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يف فارطألل يناثلا يئانثتسالا عامتجالا 

لايرتنوملوكوتورب ةدفنتسملا داوملا نأشب    
  نوزوأل ةقبطل
زومت١، لايرتنوم  ٢٠٠٥هيلوي / 

لوكوتورب يف فارطألل يناثلا يئانثتسالا عامتجالا لجأ نم ةيساسأ تامولعم 
  لايرتنوم

ىلإ هيف تعد يذلا ١٦/٤٦ررقملا رشع سداسلا اهعامتجا يف تمظتنا يتلا فارطألا تذختا   - ١  
حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا عم نمازتلاب فارطألل يئانثتسا عامتجا دقع 

فارطأللةيوضعلا هيلوي /زومت لوأ موي فارطألل يناثلا يئانثتسالا عامتجالا داقعنا ررقت هيلع ءانبو.  
ةرشابم ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا عامتجا بقع٢٠٠٥  .  

يئانثتسالا عامتجالل يلاتلا لامعألا لودج ىلع فارطألل رشع سداسلا عامتجالا قفاو   - ٢
  :فارطألل يناثلا

فارطألل يئانثتسالا عامتجاللتقؤملا لامعألا لودج      
  .عامتجالا حاتتفا  - ١  
  :ةيميظنت لئاسم  - ٢  
  ؛لامعألا لودج رارقإ  )أ(    
لمعلا ميظنت  )ب(      .  
  .٢٠٠٦ماعل ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تانييعت ضارعتسا   - ٣  
  .فارطألل يئانثتسالا عامتجالا ريرقت دامتعا  - ٤  
  .عامتجالا ماتتخا  - ٥  
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: يه ةدحاو ةينف ةيضق ىوس فارطألل يئانثتسالا عامتجالا لامعأ لودج ىلع دجوي ال  - ٣
لامعألا لودج نم ٣دنبلا " (٢٠٠٦ماعل ليثيملا ديموربل ةجرحلا تام ادختسالا تانييعت ضارعتسا"  
رشع سداسلا عامتجالل ١٦/٢ررقملاب ةرشابم لصتي لامعألا لودج نم دنبلا اذهو ). تقؤملا  
عم قفرنو ". ٢٠٠٦ و٢٠٠٥يماع يف ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تائف "نونع ملا فارطألل

تائف ىلع ةيئاهنلا مهتقفاوم ررقملا اذه يف فارطألا حنم دقو . ررقملا اذه نم ةخسن ةقيثولا هذه
نم ءاب لوألاو فلأ لوألا نيعرفلا يف اهيلع صوصنملا ٢٠٠٥ماعل ةيليمكتلا ةجرحلا تامادختسالا   

نيعرفلا يف اهيلع صوصنم ٢٠٠٦ماعل ةددحم ةجرح تامادختسا تانييعت ىلعو ،ررقملا اذه ق فرم  
  .ررقملا اذه قفرم نم ءاب ًايناثو فلأ ًايناث

ةددحم تانييعتل طقف ةتقؤم ةقفاوم حنم ىلع قفاو فارطألل رشع سداسلا عامتجالا نأ ديب   - ٤
رشع سداسلا عامتجالا ررق ،يلاتلابو . فارطألليناثلا يئانثتسالا عامتجالا داقعنا نيح ىلإ ةنيعم 

ررقملا نم ٩ةرقفلا يف فارطألل  قي نأ١٦/٢  كلت ضارعتساب فارطألل يناثلا يئانثتسالا عامتجالا م و 
تقؤم ساسأ ىلع اهرارقإ مت يتلا٢٠٠٦ماعل ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نم ءازجألا  قفاو امك .  

يف تددح يتلا ٢٠٠٦ماعل ةجرحلا تامادختسالا تانيي عت ضارعتسا ىلع رشع سداسلا عامتجالا  
لوألا نيرشت يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفريرقت ا ٢٠٠٤ربوتكأ /  أ ىلع ىلع ةرداق ريغ " 
 يف ٢٠٠٦ماعل ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نم نيتئفلا نيتاه ضارعتسا متيسف يلاتلابو ". مييقتلا
فارطألليناثلا يئانثتسالا عامتجالا مت يتلا تامادختسالاب ةصوصخم ةمئاق نييلاتلا نيلودجلا يف دريو .  

ا  ريغ "أ ىلع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهددح يتلا كلتو ،تقؤم ساسأ ىلع اهرارقإ
  ".مييقتلا ىلع ةرداق

ررقملا قفرم نم ثلاثلا عرفلا يف دراولا وحنلا ىلع ًاتقؤم ةدمتعملا ةجرحلا تامادختسالا تانييعت 
١٦/٢  

ةرقفلا بجومب ةدمتعملا ةجرحلا تامادختسالا تانييعت ٢٠٠٦  فرطلا   )ةيرتملا نانطألاب (٥ 
تاليصب –ةفوطقم راهزأ   ايلارتسأ ةيمحم قطانم –  زرأ )١،٧٥(  يكالهتسا فيلغت –،   )٦،١٥( ،

  )٧،٥(ةفحاز قاسب ةلوارفلا 
عاونأ عينصت قفارم )٦،٩٧٤(قيقدلا نحاطم   ادنك   )٢،٠٥٧(ةنوركملا ، 
ةفوشكم لوقحو ةيمحم قطانم –تاليصب ةفوطقم راهزأ   اسنرف مامش )٥،٥(ناجنذاب ) ٨،٢٥(   ،

زيهجت قفارمو نحاطم )٤،٠( مطامطلا )٥(،   ،)١٢،١(  
ةيمحم قطانم –ةفوطقم راهزأ   ليئارسإ داصحلا دعب ام –رومت ) ٦٣(  قطانم خيطب )٠،٦٨٩(   ،

لوقحلا لخاد –ةيمحم  روذبلا جاتنإ )٤٢،٦(   ،)٢٢(  
ةفوطقم راهزأ )٠،٢٧٥(ةنيزلل ةينف عطق   ايلاطيإ تاليصب –،  ةيمحم قطانم –   –ناجنذاب ) ٦٣( 

مامش )٤٤(ةيمحم قطانم  ةيمحم قطانم –،  لفلفلا )٤(  ةيمحم قطانم –،  ةهكاف )٣٠(   ،
ةيمحم قطانم –ةلوارفلا  مطامطلا )٨٠(  ةيمحم قطانم –،   )٣٣٣(  

رضخألا –لفلفلا عاونأ   نابايلا لفلفلا عاونأ )٦٥،٦(  راحلا –،   )٩،٣(  
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ةرقفلا بجومب ةدمتعملا ةجرحلا تامادختسالا تانييعت ٢٠٠٦  فرطلا   )ةيرتملا نانطألاب (٥ 
ةفحاز قاسب ةلوارفلا )٨(ةلوارفلا ةهكاف   ادنليزوين  ،)٢(  
سيداك –ةفوطقم راهزأ   اينابسإ ليلس –  ةيمحم قطانم –  ةفوطقم راهزأ )١١(   –انولتاك (، 

ةفوشكم لوقحو ةيمحم قطانم–لفنرقلا   () ٣،٦(  
ةكلمملا 

  ةدحتملا
  )٩،١(ةلوارفلا ةهكاف 

تايالولا 
ةدحتملا 

  *ةيكيرمألا

ةفاج علس)١٥،٣٨) (واكاكلا بوبح(لكايه /ةفاج علس باشعأ ةزهجم ةيذغأ /لكايه/، 
نابجألا عينصت قفارمو تارا  ناجنذابلا )٢٧،٦٩١(و لوقح –،  نحاطملا )٢٠،٩٣٣(   ،

نيتاسب )١١١،١٣٩(زيهجتلا قفارمو  لفلفلا عاونأ )٣٠٠،٣٩٤(ةهكافلا عرز ةداعإ ،   ،
لوقح – ةلوارفلا ةهكاف )٦٩٤،٤٩٧(  لوقح –،  مطامطلا )٣٩٧،٥٩٧(  لوقح –،   
)٦٢٧،٥٥٢(  

ا ٢٠٠٦ماع تانييعت  أ ىلع ةددحملا نيرشت رهش ريرقت يف " مييقتلا ىلع ةرداق ريغ" 
تامادختسالا تانييعت نأشب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ٢٠٠٤ربوتكأ /لوألا  
  ليثيملا ديموربل ةجرحلا

تارايخلا ةنجلل يعجرملا مقرلا   فرطلا
  ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا

ةنيعملا ةيمكلا   ةعانصلا
  )ةيرتملا نانطألاب(

دروتسم–ثاثأ   -  ليئارسإ    ١،٤٢٢  
  ١٣٠  زيهجت قفارمو نحاطم It5-N8  ايلاطيإ
  ١٦٢،٨١٧  ةنيز تاتابن  US56N8  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا
  ١٣٥،٧٤٢  نخدم ريرتخ محل  CUN2003/048, US56N6  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

ررقملا نم ٧ةرقفلل ًاقفوو   - ٥ ددصب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نإف ١٦/٢   ،
اهتعضو يتلا ةديدجلا ضارعتسالا تاءارجإ كلذ يف ةمدختسم ،نيتمئاقلا يف ةنيبملا تانييعتلا ضارعتسا 

ةقيثو تامولعملا عيمج ىلإ ًادانتسا كلذو ،رشع سداسلا مهعامتجا يف فارطألا اهدمتعا يتلاو ةنج للا
  .ةدراولا ةلصلا

يف ضارعتسالا جئاتن نع فارطألل ريرقت ميدقتب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف م وقيس  - ٦
ناسين٣٠لبق تقؤم ريرقت لكش  لبق يئا٢٠٠٥ليربأ /   ريرقت لكش يفو رايأ  دعبو . ٢٠٠٥ويام / 

  .فارطألل يناثلا يئانثتسالا عامتجالا يف جئاتنلا هذه يف رظنلا متي كلذ
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت لامكتسا بقع ًاروف ةركذم رادصإب ةنامألا موقتس  - ٧  
  .اهيف رظنلا اولصاوي يكلو تامولعملاب فارطألا ةطاحإ ةلصاومل كلذو يداصتقالا
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دحاو موي ةدمل يناثلا يئانثتسالا عامتجالا داقعنا ررقملا نم نأ ظحالت نأ فارط ألاب ردجي  - ٨
ماظنلا نأ ،عامتجالل ةوعدلا ةلاسر يف هيلإ راشم وه امبسح ،ًاضيأ اوظحالي نأ م . طقف  ردجي امك

ضيوفت قئاثو ميدقت يغبني هنأ ىلع صني فارطألل ةيئانثتسالا تاعامتجالا ىلع قبطملا يلخادلا 
 ٢٤زواجتي ال دعوم يف عامتجالل يذيفنتلا نيمألا ىلإ نيراشتسمو ءالدب نيلثمم يأ ءامسأو نيلثم ملا

ىلإ دفولا ليكشت يف ةقحال تارييغت يأ ميدقت يغبني امك . ناكمإلا ردقب عامتجالا حاتتفا نم ةعاس
نع وأ ةموك حلا وأ ةلودلاسيئر نع امإ ةرداص ضيوفتل ا قئاثو نوكت نأ يغبنيو. يذيفنتلا نيمألا

ةصتخملا ةطلسلا نع ،يميلقإلا يداصتقالا لماكتلا ةمظنم ةلاح يف ،ةرداص نوكت نأو ،ةيجراخلا ريزو 
  .ةمظنملا كلت يف

_________  


