
 قارعلا

اقبط
ً

لقي ال ام ضرعتو ،لماكلاب ريمدتلل اهضعب تضرعتو رارضأل لقألا ىلع ةسردم053 تضرعت دقف ،ةدحتملا ممألا نع تردص تامولعمل 
ابلاط06و ةملعمو ملعم001 نع

ً
ضارغأ يف تاعماجلاو سرادملا تارشع مادختسا متو .فاطتخالاو تاديدهتلاو تاباصإلاو لتقلل ةبلاطو 

اموجه07 كانهو .سرادملا نم ءشنلاو لافطألا دينجتب ةحلسم تاعامج تماقو .عازنلا فارطأ لبق نم ةيركسع
ً

ميلعتلا ىلع لقألا ىلع 
.ميلعتلاب نيلماعلاو بالطلا ىلعو ،ريراقتلا بسحب ،يلاعلا

 قايسلا

يف”ةيمالسإلا ةلودلا“ دوعصو ،3102 يف ةعيشلاو ةنسلا نيب يفئاطلا فنعلا دعاصت عم ،(7102-3102) ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا يف قارعلا يف نامألا مادعنا تالدعم تداز

اضيأ4102 يف ةيناملربلا تاباختنالاب طيحملا فنعلاو ،4102
ً

1.دالبلا رارقتسال ىربك تايدحت تلثم ،داسفلا يشفتو ةيموكحلا ةرادإلا ىوتسم فعضب ةنرتقم ،تاهجوتلا هذه .

اءدبو2.ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا دادتما ىلع دالبلاب قطانم ىلع ةرطيسلا ىلإ ةيمالسإلا ةلودلاو ةموكحلل ةيلاوملا تايشيليملاو ةيقارعلا نمألا تاوق تعسو
ً
ماع طساوأ نم 

اهتايلمع ةيقارعلا نمألا تاوق تأدب ةدحتملا تايالولا نم معدبو3.دادغب ةمصاعلا قرشو لامش ةينس اهبلغأ قطانم ىلع ةرطيسلا”ةيمالسإلا ةلودلا“ ميظنت بستكا4102

ماع نم لوألا فصنلا دادتما ىلع لصوملا ةيلمع تماد4.6102 لوألا نيرشت/ربوتكأ يف لصوملاو6102 رايأ/ويام يف ةجولفلا مث ،6102 طابش/رياربف يف يدامرلا دادرتسال
.نييندملا ناكسلا ىلع ةرمدم راثآ اهل تناكو ،7102

اررضت رثكألا قارعلا قطانمب نأب7102 ناريزح/وينوي يف فسينويلا تدافأ ذإ .ميلعتلا ىلع قيمع رثأ قارعلا يف عازنلل ناكو
ً
جراخ لافطألا نم ةئملاب09 ناك ،عازنلا نم 

ميدقت عم ،روطتلا ةيرظنو ىقيسوملاو نونفلاو بدألاو خيراتلا لثم ةيسردملا داوملا عنمب ميظنتلا مايق ريراقتلا تلقانت ،ةلودلا ميظنت ةرطيسل ةعضاخلا قطانملا يفو5.سرادملا

ةلودلا ميظنت ةرطيسل ةعضاخلا قطانملاب سرادملا ىلإ اهلافطأ لاسرإ نع تفك تالئاعلا نإ شتوو ستيار نمويه تلاقو6.ينيدلا ميلعتلا ىلع زكري ليدب يسارد ررقم
افوخو ،يسردملا ررقملا ىلع ميظنتلا اهلخدأ يتلا تاريغتلا ببسب ةيمالسإلا

ً
،نيلتاقملا فدهتست يتلا ةيوجلا تاراغلاب سرادملا برض ةيشخو ،خملا ليسغل لافطألا ضيرعت نم 

7.سيردتلل نيلهؤملا نيملعملا صقن ببسبو

اماع51 نس تحت تايتفلل ةلودلا ميظنت حامس مغرو
ً
طيمنت ىلع يوتحت اهوعضو يتلا ةيسردملا تاررقملا تناكو لوصفلا يف لافطألا نيب لصفلاب اوماق دقف ،سرادملا دايتراب 

مدع لاح يف لمشي امب ،شرحتلاو باصتغالا تاديدهت تايتفلا تهجاو ،اهنمو سرادملا ىلإ ةيدؤملا تاقرطلا لمشي امب ،ةماعلا ةايحلا يفو8.تايتفلاو ءاسنلا دض يبلس

ةلودلا يلتاقم نم جاوزلا ىلع رابجإلا نم نهتيامحل ةركبم نس يف تايتفلا جيوزتب تاهمألاو ءابآلا مايق نع ريراقت ترهظ امك9.نهيلع ةضورفملا سبلملا دعاوقب نهمازتلا

ءاسنلا نم تايديزيإلا دض بكترملا يسنجلا فنعلا نأ ىلإ ةيممأ قئاقح يصقت ةنجل تلصوتو01.ميلعتلا نم تايتفلا برست ىلإ يدؤت ةركبملا تاجيزلا نأ مغر ،ةيمالسإلا

11.ةيعامجلا ةدابإلا فاصمل ىقرت لامعأ ةباثمب ناك ،ةيسنج ضارغأل قيقرك تايتفلاو ءاسنلا عيبل عقاومك سرادملا مادختسا لثم ،ةيمالسإلا ةلودلا دي ىلع تايتفلاو

موجهلا تحت ميلعتلا“ ريرقت اهاطغ يتلا ةرتفلا نم ىلعأ تالدعمب ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا لالخ ميلعتلا تفدهتسا يتلا تامجهلا تناك ،تابارطضالاو فنعلا ديازت قايس يفو

4102”.

 سرادملا ىلع تامجهلا
7102 ناريزح/وينوي يف فسينويلا تدافأو .ميلعتلاب نيلغتشمو بلاط003 نم رثكأب ترضأ دقو ،سرادم ىلع ةيئاوشعو ةدمعتم ةمجه001 نم رثكأ7102-3102 ةرتف تدهش
اموجه831 عوقوب

ً
ببسب اذه له حضاولا ريغ نم ناك نإو ،ةلجاع تاحالصإ ىلإ جاتحت قارعلا سرادم فصن نأو ،7102 رايأ/ويامو4102 يناثلا نوناك/رياني نيب سرادملا ىلع 

ارصح عازنلا
ً
21.ال مأ 

ريرقت يف ةدراولا تامجهلا دادعأ فعض لثمت اهب غلبملا تامجهلا دادعأو .ةيوج تاراغ وأ نواه فئاذق وأ تارجفتمب تامجه ةروص يف سرادملا ىلع تامجهلا تناك ام ةداعو
قطانم ىلإ لوصولا ىلع ةردقلا راصتقا ىلإ نمألا سلجم راشأو .ريرقتلا اذه اهيطغي يتلا ةرتفلا ءانثأ غالبإلاو دصرلا ىلع ةضورفملا دويقلا مغر ،”4102 موجهلا تحت ميلعتلا“

31.ةرتفلا كلت ءانثأ ميلعتلا ىلع تامجهلل لماشلا دصرلا نود لاح ام ،5102 نم لوألا فصنلا ءانثأو4102 دادتما ىلع عازنلاب ةرثأتملا قارعلا

اموجه91 دصر ىلإ تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا لصوتو
ً
تالاحلا بلغأ يفو41.3102 ماع يف ،ةيمالعإلا رداصملاو ةدحتملا ممألا ريراقت بسحب ،سرادم ىلع 

،تامجهلا ددع سفن (يمانوي) قارعلا ةدعاسمل ةدحتملا ممألا ةثعب تقثوو .ةخخفم تارايسب سرادملا اومجاه وأ ،اهنم برقلابو سرادم لخاد تارجفتم عرزب نولوهجم ماق
 :لاثملا ليبس ىلع51.ال مأ نيتلثامتم نيتمئاقلا عئاقو له حضاولا نم نكي مل نإو

ازكرم رجفتم زاهج فدهتسا3102 راذآ/سرام11 يفف ةدحتملا ممألا رداصم بسحب
ً
ةئام بيصأو .ةرواجم ةيوناث ةسردمب رضأو دادغب يلامش سيبد ةدلبب ةطرشلل  •

اماع71و31 نيب مهرامعأ حوارتت بالط ةتسو
ً

الضف ،
ً

61.نيملعم4 ةباصإ نع 

اموجه ةيمالعإ ذفانمو ةدحتملا ممألا تقثو
ً
يراحتنا لخد ريراقتلا بسح .قارعلا يلامش ىونين ةظفاحمب ةينامكرتلا كبق ةيرق ىلع3102 لوألا نيرشت/ربوتكأ يف  •

الضف ،نيرخآلا نيملعملا نم مولعم ريغ ددعو ةسردملا ةريدمو لقألا ىلع لافطأ8 لتقف ،ةنحاشلا رجفو ةيئادتبا ةسردم بعلم ىلإ تارجفتملاب ةخخفم ةنحاشب
ً
نع 

الفط211 ةباصإ
ً

املعمو 
ً
71.لقألا ىلع 

81.نامأب اهليتف عزن متو تايتفلل ةسردم ىلإ ةيدؤملا قيرطلا ىلع ةلبنق فاشتكا مت3102 يناثلا نيرشت/ربمفون82 يف
•
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ىلع ءانب ،سرادملا فدهتسا فنع ةعقاو06 وحن لوح ريراقت ىلإ يملاعلا فلاحتلا لصوت .فاعضأ ةثالثب3102 يف تعقو يتلا كلت نع4102 يف اهب غلبملا تامجهلا تدازو
اموجه76 نأ ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا نأشب يونسلا ماعلا نيمألا ريرقت يف ءاجو91.ةيمالعإ ذفانمو ةدحتملا ممألا اهتعمج تامولعم

ً
،ميلعتلاب نيلماعو سرادم ىلع عقو 

ايئزج ىزعُت سرادملل ةفدهتسملا تامجهلا يف ةدايزلا هذه02.ماعلا لالخ قارعلا ءاحنأ ةفاك يف ،سرادملل يركسعلا مادختسالا لمشي امب
ً
تاباختنالا ىلع قباسلا فنعلا ىلإ 

ماق امك .ىرخأ تارجفتمو عنصلا ةيودي ةرجفتم ةزهجأ مادختسا لمشي امب ،3102 تامجه عباط سرادملا ىلع تامجهلا بلغأ تذختاو .4102 ناسين/ليربأ يف ةيقارعلا
12.ينابملا ررضت ىلإ ىدأ ام ،ةيقارعلا نمألا تاوق اهيمحت سرادم ىلع رانلا حتفب تالاحلا ضعب يف نوحلسم

 :لاثملا ليبس ىلع

اموجه32 عقو ةدحتملا ممألا بسحب
ً
رابنألاو نيدلا حالصو كوكركو دادغب اهنمو ،قارعلا نم ةيبرغلاو ةيلامشلا قطانملا يف عارتقالل زكارمك تمدختسا سرادم ىلع  •

22.تامجهلا هذه يبكترم ىلع فرعتلا متي ملو .4102 ناسين/ليربأ يف ةيناملربلا تاباختنالا ةرتف يف ،ىونينو

اكتف تامجهلا رثكأ دحأ عقو
ً
ناكو ،ةطلتخملا ةينسلا ةينامكرتلا ةيدركلا وتامروخ زوط ةقطنم يف نيتخخفم نيترايس ريجفت مت ثيح ،4102 ناريزح/وينوي9 يف اياحضلاب  •

تقحل رارضأ نع ريراقت رهظت ملو .سرادم نم برقلاب امهو ،يقارعلا يعويشلا بزحلا رقم برق رخآلاو ،يناتسدركلا ينطولا داحتالا بزح رقم ىلع نيموجهلا دحأ
اصخش62 تارجفتملا هذه تلتق ،يمانوي بسحبو .سرادملاب

ً
الفط مهنيب ،

ً
اماع51 نس تحت 

ً
ابلاط21 مهنم ،نيرخآ051 ةباصإ عم ،

ً
اماع51 نس تحت ةبلاطو 

ً
ملو .

32.ةانجلا ةيوه نع ريراقت رهظت

اموجه09 ةدحتملا ممألا تقثو .5102 ماع ءانثأ ىلعأ تالدعمب سرادملا ىلع تامجهلا ترمتساو
ً
بلغأ تعقو .اهنم ةعقاو86 نم تققحتو ميلعتلاب نيلماعو سرادم ىلع 

نيلماع ال ةيميلعت تآشنم ىلإ تهجُو يتلا تامجهلا ددع حضاولا نم سيلو .ماعلا رادم ىلع رمتسا يذلا لاتقلا وهو ،دادغب برق رابنألا يف لاتقلا ءانثأ (26) تامجهلا
 :لاثملا ليبس ىلع42.ميلعتلاب

اعيمج تعقو دقو ،5102 نم لوألا فصنلا لالخ سرادم ىلع تامجه سمخ ةدحتملا ممألل ريرقت قثو
ً
ةلودلا يلتاقمو ةيقارعلا نمألا تاوق نيب تامداصملا ءانثأ  •

ايلخاد نيحزانلا نم لوهجم ددع ةايحب ىدوأ ام ،رابنألا يف ةيمالسإلا
ً
52.سرادملاب اومتحا نيذلا 

62.تايرخأ تابلاط4 ةباصإ عم ةملعمو لقألا ىلع تابلاط4 الايد يف تايتفلل ةسردم برق تعرُز تارجفتم تلتق5102 ناريزح/وينوي61 يفف ،ةيمالعإ ريراقت بجومب
•

.ةخخفم ةرايس ببسب مأ قيرطلا بناج ىلع تعرُز ةلبنقل ةجيتن راجفنالا ناك اذإ ام لوح ريراقتلا براضت نيبتو

تانايب ةدعاق بسحب ،بالط3 ةباصإ يف اهببست ريراقتلا تلقانتو ،رابنألا يف ةسردم ىلع لوهجم ردصم نم نواه ةفيذق تطقس5102 يناثلا نيرشت/ربمفون92 يف •

72.(DTG) ةيملاعلا باهرإلا

.مئاقلا قايسلا يف تاريغت ءارج مأ تامجهلا ةبقارم تايدحت ببسب اذه ناك نإ حضاولا نم سيل نكل ،6102 يف راسحنالا يف ةذخآ سرادملا ىلع تامجهلا لوح ريراقتلا نأ ادب
ترضأ ةيوج تاراغ ،اهنم ققحتلا مت يتلا تامجهلا نيب نمو82.بسحف اهنم تامجه5 عوقو نم تققحت نكل ،6102 ءانثأ سرادم ىلع لقألا ىلع ةمجه11 ةدحتملا ممألا تقثو

الضف ،ةيمالسإلا ةلودلا ميظنت اهمدختسي ناك اهنم ةدحاو ،لصوملا يف نيتسردمب
ً

اضيأ ةدحتملا ممألا تقثوو92.ىونينو كوكرك يف لاتقلا يف ىرخأ سرادم3 ررضت نع 
ً

ميظنت اهبكترا دقف ريراقتلا بسحبو ،ةرشابم سرادملا ىلع تارجفتمو نواه فئاذق قالطإ ىلع تامجهلا هذه بلغأ توطنا03.رابنألاو دادغبو الايد يف سرادم ىلع تامجه
 :ةلثمألا نمو .ةيمالسإلا ةلودلا

13.ةيلحم ةيمالعإ ريراقت بسحب6102 رايأ/ويام61 يف يدامرلا يقرش ةسردم ةيمالسإلا ةلودلا ميظنت مجاه
•

موجهلا عقو دقو ،خركلا ةقطنمب ةسردم ىلع عنصلا يودي رجفتم زاهج مادختساب لقألا ىلع دحاو موجه عوقوب قارعلاب ةيرطُقلا غالبإلاو دصرلا ةيلآ لمع ةوق تدافأ •

23.ماعلا كلذ لوألا نيرشت/ربوتكأ رهش نم مولعم ريغ موي يف

اضرعت رثكألا ةقطنملا يه7102 يف لصوملا تناكو
ً
عوقو ىلإ ريشت ةدحتملا ممألاوsrawriA نمو ةيمالعإ ريراقت نم تامولعم يملاعلا فلاحتلا عمج .سرادملا ىلع تامجهلل 

اموجه02
ً
اموجه81 اهنمو ،7102 ناسين/ليربأو يناثلا نوناك/رياني نيب سرادم ىلع لقألا ىلع 

ً
يفو33.نيدلا حالص ةظفاحمب رخآو ،الايد ةظفاحمب دحاو موجهو ،لصوملا يف 

اليلحت (tatibaHNU) ةيرشبلا تانطوتسملل ةدحتملا ممألا رمتؤم ردصأ7102 ناسين/ليربأ
ً

ىلإ ليلحتلا راشأ .لصوملا يف سرادمب قحاللا رامدلا رهظُي يعانصلا رمقلا روصل 
دق ةسردم96 تناك ،ةنيدملل ةيقارعلا تاوقلا دادرتسا دعب7102 زومت/ويلوي ةياهن عمف ،ميلعتلا عمجت بسحبو43.رهشلا كلذ ةنيدملاب ةفلتخم عقاومب ريمدتلل ةسردم13 ضرعت

برثي يف ةسردم31 ضرعت عم ،ترمُد دق ةسردم91 نأ7102 ناريزح/وينوي يف ميلعتلا عمجت دافأ نيدلا حالص ةظفاحم يفو53.لصوملا برغ سرادم بلغأ يهو ،تررضت

63.تاقرش يف نيتسردمو ،يجياب يف4و ،ريمدتلل

اموجه151 نم ةدحتملا ممألا تققحت
ً
اموجه12 نع تامولعم يملاعلا فلاحتلا عمج ،هبناج نمو73.7102 يف سرادم ىلع 

ً
ةدحتملا ممألا نم ،7102 يف سرادم ىلع 

نيب نمو .ةيممألا غالبإلاو دصرلا ةيلآ اهنم تققحت يتلا تامجهلا نيب نم يه تامجهلا هذه نم يأ تناك اذإ حضاولا نم نكي ملو83.ةيمالعإ رداصمو يندم عمتجم تامظنمو
:يلي ام تامجهلا

ايلخاد نيحزان اهب ةسردم ىلع تارجفتمب موجه ةيلوؤسم لمحتت فلاحتلا تاوق نأsrawriA تدافأ
ً
93.7102 يناثلا نوناك/رياني31 موي ،لصوملا يف  •

–7102 طابش/رياربف11 يفف .ةيلحم ةيمالعإ رداصم بسحب ،7102 نم لوألا عبرلا ءانثأ ةيومد تامجهلا رثكأ دحأ نع ةيمالسإلا ةلودلا ةيلوؤسم ريراقتلا تلقانت •

04.نيملعم مهنيب ،نيرخآ ةباصإو نيتبلاط ةايحب ىدوأ ام ،لصوملا قرش يف ةسردم ىلع خيراوص ميظنتلا قلطأ – ريراقتلا بسحب

GCPEAGlobal Coalition to Protect Education from Attack
AEPCG – تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا



ميلعتلاب نيرخآ نيلماعو نيملعملاو سرادملا بالط ىلع تامجهلا

ابلاط06و ميلعتلاب نيلماعلا نم001 نع لقي ال امب تاديدهتلاو فاطتخالا عئاقوو تاراجفنالاو دمعلا لتقلا عئاقو ترضأ ،7102 ىلإ3102 نم ةرتفلا يف
ً
تالدعم تلظ .ةبلاطو 

ابيرقت دحاو ىوتسم ىلع تامجهلاب غالبإلا
ً
،”4102 موجهلا تحت ميلعتلا“ ريرقت يف اهب غلبملا تامجهلا ددع نم ام دح ىلإ لقأ تناكو ،ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا دادتما ىلع 

.تامجهلا ةيطغتب ةقلعتملا تابوعصلاو تايدحتلا ىلإ اذه عجري امبر نكل

يتلا ريراقتلا تلمتشاو .لصوملا لثم ،قارعلا يف”ةيمالسإلا ةلودلا“ ميظنت ةرطيسل ةعضاخلا قطانملا يف ميلعتلاب نيلماعلاو نيملعملاو بالطلا دض فنعلا عئاقو بلغأ تعقو

اوماق ةيمالسإلا ةلودلا يلتاقم نإ ليقو .ةيسردملا”ةيمالسإلا ةلودلا“ تاررقم سيردت يف اورمتسي مل اذإ لتقلاب نيملعملا ديدهت ىلع ةيمالسإلا ةلودلا لظ يف ةايحلا تفصو

24.خملا ليسغل اوضرعتي ال ىتح سرادملا نع مهلافطأ داعبإب نيريثك ءابآ مايق ريراقتلا تلقانتو14.ةديدجلا تاررقملاب مازتلالا نامضل سرادملا ىلع تايرودب

اعويش اهب غلبملا تامجهلا لاكشأ رثكأ نمو
ً
ةدحتملا ممألا تدافأو .نيلوهجم مهعفاودو ةانجلا ناك تالاحلا بلغأ يفو .سرادملا يريدمو نيملعملل دمعلا لتقلا3102 يف 

ةغللا يملعم ددهت تاروشنم عيزوت مت ثيح ،الايد ةظفاحم يف اميس ال ،نيملعملا دصرتت يتلا تاديدهتلا ءازإ قلقلا نع تبرعأو ،ميلعتلاب نيلماعل ةباصإ وأ لتق ثداح31 عوقوب
اموجه11 لوح ةيمالعإ ريراقت ىلإ يملاعلا فلاحتلا لصوت34.ةيزيلكنإلا

ً
احضاو نكي ملو44.3102 يف ميلعتلاب نيلماعو نيملعمو بالط ىلع 

ً
فلاحتلا اهاطغ يتلا تامجهلا ددع 

 :اهنيب نمو .تايتفلا ميلعتو ميلعتلاب تالماع تامجهلا ضعب تفدهتساو .هسفن تقولا يف ةدحتملا ممألا اهتطغو

54.يمانوي ريراقت بسحب ،لصوملا يف ،اهقلح عطق مت دقو ،ةتيم ةيحيسم ةملعم ىلع رثُع3102 يناثلا نوناك/رياني7 يف
•

متي ملو .3102 لوليأ/ربمتبس62 يف ،هلتقم وأ اهلتقم نع رفسأ ام لصوملا يف تايتفلل سلبان ةسردم ريدم وأ ةريدم ىلع رانلا نولوهجم قلطأ ،ةيمالعإ ريراقت بسحب •

64.ليتقلا سنجب غالبإلا

ممألا تقثو .بالط فاطتخا متو بالط ىلع ةدمعتم تامجه تعقوو ،4102 يف تالدعملا سفنب ميلعتلاب نيرخآلا نيلماعلاو نيملعملا قحب دمعلا لتقلا لامعأ ترمتساو
هذيفنت قايس يف نيملعملا فادهتسا يف ميظنتلا ةيادب عم ،4102 ماع رادم ىلع”ةيمالسإلا ةلودلا“ ميظنت لبق نم نيملعم ىلع تامجهب تاديدهتو تامجه01 ةدحتملا

ممألا ةيضوفمو يمانويلا تدافأو74.ميظنتلا ئدابم مهنيقلتو بالطلا خم ليسغل عقاومك سرادملا مادختساو يقارعلا ميلعتلا ماظن ىلع ةرطيسلا فدهتست ضرعأ ةيجيتارتسال
اماع31 نس قوف تايتفلا ةبلاطمب كوكرك يف ةلودلا ميظنت مايقب ناسنإلا قوقحل ةدحتملا

ً
تايرود شرحت بنجتل سرادملا ىلإ مهتانب لاسرإ نع ءابآلا فكف ،باقنلا ءادتراب 

 :يلي ام4102 يف نيملعملاو بالطلا ىلع ةقثوملا تامجهلا نيب ناكو84.دعاوقلا هذه ذافنإ ءانثأ نهب ميظنتلا

01 بيصأف ،4102 طابش/رياربف يف الايد ةظفاحمب ةبوقعب يف نيملعم لقت ةلفاح يف نيلوهجم لبق نم قيرطلا بناج ىلع تعرُز ةلبنق ترجفنا ،ةيمالعإ ريراقت بجومب •

94.لقألا ىلع نيملعم

4102 ناريزح/وينوي يف ةباقنلاب يدايق لايتغا ىلع اذه لمتشاو ،مهتالئاعو نيملعملا ةباقن تادايق فدهتسا ةيمالسإلا ةلودلا ميظنت نأب”ةيلودلا ميلعتلا“ ةئيه تدافأ •

05.ةيطارقميد رثكأ ميلعت ماظن ءانب دوهج يف هرود ءارج

الفط02 فاطتخا مت4102 ناريزح/وينوي22 يف
ً

نع لوؤسم”ةيمالسإلا ةلودلا“ نأ رداصملا ضعب ىرتوDTG. تانايب ةدعاق بسحب ،ةيدرك ةيبلغأ اهب سرادم نم  •

15.هنع هتيلوؤسم نلعي مل نإو ،موجهلا كلذ

مث ،مهذخأو ماوعأ01 نس قوف روكذلا عمجب ماقو رفعلت يف ةسردم ةلودلا ميظنت لخد – ناسنإلا قوقح ةيضوفمو يمانويلا تدافأ امك –4102 بآ/سطسغأ51 يف •

25.مهيلع رانلا قلطأ

4102 ماع لالخو35.ةدحاو بيذعت ةلاحو ،5102 ماع رادم ىلع نيملعمو بالطل فاطتخالاو دمعلا لتقلا عئاقو نم تارشعلا عوقوب شتوو ستيار نمويهو ةدحتملا ممألا تدافأ
ةدحتملا ممألا تققحتو .نيملعمو بالط ىلع تامجه ةيلوؤسم لمحتو هوضراعي نيذلا دارفألا فادهتسا يف ةيمالسإلا ةلودلا ميظنت رمتسا ثيح ،طامنألا سفن رارمتسا نيبت
اكاهتنا42 نم

ً
 :يلي ام تامجهلا نيب نمو45.بالطو نيملعم قحب 

55.ميظنتلل مهتضراعم ببسب لصوملا يف ةيوناث ةسردم نم نيملعم4 فاطتخاب ةيمالسإلا ةلودلا ميظنت ماق ،يمانويلا نع ردص ريرقت ىلع ءانب
•

املعم ميظنتلا مدعأ5102 راذآ/سرام يف
ً
65.”ريالاد ويمورو مايليوك“ ةسسؤم بسحب ،رفعلت يف اذهو ،ميظنتلا دقتنا ةيئادتبا ةسردمب 

•

4و قئاسلا لتقف ،ةيدادعإ ةسردم تابلاط لقي صاب-ينيم يف نولوهجم هعضو عنصلا يودي رجفتم زاهج رجفنا ،الايد يف اديص يبأ ةيحانب5102 ناريزح/وينوي61 يف •

75.تايرخأ تابلاط6 باصأو تابلاط

،ديدجلا ررقملا بجومب85.ميظنتلا ررقم سيردت اهضفر معزب ،لصوملا ةنيدمب ةيوناث ةسردم ةملعم لتقو بيذعتب ةلودلا ميظنت ماق5102 لوألا نوناك/ربمسيد9 يف •

اعونمم حبصأ
ً
الضف ،روطتلا ةيرظنو ىقيسوملاو نفلاو بدألاو يعيبطلا خيراتلا سيردت 

ً
95.ثانإلا تابلاطلاو روكذلا نيملعملاو تابلاطلاو بالطلا نيب لصفلا نع 

5 عوقو تدصر ثيح ،5102 ماعب ةنراقم ،ميلعتلا ىلع ريثكب لقأ تامجه نم ةدحتملا ممألا تققحت .6102 يف اهتريتو تأطابت دق نيملعملاو بالطلا ىلع تامجهلا نأ ادب
عمج06.ميظنتلا لبق نم ةدحاو ةملعم ديدهتو نيملعم4 ةباصإ وأ لتقو فاطتخا عئاقو اهنمو ،تامجهلا هذه عيمج ةيلوؤسم ةيمالسإلا ةلودلا ميظنت لمحت .بسحف تامجه

الضف ،6102 ماع يف نيلوهجم وأ ميظنتلا لبق نم دمع لتق ةلواحمو دمع لتق ةعقاو41 نع تامولعم يملاعلا فلاحتلا
ً

 :روكذملا نيب نم16.فاطتخا عئاقو نع 
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دقو ،يسردملا ميظنتلا ررقم ذيفنت مهضفر ءارج لصوملا يف نيفظومو نيملعم ةدع ةلودلا ميظنت مدعأ6102 يناثلا نوناك/رياني يف نأ ةيلحم ةيمالعإ رداصم تركذ •

ايجولويديأ فرطتم هنإ اولاق
ً
26.فنعلا ىلع ضرحيو 

ميدقتب نهماهتا دعب ،لصوملا يلامش ،توملا ىتح تاملعم3 شعاد ميظنت قرحأ ،ناسنإلا قوقح ةيضوفمو يمانويلا بسحب6102 يناثلا نوناك/رياني51 يف •

36.ةيقارعلا نمألا تاوق ىلإ تامولعم

املعم لتقو6102 يناثلا نوناك/رياني نم لوألا عوبسألا لالخ لصوملا يف نيملعم5 فطتخا ةلودلا ميظنت نأب ناسنإلا قوقح ةيضوفمو يمانويلا دافأ
ً
ةسردمب رخآ  •

46.يسردملا ميظنتلا ررقم نيقلت ت/ضفر اهنأل وأ هنأل لصوملا يف نيطسلف

56.قارعلا يف غالبإلاو دصرلاب ينعملا يرطقلا لمعلا قيرف بسحب ،فاطتخالاو لتقلاب ،قارعلا ءاحنأ يف ميلعتلاب نيلماع نولوهجم فدهتسا ،لقألا ىلع عئاقو7 يفو
•

 :7102 يف ميلعتلاب نيلماعو نيملعم دض تامجه نع لقألا ىلع ريراقت5 ترهظو

اليتق ةرصبلاب ةيوناث ةسردم ريدم دعاسم ىلع رثُع7102 يناثلا نوناك/رياني61 يف
ً

.ةيمالعإ ريراقت بسحب ،يناثلا نوناك/رياني41 يف لوهجم عقوم نم هفاطتخا دعب  •

66.اهنيعب ةهج مسا ركذت مل نكل موجهلا نع ةيلوؤسملاب”ميلعتلاو ةيناسنإلا ءادعأ“ ةعقاولاب تغلبأ يتلا نيملعملا ةباقن تمهتا

76.رابنألاب تايتفلل ةسردم يف ميلعتلاب نيرخآ نيلماعو نيملعم ةمجاهمب7102 يناثلا نوناك/رياني يف يقارعلا شيجلا نم دونج ةعومجم مايقب ميلعتلا ةرازو تدافأ
•

86.هترايس يف ةتبثم تناك ةلبنق ببسب7102 ناسين/ليربأ9 يف دادغب يف ملعم لتقمب تامولعم ةدحتملا ممألا تقلت
•

،كوكرك ةظفاحمب قوقد يف7102 لوألا نيرشت/ربوتكأ03 يف ةيوناث ةسردم ريدم تيبل يركسعلا يزلا نودتري نيمثلم لاجر6 ماحتقاب شتوو ستيار نمويه تدافأ •

اوضع ريدملا ناك .هلتقب مهمايق مث
ً
اطشن 

ً
96.بزحلل عبات يرابخإ ذفنمل روصمو يطارقميدلا ناتسدرك بزحب 

07.نيفطتخملل ثدح اذام فرعُي ملو .ةيلحم ةيمالعإ رداصم بسحب ،الايد ةظفاحمب هنباو ةسردم سراح نولوهجم فطتخا7102 لوألا نيرشت/ربمفون4 يف
•

تاعماجلاو سرادملل يركسعلا مادختسالا

حضاولا نم نكي ملو .ةيميلعتلا تاسسؤملا تارشع ىرخأ ةحلسم لئاصفو (ةيدركلا ةيركسعلا تاوقلا) ةكرمشبلا تاوقو”ةيمالسإلا ةلودلا“ ميظنتو ةيقارعلا تاوقلا تمدختسا

17.ىرخأ ةيركسع ضارغأ نيب نم ،تامجهلا نم ءامتحالل وأ ،زاجتحا زكارم وأ دعاوقك اهلامعتسا مت تالاحلا ضعب يف نكل ،تاسسؤملا هذه مادختسا مت فيك تالاحلا لك يف

نوناك/رياني ىتحو4102 ناريزح/وينوي ذنم ،ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا بلغأ دادتما ىلع هل ةدعاقك لصوملا ةعماجل ةلودلا ميظنت مادختسا يه ركذلاب ردجألا تالاحلا نم لعلو
تآشنمب رضأو ،مادعإلل عقاومو تانكثكو ةحلسألا ةعانصل شروك ةعماجلا تايانب ميظنتلا مدختسا دقو .ةقطنملا ىلع ةرطيسلا ةيقارعلا نمألا تاوق تدرتسا امدنع ،7102 يناثلا
قحاللا رامدلا تدصر يتلا ةهجلا ،(tatibaHNU) ةيرشبلا تانطوتسملل ةدحتملا ممألا رمتؤم بسحبو27.ةيعماجلا ةساردلا تاررقم رييغت لواحو ،اهضعب رمدو ةعماجلا

ايركسع تاعماجلاو سرادملا لامعتسا نأ ودبيو37.اهل ةيمالسإلا ةلودلا ميظنت لامعتسا ءارج رارضألل ةريثك ةيعماج ينابم تضرعت ،ةقطنملاب
ً
يتلا ةرتفلا دادتما ىلع ديازت دق 

وأ سرادم مادختسال تالاح قيثوت متي مل اهلالخو ،”4102 موجهلا تحت ميلعتلا“ ريرقت اهاطغ يتلا3102-9002 ةرتفلا يف اهلامعتسا قسن نم ضيقنلا ىلع ،ريرقتلا اهيطغي
ايركسع تاعماج

ً
.

لقألا ىلع ةدحاو ةسردم مده ىلإ ىدأ ام ،4102 يف ةيركسع ضارغأ يف سرادم عازنلاب فارطأ ةدع تمدختسا دقف ،3102 يف يركسع لامعتسا تالاح قيثوت متي مل امنيبو
ةظفاحم يف نيتسردم ةيقارعلا نمألا تاوق تمدختساو ،الايدو رابنألا يف سرادم3”ةيمالسإلا ةلودلا“ ميظنت مدختسا ،ةدحتملا ممألا بسحب47.مصخلا فرطلا تاوق لبق نم

سرادملا ةلودلا ميظنت مدختسا ،ةدحتملا ممألاو ةيقوقح تامظنم اهتقثو يتلا تالاحلا نم ديدعلا يفو57.لصوملا يف ةسردم ةكرمشبلا تاوق تمدختساو ،نيدلا حالص
ألل ميظنتلا داهطضا قايس يف ،لتقلاو بيذعتلل عقاومو زاجتحا زكارمك

ٌ
تلمتشا ةيميلعتلا تاسسؤملل ةلودلا ميظنت مادختسا ىلع توطنا يتلا اهب غلبملا تالاحلاو .ةيديزيإلا ةيلق

 :يلي ام ىلع

اقبط .4102 يف ةتقؤم ةروصب لقألا ىلع ةدحاو ةعماج لامعتسا مت
ً
اوزجتحاو رابنألا ةعماج ةلودلا ميظنت نم رصانع مهاد4102 ناريزح/وينوي يفف ،ةيرابخإ ريراقتل  •

67.تاعاس دعب ةعماجلا نوحلسملا رداغي نأ لبق ،بالطلا تارشع يبالط نكسم يف

باحطصا مت77.تايتفلاو ءاسنلا نع ةيبصلاو لاجرلا اولصفو ،ةيوناث ةسردم يف وشوك ةيرقب نييديزيإلا ناكسلا ةلودلا ميظنت ولتاقم عمج4102 بآ/سطسغأ51 يف •

ق دقو .مهولتقف رانلا مهيلع اوقلطأو لصفنم ناكم ىلإ تاونس01 قوف روكذلا عيمج
ُ

87.يبصو لجر ةئمعبرأب ردقُي ام ةعقاولا كلت يف لت

اماع51و8 نيب لافطألا ةلودلا ميظنت ولتاقم بحطصا4102 بآ/سطسغأ يفف ،ةدحتملا ممألا بسحب
ً
يف ةسردم ىلإ لمشي امب ،هجراخو قارعلا يف عقاوم ةدع ىلإ  •

اموي31 نم لافطألا بيردت لامعأ تمادو .ايروس يف ةقرلا فراشم ىلع ةسردمو رفعلت
ً
أو ةيحلا ةريخذلا قالطإ لافطألا ملعتو .عيباسأ3 ىلإ 

ُ
ةدهاشم ىلع اوربج

97.حربملا برضلل ةدهاشملا اوضفر نم ضعب ضرعتو .اياحض حبذل ويديف عطاقم

اهعرز دقو ،عنصلا ةيودي ةرجفتم ةزهجأ ةطساوب – اهؤالخإ مت دق ناكو – يجياب يف ةيوناثلا يعانصلا ميلعتلا ةسردم ريمدت مت4102 يناثلا نيرشت/ربمفون11 يف •

08.ةيركسع ةدعاقك اهمدختست كلذ لبق ةيقارعلا نمألا تاوق تناكو ،ريراقتلا بسح ،ةلودلا ميظنت نم رصانع

GCPEAGlobal Coalition to Protect Education from Attack
AEPCG – تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا



اقبط
ً
ضارغأ يف سرادم7 مادختساب ةكرمشبلاو يقارعلا نمألاو ةلودلا ميظنت تاوق نم لك تماق5102 ناريزح/وينوي ىلإ يناثلا نوناك/رياني نم ةرتفلا لالخف ،ةدحتملا ممألل 

نم ديدعلا تضرعت دقو18.(ةكرمشبلا لبق نم ةدحاو ةسردمو ،ةيقارعلا نمألا تاوق لبق نم2و ،ةلودلا ميظنت لبق نم4) قارعلا يف ةفلتخم ندمب صحفلل عقاومك ،ةيركسع
 :لاثملا ليبس ىلع .لاتقلا ءانثأ رارضأل تضرعت وأ مصخلا لبق نم فادهتسالل امإ ةحلسم تاعامج وأ ةحلسم تاوق اهتمدختسا يتلا ةيميلعتلا تاسسؤملا

ميظنت ولتاقم اهلتحي ناكو – ةيوناثلا نيمألا ةسردم برض فدهتست تناك اهنإ يمانويلا تلاق لوهجم ردصم نم ةيوج تاراغ تدأ5102 زومت/ويلوي9 يف ،لصوملا يف •

ايندم11 ةايحب ىدوأ ام ،قوس برضب – ذئنيح ةلودلا
ً
28.نيرخآ21 ةباصإو 

هل ةدعاقك يعماجلا مرحلا شيجلا مدختسا ،ةلودلا ميظنت دي يف تعقو يتلا تيركت ةعماج ىلع ةيقارعلا تاوقلا ةرطيس دعبف”ايديم رانفلا“ اهتلقن تامولعم ىلع ءانب •

اريثك ةعماجلا تررضتو .رهشأ5 ةليط
ً
38.اهل ةريخألا لالتحا ءانثأ ةيقارعلا تاوقلاو ميظنتلا نيب لاتقلا ءارج 

اريثك تدازو
ً
اقبط .ةلودلا ميظنت اهيف طروت اهبلغأو ،ةلاح83 ةدحتملا ممألا تقثو ثيح ،6102 ماع يف سرادملل يركسعلا مادختسالا ريراقت 

ً
مايق ريراقتلا تلقانت ةدحتملا ممألل 

يف سرادم3 ةيقارعلا تاوقلا تمدختسا نيح يف ،ىونينو كوكركو رابنألا يف ةيبيردت تآشنمك وأ ةحلسألل تاعدوتسمكو لاتق عقاومك ةسردم43 مادختساب”ةلودلا ميظنت“

ةيمالعإ ذفانمو ةيقوقح تامظنمو ةدحتملا ممألا تدافأ ،رخآلا بناجلا ىلعو48.ىونين يف ةدحاو ةسردم يبعشلا دشحلا تاوق تمدختساو ،نيحزانلا صحفل زكارمك ىونين

 :ةلثمألا نم58.ةيجيتارتسا عقاومكو دعاوقكو نييندم زاجتحا يف سرادمل ةحلسم تاعامج مادختسال لقألا ىلع تالاح8 عوقوب

ةدع تررضتو .رانلا قالطإل عقاومك اهمادختساو ،ةرصبلا يف سرادم سمخل نيحلسم ماحتقا ريراقتلا تلقانت ،نيتريشع نيب تامداصم ءانثأ6102 ناريزح/وينوي5 يف •

68.ناسنإلا قوقح ةيضوفمو يمانويلا بسحب ،لاتقلا يف سرادم

مل78.ميظنتلا يلتاقمل تايديزيإلا ءاسنلا نم مولعم ريغ ددع عيب يف رفعلت يف ةسردم مادختساب ةلودلا ميظنت مايقب يناثلا نيرشت/ربمفون يف ةدحتملا ممألا تدافأ •

يلتاقم مايق نم قسن دوجو ةيمالعإ رداصمو ةيقوقح تامظنم تلقن ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا ءانثأ نكل ،تايديزيإلا ءاسنلا عيب نم ضرغلا ةدحتملا ممألا ريرقت ددحي
ارسق جوزتلاب ميظنتلا

ً
88.يسنج قيقرك نهمادختساو ،تايديزيإلا ءاسنلا نم 

98.اهل تانكثك روسانخ يف ةيبصلل ةيوناث ةسردم تمدختسا ةيديزيإ ايشيليم نإ شتوو ستيار نمويه تلاق6102 لوألا نوناك/ربمسيد يف
•

اءدب ،ةيركسع ةدعاقك يدامرلا يف رابنألا ةعماج تمدختسا ةيقارع تاوق نأب ايديم رانفلا عقوم دافأ
ً
اذهو ،ةلودلا ميظنت نم ةعماجلا مرح تدرتسا امدنع ،5102 نم  •

بسحب ،تايانبلا نم ريثكب قحل عسوم رامد ىلإ ةلودلا ميظنتو ةيقارعلا تاوقلا نيب لاتقلا ىدأو ةعماجلا لماعم ةلودلا ميظنت بهن نأ قبس .6102 لوليأ/ربمتبس ىتح
09.مالعإلا لئاسو عم ةلباقم ىرجأ يعماج ذاتسأ

تاعامجلا اهيف تمدختسا تالاح5 ىلع ةيمالعإلا ريراقتلا لالخ نم هبناج نم يلودلا فلاحتلا فّرعتو19.7102 يف يركسع مادختسا ةلاح22 عوقو نم ةدحتملا ممألا تققحتو
غالبإلاو دصرلا ةيلآ ربع اهنم ققحتلا مت يتلا تالاحلا عم ةلخادتم تالاحلا هذه نم يه تناك نإ حضاولا نم نكي ملو .اهل راقمك وأ بيردتو زاجتحا زكارمك سرادملا ةحلسملا
 :يلي ام لمشتو .ةيممألا

ماعلا نم طابش/رياربف ىتحو7102 يناثلا نوناك/رياني ةيادب ذنم ةلوهجم ةحلسم ةعامجل رقمك لصوملا يقرش ةيئادتبا ةسردم لامعتسا مت ،ةدحتملا ممألا بسحب •

29.لقألا ىلع هسفن

تماقو ،لصوملا برق ،لزنمبو ،ةسردم ىنبمب لقألا ىلع لجر001 يبعشلا دشحلا تاوق تزجتحا7102 ناسين/ليربأ رخاوأ يفو هنأب شتوو ستيار نمويه تدافأ •

39.مهتبذعو ةلودلا ميظنتب مهتالص ءازإ نيزجتحملا باوجتساب

.7102 بآ/سطسغأ رخاوأ يف ،زاجتحا زكرمك ىونين ةظفاحم يف رفعلت برق حلاملا حالص ةيرقب ةسردم ةكرمشبلا نم دونج مدختسا ،شتوو ستيار نمويه بسحب •

ةأرما تماق ،7102 بآ/سطسغأ82 يفو .تايتفلاو ءاسنلا نع مهلصف دعب لاجرلاو ةيبصلا ةكرمشبلا تاوق تبرض فيك نفصو تاديس شتوو ستيار نمويه تلباق
لفط مهنمو ،ةسردملا نع دارفألا ضعب حوزن ىلإ ثداحلا ىدأو دونجلا ضعب تباصأو تلتقف ،اهل ةكرمشبلا تاسراح صحف ءانثأ ةسردملا يف ةلبنق ريجفتب ةيبنجأ
49.نيتأرماو

اقبط ،ىونين يف رفعلت برق ةسردمب ةلبنق ترجفنا7102 لوليأ/ربمتبس71 يف
ً
يهو ،بيردت زكرمك يلبقلا دشحلا لبق نم ةمدختسم ةسردملا تناك .ةيمالعإ رداصمل  •

59.ةموكحلل ةيلاوم ةيركسع هبش تاوق

قايس يف زاجتحالا ثدح .7102 لوليأ/ربمتبس22 يف ،كوكرك ةظفاحمب ةجيوحلاب ةسردم يف نهل ةيقارعلا تاوقلا زاجتحاب ندفأ ءاسن شتوو ستيار نمويه تلباق •

نيذلا ةيرقلا ناكس ضعب ةيوه لوح نهباوجتساب اوماق دونجلا نإ شتوو ستيار نمويه ـل ءاسنلا تلاقو ،ةلودلا ميظنت نم ةجيوحلا دادرتسال ةيقارعلا تاوقلا ةيلمع
69.ةلودلا ميظنت ىلإ مهءامتنا يف اوكش

اهب ةطيحملا قرطلا يفو سرادملا يف لافطألا دينجت
اديدحت ةيمالسإلا ةلودلا ميظنتو ،ةحلسم تاعامج مايق لوح مالعإلا لئاسوو يندملا عمتجملا تامظنمو ةدحتملا ممألا نع ةرداص ةديدع ريراقت ترهظ

ً
لافطألا رابجإب ،

رثكأل ةلودلا ميظنت فاطتخا ىلإ ريشت ةيمالعإ ريراقت كانهو .مامضنالا ىلع بالطلا عيجشتب نيملعملا ةبلاطمو ،مهفوفص ىلإ مامضنالا وأ تابيردتلا مهتكراشم ىلع سرادملاب
ميلعتلا“ ريرقت يف قارعلا فلم ىلإ سرادملا نم لافطألا دينجت لامعأ مض متي مل79.لاتقلا يف مهمادختساو ،مهل يركسع بيردت ميدقتل مهتسارد نكامأ نم لفط001 نم

.7102 ىلإ3102 نم ،ريرقتلا اذه اهيطغي يتلا ةرتفلا ىلإ فاضُي ديدج دنب وهف مث نمو ،”4102 موجهلا تحت
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 :يلي ام سرادملا نم لافطألا دينجت ريراقت نمو

امازح ةيدترم اهيلع روثعلا مت دعب اميفو .دادغبب ةيفطعلا يف اهتسردم مامأ نم ماوعأ8 اهرمع ةاتف نولوهجم نوحلسم فطتخا4102 راذآ/سرام01 يف
ً
افسان 

ً
افيزم 

ً
. •

احشرم ةاتفلا دلاو ناكو
ً
89.0102 يف تدقعنا يتلا ناملربلا تاباختنا يف 

99.يسردملا ميلعتلا مهمامتإ دعب ميظنتلا ىلإ اومضني نأو لاتقلا ىلع بيردتلا يف اوكراشي نأ بالطلا ىلع ةلودلا ميظنت ضرف نع ريراقت ترهظ4102 يف
•

001.مهتارابتخا نم ءاهتنالا دعب ميظنتلا ىلإ مامضنالا مهيلع ىونين ةظفاحم يف تاعماجلاو سرادملاب روكذلا بالطلا نأ ةلودلا ميظنت نلعأ4102 رايأ/ويام32 يف
•

الفط021 فطتخا ةلودلا ميظنت نأ”زميات سنزيب لانويشانرتنإ“ ةفيحص تلقن5102 ناسين/ليربأ يف
ً

رداصم تدافأو .لصوملا يف ،سردلا تاعاق نم سرادملاب  •

نع جارفإلا مت امنيب ،ميظنتلا فوفص يف لاتقلا ىلع لافطألا بيردت متي نأ عقوتملا نم ناكو .مهداعبإو ةيركسع تابكرم يف لافطألل ميظنتلا لقنب ةيلحم ةيمالعإ
101.ةيدف لباقم ةيرثلا تالئاعلا ءانبأ

اقبط
ً
لاتقلا ىلع بردتلا يف ةيفيصلا مهتالطع مادختساب بالطلا عيمج يناتسيسلا هللا ةيآ زرابلا يعيشلا نيدلا لجر بلاط5102 ناريزح/وينوي5 يفف ةدحتملا ممألل  •

بونجلا تاظفاحم ضعبو ةرصبلاو الايدو دادغب نم لك يف لافطألل يركسعو يديقع بيردت تاركسعم ىلإ سرادم ةدع ليوحت ىلإ ىدأ ام وهو ،ةلودلا ميظنت دض
201.ىرخألا

.راجنس لبج ةقطنم لمشي امب ،ذئنيح ةيدركلا تاوقلل ةعضاخلا ةفلتخملا قارعلا قطانمب لافطألا بيردت نم قاسنأ دوجو شتوو ستيار نمويه تركذ6102 يف •

301.يناتسدركلا لامعلا بزحل ةيمتنم تاعامج ىلإ مامضنالا ىلع بالطلا نوملعملا عجش ،ةيقوقحلا ةعامجلا بسحب ةفلتخملا راجنس قطانم يفو

ةعضاخلا قطانملا يف يديقعلا نيقلتلا قيرط نع لافطألا دينجت ىلإ ةلودلا ميظنت ىعس ،يرابجإلا دينجتلا ثداوح ىلإ ةفاضإلابو هنأب”ريالاد ويمورو مايليوك“ ةسسؤم تدافأو

ماظنلا يف ميلعتلا ةرازو ريظن وهو ،”ميلعتلا ناويد“ اهضرف يتلا ئدابملا بسحب ،”ةفالخلا“ ىلع ميلعتللو يديقعلا نيقلتلل عقاومك سرادملاب ميظنتلا ناعتساو .ميظنتلا ةرطيسل
يزلل دعاوق ضرف متو .اًماع51 ىلإ6 نس نم لوصفلا يف نيسنجلا نيب لصف لمع مت مث ،ىلوألا ميلعتلا ةنسل ةطلتخم لوصفلا تناكو .ةيمالسإلا ةلودلا ميظنت هضرف يذلا
ةفسلفلاو خيراتلاو ةينطولاو ىقيسوملاو مسرلا ديدجلا يساردلا ررقملا عنمو .لوألا يساردلا لصفلا نم تايتفلل سأرلا ءاطغ لمشتو ،ميظنتلا نيناوق عم ةقفتم يسردملا
.لودلا ال ،طقف تاراقلا يمست يتلا ةيسردملا بتكلا مادختسا عم ،ايفارغجلا لثم ىرخأ ةدودحم تاعوضومو ةينآرقلا تاساردلا ىلع ساسألاب زكر اميف ،ةيعامتجالا تاساردلاو
عيمجت ىلع بيردتلا صصحلا تّمضو ،”يداهجلا بيردتلا“ ةيضايرلا ةيبرتلا صصح ةيمست تمت ثيح ،لافطألا دينجت يف ميلعتلا مادختسا سكعي يندبلا ميلعتلا ناكو

401.رانلا قالطإو ةيرانلا ةحلسألا

اهب ةطيحملا قرطلا يفو سرادملا ىدل ةحلسملا فارطألا لبق نم يسنجلا فنعلا
يعامتجالا عونلا لوح ةيليلحت ةسارد ءانثأ اهتلباقم تمت ةثوحبم تدافأ نكل .7102-3102 ةرتفلا يف ،ميلعتلا قايس يف يسنجلا فنعلل ةيدرف تالاح نع ةريثك ريراقت رهظت مل
عقاومك سرادم مادختسال عئاقو لوح ريراقت ةدع ترهظ امك501.تاقهارملا تايتفلاب شرحتلا رثك ،ةلودلا ميظنتل ةعضاخلا قطانملا يف نأ ،مافسكوأ ةمظنم اهترجأ عازنلاو

601:لاثملا ليبس ىلع .”جهنمملا باصتغالا“ تالاح شتوو ستيار نمويه هتمسأ اميف تايتفلاو ءاسنلا عيبو باصتغالا مئارجو زاجتحالل

كانهو .لاجرلا نع لافطألاو ءاسنلا اولصفو ،ةيوناث ةسردم يف نييديزيإلا وشوك ةيرق ناكس ةلودلا ميظنت عمج ،4102 بآ/سطسغأ51 يف نأب ةيلودلا وفعلا تدافأ •

مهنم نوريثكلا ضرعتو .4102 بآ/سطسغأ يف ،جاعبو لصوملاو رفعلت يف سرادملاب نييديزيإلا نم لافطألاو ءاسنلل ةلودلا ميظنت زاجتحا لوح ريراقت ةدع
701.يسنجلا قاقرتسالا ىلإ وأ ،نيلتاقملا ىلإ يرسقلا جاوزلاو يسنجلا فنعلاو باصتغالل

01و لوليأ/ربمتبس11 نيب ةرتفلا يف رفعلت يف ةروجهم ةسردمب تايتفلاو ءاسنلا نم ةعومجم ةلودلا ميظنت زجتحا دقف ،ناسنإلا قوقح ةيضوفمو يمانويلا بسحب •

801.نهباصتغاب ميظنتلا رصانع ماقو ،4102 لوألا نوناك/ربمسيد

،ايروسو قارعلا نيب نهلقنيو ،سرادملاب تاريثك تايتفو ءاسن زجتحي لاز ام ةلودلا ميظنت نأب اهل ريرقت يف شتوو ستيار نمويه تدافأ6102 ناسين/ليربأ يف •

901.قيقرلا قاوسأ يف ءارشلاو عيبلاو باصتغالل نهضرعت عم ،يسنجلا قاقرتسالا يف نلغتسيو

 يلاعلا ميلعتلا ىلع تامجهلا
،نيثحابو ةذتاسأو تاعماجلاب نيلماعو نييعماج بالط فاطتخاو لتقب نولوهجم نوحلسمو ةلودلا ميظنت ماقو ،قئارحلاو ةيوجلا تاراغلاو تارجفتملا ءارج تاعماجلا تررضت
كلذ يف امب ،7102و4102 نيب اهقالطإ مت نواه فئاذقو لبانق ءارج ةيقارع تاعماج رشع تايانب نم ديدعلا ترمُد ،”ايديم رانفلا“ ريراقت بجومب .لقألا ىلع ةعقاو07 يف
ةظفاحم يف ةيلامشلا ةينقتلا ةعماجلاو ةينادمحلاو لصوملاو ىونين تاعماجو ،تيركت ةظفاحم يف ءارماسلاو تيركتو ،رابنألا ةظفاحمب فراعملاو ةجولفلاو رابنألا تاعماج
ضيأ (7102-3102) ريرقتلا ةرتف تدهشو .ةلودلا ميظنت نم دارفأ وأ نيلوهجم لبق نم امإ تامجهلا تناك تالاحلا بلغأ يفو011.ىونين

ً
ميلعتلا ىلع تامجهلا ريراقت يف ةدايز ا

.”4102 موجهلا تحت ميلعتلا“ ريرقت اهاطغ يتلا ةرتفلاب ةنراقم ،يلاعلا

قالطإو لبانقلاب فادهتسا تايلمع لمشتو111.ةيمالعإلا ةيطغتلا بسحب يلاعلا ميلعتلا ىلع ةمجه11 ىلإ تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا لصوت3102 ماع يفف
:ةلثمألا نمو .تاعماجلاب نيلماعو بالط فاطتخاو صاصر

GCPEAGlobal Coalition to Protect Education from Attack
AEPCG – تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا



211.تيركت يلامش تارجفتملاب موجه يف تاعماجلاب نيلماع4 لتقب نيلوهجم مايق ريراقتلا تلقانت3102 راذآ/سرام يف
•

311.ةطرش لجر ةايحب ىدوأ ام ،تيركت ةعماج مرح ىلع يراحتنا موجه نش ريراقتلا تلقانت3102 ناريزح/وينوي يف
•

مهئامتنا ببسب ،نامكرتلا بالطلا دض نيلوهجم نم ديدهت رثإ ،تيبلا ىلإ ةعماجلا نم نادئاع امهو نيينامكرت نيبلاط فاطتخا مت3102 يناثلا نيرشت/ربمفون12 يف •

411.يقرعلا

ابالط لقت ةلفاح ىلع رانلا قالطإب نيلوهجم نيحلسم مايق ريراقتلا تلقانت
ً
حرج ىلإ ىدأ ام3102 لوألا نوناك/ربمسيد71 يف ،تيركت ةعماجب ،نامكرتلا نم ةعيش  •

511.ةريطخ تاباصإب بلاط

.تاعماجلاب نيلماعو بالطو تاعماج ىلع ةمجه62 تعقو ثيح ،هيلع قباسلا ماعلاب ةنراقم ،4102 يف يلاعلا ميلعتلا ىلع تامجهلاب ةصاخلا ةيمالعإلا ريراقتلا ددع فعاضت دقو
.مهلتقو نييعماج ةذتاسأ ىلع رانلا قالطإل تالاح5و ،نيفدهتسم نيلماعو ةذتاسأل تارايس يف تعرُز ةرجفتم ةزهجأ مادختسا ىلع6 تلمتشا ،ةروكذملا تامجهلا نيب نمو
ةعماج سيئر ركذو611.ىرخأ تامجه عاونأو يلاع ميلعت تاسسؤم تفدهتسا تاريجفت ىرخألا تامجهلا تمضو .نيلوهجم ةروكذملا نم ةمجه11 نع نيلوؤسملا ةانجلا لظو

711.لصوملا دادرتسال اهتايلمع يف ةيقارعلا نمألا تاوق هيف تأدب يذلا تيقوتلا وهو ،6102 رخاوأو4102 نيب لقألا ىلع اًرضاحُم65 لتقم نع لوؤسم ةلودلا ميظنت نأ لصوملا

ام نييعماجلا ةذتاسألاو بالطلا ىلع تامجهلا ةلثمأ نمو .هبناج نم يملاعلا فلاحتلا اهقثو يتلا تامجهلا يف اياحضلا نم نيرضاحُملا ءالؤه نم يأ ناك نإ حضاولا نم سيلو
 :يلي

ذاتسأ ةلودلا ميظنت نم نوحلسم لتق4102 زومت/ويلوي يف
ً

811.ةنيدملا ييحيسمل فدهتسملا فنعلا دض ينلعلا هثيدح دعب لصوملا ةعماجب ا
•

اضيأ لصوملا يفو
ً

911.ةدحتملا ممألا بسحب ،اًيعماج اًبلاط21 ةلودلا ميظنت لتق ،4102 يناثلا نيرشت/ربمفون22و12 يف ،
•

،دادغب يف تاعماجلاب ةذتاسأو نييرادإ تارايسب تعرُز ةرجفتم ةزهجأ مادختساب تالاح6 اهنمو ،يلاعلا ميلعتلا ىلع تامجه نع لقألا ىلع ةيمالعإ ريراقت510201 ماع دهشو
 :ةلثمألا نمو .تاعماجلا مرح ريمدت يفو تاعماجلا ةذتاسأو بالط فادهتسا يف ةلودلا ميظنت رمتسا ،تالاح ةدع يفو021.يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم تفدهتسا ىرخأ تامجهو

121.لصوملا ةعماج يف ةيزكرملا ةبتكملاب بتكلا تائم ةلودلا ميظنت قرحأ5102 يناثلا نوناك/رياني يف
•

221.لصوملا ةعماج تاربتخم نم نيربتخم ةلودلا ميظنت رّجف5102 راذآ/سرام51 يف
•

تعرُز تارجفتمب يلاعلا ميلعتلاب نيلماع فادهتسا ريراقتلا تركذ ،عئاقو4 يفف321.يلاعلا ميلعتلا تفدهتسا تامجه لوح لقألا ىلع ةيمالعإ ريراقت61025 ماع دهشو
 :ةلثمألا نمو .تاعماجلا ىدحإ ةيوج ةراغ تبرض ،ةسماخلا ةعقاولا يفو .تامجهلا كلت نع ةيلوؤسملا ةعامج ةيأ نلعت ملو .مهتارايسب

ق
ُ

ناريزح/وينوي02 يف ،دادغب ةظفاحمب ةيريمألا يف421؛6102 راذآ/سرام2 يف ،دادغب ةظفاحمب تايدلبلا يف :ةيتآلا عقاوملاو خيراوتلا نم لكب نييعماج ةذتاسأ4 لت •

721.6102 يناثلا نيرشت/ربمفون3 خيراتب ،دادغب ةظفاحمب ةيريزولا يفو621؛6102 بآ/سطسغأ71 يف ،رابنألا ةظفاحمب ةجولفلا يف521؛6102

اعمجم ةيوج تاراغ تباصأ دقف ،ةدحتملا ممألا نم انتدرو تامولعم بسحب
ً
اينكس 

ً
هعمو ةعماجلا تايلك ىدحإ ديمع لتقف ،6102 لالخ تاعماجلا ىدحإ عبتي  •

821.هتجوز

ق .دادغب ّيبرغ يعماج ذاتسأ ةرايسب تعرُز ةلبنق ترجفنا امدنع بآ/سطسغأ91 يف تناكو ،يلاعلا ميلعتلا ىلع موجهل لقألا ىلع ةدحاو ةلاح ريراقتلا تركذ7102 يفو
ُ

لت
921.راجفنالا ءارج يعماجلا ذاتسألا
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.41 .p ،)4102 rebmetpeS ،RHCHO dna IMANU :dadhgaB(4102 rebmetpeS01-yluJ6 :qarI ni tciflnoC demrA ni snailiviC fo noitcetorP eht no tropeR ،RHCHO dna IMANU
secnerefer-8102-kcatta-rednu-noitacude/gro.noitacudegnitcetorp.www//:ptth :يملاعلا فلاحتلا عقوم ىلع ةلماكلا عجارملا ةمئاق رفوتت35
 :رظنا45
،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU“.36 .arap ،063/6102/S—638/07/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR
 :رظنا55
.13-92 .pp،etatS cimalsI fo nerdlihC ehT ،kilaM dna namtoneB .42 .p ،5102 lirpA03-4102 rebmeceD11 ،snailiviC fo noitcetorP eht no tropeR ،RHCHO dna IMANU
p ،etatS cimalsI fo nerdlihC ehT ،kilaM dna namtoneB. 92. :رظنا65
 :رظنا75
.92 .p ،)6102 yraunaJ ،RHCHO dna IMANU :dadhgaB(5102 rebotcO13-yaM1 :qarI ni tciflnoC demrA eht ni snailiviC fo noitcetorP eht no tropeR ،RHCHO dna IMANU
 :رظنا85
.36 .arap ،063/6102/S—638/07/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU
seussi etatS cimalsI“ ،recnepS.” :رظنا95
 :رظنا06
.08 .arap ،128/7102/S-163/27/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU
secnerefer-8102-kcatta-rednu-noitacude/gro.noitacudegnitcetorp.www//:ptth :يملاعلا فلاحتلا عقوم ىلع ةلماكلا عجارملا ةمئاق رفوتت16
 :رظنا26
،mulucirruc loohcs SISI gnisufer rof lusoM ni detucexe srehcaeT«”،kraM ellehciM .6102 ،4 yraunaJ ،waduR“gnitsetorP rof srotacudE sehsinuP SISI :srehcaeT lusoM setucexE etatS cimalsI
.6102 ،7 yraunaJ ،semiT ssenisuB lanoitanretnI”،mulucirruC airahS
 :رظنا36
.11 .p ،)6102 rebmeceD ،RHCHO dna IMANU :dadhgaB(6102 rebmetpeS03-5102 rebmevoN1 :qarI ni tciflnoC demrA eht ni snailiviC fo noitcetorP eht no tropeR ،RHCHO dna IMANU
 :رظنا46
.11-01 .pp ،6102 rebmetpeS03-5102 rebmevoN1 ،snailiviC fo noitcetorP eht no tropeR ،RHCHO dna IMANU
.6102 لوألا نوناك/ربمسيد21 ،ةدحتملا ممألاب لوؤسم نم ينورتكلإ ديرب ةلاسر ربع تامولعملا ترفوت56
smoorssalc nwo ni efasnu srehcaet iqarI“”.7102 ،13 yraunaJ ،rotinoM lA، :رظنا66
.7102 يناثلا نوناك/رياني61 ،رونلا،”لايجألا ةسردم رداك ىلع اودتعا نيذلا رصانعلا لاقتعا مت :”رونلا“ ـل دومصلا ةيرماع ماقممئاق“76
.6102 لوألا نوناك/ربمسيد21 ،ةدحتملا ممألاب لوؤسم نم ينورتكلإ ديرب ةلاسر ربع ترفوت تامولعم86
 :رظنا96
.7102 ،2 rebmevoN ،esaeler sserp hctaW sthgiR namuH”،namaremaC ،lapicnirP loohcS fo gnilliK etagitsevnI :qarI“ ،hctaW sthgiR namuH
feirB sweN ylhtnoM kcattA rednu noitacudE“”.2 .p ،7102 rebmevoN ،ytirucesnI thgisnI، :رظنا07
 :رظنا17
.32 ،91 ،7 ،5 .pp ،4102 rebmetpeS01-yluJ6 ،snailiviC fo noitcetorP eht no tropeR ،RHCHO dna IMANU“.7102 ،12 lirpA ،rotinoM-lA”’،noitulover‘ noitacude rof eraperp saitilim etiihS
 :رظنا27
”.tnrub dna debmoB :qarI“”.stneduts ytisrevinU lusoM“ ،iliejO-la riesuN”.gafl esiar secrof iqarI“”.LISI retfa ytisrevinU lusoM“ ،dimraiDcaM
.ةيرشبلا تانطوتسملل ةدحتملا ممألا رمتؤم مييقت رظنا37
 :رظناو .6102 لوألا نوناك/ربمسيد21 ،ةدحتملا ممألاب لوؤسم نم ،ينورتكلإلا ديربلاب اهليصحت مت تامولعم47

peS11 :qarI ni tciflnoC demrA ni snailiviC fo noitcetorP eht no tropeR ،RHCHO dna IMANU .91 .p ،4102 rebmetpeS01-yluJ6 ،snailiviC fo noitcetorP eht no tropeR ،RHCHO dna IMANU-
.61 .p ،)5102 yraurbeF ،RHCHO dna IMANU :dadhgaB(4102 rebmeceD01-rebmet
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 :رظنا57
.57 .arap ،904/5102/S—629/96/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU
 :رظنا67
،ecneloiV dimA egatsoH stnedutS ekaT stnatiliM iqarI sa daeD25 evaeL sbmoB«”.4102 ،7 enuJ ،sweN CBN
 :رظنا77
.7 .p ،gnisnaelC cinhtE ،lanoitanretnI ytsenmA“.5102 ،41 lirpA ،esaeler swen hctaW sthgiR namuH”،eraC tnegrU fo deeN ni srovivruS idizeY-epaR citametsyS ebircseD seepacsE SISI :qarI
.6102 ،5 lirpA ،esaelerswen hctaW sthgiR namuH”،sepaR laturB fo stnuoccA weN ،sidizeY rof ;deliatruC seviL ،sinnuS roF-SISI rednU reffuS nemoW :qarI“
 :رظنا87
.41 .p ،4102 rebmetpeS01-yluJ6 ،snailiviC fo noitcetorP eht no tropeR ،RHCHO dna IMANU
 :رظنا97
eht yb dettimmoC sesubA fo thgiL eht ni qarI ni noitautiS sthgiR namuH eht no sthgiR namuH rof renoissimmoC hgiH snoitaN detinU eht fo ecfifO eht fo tropeR“ ،ylbmessA lareneG NU
.54 .arap ،5102 ،31 hcraM ،81/82/CRH/A”،spuorG detaicossA dna tnaveL eht dna qarI ni etatS cimalsI dellac-oS
 :رظنا08
.57 .arap ،904/5102/S—629/96/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU
arap ،258/5102/S”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU. 54. :رظنا18
 :رظنا28
.62 .p ،5102 rebotcO13-yaM1 ،snailiviC fo noitcetorP eht no tropeR ،RHCHO dna IMANU
 :رظنا38
.7102 ،4 yluJ،aideMranaF lA”،etatS cimalsI fo ekaW nI dliubeR seitisrevinU iqarI01“ ،leebaN hsemagliG
 :رظنا48
.18 .arap ،128/7102/S-163/27/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU
 :يملاعلا فلاحتلا عقوم يف عجارملاب ةلماك ةمئاق رفوتت58
secnerefer-8102-kcatta-rednu-noitacude/gro.noitacudegnitcetorp.www//:ptth
 :رظنا68
.33 .p ،6102 rebmetpeS03-5102 rebmevoN1 ،snailiviC fo noitcetorP eht no tropeR ،RHCHO dna IMANU
arap ،57/7102/S”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU. 14. :رظنا78
 :رظنا88
،41 tsuguA ،semiT kroY weN”،epaR fo ygoloehT a senirhsnE SISI“ ،ihcamillaC inimkuR .5102 ،41 lirpA ،esaeler swen hctaW sthgiR namuH”،epaR citametsyS ebircseD seepacsE SISI :qarI
6102 ،13 rebotcO ،namsetatS weN”?lusoM ni sevalS xeS idizeY eht ot neppaH lliW tahW“ ،elliW sikleB .5102
 :رظنا98
«،sreidloS dlihC gnisU spuorG demrA :qarI”.6102 ،22 rebmeceD ،esaeler swen hctaW sthgiR namuH
seitisrevinU iqarI01“ ،leebaN.” :رظنا09
.8102 طابش/رياربف ،ةدحتملا ممألاب لوؤسم اهمدق تامولعم19
.7102 ناريزح/وينوي8 ،ةدحتملا ممألاب لوؤسم اهمدق تامولعم29
 :رظنا39

«،esuohloohcS ni denosirpmI neM fo serocS :qarI”.7102 ،22 yaM ،esaeler swen hctaW sthgiR namuH
 :رظنا49
.7102 ،02 rebmetpeS ،esaeler swen hctaW sthgiR namuH”،deniateD saerA SISI morF nerdlihC ،nemoW004،1 :GRK/qarI“ ،dlevsE naV lliB
 :رظنا59
.7102 ،71 rebmetpeS ،sweN iqarI”،lusoM ni gnibmob loohcs ni dellik elpoep neetfiF“ ،afatsoM demahoM
 :رظنا69
.7102 ،82 rebmetpeS ،esaeler swen hctaW sthgiR namuH”،noitarepO ajiwaH ni sesubA etagitsevnI :qarI“ ،hctaW sthgiR namuH
 :رظنا79
.5102 ،21 lirpA،semiT ssenisuB lanoitanretnI”،lusoM ni nerdlihcloohcs021 pandik stsimalsI :sisI“ ،ynohtnA emoreJ
p ،3102 enuJ-yraunaJ :qarI ni sthgiR namuH no tropeR ،RHCHO dna IMANU. 3. :رظنا89
 :رظنا99
«،sknaR llewS ot etatS cimalsI ot deruL nerdlihC s’lusoM”.4102 ،03 rebotcO ،sweN grebmoolB
 :رظنا001

noitcetorP dna noitomorP eht ni tsissA ot dedivorP ecnatsissA lacinhceT“ ،ylbmessA lareneG NU .81 .p ،5102 rebotcO13-yaM1 ،snailiviC fo noitcetorP eht no tropeR ،RHCHO dna IMANU
-yraterceS eht fo troper htruoF“ ،licnuoC ytiruceS NU .73 .arap  ،5102 ،72 yluJ ،66/03/CRH/A”،sthgiR namuH rof renoissimmoC hgiH snoitaN detinU eht fo tropeR-qarI ni sthgiR namuH fo
.94 .arap  ،5102 ،31 yluJ ،035/5102/S”،9612 noituloser fo6 hpargarap ot tnausrup lareneG
pandik stsimalsI :sisI“ ،ynohtnA.” :رظنا101
arap ،258/5102/S”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU. 53. :رظنا201
”spuorG demrA :qarI.“ :رظنا301
pp ،etatS cimalsI fo nerdlihC ehT ،kilaM dna namtoneB. 92-13. :رظنا401
p،tciflnoC dna redneG ،retraC dna hcirteiD. 51. :رظنا501
”seepacsE SISI :qarI.“ :رظنا601
pp ،gnisnaelC cinhtE ،lanoitanretnI ytsenmA. 7-8، 41، 61. :رظنا701
 :رظنا801
.41-31 ،6 .pp ،4102 rebmeceD01-rebmetpeS11 ،snailiviC fo noitcetorP eht no tropeR ،RHCHO dna IMANU
”SISI rednU reffuS nemoW :qarI.“ :رظنا901
dliubeR seitisrevinU iqarI01“ ،leebaN.” :رظنا011
secnerefer-8102-kcatta-rednu-noitacude/gro.noitacudegnitcetorp.www//:ptth :يملاعلا فلاحتلا عقوم ىلع ةلماك عجارملا ةمئاق رفوتت111
 :رظنا211

«،tirkiT fo htron ،ijiaB ،erauqS neemA ni bmob rac yb srehcaet ytisrevinu4 dna nameciloP”.941 .p ،4102 kcattA rednu noitacudE ،AEPCG ni detic sa ،3102 ،91 hcraM ،taroF-lA/NIA/CBI
.تاعماجلاب نيلماعك ةيفيظولا مهتفصب مهفادهتسا مت دق ناك نإ حضاولا نم سيل
 :رظنا311
.941 .p ،4102 kcattA rednu noitacudE ،AEPCG ni detic sa ،3102 ،42 enuJ ،PA”،24 tsael ta llik qarI ni skcatta bmob fo seireS“ ،buocaY reemaS O
p ،3102 rebmeceD-yluJ :qarI ni sthgiR namuH no tropeR ،RHCHO dna IMANU. 02. :رظنا411
p ،3102 rebmeceD-yluJ :qarI ni sthgiR namuH no tropeR ،RHCHO dna IMANU. 02. :رظنا511
secnerefer-8102-kcatta-rednu-noitacude/gro.noitacudegnitcetorp.www//:ptth :يملاعلا فلاحتلا عقوم ىلع ةلماك عجارملا ةمئاق رفوتت611
 :رظنا711
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«،loohcs iqarI pot eb niaga ecno ot sepoh ytisrevinU lusoM tnrub dna debmoB :qarI”.7102 ،61 yraunaJ ،waduR
 :رظنا811
«،snaitsirhC s’lusoM rof efil sih pu evag ohw milsuM ehT”sirhC iqarI gnidnefeD rof ecirP etamitlU eht syaP yldetropeR rosseforP milsuM“ ،llewollaH ylliB .4102 ،72 yluJ ،redisnI nacitaV-
.4102 ،22 yluJ ،ezalB”،slacidaR tsniagA snait
.94 ةرقف ،6102 يناثلا نوناك/ريانيS،62/77/6102”3322 رارق نم7 ةرقفلا بجومب ماعلا نيمألل يناثلا ريرقتلا“ نمألا سلجم :رظنا911
secnerefer-8102-kcatta-rednu-noitacude/gro.noitacudegnitcetorp.www//:ptth :يملاعلا فلاحتلا عقوم ىلع ةلماك عجارملا ةمئاق رفوتت021
 :رظنا121
.81 .p ،5102 lirpA03-4102 rebmeceD11 ،snailiviC fo noitcetorP eht no tropeR ،RHCHO dna IMANU
 :رظنا221
.42 .p ،5102 lirpA03-4102 rebmeceD11 ،snailiviC fo noitcetorP eht no tropeR ،RHCHO dna IMANU
secnerefer-8102-kcatta-rednu-noitacude/gro.noitacudegnitcetorp.www//:ptth :يملاعلا فلاحتلا عقوم ىلع ةلماك عجارملا ةمئاق رفوتت321
DTG ،TRATS 200020306102 :يف درو امك”hcraM6-1 stnedicnI ytiruceS fo pudnuoR :qarI”،6102 ،1 hcraM ،yrammuS CSO 6102،”“ :رظنا421
DTG ،TRATS 500002606102 :يف درو امك”enuJ02-41 stnedicnI ytiruceS fo pudnuoR qarI”،6102 ،41 enuJ ،yrammuS 6102،”“ :رظنا521
DTG ،TRATS 800071806102 :يف درو امك”tsuguA71 TMG0091 pudnuoR ytiruceS :qarI”،6102 ،71 tsuguA ،yrammuS 6102،”“ :رظنا621
DTG ،TRATS 100030116102. :يف درو امك”rebmevoN7-rebotcO13 stnedicnI ytiruceS fo pudnuoR qarI”،6102 ،13 rebotcO ،yrammuS 6102،”“ :رظنا721
.6102 لوألا نوناك/ربمسيد21 ،ةدحتملا ممألاب لوؤسم نم ينورتكلإلا ديربلاب تدرو تامولعم821
 :رظنا921
.7102 ،91 guA ،sweN iqarI”،stsalb bmob dadhgaB nretsew owt ni dellik reidlos ،rosseforp ytisrevinU“ ،afatsoM laheN
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