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لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا  
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم
نوثالثلاو يداحلاعامتجالا    

 ، بآ٥ – ١لايرتنوم   ٢٠١١سطسغأ / 

  لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجل  
نوعبرألاوسداسلا عامتجالا    

 ، بآ٨ و٧لايرتنوم   ٢٠١١سطسغأ / 

ةرقفلا ،ءاب ٤ةداملا  (صيخرتلامظن ةلاح  لايرتنوم لوكوتورب نم٤   (  

  ةنامألا نم ةركذم
دعوم يف ،لوكوتوربلا يف فرط لك موقي نأب لايرتنوم لوكوتورب نم ءاب٤ةداملا يضقت   - ١    

يناثلا نوناك١زواجتي ال  نم رهشأ ةثالث نوضغ يف وأ٢٠٠٠رياني /  ةداملا نايرس ءدب خيرات   ع ءاب٤    ، هيل
اهريودت داعملاو ةلمعت سملاو ةديدجلا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ريدصتو ديروتل صيخرت ماظن ءاشنإب
نم ٤ةرقفلا ماكحأل ًاقفوو . لوكوتوربلا نم ءاهو ميج و ءابو فلأ تاقفرملا يف ةدراولا ةحلصتسملاو  

يتلا فارطألاب ةمئاق فارطألا عيمج ىلع ةيرود ةفصب ممعتو دع ٤ةداملا   ت نأ ةنامألا نم بلطي ،ءاب  
رظنلل ذيفنتلا ةنجل ىلإ ةمئاقلا كلت ةنامألا لسرت نأب ةداملا يضقتو. اهصيخرت مظن نع ريراقت اهيلإ تمدق  
  .فارطألا ىلإ ةبسانملا تايصوتلا ميدقتو اهيف
٢ -   ، لايرتنوم لوكوتوربل لايرتنوم ليدعت يف فارطألا عيمجب ةمئاق ةركذملا هذهل لوألا قفرملا درويو

ناريزح١٠خيرات ىتح كلذب ةنامألا ترطخأو صيخرت مظن تأشنأ يتلا  نادلبلا نيب نمو . ٢٠١١هينوي / 
،ليدعت يف فارطألا لايرتنوم اهددعو   غلبت مل نيح يف ،صيخرتلل ًامظن ًافرط  ١٧٩أشنأ ،ًادلب  ١٨٢ 
ليبقلا اذه نمًاماظ ناهئاشنإ نع) ونيرام ناسو ايبويثإو مالسلا راد يانورب يهو(فارطأ  ٣ تدافأ دقو .  

ملا هذ  صاخلا اه ماظنىلع ةقفاوم ىلع لوصحلل لمعت ةل أسةينعملا ةيموكحلا ةئيهلا نأب ًارخؤم ايبويثإ
يناثلاقفرملا نم فلأعرفلا درويو  .صيخرتلاب تماق لوكوتوربلا يف ًافرط ةلود ١١ءامسأ ةركذملا هذهل     
مغرلا ىلع صيخرتلل مظنقيبطتو ءاشنإب ًافارطأ دعب حبصت مل ا   أ نم لايرتنوم ليدعت يف  فارطألا امأ .  
مسأ درت يتلالوكوتوربلا يف ةثالثلا ملو لايرتنوم ليدعت ىلع ق ءابعرفلا يف اهؤا    دصت ملف ،يناثلا قفرملا نم  
 .صيخرتلل ًامظن ئشنت
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ىلإ اهميدقت متي يتلا تامولعملا ىلع ءانب ًايرود صيخرتلا مظن ةلاح نع ةيلاحلا ةركذملا لمكتس   - ٣ تو
مظن نع تامولعملاب ةنامألاديوزت ىلع فارطألا عجشتو. ةنامألا رتلا  تالامكتسالا يف اهجاردإل صيخ  
تسملا تامولعملا م.ةركذملا هذهل ةلبقملا  مع تو عامتجا ىلع ممعت امك ،ماع لك نيترم فارطألا ىلع ةلمك  

ًاضيأ نمضتت ة  مظنب ةينعملا قيسنتلا تاهج نع تامولعملا رخآ اشم تامولعم ةنس لك فارطألا  
غالبإيغبنيو. صيخرتلا تارييغت يأب ةنامألا   تامولعملا تارشن يف اهجاردإ متي يك قيسنتلا تاهج يف  
  .ةلبقملا ةلمكتسملا
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  لوألا قفرملا

  لايرتنوم لوكوتوربل لايرتنوم ليدعت يف فارطألا
صيخرتلا ماظنةلاح قيدصتلا خيرات فرطلا    

 √ ١٧/٦/٢٠٠٤ ناتسناغفأ -١
 √ ٢٥/٥/٢٠٠٦ اينابلأ -٢
 √ ٦/٨/٢٠٠٧ رئازجلا -٣
 √ ٢٦/١/٢٠٠٩ ارودنأ -٤
 √ ١٠/٢/٢٠٠٠ ادوبربو اوغيتنأ -٥
 √ ١٥/٢/٢٠٠١ نيتنجرألا -٦
 √  ١٨/١٢/٢٠٠٨  اينيمرأ -٧
 √ ٥/١/١٩٩٩ ايلارتسأ -٨
 √ ٧/٨/٢٠٠٠ اسمنلا -٩

 √ ٢٨/٩/٢٠٠٠ ناجيبرذأ -١٠
 √ ١٦/٣/٢٠٠٥ اماهبلا رزج -١١
 √ ١٣/٣/٢٠٠١ نيرحبلا -١٢
 √ ٢٧/٧/٢٠٠١ شيدالغنب -١٣
 √ ١٠/١٢/٢٠٠٢ سودابرب -١٤
 √ ١٣/٣/٢٠٠٧ سوراليب -١٥
 √ ١١/٨/٢٠٠٤ اكيجلب -١٦
 √ ١٧/١/٢٠٠٨ زيلب -١٧
 √ ١٦/١١/٢٠٠٧ ننب -١٨
 √ ٢٣/٨/٢٠٠٤ ناتوب -١٩
 √ ١٢/٤/١٩٩٩ )تايموقلا ةددعتملا -ةلود (ايفيلوب  -٢٠
 √ ١١/٨/٢٠٠٣ كسرهلاو ةنسوبلا -٢١
 √ ٣٠/٦/٢٠٠٤ ليزاربلا -٢٢
 -  ٣/٣/٢٠٠٩  مالسلا راد ينورب - ٢٣
 √ ٢٤/١١/١٩٩٩  ايراغلب -٢٤
 √  ١١/١١/٢٠٠٢  وساف انيكروب -٢٥
 √ ١٨/١٠/٢٠٠١ يدنوروب -٢٦
 √ ٣١/١/٢٠٠٧ ايدوبمك -٢٧
 √  ٢١/٨/٢٠٠٩  نوريماكلا  -٢٨
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صيخرتلا ماظنةلاح قيدصتلا خيرات فرطلا    
 √ ٢٧/٣/١٩٩٨ ادنك -٢٩
 √ ٣١/٧/٢٠٠١ رضخألا سأرلا -٣٠
 √ ٢٩/٥/٢٠٠٨ ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج -٣١
 √ ٣٠/٥/٢٠٠١ داشت -٣٢
 √ ١٧/٦/١٩٩٨ يليش -٣٣
 √ ١٩/٥/٢٠١٠ نيصلا -٣٤
 √ ١٦/٦/٢٠٠٣ ايبمولوك -٣٥
 √ ٢/١٢/٢٠٠٢ رمقلا رزج -٣٦
 √ ١٩/١٠/٢٠٠١ وغنوكلا -٣٧
 √  ٢٢/١٢/٢٠٠٣  كوك رزج -٣٨
 √ ١/١٢/٢٠٠٥ اكيراتسوك -٣٩
 √ ٨/٩/٢٠٠٠ ايتاورك -٤٠
 √ ١٢/٩/٢٠٠٥ ابوك -٤١
 √ ٢/٦/٢٠٠٣ صربق -٤٢
 √ ٥/١١/١٩٩٩ ةيكيشتلا ةيروهمجلا -٤٣
 √ ١٣/١٢/٢٠٠١ ةيبعشلا ةيطارقميدلا ايروك ةيروهمج -٤٤
 √  ٢٣/٣/٢٠٠٥  ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج -٤٥
 √ ٢٤/٩/٢٠٠٣ كرمنادلا -٤٦
 √ ٣٠/٧/١٩٩٩ يتوبيج -٤٧
 √ ٧/٣/٢٠٠٦ اكينيمود -٤٨
 √  ١/١٠/٢٠٠٩  ةيكينيمودلا ةيروهمجلا -٤٩
 √ ١٦/٢/٢٠٠٧ روداوكإ -٥٠
 √ ٢٠/٧/٢٠٠٠ رصم -٥١
 √ ٨/١٢/٢٠٠٠ رودافلسلا -٥٢
 √ ١١/٧/٢٠٠٧ ةيئاوتسالا اينيغ -٥٣
 - ٥/٧/٢٠٠٥  ايرتيرإ -٥٤
 √ ١١/٤/٢٠٠٣ اينوتسإ -٥٥
 -  ٢٥/١١/٢٠٠٩  ايبويثإ - ٥٦
 √ ١٧/١١/٢٠٠٠ يبوروألا داحتالا -٥٧
 √ ١٩/٢/٢٠٠٧ يجيف -٥٨
 √ ١٨/٦/٢٠٠١ ادنلنف -٥٩
 √ ٢٥/٧/٢٠٠٣ اسنرف -٦٠
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صيخرتلا ماظنةلاح قيدصتلا خيرات فرطلا    
 √ ٤/١٢/٢٠٠٠ نوباغلا -٦١
 √ ٣٠/٤/٢٠٠٨ ايبماغ -٦٢
 √ ١٢/٧/٢٠٠٠ ايجروج -٦٣
 √ ٥/١/١٩٩٩ ايناملأ -٦٤
 √ ٨/٨/٢٠٠٥ اناغ -٦٥
 √ ٢٧/١/٢٠٠٦ نانويلا -٦٦
 √ ٢٠/٥/١٩٩٩ ادانيرغ -٦٧
 √ ٢١/١/٢٠٠٢ الاميتاوغ -٦٨
 √ ١٢/١١/٢٠٠٢ واسيب اينيغ -٦٩
 √ ٢٣/٧/١٩٩٩ انايغ -٧٠
 √ ٢٩/٣/٢٠٠٠ يتياه -٧١
 √ ٥/٥/٢٠٠٨ يلوسرلا يسركلا -٧٢
 √ ١٤/٩/٢٠٠٧ سارودنه -٧٣
 √ ٢٦/٧/١٩٩٩ ايراغنه -٧٤
 √ ٨/٢/٢٠٠٠ ادنلسيآ -٧٥
 √ ٣/٣/٢٠٠٣ دنهلا -٧٦
 √ ٢٦/١/٢٠٠٦ ايسينودنإ -٧٧
 √  ١٧/١٠/٢٠٠١ )ةيمالسإلا -ةيروهمج (ناريإ  -٧٨
 √  ٢٥/٦/٢٠٠٨ قارعلا -٧٩
 √ ٦/١٠/٢٠٠٥ ادنلريآ -٨٠
 √ ٢٨/٥/٢٠٠٣ ليئارسإ -٨١
 √ ١/٥/٢٠٠١ ايلاطيإ -٨٢
 √ ٢٤/٩/٢٠٠٣ اكياماج -٨٣
 √ ٣٠/٨/٢٠٠٢ نابايلا -٨٤
 √ ٣/٢/١٩٩٩ ندرألا -٨٥
 √ ١٢/٧/٢٠٠٠ اينيك -٨٦
 √ ٩/٨/٢٠٠٤ يتابيريك -٨٧
 √ ١٣/٦/٢٠٠٣ تيوكلا -٨٨
 √ ١٣/٥/٢٠٠٣ ناتسزيغريق -٨٩
 √ ٢٨/٦/٢٠٠٦  ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمج -٩٠
 √ ١٤/٦/٢٠٠٢ ايفتال -٩١
 √ ٣١/٧/٢٠٠٠ نانبل -٩٢
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صيخرتلا ماظنةلاح قيدصتلا خيرات فرطلا    
 √  ١٥/٤/٢٠١٠  وتوسيل -٩٣
 √ ٣٠/١١/٢٠٠٤ ايريبيل -٩٤
 √ ٢٣/١٢/٢٠٠٣ نياتشنتخل -٩٥
 √ ١٧/٣/٢٠٠٤  ايناوتيل -٩٦
 √ ٨/٢/١٩٩٩ جروبمسكول -٩٧
 √ ١٦/١/٢٠٠٢  رقشغدم -٩٨
 √ ٢٧/٢/٢٠٠٩  يوالم -٩٩

 √ ٢٦/١٠/٢٠٠١  ايزيلام -١٠٠
 √ ٢٧/٩/٢٠٠١ فيدلام -١٠١
 √ ٧/٣/٢٠٠٣  يلام -١٠٢
 √ ٢٢/١١/٢٠٠٣  ةطلام -١٠٣
 √ ٢٧/١/٢٠٠٣  لاشرام رزج -١٠٤
 √ ٢٢/٧/٢٠٠٥ ايناتيروم -١٠٥
 √ ٢٤/٣/٢٠٠٣  سويشيروم -١٠٦
 √ ٢٨/٧/٢٠٠٦ كيسكملا -١٠٧
ةدحوملا- تايالو(ايزينوركيم  -١٠٨  ( ٢٧/١١/٢٠٠١ √ 
 √ ٢٦/٧/٢٠٠١ وكانوم -١٠٩
 √ ٢٨/٣/٢٠٠٢ ايلوغنم -١١٠
 √ ٢٣/١٠/٢٠٠٦ دوسألا لبجلا -١١١
 √  ١١/١١/٢٠١٠  قيبمازوم -١١٢
 √ ١/١٠/٢٠٠٧ ايبيمان -١١٣
 √ ١٠/٩/٢٠٠٤ وروان -١١٤
 √ ٢١/٢/٢٠٠٠ ادنلوه -١١٥
 √ ٣/٦/١٩٩٩ ادنليزوين -١١٦
 √ ٨/١٠/١٩٩٩ رجينلا -١١٧
 √ ٢٧/٩/٢٠٠١ ايريجين -١١٨
 √ ٢٢/١١/٢٠٠٣ يوين -١١٩
 √ ٣٠/١٢/١٩٩٨ جيورنلا -١٢٠
 √ ١٩/١/٢٠٠٥ نامع -١٢١
 √ ٢/٩/٢٠٠٥ ناتسكاب -١٢٢
 √ ٢٩/٥/٢٠٠١ والاب -١٢٣
 √ ٥/٣/١٩٩٩ امنب -١٢٤
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صيخرتلا ماظنةلاح قيدصتلا خيرات فرطلا    
 √ ٢٧/٤/٢٠٠١ ياوغاراب -١٢٥
 √ ٢٠/٥/٢٠٠٨ وريب -١٢٦
 √ ٢٣/٥/٢٠٠٦ نيبلفلا -١٢٧
 √ ٦/١٢/١٩٩٩ ادنلوب -١٢٨
 √ ٣/١٠/٢٠٠٣ لاغتربلا -١٢٩
 √ ٢٩/١/٢٠٠٩ رطق -١٣٠
 √  ١٩/٨/١٩٩٨ ايروك ةيروهمج -١٣١
 √ ٢٤/٥/٢٠٠٥ افودلوم ةيروهمج -١٣٢
 √ ٢١/٥/٢٠٠١ اينامور -١٣٣
 √ ١٤/١٢/٢٠٠٥ يسورلا داحتالا -١٣٤
 √ ٧/١/٢٠٠٤ ادناور -١٣٥
 √ ٢٥/٢/١٩٩٩ سيفينو ستيك تناس -١٣٦
 √ ٢٤/٨/١٩٩٩ ايسول تناس -١٣٧
   ١١/٥/٢٠٠٩  نيدانيرغ رزجو تنسنف تناس -١٣٨
 √ ٤/١٠/٢٠٠١ اوماس -١٣٩
 - ٢٣/٤/٢٠٠٩ ونيرام ناس -١٤٠
 √ ١٩/١١/٢٠٠١ يبيسنيربو يموت واس -١٤١
 √ ١٢/٨/١٩٩٩ لاغنسلا -١٤٢
 √ ٢٢/٣/٢٠٠٥ ايبرص -١٤٣
 √ ٢٦/٨/٢٠٠٢ ليشيس -١٤٤
 √ ٢٩/٨/٢٠٠١ نويلاريس -١٤٥
 √ ٢٢/٩/٢٠٠٠ ةروفاغنس -١٤٦
 √ ٣/١١/١٩٩٩ ايكافولس -١٤٧
 √ ١٥/١١/١٩٩٩ اينيفولس -١٤٨
 √ ١٧/٨/١٩٩٩ ناميلس رزج -١٤٩
 - ١/٨/٢٠٠١ لاموصلا -١٥٠
 √ ١١/١١/٢٠٠٤ ايقيرفأ بونج -١٥١
 √ ١١/٥/١٩٩٩ اينابسإ -١٥٢
 √ ٢٠/٨/١٩٩٩ اكنال يرس -١٥٣
 √ ١٨/٥/٢٠٠٤ نادوسلا -١٥٤
 √ ٢٩/٣/٢٠٠٦ مانيروس -١٥٥
 √ ١٦/١٢/٢٠٠٥ دنليزاوس -١٥٦
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صيخرتلا ماظنةلاح قيدصتلا خيرات فرطلا    
 √ ١٢/٧/١٩٩٩ ديوسلا -١٥٧
 √ ٢٨/٨/٢٠٠٢ ارسيوس -١٥٨
 √ ٣٠/١١/١٩٩٩ ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا -١٥٩
 √ ٧/٥/٢٠٠٩  ناتسكيجاط -١٦٠
 √ ٢٣/٦/٢٠٠٣ دنليات -١٦١
 √ ٣١/٨/١٩٩٩ ةقباسلا ةيفالسوغويلا اينودقم ةيروهمج -١٦٢
يتشيل-روميت  -١٦٣    ١٦/٩/٢٠٠٩  - 
 √ ٢٦/١١/٢٠٠١ وغوت -١٦٤
 √ ٢٦/١١/٢٠٠٣ اغنوت -١٦٥
 √ ١٠/٦/١٩٩٩ وغابوتو دادينيرت -١٦٦
 √ ١٩/١٠/١٩٩٩ سنوت -١٦٧
 √ ٢٤/١٠/٢٠٠٣ ايكرت -١٦٨
 √ ٢٨/٣/٢٠٠٨ ناتسنامكرت -١٦٩
 √ ٣١/٨/٢٠٠٠ ولافوت -١٧٠
 √ ٢٣/١١/١٩٩٩ ادنغوأ -١٧١
 √ ٤/٥/٢٠٠٧ ايناركوأ -١٧٢
 √ ١٦/٢/٢٠٠٥ ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا -١٧٣
 √ ١٢/١٠/٢٠٠١ ةيلامشلا ادنلريآو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا -١٧٤
 √ ٦/١٢/٢٠٠٢ ةدحتملا اينارتت ةيروهمج -١٧٥
 √ ١/١٠/٢٠٠٣ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا -١٧٦
 √ ١٦/٢/٢٠٠٠ ياوغوروأ -١٧٧
 √ ٣١/١٠/٢٠٠٦ ناتسكبزوأ -١٧٨
ةيرافيلوبلا-ةيروهمج (اليورتف  -١٧٩  ( ١٣/٥/٢٠٠٢ √ 
 √ ٣/١٢/٢٠٠٤ مان تييف -١٨٠
 √ ٢٣/٤/٢٠٠١ نميلا -١٨١
 √ ١١/١٠/٢٠٠٧ ايبماز -١٨٢

  .صيخرت ماظن ءاشنإ مت هنأ ىلإ ريشت  √
  .صيخرت ماظن ءاشنإ متي مل هنأ ىلإ ريشت -
  .صيخرتلل ًامظن دعب ئشنت مل يتلا نادلبلا يه ضيرعلا طخلاب ةبوتكملا نادلبلا
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  يناثلا قفرملا

  صيخرتللمظن قيبطت و ءاشنإب تماق يتلا لايرتنوم ليدعت يف نآلا ىتح فارطألا ريغ لودلا  -فلأ 

  راوفيد توك  - ١
  اينيغ  - ٢
  ناتسخازاك  - ٣
ةيبيللا ةيبرعلاةيريهامجلا  - ٤    
  برغملا  - ٥
  رامنايم  - ٦
  لابين  - ٧
  اوغاراكين  -٨
  ةديدجلا اينيغ اوباب  - ٩

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا  - ١٠
  يوبابمز  - ١١

ًامظن ئشنت ملو لايرتنوم ليدعت يف ًافا رطأ دعب حبصت مل يتلا لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا  -ءاب 
  صيخرتلل

  الوغنأ  - ١
  اناوستوب  - ٢
  وتاوناف  - ٣

__________________ 


