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

  نوزوألا
نورشعلاوعبارلاعامتجالا     

زومت١٦ – ١٣، فينج  ٢٠٠٤هيلوي / 

 تاجتنم داريتسا يف بغرت الو ،يلحملا مادختسالا ضرغل ع نصت ال يتلا نادلبلاب ةمئاق عضو
  )١٠/٩ررقملا (ءابو فلأ نيقفرملا يف ةجردملا داوملا ىلع اهليغشت رارمتسا دمتعي تادعمو 

اهررقم بجومب ،لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا تبلط  -  ١ ، إ١٠/٩  تاجتنم ع نصت ال يتلا فارطألا ىل
، نمتادعملا وأ تاجتنملا هذه لثم داريتساب حمست ال و، )١(ررقملا اذه يف ةجردم تادعمو ردصم يأ ضرغل  
ب ،تءاشنإ ،ةنامألاغالبإ  ،يلحملا مادختسالا تادعملاو تاجتنملاكلتداريتسا ىل ع اهتقفاوم مدع   .  

تاجتنملا هذه لثم ىقلتت نأ دوت ال يتلا فارطألا بةمئاقب ظفت حت نأةنامألا ىلإ فارطألا  تبلطو  -  ٢
  .ًايونس فارطألا ىلعاهعزوتو ةمئاقلا هذه لمكتست نأو تادع ملاو
رايأ١٥ىتح فارطألا نم ةدراولا تالسارملا ساسأ ىلع ةدعملا ،فارطألا ةمئاق انه  قفرتو  -  ٣ ويام / 

فارطألاملعل، ٢٠٠٤  .  
  

                                                           
و فلأ قفرملا يف ةددحم ةباقرللةعضاخ ةداـم يأ ىلع ةيوتحملا تادـعملاو تاجتنملا  )١( لوكوتورب نم ءاب قفرملا   
ديربتلا تادعم ) ٢(؛ )ةتبثم ريغ وأ لقنلا طئاسو يف ةتبثم ءاوس(تانحاشلاو تارايسلل يئاوهلا فييكتلا تادحو ) ١: (لايرتنوم
و فلأ قفرملا يف ةجردم ةباقرللةعضاخ داوم ىلع يوتحت نيح(يرارحلا خضلا /يئاوهلا فييكتلا تادعمو يراجتلاو يلرتملا قفرملا  
و ةدربمداومك ءاب تالآو ،هايملا تادربمو ،ةبوطرلا ت اليزمو ،قيمعلا ديمجتلا تادعمو ،تاجالثلا لثم) (جتنملل ةلزاع وأ/ 

ءا نثتساب تالوصوريألا تاجتنم) ٤ (؛لقنلاديربتلا  تادحو) ٣(؛ )ةيرارحلا تاخضملاو ،ءاوهلا فييكت تادحوو ،جلثلا عنص
وأ ةيلوألا تارميلوبلا ) ٧(؛بيبانألا ةيطغأو لزعلا تاحولو حاولأ ) ٦(؛ةلاقنل ا قيرحلا ءافطإةزهجأ ) ٥(؛ةيبطلا تالوصوريألا 

 .ةطيسولا
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  قفرملا

مادختسالا ضرغلكوتورب يف فارطألا ةمئاق   عِن ص يلحملا  ت ال يتلا لايرتنوم لو
داوملا ىلع اهليغشت رارمتسا دمتعي تادعمو تاجتنم داريتسا يف بغرت الو 

  ١٠/٩ررقملاب ًالمع ءابو فلأ نيقفرملا يف ةجردملا 
  
   اينابلأ

  رئازجلا

داوم ا ت يتلا مظنلا نم اهريغو تادعمو تابكرم دروتست نأ دوت ال ادوبربو اوغيتنأ  ايلمع يف مدختس
، ايسينودنإ ،غنوك غنوه ،ايزيلام ،ايروك ةيروهمج ،ناويات ،نابايلا نم ،نوزوألل ةدفنتسم

 .اليورتفو ليزاربلا ،كيسكملا ،ةروفاغنس

يف ةجردملا داوملا ىلع اهليغشت دمتعي يتلا تالوصوريألا تاجتنم داريتسا يف بغرت ال   نيتنجرألا
ةينورتكلإلا تارادلا ةيقنتو ةيبطلا تامادختساللالإ ،اهرسدل فلأ قفرملا ىضتقمبو .  

قفرملا يف ةجردملا داوملا ىلع دمتعت يتلا تالوصوريألا جاتنإ رظح مت ٢٤٠٤٠نوناقلا   ،
هالعأ ةروكذملا تامادختسالا ءانثتساب١٩٩٣ربمسيد /لوألا نوناك ذنم فلأ  ،.  

  :ثيح ةلومحملا قيرحلا ءافطإ ةزهجأ ءانثتساب  ايلارتسأ
،   )أ( عافدلاو ،يرطيبلا بطلا ضارغأو ةيبط ضارغأل ًايرورض جتنملا نوكي

ةيلمع لئادب دجوت ال نيحو ؛ةماعلا ةمالسلاو يعانصلا لا   ا يف ةمالسلاو
امبسح ،جتنملا عينصتلا وأ ليغشتلا يف لودجلايف ةجردملا داوملا مادختسال   

  ؛ضرغلكلذل ًالاعف لظيل لاحلا يضتقي 
، ا ببسب هنإ  )ب( جتنملا مادختسا وأ عينصتب قلعتي نوناق اهيلع صني يتلا طورشل

وأ ليغشت يف نيقفرملا يف ةجردملا داوملا مادختسال ةيلمع لئادب دج وتال 
وأ؛ةلاحلا هبلطتت امل ًاقفو ،جتنملا عينصت    

ةرياعملا ةزهجأعم نارتقالاب جتنملا مدختسي   )ج(  تادعموأ يملعلا سايقلا  وأ 
  .ةمالسلا ىلع ظافحلا

    ناجيبرذأ
    نيرحبلا
    ليزاربلا
    ايراغلب

    ادنك
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تامادختسا وأ ةيبط تامادختسال الإ تالوصوريألا تاجتنم داريتسا  يف بغرتال   نيصلا

يف ةجردملا داوملا ىلع اهليغشت رارمتسا دمتعي يتلاو ،نآلا ىتح اهل لئادب دجوت ال ىرخأ 
  .ءابو فلأ نيقفرملا

رمقلارزج      
    وغنوكلا ةيروهمج
    راوفيد توك
    اكيراتسوك
    ايتاورك
    ةيكيشتلا ةيروهمجلا
    كرمنادلا
داريتسا يف بغرتال   ةيكينيمودلا ةيروهمجلا يئاوهلا فييكتلاوديربتلل ةيراجت وأ/و ةيلحم تادعم"  يرارحلا خضلا / 

داو مك ءاب قفرملا وأ فلأ قفرملا يف ةجردم ةباقرلل ةعضاخ داوم ىلع ةيوتحم نوكت نيح(
  ..").جتنمللةلزاع وأ / وةدربم

    رصم
  .ةيبطلا تامادختسالل الإ تالوصوريألا تاجتنم داريتسا يف بغرت ال  رودافلسلا
    اينوتسإ
    ةيبوروألا ةعامجلا
    يجيف
    ايراغنه
    ايسينودنإ

    اكياماج
    ندرألا
ةدوجوملا تادعملل لبقتسملا يف مزلت يتلا ةناي صلا تابلطتم نم يأ وأ رايغلا عطق ءانثتساب  تيوكلا

  دلبلا يف
    غربمسكل
    رقشغدم
ةلمعتسملاتابكرملا ادع ام  يوالم يئاوهلا فييكتلاب ةزه  ا   
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    وكانوم
    ادنليزوين
    جيورنلا
    ناتسكاب
    اينامور
يسورلاداحتالا      

    سيفينو ستيك تناس
  كرح مبةلماعلا تابكرملا كلذ يف امب  ايسول تناس
    ليشيس
    ايكافولس
    ايقيرفأ بونج
    اكنال يرس

    ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا
  ةيبطلا تامادختسالل تالوصوريألا ءانثتساب  سنوت
    ايكرت
    ولافوت
    ادنغوأ
    نميلا

_______  


