
ايبيل

ريمدتو ايبيل يف تاعماجلاو سرادملا تائمب رارضإلا ىلإ ىرخألا تارجفتملاو ةيوديلا لبانقلاو ةخخفملا تارايسلاو يوجلا فصقلا ىدأ
سرادملاب بالطلاو نييعماجلا ةذتاسألاو نيملعملا اياحضلا نم ناكو ،لاومألا ليصحتل فاطتخالاب ةحلسم تاعامج تناعتسا .اهضعب
.يلاعلا ميلعتلا يفو ةيوناثلاو ةيئادتبالا

قايسلا
لح متي نأ رمتؤملا ضفر دقو ،1102 يف يفاذقلا رمعم ديقعلا علخ دعب2102 بآ/سطسغأ يف ةتقؤم ةيالوب ماعلا ينطولا رمتؤملا ليكشت مت

ّ
يف هتيالو ءاهتنا ىدل ه

مث نمو .قربطو ءاضيبلا يف قرشلا ندم يف ةيناثلاو سلبارط يف ةدحاو ،ناتسفانتم ناتموكح ترهظ ،4102 يف ايبيل قرش يف علدنا يذلا عازنلا دعبو .4102 طابش/رياربف
قافتا عيقوت دعب ،ةدحتملا ممألا نم ةموعدملاو ،يسائر سلجم اهسأر يتلا ينطولا قافولا ةموكح تلكشت .ةطلسلاو ةيعرشلا ىلع سفانتت تاموكح3 تناك ،7102 لولحبو
يف ناتموكحلا ترقتساو ،ينطولا قافولا ةموكح نم اهتطلس تدمتسا يتلا ينطولا ذاقنإلا ةموكح اهعمو ،5102 يف يبيللا يسايسلا قافتالا ىمسمب ةدحتملا ممألا ةياعرب

نم اهلامعأ ىرخألا ةسفانملا ةتقؤملا ةموكحلا ترادأو .ايكرت نم ساسألاب اهلامعأ ريدت تحبصأ ثيحب ينطولا ذاقنإلا ةموكح يفن نع تامداصملا ترفسأ نأ ىلإ سلبارط
معدبو هرودب ينطولا يبيللا شيجلا معدب – قربط يف يبيللا ناملربلا – باونلا سلجم ماق امك .رتفح ةفيلخ ةدايق تحت ،ينطولا يبيللا شيجلا نم معدب ،ءاضيبلاو قربط
1.ةتقؤملا ةموكحلا

تالواحم ةدع ةدحتملا ممألا تداق7102 ىلإ5102 نم ةرتفلا يفو2.ايبيل قطانم فلتخم ىلع ةرطيسلل ةحلسملا تايشيليملاو تاموكحلا فلتخم عم ةفطصملا تاوقلا تلتاق
ينطولا قافولا ةموكح ءارزو سيئر – جارسو رتفح عانقإ اًرخؤم نوركام ليوناميإ يسنرفلا سيئرلا ةلواحم لمشي امب ،لاتتقالا ءاهنإل لئاصفلا فلتخم نيب يسايس قافتا غولبل

4.اًبرطضم لازي ال ايبيل يف عضولا ناك روطسلا هذه ةباتك ىتح نكل3.7102 زومت/ويلوي52 يف ،لاتتقالا ءاهنإب ةقفص ىلع قافتالاب –

ةيوجلا تاراغلا نم معدب يبيللا تايشيليملا فلاحت ماق نأ دعب ترس يبونج قطانم ىلإ هلولف تعجارت نكل ،4102 ماع ذنم ترس يف هل مدق ئطوم ةيمالسإلا ةلودلا ميظنت دجو
يزاغنبو ةنرد قرشلا ندم يف اهيلع رطيسي ناك يتلا يضارألا ةلودلا ميظنت رسخ امدنع7102 يناثلا نوناك/رياني لبقو5.7102 طابش/رياربف يف ةنيدملا دادرتساب ةيكيرمألا
دعاوق ضرفو ،مالسإلا ضقانت تناك اهنأ هعابتأ معز ةيميلعت تآشنم قلغأو ،قطانملا ضعب يف نيسنجلا نيب لصفلا يعاري يميلعت ماظن ضرفب ماق دق ميظنتلا ناك ،ترسو
6.تايتفلاو ءاسنلا تالقنت نم ديقو ،سابلل

قبطو .ةيندم تاكلتمم ريمدتبو اًيئاوشع ةيندملا قطانملا فصقب عازنلا فارطأ تماق ثيح ،فالآلا تائم حوزن ىلإ عازنلا ىدأ
ً

دقف ،يزاغنب يفو سلبارط يف ميلعتلا ةرازول ا
4102 يماع يف اًريثك ميلعتلا تامدخ ميدقت برطضاو7.ةبلاطو بلاط فلأ972 وحن ميلعت قيلعت عم ،6102 يناثلا نيرشت/ربمفون ىتح اذهو ،ةمزألا ءارج ةسردم855 تررضت

،ايبيل يف تاعازنلل ةزرابلا تامسلا نم نييندملا فاطتخا ناكو8.مهبتاور يندت ىلع نيملعملا جاجتحا ببسب ،اهدعوم نم رهش دعب7102-6102 ةيسردملا ةنسلا تأدبو ،5102و

9.سرادملل بالطلا دايترا بسنب اًريثك ترضأ ريراقتلا بسحبو يتلا

ببسبو ،ميلعتلا تارازو ددعت ينعي ام تاموكحلا ددعت ببسب ،ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا رادم ىلع ايبيل يف اهنم ققحتلاو ميلعتلا لوح تانايبلا عمج لامعأ اًريثك تلطعتو
نم لعج ام ،تامولعملا يف ةريبك تارغث هب نذإ يلاتلا ضارعتسالاو .ميلعتلا ىلع تامجهلا قيثوت يف غلابلا راصتقالا نع تايدحتلا هذه ترفسأ دقو01.نامألا ىلإ راقتفالا
.ريرقتلا اذه اهاطغ يتلا7102-3102 ةرتفلا رادم ىلع تاونسلا نيب ةنراقملا وأ ،4102 موجهلا تحت ميلعتلا ريرقت اهاطغ يتلا ةرتفلاو ريرقتلا ةرتف نيب تاهجوتلا ةنراقم بعصلا

سرادملا ىلع تامجهلا
ةدحتملا ممألا بتكم بسحبو .ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا رادم ىلع ،ايبيل ءاحنأ ىتش يف ،اهضعب ريمدتبو سرادملا تائمب ةيئاوشعلاو ةدمعتملا تامجهلا رارضإ ريراقتلا تلقانت
ةرتف ءانثأ لقأ اهب غلبملا سرادملا دايترا بسن تناكو11.5102و1102 نيب ايبيل سرادم نم ةئملاب04 نم رثكأب عازنلاب لصتملا فنعلا رضأ دقف ،ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتل
يف ميلعتلا اترازو تدافأ نيح يف ،3102 طساوأو1102 نيب رارضألاو ريمدتلل اًبيرقت ةسردم0002 ضرعت ريراقتلا تلقانتو .قباسلا ريرقتلا اهاطغ يتلا ةرتفلاب ةنراقم ريرقتلا

 .تامجهل تضرعت يتلا يه سرادملا يأ حضاولا نم سيلو21.ىرخأ ةسردم774 ررضت عم ترمُد دق ةسردم03 نأب6102 يناثلا نيرشت/ربمفون يف يزاغنبو سلبارط

ببسب وأ تايانبلاب ةقحاللا رارضألاو ةيميلعتلا داوملا ىلإ راقتفالا ببسب ،ةروجهم تلاز ام ايبيل ءاحنأ ىتش يف ةديدع سرادم نأب ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو تدافأ3102 يفو
 :ةلثمألا نمو41.سرادملا ىلع ةددحم تامجه لوح ريراقت ترهظ امك31.ةينمأ تارابتعا

51.نيلوهجم ةانج دي ىلع ،يزاغنب يف سرادم لخاد ةرجفنم ةزهجأ ريجفت مت نيترملا يفو ،3102 يف سرادم ىلع نيموجه عوقوب ةدحتملا ممألا تدافأ
•

ملو .قيرطلا نم لباقملا بناجلا ىلع عقت ةسردم ذفاون تمطحف ،يزاغنب يف ةطرشلل زكرم مامأ ةلبنق ترجفنا3102 رايأ/ويام01 يف هنأب ةيلحم ةيمالعإ ريراقت تدافأ •

61.راجفنالا ءارج تاباصإ عقت

71.3102 يناثلا نيرشت/ربمفون22 يف ةلبنق نولوهجم رّجف ثيح ،ايبيل ّيقرش ةنرد يف تايتف ةسردم ىلع موجه عوقوب مالعإلا دافأ ،ماعلا نم قحال تقو يف •

،سرادم ةدع فادهتساب نيلوهجم مايق ىلع ةقرفتم ةلثمأ كانهو81.نامألا مادعنا ببسب ،قرشلا يف اميس ال ،4102 ماع لالخ ايبيل يف سرادم ةدع قالغإ ةدحتملا ممألا تقثو
 :ةلثمألا نمو

”يس يب يب“ ةيناطيربلا ةعاذإلا ةئيه تدافأ •
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الفط21 ةباصإ ىلإ ىدأ ام ،يزاغنب يف ،ةسردملا ءانف يف طقستل ةصاخ ةسردم روس قوف نم ةيودي ةلبنق نولوهجم ىقلأ4102 طابش/رياربف5 يف هنأب
ً

.91
•

02.يزاغنب يف تانب ةسردم برق ةبيقح يف ةأبخم تناك ةلبنق ترجفنا4102 ناسين/ليربأ7 يف ،ةيمالعإ ريراقت بسحب
•

12.ةيمالعإ ذفانم بسحب ،يزاغنب يف ةسردم برق ةخخفم ةرايس ترجفنا ،4102 رايأ/ويام13 خيراتب لثامم موجه يف
•

22.يزاغنب يف ةسردم خوراص باصأ4102 لوألا نيرشت/ربوتكأ62 خيراتب هنأ ىلإ ةيمالعإ ريراقت تراشأ
•

تررضت ةدحتملا ممألا بسحبو .5102 ماع يف سرادملا ىلع تامجهلا ءارج اًريثك تررضت يزاغنب نأ ىلإ ةلوفطلا ذاقنإ ةئيهو ةدحتملا ممألا نم ةدراولا تامولعملا تراشأ
الضف ،يئاوشعلا فصقلا ءارج لمشي امب ،يزاغنب يف ةسردم04 ترمُدو

ً
يف ةلوفطلا ذاقنإ ةئيه تدافأو32.ايبيل ءاحنأ ىتش يف ىرخألا سرادملا نم لوهجم ددع ررضت نع 

اهضرعت وأ اهررضتل لمعلا نع ةلطعم تحبصأ دق ةسردم044 نأو ،ميلعتلا مهل اًحاتم دعي مل يزاغنب يف سرادملا نس يف لافطألا نم ةئملاب57 نأب5102 ناريزح/وينوي
دجسم ىلإ ةساردلا تلقتناو .5102 ماع تايادب يف ،يزاغنب قطانم نم ،ةدوفنق يف ةسردم ريمدت يف ةيوج ةراغ ببستب شتوو ستيار نمويه تدافأو42.فصقلا ءارج ريمدتلل

52.هرودب رمُد نأ ىلإ بيرق

ضيأ ةيمالعإلا ريراقتلا تقثو
ً

 :ةلثمألا نمو .5102 ماع يف اهجراخو يزاغنب لخاد سرادم ىلع ةرركتم تامجه ا

62.سلبارط يف ةسردم ىلع ،رجفنت مل ةيودي ةلبنقل نيلوهجم ءاقلإ معُز5102 يناثلا نوناك/رياني82 يف
•

72.هريغب رضي مل نكل هسفن لتقف ،ةنرد يف قربط باب ةقطنم يف ةسردم برق ةيراحتنا ةلبنق ريجفتب ةلودلا ميظنت نم رصنع ماق5102 بآ/سطسغأ5 يف
•

اذه ناك نإ حضاولا نم سيل82.نيرخآ2 تباصأو لافطأ4 ريراقتلا بسحب تلتقف ،5102 لوليأ/ربمتبس9 يف يزاغنبب ةنينب يف ةسردم يف ةعورزم ةلبنق ترجفنا •

الومشم موجهلا
ً

 .ةدحتملا ممألا نع رداصلا يلامجإلا ريرقتلا يف 

اذه لثمي .ةيميلعتلا تاطلسلا بسحب ،اًيلخاد نيحزانلل ئجالم ىلإ اهلوحت وأ يئزجلا ريمدتلل ةنوهرتو ديلو ينبو ترس ندم يف ةسردم46 ضرعتب فسينويلا تدافأ6102 يف
:يلاتلاك يهو ،6102 يف سرادمب ترضأ لقألا ىلع عئاقو3 لوح ةيمالعإ ريراقت ترهظ امك92.ثالثلا ندملاب سرادملا عيمج نم ةئملاب71

03.ةسردملاب رضأ ةنرد ةنيدمب ةسردم يف راجفنا عقو6102 يناثلا نوناك/رياني7 يف
•

13.6102 يناثلا نوناك/رياني32 يف ةنرد ةنيدمب ةضهنلا ةسردم ىلع خيراوص قالطإ نع ةيلوؤسملا ةقرب ةيالو يف ةلودلا ميظنت نلعأ •

.اهنم ةبيرق ةسردم نورداغي اوناك نيذلا لافطألاب ترضأ ريراقتلا بسحبو ،يزاغنب يف ىفشتسم مامأ ةخخفم ةرايس ترجفنا6102 يناثلا نيرشت/ربمفون12 يف •

ق ،ريراقتلا ضعب بجومب .ةفلتخملا ريراقتلا بسحب ةنيابتم نيباصملاو ىلتقلا دادعأ تناكو
ُ

الضف لافطأ8 ةباصإ ىرخأ ريراقت تلقنو .لافطأ3 لت
ً

اًيندم22 نع 
23.نيرخآ

يف يرباصلا ةقطنم يف ةيدادعإلاو ةيئادتبالا يناملسلا ةسردم يف هسفن يراحتنا رجف7102 زومت/ويلوي01 يف .ةسردم ىلع موجه عوقوب ةيلحم ةيمالعإ رداصم تدافأ7102 يف
ق يذلا يناجلا نمألا تاوق تدراطو .يزاغنب

ُ
33.ىرخأ ةقطنمب لت

ميلعتلاب نيرخآلا نيلماعلاو نيملعملاو سرادملا بالط ىلع تامجهلا
شرحتلاو رانلا قالطإ ىلع تلمتشا يتلا ،تامجهلا نم عاونألا هذهو .ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا دادتما ىلع تامجهب ىدارف نيملعملاو بالطلا فادهتسال ةقرفتم تالاح تعقو
ضيأ”4102 موجهلا تحت ميلعتلا“ ريرقت يف اهتاليثم تدرو ،فاطتخالاو

ً
.ا

هذه ترضأ دقو43.زازتبالا اهفده فاطتخا لامعأ يف ةحلسملا تاعامجلا تطرخنا ثيح ،ريرقتلا ةرتف نم يناثلا فصنلا لالخ ايبيل يف دهشملا ىلع ديازتم لكشب فاطتخالا رثأ
نوؤشلا قيسنت بتكم دافأ لاثملا ليبس ىلع .تويبلا يف مهئاقبإ ىلإ مهب ىدأ ام ،مهلافطأ فاطتخا نم ءابآلا فوخ يمانت عم ،نيملعملاو بالطلا مهنمو ،نييندملاب تايلمعلا
افوخ سرادملا ىلإ مهتانب لاسرإ نوشخي مهنأ5102 يف اوركذ دق ،ةعيرشلا راصنأ تايشيليم ةرطيسل ةعضاخ تناك يتلا يزاغنبو ةنرد يف ءابآلا نأب ةيناسنإلا

ً
نهضرعت نم 

ةرهاظلا هذه نوك ىلإ بتكملا رشي مل نكل ،سلبارط يف سرادملا ىلإ قيرطلا يف نهب شرحتلاو تايتف ىلع ءادتعالاب ريراقت ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم ىقلتو .فاطتخالل
53.قيقد لكشب تاديدهتلا هذه ةعيبط ددح وه وأ ةرشتنم

 :يلي ام نيملعملاو بالطلا تفدهتسا يتلا تامجهلا نمو

ةغايص ةئيهب ةصاخلا تاباختنالا ءانثأ عارتقا زكرمك ةمدختسم تناكو ةنرد يف ةسردم قفارم ىلع فرشم ىلع رانلا قالطإب نولوهجم ماق4102 طابش/رياربف02 يف •

63.ةيرابخإ رداصم بسحب ،هولتقو ،ديدج روتسد

ةنيدم طسو يف هترايس يف وهو ،هولتقو ةسردم رظان ىلع رانلا ةرايس يف نوحلسم قلطأ4102 ناسين/ليربأ يف هنأ ىلإ ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم لصوت •

فورعم رظانلا ناكو .يزاغنب
ً

73.فورظلا لك يف ةرمتسم سرادملا ءاقبإ ىلإ ةجاحلابو ميلعتلا سييست مدعب هتبلاطمب ا

هليبس تلخأ مث ،ةنيهر هذاختاو يزاغنب يف ةيلود ةسردم رظان فاطتخاب ةحلسملا مالسإلا حالصإ ةعامج تماق4102 رايأ/ويام91 يف نأ ةيلود ةيمالعإ ريراقت تركذ •

83.رهشأ5 دعب
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ىزعأو .يمالعإ ريرقت بسحب ،امهمأ عم ةسردملا ىلإ امهقيرط يف اناك اميف اهيقيقشو ةاتف فاطتخاب نيحلسم مايق ريراقتلا تلقانت5102 لوألا نوناك/ربمسيد3 يف •

93.ةحلسم ايشيليم ىلإ موجهلا ريرقتلا

رثُع مث ،هليبس ءالخإل ةيدفب هوفطتخم بلاط .ةسردملا ىلإ هقيرط يف وهو اًماع11 هرمع يبص فاطتخا مت5102 ةياهن يف هنأب ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم دافأ •

04.بيذعتلا تامالع هندب ىلعو ،اًموي86 رورم دعب6102 طابش/رياربف42 يف اًتيم يبصلا ىلع

نيردصم بسحب ،7102 يناثلا نوناك/رياني رهش ةياهنب ،بقرم ةقطنمب ،نتيلز يف هتسردم مامأ ةلفاح نم رخآ يبص فاطتخاب نوحلسم مايق ريراقتلا تلقانت •

.يبصلا فاطتخا ببس حضتي ملو14.نييمالعإ

عباتي ناكو ،ررضلل ريزولا ضرعتي ملو .7102 زومت/ويلوي3 يف ينطولا قافولا ةموكح يف ميلعتلا ريزو ليلجلا دبع نامثع ىلع رانلا حتفب نيحلسم مايق ريراقتلا تلقانت •

24.اهبس ةنيدمب ةيئاهنلا تارابتخالا

ق ماوعأ7 هرمع اًيبص نأب ايبيل يف ةدحتملا ممألا ةثعب تدافأ
ُ

نارينلا لدابت ىمرم يف اناك ثيح ،7102 يناثلا نيرشت/ربمفون01 يف اًماع11 اهرمع ةاتف ةباصإ عم لت •

34.يزاغنبب يناملس يف ةسردملا نم تيبلا ىلإ امهقيرط يف امهو

 تاعماجلاو سرادملل يركسعلا مادختسالا
باوجتسا زكارمو زاجتحا زكارمو دعاوقك لقألا ىلع ةدحاو ةعماجو سرادملا مادختساب ءاوسلا ىلع ةحلسملا تاوقلاو ةلودلل ةعباتلا ريغ ةحلسملا تاعامجلا مايق ريراقتلا تلقانت
ثدح دق يركسعلا لامعتسالا ناك نإ حضاولا نم سيلو ،ةليلق تاسرامملا هذه راشتنا ىدم نع ةحاتملا تامولعملا تناك نكل .6102و4102 نيب ،ىرخأ ضارغألو ،بيذعتو
.يركسع لامعتسا ةلاح002 نم رثكأ عوقول يملاعلا فلاحتلا لصوت اهلالخو ،3102-9002 ةرتفلاب ةنراقم لقأ وأ ربكأ لكشب
:يلي ام اهنمو ،ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا رادم ىلع اًيركسع ةيميلعتلا تآشنملا مادختسال ةقرفتم تالاح قيثوت مت

الجر تزجتحا ينطولا يبيللا شيجلاب (ةقعاصلا) ةصاخ تاوق12 ةدحولا نأب ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم دافأ
ً

4102 لوألا نيرشت/ربوتكأ يف لوهجم عقومب  •

بيذعتلاو برضلل ضرعت هنإ ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكمل لجرلا لاق .موي ةدمل هوبذعو ةسردم ىلإ هوبحطصا دقو .ةعيرشلا راصنأ رصانع نم هنوكب هابتشالل
44.ةسردملاب تاعاس9 رادم ىلع

لب ىرخأ ةعقاو يف
ّ

اضيأ4102 لوألا نيرشت/ربوتكأ يف ،ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم اهب غ
ً

نم فلاحت وهو ،ةماركلا ةيلمع تاوق ىلإ مهسفنأ لاجر4 ملس ، •

اموجه نش ةحلسملا تاعامجلا
ً
ةرتفل مهنم نيلجر زاجتحا مت .”ةماركلا ةيلمع“ ىمسمب تفرع ةيركسع ةيلمع يف ،ةيمالسإلا ةلودلاو يزاغنب راوث ىروش سلجم ىلع 

54.ةيركسع ةدعاقك ةمدختسم تناك ةسردم يف ةزيجو

ىلع ةدحاو ةرم بيذعتو زاجتحا زكرمك يزاغنب يف مثيهلا نب نسحلا ةسردم تمدختسا (ةقعاصلا) شيجلاب ةصاخلا تاوقلا نأب ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم دافأ •

64.ةلوهجم ةينمز ةرتفل اذهو5102و3102 نيب لقألا

يناثلا نوناك/ريانيو4102 راذآ/سرام نيب ةسوفن لبجو ةنافشرو ةقطنمب تامجه نش يف سرادملل ةحلسم تاعامج مادختسا ةدحتملا ممألل ةلصفنم ريراقت ترهظأ •

74.5102

ىلع رطيست ةحلسم ةعامج يهو ،ةنرد يدهاجم ىروش سلجم لبق نم ،زاجتحا ةأشنمك ،ةسردمل ةدحاو يركسع مادختسا ةلاح ةدحتملا ممألا تقثو5102 يف •

 .مادختسالا اذه ةدم وأ تيقوت ريرقتلا ددحي مل84.ةنرد

ليجأتو ةعماجلاب ةساردلا قيلعت ىلإ ىدأ ام ،ترس ةعماج ىلع اولوتسا ةلودلا ميظنت نم رصانع نأب ةيلودلا مالعإلا لئاسو تدافأ5102 طابش/رياربف رهش ءانثأ •

دويقلا نمو .ةعماجلاب ةساردلا قيلعت يف تمهسأ فيكو ميلعتلا ىلع ةلودلا ميظنت اهضرف يتلا دويقلا رهظُت تامولعم شتوو ستيار نمويه تقثو94.تارابتخالا
الضف ،ةبلاطو بلاط فلأ61 مهددع غلابلا بالطلا نيب لصفلا ةضورفملا

ً
ميظنتلا لاق يتلا ةيساردلا تالاجملا يهو ،نونفلاو بدألاو تاغللاو نوناقلا ماسقأ قالغإ نع 

15.نواهلا فئاذقو رئاخذلا نيزخت يف اهبس ةعماج يف تابلاطلا نكسمل ميظنتلا مادختسا ىلإ راشأ رخآ يمالعإ ريرقت ردصو05.مالسإلا ميلاعت ضقانت اهنإ

رمقلا روص رهظُتو .زاجتحا زكرمكو اهل ةدعاقك ،يزاغنب يف ةيئادتبا ةسردمل ةددحم ريغ ةحلسم ةعامج مادختسا يف ققحي هنأب ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم دافأ •

25.ةسردملا ضرأ ىلع ةيركسع ضارغأ يف مدختسملا عونلا نم لقن تارايس ةدع5102 بآ/سطسغأ ىلإ دوعت يتلا يعانصلا

اهمادختساو اهيلع ءاليتسالا مت دق ناكو ،ةنردب قربط باب يف ةضهنلا ةسردم لخدم ىدل ةريبك ةلبنق ترجفنا6102 ناريزح/وينوي7 يف هنأب يلحم يرابخإ ردصم دافأ •

35.ةيرشب رئاسخ نع راجفنالا رفسي مل .ةنرد يدهاجم ىروش سلجم لبق نم ةيركسع ةدعاقك

يعامتجالا نمألا ىنبم نم اهل ءانجس ةيمالسإلا ةلودلا تاوق تلقن ،ترس يف يركسع ردصم بسحبو هنأب ةيلحملا مالعإلا لئاسو تدافأ6102 لوليأ/ربمتبس8 يف •

45.ةزيج يف ةيرحبلا ةزيجلا ةقطنم يف ةيسدنهلا مولعلل ةيوناثلا رياربف71 ةسردم ىلإ
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الضف ،يزاغنب يف يرباصلا ةقطنمب ةيموقلا ةسردملا يف نيلوهجمل ةللحتم نيماثج01 ىلع ةيبيللا ةحلسملا تاوقلا ترثع7102 زومت/ويلوي9 يف
ً

اًنامثج51 نع  •

يلتاقم ثثج نفد يف سرادملا اهمادختسا ريراقتلا تلقانت ةحلسم تاعامج نم ةقطنملا دادرتسا دعب ،تايتفلل ةيسدنهلا مولعلل ءارهزلا ةمطاف ةسردم يف نيلوهجمل
عم نواعتلابو .ةيموقلا ةسردملا نم تلشتنا ثثج7 نم يوون ضمح تانيع ذخأ نم نكمت يبيللا رمحألا لالهلا نأب يلحم يرابخإ ردصم دافأ دعب اميف55.موصخلا

65.7102 بآ/سطسغأ22 يف ثثجلا نفد نم تاطلسلا تنكمت ماعلا بئانلا بتكمو ةيلحملا تاطلسلا

 يلاعلا ميلعتلا ىلع تامجهلا
يتلا ةرتفلا يف ةقثوملا تالاحلا ددع ناكو عئاقولا هذه ضعب قيثوت مت دقو .يلاعلا ميلعتلا ىلع ةيئاوشعلا ةيوجلا تاراغلاو تاراجفنالاو فاطتخالا لامعأ ريثأت ريراقتلا تلقانت
ةمئاقلا طامنألاو اهيلع فرعتلا نكمي يتلا تالاحلا نم للق تامولعملا عمج ىلع ةردقلا راصتقا نكل ،4102 موجهلا تحت ميلعتلا ريرقتب ةنراقملاب ربكأ ريرقتلا اذه اهيطغي
مت نكل .ريبعتلا ةيرحو ةضراعملا تفدهتسا ةماع ةيعمق ةلمح اذه لثمي امبرو ،نييعماج ةذتاسأ فادهتسا ىلع يلاعلا ميلعتلا ىلع تامجهلا نم ديدعلا تلمتشاو .تاكاهتنالل
اضيأ

ً
.عازنلا نع جتانلا فنعلاب ةلص ىلع تاعماجلا تآشنمب رارضإلا 

نهملل يلاعلا دهعملا يف لمعي ناك يذلا يقارعلا يعماجلا ذاتسألا ،يدعسلا نسح فلخ فاطتخا مت ثيح ،3102 يف يلاعلا ميلعتلا ىلع موجه عوقوب ةيمالعإ رداصم تدافأو
ق .3102 يناثلا نيرشت/ربمفون32 يف ،ةنردب

ُ
75.لوهجم هلتق خيراتو ،دعب اميف يدعسلا لت

تامجه5و ةعماج تباصأ ةيوج ةراغ تامجهلا نمو .ةيمالعإ ريراقتو ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم بسحب4102 يف يلاعلا ميلعتلا ىلع لقألا ىلع تامجه6 تعقوو
:تاعماجلاب نيلماعو اًبالط تفدهتسا

الدب نكل ،يزاغنب يف ةلوهجم ةفرطتم ةعامجل ةدعاق ةيبيل ةيبرح ةرئاط تفدهتسا4102 ناريزح/وينوي يف هنإ ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم دافأ
ً

اهفادهتسا نم  •

85.غيلب لكشب ةيانبلاب رارضإلا ىلإ ىدأ ام ،تاعماجلا ىدحإب ةسدنهلا ةيلك تباصأ خيراوص3 تقلطأ

نيثحاب ةكبش بسحب ،ترس ةعماجب لمعلا ىلإ هقيرط يف وهو اخرك نوسيدأ يحيسملا يقارعلا ةعماجلا ذاتسأ ىلع رانلا نولوهجم قلطأ4102 راذآ/سرام81 يف •

95.يلودلا مالعإلا بسحبو ،رطخ يف

06.ةيمالعإ رداصم بسحب ،يزاغنب ةنيدمب يعماج بلاط فاطتخا نولوهجم لواح4102 ناسين/ليربأ72 يف
•

موجهلا دهشي ملو .موجهلا نع لوؤسملا فرطلا حضتي ملو .4102 رايأ/ويام8 خيراتب ةنرد يف راتخملا رمع ةعماجب ةعاق يف ةلبنق ترجفنا دقف ،ةيمالعإ ريراقت بجومب •

16.ةيرشب رئاسخ عوقو

اضيأ ةيمالعإلا رداصملا تدافأ
ً
يف هبتشيو – نومجاهملا ماق ىلوألا ةعقاولا يف26.4102 يناثلا نيرشت/ربمفون يف سلبارط يف نييعماج ةذتاسأ ىلع نيموجه عوقوب  •

يفو36.نويزفلتلا ىلع ةماركلا ةيلمع ةنادإ هضفر وه ريراقتلا بسحب ببسلاو ،هتباصإو ،يبزع دمحأ لضاف ذاتسألا تيب ةمهادمب – ايبيل رجف ايشيليم ىلإ مهئامتنا

الوهجم هناكم ناكو ،سلبارط ةعماجب داصتقالا مسق ديمع فاطتخاب نولوهجم ماق ،ةيناثلا ةيلمعلا
ً

46.7102 رايأ/ويام ىتح 

قبط
ً

:يلي ام اهنم ،5102 يف يلاعلا ميلعتلا ىلع لقألا ىلع تامجه5 تعقو ،مالعإلا لئاسول ا

56.مهنع جارفإلا نع ريراقت رهظت ملو .ترس يف ةثالثلا هئانبأو يقارع يعماج ذاتسأ فاطتخاب نيلوهجم مايق ريراقتلا تلقانت5102 يناثلا نوناك/رياني4 يف
•

66.دحاو بلاطو ميلعتلاب نيلماعلا نم نينثاب تاباصإ تقحلف ،ةنرد يف نهملل يلاعلا دهعملا برق ةلبنق ريجفتب ةلوهجم ةعامج مايق معُز5102 راذآ/سرام92 يف
•

يف داصتقالا ةيلك ةباوب ىدل اهوعرز دق نولوهجم ناكو ،نامأب اهليتف عزن نم مهنكمتو ةلبنقل ةيموكحلا نمألا تاوق فاشتكا ريراقتلا تلقانت5102 ناسين/ليربأ61 يف •

76.ترس

.ترس يف قيرطلا ىلع ةينمأ ةطقن ىدل ترس ةعماج يف نولمعي دونه ةعبرأل ،سلبارط ةيالو – ةلودلا ميظنت فاطتخا ةيمالعإ ريراقت تلقن5102 زومت/ويلوي92 يف •

86.6102 لوليأ/ربمتبس ىتح نيرخآلا نينثالا زاجتحا رمتسا اميف ،نيموي دعب نئاهرلا نم نينثا ليبس ءالخإ مت

2 يف هترايسب هتيب رداغي وهو ،يزاغنب ةعماجب ةيمالسإلا تاساردلا ةيلكب وضعو دجسم مامإ وهو ،ليحر ملاس ىلع رانلا حتفب نيلوهجم مايق ريراقتلا تلقانت •

96.تاباصإ هب قحلت مل .5102 يناثلا نيرشت/ربمفون

 :6102 يف تاعماجلا ىلع نيتمجه ةيمالعإلا رداصملا تقثو

متي ملو .تارجفتملا ليتف عزن مت .بقرملا ةقطنمب سمخلا يف بقرملا ةعماج مامأ تارجفتملاب ةخخفم ةرايس فاشتكا ريراقتلا تلقانت6102 يناثلا نوناك/رياني9 يف •

07.موجهلا نع ةلوؤسملا ةهجلا فاشتكا

دهعم ىلع خيراوصلا ميظنتلا قلطأ .6102 يناثلا نوناك/رياني32 يف ،ةنرد ةنيدم يف ةيبطلا ةينفلا ةيلكلا ىلع خيراوص قالطإ نع ةيلوؤسملا ةقرب يف ةلودلا ميظنت نلعأ •

17.هسفن مويلا يف رخآ يلاع
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:يلاعلا ميلعتلا ىلع لقألا ىلع تامجه3 نع ريراقت ترهظ7102 يف

،سلبارط فراشم ىلع ةيلحم ايشيليم دي ىلع فاطتخالل لاملا تيب دمحم سلبارط ةعماج يف ةيرحبلا ةسدنهلا ةيلكب ةسدنهلا ذاتسأ ضرعتب ةيلودلا وفعلا تدافأ •

27.7102 ناريزح/وينوي6 يف هليبس ءالخإ مت .7102 ناسين/ليربأ02 يف

.يعماجلا مرحلاب ناك اميف هقاس يف يران رايعب هتباصإ دعب ،ةيوازلا ةنيدمب ةيوازلا ةعماج يف لورتبلا ةسدنه ةيلكب بلاط بيصأ7102 لوألا نوناك/ربمسيد01 يف •

37.ةيوازلا اهرقم ةحلسم ةعامج دئاقل بيرق وه هب هبتشملا يناجلا نأب ايبيل يف ةدحتملا ممألا ةثعب تدافأ

47.ءاوهلا يف ةيران ةريعأ اوقلطأو7102 لوألا نوناك/ربمسيد32 خيراتب يزاغنب يف ةيبطلا برعلا ةعماج ةمجاهمب يركسعلا يزلا نودتري نوحلسم لاجر4 ماق
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.410062014102 DTG ،TRATS ni detic sa
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.4102 ،5 rebotcO ،ycnegA sweN na’aM”،desaeler aybiL ni evitpac hsitirB“،PFA .4102
yraunaJ”،aybiL nI“ ،iruoteF 62، 7102. :رظنا93
 :رظنا04
sissA lacinhceT fo ssenevitceffE eht no gnidulcnI ،aybiL ni sthgiR namuH fo noitautiS eht no sthgiR namuH rof renoissimmoC hgiH snoitaN detinU eht fo tropeR“ ،ylbmessA lareneG NU-
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اعيبر31 وذ ذيملت فاطتخا ...نتيلز14

ً
.7102 يناثلا نوناك/رياني92 ،ايبيل نيع .
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.220031114102 DTG ،TRATS ni detic sa”،4102 ،8 rebmevoN ،ACIRFACOS
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،yra”،300032106102 DTG ،TRATS ni detic sa”،6102 ،52 yraunaJ ،rettiwT
 :رظنا27
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