
نادوسلا

نيلماعلاو بالطلا ةباصإو لتقمو ،اهضعب ريمدتو سرادملا تائمب رارضإلا ىلإ بهنلاو قارحإلاو يعفدملاو يوجلا فصقلا لامعأ تدأ
سرادملاب نيملعملاو تاعماجلاو سرادملا بالط فادهتسا ريراقتلا تلقانت امك .قرزألا لينلاو ييبأو نافدرك بونجو روفراد يف ميلعتلاب
اضيأ

ً
برضلاو عومدلل ليسملا زاغلاو يطاطملا صاصرلاو ةيحلا ةريخذلاب تامجهل اوضرعتو ،نيضراعم مهنوك لوح ةمئاق تاروصت ءارج 

.ىرخأ لئاسو ربعو تاوارهلاب

قايسلا
لضف – نيدرمتملا تاوقو ةموكحلا نيب كراعملاو فنعلا غلب4102 ماع يفو .ريرقتلا اذه اهيطغي يتلا ةرتفلا رادم ىلع رمتساو3002 ماع يف نادوسلاب روفراد ةقطنمب عازنلا أدب

ً

لبج يف ةيموكحلا تاوقلا تامجه تدتشاو1.هدحو ماعلا كلذ روفراد يف ةمسن نويلم فصن وحن حوزن ىلإ ىدأ ام ،4002 ماع ذنم ةقوبسم ريغ تالدعم – يلبقلا لاتتقالا نع
ةدحتملا ممألا ةثعب لوصو ةينادوسلا ةموكحلا تعنم امك .ةمئاقلا ةيناسنإلا ةمزألا نم تمقافو ،6102 نم لوألا فصنلا للخ ،روفراد طسو يف نيدرمتملا لقعم يهو ،ةرم
2.ةرم لبج ىلإ (ديمانوي) روفراد يف

لضف ،ةطرشلاو ،ةيركسعلا هبش عيرسلا معدلا تاوقو ،ةينادوسلا ةحلسملا تاوقلا ىلع روفراد يف اهل ةنواعملا فارطألاو ةيموكحلا نمألا تاوق تلمتشاو
ً

ةحلسم تاعامج نع 
معزيو ،نادوسلا ريرحت شيجو ،ةاواسملاو ةلادعلا ةكرح نم لك روفراد يف ةموكحلل ةضراعملاو ةلودلل ةعباتلا ريغ ةحلسملا تاعامجلا تمضو .ةيلحملا تاعمتجملا فوفص نم
يفو4.ترمتسا تاشوانملا نأ ىلع ،6102 ناريزح/وينوي يف روفراد يف بناجلا يداحأ رانلا قلطإ فقو ةموكحلا تنلعأ3.يعامتجالا ملظلا دض نلتاقي امهنأ امهلك

5.ةقطنملا يف فنعلا رارمتسا مغر ،اًبيرقت ثلثلا عقاوب ديمانوي ةثعبل ةعباتلا ملسلا ظفح تاوق دادعأ صيلقت ىلع نمألا سلجم قفاو ،7102 ناريزح/وينوي

،قرزألا لينلاو ييبأو نافدرك بونج نم لك يف ،ةفلتخم قطانم ىلع ةرطيسلل تاعارصلا تعلدنا ،1102 ماع يف نادوسلا بونج لاصفنا دعب نمف ،روفراد يف عازنلا ىلإ ةفاضإ
تاوقلا لاتق يف ،ةحلسم ةضراعم ةعامج يهو ،لامش – نادوسلا ريرحتل ةيبعشلا ةكرحلا تأدب1102 ماع يفو .بونجلا ىلإ ةديدجلا ةلودلل ةمخاتم تايالو اًعيمج يهو
تامجه لامش – نادوسلا ريرحتل ةيبعشلا ةكرحلا تقلطأو ،5102 ماع ىلإ4102 ماعب اًرورم2102 نم لاتتقالا رمتساو6.قرزألا لينلا ةيالوو نافدرك بونج ةيالوب ةيموكحلا

عجارت ريراقتلا تلقانتو8.رانلا قلطإ فقو عازنلا فارطأ تنلعأ6102 لوألا نوناك/ربمسيد يفو7.فصق لامعأ ىلع تامجهلا تلمتشاو ،نيتيالولا نيتاه ىلع اهتوق تدعاصت
قاطن ىلع تربُتعا يتلا رانلا قلطإ فقو تاقافتا ةجيتن اذه ناك امبرو ،7102 ماع نم لوألا فصنلا للخ ييبأو قرزألا لينلاو نافدرك بونجو روفراد يف يوجلا فصقلا تالدعم
9.نادوسلا نع ةيداصتقالا تابوقعلا عفرب ةدحتملا تايالولا رارقب ةلصتم عساو

ةضراعملا تاعامجو ةموكحلا لبق نم يئاوشعلا فصقلا لامعأ ترفسأ ذإ .ةررضتملا قطانملا عيمجب ميلعتلا ليصحت ىلع لافطألا ةردقب اًريثك ةينادوسلا تاعازنلا ترضأ دقلو
.ميلعتلا نم لفط فلأ086 برست دهش هدحو3102 ماع نأب ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم دافأ ،روفراد يفو01.اهضعب ريمدتو سرادملاب رارضإلاو ،لافطألا هيوشتو لتق نع

نأ ةيلحملا ملعإلا لئاسول ميلعتلا ةرازو تركذ4102 ماع يفو11.ييبأو نافدرك بونجو قرزألا لينلا تايالو يف ةئملاب57 نم رثكأب سرادملاب قاحتلالا تالدعم تعجارت امك

21.سرادملا رجه ىلإ نيملعملاو بلطلا نم ريثكلاب ىدأ عازنلاب طبترملا نامألا مادعنا

.لاكشألا سفن ذاختا يف ترمتساو ،”4102 موجهلا تحت ميلعتلا“ ريرقت يف اهب غلبملا اهتالدعم سفنب ميلعتلا ىلع تامجهلا دادعأ ترمتسا6102 ىلإ3102 نم ةرتفلا يفو
أ يتلا رانلا قلطإ فقو تاقافتا ىلإ اًيئزج ببسلا دوعي امبرو ،7102 ماع يف راسحنالا يف تامجهلا عاونأ عيمج ريراقت تأدبو

ُ
تءاجو .نادوسلاب ةفلتخملا عازنلا قطانم يف تنلع

نم ققحتلا ةبوعص ىلإ نادوسلا يف عازنلا قطانم ىلإ لوصولا ىلع قييضتلا ىدأو .ةيملعإ رداصمو يندملا عمتجملا تامظنمو ةدحتملا ممألا نم ميلعتلاب ةلصتملا تامولعملا
.ةرفوتملا تامولعملا

سرادملا ىلع تامجهلا
امه نافدرك بونج ةيالوو روفراد ةقطنم تناكو .ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا دادتما ىلع ،اهضعب ريمدت ىلإ ىدأو سرادملا تارشعب ةيموكحلا تاوقلا لبق نم يوجلا فصقلا رضأ
تناك كلذكو ،”4102 موجهلا تحت ميلعتلا“ ريرقت يف اهب غلبملا اهتالدعم سفنب تناك روفراد يف تامجهلا نأ ريراقتلا تركذو .تامجهلا هذه نم اًررضت رثكألا ناتقطنملا
ىلع تامجه لوح ريراقت ىلإ تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا لصوتي ملو .2102و1102 يماع يف اهتالدعم سفنب تناك ثيح ،نافدرك بونج يف تامجهلا
لامش-نادوسلا ريرحتل ةيبعشلا ةكرحلاو ةموكحلا نيب رانلا قلطإ فقوو ،روفراد يف6102 ماع رانلا قلطإل ةموكحلا فقو ىلإ اًيئزج ببسلا دوعي امبرو ،7102 ماع يف سرادملا
.قرزألا لينلاو ييبأو نافدرك بونج يف اًيراس ناك يذلا

ةيالوب تبات ةيرقو ،روفراد بونج ةيالوب يتيداد مأ ةدلبو ،روفراد طسو ةيالوب اسرود ةيرق يف ،سرادم ىلع ةيموكح ةيوج تاراغ3 عوقوب ةدحتملا ممألا تدافأ3102 ماع يفو
ضيأ ةيوجلا تاراغلا نم لك ترضأو .روفراد لامش

ً
تفدهتسا نيلوهجم نم ةحلسم تامجه عوقو ةدحتملا ممألا تركذ امك .بلط6 هعومجم غلبي ام تباصأو سرادملاب ا

31.3102 ناسين/ليربأ يف ،بهنلاب روفراد قرشب ودابال يف سرادملا

تاوقلا رارضإ ىلإ ،نافدرك بونج يف ةيملعإ ذفانمو يندم عمتجم تامظنمو ةدحتملا ممألا نع ةرداصلا ريراقتلا تراشأ3102 نم لوألا فصنلا ءانثأف ،هسفن تقولا يفو
لضف ،سرادم ثلثب ةيموكحلا

ً
 :ىرخأ ةسردمب لامش-نادوسلا ريرحتل ةيبعشلا ةكرحلا لبق نم نواهلا فئاذقب موجه رارضإ نع 

ةباصإ ىلإ ىدأ ام ،يلقوداك يف ةيبصلل ةيئادتبالا رانملا ةسردم ءانف يف لامش-نادوسلا ريرحتل ةيبعشلا ةكرحلا اهتقلطأ نواه ةفيذق طوقسب ةدحتملا ممألا تدافأ •

41.ماوعأ01 هرمع يبص
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رضأ ام ،نافدرك بونج ةيالو يف ماروبو يمالد قطانم يف ىرق فصقب3102 راذآ/سرامو طابش/رياربف يف تماق ةيموكح ةرئاط نأ ةدحتملا ممألا نع ردص ريرقت ركذ •

51.نيتسردم اهنيب تايانب ةدعب

ريراقت“ بسحب ،ءادغلا نولوانتي بلطلا ناك اميف ،ماتيألل ةيئادتبالا فيلك بألا ةسردم ةينادوسلا ةحلسملا تاوقلا اهتقلطأ لبانق4 تباصأ3102 رايأ/ويام61 يف •

61.هقاس ةيظش تباصأ ثيح ،موجهلا ءارج ماوعأ9 هرمع يبص ةباصإ ريراقتلا تلقنو .”ةبونلا

ةدحتملا ممألا تدافأ ،اهنيب نمو71.روفراد يف سرادم ريمدتو سرادمب رارضإ عئاقو01 ةدحتملا ممألا تقثو دقو .4102 ماع رادم ىلع ميلعتلاب رارضإلا يف تامجهلا ترمتساو

81.4102 طابش/رياربف يف ،روفراد بونج ةيالوب ،اينوقموأ ةيرق يف ،يوانم انيم-نادوسلا ريرحتل يبعشلا شيجلاو ةيموكحلا تاوقلا نيب لاتقلا نابإ نيتسردم قارحإو بهنب

ضيأ4102 يفو
ً

اهب قطانم5 تفصق ةيموكحلا ةحلسملا تاوقلا نأ شتوو ستيار نمويه تركذ .نافدرك بونج يف سرادمل هريمدتو يموكحلا فصقلا رارضإ ريراقتلا تلقن ا
 :سرادم ىلع تامجه3 عوقوب اهبناج نم”ةبونلا ريراقت“ تدافأو91.5102و4102 يماع للخ لقألا ىلع تارم3 سرادم

02.4102 يناثلا نوناك/رياني1 يف ةينادوسلا ةحلسملا تاوقلل ةعبات ةرئاط اهتطقسأ خيراوصب ةبونلا لابج يف ةدوك ةقطنمب ةسردم تبيصأ •

12.ةيئادتبالا ةينابط ةسردم ىلع لبانق ةحلسملا تاوقلا طاقسإ دهش اًموجه”ةبونلا ريراقت“ تقثو
•

ريرحتل ةيبعشلا ةكرحلاو ةحلسملا تاوقلا نيب لاتقلا ءانثأ اشتاك ةقطنمب ةسردم ىلع – ريراقتلا بسح – لبانق تطقس4102 لوألا نوناك/ربمسيد02 يف •

22.لامش-نادوسلا

6 بهن ةدحتملا ممألا تقثو لاثملا ليبس ىلع32.روفراد يف ماعلا رادم ىلع ةعقاو31 ـب ةدحتملا ممألا تدافأ ثيح ،5102 ماع يف سرادملا ىلع تامجهلا ترمتسا دقلو
ةينابهلاو تاقيزرلا يتليبق نيب لاتقلا ءانثأ روفراد قرش يف ةسردم ريمدتو ،5102 يناثلا نوناك/رياني يف ةرم لبج قرشب ةطيحم ىرقب ةيموكحلا تاوقلا ناوعأ لبق نم سرادم
42.مولعم ريغ خيرات يف

:ةلثمألا نمو .5102 ماع يف بهنلاو يوجلا فصقلا ءارج نافدرك بونج يف سرادمب رارضإلا ريراقتلا تركذ امك

،تاكلتمملاب قحل عسوم ريمدتو تاباصإو تايفو ىلإ ىدأ ام ،5102 ماع يف نافدرك بونج ةيالو يف سرادم4 ىلع يوج فصق تاراغ4 عوقو ةيلودلا وفعلا تدكأ •

52.دارفألا ضعب حوزنو

بونج ةيالوب ليبه ةيلحم يف ةيموكحلا نمألا تاوقو لامش-نادوسلا ريرحتل ةيبعشلا ةكرحلا نيب تامداصم ءانثأ تبهُنو ةسردم تقرتحا5102 راذآ/سرام82 يف •

62.ةدحتملا ممألا بسحب ،نافدرك

ىتم حضاولا نم سيلو72.5102 يف ةدحتملا ممألا اهتقثو ةعقاو31 ـب ةنراقم ،ةدايز لثمي ام وهو ،6102 ماع للخ روفراد يف سرادم ىلع اًموجه02 ةدحتملا ممألا تقثو
.ناريزح/وينوي يف رانلا قلطإ فقو ةموكحلا نلعإ دعب تعقو دق تناك اذإ امو6102 ماع يف تامجهلا تعقو

ليصافت ةلصفنم ةيملعإ ريراقت تركذو82.ييبأو قرزألا لينلاو نافدرك بونج تايالو يف سرادم3 ىلع تامجه لوح اهنم ققحتت مل ريراقت ةدحتملا ممألا تقلت6102 ماع يفو
 :نافدرك بونج ةيالوب ةبونلا لابج يف سرادم ىلع ثلثلا تامجهلا

لابج يف ةيئادتبالا تنسنف ناس ةسردم عمجم ىلع ،تارئاط نم تلظمب نيتلبنق ةيموكحلا تاوقلا تطقسأ6102 رايأ/ويام52 يف هنأ ةيملعإ ذفانم ةدع تلقن •

92.ينيك ملعم ةباصإ عم ةسردملا ةبتكمبو سردلا تاعاقب رضأ ام ،ةبونلا

ةسردملا ريدم لتقمو لوصفلا ريمدت ىلإ ىدأ ام ،نافدرك بونج ةيالوب يمالد يف ةسردم ةيموكح ةرئاط تفصق6102 ناسين/ليربأ يف هنأ”اغناباد ويدار“ دافأ •

راذآ/سرام يرهش يف يوجلا فصقلا ءارج رمدُت ةقطنملاب ةسردم سماخ يه هذه نأ يرابخإلا ريرقتلا ركذو .اًماع11و8 امهرامعأ تغلب بلطلا نم نينثا ةباصإو
03.ناسين/ليربأو

قبط
ً

ريرحتل ةيبعشلا ةكرحلاو ةحلسملا تاوقلا نيب لاتقلا ءانثأ ،6102 رايأ/ويام82 يف ةبونلا لابج ةقطنمب ترمُد ىرخأ ةسردم كانهف ،ةبونلا ريراقتل ا •

13.لامش-نادوسلا

.7102 ماع يف سرادملا ىلع تامجهب ريراقت ىلإ لصوت دق يملاعلا فلاحتلا نكي مل ،روطسلا هذه ةباتك تقو

 ميلعتلاب نيرخآلا نيلماعلاو نيملعملاو سرادملا بلط ىلع تامجهلا

يتلا3102-9002 ةرتفلا يف ثدح امك ،لاتقلا فارطأ نيب ةلدابتملا نارينلا ىمرم يف ميلعتلاب نورخآ نولماعو نوملعملاو بلطلا قلع ،ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا دادتما ىلع
،مهلبق نم ةروصتملا ةيسايسلا ةضراعملاو ةيبلطلا تاجاجتحالا ىلع اًدر ةوقلا ةموكحلا تمدختسا ،قباسلا ريرقتلا يف درو امكو .”4102 موجهلا تحت ميلعتلا“ ريرقت اهيطغي
.قرزألا لينلاو نافدرك بونجو روفراد يف عئاقو نع ةقرفتم ريراقت ترهظو .روفراد ةقطنم يف ثادحألا كلت بلغأ تعقوو

يملعم نأب4102 لوليأ/ربمتبس يف”اغناباد ويدار“ دافأ ،ةروكذملا ةرتفلا كلت ءانثأ .4102و3102 يماع للخ ميلعتلا ىلع تامجه ءارج روفراد يف نوملعملاو بلطلا ررضت

23.نيملعم فدهتسا موجه ثدحأ نع ةيلوؤسملاب ةموكحلل ةيلاوم تايشيليم اومهتاو .قباسلا ماعلا للخ مهل ءلمز7 لتقم ىلع اوجتحا روفراد لامش يف يساسألا ميلعتلا

ىلع ةدحاو ةعقاو يف بلطلا نولوهجم فدهتساو ،3102 ماع يف روفراد ةقطنمب نيثداح ءانثأ بلطلا نم تاعامج ىلع ةيحلا ةريخذلا ةيموكحلا تاوقلا قلطإ ريراقتلا تلقن امك
 :تامجهلا ةلثمأ نمو .4102 ماع يف لقألا
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ةبولطم قاروأ ليصحت راظتنا روباط يف لوطملا مهرخأت ىلع اوجتحا بلط ىلع ةيحلا ةريخذلا يدنج قلطأ3102 زومت/ويلوي7 يف هنأ ةيلحم ةيملعإ ريراقت تدافأ •

ق .نافدرك بونجب الاين يف ،تاعماجلا يف ميدقتلل
ُ

33.نيرخآ4 بيصأو بلاط لت

ىلع اًجاجتحا مهرهاظت ءانثأ ةيوناثلاب بلط ىلع ةيحلا ةريخذلاو عومدلل ليسملا زاغلا ةطرشلا تقلطأ3102 لوليأ/ربمتبس92 يفف ،ةينادوس ةيملعإ رداصم بسحب •

43.نيرخآ01 نع لقي ال ام اوباصأو لقألا ىلع اًدحاو اًبلاط اولتقف ،روفراد لامش يف ةينطولا تارابتخالا موسر عافترا

تاروطت تسيلو .ةموكحلل ةيلاوم ايشيليم نم رصانع ىلإ ةعقاولا”اغناباد ويدار“ بسنو ،4102 زومت/ويلوي61 يف روفراد يف ملعم فاطتخا ىلإ ةيملعإ ريراقت تلصوت •

53.ةفورعم فاطتخالا ةيلمع

63.ةموكحلل ةيلاوم ايشيليم نم رصانع ةعقاولا يف مهتاو ،4102 لوليأ/ربمتبس يف ةيوناث ةسردمب ملعم حبذ”اغناباد ويدار“ لقن
•

قبط
ً

مدع ىلع اًجاجتحا بارضإ يف مهتكراشم ةيفلخ ىلع4102 لوليأ/ربمتبس رهش يف روفراد يف نيملعم9 ةيموكحلا تاوقلا تلقتعا دقف”نويبيرت نادوس“ ةفيحصل ا •

73.بتاورلا عفد

ةسردملا نم اهقيرط يف يهو ةيوناثلاب ةبلاط يركسع يز يف لاجر فطتخا ،4102 يناثلا نيرشت/ربمفون03-32 عوبسأ نم لوهجم موي يف هنأ”اغناباد ويدار“ ركذ •

83.اهدايتقا مت نيأ ىلإ وأ اًمولعم اهفاطتخا ببس سيلو .روفراد لامش يف تيبلا ىلإ

.اهدرل ةموكحلا ديعصتو ةقطنملاب اهتايلمعل لامش-نادوسلا ريرحتل ةيبعشلا ةكرحلا ديعصت دهش يذلا ماعلا وهو ،5102 نم اًءدب نافدرك برغ يف نيملعملاب فنعلا رضأ دقلو
الوهجم اًددع لامش-نادوسلا ريرحتل ةيبعشلا ةكرحلا تلتق امدنع5102 ناسين/ليربأ يف ددحم ريغ خيرات يف ةعقاو ةدحتملا ممألا تركذ لاثملا ليبس ىلع

ً
نيلماعلا نم 

93.نافدرك برغ ةيالو يف ميلعتلاب

ضيأ5102 ماع يفو
ً

سرادملاب بلطل تارهاظم ضفل ةيحلا ةريخذلاو عومدلل ليسملا زاغلا تقلطأ ةيموكحلا نمألا تاوق نأ (CRA) ءوجللا ثوحبل يراشتسالا زكرملا ركذ ا
04.5102 لوألا نيرشت/ربوتكأ يف قرزألا لينلا ةيالو يف ،مهرهاظت عفاود فرعُت مل ةيئادتبالا

 :اهب غيلبتلا مت نيتقطنملا نم لك يف طقف ةدحاو ةعقاو كانهو ،6102 ماع يف نافدرك بونجو روفراد نم لك يف بلطو نيملعمب ترضأ ثداوح تعقو دقلو

ق دق اًبلاط نأ ءوجللا ثوحب زكرم ركذ6102 نم لوألا عبرلا يف
ُ

ىرق ىدحإ يف ةيموكحلا تاوقلاو لامش-نادوسلا ريرحتل ةيبعشلا ةكرحلا نيب تامداصم ءانثأ لت •

14.ةيئادتبالا سرادملا تارابتخا ءانثأ ،نافدرك بونج

ساك يف نيرخآ2 ةباصإو بلط3 ةايحب ىدوأ ام بلط ىلع رانلا قلطإب6102 لوليأ/ربمتبس51 يف نيلوهجم نيحلسم مايقب”نويبيرت نادوس“ ةفيحص تدافأ •

24.موجهلا نع ةلوؤسملا يه ةقطنملاب ةطشن ةلودلل ةعبات ريغ ةحلسم تاعامج نأب نويلحم نويدايق ىعداو .روفراد بونجب

ضيأ روفراد يف بلطلاب فنعلا رضأ
ً

 :ةيملعإلا رداصملا بسحب ،ماعلا للخ ناثداح عقو ثيح ،قرفتم لكشب نكل ،7102 ماع يف ا

دودحلا هاجتا يف هوداتقا دقو ،7102 لوألا نيرشت/ربوتكأ92 يف روفراد برغ يف ابرس ةيلحمب ةينآرق ةسردم نم بلاطل ةيداشتلا تاوقلا فاطتخا ريراقتلا تلقن •

34.حضاو ريغ موجهلا عفاد نإ ةيملعإ ةهجل نايع دهاش لاقو .ةيداشتلا

ءارو عفادلا فرعُي ملو .نيملعملا نم نينثا اولتقو روفراد طسوب دلقم ةدلب يف ةسردمب نيملعملل اًنكسم نولوهجم نوحلسم محتقا7102 يناثلا نيرشت/ربمفون01 يف •

44.موجهلا

سرادملل يركسعلا مادختسالا
،ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا للخ ،نافدرك بونجو روفراد نم لك يف تايلمع دعاوقو تانكثك سرادملا ةلودلل ةعباتلا ريغ ةحلسملا تاعامجلاو ةيموكحلا نمألا تاوق تمدختسا

تغلبأ ةريخألاو ،3102-9002 ةرتفلاب ةنراقم7102-3102 ةرتفلا يف طاشنلا اذه نع رثكأ ريراقت ىلإ يملاعلا فلاحتلا لصوت .7102و3102 نيب لقألا ىلع تالاح8 تعقو ثيح
رادم ىلع غلبإلاو دصرلا تاردق نّسحت ببسب انه فلتخالا نوكي دقو .روفراد يف سرادم يأ مادختسا مدعو نافدرك بونج يف سرادم3 مادختساب ةدحتملا ممألا اهللخ
.(7102-3102) ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا

 :ةدحتملا ممألا اهتركذ يتلا ةيلاتلا عبرألا عئاقولا ىلع اذه لمتشا امبرو54.6102و3102 نيب روفراد يف اًيركسع سرادم5 مادختساب ةدحتملا ممألا تدافأ

64.4102 ماع يف نافدرك بونج يف ةدحاو ةسردمل يركسعلا مادختسالا لوح ةقوثوم تامولعم ةدحتملا ممألا تقلت •

74.6102 ماع يف ،ةينادوسلا نمألا تاوق لبق نم ،روفراد يف سرادم3 مادختساب ةدحتملا ممألا تدافأ •

:نافدرك بونج يف سرادمل ةيموكحلا تاوقلا مادختساب ةدحتملا ممألا تدافأ امك

لبجلا قوس ةسردمو ،ةهيبج وبأ ةيلحم يف ةيساسألا ديدجلا ةسردم :4102 لوليأ/ربمتبس يف تاركسعمك نيتسردم مادختسا ةدحتملا ممألا نع ردص ريرقت قثو •

84.ةيسابعلا ةيلحم يف ةيساسألا

تناك ريراقتلا بسحب94.6102 راذآ/سرام يف ينطولا تارباخملاو نمألا زاهج دي ىلع ،نافدرك بونج ةيالوب ،يلقوداك يف ةسردم مادختسا ةدحتملا ممألا تقثو •

05.كلذب ميلعتلا ةرازوو ةدحتملا ممألا نم تابلاطم دعب اهئلخإ مت ام ناعرس نكل ،نيحلا كلذ يف ةلطعلا ءانثأ ةقلغم ةسردملا
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اهنمو اهيلإ قيرطلا يفو تاعماجلاو سرادملا يف ةحلسملا فارطألا لبق نم يسنجلا فنعلا

ضيأ ةدحتملا ممألا تركذو15.اهنمو سرادملا ىلإ قيرطلا يف اذه يف امب ،ةددعتم تاقايس يف باصتغلل روفراد يف لافطأ ضرعت ،ةدحتملا ممألا نم تامولعم ىلع ءانب
ً

نأ ا

لقألا ىلع نيتعقاو نع ريراقت ترهظو25.روفراد يف تايتفو ءاسن دض يعامجو يدرف باصتغا لامعأ باكتراب تاءاعدا اهقحب ترهظ دق اهل ةيلاوملا تاعامجلاو ةيموكحلا تاوقلا
 :يلاتلا وحنلا ىلع ،بلط قحب ةيموكح تاوق لبق نم ،يسنجلا فنعلاب ديدهتلا وأ يسنجلا فنعلا ىلع اتلمتشا

برضب تماقو ،موطرخلا ةعماجب قحلملا ،روفراد يف ءارهزلا تابلاط نكس عمجم نم ةبلاط07 وحن ةوقلاب ةيموكحلا تاوقلا تلخأ ،4102 لوألا نيرشت/ربوتكأ6و5 يف •

لبق ينطولا تارباخملاو نمألا زاهج لبق نم باوجتسالاو برضلل نضرعت نهنإ شتوو ستيار نمويه ـل تابلاطلا تلاقو .ةرداغملا نضفر ةبلاط81 لاقتعاو تابلاطلا
نهضيرعتو روفراد يف ةدرمتم تاعامج ةرصانمب تابلاطلل ةيموكحلا تاوقلا ماهتا نع ريراقت ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو تقلتو35.ءاسنلل نامرد مأ نجس ىلإ نهباحطصا

55.ةعقاولا كلت ءانثأ ةبلاطل ةيموكحلا نمألا تاوق باصتغاب ةيلودلا وفعلاو شتوو ستيار نمويه تدافأو45.يندبلاو يسنجلا فنعلل

ءادتعالا مت ،5102 راذآ/سرام يف هنأب ،”اغناباد ويدار»و – ةدحتملا ةكلمملا يف ةيلهأ ةيعمج يهو – (ODUS) ةينادوسلا ةيعامتجالا ةيمنتلا ةمظنم نم لك تدافأ •

.تايتف8 فاطتخا متو ،باصتغلل تايتف5 ىلإ نيتاتف تضرعتو .روفراد طسو يف ةسردمب ةيئاهنلا تارابتخالا ىلإ مهقيرط يف نوريسي اوناك ةيبص7و تايتف01 ىلع
65.ةيموكحلا تاوقلل”اغناباد ويدار“ اهبسن نيح يف ،ةعقاولا يف عيرسلا معدلا تاوق ةينادوسلا ةيعامتجالا ةيمنتلا ةمظنم تمهتا

يلاعلا ميلعتلا ىلع تامجهلا

ىرخأ نايحأ يف نكل ،نايحألا ضعب يف ةيملس تارهاظملا تناكو75.نيرهاظتملا دض ةطرفملا ةوقلل نمألا تاوق مادختسا معزُي ثيح ،ةيعماج تارهاظم يف فنع لامعأ تعقو

85.ةيديدح لسلسو ةراجحو ةيندعم يصع اهنمو ،ةحلسأ مهعم ناك بلطلا ضعب نأ ريراقتلا تلقن

قبط
ً

ةموكحلا ةلمح ىلع ءوضلا ةيلودلا وفعلا تطلس امك95.اهنم نجرخيو نلخدي نهو تابلاطلاب تشرحتو بلطلا نكاسم مامأ ةطرشلا تفقو دقف شتوو ستيار نمويه ـل ا
ىلإ نومتني بلطو ينطولا تارباخملاو نمألا زاهج ذيفنت نم ةلمحلا تناكو ،روفراد يف روهدتملا يناسنإلا عضولا نع ثيدحلاب اورهاج نيذلا تاعماجلا بلط ىلع ةيعمقلا

ةلوهجم تامجهلا ضعبو ،تاعماجلا مرح يف ةيسايسلا بازحألا فلتخم راصنأ نيب لاتتقالا ،يلاعلا ميلعتلا قايس يف ىرخألا فنعلا عئاقو نمو06.مكاحلا ينطولا رمتؤملا بزح
.عفاودلا

قو تائملا لاقتعا مت امدنع ،5102 ماع يف اهتورذ ريراقتلا هذه تغلبو .ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا ءانثأ يلاعلا ميلعتلا ىلع ةمجه03 نع لقي ال امع ريراقت ترهظ دقلو
ُ

21 لت
الامجإ نكل16.لقألا ىلع اًصخش

ً
.نادوسلا ءاحنأ ىتش يف نيرخآ فلأ نم رثكأ لقُتعاو بلطلا تائم بيصأ امدنع ،3102-9002 ةرتفلا يف هريظن نم لقأ فنعلا ىوتسم ناك 

تجرخ يتلا تارهاظملل يموكحلا عمقلاب ةلصتم يهو نمألا تاوق ةعينص نم اهبلغأو ،3102 ماع يف تاعماجلا بلط تسم يتلا ةيلاتلا تسلا عئاقولا ةديدع رداصم تقثو
 :نيرخآ51 نع لقي ال ام بيصأو تامجهلا كلت يف بلاط ةئم نم رثكأ لاقتعا مت ريراقتلا بسحبو .روفراد يف عضولا ىلع اًجاجتحا

امدنع ماع عامتجا يف بلطلا ناك .روفراد لامش يف رشافلا ةعماج يف بلط9 ـب تاباصإ تقحل3102 رايأ/ويام يف هنأب ىرخأ رداصمو شتوو ستيار نمويه تركذ •

ادحاو اًبلاط اوباصأف ،ءاوهلا يف رانلا ايشيليملا رصانع قلطأو تاهجاوملا تعلدنا .يعماجلا مرحلا ةموكحلل ةيلاوم ةحلسم ةعامج نم اًبلاط07 محتقا
ً
ةلواحم عمو .

26.نيرخآ8 اوباصأف دشحلا ىلع رانلا ةعماجلا ةباوب ىدل تارباخملاو نمألا ناوعأو ةطرشلا تقلطأ ،رارفلا بلطلا

مأو موطرخلا يف ةلصفنم عقاوم3 يف روفراد نم نييبلط ءاطشن5 لاقتعاب3102 ناريزح/وينوي61 يف تارباخملا رصانع مايق ىلإ شتوو ستيار نمويه تلصوت •

36.لقألا ىلع دحاو رهشل بلطلا زاجتحا متو .نامرد

ضيأ3102 ناريزح/وينوي61 يف
ً

بلطو مكاحلا ينطولا رمتؤملا بزحل نيرصانملا بلطلا نيب ،نامرد مأب ةيلهألا ةعماجلا يف فنعلا لامعأ عالدنا نع ريراقت ترهظ أ •

46.نادوسلا ريرحتل يبعشلا شيجلا/ةكرحلاب ةلص ىلع ةعومجم يهو ،ةدحتملا ةيبعشلا ةهبجلا

يف اذه ناكو .نافدرك برغ يف ملسلا ةعماجب ماصتعا ءانثأ مهضعب بيصأو ،3102 لوليأ/ربمتبس يف فيقوتلل اوضرعت روفراد نم اًبلاط22 نأب يلحملا ملعإلا دافأ •

عفد نم روفراد بلط ءافعإب مربأ يسايس قافتا مغر ،ميلعتلل موسر عفدب روفراد بلط بلاطت يتلا ةيعماجلا تاسايسلا دض دلبلا ءاحنأ تمع يتلا تاجاجتحالا قايس
شرلا قدانبو تاوارهلاب برضلاو ةيحلا ةريخذلا ةطرشلا تمدختسا .موسرلا هذه

ّ
56.نيجتحملا دض عومدلل ليسملا زاغلاو 

دحوم فقوم ىلع فوقولل موطرخلاب دافحألا ةعماج يف دقعنا اًعامتجا ةيموكحلا نمألا تاوق تمهاد3102 لوألا نيرشت/ربوتكأ92 يف هنأب”رطخ يف نوثحاب“ تدافأ •

66.يلاتلا مويلا ىتح مهزاجتحاو ةذتاسأ9 فيقوت مت .روفراد يف عضولاب ةلصتملا تاجاجتحالا تفدهتسا يتلا ةيموكحلا عمقلا ةلمح نم

ماع رادم ىلع روفراد يف عضولا ىلع اًجاجتحا اورهاظت نيذلا بلطلاو روفراد بلط اميس ال ،ةيبلطلا تارهاظملا دض فنعلا لامعأ نم ديزملا ةيلوؤسم ةموكحلا تلمحت امك
تاوقلا دي ىلع دحاو بلاط لتقم ريراقتلا تلقانت امك .لقألا ىلع نيرخآ21 بيصأو نمألا تاوق لبق نم بلاط ةئم نم رثكأ لاقتعا مت دقف ،3102 ماع يف ثدح امكو .4102
 :يلي ام ىلع ةروكذملا فنعلا عئاقو تلمتشاو .4102 يف ةيموكحلا

اوكراش بلط ىلع عومدلل ليسملا زاغلاو ةيحلا ةريخذلا ةيموكحلا نمألا تاوق تقلطأ4102 راذآ/سرام11 يف هنأب ةيلودلا وفعلاو”رطخ يف نوثحاب“ ةكبش تدافأ •

76.روفراد يف فنعلا ديعصت دض نورهاظتي بلطلا ناكو .نيرهاظتملا نم بلاط001 نم رثكأ اوفقوأ امك .نيرخآ7 اوباصأو اًبلاط اولتقف ،موطرخلا ةعماجب ةرهاظم يف

ضيأ فنعب تلماعت نمألا تاوق نأب”اغناباد ويدار“ دافأو
ً

ق يذلا بلاطلا ىركذ ءايحإ ةفقو ءانثأ ا
ُ

86.هلتق ةعقاو نم مايأ دعب ،لت

96.ةيبلط تاجاجتحا نمألا تاوق تضف امدنع تاباصإل نييعماج بلط ةدع اهللخ ضرعت4102 يف نييرخآ نيتعقاوب”رطخ يف نيثحاب“ ةكبش تدافأ
•

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



نودو يجراخلا ملاعلا نع لزعمب زاجتحلل هللا دبع يلع نيرون قيدص طشانلاو يعماجلا ذاتسألا ضرعت4102 رايأ/ويام12 يف هنأب”رطخ يف نوثحاب“ ةكبش تدافأو •

17.روفراد يف عضولا نم هفقوم ببسب زجُتحا هنإ ليقو07.رهشأ4 نم رثكأل ديبعلا نجس يف تاماهتا

يفو .4102 لوليأ/ربمتبسو راذآ/سرام يف نيترمو ،8002و7002و3002 ماوعأ يف ،تارم5 هولقتعا تارباخملاو نمألا رصانع نإ ةيلودلا وفعلل يبلط طشان لاق •

،مد ةنيع ميدقت ىلع نمألا هربجأ امك .مايأ01 ةليط يدارفنالا سبحلا يف ثكمو تارباخملاو نمألا ناوعأ دي ىلع حربملا برضلل بلاطلا ضرعت ةريخألا ةعقاولا
.هليبس ءلخإ نم عوبسأ دعب سوريفلاب بيصأ هنأ بيبط نيبت ثيح ،هزاجتحا ءانثأ (ب) يئابولا دبكلا سوريفب هتباصإ اودمعت تارباخملاو نمألا ناوعأ نأ يف هبتشيو
27.5102 طابش/رياربف يف رصم ىلإ برهف ،ديدهت لئاسر هيلإ اولسرأو هتاكرحت ةبقارم يف تارباخملاو نمألا ناوعأ رمتسا ،هحارس قلطإ دعبو

فسعت روفراد نم بلاط002 نم رثكأ زاجتحاب نمألا تاوق مايقب ةيلودلا وفعلا تدافأ5102 يفو
ً

رادم ىلع نادوسلا ءاحنأ ىتش يف تاعماج يف لقألا ىلع نيرخآ31 لتقو ا
ىلع ةلثمألا نمو47.5102 لوليأ/ربمتبس يف ةيموكحلا تاوقلا دي ىلع ،روفراد بلط قحب لمتحم بيذعتو لاقتعا لامعأ عوقوب ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو تدافأ امك37.ماعلا
 :يلاعلا ميلعتلا تفدهتسا يتلا تامجهلا

ةيبلط تارهاظم ضفل عومدلل ليسملا زاغلا بغشلا ةحفاكم ةطرش تمدختسا5102 ناسين/ليربأ41 يف نأ ىرخأ ةيلود رداصمو”رطخ يف نوثحاب“ ةكبش تركذ •

مهماهتاو لقألا ىلع اًبلاط81 زاجتحا متو .ناملربلا تاباختناو ،سيئرلا بصنمب ةصاخلا ةماعلا تاباختنالا ةعطاقمب نوبلاطي نورهاظتملا ناكو ،رشافلا ةعماج يف
57.برضلل مهضرعت ىلع ىرخأ تارامأو مهسبلم ىلع مد عقب ترهظ دقو ،ةيلاتلا مايألا رادم ىلع ةمكحملا مامأ مهنم نيريثكلا لوثم ريراقتلا تلقانتو .مئارجب

مظن ءارجإلا اذه ىلع اًدرو .روفراد بلط ىلع يعجر رثأب اًموسر ةيملسإلا مولعلاو ميركلا نآرقلا ةعماج تضرف5102 لوألا نيرشت/ربوتكأ يف هنأ ةيلودلا وفعلا تركذ •

بزحلل نومتني بلاط001 ىلإ07 وحن لبق نم عمجتلا ةمجاهم تمت دقو ،5102 لوألا نيرشت/ربوتكأ31 موي يعماجلا مرحلا يف ةماع ةودن روفراد نم بلاط005 وحن
،لوألا نيرشت/ربوتكأ52 يفو67.بلط6 ةباصإ نع موجهلا رفسأ .ةيندعم يصعو ةرجفتم ةزهجأ مهعم تناكو ،ينطولا نمألاو ةطرشلا ناوعأ لبق نمو ،مكاحلا
وفعلا تاريدقت بسحب ،اًبلاط51 اوباصأف ،مكاحلا بزحلل نومتني بلطو نمألا ناوعأ ديدج نم همجاه نكل رخآ اًعمجت ميركلا نآرقلا ةعماج بلط مظن ،ريراقتلا بسحب
نيرشت/ربمفون رهش يف مولعم ريغ خيرات ىلإ نيرخآلا ةعستلا تزجتحاو ،هسفن مويلا يف بلط3 ليبس تلخأ مث اًبلاط21 ةطرشلا تلقتعا يلاتلا مويلا يفو .ةيلودلا
77.5102 يناثلا

ليسملا زاغلا مادختسا لمشي امب ،نادوسلا ءاحنأ عيمج يف تاعماجلا بلط دض نمألا تاوق فنع ددجت ىرخأ تاهجو ةدحتملا ممألاو ةيقوقح تامظنم تقثو6102 ماع يف
ضف يف ةيحلا ةريخذلاو تاوارهلاب برضلاو يطاطملا صاصرلاو عومدلل

ّ
قو97.6102 ناسين/ليربأ رهش يف فنعلا لامعأ بلغأ تعقو87.تارهاظملا 

ُ
،تارشعلا لقُتعاو نيبلاط لت

 :ةلثمألا نم .4102و3102 يماع يف ثدح امل هباشملا قسنلا وهو

اوماقو .ةنينجلا ةعماج يف روفراد نم بلطل ةيملس ةرهاظم مكاحلا بزحلل نومتني بلطو نمألا تاوق تمجاه6102 يناثلا نوناك/رياني يف هنأب ةيلودلا وفعلا تدافأ •

08.ةواغزلاو تيلاسملاو روفلا نم اًبلاط72 نمألا تاوق تلقتعاو .اًبلاط اولتقو ،ىرخأ تاودأبو ةيندعملا يصعلاب بلطلا نم ريثكلا برضب

قبط
ً

18.روفراد برغ يف ةنينجلا ةعماج ىلإ اهقيرط يف تناك اميف ةيعماج ةبلاط ىلع ينطولا نمألا نم رصانع ىدتعا6102 راذآ/سرام42 يفف ،ةدحتملا ممألل ا
•

،يحايس رازمك اهمادختسال موطرخلا ةعماج ةيانب عيب ىلع نورهاظتي اوناك بلاط002 وحن ىلع رانلا نمألا تاوق تحتف6102 ناسين/ليربأ يف هنأ ةريزجلا تركذ •

28.اًبلاط اولتقف

قبط
ً

ابلط ينطولا نمألا ناوعأ مجاه6102 ناسين/ليربأ91 يفف ،ةيملعإ ذفانمو”رطخ يف نوثحاب“ ةكبشل ا
ً
اًبلاط اولتقف ،نافدرك ةعماجب تاباختنالا يف اوكراش  •

38.نيرخآ72 اوباصأو

ريراقتلا تلقانتو .ةماعلا تلصاوملا موسر عافترا دض رهاظتلا ءارج روفراد بونجب الاين ةعماج نم بلط7 لقُتعا6102 ناسين/ليربأ62 يف هنأب ةدحتملا ممألا تدافأ •

48.ةمولعم ريغ ةدمل زاجتحالا نهر تاوارهلاب برضلل مهضرعت

يف ،موطرخلا ةيالوب نامرد مأب ةيلهألا ةعماجلا يف نيرخآ3 ةباصإو ،هلتقو بلط ىلع رانلا قلطإب ةموكحلل ةيلاوم ةحلسم تاعامج مايق ىلإ ةيملعإ ريراقت تراشأ •

58.6102 ناسين/ليربأ72

ىلع نعطلا ةيفيك هللخ بلطلا ثحابت ،موطرخلا ةعماجب دقعنا عامتجا ةمهادمب6102 رايأ/ويام5 يف اوماق ينطولا نمألا رصانع نأ”رطخ يف نوثحاب“ ةكبش تركذ •

68.بلط9 زاجتحاو برضب طابضلا ماق .ةيبلط تارهاظم يف مهتكراشم ءارج مهلصفب ةعماجلا رارق

 :ةلثمألا نمو .7102 ماع يف اهب غيلبتلا مت يتلا ميلعتلا ىلع تامجهلا ددع صقانت

ىلع جاجتحلل ةرهاظم بلط مظن امدعب ،ةرداغملاب بلطلا ترمأو ضيبألا لينلا ةيالو يف اضرلا تخب ةعماج يف بلطلا نكاسم ةطرشلا تلخد7102 رايأ/ويام9 يف •

78.ةمولعم ريغ ةدمل مهزاجتحاو اًبلاط91 لاقتعا متو ،ةعقاولا كلت يف بلط3 ىلع رانلا قلطإ نع تاءاعدا ترهظو .بلطلا داحتا تاباختنا جئاتن ريوزت

ينطولا نمألا رصانع مهادف ،يناجملا ميلعتلا يف قحلا ةشقانمل اًعامتجا موطرخلا لامش يف يرهزألا ميعزلا ةعماجب روفراد بلط داحتا دقع7102 رايأ/ويام51 يف •

88.ةفورعم زاجتحالا نهر بلطلا ىلع ظفحتلا ةدم تسيلو .نيرخآ2 اوباصأو ،نيتبلاط مهنيب ،روفراد نم اًبلاط51 اولقتعاو يعماجلا مرحلا

ةباوب ىدل ،ةيملسإلا تاساردلاو ميركلا نآرقلا ةعماجب روفراد بلط داحتال قباسلا سيئرلا ،دمحم راتخم نيدلا رصن اولقتعا ينطولا نمألا رصانع نأ ةيلودلا وفعلا تركذ
09.8102 يناثلا نوناك/رياني82 يف تاماهتا نود هليبس ءلخإ مت98.7102 بآ/سطسغأ22 يف ةعماجلا
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elfiorP tciflnoC :naduS”.d.n ،thgisnI ecaeP،“ :رظنا1
.نادوسلاب صاخلا لصفلا ،7102 يونسلا شتوو ستيار نمويه ريرقت2
 :رظنا3

«.elfiorP tciflnoC :naduS”rebmetpeS ،hctaW sthgiR namuH :kroY weN(naduS ،rufraD ni snailiviC tsniaga skcattA secroFtroppuS dipaR :”ycreM oN htiW neM“ ،hctaW sthgiR namuH
.4 .p ،)5102
 :رظنا4
.551 .arap ،128/7102/S-163/27/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU
 :رظنا5
swen hctaW sthgiR namuH”،dediugsiM noissiM rufraD ot stuC citsarD :NU“ .7102 ،92 enuJ ،semiT kroY weN”،naduS fo noigeR rufraD ni srepeekecaeP ecudeR ot .N.U“ ،atpugneS inimoS
.7102 ،41 enuJ ،esaeler
”elfiorP tciflnoC :naduS.“ :رظنا6
 :رظنا7
.31-11 .sarap ،7102 ،6 hcraM ،191/7102/S”،naduS eht ni tciflnoc demra dna nerdlihc no lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU
sarap ،191/7102/S”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU. 21-31. :رظنا8
 :رظنا9
«،naduS rof skramhcneB sthgiR namuH”ses ht63 eht gnirud naduS ni noitautis sthgir namuh eht gnidrager retteL ،hctaW sthgiR namuH .7102 ،3 yaM ،esaeler swen hctaW sthgiR namuH-
.)7102 ،hctaW sthgiR namuH :kroY weN( licnuoC sthgiR namuH NU eht fo nois
.نادوسلاب صاخلا لصفلا ،4102 يملاعلا شتوو ستيار نمويه ريرقت01
enuJ ،3102 tropeR launnA FHC :dnuF nairatinamuH nommoC naduS ،AHCO 01، 4102. :رظنا11
 :رظنا21

«،ytirucesni yb detceffa srehcaet ،stneduts rufraD tsaE”.4102 ،6 rebmevoN ،agnabaD oidaR
 :رظنا31
.34 .arap ،191/7102/S”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU .141 .arap ،933/4102/S-878/86/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU
 :رظنا41
.531 .arap ،933/4102/S-878/86/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU
 :رظنا51
yaM:adnagU ،alapmaK( noinU nacirfA eht fo timmuS eht ot gnfieirB A :naduS fo cilbupeR ،nafodroK nrehtuoS ni snailivic no skcatta gnibmob lairea fo tcapmi ehT ،muitrosnoC naduS
.8-7 .p ،)4102
gnibmob loohcs yramirp aduaK ni derujni tnedutS”.3102 ،61 yaM ،stropeR abuN،“ :رظنا61
.7102 ناريزح/وينوي31 ،ةدحتملا ممألاب لوؤسم نم اهليصحت مت تامولعموarap ،191/7102/S”،lareneG yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU. 34. :رظنا71
arap ،191/7102/S”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU. 34. :رظنا81
 :رظنا91
«،nerdlihC no lloT yvaeH s’ngiapmaC gnibmoB :naduS”.5102 ،6 yaM ،esaeler swen hctaW sthgiR namuH
aduaK ni loohcs sekirts kcatta tekcoR”.4102 ،42 yraunaJ ،stropeR abuN،“ :رظنا02
snoitaitogen fo yad tsrfi no enin sllik gnibmoB”.4102 ،31 yraurbeF ،stropeR abuN،“ :رظنا12
 :رظنا22

«،ilgudaK raen hsalc secrof sa gnippots fo sngis on swohs tnemdrabmob fo skeeW”.5102 ،01 yraunaJ،stropeR abuN
arap ،191/7102/S”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU. 34. :رظنا32
arap ،191/7102/S”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU. 34. :رظنا42
 :رظنا52
.52 .p ،)5102 ،81 tsuguA ،lanoitanretnI ytsenmA :nodnoL( ،etatS nafodroK htuoS s’naduS fo snailiviC tsniaga skcattA gnitnelernU fo sraeY ruoF ?rettaM eW t’noD ،lanoitanretnI ytsenmA
arap ،191/7102/S”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU. 04. :رظنا62
 :رظنا72
.951 .arap ،128/7102/S-163/27/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU .34 .arap ،191/7102/S”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU
 :رظنا82
.561 .arap ،128/7102/S-163/27/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU .04 .sarap ،191/7102/S”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU
 :رظنا92
«،loohcS cilohtaC fo gnibmoB epacsE ylworraN naduS ni sdiK loohcS”،92 yaM ،agnabaD oidaR”،snailivic nafodroK htuoS sbmob naduS sa noitanmednoC“ .6102 ،82 yaM ،tsoP notgnfifuH
.6102 ،72 yaM ،stropeR abuN”،skcatta nailivic fo gnirts tsetal ni debmob loohcs yramirP“ .6102
sloohcs nafodroK htuoS no sdiar ria ni dellik rehcaeT”.6102 ،92 lirpA ،agnabaD oidaR،“ :رظنا03
karzA lA morf sleber no kcatta detimil sehcnual FAS”.6102 ،03 yaM،stropeR abuN،“  :رظنا13
 :رظنا23

«،rufraD htroN ،mutuK ni ekirts nioj srehcaet loohcs cisaB”.4102 ،4 rebmetpeS ،agnabaD oidaR
 :رظنا33

«،ertnec ecivreS lanoitaN alayN ta gnitoohs ni dednuow ruof ،dellik tneduts irufraD”.091 .p ،4102 kcattA rednu noitacudE ،AEPCG ni detic sa ،3102 ،7 yluJ ،agnabaD oidaR
 :رظنا43
«،rufraD htroN ni derujni52 ،dellik stneduts loohcs yradnoces eerhT”،03 rebmetpeS ،oidaR naduS”،ahlaM ni eciloP yB derujnI01 ،delliK tnedutS enO“ .3102 ،92 rebmetpeS ،agnabaD oidaR
.091 .p ،4102 kcattA rednu noitacudE ،AEPCG ni detic sa ،3102
rufraD ni ’decalpsid ylniam‘ tcudba srebmem aitiliM”.4102 ،81 yluJ،agnabaD oidaR،“ :رظنا53
 :رظنا63
«.srehcaet loohcs cisaB”“،mutuK ni stsivitca tsniaga ecneloiV nmednoc sreywal rufraD”.4102 ،7 rebmetpeS ،agnabaD oidaR
 :رظنا73

«،etats rufraD htroN ni srehcaet enin stserra ytiruces naduS”.4102 ،01 rebmetpeS ،enubirT naduS
 :رظنا83
«،rufraD htroN ،mutuK ni detselom nemow ،detcudba tnedutS”.4102 ،1 rebmeceD ،agnabaD oidaR
arap ،191/7102/S”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU. 04. :رظنا93
 :رظنا04
«،mulysA eliN eulB ،5102 rebmevoN1 ،5102 rebotcO fo tnoM eht revo naduS ni sesubA sthgiR namuH ،KU ODUS”dna nafodroK htuoS ،)CRA( ycnatlusnoC hcraeseR mulysA ni detic sa
.621 .p ،6102 ،1 enuJ ،tropeR yrtnuoC eliN eulB
 :رظنا14

«،nafodroK htuoS ،6102 lirpA62 ،6102 hcraM fo htnom eht revo naduS ni sesuba sthgir namuH ،)KU( ODUS”.85 .p،nafodroK htuoS ،CRA ni detic sa
 :رظنا24
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«،rufraD htuoS ni saitilim yb derujni owt ،dellik stneduts eerhT”.6102 ،71 rebmetpeS،enubirT naduS
 :رظنا34

«،sreidloS dahC yb detcudbA tnedutS naroK rufraD tseW :naduS”.7102 ،13 rebotcO ،agnabaD oidaR
nafodroK tseW ni srehcaet owt llik nemnuG”7102 ،01 rebmevoN ،agnabaD oidaR،“ :رظنا44
arap ،191/7102/S”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU. 54. :رظنا54
 :رظنا64
.481 .arap ،904/5102/S-629/96/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU
 :رظنا74
.951 .arap ،128/7102/S-163/27/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU
arap ،191/7102/S”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU. 24. :رظنا84
 :رظنا94
.561 .arap ،128/7102/S-163/27/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU
.8102 يناثلا نوناك/رياني61 ،ينورتكلإلا ديربلا قيرط نع ةدحتملا ممألاب لوؤسم اهيلع انعلطأ تامولعم05
arap ،191/7102/S”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU. 63. :رظنا15
 :رظنا25
.46 .arap ،942/7102/S”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU .35 .arap ،302/5102/S”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU
 :رظنا35

«،stnedutS elameF tserrA ،taeB eciloP :naduS”.4102 ،51 rebotcO ،esaeler swen hctaW sthgiR namuH
p”،naduS :4102 stropeR yrtnuoC“ ،.la te tnemtrapeD etatS SU. 5. :رظنا45
 :رظنا55
:nodnoL(naduS ni stnedutS irufraD tsniagA snoitaloiV sthgiR namuH :”dehsinupnU ،detagitsevninU“ ،lanoitanretnI ytsenmA .52 .p ،tsetorP t’noD slriG dooG ،hctaW sthgiR namuH
.33 .p ،)7102 ،lanoitanretnI ytsenmA
FSR yb nailiviC no skcatta lareveS”“،gnissim thgie ،depar owT”.012 .p.“ :رظنا65
 :لاثملا ليبس ىلع رظنا75
.9 .p ،)4102 lirpA ،hctaW sthgiR namuH :kroY weN(stsetorP rebmetpeS eht gniruD secroF ytiruceS s’naduS yb stserrA dna sgnilliK :eriF denepO yehT ،dootS eW ،hctaW sthgiR namuH
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 :رظنا07
.4102 ،12 yaM ،ytisrevinU nafodroK tseW ،rotinoM modeerF cimedacA ،krowteN ksiR ta sralohcS
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