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يف فارطألل عباسلا عامتجالا انييف ةيقافتا  

  نوزوألا ةقبطةيامحل 
لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا   

  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأـشب لايرتنوم
 ، لوألا نوناك١٦ – ١٢راكاد  ٢٠٠٥ربمسيد / 

فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالا نم يريضحتلا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج 
  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف

  )٢٠٠٥ ربمسيد/لوألا نوناك ١٤ – ١٢(يريضحتلا ءزجلا حاتتفا   -  ًالوأ
  ؛لاغنسلاةموكح لثمم نايب   )أ(
  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا نايب  )ب(

  :ةيميظنتلالئاس ملا  - ٢
  ؛يريضحتلا ءزجلالامعأ لودج رارقإ   )أ(
  .لمعلا ميظنت  )ب(

  :لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا نيب ةكرتشملا اياضقلاو انييف ةيقافتاب ةصاخلا اياضقلا ةسارد  - ٣
لوكوتورب تاليدعتو لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا ةلاح   )أ(

  ؛لايرتنوم
  ؛انييف ةيقافتا ىلإ نوزوألا ثوحب يريدمل سداسلا عامتجالا ريرقت ةساردو ضرع  )ب(
تسالا نيقودنصلل تاينازيملاوةيلاملا ريراقتلا  )ج( ةقبط ةيامحل ا نييف ةيقافتال نيينامئ 

  ؛نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربو نوزوألا
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ةقلعتملا ةطشنألا ليومتل ينامئتسالا قودنصلا نع نوزوألا ةنامأ هتدعأ ريرقت   )د(
نملادصرلاو ثوحبلاب يف ةيقافتاب ةلصلا تاذةمظت  ًاقفو ةيسسؤملا تابيترتلاو ان ي 

رمتؤم نع رداصلا ٦/٢ررقملل    .انييف ةيقافتا يف فارطألا 
  :لايرتنوم لوكوتوربب قلعتت اياضق ةشقانم  - ٤

  ؛٢٠٠٧ – ٢٠٠٦يماعل ةيساسألا تامادختسالا تاءافعإ تانييعت   )أ(
  :ليثيملا ديموربب لصتت اياضق يف رظنلا  )ب(

ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل يليمكتلا ريرقتلا ةساردو ضرع   ‘١‘
تاءافعإل فارطألا تانييعت كلذ يف امب ٢٠٠٥ماعل ليثيملا   

  ؛٢٠٠٧و ٢٠٠٦يماعل ةجرحلا تامادختسالا 
يف امب ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نأشب يداشرإلا بيتكلا يف رظنلا   ‘٢‘

تاضارعتسا يف اهمادختسا حرتقملا ةيرايعملا تاضارتفالا كلذ 
  ؛لبقتسملا يف ةجرحلا تامادختسالا

  ؛ليثيملا ديمورب مادختسال تاونسلا ةددعتم تاءافعإ  ‘٣‘
  ؛ليثيملا ديموربل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا  ‘٤‘
هريودت ةداعإو ةنكم ألاريخبت يف مدختسملا ليثيملا ديمورب رسأ ةداعإ   ‘٥‘

  ؛هريمدتو
  ؛فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجت  )ج(

ةعباتلا دراوملا د يدجتب ةينعملا لمعلا ةقرفل يليمكتلا ريرقتلا ةساردو ضرع  ‘١‘
  ؛يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل

  ؛فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجتلتباثلا فرصلا رعس ةيلآ   ‘٢‘
  ؛عينصتلا لماوع  )د(
ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا تالوادم نع ئشانلا يليمكتلا ريرقتلا يف رظنلا   )ه(

ريرقت يف شقون يذلا نوزو ألا دافن ةيضقل يدصتلل ةذختملا تاءارجإلا نأشب
يموكحلا قيرفلاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل كرتشملا صاخلا مييقتلا 

  ؛خانملا ريغتب ينعملا يلودلا
  ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا عنم  )و(
  ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ًايئيب ميلسلا ريمدتلل ةيلاملاو ةينقتلا تاريثأتلا  )ز(
  ؛يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفب ةصاخلا ةيرادإلا اياضقلا  )ح(
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  ؛نوبركلا ديرولك عبارل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا  )ط(
  ؛لبقتسملا يف لايرتنوم لوكوتوربب لصتت تاعامتجا ديعاوم  )ي(
حلاصملا راهشإلةيهيجوت ئدابم   )ك( يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لةقرفأل ل 

  ؛هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو
  ؛٢٠٠٦ماعل لوكوتوربل ل ةعباتلاةزهج ألاةيوضع يف رظنلا   )ل(

  ؛ذيفنتلا ةنجل ءاضعأ  ‘١‘
  ؛فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ  ‘٢‘
  ؛ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نوكراشملا ءاسؤرلا  ‘٣‘

  ؛ذيفنتلا ةنجل اهيف رظنت يتلا تانايبلا غالبإو لاثتمالا اياضق  )م(
  ؛لايرتنوم لوكوتورب يف رييغت ثادحإ نأشب ةيبوروألا ةعامجلا حرتقم  )ن(
  .لايرتنوم لوكوتورب ىلع ليدعت ءارجإ نأشب ةيبوروألا ةعامجلا حرتقم  )س(

  .ىرخأ لئاسم  - ٥

  )٢٠٠٥ ربمسيد/لوألا نوناك ١٦ – ١٥(ىوتسملا عيفر ءزجل   - ًايناث
ىوتسملا عيفرءزجلا حاتتفا  - ١  :  

  ؛لاغنسلاةموكح لثمم نم بيحرت ةملك   )أ(
  ؛ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا نم نايب  )ب(
  ؛انييف ةيقافتا يف فارطألل سداسلا رمتؤملا سيئر ةملك  )ج(
نوم لوكوتورب يف فارطألل رشع سداسلاعامتجالاسيئر ةملك   )د(   ؛لايرت 
  ؛انييف ةيقافتال نيرشعلا ىركذلاب لافتحالا يف يسيئرلاثدحت ملا ةملك  )ه(
ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب زئاوجميدقت   )و(

  .انييف ةيقافتايف  ةزرابلاتامهاسم لل
  :ةيميظنتلالئاس ملا  - ٢

  ؛انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالل بتكملا ءاضعأ باختنا  )أ(
  ؛لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجاللبتك ملاءاضعأ باختنا   )ب(
عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالل لامعألا لودج رارقإ   )ج(

  ؛لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا
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  ؛لمعلا ميظنت  )د(
نيلثمملاضيوفت قئاثو  )ه(  .  

اهلامعأ نع مييقتلا ةقرفأ نم ةمدقم ريراقت  - ٣ اريضحتو ةيراجلا ا    .٢٠٠٦ماع لمييقتل ل 
لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر نم مدقم ريرقت   - ٤

ةذفنملا تالاكولاو فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأو ،ةيذيفنتلا ةنجللا لمع نع لايرتنوم 
  .قودنصلل

  .دوفولا ءاسؤر نم تانايب  - ٥
٦ -   يسيئرلا ريرقت لبِق نم اهدامتعاب ىصوم تاررقم يف رظنلاو يريضحتلا ءزجلل نيكراشملا ن  

يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالا 
  .لايرتنوم لوكوتورب

نماثلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل نما ثلا عامتجالا داقعنا نكامأو ديعاوم  - ٧
  .لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع

  .ىرخأ لئاسم  - ٨
  .انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالا لبِق نم انييف ةيقافتا تاررقم دامتعا  - ٩
يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا لِبق نم لايرتنوم لوكوتورب تاررقم دامتعا   - ١٠

  .لايرتنوم لوكوتورب
رمتؤمل رشع عباسلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألل عباسلا رمتؤملا ريرقت دامتعا   - ١١

  .لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا
  .عامتجالا ماتتخا  - ١٢

___________  


