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رشعنماثلاعامتجالا  داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل    

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

لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجاللتقؤملا لامعألا لودج    

لوألا نيرشت٣٠(يريضحتلا ءزجلا   - ًالوأ  يناثلا نيرشت١ – ربوتكأ/    )٢٠٠٦ ربمفون/ 

  :يريضحتلا ءزجلاحاتتفا   - ١
  ؛دنهلاةموكح لثمم نايب   )أ(
  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا نايب  )ب(

  :ةيميظنت لئاسم  - ٢
يريضحتلا ءزجلللامعألا لودج رارقإ  )أ(   ؛ 
  .لمعلا ميظنت  )ب(

  :٢٠٠٧ماعل لوكوتوربلل ةعباتلا ةزهجألا ةيوضع يف رظنلا   - ٣
 ؛ذيفنتلا ةنجل ءاضعأ  ) أ(

 ؛لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ  ) ب(

  .ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نوكراشملا ءاسؤرلا  )ج(
نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال نيينامئتسالا نيقودنصلل تاينازيملاو ةيلاملا ريراقتلا  - ٤  

  .نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتربو
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وربلا ىلع تاليدعتلاو لايرتنوم لوكوتوربوانييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا ةلاح  - ٥   .لوكوت 
ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريراقت نع ةئشان اياضق يف رظنلا  - ٦  ٢٠٠٦:  

  ؛ةيساسألا تامادختسالا تاءافعإل تانييعتلا ضارعتسا  )أ(
نأشب ١٧/١٧ررقملا يف اهيلإ وعدملا ةلاحلا تاسارد تاصاصتخا عورشم ضارعتسا   )ب(  

  ؛نوزوأللةدفنتسملا داوملل ًايئيب ميلسلا ريمدتلا 
عابتاب ةددحملا تاثاعبنالا نيب تافالتخالاردصم حيضوتب لصتت ةطشنأ نع ريرقت   )ج(  

؛ةيوجلا تاسايقلاوفارطألاتانايب ساسأ ىلع تاثاعبنالا عومجم باسح بيلاسأ     
  ؛اهضفخل ةحاتملا صرفلاو نوبركلا ديرولك عبار تاثاعبنا رداصم  )د(
 :٢٠٠٦ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتل ا قيرف ريراقت نع ةئشان ىرخأ اياضق  )ه(

عامتجالا ذنم ةقلاع تلظ يتلا عينصتلا لما وعل ايكرتو ليزاربلاتامادختسا   ‘١’
  ؛فارطألل رشع عباسلا

نم يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأ ر افسأب لصتت اياضق  ‘٢’
  .٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا 

امتجاريرقت يف رظنلا  - ٧ ءاربخ قيرف ع  نوزوألا دافنتساب ةلصتملا جئاتنلا نعةنامأل ا  صاخلا ريرقتل ل 
و يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلاقيرفل ريرقتلاو خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا  
  .يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يليمكتلا

  :ليثيملا ديموربب لصتت اياضق يف رظنلا  - ٨
ل ةجرحلا تامادختسالاتاءافعإتانييعت ضار عتسا  )أ( تاذ لئاسملاو ليثيملا ديمورب   

  ؛ةلصلا
لالخ ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل ةلمتحملا ةجاحلا نع ريرقت   )ب(

  ؛ةينطولا ةرادإلا تايجيتارتسا ضارعتسا ىلإ ًادانتسا ةلبقملا ةليلقلا تاونسلا
  ؛نحشلا لبق ام تاجلاعمويحصلا رجحلا تا مادختساب ةقلعتملا لئاسملا  )ج(
ليثيملا ديموربتامادختسال تاونسلا ةددعتم تاءافعإلا  )د(   ؛ 
راضلاراجتالا عنمل فارطألا اهيف رظنت دق يتلا تارايخلا  )ه( لمتحملا   ديمورب تانوزخم يف  

الهتسالا ضفخمتي اميف ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا ىلإ ليثيملا  ريغ فارطألا يف ك  
  ؛٥ةداملاب ةلماعلا 

  .ليثيملا ديموربل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا  )و(
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قاشنتسالا ةزهجأ عنصت يتلا ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا ضعب اههجاوت يتلا بعاصملا   - ٩  
  .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةلماعلا ةننقملا تاعرجلاب

  .لاثتمالاب قلعتي اميف ةنزخملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةجلاعم  - ١٠
نيب اميف دودحلا ربع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةكرحدصرل ماظن عضو نع ىودج ةسارد   - ١١  

  .فارطألا
ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ليبق نم ةقرفألحلاصملا راهشإل ةيهيجوت ئدابم   - ١٢  

  .هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا
ينمزلادقعلا لالخ نوزوألا ةقبطةيامح لاجم يف فارطألا اههجاوت دق يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا   - ١٣   

  .لبقملا
  .ذيفنتلا ةنجل اهيف رظنت يتلا تانايبلا غالبإو لاثتمالا اياضق  - ١٤
  .لايرتنوم لوكوتورب ليدعتب ادنك نم مدقم حرتقم  - ١٥
  .ىرخأ لئاسم  - ١٦
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يناثلا نيرشت٣ – ٢ (ىوتسملا عيفر ءزجلا  -ًايناث    )٢٠٠٦ربمفون / 

  :ىوتسملا عيفر ءزجلا حاتتفا  - ١
  ؛دنهلاةموكح لثمم نم بيحرت ةملك   )أ(
  ؛ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا نايب  )ب(
لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشععباسلاعامتجالا سيئر نايب   )ج(  .  

  :ةيميظنت لئاسم  - ٢
؛لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشعنماثلاعامتجالا بتكم ءاضعأ باختنا   )أ(    
لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالالامعأ لودج رارقإ  )ب(   ؛ 
  ؛لمعلا ميظنت  )ج(
  .نيلثمملا ضيوفت قئاثو  )د(

ةمدقمضورع  - ٣ مييقتلا ةقرفأ نم  مييقتلا ريراقت نأشب اهلامعأ نع    ٢٠٠٦ - ٢٠٠٢.  
 لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر نمم دقمضرع   - ٤

ةعباتلاةذفنملا تالاكولاو فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأو ةيذيفنتلا ةنجللا لامعأ نع   
  .قودنصلل

نمتانايب  - ٥ دوفولا ءاسؤر   .  
تاررقملا يف رظنلاو يريضحتلا ءزجلل نيكراشملا نيسيئرلاريرقت   -٦ اهد متعي نأب ىصوملا 

رشعنماثلاعامتجالا  يف فارطألل  لايرتنوم لوكوتورب   .  
عامتجالا داقعنا ناكمو ديعاوم -٧ لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشععساتلا   .  
  .ىرخألئاسم  -٨
لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشعنماثلاعامتجالا نم تاررقم دامتعا  -٩  .  

لايرتنوم لوكوتورب يففارطألل رشع نماثلا عامتجالا ريرقت دامتعا -١٠  . 

  .عامتجالا ماتتخا -١١
____________  


