
 لاموصلا

دقو ،ميلعتلا ىلع ةمجه ةئمتسلا ىلع وبري ام ،ةيلبقلا تاعازنلا يف ةطروتم فارطأو ،ةعمتجم لودل ةعباتلا ريغ ةحلسملا تاعامجلا تذفن
،نيملعملاو بالطلا قحب تاكاهتناو تافاطتخاو دمع لتقو سرادملا ىلع تامجه اهنمو .لاموصلا بونجو طسو يف اهبلغأ تزكرت
ميلعتلا ةذتاسأو بالطلا اهبلغأ فدهتسا يتلا عئاقولا يهو ،يلاعلا ميلعتلاب لقألا ىلع ةعقاو51 ترضأ دقو .سرادملل يركسعلا مادختسالاو
.تاعماجلا تفدهتسا ريجفت ثداوحو ،لتقلاب يلاعلا

 قايسلا
ةعبات ريغ ةحلسم ةعامجو ةيموكحلا ةيلاموصلا تاوقلا نم لك تدرتسا2102 ماع يف .نيدقع نم رثكأل بيرختلاو رامدلاب لاموصلا ىلتبا دق يلهألا عازنلا ناك7102 ماع لولحب
وهو ،ةيمالسإلا مكاحملا داحتا نم اهتدرتسا دقو ،وشيدقم ةمصاعلا اهنمو ،دالبلا نم ءازجأ ىلع ةرطيسلا ،يقيرفألا داحتالا تاوقو ةيبويثألا تاوقلاو اهعم ةفلاحتم ةلودلل
1.6002 ماع ذنم ةطلسلا تلوت يتلا ةعيرشلا مكاحم نم فلاحت

،بابشلاب اًراصتخا ةفورعملاو ،نيدهاجملا بابشلا ةكرح ىعدُت ةدعاقلل يمتنت ةفرطتم ةعامجو ةيموكحلا تاوقلا نيب عازنلاو تابارطضالا ةهجاوم يف رمتسا لاموصلا نأ الإ
مهنأ تأر ىرخأ تاعامجو اهتاسسؤمو ةيلاموصلا ةموكحلا دض فنعلاب ةناعتسالاب ةيمالسإ ةلود ءانب بابشلا تفدهتسا .قباسلا ةعيرشلا فلاحت نع تقشنا يتلا ةكرحلا يهو
ةموكحلا تفثك7102 ماع يفو2.ةموكحلل ةيلاوم فارطأ ةيبرغلا تامظنملاو لودلاو رجهملا يف نييلاموصلاو بناجألاو سرادملا نأ بابشلا تربتعا دقو ،ةموكحلل نولاوم

ثيدح ةبختنملا
ً
3.بابشلا دض ةيركسعلا اهتايلمع نم ا

لقأ تالدعملا ناكو ،ملاعلا يف لدعم ىندأ لاموصلا يف سرادملاب قاحتلالا تالدعم تغلب ذإ ؛لاموصلا ءاحنأ عيمج يف ميلعتلاب حلسملا عازنلا ءارج نامألا مادعنا رضأ دقو
اوقحتلا نم مه ميلعتلا نس يف لافطألا نم بسحف ةئملاب03 ـب ردقُي ام ناك ،لاموصلا طسوو بونج ءاحنأ ىتش يفو .لاموصلاب نامألل اًراقتفا قطانملا رثكأ يف كلذ نم
هعمو – حلسملا عازنلا رمتسا امك4.ةيفيرلا قطانملاو اًيلخاد نيحزانلا تانطوتسم لمشي امب ،عازنلا نم اًررضت رثكألا قطانملا يف ةئملاب71 ةبسنلا تغلبو ،ةيميلعتلا صرفلاب
اقبطو .لاموصلا ءاحنأ ىتش يف تالئاعلا ريجهت يف – ةعاجملاو فافجلا

ً
ىتح حوزنلل ةمسن نويلم920.1 ضرعت ،ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتل ةدحتملا ممألا بتكمل 

5.7102 لوألا نيرشت/ربوتكأ

6.ميلعتلا يف نيسنجلا نيب ةريبك تاوجف ىلإ ىدأ ام ،تايتفلا ميلعت ىلع ةيبصلا ميلعت ةيولوأ ءالعإ ريراقت تركذ ثيح .رطاخملا ىتشل ةيبصلاو تايتفلا ضرعت ريراقتلا تلقانت

21) تاملعملا دادعأ راصتقاو ركبملا جاوزلا اهنم لماوع ببسب ،تايتفلا نم سرادملاب نيقحتلملا نييلاموصلا لافطألا نم بسحف ةئملاب34 ناك6102 لوليأ/ربمتبس ىتحو
فصلا غولب لبق ميلعتلا نم تايتفلا بلغأ برست ريراقتلا تلقانتو7.سرادملاب تايتفلل ةلصفنم هايم تارود رفوت مدعو (يئادتبالا ميلعتلا يف نيملعملا نم بسحف ةئملاب

01.تايتف014و اًيبص269 اًرسق ةحلسملا تاعامجلاو تاوقلا دينجت ريراقتلا تلقانت6102 ماع نم لوألا فصنلا ءانثأو9.يرابجإلا دينجتلا رطخل ةيبصلا ضرعتو8.سماخلا

ضيأ دناليلاموصو دنالتنوب نم لك يف ىرخأ ةقرفتم تامجه نع ريراقت ترهظ نكل ،لاموصلا بونجو طسو يف ميلعتلا ىلع تامجهلا بلغأ تعقو دقو
ً

ميلعتلا عمجت ىرجأ دقو .ا
كلت نم ريثكلا لصتتو .ميلعتلا ىلع موجهلاب اًديدهتو اًموجه286 عوقو ىلإ لصوت ،لاموصلا بونجو طسو يف ،فسينويلا نم ليومتب ،اًعيرس اًريدقت6102 ماع يف يلاموصلا
الضف بابشلا دجاوتب تاديدهتلا

ً
ضيأ روكذملا ريدقتلا راشأو11.ةيعمتجملاو ةيلبقلا تاعازنلا نع 

ً
يتلا فارطألا يه اهراقمو اهيف نيلماعلاو ةينآرقلا سرادملا بالط نأ ىلإ ا

21.ةريبكلا اهدادعأ ببسب اهريغ نم رثكأ تمجوه امبر ةينآرقلا سرادملا نأ ىلإ ةساردلا تراشأو .(ةعقاو961) ةيئادتبالا سرادملا مث ،(ةعقاو963) تامجهلا رثكأل تضرعت

يف ةئملاب71و ،دنالابوج ةيالو يف ةئملاب62و ،يليبشريه ةيالو يف اهنم ةئملاب72و ،برغ بونج ةيالو يف تعقو ميلعتلا ىلع تامجهلا نم ةئملاب03 نإف ،ةساردلا بسحبو
،تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا فيرعت بسحب ميلعتلا ىلع تامجه لثمت ال يتلا عئاقولا ضعب لمشت امبر تاريدقتلا هذه نأ ةظحالملاب ردجيو31.جدملج ةيالو
الثم اهنمو

ً
.ةساردلا اهتمدق يتلا تانايبلا ميسقت متي مل هنأ ببسلاو ،ةسردملا ةرادإ نم ةيعمتجملا ىواكشلا 

 .5102 يناثلا نيرشت/ربمفون يف ةنمآلا سرادملا نالعإ ىلع لاموصلا قدص

سرادملا ىلع تامجهلا
تاوقلا لمحتت نيح يفو .ةسردم ةئم نم رثكأ ةمجاهمب ،ىرخأ ةحلسم تاعامجو ةيلاموصلا ةينطولا ةحلسملا تاوقلاو بابشلا ةكرح نم لك ماق7102 ىلإ3102 نم ةرتفلا يف
ىلع ةقباس ةلحرم نم أدبي يممأ ريرقت ققحت دقلو .ةيلاتلا تاونسلا يف تامجهلا بلغأ نع ةلوؤسم بابشلاف ،3102 يف سرادملا ىلع تامجهلا ةيبلاغ نع ةيلوؤسملا ةحلسملا
فصنلا نم رثكأ ةيلوؤسم بابشلا لمحتت ،ةروكذملا تامجهلا نيب نمو .6102 طساوأو2102 يماع نيب ،سرادملا ىلع ةمجه591 عوقو نم ،ريرقتلا اذه اهيطغي يتلا ةرتفلا
ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةعامجو لاموصلا يف يقيرفألا داحتالا ةثعبو ،ةددحم ريغ ةحلسم رصانع تماقو .(ةمجه06) اهنم ةئملاب03 وحن يلاموصلا شيجلا لمحتيو (ةمجه211)
يهو ،3102 ىلإ9002 نم ةرتفلا ءانثأ سرادملا ىلع تامجهلا تالدعم ترسحنا دقلو41.سرادملا ىلع لقأ تامجه نشب ،ةينيكلا عافدلا تاوقو ةتقؤملا جدملج ةرادإ تاوقو

51.6102و5102 يماع يف ىرخأ ةرم ديزت نأ لبق ،4102 ماع رادم ىلعو ،”4102 موجهلا تحت ميلعتلا“ ريرقت اهاطغ يتلا ةرتفلا

ىلع تامجهلا بلغأ ةيلوؤسم ةيلاموصلا ةحلسملا تاوقلا لمحتت ،ةدحتملا ممألا بسحب61.3102 ماع لالخ لاموصلا يف سرادملا ىلع ةمجه45 نم ةدحتملا ممألا تققحت

بونجو طسو يف امهالكو ،سرادملا ىلع تامجهلا ىلع نيلاثم مالعإلا ركذ نكل ،تامجهلا هذه بلغأ تعقو نيأ حضاولا نم سيلو71.ماعلا كلذ يف تايفشتسملاو سرادملا
 :لاموصلا

نع رفسأ ام ،وشيدقم نم ةبيرق ةيرقب ةينيد ةسردم ىلع أطخلاب رانلا لاموصلا يف يقيرفألا داحتالا ةثعب تاوق قالطإ ريراقتلا تلقانت3102 يناثلا نوناك/رياني يف •

81.نيغلاب نيصخشو لافطأ5 لتقم

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



ك يف هعرز مت دق ناك عنصلا يودي رجفتم زاهجب بلاط ثبع امدنع نيرخآ3 ةباصإو نيلفط لتقمب3102 راذآ/سرام يف يلحملا مالعإلا دافأ
ُ

يف دودجلج ةقطنمب بات •

91.جدملج ةيالو

لمحتي اميف ،(8) تامجهلا هذه ةيبلاغ نع ةيلوؤسملا بابشلا ةكرح تلمحت دقف ،3102 ماع نم ضيقنلا ىلعو .4102 يف سرادملا ىلع اًموجه71 نم ةدحتملا ممألا تققحت
رارضأ ىلإ تدأ عئاقو سرادملا ىلع تامجهلا نم ناكو02.ىرخأ تامجه3 ةيلوؤسم نولوهجم نودتعم لمحتيو ،تامجه6 ةيلوؤسم هل ةيلاوم تاعامجو يلاموصلا شيجلا
الضف ،فصقلا ببسب ةضراع

ً
تفدهتسا تامجه ىلع ةقرفتم ريراقت ترهظ نكل ،تامجهلا بلغأ تعقو نيأ ريراقتلا حضوت ملو .بهنلاو بيرختلا لامعأ ءارج يدمعلا ررضلا نع 

:ةلثمألا نمو ،لاموصلا بونجو طسو يف سرادملا

الضف ،ةينآرق ةسردم تباصأ وشيدقم ةنيدم ىلع ةفيذق نولوهجم قلطأ4102 رايأ/ويام1 يف هنأ ةيمالعإ ذفانم تركذ
ً

ق .تويبلا ضعب نع 
ُ

لقألا ىلع ناصخش لت •

ط وأ نيملعم ءالؤه نيب نم ناك نإ حضاولا نم سيلو ،نيرخآ21 بيصأو
ُ

12.ةروكذملا ةينآرقلا ةسردملاب بال

تامولعم بسحب ،بابشلا قحالت تناك اميف4102 لوألا نيرشت/ربوتكأ2 يف جدملج ةيالوب سارج ليس يف ةسردم لاموصلا يف يقيرفألا داحتالا تاوق ترمد •

22.ةدحتملا ممألا اهنم تققحت

4102 راذآ/سرام42 يف :لقألا ىلع نيتلاح يف سرادم ةمهادمو بيرخت ةيلوؤسم بابشلا ةكرح لمحتب ةدحتملا ممألاو لاموصلا يف يقيرفألا داحتالا ةثعب تدافأ •

32.يليبشريه ةيالو يف يليبش ةقطنم طسوب لاباي نادع ةقطنمب4102 لوألا نيرشت/ربوتكأ72 يفو ،لوكاب ةقطنم يبرغ ،روضح ةدلبب

اهل ةيلاوملا تاعامجلاو ةيلاموصلا تاوقلا لمحتت اميف ،اهنيب نم اًموجه51 ةيلوؤسم بابشلا تلمحت .سرادم ىلع لقألا ىلع اًموجه42 ةدحتملا ممألا تقثو5102 ماع يفو
اًموجه ردصملا ةلوهجم ةيوج تاوق تنش دقو ،نيتمجه ةيلوؤسم ةلودلل ةعبات ريغ ةحلسم تاعامجو ةحلسملا ةيلبقلا تاعامجلا نم لك لمحتت نيح يف ،تامجه4 ةيلوؤسم
ادحاو

ً
 :ةلثمألا نمو .لاموصلا طسوو بونج قطانم يف زكرتلا يف تامجهلا ترمتساو42.

ىلع نيملعم4 ةايحب ىدوأ ام ،جدملج ةيالو يف جدم ةقطنمب وياكلاغ يف ةيوناث ةسردمو ةيئادتبا ةسردم ىلع ةيودي لبانقل نولوهجم ءاقلإ معزُي5102 ماع ةيادب يف •

52.يمالعإ ريرقت بسحب ،تارشعلا ةباصإو لقألا

يف ،دنالابوج ةيالوب وديج ةعطاقم يف ،يريهدراب ةقطنمب لاجنوج ةيرق ىلع ةيوج ةراغ ءانثأ ةينآرق ةسردم تبرض ةينيكلا تاوقلا نأب ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا دافأ •

62.نيرخآ21 باصأو ةيبص6 موجهلا لتق .5102 زومت/ويلوي12

ىلع اًموجه64 عوقو نم ةدحتملا ممألا تققحت72.قباسلا ماعلاب ةنراقم (اًموجه33) سرادملا ىلع اًريثك تامجهلا ديازت ةدحتملا ممألا تركذ ،6102 نم لوألا فصنلا ءانثأو
لهأو (تامجه9) يلاموصلا شيجلا مث (اًموجه13) تامجهلا نع ةيلوؤسملا يف لوألا فرطلا يه بابشلا تناك ،ةقباسلا تاونسلا يف ثدح امكو .ماعلا دادتما ىلع سرادملا
82.(دحاو موجه) لاموصلا يف يقيرفألا داحتالا تاوقو (ناتمجه) ةيلبقلا تايشيليملاو (ناتمجه) ةعامجلاو ةنسلا

أ يذلا عيرسلا يلاموصلا ميلعتلا عمجت ريدقت لصوت دقو
ُ

دقو ،لاموصلا بونجو طسو يف ةيئادتبا سرادم قحب تناك تامجهب تاديدهتلاو تامجهلا بلغأ نأ ىلإ6102 ماع يرج
ةلودلل ةعباتلا ريغ فارطألا لمحتتو .(ةدحاو ةمجه) برغ بونج ةيالو يفو (تامجه5) يليبشريه ةيالو يف ىرخأ عئاقو قيثوت عم (تامجه8) دنالابوج ةيالو يف اهبلغأ عقو
عمجتو ةيمالعإ ذفانم تدافأو03.(ةينف ةسردمو ةيوناث ةسردمو نيتينآرق نيتسردم) برغ بونج ةيالو يف سرادم ىلع تامجه4 تعقو امك92.تامجهلا كلت بلغأ ةيلوؤسم
اضيأ يلاموصلا ميلعتلا

ً
حضاولا نم سيلو .لاموصلا بونجو طسو يف عقت اهرودب يهو ،وشيدقم ةمصاعلا اهب عقت يتلا ريدانب ةقطنمو ،قطانملا كلت ىلع تامجه ةدع عوقوب 

 :تامجهلا ىلع ةلثمألا نمو .ىرخأ رداصم لبق نم ةروكذملا كلتو عيرسلا مييقتلا يف ةلومشملا عئاقولا هذه نيب لخادت يأ كانه ناك نإ

ةيبص3 لتقم ىلإ ىدأ ام ،6102 طابش/رياربف52 يف ،ريدانب ةيالوب جيد اجاك ةيرق يف ةينيد ةسردم ترمد بابشلا اهتقلطأ نواه فئاذق نأب ةدحتملا ممألا تدافأ •

13.ةاتفو نيرخآ نييبص ةباصإو

ةيالو يف يليبش ةقطنم طسوب يلاداك برق سرادم ةدع يف رانلا لاعشإب نيلوهجم نيدتعم مايقب تعدا ذإ ،6102 زومت/ويلوي12 يف عقو اًموجه ةيمالعإ رداصم تقثو •

23.يليبشريه

قبط
ً

تاوق تماق .وشيدقم يف نيو راماز يح برق ةيئادتبالا وكات واز ةسردم مامأ تارجفتملاب ةئيلم ةنحاش فاشتكا مت ،6102 بآ/سطسغأ82 يفف ،ةيمالعإ ذفانمل ا •

33.تارجفتملا ليتف عزنب نمألا

قبط
ً

نيب فنعلا اهيف دتشا ةرتف ءانثأ ،6102 ماع ةياهن يف جودوملج ةيالو يف جدم ةقطنمب وياكلاج ةدلبب لقألا ىلع سرادم4 تررضت دقف ،يلاموصلا ميلعتلا عمجتل ا •

43.ةلودلل ةعباتلا ريغ ةحلسملا تاعامجلا

 :ةلثمألا نمو .7102 يف ةحلسملا تاعامجلاو نمألا تاوق دي ىلع ةيميلعتلا تاسسؤملا نم مولعم ريغ ددع رمُدو ررضت

لتقم ىلإ ريراقتلا تراشأ .ريدانب ةقطنمب وشيدقم يف ةيئادتبا ةسردم ىلع تطقس يتلا نواهلا فئاذق ةمولعم ريغ ةضراعم تاوق تقلطأ7102 ناسين/ليربأ81 يف •

53.نيرخآ نييندم8 وأ7 ةباصإو ،بالط4و دحاو بلاط نيب حوارتي ام

قبط
ً

يفف ،لاموصلاب ةينعملا ةيامحلا ةعومجمل عباتلا يعرفلا ةيندملا تاكلتمملاو ضرألاو ناكسإلا ةعومجم حلاصل يجيورنلا نيئجاللا سلجم نع رداص ريرقتل ا •

تاوق يز نودتري نوحلسم ماق تالاحلا ضعب يفو .وشيدقم يف ةعسوم ءالخإ ةيلمع قايس يف ةينآرق ةسردم51و سرادم01 مده مت5102 لوألا نوناك/ربمسيد
63.مدهلا لامعأب ةيلاموصلا نمألا
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ميلعتلاب نيرخآلا نيلماعلاو نيملعملاو سرادملا بالط ىلع تامجهلا
مهفاطتخاو بالطلا ىلع رانلا قالطإب اوماقو ،نيملعملا ىلع ءادتعالاو لتقو زاجتحاو فاطتخاو ديدهتب نولوهجم نودتعمو ةلودلل ةعباتلا ريغ ةحلسملا تاعامجلا نم رصانع ماق
تعقو دقو .تاكاهتنالا نم لقأ دادعأ نع ةيلوؤسملا نمألا تاوق تلمحتو .ريرقتلا اهيطغي يتلا ،7102 ىلإ3102 نم ةرتفلا رادم ىلع ةعقاو001 نم رثكأ يف مهيلإ ةءاسإلاو
ضيأ ةقرفتم ريراقت ترهظ نكل ،طسولاو بونجلا تايالو يف ثداوحلا هذه بلغأ

ً
ةماسج سفنب ثداوح ةيأ ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا دهشت ملو .دنالتنوب يف تامجه نع ا

ق ثيح ميلعتلا ةرازوب1102 لوألا نيرشت/ربوتكأ يف تثدح يتلا كلتك ،”4102 موجهلا تحت ميلعتلا“ ريرقت اهقثو يتلا ثداوحلا
ُ

بالط مهنم نيريثكلاو صخش0001 نم رثكأ لت

73.مهئابآو

رثكأل بابشلا لبِق نم فاطتخا عئاقو ةدع ىلإ لاموصلا يف يقيرفألا داحتالا ةثعب نع ةرداصلا ةيمويلا يمالعإلا دصرلا ريراقت تلصوت3102 ماع يفو
83:ةكرحلا تابلط عم نواعتلا نيملعملا ضفر وه ببسلا ناك تالاحلا بلغأ يفو ،لاموصلا بونجو طسو يف ةينآرقلا سرادملا يملعم نم001 نم

ةيالوب دودجلج ةقطنمب ريهضلا ةدلب نم لك يف ،ةينآرقلا سرادملاب نيملعملا نم001 نم رثكأ اوفطتخا بابشلا نأ ريراقتلا تركذ3102 يناثلا نوناك/رياني ةيادب يف •

93.سرادملا دنع نيلتاقملا دينجتب موقت نأب تبلاط دق بابشلا ةكرح تناك نإ حضاولا نم سيلو .بالطلا دينجتب ةكرحلا تابلط مهضفر ببسب ،جدملج

ةشقانم يف ةكراشملا اوضفر نأ دعب ،يليبشريه ةيالوب ناريح ةقطنمب ناجله ةدلب نم ةينآرق سرادمب نيملعمل بابشلا زاجتحا ريراقتلا تلقانت3102 طابش/رياربف يف •

ضيأ بابلا فطتخاو04.اهروضحب ةكرحلا مهترمأ
ً

14.ىلفسلا ابوج ةقطنمب3102 يناثلا نوناك/رياني71 يف ةينآرق ةسردمب رخآ اًملعم ا

زاجتحاو لتقب ةلودلل ةعبات ريغ ةحلسم تاعامجو نيلوهجم نيدتعم مايق ىلإ – لاموصلا يف يقيرفألا داحتالا ةثعب اهتدكأ ريراقت اهنمو – ةيمالعإلا ريراقتلا تراشأ4102 يفو
ضيأ دنالتنوب ةيالوب ملعم مجوه نكل ،لاموصلا طسوو بونج يف تامجهلا كلت بلغأ تعقو دقو .بالطو نيملعم ةرشعلا ةبارق فاطتخاو

ً
 :اهب غلبملا عئاقولا نمو24.ا

34.نيبلاطلا لتقم ىلإ ىدأ ام ،4102 ناسين/ليربأ41 يف دنالابوج ةيالوب ىلفسلا ابوجب ويامسيك يف نيبلاط ىلع رانلا قالطإب نولوهجم ماق ،معازملا بسح
•

44.موجهلا كلذ نع ةيلوؤسملا بابشلا تنلعأ .ةيران ةريعأب وشيدقم يف نيملعم نولوهجم لتق4102 لوألا نيرشت/ربوتكأ62 يف
•

ق
ُ

دي ىلع ،وشيدقمب يلينيكراد ةقطنمب ،4102 يناثلا نيرشت/ربمفون2 يف ،لمعلا ىلإ امهقيرط يف امهو ةيران ةريعأب لافطأ ةناضحب نالمعت اتناك نيتملعم تلت •

54.نيلوهجم

64.هتدلب برق هنامثج اوكرتو ،4102 لوألا نوناك/ربمسيد21 يف ،دنالتنوب ةيالوب يراب ةقطنمب ودرق يف ةينآرق ةسردمب ملعم حبذب بابشلا تماق
•

74.ةقدب ةعقاولا خيرات ددحُي ملو .ةينيدلا سوردلا يف ةكراشملل امهبالط هيجوت اضفر دق اناك نيملعملا نم نينثال بابشلا زاجتحا ثداح ةدحتملا ممألا تقثو
•

دقو ،ةيلودلا تاوقلاو تايالولا ةطرشو بابشلا نم رصانعو نولوهجم تامجهلا هذه نش .ميلعتلاب نيلماع تفدهتسا تامجه نع ةقرفتم ريراقت ةيمالعإ رداصم تقثو5102 يفو
 :ةلثمألا نمو84.دنالتنوب يف موجه عقو امك .لاموصلا طسوو بونج يف اهبلغأ عقو

مهنيب ،نيرخآ صاخشأ01 ةباصإو نمأ سراح لتقم نع رفسأ ام ،جودوملاج ةيالوب جدم ةقطنمب ةلفاحل ةلبنق فادهتسا ريراقتلا تلقانت5102 يناثلا نوناك/رياني2 يف •

94.نيينيك نيملعم6 نع لقي ال ام

21 لتقم ريراقتلا تلقن05.ةيانبلا نوحلسم مهاد مث ،ةيلاموصلا ميلعتلا ةرازو مامأ نيتلبنق ريجفتب بابشلا نم رصانع مايق ريراقتلا تركذ5102 ناسين/ليربأ41 يف •

15.ىلتقلا نيب نم ميلعتلاب نيلماعلا ددع حضاولا نم سيلو .موجهلا ءارج لقألا ىلع اًصخش51 ةباصإو ،نيحلسملا نم7 مهنم ،لقألا ىلع اًصخش

25.ةينيد ةسردم ىلإ مهقيرط يف اوناك اميف لافطأ5 لتقم يف ةينيك ةيوج ةراغ ببست نع ريراقت ترهظ5102 زومت/ويلوي21 يف
•

تقلطأ بالطلا جتحا امدنعو .بالطلا نم لوهجم ددعو ةسردملا رظان لاقتعال دنالتنوبب وساسوب يف ةسردم ةطرشلا تمحتقا5102 لوألا نيرشت/ربوتكأ41 يف •

35.ريراقتلا بسح ،ةيحلا ةريخذلا ةطرشلا

ريراقتلا بسح نكل ،ةفورعم ةعقاولا بابسأ تسيلو .هالتقف هيلع رانلا اقلطأو ةيئادتبالا نياكلا ةسردم رظان تيب ىلإ ناحلسم بهذ5102 لوألا نوناك/ربمسيد يف •

45.تاديدهتلاب هبأي مل هنكل لمعلا نع فقوتلا مدع ةبغم نم هرذحت ةحلسم ةعامج نم تاديدهت ىقلتو ةسردملا ةرادإ صخي اميف ةيلحملا تاطلسلا لداج دق ناك

دروت مل نيتمجهو اًديدهت21 لمشي امب ،ميلعتلاب نيلماع ىلع طسولاو بونجلا قطانم يف اًموجه41 عقو دقف ،6102 يف ميلعتلا ةعومجم هترجأ يذلا عيرسلا مييقتلا بسحب
الضف ،امهنع ليصافت ريراقتلا

ً
طسو يف بالطلا تفدهتسا يتلا ةددحملا ريغ تاكاهتنالا نم تالاح3و نيفاطتخاو تاديدهت7 لمشي امب ،سرادملا لافطأ ىلع اًموجه21 نع 

.وشيدقم يف نيملعم ىلع موجه نع ةيمالعإ ريراقت ترهظ تاكاهتنالا كلت ىلإ ةفاضإ55.برغ بونج ةيالو يفو دنالابوج يف تامجهلا هذه بلغأ تعقو دقو .لاموصلا بونجو
ةرايس نم رانلا قالطإ ءانثأ ،نمأ سراحو مجرتمو امهقئاسو ،ةيلاموص ةيئادتبا ةسردمب بناجألا نيملعملا نم نينثا نع لقي ال ام لتقم ريراقتلا تلقن6102 راذآ/سرام03 يف
65.موجهلا ءارج بالط5 بيصأ دقو .ةمصاعلا يف ،نيلوهجم لبق نم مهلقت تناك ةيسردم ةلفاح ىلع ةرباع

جهنلا ىلع لمعت يتلا سرادملا ىلإ مهلافطأ لاسرإ يف اورمتسا اذإ ءابآلاو نيملعملا ةيذأب ةكرحلا مساب قطان هيف ددهي تنرتنإلا ىلع ويديف عطقم بابشلا ترشن7102 يفو
 .سرادملا لافطأب رضأ رخآلاو ميلعتلا ةرازوب لوؤسم فدهتسا موجه امهنم ،نيموجه عقو امك75.يبرغلا
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85.وشيدقمب ينيورامح ةقطنمب ترجفنا يتلا هترايس يف ةلبنق عرز دعب ميلعتلا ةرازوب لوؤسم لتقم ريراقتلا تركذ7102 ناسين/ليربأ01 يف
•

نيب نمو95.نايدراغلا بسحب ،تائملا ةباصإو لقألا ىلع صخش003 ةايحب ىدوأ ام وشيدقم يف ةخخفم ةريبك ةنحاش ترجفنا7102 لوألا نيرشت/ربوتكأ41 يف •

الفط51 ىلتقلا
ً

06.راجفنالا عوقو تقو ةيسردم ةلفاح نتم ىلع اوناك ةيئادتبا سرادمب 

 تاعماجلاو سرادملل يركسعلا مادختسالا

مادختسا نأ ىلإ عمجتلا ةراشإ مغرو16.سرادملل يركسعلا لالتحالل يدصتلا يف ةيلاموصلا ةحلسملا تاوقلا عم قسني ناك هنأب6102 يف يلاموصلا ميلعتلا عمجت دافأ
سرادملا مادختساب ءاوسلا ىلع لاموصلا يف يقيرفألا داحتالا ةثعبو بابشلاو ةحلسملا تاوقلا مايق نع ريراقت ترهظ دقف ،ةريبكلا ةلكشملاب دعي ال اًيركسع سرادملا
ميلعتلا“ ريرقت اهاطغ يتلا ،2102و1102 يماع يف اًبيرقت اهتالدعم سفن يركسعلا مادختسالا تالدعم تغلبو .ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا ءانثأ ةيركسع ضارغأ يف تاعماجلاو

.ماع لك ةيميلعت تاسسؤم5و نيتسسؤم نيب حوارتي ام مادختسا عم ،”4102 موجهلا تحت

 :ةلثمألا نمو .ريرقتلا اذه اهيطغي يتلا ةرتفلا رادم ىلع ،ةيركسع دعاوقك نيتعماجل يقيرفألا داحتالا تاوقو ةيلاموصلا ةيموكحلا تاوقلا مادختسا ريراقتلا تركذ

ةدع تفدهتساو .2102 لوليأ/ربمتبس يف ويامسيك ةعماجب ةيركسع ةدعاقل يقيرفألا داحتالا ةثعب تاوقو ةيلاموصلا ةحلسملا تاوقلا ءاشنإ ةيمالعإ ريراقت تلقن •

:يتآلا لمشي امب ،اهب تاوقلا دجاوت ءانثأ ةعماجلا تامجه

26.ريجفتلا لبق اهيلع ضبقلا مت نكل ةعماجلا ةمجاهم ةيراحتنا تلواح3102 رايأ/ويام2 يف o
36.لقألا ىلع صاخشأ3 لتقو .ةليقث فئاذقب ةعماجلا نولوهجم مجاه3102 رايأ/ويام9 يف o
21 راجفنالا لتقو .ويامسيك ةعماج مرح يف ةيركسع ةدعاق ىدل ةرايس ريجفتب بابشلل نومتني مهنأ حجرُي نولوهجم ماق5102 بآ/سطسغأ22 يف o

الضف لقألا ىلع اًصخش
ً

46.نيرخآ02 نع لقي ال ام ةباصإ نع 

56.ةعماجلا تباصأ نواه فئاذق نولوهجم قلطأ6102 طابش/رياربف يف o
ىلإ اًيمسر اهتملس دقو ،ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا رادم ىلع ةيركسع ةدعاقك ةيلاموصلا ةينطولا ةعماجلا لاموصلا يف يقيرفألا داحتالا ةثعب تاوق تمدختسا •

تاوق لالتحا ءانثأ ،3102 بآ/سطسغأ4 خيراتب ةعماجلا برق نيتيودي نيتلبنقب موجه نع ةيلوؤسملا بابشلا تنلعأ66.تاونس01 دعب ،7102 زومت/ويلوي يف ةموكحلا

76.ةسردملل يقيرفألا داحتالا

تالاح4 نم ققحتلا مت نكل ،3102 يف تالاح قيثوت متي ملو .ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا رادم ىلع ةيركسع ضارغأ يف سرادملا مادختسا نع ةقرفتم ريراقت ترهظ امك
الضف ،4102 يف سرادملل يركسعلا مادختسالل

ً
بابشلا لبق نم ةدحاو ةلاحو ةحلسملا تاوقلا دي ىلع سرادملل لالتحا عئاقو3 تناكو ،اهنم ققحتلا رجي مل ىرخأ ةلاح نع 

اهتركذ يتلا تالاحلا نيب ناكو96.5102 يف لقألا ىلع سرادم3 مادختسا ريراقتلا تركذ86.(اهنم ققحتلا متي مل يتلا ةعقاولا) يقيرفألا داحتالا ةثعب تاوق لبق نم ىرخأ ةلاحو
 :يلي ام ةفلتخملا ةيمالعإلا رداصملاو ةدحتملا ممألا

،برغ بونج ةيالوب ىلفسلا يليبش ةقطنمب يوجفأ ةقطنمب مهلاقتعا مت اًصخش54 نم رثكأ باوجتسا يف ةيوناث ةسردمل ةيموكحلا نمألا تاوق مادختسا ريراقتلا تركذ •

07.4102 لوليأ/ربمتبس يف

17.ةدحتملا ممألا تابلاطمل ةباجتسا ةسردملا شيجلا ىلخأو .5102 ماع ءانثأ برغ بونج ةيالوب ىلفسلا يليبش ةقطنمب ةدحاو ةسردم شيجلا مدختسا
•

ناك .5102 يناثلا نيرشت/ربمفون يف ،برغ بونج ةيالوب ياب ةقطنمب روسنيد ةدلب يف نيتسردمل ةيلاموصلا تاوقلا مادختسا نم ةدحتملا ممألاب نولماعلا ققحت •

27.6102 ماع ةياهن ىتح نيتنثالا نم ةسردم مدختسي لازي ال شيجلا

مادختسا نع ريراقت ترهظ نإو برغ بونج ةيالو يف عئاقولا بلغأ تناكو .سرادملا مادختسا يف يقيرفألا داحتالا ةثعب تاوقو ةحلسملا تاوقلا رارمتسا ريراقتلا تلقن6102 يف
تاوقلا لالتحا ىلإ6102 ماع تيرجأ ةعيرس ةيدعاق ةسارد لصوت6102-2102 يلاموصلا ميلعتلا عاطق ليلحت ركذو .طسولاو بونجلا دادتما ىلع ىرخأ قطانمب سرادم
،دنالابوج يف نيتيئادتبا نيتسردمو ،برغ بونج ةيالو يف ةدحاو ةيوناث ةسردمو ةيئادتبا سرادم3 روكذملا نمو ،ةدحاو ةيوناث ةسردمو ةيئادتبا سرادم عبسل ةيركسعلا
حضاولا نم سيل نكل ،هسفن ماعلا يف ةيركسع ضارغأ يف سرادم مادختسا ىرخأ رداصم تركذو37.جدملج ةيالو يف ةيئادتبا ةسردمو ،يليبشريه ةيالو يف ةيئادتبا ةسردمو
 :ةلثمألا نمو .ميلعتلا عاطق ليلحت اهقثو يتلا كلت عم لخادتت ريراقتلا هذه تناك نإ

نوناك/رياني يف مايأ6 رادم ىلع ،دنالابوج ةيالوب وديج ةقطنم يف ةيوناث ةسردم اولتحا بابشلا نإ ليق ،يقيرفألا داحتالا ةثعب تاوق ةدعاق ىلع بابشلا موجه دعب •

47.6102 يناثلا

ةقطنمب يوجفأ ةقطنمب ةسردم ءالخإب ةحلسملا تاوقلل ةيلاموصلا عافدلا ةرازو نع رمأ رودص ىلإ يقيرفألا داحتالا ةثعب هتعمج يمالعإ ريرقت راشأ6102 رايأ/ويام يف •

اهيف دارفأ باوجتساب شيجلا ماق يتلا ةسردملا سفن يه تناك نإ حضاولا نم سيلو57.تاونس4 ةسردملل تاوقلا لالتحا دعب ،برغ بونج ةيالوب ىلفسلا يليبش
.4102 لوليأ/ربمتبس يف

نم ،ةيلاموصلا ةموكحلا ىلإ ةينطولا لاموصلا ةعماج ميلستب قلعتت تاعماجلاو سرادملل يركسعلا مادختسالا نع ةديحولا ةرفوتملا تامولعملا تناك ،روطسلا هذه ةباتك تقو
67.يقيرفألا داحتالا ةثعب تاوق لبق
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اهنمو اهيلإ قيرطلا يفو سرادملا يف لافطألا دينجت
نم لافطألا دينجتب رركتم لكشب بابشلا مايق نع نيرخآ نيبقارمو ةدحتملا ممألاو يقيرفألا داحتالا ةثعب نع ريراقت تردص ،ريرقتلا اهيطغي يتلا7102-3102 ةرتف دادتما ىلع
ةادأك ميلعتلل بابشلا مادختسا نع ريراقت ترهظ .3102-9002 ةرتفلا يف لاحلا ناك امك ،نيدنجملا لافطألا ددع ريدقت ةبوعص ترمتسا نإو ،ةينآرقلا سرادملاو سرادملا
ةعامجلا تربجأو ،اهتديقع معدت تابيتك تعزوو تارضاحم تمدق بابشلا نأ معزُي .لافطألا نيب نم نيلتاقملا دينجتل ةينآرقلا سرادملاو سرادملا اوسسأ ثيح ،دينجتلل
ضيأ ريشأو .مهدينجتل اهترادأ يتلا ةينآرقلا سرادملا دايترا ىلع لافطألا

ً
اولثتمي مل نيذلا ةمئألاو ةيلحملا تاعمتجملا رابكو نيملعملا فاطتخاو زاجتحاب ةكرحلا مايق ىلإ ا

لثم ةيميلعتلا رصانعلا ضعب تاررقملا هذه تدعبتسا دقو ،ةيوناثلاو ةيئادتبالا سرادملل ةديدج تاررقم ميدقتب بابشلا مايق ريراقت تركذ ،7102 يفو .ةكرحلل لافطألا ميلستب
قبط ،عساو قاطن ىلع ديدجلا ررقملا ضرف ىلإ ىعست تناكو ،ةيبرعلا ميلعتب اهتلدبتساو ةيزيلكنإلا ةغللا

ً
77.ةفلتخملا ةيمالعإلا ذفانملل ا

اوبأد بابشلا رصانع نأ لاموصلا يف يقيرفألا داحتالا ةثعب نع راذآ/سرام يف ردص ريرقت ركذ ثيح .لاتقلا يف ةكراشملا لباقم ميلعتلا ةحاتإب دوعو ميدقت نع ريراقت ترهظو
مهتكراشم لباقم ةحار رثكأ ةايح ةحاتإو لضفأ ميلعت ميدقتب مهيلإ دوعو ميدقت عم ،ةينآرقلا سرادملا نم ،ماوعأ01 مهضعب رامعأ تغلبو ،اًرسق مهفاطتخاو لافطألا دينجت ىلع
87.نييراحتناك لافطألا ضعبل بابشلا مادختسا ىلإ ريرقتلا راشأ .لاتقلا يف

اهيطغي يتلا ةرتفلا يف ةلثامم عئاقو نع ريراقت رهظت ملف ،2102 ىلإ9002 نم ةرتفلا يف دونجلل تاجوزك تايتفلا دينجت ىلإ”4102 موجهلا تحت ميلعتلا“ ريرقت راشأ نيح يفو
 .ريرقتلا اذه

 :اًرسق مهدينجتو لافطألا فاطتخا عئاقو ىلع ةلثمألا نمو

يناثلا نوناك/رياني42 يف ،برغ بونج ةيالوب ياب ةقطنمب اوديب ةنيدمب ةينآرق ةسردم نم ،اًماع21 مهرغصأ رمع غلب ،ةيبص ةتسل بابشلا دينجت ةدحتملا ممألا تقثو •

97.3102

08.3102 ماع يف ىرخأ تاعامجو بابشلا اهتذفن يتلا سرادملا ىلع تامجهلا نم4 ءانثأ اًيبص43 دينجت ريرقتلا سفن ركذ •

ةدع نم لافطألا فاطتخا لمشي امب ،3102 ناريزح/وينوي يف جدملج ةيالوب دودجلج ةقطنمب ،روبلا ةدلب نم لافطألا تائم بابشلا فاطتخا يمالعإ ريرقت ىعدا •

.ثانإ مهنم مكو روكذ مهنم لفط مك حضاولا نم سيلو18.ةينآرق سرادم

28.ةكرحلا ىلإ اومضني مل اذإ نيملعملا لتقب مهديدهت دعب ،لوكاب يف ديجاو ةقطنمب ةسردم نم ةيبص4 بابشلا دنج4102 طابش/رياربف61 يف
•

الفط051 نع لقي ال ام فاطتخا ةدحتملا ممألا تقثو
ً

لوألا نوناك/ربمسيد رهش يف ،مهدينجتل ،بابشلا دي ىلع ،برغ بونج ةيالو يف ياب ةقطنمب ةينآرق سرادم نم  •

38.ةيبصلا نم اًعيمج نيدنجملا ناك ،اهنم ققحتلا مت ةعقاو62 يفو .5102

قبط ،جدملج ةيالو يف جدم ةقطنمب يريدراره يف مهتسردم نم لقألا ىلع بالط01 بابشلا فاطتخا ريراقتلا تلقن6102 ناسين/ليربأ91 يف
ً

48.يمالعإ ريرقتل ا
•

ىلع ةاتفو اًيبص05 ةعامجلا تفطتخا لاثملا ليبس ىلع .ماعلا طساوأ ىلإ7102 تايادب ذنم بابشلا اهتمظن لافطألا دينجتل ةفثكم ةلمح شتوو ستيار نمويه تقثو •

ةيرق يهو يالوف الوب ىلإ اولقُن لافطألا نأ شتوو ستيار نمويه ىلإ اوثدحت نيذلا دوهشلا ركذ .7102 لوليأ/ربمتبس يف ياب ةقطنمب اباكاروب يف نيتسردم نم لقألا
ميلستب اوبلاطو اًملعم اوبرضو نيملعملا اودده ثيح ،نيعوبسأ دعب اباكاروب يف ىرخأ ةسردم ىلإ بابشلا ةدوع ريراقتلا تركذ .بيردت زكرمو ةينيد سرادم ةدع اهب
تارشؤم بايغ ىلإ تراشأ نكل ،نيدنجملا لافطألا عم بابشلا خيرات ءازإ تالباقم مهعم ترجأ نم فواخم ىلإ شتوو ستيار نمويه تراشأ .لافطألا نم ديزملا
58.لاتقلل لافطألا فاطتخا ىلع ةحضاو

 :ةلثمألا نم .مهضعب ّرفو لاقتعالل دعب اميف اوضرعت ةحلسم تاعامج مهتدنج نيذلا لافطألا نأ نيبت دقلو

اوناك مهنم تارشعلاو ،اًماع41 مهرغصأ رامعأ تغلب يبص ةئم وحنل نييلاموصلا نمألا يلوؤسم لاقتعا ريراقتلا تركذ6102 ناسين/ليربأ يف دنالتنوب يف ةكرعم ءانثأ •

الفط82 ىلع مكُحلا مت لافطألا ءالؤه نمو68.مهسرادم نم مهفاطتخا دعب بابشلا عم
ً

نوجسلا يف مهنم62 ناكو ،اًماع02و01 نيب نجسلاب ةيركسع ةمكحم مامأ 

78.اًماع02 نجسلا ىلإ ماكحألا فيفخت مت مث مادعإلاب لافطأ9 ىلع مكُحو ،وشيدقم يف ليهأت ةداعإ زكرم ىلع مهرورم دعب ،7102 ماع تايادب يف

قبطو .دينجتلا نم نورفي اوناك بابشلا اهيلع رطيست يتلا لاموصلا طسو قطانم نم نورفي نيذلا لافطألا نأب”اكريمأ فوأ سيوف“ تدافأ7102 بآ/سطسغأ يف
ً

ا •

88.ةكرحلا فوفص زيزعتل ةيلحملا سرادملا نم لافطألا فاطتخا ىلع بابشلا بأد ،يليبش طسوب يلادع ةدلب ضوفمل

 يلاعلا ميلعتلا ىلع تامجهلا

لصوت .”4102 موجهلا تحت ميلعتلا“ ريرقت يف دراولا قسنلا ىلعو ،ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا رادم ىلع ةقرفتم ةروصب هيف نيلماعلاو يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم فادهتسا رمتسا
ضيأ ريراقت ترهظو .ةعقاو21 ةمصاعلا تدهش ثيح ،وشيدقم يف تامجهلا هذه تزكرت دقو .اًصخش23 وحنب ترضأ ةعقاو61 لوح ةيمالعإ ريراقت ىلإ يملاعلا فلاحتلا

ً
نع ا

يف تعقو يتلا تامجهلا .دناليلاموص يف ةدحاو ةعقاوو ،برغ بونج ةيالوو جدملج ةيالو لمشي امب ،لاموصلا طسوو بونجب ىرخأ قطانم يف يلاعلا ميلعتلا قحب تامجه
.يبالط جاجتحا قايس يف تناك دناليلاموص ةعقاو نأ نيح يف ،تاريجفتلاب تاعماجلا فادهتساو تاعماجلاب نيلماع ةمجاهمب نيحلسم مايق تدهش دالبلا بونجو طسو
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 :ةيلحم ةيمالعإ رداصم بسحب ،ريراقتلا اهتركذ3102 يف يلاعلا ميلعتلا ىلع تامجه3 كانه

98.وشيدقم ةعماج ىلإ مهقيرط يف اوناك بالط ةسمخل نيلوهجم فاطتخا ريراقت تركذ3102 بآ/سطسغأ71 يف
•

09.هالتقو رانلا اهيلع اقلطأف برغ بونج ةيالوب ىلفسلا يليبش ةقطنم يف يعماجلا ذاتسألا ولوك دومحم ىلع نالوهجم ىدتعا3102 يناثلا نيرشت/ربمفون7 يف
•

ءادتعالا ناكو ،ةايحلا تقرافف ،لاموصلا ةعماج يف لمعت تناك ادنغوأ نم ةيعماج ةذاتسأ ىلع – ريراقتلا بسح – رانلا قالطإ مت3102 لوألا نوناك/ربمسيد6 يف •

19.وشيدقم يف ةعماجلا نم تيبلا ىلإ اهقيرط يف يهو اهومجاه نيذلا نيلوهجم لبق نم

تطروت ةعقاوو ،نولوهجم اهفرتقا عئاقو5 تامجهلا نيب نمو .ةيمالعإلا ريراقتلا بسحب ،4102 ماع رادم ىلع عئاقو6 يف ةيتحتلا هتينبو يلاعلا ميلعتلا فادهتسا ريراقتلا تلقانت
 :ةيلاموصلا ةطرشلا اهيف

29.وشيدقم يف ةعماجلاب ةفظوم نوحلسم لتق4102 يناثلا نوناك/رياني11 يف
•

.دناليلاموص يف اسيجره ةعماج يف ميلعتلا موسر عافترا دض اًيملس نورهاظتي اوناك نيذلا بالطلا تارشع ةيلاموصلا ةطرشلا تلقتعا4102 ناسين/ليربأ41 يف •

ضيأ ةطرشلا تقلطأ
ً

39.بالطلا دحأ ةباصإل ىدأ ام ،ةرهاظملا ضفل ءاوهلا يف ةيحلا ةريخذلا ا

49.تاباصإل مهضرعتو ةعماجلا رادج قوف نم زفقلا ىلإ بالط3 عفد ام ،4102 ناسين/ليربأ12 يف وشيدقم يف ةينطولا لاموصلا ةعماجب راجفنا عقو
•

59.هولتقو جدملج ةيالوب جدم ةقطنم يف وياكلاج ةدلبب يلاع ميلعت دهعمب لمعي ناك ينيك ملعم ىلع رانلا قالطإب4102 رايأ/ويام يف نوحلسم ماق
•

ضيأ رايأ/ويام يف
ً

69.اًيعماج اًبلاط موجهلا باصأ .هترايسب اهعرز مت ةلبنقب وشيدقم يف ةيلودلا ديسروه ةعماجب لمعي ناك يعماج رضاحم فدهُتسا ا
•

ق دقو ،وشيدقمب ةيرادإلا ةيمنتلاو ةرادإلا دهعم سيئر لامعأب مئاقلا لقت ةرايس ىلع رانلا نوحلسم حتف4102 لوألا نوناك/ربمسيد01 يف
ُ

79.موجهلا يف لت
•

 :ةلثمألا نمو .ةيمالعإلا رداصملا بسحب ،يلاعلا ميلعتلا ةرازو ىلع لتاق موجه اهنم ،يلاعلا ميلعتلا تفدهتسا لقألا ىلع تامجه4 نع ريراقت ترهظ5102 يفو

ذاتسأ تباصأف وشيدقم يف ةخخفم ةرايس ترجفنا5102 يناثلا نوناك/رياني7 يف
ً

نع ةلوؤسملا ةهجلا ةفرعم متت ملو ،ةغيلب تاباصإ دميس ةعماج نم اًيعماج ا •

89.موجهلا

اصخش51 اولتق .ىنبملا اومهاد مث ةرازولا لخدم اورجفف ةيلاموصلا يلاعلا ميلعتلا ةرازو بابشلا فدهتسا5102 ناسين/ليربأ41 يف
ً
،نيرخآ02 اوباصأو لقألا ىلع  •

99.موجهلا تذفن يتلا ةحلسملا رصانعلا ضعبو نييندملا ضعب نيباصملاو ىلتقلا نيب نمو

001.نيصخش ةلبنقلا تباصأف وشيدقم يف ديمس ةعماج ةباوب ىدل ةلبنق بابشلا عرز5102 بآ/سطسغأ11 يف رهشأ3 دعب
•

101.ةنيدملاب عقت يتلا ديمس ةعماج نع داعتبالا ناكسلاب بيهت ،وشيدقم يف بابشلا راعش اهيلع تاروشنم عيزوت مت – ريراقتلا بسح –5102 بآ/سطسغأ21 يف
•

 :ةيمالعإلا ذفانملا بسحب يلاعلا ميلعتلا ىلع لقألا ىلع ناموجه عقو6102 يفو

ةهجلا مه بابشلا نأ مالعإلا لئاسو مهتلباق نيذلا دوهشلا ىري .وشيدقم يف هترايس يف تبكُر ةلبنق راجفنا يف دمحم يداب يلولا دبع يعماجلا ذاتسألا بيصأ •

201.حضاو ريغ موجهلا ببس نكل ،ةلوؤسملا

دصر ريرقت راشأ .ةيلاموصلا تاوقلا دي ىلع ةرملا هذهو ،6102 يناثلا نيرشت/ربمفون92 يف ةيناثلا ةرملل فنع لامعأ ءارج وشيدقمب ديمس ةعماج ررضت ريراقتلا تلقانت •

ضعب ترداصو ،ءاوهلا يف رانلا تقلطأو ةيئاسملا تارضاحملا داقعنا ءانثأ ةعماجلا تمحتقا نمألا تاوق نأ ىلإ يقيرفألا داحتالا ةثعب نع رداصلا يمويلا مالعإلا
301.بالطلاب ةصاخلا ةيولخلا فتاوهلا

.7102 ماع يف يلاعلا ميلعتلا ىلع تامجه نع ريراقت ترهظ دق نكت مل ،روطسلا هذه ةباتك تقو
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.(3102 ،شتوو ستيار نمويه :كرويوين) لاموصلاب صاخلا لصفلا ،3102 يملاعلا شتوو ستيار نمويه ريرقت رظناوelfiorp yrtnuoc ailamoS”.7102 ،01 yraurbeF ،sweN CBB،“ :رظنا1
 :رظنا2

«.elfiorp yrtnuoc ailamoS”.03 .p ،5102 ،acirfA htiw snairatnemailraP naeporuE”،tropeR yrtnuoC feirB A :ailamoS“ ،rakubA .A
enoz raw‘ a yrtnuoc seralced redael ailamoS”.7102 ،6 lirpA ،areezaJ lA،’“ :رظنا3
 :رظنا4
.p ،)6102 ،APFNU :iboriaN(elpoeP ilamoS eht fo scitsiretcarahC lanoitacudE ،)APFNU( dnuF noitalupoP NU .41 ،8 .pp ،6102 rebotcO ،ailamoS :7102 weivrevO sdeeN nairatinamuH ،AHCO
rotceS noitacudE ،noitacudE rof pihsrentraP labolG eht dna FECINU fo troppus eht htiw noitacudE rehgiH dna ،erutluC ،noitacudE fo yrtsiniM ،ailamoS fo tnemnrevoG laredeF .iiiv
.ix .p ،7102 rebmetpeS ni liame aiv derahs tnemucod dehsilbupnu ،)7102 ،ailamoS fo tnemnrevoG laredeF :uhsidagoM( sisylanA
rebotcO”،draobhsaD nairatinamuH :ailamoS“ ،AHCO 7102. :رظنا5
p ،ailamoS :7102 weivrevO sdeeN nairatinamuH ،AHCO. 41. :رظنا6
 :رظنا7
.011 .p ،sisylanA rotceS noitacudE ،noitacudE rehgiH dna ،erutluC ،noitacudE fo yrtsiniM ،ailamoS fo tnemnrevoG laredeF
p ،ailamoS :7102 weivrevO sdeeN nairatinamuH ،AHCO. 41. :رظنا8
p ،ailamoS :7102 weivrevO sdeeN nairatinamuH ،AHCO. 7. :رظنا9
p ،ailamoS :7102 weivrevO sdeeN nairatinamuH ،AHCO. 12. :رظنا01
pp ،sisylanA rotceS noitacudE ،ailamoS fo tnemnrevoG laredeF. 83-64. :رظنا11
.14 ص ،قباسلا :رظنا21
.64-83 ص ص ،قباسلا31
 :رظنا41
.05 .arap ،6102 ،22 rebmeceD ،8901/6102/S”،ailamoS ni tciflnoc demra dna nerdlihc no lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU
arap ،8901/6102/S”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU. 05. :رظنا51
 :رظنا61
.021 .arap ،933/4102/S-878/86/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU
 :رظنا71
.021 .arap ،933/4102/S-878/86/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU
 :رظنا81
«5،loohcS a no eriF nepO ylnekatsiM srepeekecaeP noinU nacirfA sa delliK nerdlihC”.181 .p ،4102 kcattA rednu noitacudE ،AEPCG ni detic sa ،3102 ،71 yraunaJ ،sweN TR
 :رظنا91
«،ailamoS lartneC ni nerdlihC owT slliK noisolpxE bmoB :ailamoS”.181 .p ،4102 kcattA rednu noitacudE ،AEPCG ni detic sa ،3102 ،42 hcraM ،oidaR CBR
 :رظنا02
.151 .arap ،904/5102/S-629/96/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU
 :رظنا12

«”،4102 yaM50 sthgilhgiH aideM yliaD ailamoS :sthgilhgiH”،4102 ،2 yaM ،yrammuS CSO”.750010504102 DTG ،TRATS ni detic sa
arap ،8901/6102/S”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU. 55. :رظنا22
 :رظنا32

«،thgualsno MOSIMA gnieefl erofeb nwot ruduH eziladnav baabahS-lA””،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU .4102 ،42 hcraM ،tropeR gnirotinoM yliaD MOSIMA
.25 .arap ،8901/6102/S
 :رظنا42
.711 .arap ،063/6102/S-638/07/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU
 :رظنا52
.5102 ،5 yraunaJ ،tropeR gnirotinoM yliaD MOSIMA”،oyaklaG ni noitarepo ytiruces pu pets secrof dnaltnuP“،sweN ellebahS
arap ،8901/6102/S”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU. 65. :رظنا62
arap ،8901/6102/S”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU. 05. :رظنا72
 :رظنا82
.931 .arap ،128/7102/S-163/27/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU
p ،sisylanA rotceS noitacudE ،ailamoS fo tnemnrevoG laredeF. 93. :رظنا92
.64-93 ص ص ،قباسلا03
arap ،8901/6102/S”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU. 15. :رظنا13
 :رظنا23

«”،seitilacol ilamoS ni semoh laitnediser ot ezalb tes dias babahS-lA”;6102 ،12 yluJ ،odcahdllA”“”،6102 yluJ42-22 sthgilhgiH aideM yliaD ailamoS :sthgilhgiH”،6102 ،52 yluJ ،yrammuS”sa
.520012706102 DTG ،TRATS ni detic
 :رظنا33

«،uhsidagoM ni rac nedal-bmob ezies secrof ytiruceS”ailamoS :sthgilhgiH“ .6102 ،03 tsuguA ،yrammuS”،6102 tsuguA92 yliaD TNISO dnammoC acirfA“ .6102 ،92 tsuguA ،sweN boojbooG
.7102 ،210092806102 DTG ،TRATS ni detic sa ،6102 ،92 tsuguA ،yrammuS”،6102 tsuguA82-62 sthgilhgiH aideM yliaD
 :رظنا43
.6102 ،41 rebmeceD”،2# oyaklaaG :efas nerdlihc gnipeeK“ ،retsulC noitacudE ailamoS
 :رظنا53
.7102 ،81 lirpA ،tropeR gnirotinoM yliaD MOSIMA”،uhsidagoM nI7 serujnI ،5 tsaeL tA slliK kcattA ratroM“ ،sweN ellebahS
.7102 يناثلا نيرشت/ربمفون12 ،ينورتكلإلا ديربلا ربع شتوو ستيار نمويه اهيلع انتعلطأ تامولعمو
 :رظنا63
.8-7 .pp ،)7102 ،21 rebmeceD ،ailamoS ،uhsidagoM(enO erauqS ot kcaB ،licnuoC eegufeR naigewroN
p ،4102 kcattA rednu noitacudE ،AEPCG. 971. :رظنا73
 :رظنا83
IMA”،nwot lartnec ni srehcaet cinaroK21 niated stnatilim ilamoS“ ،enilnO odcahD .3102 ،4 yraunaJ ،tropeR gnirotinoM yliaD MOSIMA”،reehd-lE ni detserra scirelc001“،naluk-raB oidaR-
.3102 ،11 hcraM ،acirfAllA”،srehcaeT na’ruQ fo tserrA s’baabahS-lA nmednoC silamoS :ailamoS“ ،diaS idbA .3102 ،52 yraurbeF ،tropeR gnirotinoM yliaD MOS
scirelc001“ ،naluk-raB oidaR.” :رظنا93
nmednoC silamoS :ailamoS“ ،diaS”.stnatilim ilamoS“،enilnO odcahD.” :رظنا04
 :رظنا14
.3102 ،81 yraunaJ ،tropeR gnirotinoM ylaiD MOSIMA”،abuJ rewoL ni rehcaet cinaruQ pandik baabahS lA“،naluk-raB oidaR
secnerefer-8102-kcatta-rednu-noitacude/gro.noitacudegnitcetorp.www//:ptth. :يملاعلا فلاحتلا عقوم ىلع ةلماك عجارملا ةمئاق رفوتت24
lirpA ،buH sweN acirfA”،nwot oyamsiK ni stneduts llik nemnuG“ ،ofnI atlaW 51، 4102. :رظنا34
 :رظنا44
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«”،4102 rebmevoN50 – rebotcO03 :rekcarT tnedicnI )SA( baabahS-lA :ACIRFACOS”،4102 ،03 rebotcO ،ACIRFACOS”.700062014102 DTG ،TRATS ni detic sa
 :رظنا54
.4102 ،01 rebmevoN ،acirfAllA”،edruM ’srehcaeT netragredniK tnemaL stnediseR uhsidagoM :ailamoS“ ،demahoM irkuhS dna demhA dauF
rebmeceD ،NNC”،sgnidaeheb evfi rof demalb baabahS-lA“ ،roN ramO 51، 4102. :رظنا64
 :رظنا74
.151 .arap ،904/5102/S-629/96/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 ةلماك عجارملا ةمئاق رفوتت84
 :رظنا94
semiT .5102 ،3 yraunaJ ،APA”،tsalb edisdaor ailamoS ni derujni41 ،dellik enO“5102 ،4 yraunaJ ،NNC”،syas laicfifo ecilop ilamoS ،kcatta baabahS-lA ni eid stnatilim6 ،sreidlos4“ ،roN ramO
.5102 ،2 yraunaJ ،buH sweN acirfA”،stsalb bmob ailamoS ynam sa ni dellik owt tsael tA“،acirfA htuoS eviL
 :رظنا05
«،yrtsiniM noitacudE ilamoS no kcattA na ni01 lliK stnatiliM baabahS lA”.5102 ،41 lirpA ،sweN CBB”،seirtsinim ailamoS no kcatta babahS-la ni daed neetneveS“ .5102 ،41 lirpA ،naidrauG

 :رظنا15
dna gnirotinoM ،htlaeH cilbuP fo loohcS namliaM ni detic sa ،5102 ،41 lirpA ،semiT kroY weN”،ailamoS ni gnidliuB yrtsiniM no kcattA yldaeD tuO yrraC babahS“ ،miharbI demmahoM
ni delliK21“ ،annaH nosaJ dna roN ramO .52 .p ،)5102 ،82 rebmetpeS،loohcS namliaM :kroY weN( tciflnoC dna ytirucesnI fo snoitautiS ni noitacudE fo noitcetorP eht ecnahnE ot gnitropeR
.5102 ،41 lirpA ،NNC”،yrtsiniM noitacudE ilamoS no kcattA baabahS-lA
 :رظنا25
.5102 ،21 yluJ ،semiT ssenisuB lanoitanretnI”،stropeR :nerdlihC gnidulcnI ،silamoS01 lliK sekirtsriA“ ،eeL annairB
 :رظنا35
.5102 ،51 rebotcO ،tropeR gnirotinoM yliaD MOSIMA”،dnaltnuP nI erI swarD loohcS tA ecneloiV“،enilnO eworaG
.6102 زومت/ويلوي92 ،ةيلاموصلا ميلعتلا ةعومجم عم ينورتكلإلا ديربلاب ةلسارم45
 :رظنا55
.14 .p ،sisylanA rotceS noitacudE ،noitacudE rehgiH dna ،erutluC ،noitacudE fo yrtsiniM ،ailamoS fo tnemnrevoG laredeF
 :رظنا65
«،ailamoS ni dellik rehcaet hsikruT ot lleweraf dib sdnasuohT”،latroP sweN tnemevoM temziH”،kcatta sub loohcs ilamoS ni dellik srehcaet hsikruT2“.6102 ،2 lirpA ،etuniM hsikruT
.6103 ،03 hcraM
 :رظنا75
.7102 ،02 lirpA ،AoV”،noitacudE nretseW tsniagA snraW babahS-lA“ ،nassaH dalO demahoM
 :رظنا85
.7102 ،01 lirpA ،gnirotinoM aideM yliaD MOSIMA”،uhsdiagoM nI rekroW tnemnrevoG slliK bmoB raC“،sweN ellebahS
 :رظنا95
.7102 ،61 rebotcO ،naidrauG”،kcatta tsirorret tsrow s’ailamoS ni seitlausac005 :bmob kcurt uhsidagoM“ ،ekruB nosaJ
tsalb ailamoS ni daed eht gnoma nerdlihcloohcS”.7102 ،61 rebotcO ،42sweN،“ :رظنا06
 :رظنا16
.4 .p ،)7102 yraunaJ ،retsulC noitacudE ailamoS :ayneK ،iboriaN(6102 tropeR launnA ،retsulC noitacudE ailamoS
 :رظنا26

«”،3102 yaM3-2 :tsegiD msirorretretnuoC”،3102 ،3 yaM ،gnirotinoM CBB”.120030503102 DTG ،TRATS ni detic sa
uyamsiK ni gnithgiF ecreiF :ailamoS”.3102 ،01 yaM ،sserP alliD،“ :رظنا36
 :رظنا46
ta ’ynam sllik‘ bmob raC“ .5102 ،22 tsuguA،AoV”،ailamoS ni81 lliK sbmoB raC owT“ .5102 ،22 tsuguA ،aideM deesroH”،pmaC yratiliM ailamoS ni21 slliK rebmoB ediciuS“ ،namharidbA .A
.5102 ،22 tsuguA ،areezaJ lA”،12 llik seitic ilamoS owt ni sgnibmob raC“ .5102 ،22 tsuguA،sretueR”،esab gniniart yratilim ilamoS
ytisrevinU oyamsiK tiH sllehS ratroM :ailamoS”.6102 ،6 yraurbeF ،enilnO eworaG،“ :رظنا56
 :رظنا66
sdnah MOSIMA ،sraeY01 rof deipuccO spoort naidnuruB retfA“ .7102 ،21 yluJ ،hctapsid hctaW sthgiR namuH”،ytisrevinU ilamoS ni esaB etacaV spoorT noinU nacirfA“ ،drappehS edeB
yluJ ،enilnO eworaG”،uhsidagoM ni esab yratilim egral setacav MOSIMA :ailamoS “ .7102 ،11 yluJ ،revresbO nroH”،ailamoS fo tnemnrevoG laredeF eht ot ytisrevinU lanoitaN ilamoS a revo
.7102 ،11
 :رظنا76

CBB”،elanaJ ،obahdyaB ،uhsidagoM ni skcatta thginrevo sliated babahS-lA s’ailamoS”“ .3102 ،5 tsuguA ،weiveR acirfA”،stsalb uhsidagoM thgin etal ni truh51 tsael tA“ ،filahK ridakludbA
CBB yb deilppuS lacitiloP-acirfA gnirotinoM CBB”،latipac s’ailamoS ni detroper snoisolpxe nezoD”“”;3102 ،6 tsuguA ،gnirotinoM ediwdlroW CBB yb deilppuS lacitiloP-acirfA gnirotinoM
.820040803102 DTG ،TRATS ni detic sa”،3102 ،6 tsuguA ،gnirotinoM ediwdlroW
 :رظنا86
.151 .arap ،904/5102/S-629/96/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU
 :رظنا96
.35 .arap ،8901/6102/S”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU .711 .arap ،063/6102/S-638/07/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU
 :رظنا07
«،eyogfA ni elpoep54 revo stserra secrof tnemnrevoG”.4102 ،22 rebmetpeS ،sweN goojbooG

 :رظنا17
.711 .arap ،063/6102/S-638/07/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU
arap ،8901/6102/S”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU. 35. :رظنا27
 :رظنا37
.04-83 .pp ،sisylanA rotceS noitacudE ،noitacudE rehgiH dna ،erutluC ،noitacudE fo yrtsiniM ،ailamoS fo tnemnrevoG laredeF
arap ،8901/6102/S”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU. 55. :رظنا47
 :رظنا57
،6102 ،82 yaM ،seidutS dna hcraeseR rof retneC uhsidagoM”،sevaeL ymrA sA kcaB loohcS riehT teG nerdlihC eyoogfA
 :رظنا67
.7102 ،11 yluJ ،esaeler sserp MOSIMA”،ailamoS fo tnemnrevoG laredeF eht ot ytisrevinU lanoitaN ilamoS tliuber a revo sdnah MOSIMA“ ،NOSIMA
 :رظنا77
،mulucirruC loohcS weN secudortnI baabahslA :ailamoS«”.7102 ،2 lirpA ،acirfA llA
 :رظنا87
«،ailamoS lortnoC ot noissiM etarepseD ni sreidloS dlihC gnisU baabahS-lA”،iynehgM selrahC dna ogirasnO nivlaC .6102 ،92 hcraM ،MOSIMA“ytiruceS rojaM a llitS baabahS-lA :ailamoS
.5102 ،81 rebmevoN،ratS”،seenruteR-ayneK ot taerhT
 :رظنا97
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.611 .arap ،933/4102/S-878/86/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU
 :رظنا08
.021 .arap ،933/4102/S-878/86/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU
 :رظنا18
.3102 ،52 enuJ ،acirfAllA”،ailamoS lartneC morF nerdlihC gnitcudbA baabahS-lA“ ،lirbiJ rihaD
arap ،8901/6102/S”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU. 91. :رظنا28
 :رظنا38
.311 .arap ،063/6102/S-638/07/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU
 :رظنا48
.6102 ،02 lirpA ،tropeR gnirotinoM yliaD MOSIMA”،tcirtsiD ereehdraraH morF nerdlihC loohcS tcudbA baabahS-lA“،eyimluK oidaR
 :رظنا58
،nerdlihC gnidnameD babahS-lA :ailamoS«”.8102 ،41 yraunaJ ،esaeler swen hctaW sthgiR namuH
 :رظنا68
،naguD anairB dna leirK nyboR“.6102 ،1 lirpA ،NNC”،thgfierfi ailamoS ni derutpac sreidlos dlihc baabahS-lA
.7102 يناثلا نوناك/رياني72 يف شتوو ستيار نمويه نم ةمدقم تامولعم78
 :رظنا88
.7102 ،7 tsuguA ،AoV”،tnemtiurceR babahS-lA eelF nerdlihC ilamoS“ ،nassaH dalO demahoM
 :رظنا98
«”،daoR obahdyaB-uhsidagoM no5 pandiK stnatiliM baabahS-lA :ailamoS”،3102 ،71 tsuguA ،enilnO naariiH”.730071803102 DTG ،TRATS ni detic sa
 :رظنا09
«”،nwot ilamoS nrehtuos ni rerutcel ytisrevinu daed toohs nemnuG”;3102 ،7 rebmevoN ،gnirotinoM ediwdlroW CBB yb deilppuS lacitiloP-acirfA gnirotinoM CBB”“”-lA :ACIRFACOS
،3102 voN31-7 ،rekcarT tnedicnI baabahS”،3102 ،7 rebmevoN ،ACIRFACOS”.310070113102 DTG ،TRATS ni detic sa
 :رظنا19

«،usidagoM ni rerutceL nadnagU lliK nemnuG :ailamoS”.3102 ،6 rebmeceD ،moc.acirfAllA“.3102 ،6 rebmeceD ،aidemdyeK”،uhsidagoM ni daed tohs rerutcel elamef nadnagU A
 :رظنا29

«”،uhsidagoM ni nwoD dennuG snailiviC owT :ailamoS”،4102 ،31 yraunaJ ،moc.acirfAllA”.830021104102 DTG ،TRATS ni detic sa
 :رظنا39
،tnerruC ilamoS“.4102 ،41 lirpA ،tropeR gnirotinoM yliaD MOSIMA”،stnedutS ytisrevinU fo snezoD tserrA dnalilamoS ni eciloP
 :رظنا49

@rotinoM yliaD MOSIMA”،ailamoS# yadretsey supmac rieht raen tih tsalb nehw lanoitaN s’ailamoS# fo ytisrevinU rieht ta sllaw morf gnipmuj retfa derujni stneduts3“،sweNuhsagidoM-
.5102 ،22 lirpA ،tropeR gni
 :رظنا59
ilamoS AOV.4102،8yaM ،noitaN yliaD”،ecilop :ailamoS ni dellik rehcaet nayneK“،PFA .4102،8yaM،aideM deesroH”،ailamoS lartneC htroN ni delliK rehcaeT nayneK“،namharidbA .A
.4102،8yaM ،tropeR gnirotinoM yliaD MOSIMA”،oyaklaG ni rehcaet nayneK llik nem demrA“،ecivreS
 :رظنا69
.4102 ،1 yaM،enilnO naariiH”،derujnI tneduts eno ;bmob rac ytisrevinU ni detegrat rosseforP“ ،niddayhoM i’fiahS
 :رظنا79
،tsalb bmob uhsidagoM ni dednuoW rerutceL ytisrevinU :ailamoS«”.5102 ،7 yraunaJ ،enilnO eworaG“eD ،yrammuS CSO”،41 rebmeceD11 sthgilhgiH aideM yliaD ailamoS :sthgilhgiH”-
.550001214102 DTG ،TRATS ni detic sa”،4102 ،01 rebmec
 :رظنا89
،rerutcel ytisrevinU stegrat uhsidagoM ni noisolpxE«”.5102 ،7 yraunaJ ،sweN goojbooG“”.rerutcel ytisrevinU :ailamoS
 :رظنا99
ilim baabahS-lA sa delliK01 :kcatta rednu uhsidagoM“ ،erofiozzeM aculnaiG .5102 ،41 lirpA ،VTDN”،uhsidagoM ni yrtsiniM noitacudE kcattA babehS ilamoS sa delliK51 tsaeL tA“ ،PFA-
.5102 ،41 lirpA ،semiT hsirI”،yrtsinim noitacude ailamoS no kcatta ni dellik neetneveS“ .semiT ssenisuB lanoitanretnI”،yrtsiniM noitacudE rehgiH s’ailamoS mrots stnat
 :رظنا001
«”،ytisrevinu ilamoS edistuo tsalb ni derujni owT”،5102 ،21 tsuguA ،moc.odcahD”.460011805102 DTG ،TRATS ni detic sa“،moc.odcahD”،ytisrevinu ilamoS no kcatta snetaerht babahS-lA”
.460011805102 DTG ،TRATS ni detic sa”،5102 ،21 tsuguA
 :رظنا101
،31 tsuguA ،tropeR gnirotinoM yliaD MOSIMA”،noitutitsnI ehT morF yawA yatS oT elpoeP gninraW steflaeL setalucriC baabahS-lA sA ytisrevinU DAMIS spirG yteixnA“،aideM laacaW
.5102
 :رظنا201

«”،rosseforP egelloC uhsidagoM no kcattA rof stnatiliM baabahS-lA semalB laicfifO :ailamoS”;6102 ،5 rebotcO ،moc.odcahD”“”rebotcO6 sthgilhgiH aideM yliaD ailamoS :sthgilhgiH
،6102”;6102 ،7 rebotcO ،yrammuS”“”،6102 rebotcO4 sthgilhgiH aideM yliaD ailamoS :sthgilhgiH”،6102 ،5 rebotcO ،yrammuS”.020040016102 DTG ،TRATS ni detic sa
 :رظنا301
،moc.rahwoJ“.6102 ،92 rebmevoN ،tropeR gnirotinoM yliaD NOSIMA”،ytisrevinU damiS s’uhsidagoM mrotS secroF ytiruceS
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