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  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

 

يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا 
ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 

  نوزوألا ةقبطل
نورشعلاوعبارلاعامتجالا     

زومت١٦ – ١٣ ،فينج  ٢٠٠٤هيلوي / 
تقؤملا لامعألا لودج نم٧دنبلا   * 

نيجيب ليدعت يف فارطألا تامازتلا  نأش ب١٥/٣ررقملا ذيفنت يف رظنلا 
قلعتي اميف لايرتنوم لوكوتورب نم ٤ةداملا بجومب  نوبركلا تابكر مب 

  ةيرولف ةيرولكورديهلا

لوكوتورب نم ٤ةداملا بجومب نيجيب ليدعت يف فارطألا تامازتلا   :١٥/٣ررقملا   
  ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمبقلعتي اميف لايرتنوم 

  ةنامألا نم ةركذم
ىلع تقدص يتلا ٥ ةداملا بجومب ةلماعلا ريغلايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا هاندأ لودجلا جردي   -  ١  
حلطصم نأ ١٥/٣اهررقم يف فارطألا تررق دقو . لوكوتوربلل نيجيبو نجاهنبوك يليدعت ريغ ةلود " 

ةرقفلا ٤ةداملا يف دراولا " لوكوتوربلا اذه يف فرط لوكوتوربلا نم ٩،  لماع ريغ فرط يأ لمش ي 
ا ىلع قفاوي مل٥ةداملاب  لودجلا نيبي امك. نيجيبو نجاهنبوك يليدعتب ديقتل  تمدق يتلا فارطألا  

لاثتمالا نأشبو ١٥/٣ررقملا نم ‘ ١‘) ج (١ةرقفلل ًاقفو نيجيب ليدعت ىلع قيدصتلا نع تامولعم   
ىلإ فلأ ٢، ٢ةدامل ل و ياز٢  توربلا نم٤   ١ةرقفلل ًاقفوو نجاهنبوك ليدعت نم ةلدعملا ةغيصلاب لوكو  
ىتح ،١٥/٣ررقملا نم ‘ ٢‘) ج( ناسين٥  ةنجل ىلإ ةنامألا اهاقلتت يتلا تامولعملا لاحتسو .٢٠٠٤ليربأ /   

ىلإ ١٧نم ةرتفلا يف دقعيس يذلا اهعامتجا يف اهيف رظنتل ذيفنتلا  زومت١٩  لاحت فوسو . ٢٠٠٤هيلوي / 
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ا اةيأ   ا غلبتيتلا تانايبلاو تامولعملا هذه ساسأ ىلع ةنجلل يلدت تاقيلعت ةنامألا عامتجالا ىلإ  
  .فارطألل رشع سداسلا

ةرقفلا ٤ةداملا يف ةدراولا " لوكوتوربلا اذه يف فرط ريغ ةلود"حلطصم نإ   -  ٢ كلت ىلع يرس ي ال ٩، 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا لودلا  ىتح لوكوتوربلا نم ٥  اثلا نوناك١  يلتو . ٢٠١٦رياني /ين 

هيلإ عوجرلل ًاليهست كلذو١٥/٣ررقملا نم ةخسن لودجلا   .  
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نيجيبو نجاهنبوك يليدعت يف ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا  ىتح –  ناسين٥    ٢٠٠٤ليربأ / 
  **‘ ٣‘) ج (١ةرقفلل ًاقفو ةمدقم تانايب 

ةلماعلا ريغ فارطألا   ١٥/٣ررقملا نم 
  ٥ةداملاب 

ليدعت يف فرط 
  نجاهنبوك

يف فرط 
  *‘٢‘) ج (١  *‘١‘) ج (١  نيجيب ليدعت

 ٢، ٢ةداملا 
ياز٢–فلأ    

* ‘٢‘) ج (١
  ٤ةداملا 

 معن معن معن  الك  معن  ايلارتسأ
        الك  معن  اسمنلا
        الك  معن  ناجيبرذأ
        الك  الك  سوراليب
       الك  معن  اكيجلب
       معن  معن  ايراغلب

       معن  معن  ادنك
       معن  معن  ةيكيشتلاةيروهمجلا 

       معن  معن  كرمنادلا
       معن  معن  اينوتسإ

       معن  معن  ةيبوروألاةيعامجلا 
       معن  معن  ادنلنف
       معن  معن  اسنرف
       معن  معن  ايناملأ
 معن معن معن الك  معن  نانويلا

       معن  معن  ايراغنه
       معن  معن  ادنلسيآ
       الك  معن  ادنلريأ
       معن  معن  ليئارسإ
 معن معن معن  الك  معن  ايلاطيإ
        معن  معن  نابايلا

 معن معن معن  الك  الك  ناتسخازاك
        الك  معن  ايفتال
        معن  معن  نياتشنتخيل
      معن  الك  معن  ايناوتيل
       معن  معن  غروبمسكل
       معن  معن  وكانوم
       معن  معن  ادنلوه
       معن  معن  ادنليزوين
       معن  معن  جيورنلا
 معن معن معن  الك  معن  ادنلوب
 معن معن معن  الك  معن  لاغتربلا
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  **‘ ٣‘) ج (١ةرقفلل ًاقفو ةمدقم تانايب 
ةلماعلا ريغ فارطألا   ١٥/٣ررقملا نم 

  ٥ةداملاب 
ليدعت يف فرط 

  نجاهنبوك
يف فرط 

  *‘٢‘) ج (١  *‘١‘) ج (١  نيجيب ليدعت
 ٢، ٢ةداملا 

ياز٢–فلأ    

* ‘٢‘) ج (١
  ٤ةداملا 

        الك  الك  يسورلاداحتالا 
       معن  معن  ايكافولس
       معن  معن  اينيفولس
       معن  معن  اينابسأ
       معن  معن  ديوسلا
       معن  معن  ارسيوس
        الك  الك  ناتسكيجاط
        الك  الك  ناستنمكرت
 معن معن معن  الك  معن  ايناركوأ

        معن  معن  ةدحتملاةكلمملا 
        معن  معن  ةيكيرمألا ةدحتملاتايالول ا
        الك  معن  ناتسكبزوأ
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تابكرمب قلعتي اميف لايرتنوم لوكوتورب نم ٤ةداملا بجومب نيجيب ليدعتب فارطألا تامازتلا   -١٥/٣ررقملا   
  ةيرولف ةيرولكوالدبهلا نوبركلا

  ءارآلا قفاوتب لمعت الأ ىلع ديكأتلا
لوكوتورب يف فارطألل عبارلا عامتجالا هدمتعا يذلا ليدعتلا يف فارطألا مازتلا ديكأت ديعي ذإ  

يناثلا نيرشت٢٥يف نجاهنبوك يف لايرتنوم  كالهتسا ىلع ةباقرلاب ") نجاهنبوك ليدعت ("١٩٩٢ربمفون / 
،لكورديهلا نوبركلا تابكرم   ةيرولف ةيرو

لوكوتورب يف فارطألل رشع يداحلا عامتجالا هدمتعا يذلا فارطألا مازتلا ديكأت ديعي ذإو  
لوألا نوناك٣يف نيجيب يف لايرتنوم  نوبركلا تابكرم جاتنإ ةبقارمب ") نيجيب ليدعت ("١٩٩٩ربمسيد / 
،   ةيرولف ةيرولكورديهلا

ًافارطأ دعب حبصت مل يتلا لودلا عيمجةوقب ثحي ذإو قيدصتلا ىلع نيحيب وأ نجاهنبوك يليدعت يف    
،   نكمم تقو برقأ يف امهلوبق وأ امهيلإ مامضنالا وأ امهيلع

، يف اهسفن ىلع تعطق دق ،نيجيب ليدعت يف فارطألا نأ ىلإ ريشي ذإو يناثلا نوناك١  رياني / 
ةرقفلا بجومب تامازتلا ٢٠٠٤ ةرقفلاو ًاسماخ ١،  ةداملا نم ًاسماخ ٢  وتوربلا نم٤  تادراو رظحب لوك  

ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم   ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم (اب ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تارداصو
  ،"لوكوتوربلا اذه يف فرط ريغ هلود"يأ نم ) ةيرولف

ةرقفلا نأ ىلإ ريشي ذإو ةداملا نم ٩  هنأ ىلع صنت لوكوتوربلا نم ٤  لمشي ،ةداملا هذه ضارغأل " 
ةمظنم وأ ةلود ،ةباقرلل ةعضاخ ةنيعم ةدام يأب قلعتي ام "لوكوتوربلا اذه يف فرط ريغةلود "حلطصم   ،

  ،"ةداملا كلت ىلع ةيراسلا ةباقرلا ريبادتب مزتلت نأ ىلع قفاوت مل يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ
ةداملا نم ٨ةرقفلا نأ ًاضيأ ظحالي ذإو  نيجيب ليدعت يف فارطألل حمست لوكوتوربلا نم ٤   

لوكوتوربلا اذه يف فرط ريغ ةلود يأ "نم ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم  ريدصتو داريتساب 
اوملاو٢ةداملا ماكحأل ًالماك ًالاثتما لثتمت ةلودلا هذه نأ اهل عامتجا يف فارطألا تررق اذإ ،اهيلإ وأ   ٢د  

ةرقفلا يف ددحم وه امك ىنعملا اذ ٢ىلإ فلأ   تانايب تمدق ا  أو ،ةداملا هذه نم ءاط  ٧"،  
حلطصم ىنعم نأب رقي ذإو اميف ةفلتخم تاريسفتل عضخي دق " لوكوتوربلا اذه يف فرط ريغ هلود" 

ريبادت ضرف ءوض يف ،نيجيب ليدعت يف فارطألا بناج نم ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب قلعتي 
ريبادت ضرف مت اميف ،نجاهنبوك ليدعت يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ىلع ةباقر 

،   نيجيب ليدعت يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإ ىلع ةباقر
ةيرولفلا ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ وأ كالهتسا ىلع ةباقرلا ريبادت نأكلذك كردي ذإو   

ةداملا نم ١ةرقفلاب ةلماعلا فارطألا ىلع يرست ال نيجيب ليدعت وأ نجاهنبوك ليدعت بجومب ءاوس   ٥ ،
  ،٢٠١٦ماع ىتح لوكوتوربلا نم 

ةرقفلا قيبطتل ةسرامم ءاسرإ يف قايسلا اذه يف تبلا يف هنم ةبغرو ةداملا نم ٩   ٤ ، لوكوتوربلا نم  
فارطألا هقبطت "لوكوتوربلا اذه يف فرط ريغ ةلود"حلطصمل ءارآلا قفاوتب دحاو ريسفت ديدحتب كلذو   ،
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نم ٤ةداملا بجومب ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم يف راجتالا ضرغل نيجيب ليدعت يف   
،   لوكوتوربلا

نأ وأ ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نيجيب ليدعت يف فارطألا دروتست نأ عقوتي ذإو  
ريغ ةلود "يأ ىلإ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ريدصت وأ داريتس ا ىلإ يدؤت ال قرطب اهردصت

مييقت ىلإ ةجاحلاب رارقإلا عم ،ةركذملا هذه يف حلطصملا كلذ ريسفت بسح " لوكوتوربلا اذه يف فرط
،   عقوتلا اذه ققحت

ةعوم ب ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ريدصتو داريتسا رظحب نيجيب ليدعت يف فارطألا مزتلت نأ  -  ١ ا
ةيميلقإلا تامظنملاو لودلاب قلعتي اميف ) ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم(ميج قفرملاب ىلوألا 

يناثلا نوناك١نم ًارابتعا ،نيجيب ليدعت يف فارطألا ريغ يداصتقالا لماكتلل  يلي امل ًاقفو٢٠٠٤رياني /   :  
ةداملا نم ٩ةرقفلا يف دراولا " لوكوتوربلا اذه يف فرط ريغ ةلود"حلطصم قبطني الأ   )أ(  ٤ 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا لودلا ىلع  ىتح كلذو ،لوكوتوربلا نم ٥  يناثلا نوناك١  رياني / 
ًاقفو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتساو جاتنإ ىلع ةباقرلا ريبادت حبصت امدنع ٢٠١٦  ،

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا لودلا ىلع ةيراس ،نيجيبو نجاهنبوك يليدعتل  ؛لوكوتوربلا نم٥     
تامظنملاو لودلا عيمج " لوكوتوربلا اذه يف فرط ريغ ةلود"حلطصم لمشي نأ   )ب(

  ؛نيجيبو نجاهنبوك يليدعتب مازتلالا ىلع قفاوت مل يتلا ىرخألا يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإلا
قباسلا ريسفتلا دامتعاب طبترملا تيقوتلا اهضرفي يتلا ةيلمعلا تابوعصلا كاردإ كلذ عمو   )ج(
ةرقفلا قبطنت "لوكوتوربلا اذه يف فرط ريغ ةلود"حلطصمل  ال دعومب ،ةينعملا ةلودلا مقت مل ام ) ب (١، 
راذآ٣١زواجتي  يلي امب٢٠٠٤سرام /   :  

هلوبق وأ هيلإ مامضنالا وأ نيجيب ليدعت ىلع قيدصتلا يونت ا   ‘١’  أب ةنامألا راطخإ
  ؛نكمم تقو برقأ يف

داوملاب لماك لاثتما ةلاح يف ا   ‘٢’  فلأ٢، ٢أ تابثإ ىلإ   ةداملاو ياز ٢  نم ٤   
؛نجاهنبوك ليدعتنملدعملا وحنلا ىلع لوكوتوربلا     

 ٣١يف لمكتستل ،ةنامألا ىلإ هيلاع ‘ ٢‘و‘ ١‘نيترقفلا نع تانايب ميدقت   ‘٣’
عت جراخ ةلودلا هذه نوكت ةلاحلا هذه يفو٢٠٠٥سرام /راذآ ريغ هلود "فير ، 

  ؛فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ماتتخا نيح ىلإ" لوكوتوربلا اذه يف فرط
  ؛فارطألا ىلإو ذيفنتلا ةنجل ىلإ) ج (١ةرقفلا بجومب ةدراولا تانايبلا ةنامألا لسرت نأ   -  ٢
رشع سداسلا عامتجالا يف هب لمعلاو قباسلا ررقملا ذيفنت يف فارطألا رظنت نأ   -  ٣

لودلا نم ةمدقملا تانايبلا ىلع ذيفنتلا ةنجل اهيدبت دق تاقيلعت يأ رابتعالا نيعب ذخأت نأ ىلع ،فارطألل  
راذآ٣١ىتح  ةرقفلا بجومب ٢٠٠٤سرام /    ).ج (١ 

________  


