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يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا 
ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 

 نوزوألا
نورشعلاوعبارلاعامتجالا    

زومت١٦ – ١٣ ،فينج  ٢٠٠٤هيلوي / 
تقؤملا لامعألا لودج نم١٠دنبلا   * 

ررقملا نم ٢ةرقفلا بجومب ةذختملا تابيترتلل ةباجتسالا نع ريرقت   قابتساو ١٥/١٥ 
 ذيفنتلا ةنجل لمع ىلع كلذل بيطلا رثألا نعو ،جاتنإلاو كالهتسالا تانايب غالبإ
 ةنامألا نم ةركذم
عامتجال١٥/١٥ررقملا عجشي  - ١ جاتنإ نع تانايبلا لاسرإ ىلع فارطألا ،فارطألا    

ناريزح٣٠هاصقأ دعوم يف فارطألا اهلسرت نأ لضفيو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتساو  نم هينوي / 
لوليأ٣٠نم ًالدب ،ماع لك  ةداملا نم ٣ةرقفلا بجومب ًايلاح بولطم وه امك ،ربمتبس /  نم ٧   

 لاثتمالامدع اياضق نأشب اايصوت عضو نم ذيفنتلا ةنجل نكمي نأ هنأش نم اذهو . لايرتنوم لوكوتورب
ماعلا نم قحال تقو يففارطألا عامتجا داقعنا نم ٍفاك تقو لبق ررقملا نم ١ةرقفلا عجشتو .    

ةرقفلا ثحت امنيب ،كلذ لعفت نأ ىلع فارطألا ١٥/١٥ ررقملا نم ٤  ىلع ةدشب فارطألا ١٤/١٣   
دعوملا ىتح راظتنالا نم ًالدب ،ماقرألا هيف رفوتت تقو برقأ يف جاتنإل او كالهتسالا نع اانايب غالبإ

لوليأ٣٠وهو يئاهنلا   .ماع لك نم ربمتبس/ 
ررقملا نم ٢ةرقفلا بلطتو  - ٢ سداسلا عامتجالا ىلإ ريرقت ميدقت ةنامألا ىلإ كلذك ١٥/١٥   
، نتلا ةنجل لمع ىلع بيطلا هرثأ نع كلذكو هالعأ هيلإ راشملا عيجشتلل ةباجتسالا نع فارطألل رشع ذيف
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ىلع ينوناقلا رثألا ءافضإل لوكوتوربلا ىلع ليدعت ءارجإ ةدئاف ديدحت يف فارطألا ةدعاسم فد كلذو 
ررقملا نم ١ةرقفلا  ةنكمم ةصرف برقأ يف١٥/١٥   . 

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ةيونس تانايب تغلبأ يتلا فارطألا ددع هاندأ لودجلا نيبي  - ٣
يف لوكوتوربلا نم ٧ةرقفلا ب جومب ناريزح٣٠  ىلإ ٢٠٠٠ةرتفلا نع ،هينوي /  نكمي امكو . ٢٠٠٤ 

 ، نيررقملا يف دراولا عيجشتلا بقع هنأهتظحالم لبق تانايبلا غالبإ ىلع ١٥/١٥ و١٤/١٣،   ،٣٠ 
، /ناريزح ماع يف كلذ نع تغلبأ يتلا فارطألا ددع يف ةريبكةدايز تثدح هينوي  ٢٠٠٤. 

خيراتو ةنسلا بسح ،لايرتنوم لوكوتورب نم ٧ةداملا بجومب اانايب تغلبأ يتلا فارط ألا ددع :لودجلا  
 :غالبإلا

ريرقت دادعإ خيرات ةيا يف ةدراولا ريراقتلا ددع 
 ذيفنتلا ةنجل تانايب

يف هيلع صوصنملا خيراتلا يف ةدراولا ريراقتلا ددع 
 ١٥/١٥ررقملا 

ةنس 
تانايب 
داوملا 

ةدفنتسملا 
 نوزوألل

فارطألا  يلعفلا خيراتلا
ريغ 

ةلماعلا 
 ٥ةداملاب 

فارطأ 
 ٥ةداملا 

فارطألا  يلعفلا خيراتلا عوما
ريغ 

ةلماعلا 
 ةداملاب

فارطأ 
 ٥ةداملا 

 عوما

عوم جم
ددع 

فارطألا 
ةبلاطملا 

 غالبإلاب

١٦٧ ٤٩ ٣٧ ١٢ ٣٠/٦/٢٠٠٠ ٤٥ ٣٤ ١١ ١٥/٦/٢٠٠٠ ١٩٩٩ 

١٧٠ ٥٢ ٣٩ ١٣ ٣٠/٦/٢٠٠١ ٤٧ ٣٥ ١٢ ١٥/٦/٢٠٠١ ٢٠٠٠ 

١٧٧ ٥٥ ٤٣ ١٢ ٣٠/٦/٢٠٠٢ ٥١ ٣٩ ١٢ ١٧/٦/٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

١٧٩ ٦٢ ٤٨ ١٤ ٣٠/٦/٢٠٠٣ ٥٨ ٤٤ ١٤ ٥/٦/٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

١٨٢ ٩٥ ٦٩ ٢٦ ٣٠/٦/٢٠٠٤ ٦٣ ٤٧ ١٦ ٧/٦/٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 

يف اانايب نع تغلبأ يتلا ٩٥ ـلا فارطألا - ٤ ناريزح٣٠  ك يه٢٠٠٤هينوي /  اوغيتنأ : يلاتلا 
، اينيمرأ، ادوبربو  يدنوروب ،وساف انيكروب ،ايراغلب ،ننب ،زيلب ،اكيجلب ،سودابرب ،ناجيبرذأ ،اسمنلا  ،

 ، ايتاورك ،راوفيد توك ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج ،رمقلا رزج ،داشت ،ادنك ،نوريماكلا ،ايدوبماك
، بيج ،كرمنادلا ،ةيكيشتلا ةيروهمجلا ،صربق  ،ابوك ةعامجلا ،اي بويثإرودافلسلا ،رصم ،اكينيمود ،يتو

 ، ، اناغ ،ايناملأ ،ايجروج ،نوباغلا ،اسنرف ،ادنلنفةيبوروألا الاميتاوغ ،ادانيرغ ،نانويلا ، غ،  واسيب اينيغ ،ايني
اينودقم ةيروهمج ،غربمسكل ،ايناوتي ل ،اكياماج ،ليئارسإ ،ادنلريأ ،ايراغنه ،سارودنه ،يتياه ،انايغ

، ، فيدلم ،يوالم ،رقشغدم ،ةقباسلا ةيفالسوغويلا ايلوغنم ،افدولوم ،كيسكملا ،لاشرام رزج ،يلام  
 ، ةديدجلا اينيغ اوباب ،والاب ،ناتسكاب ،نامع ،جيورنلا ،ايريجين ،رجينلا ،ادنلوه ،ايبيمان ،برغملا
 ، نيدانيرغ رزجو تنسنف تناس ،ايسول تناس ،سيفينو ستيك تناس ،ادناور ،رطق ،لاغتربلا ،ياوغاراب

ةيروهمجلا ،ديوسلا ،مانيروس ،اينابسإ ،لاموصلا ،اينيفولس ،نويلاريس ليشيس ،دوسألا لبجلاو برصلا  ،
ةكلمملا ،ايناركوأ ،ادنغوأ ،وغابوتو دادينيرت ،اغنوت ،وغوت ،ةدحتملا اينارتت ةيروهمج ،ةيروسلا ةيبرعلا 

مان تييفو وتاوناف ،ياوغوروأةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا  ،. 
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ردجت ،ذيفنتلا ةنجل لمع ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا غالبإ قابتسابيطلا رثأل اب قلعتي اميفو - ٥  
ةيا برق يناثلاو ماعلا فصتنم يف لوألا عامتجالا دقعي ،ةنس لك نيعامتجا دقعت ةنجللا نأ ىلإ ةراشإلا 

 .ةرشابم فارطألل يونسلا عامتجالا ليبق ةداعو ،ماعلا

٦ - ، لوانتي ،اه يعامتجا نم عامتجالك نع ًايلحرم ًاريرقت ةنامألا دع  تذيفنتلا ةنجل لمعل ًاريسيتو
عم ٧ةرقفلا بجومب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع فارطألا غالبإ  ةلاح نع ليلحتداريإ ،  ريبادتل لاثتمالا   

 .لوكوتوربلاب ةباقرلا

فصتنم يف لوأل ا اهعامتجا يف ذيفنتلا ةنجل رظنل ةنامألا هدعت يذلا يلحرملا ريرقتلا رصتقيو - ٧
ةثالث وحن لبق وهو ،ريرقتلا دادعإل يئاهنلا خيراتلا لبق ةنامألا ىلإ تمدق يتلا ريراقتلا ةيطغت ىلع ،ماعلا 

ةدفنتسملا داوملا تانايبغالبإل يئاهنلا دعوملا نم رهشأ ىلإ نيعوبسأ لبقو ،لوكوتوربلا يف ددحملا نوزوألل    
 .١٥/١٥ر رقملا يف ددحملا خيراتلا نم عيباسأ ةثالث

تدعأ امدنع ةنامألا ىدل ةرف اوتم تناك يتلا ريراقتلل يلعفلا ددعلا ًاضيأ هالعأ لودجلا نيبيو - ٨
ماعلا فصتنم يف ذيفنتلا ةنجل اهيف رظنت يكللاثتمالاةلاح نع ريرقتلا   . 

_______ 


