :١٨/٢٤ررقملا  يف لمتحملا   لوكوتورب اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل ٢٠٠٥   
ىلوألا ةعوم يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا مكحت يتلاو لايرتنوم  ا ،فلأ قفرملا  
  لمع ةطخ بلطو) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(

راذآ١٠يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص دق ايرتيرإ نأ ىلإ ريشي نأ   - ١ سرام / 
موي نيجيبو نجاهنبوكو ندنل ليدعت ىلعو ٢٠٠٥ زومت٥،  لمعي فرطك ةفنصم يهو ٢٠٠٥هيلوي /   ،

ةداملا نم١ةرقفلا بجومب  لوكوتوربلا نم٥   قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعا دقو.   ددعت ملا 
نيكمتل فارطألا ددعتملا قودنصلا نم رالود  ١٠٦ ٧٠٠ غلبم لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا

؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملا بجومب لاثتمالا نم ايرتيرإ     
ةباقرلل ةعضاخلا ةدا ملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ دق ايرتيرإ نأ ىلإ ريشي نأ  - ٢

ىلوألا ةعوم  هردق ٢٠٠٥ماعل ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم (ا ،فلأ قفرملا يف ةجردملا  
كالهتسالل هب حومسملا ىصقألا ىوتسملا زواجتي ام وهو نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٣٠،٢٢٠  

خلا ةداملا كلت نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط٢٠،٥٧٤وهو  ام هنأو ،ماعلا كلذل ةباقرلل ةعضا  
اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتما مدع ةلاح يف ا   أ ضرتفي فوس ايرتيرإ نم رخآ حيضوت دري مل

  ؛لوكوتوربلا
 ٣١هتياغ دعوم يفو ،ةلجاع ةلأسمك ،ةنامألا ىلإ مدقت نأ ايرتيرإ ىلإ بلطي نأ   - ٣

تلا ةنجل بناج نم رظنلل كلذو٢٠٠٧سرام /راذآ اهعامتجا يف لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفن ، 
ًاحيضوت،لبقملا ًابنج كالهتسالل ررقملا دحلا اهزواجتل  ةددحم سايق تامالع تاذ لمع ةطخ بنج ىلإ    

لاثتمالا ىلإ ةزجانلا ا  ةطخ يف جردت نأ يف ثحبت نأ يف ايرتيرإ بغرت دقو . دوع نامضل كلذو ًاينمز
تادراو ىلع رظح ضرفو ،يجيردتلا صلختلل ينمزلا اهلودج معدل داريتسالا صصح ديدحت اهلمع  

امدق يضملا نامضل ةماع تاسايسو ةيميظنت كوكصو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مدختست يتلا تادعملا 
  ؛يجيردتلا صلختلا قيقحت وحن

نم يجيردتلا صلختلا ديعص ىلع ايرتيرإ هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٤
ةيرولف ةيرولكلانوبركلا تابكرم اهضرفي يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا ىلع فرطلا لمع رادقمبو .  

فرط يأ ا   اذه. هتامازتلاب مئاقلماعي يتلا ةقيرطلا سفنب هتلماعم بجي ام ردقب ،لايرتنوم لوكوتورب .
ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلاةدعاسملل ايرتيرإ يقلت لصاوتي نأ بجي ددصلا اذه يفو  ةدراولا ا    امازتلاب

. لاثتمالا مدع قحب فارطألا عامتجا اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيداشرإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلا يف
هنأ ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلا بجومب ايرتيرإ رذحي ،ررقملا اذه لالخ نم ،فارطألا عامتجاو 

، ريخأت نود لاثتمالا ىلإ ا  عم قفتت ريبادت ذاختا يف ثحبي فوس فارطألا رمتؤم نإف دوع مدع ةلاح يف  
اهزيجت تاءارجإ ذاختا ةيناكمإ ىلع لمتشت دق ريبادتلا كلت نأو . ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا

لاثتمالا مدع عوضوم يه يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادادمإ فقو نامضك ٤ةداملا   
  .لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا يف ةمهاسملا تاهجلا نم اهل ةردصملافارطألا حبصت ال ثيحب 
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ةباقرلل ةعضاخلا داوملا جاتنإ قوقح ليوحتب قلعتي اميف نانويلا لاثتما مدع   :١٨/٢٥ررقملا 
  )ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(

نوناك ٢٩يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص نانويلا نأ ىلإ ريشي نأ   - ١  
يف ندنل ليدعت ىلعو ١٩٨٨رب مسيد/لوألا رايأ١١،  يف نجاهنبوك ليدعت ىلعو ١٩٩٣ويام /   ٣٠ 
يف لايرتنوم ليدعت ىلعو ١٩٩٥رياني /يناثلا نوناك يناثلا نوناك٢٧  نيجيب ليدعت ىلعو ٢٠٠٦رياني /   

يناثلا نوناك٢٧يف  ةرقفلا بجومب لمعي ال فرطك ةفنصم يهو ٢٠٠٦رياني /  ةداملا نم ١،  نم ٥   
  ؛لوكوتوربلا

ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم يونس جاتنإ نع تغلبأ نانويلا نأ ىلإ كلذك ريشي نأ   - ٢
غلبي فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(  ةلادب ةبوسحم ًانط ٢،٧٩٣ا يف  

تورب نم٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلتل نوزوألا دافنتسا  لايرتنوم لوكو  
غلابلاو ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كلت نم هب حومسملا فرطلا جاتنإ ىوتسمل ىصقألا دحلا زواجتي ام وهو 

؛نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط١،١٦٨    
جاتنإ قوقحل ًالقن ىقلت هنأ نم فرطلا همدق يذلا حيضوتلا ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ   - ٣

ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا نم  ٢٠٠٤يف ةيرو لف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
جاتنإ نم هب حومسملا ىصقألا اهاوتسم دادزا ثيحب نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط ١،٧٨٦هردق   

نع نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط ٢،٩٥٤ىلإ ماعلا كلذ يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم   
  ؛٢٠٠٤ماع يف نانويلا هنع تغلبأ يذلا ةداملا هذه جاتن إ عومجم

يهف مث نمو لقنلا دعوم لبق ةنامألا رطخت مل نانويلا نأ ىلإ قلقلا عم ريشي هنأ ريغ   - ٤
نم ٢ةداملا ماكحأ عم لاثتما مدع ةلاح يف  رارقإلاو جاتنإلا قوقح لقن ءارجإ فصت يتلا لوكوتوربلا   
هدهعتو ٢ةداملا يف دراولا راطخإلا بلطمل لاثتمالا ىلع هتردق مدعل فرطلا فسأب تقولا سفن يف   ،

  ؛ةداملا كلتل اقبط لبقتسملا يف لقنلا تايلمع متت نأ نامضب

 ٢ةداملا يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتب لاثتمالا ىلإ الاميتاوغ ةدوعل ةلدعم لمع ةطخ   :١٨/٢٦ررقملا 
  لايرتنوم لوكوتورب نم ءاح

نيرشت ٧يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص دق الاميت اوغ نأ ىلإ ريشي نأ  - ١  
يف نيجيبو لايرتنومو نجاهنبوكو ندنل تاليدعت ىلعو ١٩٨٩ربمفون /يناثلا يناثلا نوناك٢١،  رياني / 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب لماع فرطك الاميتاوغ تفنص دقو . ٢٠٠٢ تقفاوو ،لوكوتوربلا نم ٥   
يف يرطقلا اهجمانرب ىلع لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعت ملاقودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا 

نم رالود ٦ ٣٦٦ ٠٦٥غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعا ،يرطقلا جمانربلا ىلع ةقفاوملا ذنمو . ١٩٩٣  
؛لوكوتوربلا١٠ةداملل ًاقفو لاثتمالا نم فرطلا نيكمتل فارطألا ددعت ملاقودنصلا     
يذلا ١٥/٣٤ررقملا ىلإ ريش ينأ   - ٢ يف لاثتما مدع ةلاح يف تناك الاميتاوغ نأ ظحال  

ةداملا بجومب اهمازتلال ٢٠٠٢ نم ءاح ٢  ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا نم اهكالهتسا ديمجتب لوكوتورب لا 
هردقو ا ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةدراولا   ةبوسحم نط ٤٠٠،٧صاخلا ساسألا طخ ىوتسم دنع  
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نامضل الاميتاوغ اهتمدق يتلا لمعلا ةطخب ريدقتلا عم ًاضيأ ًاملع طاحأ هنأ الإ نوزوألا دافنتسا ةلادب  
يف لاثتمالا ىلإ ةعيرسلا ا   يف اهيلع صوصنملا ليثيملا ديمورب كالهتسا ىلع ةباقرلا ريبادتل ٢٠٠٧دوع  

  ؛لوكوتوربلا
 ٢٠٠٥يف ليثيملا ديمورب كالهتسا نع تغلبأ دق الاميتاوغ نأ ىلإ قلقب ريشي هنأ ريغ   - ٣

نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٥٢٢،٧٩٢هردق  ررقملا يف دراولا فرطلا مازتلا عم قستي ال ام وهو   
ىلإ ليثيملا ديمورب نم هكالهتسا ضفخب ١٥/٣٤ يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط ٣٦٠    ؛٢٠٠٥ 

 تاذ ةحلصملا باحصأ عيمج نأ نم الاميتاوغ هنع تغلبأ ام ىلإ كلذك ريشينأ   - ٤
ضفخب ةصاخلا ةلدعملا سايقلا تامالعل ًاقفو ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلاب اومزتلا دق ةلصلا 

ىلع بلغتلل ةيفاضإ ةنسب فرطلا دوزي يذلا ررقملا اذه نم ٥ةرقفلا يف دراولا ليثيملا ديمورب كالهتسا   
يف ةدراولا هتامازتلا نع فرط لا فارحنا يف ببسلا تناك يتلا ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةينقتلا تايدحتلا

  ؛١٥/٣٤ررقملا 
صلختلل ةلدعم لمع ةطخ تمدق دق الاميتاوغ نأ ريدقتلا عمًاضيأ ظحالي نأ   - ٥  

ةيلآلا ليغشتب رارضإ نود ،ظحالي نأو ،ةباقرلل ةعضاخلا تامادختسالا يف ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا 
  :يلي امب ةلدعملا ةطخلا يف ديدحتلا هجو ىلع مزتلت الاميتاوغ نأ ،لوكوتوربلل ةيلاملا

يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٧٠٩،٤نم ليثيملا ديمورب كالهتسا ضفخ   )أ(  
يلاتلا وحنلا ىلع٢٠٠٢  :  

يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٤٠٠،٧٠ىلإ   ‘١’   ؛٢٠٠٦ 
يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٣٦١ىلإ   ‘٢’   ؛٢٠٠٧ 
  ؛٢٠٠٨يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ن  ط٣٢٠،٥٦ىلإ   ‘٣’
يناثلا نوناك١لولحب ليثيملا ديمورب كالهتسا نم يجيردتلا صلختلا   ‘٤’ رياني / 

بلط بسح ٢٠١٥ دق يتلا ةجرحلا تامادختسالا ءانثتساب لوكوتورب لا 
؛فارطألا ات  صخر  

يف امب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسا صيخارتب قلعتملا هماظن دصري نأ  )ب(  
  ؛صصحلا كلذ

ةدوعلا نم الاميتاوغ نكمت فوس هالعأ ٥ةرقفلا يف ةدراولا ريبادتلا نأ ىلإ ريشي نأ   - ٦  
ثحي نأو ٢٠٠٨يف لوكوتوربلا يف اهيلع صوصنملا ليثيملا ديمورب ىلع ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ   ،

ديمورب كالهتسا نم يجيردتلا صلختلاو لمع لا ةطخ ذيفنتل ةذفنملا تالاكولا عم لمعلا ىلع الاميتاوغ
  ؛ليثيملا

اهلمع ةطخ ذيفنتب قلعتي اميف الاميتاوغ هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٧
يغبني ةباقرلا ريبادتب ءافولا ىلع الاميتاوغ لمعت ام ردقبو . ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا نأشب
فرط ا ا ةقيرطلا سفنب اهتلماعم يف رارمتسالا  نأ يغبني ،ددصلا اذه يفو . هتامازتلاب مئاقلماعي يتل

ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دنبلل ًاقبط ا   امازتلاب ءافولا نم اهنيكمتل ةيلود ةدعاسم يقلت يف الاميتاوغ رمتست
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نم الاميتاوغ رذحي عامتجالا نأ ريغ . لاثتمالا مدع قحب فارطألا اهذختت نأ نكمي يتلا ةيداشرإلا
نود لاثتمالا ىلإ دعت مل اذإ ا لالخ   إف ،ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلل ًًاقبط هنأ نم ررقملا اذه

دنبلا عم ىشمتت ريبادت ذاختا رمأ يف رظنت فوس فارطألا نإف ،لاثتمالا تابلطتم ىلع ظفاحتو ريخأت 
ةداملا اهزيجت تاءارجإ ذاختا ةيناكمإ ىلع ريبادتلا كلت لمتشت دقو. ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج  ٤ 

يف مهاست نل ةردصملا فارطألا نأو لاثتمالا مدع عضوم ليثيملا ديمورب تادادمإ فقو نامض لثم 
  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا

يتلا ةباقرلا ريبادتل ٢٠٠٥يف لمتحملا ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج لاثتما مدع   :١٨/٢٧ررقملا   
، لا لايرتنوم لوكوتورب اهضرفي ءاب قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا كالهتسا مكحت يت

ةيناثلا ةعوم  لمع ةطخ بلطو) نوبركلا ديرولك عبار(ا  
 ٣موي لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج نأ ىلإ ريشي نأ   - ١

موي نجاهنبوكو ندنل يليدعتو ١٩٩٠ربوتكأ /لوألا نيرشت بآ٤،  ليدعتو ١٩٩٧سطسغأ /   
لوألا نيرشت١٧لايرتنوم  ةرقفلا بجومب لماع فرطك فنصت ا ٢٠٠١ربوتكأ /   أو ةداملا نم ١،   ٥ 

ددعت ملاقودنصلل ةعباتلا ةيذيفنتلا ةنجللا بناج نم يرطقلا اهجمانرب ىلع قفوو دقو ،لوكوتوربلا نم 
غلبم ةيذيفنتلا ةنجل لا تدمتعا دقو. ١٩٩٣هينوي /ناريزح يف لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا

قودنصلا نم رالود ٥٩ ٥٠٧ ٧١٤ نم ١٠ةداملل اقبط لاثتمالا نم فرطلا نيكمتل فارطألا ددعت ملا   
  ؛لوكوتوربلا

ةداملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج نأ ىلإ ريشي نأ   - ٢
ةيناثلا ةعوم   هردق ٢٠٠٥ماعل ) نوبركلا ديرولكعبار (ا ،ءاب قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا  

فرطلل هب حومسملا ىصقألا ىوتسملا زواجتي ام وهو نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ١٣،٦٤٠  
، ١١،٥٥٠وهو ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا هذه كالهتسال  ماعلا كلذل نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط  

نمًاديزم ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج مدقت مل ام هنأو مدع ةلاح يف ا    أ ضرتفت فوس هنإف ،حاضيإلا  
  ؛لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتما

يفو ةلجاع ةلأسمك ةنامألا ىلإ مدقت نأ ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج ىلإ بلطي نأ   - ٣
راذآ٣١هتياغ دعوم  بناج نم رظنلل ٢٠٠٧سرام /   لاثتمالا مدع ءارجإبجومب ذيفنتلا ةنجل ، 

ةطخ بناج ىلإ ررقملا كالهتسالا دودح اهزواجتل ًاحيضوت ،مداقلا اهعامتجا يفلايرتنوم ل وكوتوربل  
ناريإ ةيروهمج بغرت دقو . لاثتمالا ىلإ ةعيرسلا ةدوعلا نامضل ًاينمز ةددحم سايق تامالع تاذ لمع
رظح ض رفو ،يجيردتلا صلختلل ينمزلا لودجلا معدل داريتسا صصح جاردإ رمأ يف رظنت نأ ةيمالسإلا

ةماعلا تاسايسلاو ةيميظنتلا كوكصلاو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مدختست يتلا تادعملا تادراو ىلع 
  ؛يجيردتلا صلختلا وحن مدقتلا قيقحت نمضت يتلا

صلختلا وحن ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٤
يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا ىلع فرطلا اذه لمع ردقبو. نوبركلا ديرولك عبار نم يجيردتلا  

هيلع رابغ ال فرط يأ ا  يفو . لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب هتلماعم ةلصاوم يغبني لوكوتوربلا اهضرفي
ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا ةدعاسملا يقلت ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج لصاوت نأ يغبني ،ماقملا اذه 
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ررقي يتلا ا  قحب فارطألا عامتجا اهيلإ أجلي دق يتلا ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دنبلا اهامازتلاب  
ىلإ ا . لاثتمالا مدع  دوع مدع ةلاح يف هنأ نم ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج رذحي فارطألا رمتؤم نأ ريغ

دت ذاختا رمأ يف رظني فوس هنإف ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ءاب٤دنبلل اقبط لاثتمالا  دنبلا عم قفتت ريبا  
ةداملا اهزيجت تاءارجإ ذاختا ةيناكمإ ىلع لمتشت دق ريبادتلا كلت نأو ،ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج 

هذهل ةردصملا فارطألا ودغت ال ثيحب فرطلا ىلإ نوبركلا ديرولك عبار تادادمإ فقو نامض لثم ٤  
  ؛لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةكراشم ةداملا

  لايرتنوم لوكوتوربل اينيك لاثتما مدع  :١٨/٢٨ررقملا 
يناثلا نيرشت٩موي لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص اينيك نأ ىلإ ريشي نأ   - ١ ربمفون / 

موي نجاهنبوكو ندنل يليدعتو ١٩٨٨ لوليأ٢٧،  موي لايرتنوم ليدعتو ١٩٩٤ربمتبس /   ١٢ 
ةرقفلا بجومب لماع فرطك ةفنصم يهو ٢٠٠٠هيلوي /زومت ملا نم١،  دمتعأو ،لوكوتوربلا نم ٥ةدا    

يف لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعت ملاقودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا بناج نم يرطقلا اهعورشم 
قودنصلا نم ًارالود ٤ ٥٧٩ ٠٥٧غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعا دقو . ١٩٩٤هيلوي /زومت ددعت ملا 

  ؛لوكوتوربلا نم ١٠ةداملا بجومب لاثتمالا نم اينيك نيكمتل فارطألا 
ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ اينيك نأ ىلإ ريشي نأ   - ٢

ىلوألا ةعوم   هردق ٢٠٠٥ماعل ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم (ا ،فلأ قفرملا يف  ١٦٢،٢١٠ 
فرطلل هب حومسملا كالهتسالل ىصقألا ىوتسملا زواجتي ام وهو ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط 

نأو ماعلا كلذل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كلت نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ١١٩،٧٢٨وهو   
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل ةلثتمم ريغ نوكت ،مث نم ،اينيك 

  ؛)ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ةيرولف 
ريبادتل لاثتمالل ةزجانلا ةدوعلا نامضل لمع ةطخل اينيك ميدقت ريدقتلا عم ظحالينأ   - ٣  

يضقت ةطخلا نأ ىلإ ريشي نأو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا 
  :ـب ةددحم ةروصب اهسفن اينيك مزلت ،لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا ليغشتب رارضإلا نود هنأب

ةبوسحم نط ١٦٢،٢١٠نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ضف خين أ  )أ(  
ىلإ ٢٠٠٥يف نوزوألا دافنتسا ةلادب  يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٦٠    ؛٢٠٠٦ 

ىلإ ٦٠نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ضيفختب موق يمث   )ب(  ًانط ٣٠ 
  ؛٢٠٠٧يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم 

ةبوسحم نط ٣٠نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ضيفختب موق يمث   )ج(  
ىلإ ٢٠٠٧يف نوزوألا دافنتسا ةلادب  يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نانطأ ١٠    ؛٢٠٠٨ 

ةبوسحم نانطأ ١٠نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ضيفختب موق يمث   )د(  
يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط رفص ىلإ ٢٠٠٨ يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ادع اميف ٢٠٠٩   ،

دعب فارطألا ا   يناثلا نوناك١حرصت نأ نكمي يتلا ةيرورضلا تامادختسالا   ؛٢٠١٠رياني / 
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نوز وألل ةدفنتسملا داوملا تارداصو تادراو صيخارت رادصإل اهماظن بقارينأ   )ه(
  ؛تادراولا صصح ىلع لمتشي يذلا

ةدفنتسملا داوملاب ةقلعتملا تاعيرشتلا ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنت نأ ىلع اينيك ثحي   - ٤
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارداصو تادراو صيخارتب قلعتملا اهماظن ذيفنتل اهعضو بولطملاو نوزوألل 

هاصق أ دعوم يف نوكي نأ لضفيو نكمي ام عرسأب كلذ متي نأ ىلع ،تادراولا صصح لمشت يتلاو
  ؛٢٠٠٦ربمسيد /لوألا نوناك ٣١

ةدوعلا نم اينيك نكمت نأ ا ٣ةرقفلا يف ةجردملا ريبادتلا نأ ىلإ ريش ينأ   - ٥  أش نم هيلاع  
ذيفنتل ةصتخملا ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع اينيك ثحي نأو ٢٠٠٦يف لوكوتوربلل لاثتمالا ىلإ   ،

  ؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمكالهتسا نم يجيردتلا صلختلل لمعلا ةطخ 
اهلمع ةطخ ذيفنت ديعص ىلع اينيك هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٦

ءافولا ىلع فرطلا اذه لمع ردقب هنأو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلاو
يأ ا يتلا ةقيرطلا سفنب هتلماعم ةلصاوم يغبني ،لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب  لماعي  

ءافولا نم اهنيكمتل اينيكل ةيلودلا ةدعاسملا ميدقت لصاوتي نأ يغبني ماقملا اذه يفو . هتامازتلاب مئاقفرط 
 فارطألارمتؤم اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل فلأ دنبلا ،ةيداشرإلا ةمئاقلا اهبترت يتلا تامازتلالا كلتب 

نم ءاب دنبلا بجومب هنأ نم ررقملا اذه لالخ نم اينيك رذ حي فارطألا رمتؤم نأ ريغ. لاثتمالا مدع قحب
ذاختا رمأ يف رظنت فوس فارطألا نإف ،لاثتمالا ىلإ ا   ايإ مدع ةلاح يف هنأ ،ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق
ذاختا ةيناكمإ ىلع لمتشت دق ريبادتلا كلت نأو ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم ىشمتت ريبادت 

نيتللا ليثيملا مروفورولكو نوبركلا ديرولك عبار نم تادادمإلا فقو نامض لثم ٤ةداملا اهزيجت ريبادت   
  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةمهاسم ةردصملا فارطألا ودغت ال ثيحب لاثتمالا مدع طانم امه

  ساسألا طخ تانايب رييغت كيسكملا بلط  :١٨/٢٩ررقملا 
عامتجالل ١٥/١٩ررقملل اقبط ،ةيفاك تامولعم تمدق كيسكملا نأ ىلإ ريشي نأ   - ١  

داوملا كالهتسال ١٩٩٨ماعل اهتصاخ ساسألا طخ تانايب رييغت اهبلط ريربتل ،فارطألل رشع سماخلا   
ةيناثلا ةعوم   ةبوسحم نط رفص نم ) نوبركلا ديرولك عبار(ا ،ءاب قفرملا يف ةجردملا نوزوألل ةدفنتسملا

؛نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط١٨٧،٥١٧ىلإ نوزوألا دافنتسا ةلادب     
  ؛هتصاخ ساسألا طخ تانايب رييغتل فرطلا اذه بلط ،مث نم ،لبقي نأ  - ٢
ساسأ طخ باسحل مدختست فوس ةحقنملا ساسألا طخ تانايب نأ ىلإ ريشي نأ   - ٣

هدعب امو٢٠٠٥ماعل نوبركلا ديرولك عبارل فرطلا كالهتسا   .  
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ملالاثتما مدع  :١٨/٣٠ررقمل ا ماع يف كيسك  لوكوتورب يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل  ٢٠٠٥ 
ةيناثلا ةعوم مكحت يتلا لايرتنوم   عبار (ا ،ءاب قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا

  )نوبركلا ديرولك

راذآ٣١خيراتب لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص كيسكملا نأ ىلإ ريشي نأ   - ١ سرام / 
يدعت ىلعو١٩٨٨ لوألا نيرشت١١خيراتب ندنل ل ،  خيراتب نجاهنبوك ليدعتو ١٩٩١ربوتكأ /   ،١٦ 

ةرقفلاب لماع فرط ا . ١٩٩٤ربمتبس /لوليأ  أ ىلع كيسكملا فنص ةداملا نم ١تو  ٥ ، لوكوتوربلا نم  
ةيذيفنتلا ةنجللا بناج نم يرطقلا اهجمانرب دمتعاو لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعت ملاقودنصلل  

طابشيفلايرتنوم  قودنصلا نم رالود ٨٣ ٢٠٩ ١٠٧غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا ترقأو . ١٩٩٢رياربف /   
؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملل ًاقبط لاثتمالا نم كيسكملا نيكمتل فارطألا ددعت ملا    

ةعضاخلا ةداملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ دق كيسكملا نأ ىلإ كلذك ريشي نأ   - ٢
ماعل ةيناثلا ةعوم لا) نوبركلا ديرولك عبار(ةباقرلل   هرادقم ٢٠٠٥ا ،ءاب قفرملا يف ةدراو  ٨٩،٥٤٠ 

كالهتسا ىوتسمل هب حومسملا ىصقألا دحلا زواجتي ام وهو ،نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط 
كلت يف ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا كلت نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٩،٣٧٦هرادقمو فرطلا   

بجومب نوبركلا ديرولك عبار ةباقر ريبادتل لاثتما مدع ةلاح يف كلذل ربتعت كيسكملا نأو ،ةنسلا 
  ؛لوكوتوربلا

نأ ىلإ ريدقتلا عمريشي نأ  - ٣ تمدق كيسكملا  ىلإ ةزجانلا ةدوعلا ةلافكل لمع ةطخ    
مزتلت كيسكملا نأ ىلإ ريشت نأو لوكوتوربلا يف ةدراولا نوبركلا ديرولك عبار ةباقر ريبادتل لاثتمالا 

  :يلي امب لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا ةيلمعب لالخإلا نودبو ،ةطخلا كلت بجومب ،صاخ هجوب
دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٨٩,٥٤٠نم نوبركلا ديرولك عبار كالهتسا ضيفخت   )أ(  

يلاتلا وحنلا ىلع٢٠٠٥يف نوزوألا   :  
يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٩،٣٧٦ىلإ   ‘١‘   ؛٢٠٠٨ 
يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نانطألا نم رفص ىلإ  ‘٢‘   ؛٢٠٠٩ 

نمضتي يذلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسا صيخارتل اهماظن دصر ينأ   )ب(
  ؛داريتسالل اصصح

نم كيسكملا نكمت نأ افنآ ٣ةرقفلا يف ةروكذملا ريبادتلل يغبني هنأ ىلإ ريشي نأ   - ٤  
ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع كيسكملا ثحي نأو ٢٠٠٨ما ع يف لوكوتوربلل لاثتمالا ىلإ ةدوعلا  ،
  ؛نوبركلا ديرولك عبار كالهتسا نم يجيردتلا صلختلا لجأ نم لمعلا ةطخ ذيفنتل ةلصلا ةقيثولا

صلختلاو اهلمع ةطخ ذيفنت نأشب كيسكملا هققحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٥
ءافولا لجأ نم لمعي ماد ام ،فرطلا ةلماعم رمتست نأ يغبنيو . نوبركلا ديرولك عبار نم يجيردتلا
يغبنيو . ديج عضو يف فرط هب لماعي يذلا بولسألا سفنب ،لوكوتوربلا يف ةصوصخملا ةباقرلا ريبادتب

تامازتلالا كلتب ءافولا نم اهنيكمتل ةيلود ةدعاسم ىلع لوصحلا يف كيسكملا رمتست نأ ددصلا اذه يف 
ديب . لاثتمالا مدع نأشب فارطألا عامتجا اهذختي دق يتلا ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دنبلل ًاقفو
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ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلل ًاقفو ،رظنتس فارطألا نأب ررقملا اذه لالخ نم كيسكملا رذحت فارطألا نأ 
ةمئا ق نم ميج دنبلا عم ةقستملا ريبادتلل ،لاثتما ةلاح يف ءاقبلا نع تزجع اذإ ام ةلاح يف ،ةيداشرإلا
ةلافك لثم ٤ةداملا بجومب ةحاتملا تاءارجإلا ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا كلت لمشت دقو . ةيداشرإلا ريبادتلا  ،

يف ةردصملا فارطألا مهاست ال ثيحب لاثتمالا مدع عضوم نوبركلا ديرولك عبارب دادمإلا فقو 
  .لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا

  لايرتنوم لوكوتوربل ناتسكاب لاثتما مدع  :١٨/٣١ررقملا 
 ١٨يف ندنل ليدعتو لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص ناتسكاب نأ ىلإ ريشي نأ   - ١

يف نجاهنبوك ليدعتو ١٩٩٢ربمسيد /لوألا نوناك طابش١٧،  لايرتنوم يليدعتو ١٩٩٥رياربف /   ،
لوليأ٢يف نيجيبو  ةرقفلا بجومب لماع فرط ا ٢٠٠٥ربمتبس /   أ ىلع ناتسكاب فنصتو نم ١،   

ةيذيفنتلا ةنجللا بناج نم يرطقلا اهجمانرب دمتعُأ دقو ،لوكوتوربلا نم ٥ةداملا  ددعت ملاقودنصلل  
 ٢٠ ٨٢٧ ٦٢٦غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا ترقأ دقو . ١٩٩٦يف لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا 

وتوربلا نم١٠ةداملا بجومب لاثتمالا نم ناتسكاب نيكمتل فارطألا ددعت ملاقودنصلا نم ًارالود    ؛لوك 
ةعضاخلا ةداملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ دق ناتسكاب نأ ىلإ كلذك ريشي نأ   - ٢

ةيناثلا ةعوم   هردق ٢٠٠٥ماعل ) نوبركلا ديرولك عبار(ا ،ءاب قفرملاب ةجردملا ،ةباقرلل  ١٤٨،٥٠٠ 
هردقو كالهتسالا نم هب حومسملا ىصقألا ىوتسملا زواجتي ام يأ نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط 

مث نمو ،ماعلا كلذل نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٦١،٩٣٠ مدع ةلاح يف ناتسكاب نوكت –   
  ؛نوبركلا ديرولك عبار ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتما

ريدقتلا عم ريشينأ  - ٣ ىلإ  ًاينمز ةددحم تارشؤمب ةعوفشملمع ةط خلناتسكاب ميدقت     
نلا ا  ريشي نأو لوكوتوربلا يف ةدراولا نوبركلا ديرولك عبار ةباقر ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةزجادوع نامضل  

ةيلاملا ةيلآلا ةيلمعب لالخإلا نودبو ،ةطخلا كلت بجومب ،صاخ هجوب مزتلت ناتسكاب نأ ىلإ كلذك 
  :يلي امب لوكوتوربلل

ةبوسحم نط ١٤٨،٥٠٠نم نوبركلا ديرولك عبار نم اهكالهتسا ضيفخت   )أ( ةلادب  
ىلإ ٢٠٠٥ماع يف نوزوألا دافنتسا  ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٤١،٨٠٠    ؛٢٠٠٦ 

نمضتي يذلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسا صيخارتل اهماظن دصرت نأ   )ب(
  ؛داريتسالل اصصح

ًافنآ٣ةرقفلا يف ةروكذملا ريبادتلل يغبني هنأ ىلإ ريشي نأ   - ٤ اب نكمت نأ  نم ناتسك  
ثحي نأو ٢٠٠٦ماع يف لوكوتوربلل لاثتمالا ىلإ ةدوعلا  ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع ناتسكاب،   

  ؛نوبركلا ديرولك عبار كالهتسا نم يجيردتلا صلختلا لجأ نم لمعلا ةطخ ذيفنتل ةلصلا ةقيثولا
صلختل ل اهلمع ةطخ نأشبناتسكاب هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٥

يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا ىلع فرطلا اذه لمع ردقبو . نوبركلا ديرولك عبار نم يجيردتلا
فرط يأ ا   يفو . هتامازتلاب مئاقلماعي يتلا ةقيرطلا سفنب هتلماعم ةلصاوم يغبني ،لوكوتوربلا اهضرفي

بجومب ا ولا نم اهنيكمتل ةيلودلا ةدعاسملل اهيقلت ناتسكاب لصاوت نأ يغبني ،ددصلا اذه  امازتلاب ءاف
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عمو . لاثتمالا مدع قحب اهذختي نأ فارطألا عامتجال نكمي يتلا ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دنبلا
ريبادتلا ةمئاقل ءاب دنبلل اقبط ناتسكاب رذحي ،ررقملا اذه لالخ نم فارطألا عامتجا نإف كلذ 

رمأ يف رظني فوس فارطألا عامتجا نإف ،ريخأ ت نود لاثتمالا ىلإ ناتسكاب دعت مل ام ،هنأ ةيداشرإلا
مدع طانم يه يتلا نوبركلا ديرولك عبار تادادمإ فقو نامض لثم ٤ةداملا اهزيجت ريبادت ذاختا   

  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةكراشم ةردصملا فارطألا حبصت ال ثيحب لاثتمالا

قرلا ريبادتل٢٠٠٥يف ياوغاراب لاثتما مدع   :١٨/٣٢ررقملا  لايرتنوم لوكوتورب يف ةدراولا ةبا  
ىلوألا ةعوم   نوبركلا تابكرم (ا فلأ قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا مكحت يتلاو

ةيناثلا ةعوم ) ةيرولف ةيرولكلا   لمع ةطخ بلطو) نوبركلا ديرولك عبار(ا ءاب قفرملا يفو

 ٣يف ندنل ليدعتو لاير تنوم لوكوتورب ىلع تقداص ياوغاراب نأ ىلإ ريشي نأ  - ١
يف لايرتنوم ليدعتو نجاهنبوك ليدعتو ١٩٩٢ربمسيد /لوألا نوناك ناسين٢٧،  ، ٢٠٠١ليربأ / 

زومت١٨يف نيجيب ليدعتو  ةرقفلاب ةلماعلا فارطألا دحأك فنصتو ٢٠٠٦هيلوي /  ةداملا ١،  نم ٥،   
فارطألا ددعت ملاقودنصلل  ةيذيفنتلا ةنجللا نم دمتعملا يرطقلا اهجمانرب اهيدل نأ امك لوكوتوربلا

 ١ ٧٦٨ ٨٤٠غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا ترقأ دقو . ١٩٩٧رياربف /طابش يفلايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل 
؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملل ًاقبط لاثتمالا نم ياوغاراب نيكمتل فارطألا ددعت ملاقودنصلا نم رالود     

ةعضاخلا داوملا نم يونس ك الهتسا نع تغلبأ دق ياوغاراب نأ ىلإ ًاضيأ ريشي نأ  - ٢
هردق ىلوألا ةعوم   يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٢٥٠ ٧٤٨ا فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل  

وهو هكالهتساب فرطلل حومسملا ىصقألا دحلا زواجتي ام وهو ٢٠٠٥ ةلادب ةبوسحم نط ١٠٥ ٢٨٠،   
، لاثتما مدع ةلاح يف حبصت ياوغاراب نإف كلذل ماعلا كلذل ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم نوزوألا دافنتسا  

  ؛لوكوتوربلل ًاقبط ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةقلعتملا ةباقرلا ريبادتل
ةعضاخلا داوملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ دق ياوغاراب نأ ىلإ ًاضيأ ريشي نأ   - ٣

ةيناثلا ةعوم   تالادب ةبوسحم نط ٦ ٨٤٢هردق ) نوبركلا ديرولك عبار(ا ءاب قفرملاب ةدراولا ةباقرلل  
وهو كالهتسالا نم هب حومسملا ىصقألا دحلا زواجتي ام وهو ٢٠٠٥ماع لالخ نوزوألا دافنتسا   ،

ماعلا كلذل ةباقرلل ةعضاخلا داوملل ةبسنلاب نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط٠،٠٩٠ ربتعت كلذلو .  
  ؛نوبركلا ديرولك عبارب ةقلعتملاو لوكوتوربلاب ةدراولاةباقرلا ريبادتل لاثتما مدع ةلاح يف ياوغاراب 

 ٣٠هتياغ دعوم يفو ةعرسلا هجو ىلع ةنامألا ىلإ مدقت نأ ياوغاراب ىلإ بلطي نأ   - ٤
ا ٢٠٠٧سرام /راذآ دوع نمضت ةددحم ةينمز ديعاومب لمع ةطخ رظنلل كلذو ،لاثتمالا ىلإ ةيروفلا  
ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجل بناج نم اهيف يف ياوغاراب بغرت دقو . مداقلا اهعامتجا يف لاثتمالا مدع 

ةطخ يف دراولا يجيردتلا صلختلا لودج ميعدتل تادراولا صصح عوضوم اهلمع ةطخ يف ضرعت نأ 
  ؛يجيردتلا صلختلا قيقحت يف مدقت زارحإ نمضت يتلا تاعيرشتلاو تاسايسلا كوكص كلذكو اهلمع

نم يجيردتلا صلختلاب قلعتي اميف ياوغاراب هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ  - ٥  
ماد ام ،فرطلا ةلماعم رمتست نأ يغبنيو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمو نوبركلا ديرولك عبار

يف فرط هب لماعي يذلا بولسألا سفنب ،لوكوتوربلاب ةدراولا ةباقرلا ريبادتب ءافولا لجأ نم لمعي 
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نم اهنيكمتل ةيلود ةدعاسم ىلع لوصحلا يف ياوغاراب رم تست نأ ددصلا اذه يف يغبنيو. ديج عضو
فارطألا عامتجا اهذختي دق يتلا ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دنبلل ًاقفو تامازتلالا كلتب ءافولا 

دنبلل ًاقبط ،ياوغاراب رذحي فارطألا عامتجا نإف ررقملا اذه لالخ نمو هنأ ديب . لاثتمالا مدع نأشب
بسانملا تقولا يف لاثتمالا ىلإ ةدوعلا نع تزجع اذإ ام ةلاح يف هنأ ةيداشرإلا ريبادت لا ةمئاق نم ءاب

دقو ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم ىشمتت ريبادت ذاختا يف رظنيس فارطألا عامتجا نإف 
ك عبار تادادمإ فقو نامض لثم٤ةداملل ًاقبط تاءارجإ ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا هذه لمتشت  ديرول  

ةردصملا فارطألا مهاست ال ثيحب لاثتمالا مدع عوضوم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمو نوبركلا 
 ؛لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا يف

ساسأ طوطخ عضو ضرغب تانايبلا غالبإ ت اطارتشال ايبرص لاثتما مدع  :١٨/٣٣ررقملا 
ةرقفلا ٥ةداملا بجومب  اثلاث ٨ و٣   )د( 

ةعضاخلا داوملل ساسأ طوطخ عضول ةمزاللا تانايبلا غلبت مل ايبرص نأ ىلإ ريشي نأ   - ١
،  (ءاب قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل نوبركلا ديرولك عبار ،ىرخألا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
ةداملا كلذ ىلع صنت امك ،١٩٩٩ و١٩٩٨ نيماعلل) ليثيملا مروفورولكو ناترقفلا ،٥  ًاثلاث٨ و٣   )د ( 
  ؛لايرتنوم لوكوتورب نم

لاثتما مدع عضو يف اهعضي تانايبلا هذه لثمل ايبرص غالبإ مدع نأ ىلإ ريشي نأ   - ٢
  ؛ةقلعتملا تانايبلا ةنامألا ىقلتت امثير لايرتنوم لوكوتورب اهبجوي يتلا تانايبلا غالبإ تامازتلال

تان ايبلا نودب همييقت نكمي ال لايرتنوم لوكوتوربل ايبرص لاثتما نأ ىلع دكؤينأ   - ٣
  ؛ةقلعملا

ًارخؤم تقداص ايبرص نأبررقي نأ  - ٤ اهنم بلطت يتلا لوكوتوربلا تاليدعت ىلع طقف    
ًارخؤم ترم ا١ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تانايب غالبإ   أو ،ررقملا اذه نم رييغتب    

لبجلاو برصلل ةينوناقلا ة يصخشلا لمح يف رارمتسالا يف اهئوضىلع تماق و ،ةينطولا فورظلا يف ريبك
نم ًارابتعا ا   ناريزح٣رطيس تحت عقاولا ميلقإلل لايرتنوم لوكوتوربب قلعتي اميف اقباس دوسألا هينوي / 

قودنصلا نم تانايبلا عمج لاجم يف ةدعاسم ىقلت دق فرطلا اذه نأ ىلإ ًاضيأ ريشت نكلو ٢٠٠٦  ،
لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتلفارطألا ددعتملا لالخ نم  ذيفنتلا تالاكو  قودنصلايف     ؛ 

عباتلا لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانرب راطإ يف بينويلا عم لمعلا ىلع ايبرص ثحي نأ   - ٥
  ؛ةنامألل ةعرسلا حانج ىلع غالبإلل فارطألا ددعتملاقودنصلل ىرخألا ذيفنتلا تالاكو عمو هل 

، تست نأ لاثتمالا مدع ءارجإ بجومبذيفنتلا ةنجل ىلإ بلطي نأ   - ٦ نم ايبرص عضو ضرع
  ؛لبقملا اهعامتجا يف كلذو تانايبلل اهغالبإ ثيح

لايرتنوم لوكوتورب نم٧ةداملل ًاقفو فارطألا اهمدق تيتلا تامولعملاو تانايبلا   :١٨/٣٤ررقملا     
مهددع غلابلا فارطألا نم ١٨١نأ ريدقتلا عم ظحالي   - ١ نيعتي ناك نيذلاو ١٨٩   

ماعل م   ةداملل ًاقفو ٢٠٠٥انايب غالبإ مهيلع نأو ،كلذ اولعف دق لايرتنوم لوكوتورب نم ٧  نم ١٠٤   
يف م   ناريزح٣٠انايب نع اوغلبأ فارطألا ءالؤه ررقملل ًاقفو ٢٠٠٦هينوي /    ؛١٥/١٥ 
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ماعل ا   - ٢  يهو ٢٠٠٥انايب غالبإب نآلا ىتح مقت مل ةيلاتلا فارطألا نأ ظحالي هنأ ديب  
، امو ،ايفتالو ،ايبماغو ،راوفيد توك لاموصلاو ،ناميلس رزجو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ،ةطل

  ؛)ةيرافيلوبلا ةيروهمج(اليورتفو ،ناتسكبزوأو 
٣ -   ماعل اانايب نع غالبإلا مدع نأ ىلإ ريشي ةداملل ًاقبط ٢٠٠٥  فارطألا عضي ،٧   

٤ةرقفلا يف ةجردملا  امازتلال لاثتما مدع ةلاح يف كوتوربل اقبط تانايبلا غالبإبا  كلذو لايرتنوم لو  
  ؛تانايبلا هذهل ةنامألا مالتسا نيحل

نود لوحي اهدعوم يف تانايبلا غالبإب فارطألا مايق مدع نأ ىلإ ًاضيأ ريشي نأ   - ٤
بجومب م نيلاعف مييقتو دصر ءارجإ  امازتلال فارطألا لاثتما ىدمل   ؛لوكوتوربلا 

زح٣٠هتياغ دعوم يف تانايبلا غالبإ نأ ًاضيأ ظحالي   - ٥ لهسي ماع لك نم هينوي /ناري 
ةدعاسم ثيح نم لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعت ملاقودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا لمع 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا  ةدراولا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلع لوكوتوربلل ٥   

  ؛لوكوتوربلاب
ىلإ ًابنج لمعلاب ،بسانتي امبسح موقت نأ ،ررقملا اذه يف ةجردملا فارطألا ثحي   - ٦
ةنامألا ىلإ ةبولطملا تانايبلا غالبإ لاجم يف كلذو فارطألا ددعتملا قودنصلل  ةذفنملا تالاكولاعم بنج 

  ؛ةعرسلا هجو ىلع
فارطألا عاضوأ ضرعتست نأ  لاثتمالا مدع ءارجإ بجومبذيفنتلا ةنجل ىلإ بلطي   - ٧

اهعامتجا يف ٢ةرقفلا يف ةجردملا    ؛مداقلا 
نأ درجمب جاتنإلاو كالهتسالا تانايب نع غالبإلا ةلصاوم ىلع فارطألا عجشي   - ٨

ناريزح٣٠هاصقأ دعوم يف كلذ نوكي نأ لضفيو ،ةحاتم ماقرألا حبصت  وه امك ،ماع لك نم هينوي / 
  ؛١٥/١٥ررقملا يف هيلع قفتم 

لوكوتورب نم ءاب  ٤ةداملل ًاقبط صيخارتلا رادصإ مظن عضو نع ريرقت   :١٨/٣٥ررقملا 
  لايرتنوم

ةداملا نم ٣ةرقفلا نأ ىلإ ريشي نأ   - ١ لك نم بلطت لايرتنوم لوكوتورب نم ءاب ٤   
داوملل ريدصتلاو داريتسالا صيخارت رادصإ ماظنب لمعلا خيرات نم رهشأ ةثالث نوضغ يف موقي نأ فرط 

نم لادو ميجو ءابو فلأ تاقف رملاب ةدراولا اهحالصإ داعملاو اهريودت داعملاو ةلمعتسملاو ةديدجلا
  ؛ليغشتلا ديق هعضوو ماظنلا اذه عضوب ةنامألا غالبإب ،لوكوتوربلا

نأ ريدقتلا عم ظحالينأ   - ٢ لايرتنوم ليدعت فارطأ نم ١٢٤  اوماق دق لوكوتوربل ل 
  ؛ليدعتلا دونب هب يضقت امبسح ريدصتلاو داريتسالا صيخارت رادصإل مظن عضوب

فارطألا نيب نم لايرتنوم لوكوتورب يف ًافرط ٣٠نأ ريدقتلا عم ًاضيأ ظحالي نأ   - ٣  
  ؛ريدصتلاو داريتسالا صيخارتل ًامظن ًاضيأ تعضو دق لايرتنوم ليدعت ىلع قدصت مل يتلا
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داوملا تارداصو تادراو دصر : ةيلاتلا ايازملا ققحي صيخارتلا ماظن نأ ربتعي نأ  - ٤
  ؛تانايبلا عمج ةيناكمإ ةحاتإو ،ةعورشملا ريغ ةراجتلا عنمو نوزوألل ةدفنتسملا

مظن عضوب دعب مقت مل يتلا لوكوتوربلل لايرتنوم ليدعت فارطأ نأ ظحالي نأ   - ٥
ةقلعتملا تاءارجإلل ضرعتت نأ نكميو لوكوتوربلا نم ٤ةداملل لاثتما مدع ةلاح يف ربتعت صيخارتلا   

  ؛لوكوتوربلل ًاقبط لاثتمالا مدعب
نع ةنامألل تامولعم مدقت نأ لايرتنوم ليدعت يف ةيقب تملا فارطألا عيمج ثحي نأ  - ٦

ىلع كلذب مايقلا ىلإ مظنلا هذه دعب عضت مل يتلا كلت ثحيو ،ريدصتلاو داريتسالل صيخارتلا مظن عضو 
  ؛ةعرسلا هجو

ليدعت ىلع دعب قدصت مل يتلا لايرتنوم لوكوتورب يف ةيقبتملا فارطألا عجشي نأ   - ٧
  ؛دعب كلذ تلعف دق نكت مل اذإ ريدصتلاو داريتسالا صيخارتل ًاماظن عضتنأو كلذ لعفت نأ لايرتنوم 

هذيفنت نامض ىلع صيخارتلا ماظن ليغشتب لعفلاب موقت يتلا فارطألا عيمج ثحي نأ   - ٨
  ؛ةيلاعفب هذافنإو

لوكوتورب يف فارطألا بناج نم صيخارتلا مظن عضو ةيرود ةروصب ضرعتسي نأ   - ٩
لوكوتوربلا نم ءاب٤ةدا ملا هب يضقت امك لايرتنوم  .  

  لبقتسملا يف لايرتنوم لوكوتورب اههجاوي يتلا تايدحتلا نأشب راوحلا  :١٨/٣٦ررقملا 
ةنامأو ،مييقتلا ةقرفأ ةكراشم لمشي نيموي ةدمل ةيوضعلا حوتفم ًاراوح دقعي نأ   - ١

 ةددعتملاةيئيبلا تاقافت الا تانامأ وعديو ،ةذفنملا تالاكولاو فارطألا ددعتملاقودنصلا ةنامأو ،نوزوألا 
ةلصلا تاذ اياضقلا ةشقانمل بقارم ةفصب ةكراشملا ىلإةيموكحلا ريغ تامظنملاو ىرخألا فارطألا   

لايرتنوم لوكوتورب هجاوتس يتلاتايدحتلاب  دراولا لامعألا لودجل ًاقفو لبقتسملا يف  اذ يف   قفرملا  
  ؛ررقملا

خ هالعأهيلإراشملا راوحلا اذه دقعي نأ   - ٢ عامتجالا ةرشابم ناقبسي نيذللا نيمويلا لال  
 ، ةدحتملا ممألا تاغلب ةيروفلا ةمجرتلا رفوت فوسوةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا  

  ؛تسلا
٣ -   ، ةمئالملا لايرتنوم لوكوتورب تائيه عم لاصتالاب ،دعت نأ ةنامألا نم بلطي نأ

ناسين٣٠لبق يكبشلا اهعق وم ىلع اهعضت نأو ،ةيساسأ تامولعم ةقيثو لثمتل ٢٠٠٧ ليربأ/   ًاراطإ 
نمضتتو ،هالعأهيلإراشملا راوحلل   :  

ةيسيئرلا تازاجنإللًازجوم   )أ( ةدافتسملا سوردلاو لايرتنوم لوكوتورب اهققح يتلا   
  ؛ةنهارلا هتلاحو

فارطألا ةئفو ةداملا بسحب اهنم صلختلا مت يتلانوزوألل ةدفنتسملا داوملا ماجحأ   )ب(  
ةداملا ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا يأ ( ةرقفلا هذ٥   ةلماعلا ريغ فارطألاو تاعقوتو )   ،

لبقتسملا يفتاهاجتالاب  ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم نم تاثاعبنالاو كالهتسالاوجاتنإلا يف     
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ةرقفلل ًاقفو ةاقلتملاو فارطألا نمةمدقملا تاركذملل ًاعيمجت   )ج( رقملا اذه نم٤    ؛ر 
؛راوحلا لامعأ لودجيفةدراولا عيضاوملا نع ةزجوم ةيعئاقو تامولعم   )د(    
بجومب تجردأ يتلاو اهنم صلختلا مت يتلانوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع تانايب   )ه(  
قودنصلا ىضتقمب تذفنو تدمتعا يتلاعيراشملا    ؛فارطألا ددعتملا 

؛لبقتسملايفةعقوتملا ةلا حلاو نوزوألا ةقبطل ةيلاحلا ةلاحلل ًاماع ًاضرع  )و(    
لبق ةنامألل مدقت نأ ىلإفارطألا وعدي نأ   - ٤ ناسين١٦  تاحارتقا ةيأ ٢٠٠٧ ليربأ/   

اهتشقانم متيس يتلاعيضاوملا نع اهيدل نوكت دق  دراولا لامعألا لودج راطإ يف  ؛قفرملايف     
، لل نيكراشملا نيسيئرلا عم نواعتلاب ،دعت نأ ةنامألا نم كلذك بلطي نأ  - ٥ راوح

؛راوحلا لالخيرجتس يتلاتاشقانملا نع ًازجوم ًاريرقت     
، يتلاةيسيئرلا اياضقلاب ًازجوم راوحلل ناكراشملا ناسيئرلا دعي نأ   - ٦ راوحلا نع قثبنتس  

  ؛ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالل هميدقتو
تايالولا (دنال موت ديسلاو ) ةيروسلاةيبرعلا ةيروهمجلا (يلالك دلاخ ديسلا راتخي نأ   - ٧

  . راوحلل نيكراشم نيسيئر) ةيكيرمألا ةدحتملا

  ١٨/٣٦ررقملاب قفرم 
لايرتنوم لوكوتورب هجاوتسيتلا ةيسيئرلا تايدحتلا نأشب راوحلا لامعأ لودج  ، يف  لبقتسملا  

  اينيك ،يبورين
  ١مويلا 

  ميدقت/بيحرت
  ةزرابلا تايصخشلا ىدحإل ثيدح

ةيسيئرلا تازاجنإلازجوم  لايرتنوم لوكوتورب اهققح يتلا    )نوزوألا ةنامأ( 
  نوزوألا ةنامأ نم مدقملا زجوملا نأشب تاشقانم /ةلئسأ
  ءادغلا
نوزوألا ةقبط ةلاحلدصرلاو ليلحتلاو يملعلا مييقتلاب ةلصلا تاذ ةيلبقتسملا تايدحتلا    

م يجيردتلا صلختلايفتايدحتلا    ةحوتفم ةشقانم ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلاتابكرم ن  
و ةباقرلاوةرادإلاةلصاومب قلعتي اميف ةيلبقتسملا ةيسيئرلا تاسايسلا تايدحت  تاذ يجيردتلا صلختلا وأ / 

  ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ريغ نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةلصلا
  ٢مويلا 

ماع دعب عورشملا ريغ راجتالا ةحفاك مو ذافنإلا ىلع ةظفاحملاو لاثتمالا ميعدتب ةلصلا تاذ اياضقلا
٢٠١٠  
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  ءادغلا
  ىرخألا فارطألا ةددعتملاةيئيبلا تايلمعلاو تاقافتالا عم لايرتنوم لوكوتورب قيسنتو نواعتب ضوهنلا 

  ٢٠١٠ماع دعب فارطألا ددعت ملاقودنصلا لبقتسم 
اضقلا كلذ يف امب لايرتنوم لوكوتوربب ةلصلا تاذ ةيسسؤملاوةيرادإلااياضقلا  عامتجاب ةقلعتملا اي  

  نوزوألا ةنامأو ذيفنتلا ةنجلو مييقتلا ةقرفأو فارطألا 
  تاجاتنتساو زجوم

  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عساتلا عامتجالا  :١٨/٣٧ررقملا 
 ١٧نم ادنك ،لايرتنوم يف لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عساتلا عامتجالا دقعي نأ 

  .٢٠٠٧ربمتبس /لوليأ ٢١ىلإ 

___________ 


