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

نيطسلف/ليئارسإ

نيلماعلاو نيينيطسلفلا بالطلاب نييليئارسإلا نينطوتسملا تامجهو ةيليئارسإلا نمألا تاوقل ةيركسعلا تايلمعلا تّرضأ ،ةيبرغلا ةفضلا يف
ةيعماجلا تاسسؤملاو سرادملا تائمب رارضإلا ىلإ نواهلا فئاذقو ةيوجلا تاراغلا تدأ ،ةزغ يفو .تاعماجلاو سرادملاو ميلعتلاب
.ةيليئارسإلا سرادملا تالفاحو سرادملا نم ديدعلا تررضت امك .4102 ماع يف تعقو ثادحألا كلت بلغأو ،اهضعب ريمدتو ةينيطسلفلا
ةيبرغلا ةفضلا نم لك يف ،ةيركسعلا تابيردتلا يفو ةحلسألا نيزخت يفو دعاوقك تاعماجلاو سرادملا تارشع فارطألا نم ددع مدختساو
.ةزغ عاطقو

قايسلا
ةيليئارسإلا تانطوتسملاب بلغألا يف ةلصتم ةيبرغلا ةفضلاب تارتوتلا تناكو .7102 ىلإ3102 نم ةرتفلا يف ةقطنملا بسحب نيطسلف/ليئارسإ يف عازنلا ةدح تنيابت
اهلو ،ةيبرغلا ةفضلا يضارأ نم ةئملاب06 وحن لمشتو ،ج ةقطنملا يف ةينمألاو ةيندملا نوؤشلا ىلع ةيرصح ةيئاضق ةيالو ةيليئارسإلا تاطلسلا سرامت .ةيرادإلا تاسايسلابو
اردانو .ةيقرشلا سدقلا ىلع ةلماك ةيالو

ً
،نيينيطسلفل تاكلتمم مده ىلإ ةريثك تالاح يف تأجلو ،ج ةقطنملا يف نيينيطسلفلل ءانب حيراصت ةيليئارسإلا تاطلسلا تردصأ ام 

رارضإلاو يندبلا فنعلا لامعأ اهنمو ،ةرصتقم نيينيطسلفلا قحب عفاودلا ةيجولويديأ مئارجلا ىلع ةبساحملا تناك ،ةيقوقحلا نيد شي ةمظنم بسحبو هنأ امك1.سرادم اهنمو
امك2.ةطرشلا تايرحت روصق ببسب اهظفح متي مئارجلا نم عونلا اذه يف تاقيقحتلا نم ةئملاب58 نأ ىلإ نيد شي تلصوت6102 ما يفو .يضارأ ىلع ءاليتسالاو تاكلتمملاب

3.ةيليئارسإلا نمألا تاوق اهريدت يتلا ةينمألا زجاوحلا ىدلو ،ةيقرشلا سدقلا يفو ةيبرغلا ةفضلاب ةيليئارسإلا تانطوتسملا نم ةبيرق قطانم يف تارتوتو فنع تالاح ترهظ

قارحإو فاطتخاب نويليئارسإ نوفرطتم ماق لباقملا يفو4.يليئارسإ باشو نييليئارسإ نيلفط لتقمو فاطتخا دعب ،4102 ناريزح/وينوي يف ةيبرغلا ةفضلا يف فنعلا دتشاو

لمشي امب ،ةيبرغلا ةفضلا ءاحنأ تمع طيشمت تايلمع ذفنف ،نيفطتخم نييليئارسإ3 نع ثحبلا ءانثأ”ربيك رزورب“ ةيلمع يليئارسإلا شيجلا أدبو5.توملا ىتح ينيطسلف لفط

قو .تاعماجو سرادم
ُ

ىلع ،سامحب طابترالا ةمهتب اينيطسلف الجر ليئارسإ تنادأو6.4102 ناريزح/وينوي42و21 نيب نيرخآ074 نم رثكأ لقتعأو لقألا ىلع نيينيطسلف4 لت
ةرتفلا نم ىقبت ام دادتما ىلع ةيقرشلا سدقلاو ةيبرغلا ةفضلا يف دعاصتلا يف تارتوتلا ترمتساو .سامح ةدايق طروت ىلع ةلدأ رهظت مل نكل ،ةثالثلا صاخشألا لتقمب ةلص
7.ريرقتلا اهيطغي يتلا

مهاسو ،اهنمو ةزغ ىلإ صاخشألاو علسلا ةكرح ىلع قييضتلا ىلإ ،رصم نم معدب ،ةيوجلاو ةيرحبلا ةحالملا نم اهّدحو ةزغب ةصاخلا ةيدودحلا رباعملل ليئارسإ قالغإ ىدأ دقو
ايلعف هيلع رطيست يذلا ،عاطقلا يف عازنلا ليكشت يف اذه

ً
ةحلسملا تاعامجلاو يليئارسإلا شيجلا نيب فثكملا لاتقلا نم تارتف ترم ،ريرقتلا ةرتف ءانثأو8.سامح ةكرح 

ءانثأ ةزغ يف ررضلا غلبأ عقوو9.ةزغ عاطق يف ةيليئارسإ ةيرب تالغوتو ةيوج تاراغو ليئارسإ ىلع ةينيطسلف تاعامج اهتنش ةيخوراص تامجه ىلع لمتشا امب ،ةينيطسلفلا

يتلا ،”دماصلا فرجلا ةيلمع“ ىمسمب ةفورعملا ةيركسعلا ةيليئارسإلا ةيلمعلا لالخ اذهو ،4102 بآ/سطسغأو زومت/ويلوي يف سامح تاطلسو يليئارسإلا شيجلا نيب لاتقلا

اوداتري ملو تويبلا يف لافطألا ثكم ثيح ،ليئارسإ بونج يف ميلعتلاب ليئارسإو ةزغ نيب دودحلا ىلع عازنلا دادتشا رضأ امك01.اهضعب ترمدو سرادملا نم ديدعلاب ترضأ

11.ةيخوراصلا تامجهلا تارتف ةليط سرادملا

دق ،ةزغ ىلع راصحلاو ،تامهادملاو قرطلا قالغإو ،شيتفتلا طاقن اهتدهش ثداوح لمشي امب ،ةيبرغلا ةفضلا يف لالتحالا اهيلإ أجل يتلا بيلاسألا نأب ةدحتملا ممألا تدافأو
21.ميلعتلا ىلع ءاسنلاو تايتفلا لوصح نم تقاعأ

تحت ميلعتلا“ ريرقت يف ةلومشملا ةرتفلا نم فثكأ لكشب هلاكشأ عيمج ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا تدهش دقو ،عازنلا ةفاثك يف دادتشالا اذه ميلعتلا ىلع تامجهلا سكعتو

عئاقولا هذه ترضأ دقو ،7102و3102 نيب ،ليئارسإو عاطقلاو ةيبرغلا ةفضلا يف يلاعلا ميلعتلا ىلع قباسلا ميلعتلاب ةلصتم لقألا ىلع ةلاح7411 تعقو دقو .”4102 موجهلا

31.بالطلا نم فالآلا تارشعب

.5102 رايأ/ويام يف ةنمآلا سرادملا نالعإ ىلع نيطسلف تقدص

سرادملا ىلع تامجهلا
.ميلعتلل نمآلا لوصولا ىلع قييضتلا مت قطانملا هذه عيمج يفف .ليئارسإ يبونجو عاطقلاو ةيقرشلا سدقلاو ةفضلا نم لك يف لاكشأ ةدع سرادملا ىلع تامجهلا تذختا
تائمب ترضأو ةيليئارسإلا ةيربلا تايلمعلاو ةيوجلا تاراغلا ترمد ،ةزغ يفو .سرادملل نييليئارسإ نينطوتسم ةمجاهم نع ريراقت ترهظ ةيقرشلا سدقلاو ةيبرغلا ةفضلا يف
اضيأ عاطقلا يفو ليئارسإ يف سرادمب ترضأ نواهلا فئاذقو خيراوصلا ةحلسم ةينيطسلف لئاصف تقلطأو .ةينيطسلفلا سرادملا

ً
ةيليئارسإلا تاوقلل رركتملا دجاوتلا رضأ امك .

شيتفت لامعأب تماقو اهتينفأو ةينيطسلفلا سرادملا ىلإ ةيليئارسإلا تاوقلا تلخد ثيح ،ةيقرشلا سدقلاو ةيبرغلا ةفضلا يف ةيميلعتلا صرفلا ىلع ريثأتلا ىلإ سرادملا برق
اريخأو .عومدلل ليسملا زاغلا قالطإبو

ً
يفو ةبسانملا ةيميلعتلا تآشنملا صقن يف تمهسأ دق ،ءانب حيراصت اهل تسيل يتلا سرادملل ةهجوملا لمعلا فاقيإو مدهلا رماوأ نإف 

اقبطو .سرادملل داحلا روصقلا
ً
41.لافطألا ميلعتب رضي ام ،ةيبرغلا ةفضلا يف ،ةسردم64 ىلع دعب ذفنت مل مده رماوأ كانه تناك7102 ماع ةياهن يفف ،ةلوفطلا ذاقنإ ةئيهل 

ىلإ دوعي بلغألا يف ببسلاو ،”4102 موجهلا تحت ميلعتلا“ ريرقت يف ميلعتلا ىلع تامجهلا تاغالب نم ىلعأ ريرقتلا ةرتف لالخ اهب غلبملا ميلعتلا ىلع تامجهلا ددع ناكو

نييليئارسإلا ناكسلا نيب ةدعاصتملا تارتوتلاو ،4102 بآ/سطسغأ ىلإ زومت/ويلوي نم ةرتفلا ءانثأ ةزغ يف”دماصلا فرجلا“ ةامسملا ةيليئارسإلا ةيركسعلا ةيلمعلا
.ريرقتلا ةرتف دادتما ىلع نيينيطسلفلاو

قيضو .ةيبرغلا ةفضلا يف نيينيطسلفلا لافطألل نمآ لكشب سرادملا ةحاتإ ىلع قييضتلا ىلإ تدأ ،نييليئارسإ نينطوتسم نم تامجه3102 ماع يف ةيبرغلا ةفضلا تدهشو
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اضيأ سرادملل مهلوصو ىلع
ً
ىلع عومدلل ليسملا زاغلا ةيليئارسإلا تاوقلا تقلطأو ،سرادملا بيرختب نويليئارسإ نونطوتسم ماقو .سرادملا طيحمب ةيليئارسإ تاوق دجاوت 

ممألا بسحبو3102 ماع يفو .نيفدهتسملا دارفألا يف بارطضالا ثب هنم دصقلا بيهر بخصب ةبوحصم ترجفنا دقو ،ةيتوص لبانق تقلطأ امك ،اهنم برقلابو سرادملا
تبرخو ،سرادملا ىلع ةيتوصلا لبانقلاو عومدلل ليسملا زاغلا تقلطأو ةونع سرادملا تاوقلا تمحتقا ثيح ،اهنم برقلابو سرادملا لخاد ةيليئارسإ ةيلمع14 تعقو ةدحتملا

انايحأو ،اورنوألا سرادمب ةيتوصلا لبانقلاو زاغلا لبانق ترضأ ،ةلاح51 يفو51.ةيبرغلا ةفضلا يف سرادم
ً
سرادملل ةحلسملا تاوقلا بيرخت عئاقو نمو61.ةساردلا تاعاس ءانثأ 

:يلي ام ىذألاب اهل مهضرعت وأ

رازتي ةنطوتسم نم نويليئارسإ نونطوتسم ماقو71.3102 ماع ءانثأ عئاقو5 يف ةيبرغلا ةفضلاب سرادم اومجاه نييليئارسإلا نينطوتسملا نأب فسينويلا تدافأ •

لالخ لقألا ىلع عئاقو3 يف ةراجحلاب اهقشرو سرادم ماحتقاو ةرصاحمب ،اهرودب سلبان يف ،دولاج ةيرق برق نونطوتسمو ،سلبان يف فيرع ةيرق نم برقلاب
81.ةدحتملا ممألاب رداصم تدروأ امك ،ماعلا نم لوألا فصنلا

ةسردم نم برقلاب ،ةراجحلاب تاوقلا مهقشر معزُي نيينيطسلف نيرهاظتم ةعومجم ىلع عومدلل ليسملا زاغلا ةيليئارسإلا تاوقلا تقلطأ3102 لوليأ/ربمتبس42 يف •

ابلاط053 مهددع غلابلا اهبالط نم ةسردملا ءالخإ متو .مركلوط يف ةيوناثلا اتيز
ً
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ةينهملا حلبلا ريد ةسردم ذفاونب ترضأ عاطقلا ىلع خيراوص ةيليئارسإلا تاوقلا تقلطأ3102 لوألا نوناك/ربمسيد52 يفف .3102 يف ةزغ ىلع موجه يف ناتسردم تررضتو
02.ةطلتخملا ةحاور نب هللا دبع ةسردمو

يهو ،ايراجنز-ةبوت يف ةناضح فادهتساب نيلوهجم مايق ريراقتلا تلقن3102 يناثلا نوناك/رياني62 يفف .3102 ماع يف ليئارسإ يف ةسردمب رضأ لقألا ىلع دحاو موجه عقو دقو
12.ةيمالعإلا رداصملا بسحب ،رارضأ وأ رئاسخ ةيأ نع موجهلا رفسي ملو .عنصلا يودي رجفتم زاهجب ،ليئارسإ يلامش ةيودب ةيرق

اريثك داز ثيح ،4102 ماع يف هتورذ ءاوسلا ىلع ةيليئارسإلاو ةينيطسلفلا سرادملا ىلع تامجهلا ددع غلبو
ً
”ربيك رزارب“ ةيلمع تمهسأ ةيبرغلا ةفضلا يفو .3102 ماع نع 

اموجه711 ةيلوؤسم يليئارسإلا شيجلا لمحتيو .سرادملا لوح ةحلسملا تاوقلا دجاوت ةدايز يف ةيركسعلا ةيليئارسإلا
ً
ءانثأ اهنمو ،4102 يف ةفضلاب سرادم ىلع 

بالطلا تامجهلا هذه تباصأ دقو .فسينويلا بسحب ،اهتينفأو سرادملا ىلع ةيتوصلا لبانقلاو ليسملا زاغلا قالط إ قايس يف وأ سرادملا اولخد نيينيطسلف عم تامداصملا
وأ نونطوتسم اهنش يتلا تامجهلا نمو32.4102 ءانثأ ةعقاو21 يف ةفضلاب سرادم اومجاه نييليئارسإلا نيفرطتملاو نينطوتسملا نأب فسينويلا تدافأ امك22.نيملعملاو
 :يلي ام ،يليئارسإلا يركسعلا دجاوتلا اهيف ببست

مايق دعب ،سلبان يف ةيوناثلا ةيوسلا ةسردمو نينج يف ةيوناثلا دبعي ةسردم ىلع ةيتوصلا لبانقلاو زاغلا تاوبع يليئارسإلا شيجلا قلطأ4102 راذآ/سرام علطم يف •

42.بالطلا دحأ تلقتعاو نيملعملا ىلع ةيليئارسإلا تاوقلا تدتعا ،ةيناثلا ةسردملا يفو .دونجلا ىلع فوتولوم تاجاجز يمرب – معازملا بسح – بالطلا

يف تارم4 سلبان برق نينبلل ةيوناثلا فيرع ةسردم اومجاه ةيبرغلا ةفضلا يف راهزي ةنطوتسمب نوشيعي نييليئارسإ نينطوتسم نأ معزُي ،ةدحتملا ممألا بسحب •

ىلع مهموجه ءانثأ نينطوتسملا يليئارسإلا شيجلا ىمح ،4102 ناسين/ليربأ81 يف ،عئاقولا ىدحإ يفو52.نينطوتسملا ةيامحب يليئارسإلا شيجلا ماقو .4102

ابلاط21 ةباصإ ىلإ ىدأ ام ،عومدلل ليسملا زاغلاو يطاطملا صاصرلاو ةراجحلاب ةسردم
ً
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نيينيطسلف بالط مايق نع معازم دعب ،سدقلاب ةميدقلا ةدلبلا يف ماتيألا راد ةسردم ىلع يطاطملا صاصرلا يليئارسإلا شيجلا قلطأ4102 لوليأ/ربمتبس42 يف •

72.لافطأ3 يطاطملا صاصرلا باصأ .ةراجحلا يمرب

نيب تاجيزلا عنم يساسألا اهفده دعي يتلاو – ةينيميلا”افاهال“ ةعامج نم رصانع ماق ثيح .4102 ماع يف ةيقرشلا سدقلا يف ةدحاو ةيليئارسإ ةسردم موجهلل تضرعت امك

ةسردملا ناردج ىلع”برعلل توملا“ لثم ةيهارك تارابع اوبتكو ،يناثلا نيرشت/ربمفون يف سدقلا يف ةيليئارسإ-ةيبرع ةسردم بيرختب – ةفلتخملا ةينيدلا فئاوطلا عابتأ

82.ةليلق مايأ دعب ةسردملا لافطأ عم ينماضت عامتجا دقع ىلإ نيلفير يليئارسإلا سيئرلا ةعقاولا تعفد .بتكلا اوقرحأو

،ةناضح472 ىلإ ةفاضإ لقألا ىلع ةسردم262 ترمُدو تررضت ،ةدحتملا ممألا بسحب .”دماصلا فرجلا“ ةيليئارسإلا ةيلمعلا ءانثأ4102 يف هتورذ ةزغ يف تامجهلا ددع غلبو

عبسب ةيليئارسإلا خيراوصلاو نواهلا فئاذقو ةيليئارسإلا ةيعفدملا تّرضأ ةيلمعلا ءانثأ هنأب ةدحتملا ممألا تدافأو92.4102 بآ/سطسغأ62و زومت/ويلوي8 نيب ،ةيلمعلا ءانثأ

تاوقلا مايق ريراقتلا تلقانت03.لافطأ مهنيبو ،نييندملا تائم تباصأو تامجهلا هذه تلتق .ةتقؤم ئجالمك اورنوألا اهمدختست اهنم6 ،ةدحتملا ممألا اهريدت سرادم

يف تامجهلا نأ ىلإ شتوو ستيار نمويه تلصوت13.ةدحتملا ممألا لبق نم ،ئجالمك ةمدختسم اهنأبو سرادملا عقاومب تاراطخإلا رركت مغر تامجهلا هذه ذيفنتب ةيليئارسإلا

انايعأ فدهتست مل ايلابجو نوناح تيب
ً
نإ ،ينوناق ريغو بسانتم ريغ حفر يف ثلاثلا موجهلا شتوو ستيار نمويه ربتعتو .”ينوناق ريغ لكشب ةيئاوشع تناك“ اهنأ وأ ةيركسع 

ايئاوشع نكي مل
ً

.23

اقبط33.نيتناضحلا ىدحإ يف يندم ةباصإل ىدأ ام ،نيتيليئارسإ نيتناضحو نيتيليئارسإ نيتسردم ةزغ نم ةقلطُملا خيراوصلا تباصأ ،”دماصلا فرجلا“ ةيلمع رارمتسا عمو
ً

 :يلي امك تناك ةررضتملا سرادملاف ،ةيلحم ةيمالعإ رداصمو فسينويلل

434102 زومت/ويلوي51 يف ،ليئارسإ يبونج نويهص نوشير يف صاخلا ميلعتلل ةسردم •

534102 زومت/ويلوي12 يف ،توريدس ةنيدمب فيناجه راعش يف ةناضح •

634102 زومت/ويلوي12 يف ،ليئارسإ يبونج دودشأ يف ةسردم •

73.هالعأ روكذملا غلابلا صخشلا بيصأ ثيح4102 بآ/سطسغأ12 يف لوكشإ ةقطنمب ةناضح
•
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سرادملا نم برقلاب ةيركسعلا تايلمعلا تدأ دقو83.ماعلا ةياهن برق ىرخأ ةرم عئاقولا هذه رشتنت نأ لبق ،5102 تارتف بلغأ يف سرادملا ىلع تامجهلا ددع رسحنا دقلو

دقو93.ةيركسعلا تايلمعلا ءانثأ رانلا قالطإل سرادملا تضرعت ثيح ةعقاو69 عوقوب ةدحتملا ممألا تدافأ .5102 يف سرادم اهتدهش يتلا تامجهلا بلغأ ىلإ ةيبرغلا ةفضلاب

ابلاط2574 نع لقي ال ام ررضت
ً
لمحتي امك04.عومدلل ليسملا زاغلا قاشنتسا ببسب ساسألاب ،سرادملا لوح يركسعلا طاشنلا قايس يفو سرادملا ىلع تامجهلا يف 

اقبط ،5102 نم لوألا عبرلا لالخ اذهو ،سرادم4 ىلع تامجهلا ةيلوؤسم نويليئارسإلا نونطوتسملا
ً
تيب يف ةريخألاو سلبان يف ةدحاوو ليلخلا يف ناتسردم :فسينويلل 

:يلي ام مدهلا رماوأو نينطوتسملا فنعو ةيركسعلا تايلمعلاب ةلصتملا تامجهلا ةلثمأ نمو24.5102 ماع لالخ ةيبرغلا ةفضلا يف ةسردم دض دحاو مده رمأ ردصو14.محل

34.ةسردملا ةباوب اوبرخ مث ،ليلخلاب ةميدقلا ةدلبلا يف ةيميهاربإلا ةسردم ىدل ةراجحلاب بالطلا نونطوتسملا قشر5102 نم لوألا عبرلا ءانثأ
•

اضيأ5102 نم لوألا عبرلا ءانثأو
ً
44.”برعلل توملا“ اهناردج ىلع اوبتكو نينبلل ةيوناثلا فيرع ةسردم بيرختب نييليئارسإلا نينطوتسملا نم ىرخأ ةعومجم تماق 

•

54.5102 ماع نم لوألا عبرلا ءانثأ تايتفلل ةيئادتبالا الاج ميخم ةسردم ذفاون ةيليئارسإلا رئاخذلا ترسك ،شيتفتلا تايلمع ءانثأ •

64.5102 ماع نم ثلاثلا عبرلا ءانثأ اطي ةدلبب مطبلا بعش ةسردم دض مده رمأ ردص •

اضيأ ةحلسملا تامداصملا ترضأ ،5102 يفو
ً
نوؤشلا قيسنتل ةدحتملا ممألا بتكم بسحب ،5102 لوألا نيرشت/ربوتكأ81 يف امهئالخإ ىلإ ىدأ ام ،ةزغ يف نيتسردمب 

74.ةيناسنإلا

ايبسن لقأ اهب غلبملا تالاحلا ددع ناك نكل ،ةيبرغلا ةفضلا يف سرادملا ىلع تامجهلا ترمتسا6102 يفو
ً

اموجه47 ةدحتملا ممألا تقثوو .
ً
نيعضاخ دارفأ وأ سرادم ىلع 

رادم ىلع ةعقاو38 ـلا زهاني ام ىلإ فسينويلا نع ةرداصلا تامولعملا ريشتو84.تانايبلا هذه ميسقت متي مل نكل ،6102 رادم ىلع ةيبرغلا ةفضلا يف ،ميلعتلاب نيينعمو ةيامحلل

ليسملا زاغلا قالطإ نع رفسأ ام ،ةينيطسلفلا سرادملا برق ةيليئارسإلا ةيركسعلا تايلمعلا قايس يف تامجهلا بلغأ تعقو دقف ،ةقباسلا ماوعألا يف ثدح امكو94.6102 ماع
رماوأ رادصإل تالاح9و ،ةسردم نويليئارسإ نونطوتسم اهيف مجاه لقألا ىلع ةدحاو ةلاح تعقو نكل .سرادملا راقمل يليئارسإلا شيجلا شيتفتو ،ةيتوصلا لبانقلاو عومدلل

اقبطو05.ةيسردم تايانبل ةيلعف مده تايلمع وأ سرادم دض مده
ً
اموجه261 عقو دقف ،ةينيطسلفلا ميلعتلا ةرازول 

ً
شيتفت تايلمع لمشي امب ،6102 يف ةفضلاب سرادم ىلع 

الضف ،يطاطملا صاصرلاو ةيحلا ةريخذلا اهلالخ مدختساو ،يليئارسإلا شيجلا اهب ماق
ً

وأ ةلخادتم تانايبلا هذه تناك نإ حضاولا نم نكي ملو15.ةيتوصلا لبانقلاو زاغلا نع 
يتلا سرادملا ىلع تامجهلا ةلثمأو .سرادملا ىلع تامجهلل فيراعتلا سفنب رداصملا فلتخم تناعتسا دق تناك نإو ،قيثوتلاب تماق يتلا رداصملا فلتخم نيب اميف ةفلتخم

 :يلي ام ،مدهو بيرخت تايلمعو يركسع دجاوت تلمش

ةسردملل يليئارسإلا شيجلا مده دعب1102 يف ةسردملا دييشت مت دق ناكو .اناط ةبرخ ةقطنمب ةيئادتبا ةسردم يليئارسإلا شيجلا مده6102 راذآ/سرام يف •

25.ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم بسحب ،لافطأ ةعستب يناثلا مدهلا رضأ دقو .ةيلصألا

علطم يف ةناضحلا ءانب مت دق ناكو .ةيبرغلا ةفضلاب رحبلا حطس ةقطنم يف ةحنام ةهج نم ليومتب ةناضح ةيليئارسإلا تاوقلا تمده6102 ناريزح/وينوي5 يف •

35.ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم بسحب رايأ/ويام

45.تاجاجزلاو نيطلاو ةراجحلاب اهوقشرو اهومجاه ثيح ،ةليللا كلت سلبان يف ةسردم اوبرخ نييليئارسإ نينطوتسم نأب فسينويلا دافأ بآ/سطسغأ13 يف
•

ابلاط41 فقوأ ثيح ،ماتيألا راد ةسردم يليئارسإلا شيجلا محتقا6102 لوألا نيرشت/ربوتكأ يف
ً
55.ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم بسحب ،ةسردملا ريدمو 

•

أ خوراص طقس6102 زومت/ويلوي1 يفف .ليئارسإ يف ةيميلعت ةسسؤمب رضأ ةزغ نم خوراص قالطإ مت ،عئاقولا ىدحإ يفو
ُ

.توريدس ةقطنمب ةيديهمت ةسردم ىلع ةزغ نم قلط
65.راجفنالا ءارج دحأ بصي ملو

ابلاط083،21 ـب ترضأ دقو ،ةيبرغلا ةفضلا يف سرادملا ىلع تامجهل ةعقاو59 ـب غالبإلا مت7102 ماع ءانثأو
ً

لخاد يركسع طاشنل تالاح ىلع عئاقولا هذه تلمتشاو75.
الضف ،اهنمو ةسردملا ىلإ مهقيرط يف بالطلا فادهتسا عم ،اهنم برقلابو سرادم يف ةيح ةريخذو ةيتوص لبانق قالطإو ،اهلوحو سرادم

ً
شيجلا ماحتقال ةلاح42 نع 

:تامجهلا نم ةفلتخملا عاونألا هذه ةلثمأ نمو95.سرادم دض مده رماوأ تردصو مده تايلمع ةدع تعقو امك85.اهشيتفتو سرادمل يليئارسإلا

بآ/سطسغأ يف يساردلا ماعلا ةيادب يف ةيليئارسإلا تاوقلا دي ىلع تردوص دق ج ةقطنملا يف سرادمب ةلصتم تايانب9 نأب ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم دافأ •

06.7102

نيملعمو بالط ةدع ةباصإ نع رفسأ ةيليقلق ةنيدمب ةكيرش ةسردم ىلع ةيليئارسإلا تاوقلا هتقلطأ يذلا عومدلل ليسملا زاغلا نإف ،ةلوفطلا ذاقنإ ةئيه بسحب •

16.قانتخالاب

ىدأ ام ،ليلخلا ةنيدمب ةسردم ءانف ىلع عومدلل ليسملا زاغلا ةيليئارسإلا تاوقلا تقلطأ7102 يناثلا نيرشت/ربمفون9 يف هنأب ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم دافأ •

26.ةسردملا لخاد نم نييليئارسإ نينطوتسم تارايس ىلع ةراجحل نيلوهجم ءاقلإ دعب ثداحلا اذه عقو ،ةيليئارسإ رداصم بسحبو .لافطأ5 ةباصإل

الضف
ً
 :لاثملا ليبس ىلع .7102 يف نيينيطسلفلا نيلتاقملاو ةيليئارسإلا تاوقلا نيب لاتقلا ءانثأ ،ليئارسإ يف ةدحاو ةناضحو ةزغ يف لقألا ىلع سرادم4 تررضت دقف ،كلذ نع 

36.ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم بسحب ،ةزغ ةنيدم يبرغ لامش نيتسردمب7102 بآ/سطسغأ9 يف ةيليئارسإ ةيوج ةراغ ترضأ
•
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ترضأو ،ةفيفخ رارضأ يف اتببستف نيتسردم ةيليئارسإ ةيوج تاراغ تبرض ،7102 لوألا نوناك/ربمسيد علطم يف لاتقلا ءانثأ هنأ ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم دافأ •

46.ليئارسإ ىلإ لوصولا يف تقفخأ ثيح ،ةزغب نوناح تيب يف ةماعلا اوشلا يزاغ ةسردمب ةينيطسلف ةفوذقم

56.7102 لوألا نوناك/ربمسيد01 يف ،ليئارسإب توريدس يف ةناضحب رضأ ليئارسإ ىلع ةزغ نم خوراص قالطإب ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم دافأ امك •

ميلعتلاب نيرخآلا نيلماعلاو نيملعملاو بالطلا ىلع تامجهلا
بالطلا ةقياضمو زاجتحاب يليئارسإلا شيجلا مايق ىلإ ريراقتلا تراشأو .ةيبرغلا ةفضلا يف ميلعتلاب نيرخآ نيلماعو نيملعمو بالط ىلع موجه ةئم نم رثكأ نع ريراقت ترهظ
تامداصملا تزكرتو .مهوقياضو نيملعملاو بالطلا اودده نييليئارسإلا نينطوتسملا نأو ،سرادملا راقم يفو شيتفتلا طاقن ىدلو ةسردملا ىلإ مهقيرط يف مهو نيملعملاو
الضف ،ليلخلاو نينجو سلبانو سدقلا قطانم يف بالط ةباصإ نع ترفسأ يتلا

ً
.يناوتلا لثم ،ليلخلا يف قطانمب صاخ لكشب بيهرتلاب نينطوتسملا ضرعتل تالاح نع 

 .ةيليئارسإ سرادم تالفاح ىلع ناتمجه تعقوو

اموجه23 عوقوب ةدحتملا ممألا تدافأ3102 يفو
ً
ىلإ مهقيرط يف ةيليئارسإ تاوق عم تامداصم يف ةقياضملاو فيقوتلاو زاجتحالل اوضرعت مهبلغأو ،نيملعمو بالط ىلع 

 :ةلثمألا نم66.ىرخأ لاكشأبو ةفينعلا تاءادتعالاب نيملعمو بالط اوفدهتسا ثيح ،نينطوتسملا فنعل ةلاح51 ـب ةدحتملا ممألا تدافأ امك .اهنمو ةسردملا

اماع61و6 نيب بالط8 بيصأ3102 ناسين/ليربأ52 يف
ً
تاوقو نيينيطسلف نيب تامداصم طسو مهتسردم نم نوجرخي مهو عومدلل ليسملا زاغلا اوقشنتسا امدنع  •

76.ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم بسحب ،سدقلاب سيد وبأ يف شيتفت ةيلمع ءانثأ ةيليئارسإ

ابلاط03 اوباصأ نييليئارسإ نينطوتسم نأب فسينويلا تدافأ
ً
86.سلبان ةنيدم برق ةيسردم ةلفاح اومجاه امدنع ،3102 ناسين/ليربأ03 يف نيملعم6و 

•

اماع51 رمعلا نم غلابلا ينيطسلفلا يحامرلا هيجو بيصأ3102 لوألا نوناك/ربمسيد9 يف
ً
قو يران رايعب 

ُ
ةسردم رداغي ناك اميف ،ةيليئارسإلا تاوقلا دي ىلع ،لت •

نم سيلو .مويلا كلذ ةراجحلاب دونجلا قشرب مهضعب مايقو لاجرلاو ةيبصلا نم ةعومجم عمجتب شتوو ستيار نمويه تدافأو .نيئجالل الاج ميخم يف اورنوألا
96.ةيحلا ةريخذلل دونجلا مادختسال حضاو رربم كانه سيلف شتوو ستيار نمويه بسحبو ،ةراجحلا ةامر نم يحامرلا ناك نإ حضاولا

اقبط
ً
ةفضلا يف ةيسردم ةلفاح اهنمو ،اهورظتني وأ ةيسردم تالفاح نولقتسي نييليئارسإ سرادم لافطأ ىلع نيموجه نشب نولوهجم ماق3102 ماع يفف ،ةيمالعإ رداصمل 

 :ةزغ عم دودحلا برق ىرخأو ةيبرغلا

ابالط لقت ةلفاح ىلع فوتولوم ةجاجز ءاقلإب ريراقتلا بسحب نولوهجم ماق
ً
07.ةيبرغلا ةفضلاب3102 يناثلا نيرشت/ربمفون91 يف نييليئارسإ 

•

اخوراص نولوهجم قلطأ
ً
17.دحأ ررضتي مل .3102 لوألا نوناك/ربمسيد32 يف ليئارسإ يف ةيبونجلا ةقطنملاب نالقسع برق ةيسردم تالفاح ةطحم ىلع طقس 

•

63 عوقوب فسينويلا تدافأ .ةيبرغلا ةفضلا يف تامجهلا كلت تزكرت ،ةقباسلا ماوعألا يف امكو .فنعلا ديعصت مغر ،4102 يف نيملعمو بالط ىلع تامجهلا نم لثامم ددع عقو
اموجه

ً
زاجتحاو فيقوت تايلمع ىلع تامجهلا هذه بلغأ تلمتشاو27.4102 يف نونطوتسم اهنش تامجه01و ،ةيليئارسإلا تاوقلا لبق نم نيينيطسلف نيملعمو بالط ىلع 

 :يلي ام ةيمالعإ رداصمو ةدحتملا ممألا اهتركذ يتلا تامجهلا نمو .اهنمو سرادملا ىلإ مهقيرط يف دارفأل

اماع21 اهرمع ةينيطسلف ةاتف اوباصأو نويليئارسإ نونطوتسم مجاه4102 يناثلا نوناك/رياني4 يف
ً

يف ةسردملا ىلإ اهقيرط يف تناك اميف ،اهنطبو اهرهظ يف ، •

37.ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم بسحب ،سدقلاب ناولس

اماع31و21 امهرمع ،نيتاتف اوباصأو نونطوتسم مجاه امدنع4102 ناسين/ليربأ21 يف لثامم موجه عقو
ً

يناوتلا يف ةسردملا ىلإ امهقيرط يف اتناك اميف ، •

47.ليلخلاب

ايبص ةيليئارسإلا ةطرشلا تزجتحا
ً
اماع11 هرمع 

ً
اماع11 هرمع رخآ يبص ناكو ،4102 يناثلا نيرشت/ربمفون42 يف هتسردم مامأ 

ً
نوناك/ربمسيد12 يف هتسردم رداغي  •

الضف ،دونجلا هفقوأ امدنع4102 لوألا
ً

اماع21 هرمع يبص نع 
ً
يفو .هرودب هلاقتعا مت4102 لوألا نوناك/ربمسيد8 يف ،ةسردملا نم تيبلل هلقت ةلفاح رظتني ناك 

مهتالئاع ةلباقم نم مهنامرح عم ،مهتلماعم ةءاسإو مهباوجتساو مهزاجتحا متو .ةراجحلاب ةطرشلا اوقشر نيفوقوملا بالطلا نأ ةطرشلا تعدا ،تالاحلا هذه عيمج
اريخأ مهليبس ءالخإ لبق ،ماعطلا نم مهنامرحو ،تاناهإلاو بابسلاب مهيف حايصلاو مهتناهإو

ً
.57

اقبط
ً
اعون فثكأ لكشب سرادملاب نيلماعلاو نيينيطسلفلا بالطلا ةيليئارسإلا تاوقلاو نينطوتسملا فنع فدهتسا ،ةدحتملا ممألل 

ً
ةلثامم لاكشأ يف رمتساو ،5102 ماع يف 

اموجه64 ةدحتملا ممألا تقثو .ةقباسلا تاونسلل
ً
اديدهتو 

ً
67:يلي ام اذه لمشيو ،نيملعمو بالط دض فنعلاب 

ةاتف ىلع يطاطملا صاصرلا ةيليئارسإلا تاوقلا تقلطأ ،نيينيطسلف عم تامداصملا ءانثأو5102 ناسين/ليربأ طساوأ يف هنأب ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم دافأ •

اماع31 اهرمع
ً
77.ةيقرشلا سدقلاب ةسردملا نم تيبلا ىلإ اهقيرط يف تناكو ،اهتباصأف 

ةسردملا نم تيبلل هقيرط يف وهو ةيقرشلا سدقلاب تافعشلا يف يزارلا ةسردم نم ماوعأ01 هرمع ىتف بيصأ ،5102 نم يناثلا عبرلا ءانثأ هنأب فسينويلا تدافأ •

87.ىرسيلا هنيعب راصبإلا دقفف ،ةيليئارسإ تاوق هتقلطأ يطاطم صاصرب

97.فسينويلا بسحب ،مهيلع عومدلل ليسملا زاغلا تاوبع تقلطأو محل تيب يف ةيوناثلا عوقت ةسردم نم ةيبص ةدراطمب ةيليئارسإلا تاوقلا تماق
•

تامولعم عازتنال سلبان يف بالطو سرادمب نيلماعلا ةيليئارسإلا تاوقلا تدده ،5102 لوليأ/ربمتبس71و9و7 يف ،لقألا ىلع عئاقو3 يف هنأب فسينويلا تدافأ •

08.ةراجحلاب تاوقلا قشرب اوماق دارفأ نع مهنم
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غالبإلل ،سرادم نم برقلاب لمشي امب ،ليلخلا لوح عقاوم يف اوزكرمت نيعوطتمب نييليئارسإلا نينطوتسملا شرحت ريراقتلا تلقانت5102 لوألا نيرشت/ربوتكأ يف •

نيينعملا نيعوطتملاب ةصاخ روصو تارتسوب قيلعتب لوهجم ماق ،ةميدقلا ليلخلا ةنيدمب5102 لوألا نيرشت/ربوتكأ22 يفو .نييندملا ناكسلا دض تاكاهتنالاب
نوداعم مهنأل نييليئارسإلاب نورضي روصلا هذه يف صاخشألا“ :تاقصلملا يف دروو ،مهدض لخدتلاب ةيليئارسإلا تاوقلاو نينطوتسملا اهيف بلاطي ،ميلعتلاب

18.”مهعم اولماعت .ةيماسلل

بالطلا ىلع تامجهلل يملاعلا فلاحتلا فيرعت تفوتسا6102 يف ثداح811 عوقوب فسينويلا تدافأ .6102 يف طامنألا سفن ميلعتلاب نيلماعلاو بالطلا ىلع تامجهلا تعبتاو
ابلاط62 تلتق ةيليئارسإلا تاوقلا نأب ةينيطسلفلا ميلعتلا ةرازو تدافأ28.ميلعتلاب نيلماعلاو

ً
املعمو 

ً
املعم101و بالط0181 تباصأو ،ادحاو 

ً
ابلاط891 تلقتعاو ،

ً
الماعو 

ً

 :ةلثمألا نمو38.ميلعتلاب

.6102 يناثلا نوناك/رياني رخاوأ يف ليلخلا يف نيينيطسلف بالط01 ةيليئارسإلا تاوقلاو نيينيطسلف نيب تامداصملا تباصأ ،ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم بسحب •

ابلاط04 بيصأو ،6102 ناسين/ليربأ طساوأ نينج يف عابج ةدلبو ليلخلاب ةينيطسلف ةبلاط91 تبيصأو
ً
اينيطسلف 

ً
زاغلا قاشنتسا ببسب ،ليلخلا يف ليلخلا ةسردمب 

48.عومدلل ليسملا

58.فسينويلا بسحب ،ةيبرغلا ةفضلاب اطي يف ةسردملا نم نودئاع بالط6 ىلع نينطوتسملا نم ةعومجم تدتعا6102 راذآ/سرام61 يف
•

مهقيرط يف مهو ،ةزيجو ةرتفل مهتزجتحاو نينبلل ةيوناثلا فيرع ةسردم نم بالط4 ىلع ةيليئارسإلا تاوقلا تدتعا6102 بآ/سطسغأ92 يف هنأب فسينويلا تدافأ •

68.تيبلا ىلإ ةسردملا نم

ايبص نونطوتسملا باصأ ،لوألا نيرشت/ربوتكأ رخاوأ يف
ً
ادئاع ناك 

ً
78.ليلخلا ةنيدمب ةلتحملا ةقطنملاب ةسردملا نم هتيبل 

•

اضيأ ةيبرغلا ةفضلا يفو
ً
• :6102 يف ةيليئارسإ سرادم لافطأ نالقت نيتلفاحل نيلوهجم ةمجاهم ىلإ ةيمالعإ ريراقت تراشأ 

بونج يف ةنطوتسم يهو ،نويهص شوغ برق ،ةقهارملا نس يف نييليئارسإ لافطأب ةئيلم ةيسردم ةلفاح ىلع رانلا قالطإب لوهجم ماق6102 رايأ/ويام12 يف •

88.سدقلا

98.ةينيطسلفلا ةراوح ةدلب برق نييليئارسإ سرادم لافطأب ةئيلم تالفاح راظتنا ةطحم ىلع ةيندعم تافوذقمب لوهجم ىدتعا6102 ناريزح/وينوي5 يف
•

ابالط تزجتحاو ةيليئارسإلا تاوقلا اهلالخ تلقتعا ةعقاو93و ،ميلعتلاب نيينيطسلف نيلماعو نيينيطسلف بالط ىلع تامجه8 عوقوب ةلوفطلا ذاقنإ ةئيه تدافأ ،7102 يف
ً

برق يركسعلا دجاوتلا ببسب وأ ةسردملا ىلإ قيرطلا يف ةينمألا زجاوحلاو شيتفتلا طاقن ىدل ريخأتلل نيملعمو بالط ضرعتل ةعقاو411و ،سرادملا نم ميلعتلاب نيلماعو
 :ةفلتخملا تاكاهتنالا عاونأ ةلثمأ نمو09.سرادملا

19.ليلخلا يف شيرلا وبأ شيتفت ةطقن ىدل ةعاسل هريخأتو بلاط ىلع نييليئارسإلا دونجلا ءادتعا ريراقتلا تلقانت ،7102 يف ددحم ريغ خيراتب عئاقولا ىدحإ يف
•

نوؤشلا قيسنت ةئيه بسحب بالط5 ةباصإل ىدأ ام ،سلبانب ايرازب ةدلبو ةيليقلق ةنيدم يف سرادم برق ناتمداصم تعقو7102 طابش/رياربف طساوأ يف •

29.ةيناسنإلا

اضيأ ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت ةئيه تدافأ
ً
اماع41 اهرمع ةينيطسلف ةاتف ىلع نينطوتسم ءادتعاب 

ً
طساوأ يف ،ليلخلا يف ةسردملا ىلإ اهقيرط يف تناكو ،اهتباصإو  •

الضف ،7102 ناسين/ليربأ
ً

39.7102 رايأ/ويام طساوأ ليلخلا يف ةبطرق ةسردم رظان ةباصإ نع 

تاعماجلاو سرادملل يركسعلا مادختسالا
تالاحلا ضعب يف اهنم ،ىرخألا تامادختسالا نم ددع يفو ةحلسأ نزاخمكو ،اهل دعاوقك ةسردم42 نم رثكأ مادختساب ةلوهجم ةحلسم تاعامجو ةيليئارسإلا تاوقلا تماق
6 قيثوت مت امدنع ،3102 طساوأو9002 نيب اهعوقوب غالبإلا مت يتلا تامجهلا نم ةريبك ةبسن اذه لثم49.ةيليئارسإلا تانطوتسملا ةيامحل ةيجيتارتسا طاقنك اهمادختسا

.4102 لالخ ةيبرغلا ةفضلا يف تعقو سرادملل يركسعلا مادختسالا تالاح بلغأو .يركسعلا مادختسالل تالاح

6 ةيبرغلا ةفضلا يلامش سلبان يف يرصملا زوزعم جاحلا ةسردم ةونع ةيليئارسإلا نمألا محتقا ،اهنيب نمو .يركسع مادختسا ةلاح21 عوقوب فسينويلا تدافأ ،3102 يفو
59.باوبألاو لافقألا اومطحو ،ةرم لك يف ةسردملا تايانبب اورضأ دقو .بيرق ينيد رازمل مهترايز ءانثأ نييليئارسإلا نينطوتسملا ةيامحل ريراقتلا بسحب ،تارم

تاوقلا تمحتقاو ،4102 لالخ ةيبرغلا ةفضلا يف تاعماجو سرادمل يركسع مادختسا ةلاح22 تعقو ،”رطخ يف نيثحاب“ نع رداص ريرقت بجومبو ةدحتملا ممألا بسحب

اهمادختسا عم ،ةيركسع قطانم اهتفصب سرادملا ضعب قالغإ تنلعأ ةيبرغلا ةفضلا يف ةيليئارسإلا تاوقلا نأب فسينويلا تدافأ69.حيرصت نود اورنوألل سرادم5 ةيليئارسإلا

ةزغ يف اورنوألل سرادم ةينيطسلف تاعامج تمدختسا تالاح3 يفو79.ةينيد تارازمل مهترايز ءانثأ نينطوتسملا ةيامحل عقاومك ةلاح51 يفو ،باوجتساو زاجتحا زكارمك

 :يركسعلا مادختسالا عئاقو ةلثمأ نمو89.فسينويلا بسحب ،ةيركسع ضارغأل ةزغ يف ةيموكح ةسردم ةيليئارسإلا تاوقلا تمدختساو ،خيراوصلا قالطإل عقاومك

99.يليللا زاجتحالل زكرمك ليلخلا يف ةكرتشملا ةيئادتبالا ةقبطلا ةسردم ةيليئارسإلا تاوقلا تمدختسا ،ماعلا نم لوألا عبرلا ءانثأ
•

ةثالثل هلتقو ينيطسلف فاطتخا دعب ،4102 ناريزح/وينوي طساوأ ةيركسع تايلمع يف سرادم ثالثل ةيركسعلا تاوقلا مادختسا ىلإ شتوو ستيار نمويه تلصوت •

001.تآشنملاب ةمامقلا نم ريثكلاو ايح اصاصر مهجورخ دعب مهئارو اوفلخو سرادملا يف دونجلا مان .نييليئارسإ نيقهارم
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ناريزح/وينوي22 ىلإ91 نم ةرتفلا يف تانكث ىلإ هللا مار يف تيزرب ةعماج مرحب ةيميداكأ ينابم ةيليئارسإلا تاوقلا تلوح دقف ،”رطخ يف نوثحاب“ ةكبش بسحب •

101.بالطلا صخت تاكلتممل اهترداصمو ةعماجلل اهشيتفت قايس يف ،4102

”ب“ ةكرتشملا ةزغ ئطاش ةسردم :ةحلسألا نيزخت يف اورنوألل سرادم3 مادختساب4102 زومت/ويلوي ءانثأ ةزغ يف ةلوهجم فارطأ مايقب نمألا سلجم دافأ •

ةحلسأ ىلع ةدحتملا ممألا ترثع201.”ب“ ةكرتشملا ةيدادعإلا تاريصنلا ةسردمو ،(ةدحاو ةسردم ناربتعت) نينبلل ةيبويألا ةسردمو ،”ج“ ةيئادتبالا ايلابج ةسردمو

الضف ،ثالثلا سرادملاب
ً

301.”ب“ ةيدادعإلا تاريصنلا ةسردم يف ةّرسأك دضانملا مادختساو ،تاروبسلا ىلع ةبوتكم ةيركسع ططخ نع 

دي ىلع ةرم ،6102و5102 يماع يف ةيبرغلا ةفضلاب سرادمل يركسع مادختسا تالاح3 فسينويلا تقثو .4102 دعب سرادملل يركسعلا مادختسالا ريراقت دادعأ تعجارت
 :يلي امك تناك عئاقولا هذهو .ةدحاو ةعماجل يليئارسإلا شيجلا مادختسا مالعإلا رداصم تلقنو .ةيليئارسإ تاوق دي ىلع نيترمو ،نيحلسم نيينيطسلف

401.ةسردملا ءالخإب بالطلا اوبلاطو اهيلع اولوتساو ةيبرغلا ةفضلا يف نينبلل ةيساسألا ةطالب ةسردم نوينيطسلف محتقا5102 راذآ/سرام11 يف
•

نم لوألا عبرلا لالخ ،ةسردملا نم ةبيرق ةيليئارسإ شيتفت ةطقن ةبقارمل اهحطس تمدختساو نينبلل ةيوناثلا ةدبز ةسردم ةيليئارسإلا تاوقلا تمحتقا ،نينج يف •

501.ماعلا

ينيد رازمل مهترايز ءانثأ نينطوتسملا ةيامحل تاعاس ةدعل ةيوناثلا اتروع ةيرق ةسردم حطس ةيليئارسإلا تاوقلا تمدختسا ،ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم بسحب •

601.ةسردملا باوبأب مادختسالا اذه رضأ .6102 يناثلا نوناك/رياني رخاوأ

يلاعلا ميلعتلا ىلع تامجهلا
لامعأ باكتراو ،تامداصملا ءانثأ نييعماج بالط لتقو ةباصإو ،تاعماجلا شيتفتو لوخدب ةينيطسلفلا ةطلسلا نمأ رصانعو نولوهجم نودتعمو ةيليئارسإلا تاوقلا تماق
،4102 ماع لالخ ةيبرغلا ةفضلاو ةزغ يف تزكرت يتلا تامجهلا هذه ددع داز دقو .بالطلا تائمب ترضأ يتلا عئاقولا تارشع يف ،نيينيطسلف بالط زاجتحاو ،شرحتو ديدهت
.”4102 موجهلا تحت ميلعتلا“ ريرقت يف ةدراولا تالدعملا نم ربكأ تامجهلا ددع ناكو .ماع لك يف يلاعلا ميلعتلاب اهب غلبملا عئاقولا تارشع ترضأ اهدعب نمو

71 يف هنأب ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم دافأ .ةيليئارسإلا تاوقلاو نيينيطسلف بالط نيب تامداصملا ءانثأ ،يلاعلا ميلعتلا ىلع لقألا ىلع دحاو موجه عقو3102 ماع يف
الامع نوسرحي اوناك اميف نييليئارسإلا دونجلا ىلع ةراجحلا ءاقلإب ،سدقلا ةعماجب بالط مهنيب ،نيينيطسلفلا نم ةعومجم تماق3102 يناثلا نيرشت/ربمفون

ً
نورجي نييليئارسإ 

اصخش23 تباصأف ،ةعماجلا ىلع ةيتوصلا لبانقلاو عومدلل ليسملا زاغلا ةيليئارسإلا تاوقلا تقلطأ ،تامداصملا ءانثأو .ةعماجلا برق لزاعلا رادجلا ىلع ةنايص لامعأ
ً
ترضأو 

701.ةعماجلا تاكلتممب

اريثك يلاعلا ميلعتلا ىلع تامجهلا ددع داز
ً
ةيليئارسإلا تاوقلا تمحتقا ثيح ثداوح عبرأب مالعإلاو يندم عمتجم تامظنمو ةدحتملا ممألا تدافأ .ةقباسلا ماوعألا نع4102 يف 

ذاتسأ ىلع موجهب دحاو ريرقت ىلع يملاعلا فلاحتلا فرعت امك801.”دماصلا فرجلا“ ةيلمع ءانثأ ،ةزغ يف اهترمدو ةعماج41 ـب ترضأو ،4102 يف ةيبرغلا ةفضلاب تاعماج
 :ةلثمألا نمو .رانلا نولوهجم هيلع قلطأ دقو ،يلاع ميلعت ةسسؤمب

نيدوقفملا نييليئارسإلا نيقهارملا نع اهثحب ءانثأ ةينيطسلف تاعماج4 ةيليئارسإلا تاوقلا تمحتقا ،”رطخ يف نوثحاب“ ةكبش بسحب4102 ناريزح/وينوي يف •

 :تاعماجلا كلت نمو901.ةيصخشلا بالطلا تانايب ترداصو ،ةيميلعت داوم ترمدو ،تاكلتممو تايانبب ترضأو ،ةثالثلا

اضيأ هالعأ ةروكذملاو ،ناريزح/وينوي22 ىلإ91 ةرتفلا يف ،هللا مار يف تيزرب ةعماج
ً
o .يركسعلا مادختسالاب صاخلا مسقلا يف 

o .4102 ناريزح/وينوي02 يف ،نينج يف ةيكريمألا ةيبرعلا ةعماجلا
o .4102 ناريزح/وينوي22 يف ليلخلا يف ةينيطسلفلا ةينقتلا ةعماجلا

اضيأ4102 ناريزح/وينوي22 يف ،سدقلا ةعماج
ً

. o
وهو4102 بآ/سطسغأ يف ،ةيبرغلا ةفضلا يلامش ةينطولا حاجنلا ةعماجب ذاتسألا ،مساقلا راتسلا دبع ىلع رانلا قالطإب نولوهجم ماق ،ةيلحم ةيرابخإ رداصم بسحب •

011.ةعقاولا كلت يف ررضلل هضرعت مدع ريراقتلا تلقانتو .هتيب رداغي

2 يف ،ررضلا ربكأل تضرعت ةيمالسإلا ةعماجلا نأ”رطخ يف نوثحاب“ ةكبش تركذ ،”دماصلا فرجلا“ ةيلمع ءانثأ ةرمدملاو ةررضتملا تاعماجلا نيب نمو •

اخوراص ةيليئارسإلا تاوقلا تقلطأ امدنع ،4102 بآ/سطسغأ
ً
تناك نإو ،ةيركسع ضارغأ يف ةعماجلا تمدختسا سامح نأب نويليئارسإلا لاق .ةعماجلا ىلع 

اريثك موجهلا رضأ .يركسعلا مادختسالاب معازملا هذه تركنأ دق ةعماجلا
ً
111.تآشنملاب 

بالطلا تائم زاجتحاو ةقياضمو ديدهتب اوماق ثيح ،عئاقولا تارشع يف ةيبرغلا ةفضلا يف ةينيطسلف تاعماج يليئارسإلا شيجلاو ةينيطسلفلا نمألا تاوق تلخد5102 يف
غلبملا ةذتاسألاو بالطلا دادعأ يف ةدايز ةقياضملا عئاقوو تاديدهتلا هذه تلثم211.ةيمالعإ ريراقتو شتوو ستيار نمويهو ةدحتملا ممألا بسحب ،نيينيطسلفلا نييعماجلا
ادر ةينيطسلفلا نمألا تاوق تالاقتعا تءاجو .ةيتحتلا ةينبلاب ساسألاب رضت قباسلا يف ثداوحلا كلت لثم تناكو ،يلاعلا ميلعتلا ىلع تامجهل مهضرعتب

ً
يف بالطلا ةكراشم ىلع 

ابالط ةيليئارسإلا تاوقلا تفدهتسا ثيح تالاح ةدعب ىرخأ رداصمو ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو تدافأ امك311.ةيبزحلا تاباختنالا يفو ةيبزح ةطشنأ
ً
صاصرلاو ةيحلا ةريخذلاب 

 :ةلثمألا نم .ىرخأ تاءادتعاو ،عومدلل ليسملا زاغلاو يطاطملا

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



ابلاط52 ةينيطسلفلا نمألا تاوق تلقتعا
ً
نيب نمو411.5102 ناسين/ليربأ22 يف تدقعنا ةيبالط تاباختنا دعب ،هللا مارب تيزرب ةعماج لمشي امب ،تاعماج ةدع نم  •

هنامرحو باوجتسالاو برضلاو لاقتعالاب هل نمألا تاوق ضرعت ريراقتلا تلقانت يذلا ،تيزرب ةعماجب سامح ةكرحل يمتنملا يبالطلا لثمملا ،ميلس داهج نيلقتعملا
511.5102 ناسين/ليربأ52 يف ةعاس42 ةدمل ،ةيساسألا تايرورضلا نم

نوناك/ربمسيدو يناثلا نيرشت/ربمفونو لوألا نيرشت/ربوتكأ يف تارم ةدع مركلوط يف يروضخ ةينقتلا ةعماجلل اهشيتفتو ةيليئارسإلا تاوقلا لوخد ريراقتلا تلقانت •

الضف ،5102 لوألا
ً

ابلاط78 ـل ةيليئارسإلا تاوقلا ةباصإ ريراقتلا تلقانت ،لاثملا ليبس ىلع611.ةعماجلا لالتحا نع 
ً
مادختساب ةعماجلاب تارهاظم ضف ةلواحم ءانثأ 

711.5102 لوألا نوناك/ربمسيد02و61 نيب ،عومدلل ليسملا زاغلاو يطاطملا صاصرلاو ةيحلا ةريخذلا

اضيأ ةيليئارسإلا تاوقلا تباصأ
ً
2و لوألا نيرشت/ربوتكأ82 يف ،سدقلا ةعماج يف ةيتوصلا لبانقلاو يطاطملا صاصرلاو زاغلا مادختساب بالطلا تارشع  •

811.5102 يناثلا نيرشت/ربمفون

تقثو ماعلا رادم ىلعو .صخش001 وحنب ترضأ ةعقاو21 نم رثكأ نع ريراقت ترهظ ثيح ،6102 ماع لالخ ةلثامم ةينيطسلف تاعماجل ةيليئارسإلا تاوقلا تاماحتقا دادعأ تناك
،نينج يف ةيكريمألا ةيبرعلا ةعماجلاو ،هللا مار يف تيزرب ةعماجل اهشيتفتو ةيليئارسإلا تاوقلا ماحتقا عئاقو ةيمالعإلا ريراقتلاو ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم ريراقت
ينيطسلف ذاتسأ لاقتعا ةيلوؤسم ةينيطسلفلا نمألا تاوق تلمحت911.لقألا ىلع تارم4 اهشيتفت مت يتلا ،سدقلا ةعماجو ،مركلوط يف يروضخ ةينقتلا ةينيطسلفلا ةعماجلاو
 :لاثملا ليبس ىلع .عئاقولا ىدحإ يف

تقرسو ،بساوح ةدعب ترضأو بساحلا ربتخم باوبأ ترسكو ةينقتلا ةينيطسلفلا ةسردملا تشتفو ةيليئارسإلا تاوقلا تمحتقا6102 يناثلا نيرشت/ربمفون71 يف •

021.ةعماجلاب ةصاخلا نمألا تاريماك نم تاليجست

ةيبتكملا تاودألاو تالجملاو بتكلا عيمجب ترضأ ةيلمعلا لالخو ،سدقلا ةعماج مرح يف تاعاس3 ةيليئارسإلا تاوقلا تضمأ6102 يناثلا نيرشت/ربمفون91 يف •

يف ،سدقلا ةعماجب لقألا ىلع دحاو رخآ يفاضإ ثداح عوقوب ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم دافأو121.بالطلل ضفخم باتك ضرعم يف عابُت تناكو ،اهتقرسو

221.6102 يناثلا نيرشت/ربمفون

اذاتسأ ةينيطسلفلا نمألا تاوق تلقتعا
ً
ايعماج 

ً
ادحاو 

ً
ادر ،مساق راتسلا دبع ةيسايسلا مولعلا ذاتسأ وهو ،لقألا ىلع 

ً
دودح لوح زفلتم ءاقل يف اهب ىلدأ تاقيلعت ىلع  •

321.6102 طابش/رياربف يف ،ةيسائرلا ددملا

ىلع دحاو ينيطسلف ذاتسأ لاقتعاو ،ةينيطسلف تاعماج ىلع ةيليئارسإلا تاوقلا لبق نم شيتفت تايلمع ةدع تعقو ثيح ،7102 يف فنعلا طامنأ سفن ترمتساو •

 :يلي ام عئاقولا نمو .لقألا

اعم ةلاكو تدافأ
ً
متو .سدقلا ةعماجب نيينيطسلف بالط عم مداصتو ،سدقلا يف سيد وبأ ةدلب يليئارسإلا شيجلا شتف7102 ناسين/ليربأ31 يف هنأب ءابنألل  •

421.قانتخالاب اوبيصأو عومدلل ليسملا زاغلا نيرخآ اينيطسلف81 قشنتساو ،بالط6 تباصأ ةيليئارسإلا تاوقلا لبق نم طاطملاب ةفلغم ةيندعم تاصاصر قالطإ

رهشأ3 تاماهتا نود هزاجتحا مت .هللا مار يف هتيب نم ةيسايسلا مولعلا ذاتسأ ،شماطق دمحأ ةيليئارسإلا تاوقلا تلقتعا ،ةيلودلا وفعلا بسحب7102 رايأ/ويام41 يف •

521.بآ/سطسغأ31 يف هنع جارفإلا نيح ىلإ

اعم ةلاكو تدافأ
ً
عيبر نع ثحبلا ىدأو .سامح ةكرحل ةيمتنملا ةيبالطلا ةيمالسإلا ةلتكلا يف قباسلا وضعلا ،عيبر قراط تلقتعا ةيليئارسإلا تاوقلا نأب ءابنألل  •

اباش11 تباصأف رانلا ةيليئارسإلا تاوقلا تحتفو ،تيزرب ةعماج مامأ تامداصم ىلإ هلاقتعاو
ً
اينيطسلف 

ً
.621

سلجملا ىنبم ةباوب تمطحو ةعماجلا نمأ نم درف زاجتحاب تماق .هللا مار يف تيزرب ةعماج تشتفو ةيليئارسإلا تاوقلا تمحتقا7102 لوألا نوناك/ربمسيد41 يف •

اعم ةلاكو تدافأو721.ةيمالعإ رداصم بسحب ،تاروشنمو تاقصلمو تانوفوركيمو تاتفالو تايارو بساوح ترداصو ،يبالطلا
ً
تشتف نأ قبس ةيليئارسإلا تاوقلا نأب 

821.6102 يناثلا نوناك/رياني11 يف ةعماجلا مرح
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.نيطسلف/ليئارسإب صاخلا لصفلا ،6102 شتوو ستيار نمويه ـل يملاعلا ريرقتلا :رظنا1
 :رظنا2

«،snainitselaP tsniaga emirc detavitom yllacigoloedi seldnah learsI woh no serugfi htiw licnuoC ytiruceS NU stneserp niD hseY”.6102 ،7 yaM ،niD hseY
.نيطسلف/ليئارسإب صاخلا لصفلا ،7102 يملاعلا شتوو ستيار نمويه ريرقت :رظنا3
 :رظنا4
sreganeeT fo sgnilliK ni eloR samaH no thgiL weN“ ،renhsreK lebasI .5102 ،6 yraunaJ ،semiT kroY weN”،sreganeeT ilearsI fo gnilliK ni secnetneS efiL3 steG nainitselaP“ ،neroduR idoJ
.4102 ،4 rebmetpeS ،semiT kroY weN”،raW azaG deleuF tahT
 :رظنا5
.4102 ،5 yluJ ،naidrauG”،laicfifo syas ،evila denrub saw riedhK ubA demmahoM yob nainitselaP“ ،tnomuaeB reteP
 :رظنا6
.4102 ،42 enuJ ،yciloP ngieroF”،scitilop nainitselaP gnidnepu si knaB tseW eht ni syob ilearsI eerht fo ecnaraeppasid eht woH ?repeeK s’rehtorB yM I mA“ ،aqutaH ailaD
thgiL weN“ ،renhsreK”.3 steG nainitselaP“ ،neroduR.” :رظنا7
:رظناو ،نيطسلف/ليئارسإب صاخلا لصفلا ،7102 يملاعلا شتوو ستيار نمويه ريرقت8

.edakcolb-azag/emeht/gro.tpoahco.www//:sptth”،edakcolB azaG“ ،AHCO
.نيطسلف/ليئارسإب صاخلا لصفلا ،6102 ،شتوو ستيار نمويه ـل يملاعلا ريرقتلا لاثملا ليبس ىلع رظنا9
 :رظناو .نيطسلف/ليئارسإ لصف ،5102 يملاعلا ريرقتلا ،شتوو ستيار نمويه01
.89 .sarap ،904/5102/S-629/96/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU
 :رظنا11
.4102 ،8 yluJ ،CBB”،tciflnoc azaG fo ’noitalacse rof ydaer‘ learsI“ .51 .p ,noitacudE no skcattA ،nerdlihC eht evaS
 :رظنا21
tropeR“ ،CRH .56 ،36 .sarap ،7102 ،8 enuJ ،1.ddA/03/53/CRH/A”،*learsI ot noissim reh no ،secneuqesnoc dna sesuac sti ،nemow tsniaga ecneloiv no ruetroppaR laicepS eht fo tropeR“ ،CRH
،8 enuJ ،2.ddA/03/53/CRH/A”،*enitselaP fo etatS/yrotirreT nainitselaP deipuccO eht ot noissim reh no ،secneuqesnoc dna sesuac sti ،nemow tsniaga ecneloiv no ruetroppaR laicepS eht fo
.55 .arap ،7102
اقبط .7102 لوألا نوناك/ربمسيد .ينورتكلإلا ديربلا قيرط نع ةيناسنإ ةمظنم اهيلع انتعلطا تامولعم31

ً
ةفضلا يف بلاطو ةبلاط فلأ نيثالثب ترضأ دق ميلعتلا يف قحلا تاكاهتناف ،ةدحتملا ممألاب ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكمل 

 :رظنا .هدحو6102 ماع يف ةيبرغلا
«،ksir ta nerdlihc nainitselaP noillim1 rof noitacude fo thgiR”.7102 ،11 rebmetpeS ،AHCO
.ةلوفطلا ذاقنإ ةئيهب ةصاخلا ةيميلعتلا ثداوحلا تانايب ةدعاق :رظنا41
 :رظنا51
.38 .arap ،933/4102/S-878/86/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU
 :رظنا61
.38 .arap ،933/4102/S-878/86/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU
p ,3102-nitelluB CAAC launnA ،FECINU. 7. :رظنا71
 :رظنا81
”،3102 rebotcO12-8 :tropeR ylkeeW snailiviC fo noitcetorP“ .3102 ،9 yaM ،AHCO”،3102 yaM6-lirpA03 :tropeR ylkeeW snailiviC fo noitcetorP“ .5 .p,3102-nitelluB CAAClaunnA ،FECINU
.3102 ،52 rebotcO ،AHCO
rebmetpeS92-32 :tropeR ylkeeW snailiviC fo noitcetorP”.4102 ،3 rebotcO ،AHCO 4102،“ :رظنا91
p ,3102-nitelluB CAAC launnA ،FECINU. 7. :رظنا02
esabataD msirorreT labolG DTG ،TRATS 720062103102 :يف درو امك”ayiragnaZ-abuT ni nedragredniK ta nworhT bmoB”،3102 ،72 yraunaJ,sweN lanoitaN learsI،”“ :رظنا12
 :رظنا22
.6 .p ,4102 fo retrauq drihT-nitelluB CAAC ،FECINU .5 .p fo etatS eht dna learsI :4102 fo retrauq dnoceS-nitelluB CAAC ،FECINU .4 .p ،4102 fo retrauq tsriF-nitelluB CAAC ،FECINU
.4 .p ,4102 fo retrauq htruoF-nitelluB CAAC ،FECINU
 :رظنا32
-nitelluB CAAC ،FECINU .6 .p,4102 fo retrauq drihT-nitelluB CAAC ،FECINU .5 .p ،4102 fo retrauq dnoceS-nitelluB CAAC ،FECINU .4 .p ،4102 fo retrauq tsriF-nitelluB CAAC ،FECINU
.4 .p,4102 fo retrauq htruoF
 :رظنا42
«،4102 hcraM3-yraurbeF52 :tropeR ylkeeW snailiviC fo noitcetorP”.4102 ،7 hcraM ،AHCO
 :رظنا52
.48 .arap ،904/5102/S-629/96/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU
 :رظنا62
.48 .arap ،904/5102/S-629/96/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU
rebmetpeS92-32 :tropeR ylkeeW snailiviC fo noitcetorP”.1 .p 4102،“ :رظنا72
 :رظنا82
.4102 ،11 rebmeceD ،swentenY”،loohcs melasureJ barA-hsiweJ gninrub ot timda stsivitca thgir-raf eerhT“ ،lahtnemulB yatI
 :رظنا92
.89 .arap ،904/5102/S-629/96/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU
 :رظنا03

messA lareneG NU .44-61 .sarap ،5102 ،72 lirpA ،682/5102/S”،licnuoC ytiruceS eht fo tnediserP eht ot desserdda lareneG-yraterceS eht morf5102 lirpA72 detad retteL“ ،licnuoC ytiruceS NU-
.001-99 .sarap ،904/5102/S-629/96/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylb
 :رظنا13
.sarap ،5102 ،4 enuJ ،4.PRC/92/CRH/A”،1/12-S noituloser licnuoC sthgiR namuH ot tnausrup dehsilbatse yriuqni fo noissimmoc tnednepedni eht fo sgnidnfi deliated eht fo tropeR“ ،CRH
.4102 ،11 rebmetpeS ،esaeler swen hctaW sthgiR namuH”،skcattA loohcS azaG ta kooL htpeD-nI :learsI“ .344-324
”kooL htpeD-nI :learsI.“ :رظنا23
 :رظنا33
evitcetorP‘ noitarepO”“ .6 .p,4102 fo retrauq drihT-nitelluB CAAC ,FECINU .601 .arap ،904/5102/S-629/96/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU
”4102 ،12 yluJ ،reniemeglA”،)SETADPU EVIL( sruoH42 tsaP revO delliK sreidloS ilearsI eroM neveS syaS FDI :41 yaD ’egdE
DTG ،TRATS 870012704102 :يف درو امك
p,4102 fo retrauq drihT-nitelluB CAAC ,FECINU. 6. :رظنا43
”egdE evitcetorP‘ noitarepO.’“ :رظنا53
p ،4102 fo retrauq drihT-nitelluB CAAC ,FECINU. 7. :رظنا63
arap”،sgnidnfi deliated eht fo tropeR“ ،CRH .7 .p ،4102 fo retrauq drihT-nitelluB CAAC ,FECINU. 18. :رظنا73
 :رظنا83

UNICEF،CAAC Bulletin-Fourth quarter of2015: Israel & and the State of Palestine (Jerusalem، UNICEF،2016)، p.4.
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arap ،063/6102/S-638/07/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU. 67. :رظنا39
 :رظنا04
fo etatS eht dna learsI :5102 fo retrauq dnoceS-nitelluB CAAC ،FECINU .4-3 .pp ،)5102 ،FECINU :melasureJ(enitselaP fo etatS eht dna learsI :5102 fo retrauq tsriF-nitelluB CAAC ،FECINU
.4 .p ،)5102 ،FECINU :melasureJ( enitselaP fo etatS eht dna learsI :5102 fo retrauq drihT-nitelluB CAAC ،FECINU .4 .p ،)5102 ،FECINU :melasureJ(enitselaP
p,5102 fo retrauq tsriF-nitelluB CAAC ،FECINU. 4. :رظنا14
p,5102 fo retrauq drihT-nitelluB CAAC ،FECINU. 5. :رظنا24
p,5102 fo retrauq tsriF-nitelluB CAAC ،FECINU. 4. :رظنا34
p,5102 fo retrauq tsriF-nitelluB CAAC ،FECINU. 4. :رظنا44
p,5102 fo retrauq tsriF-nitelluB CAAC ،FECINU. 4. :رظنا54
p,5102 fo retrauq drihT-nitelluB CAAC ،FECINU. 5. :رظنا64
rebotcO91-31 :tropeR ylkeeW snailiviC fo noitcetorP”.2 .p ،5102 ،22 rebotcO ،AHCO 5102،“ :رظنا74
arap ،128/7102/S-163/27/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU. 49. :رظنا84
pp ،6102 fo retrauq dnoceS-nitelluB CAAC ،FECINU .6-5 .pp ،6102 fo retrauq tsriF-nitelluB CAAC ،FECINU. 4-5. :رظنا94
 :رظنا05
luB CAAC ،FECINU .5 .p ،6102 fo retrauq drihT-nitelluB CAAC ،FECINU .5-4 .pp ،6102 fo retrauq dnoceS-nitelluB CAAC ،FECINU .6-5 .pp ،6102 fo retrauq tsriF-nitelluB CAAC ،FECINU-
.6 .p ،6102 fo retrauq htruoF-nitel
اريرقت ردصت ةيبرتلا – ةيميلعتلا ةيلمعلا ةيامحل لخدتلا ةيلودلاو ةينطولا تاسسؤملا ةفاك تدشان“ :رظنا15

ً
82 ،ةينيطسلفلا يلاعلا ميلعتلاو ميلعتلا ةرازو نم نايب ،”6102 ماعلا لالخ ةيميلعتلا ةيلمعلا قحب لالتحالا تاكاهتنا لوح 

.7102 طابش/رياربف
anaT tebrihK ni snoitilomed elacs-ediW”.6102 ،4 hcraM ،AHCO،“ :رظنا25
enuJ6-yaM42 ،tropeR ylkeeW snailiviC fo noitcetorP”.6102 ،9 enuJ ،AHCO 6102،“ :رظنا35
p ،6102 fo retrauq drihT-nitelluB CAAC ،FECINU. 5. :رظنا45
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