
نميلا

ةحلسم تاعامج اهتنش يتلا ةدمعتملا تامجهلا ترفسأو .نميلا يف ةعماج001و ةسردم0051 زهاني امب تاريجفتلاو ةيوجلا تاراغلا ترضأ
ريغ ةحلسملا تاعامجلاو ةحلسملا تاوقلا تمدختساو .اهب نيلماعلاو تاعماجلا بالط نم001 وحن ةباصإو لتقم نع ةلودلل ةعبات ريغ
لقألا ىلع ةدحاو ةلاح تعقو ثيحو ،اهيلع عزانتملا زعت ةنيدم يف اميس ال ،ةيركسع ضارغأ يف تاعماجلاو سرادملا تارشع ةلودلل ةعباتلا
.ةسردم نم نيلفط دينجتل

قايسلا
تحاتجا يتلا يبرعلا عيبرلا ةكرح نم ماهلإب ىرخأ تابلاطمو ،نميلا يف ناسنإلا قوقح تانامض زيزعتب ةيجاجتحالا تاكرحلا ةبلاطم عم ،1102 ماع يف نميلا يف لاتقلا أدب
نواعتلا سلجم ةياعرب قافتا طورش ىلع ءانب يحنتلا ىلع قفاو ،حلاص هللا دبع يلع سيئرلا دض تجرخ يتلا تارهاظملا نم روهش دعبو1.ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا

ةفورعملا) ةيعيشلا ةيديزلا ةحلسملا يثوحلا ةعامج ترطيس4102 لوليأ/ربمتبس يفو .4102 يف لاتقلا عالدنا ىدل ةيلاقتنالا ةيلمعلا ضاهجإ مت نكل2102 يف ىحنت2.يجيلخلا

ضيأ
ً

3.نميلا لامش قطانم بلغأو ءاعنص ةمصاعلا ىلع ،حلاص عم ةفلاحتم تناك يتلاو (”هللا راصنأ“ ىمسمب ا

دض ةيركسع ةلمح – اًيلود اهب فرتعملا يداه روصنم هبر دبع ةموكح نم بلط ىلع ءانب – ةيدوعسلا ةدايقب فلاحتلا قلطأ امدعب5102 راذآ/سرام يف اًديعصت فنعلا اذه دهش
تامجه ةدع ،يلحملا ةيمالسإلا ةلودلا ميظنت حانجو ،ةيبرعلا ةريزجلا يف ةدعاقلا لثم ةفرطتم تاعامج تذفنو4.يثوحلا عم تفلاحت يتلا حلاصل ةيلاوملا فارطألاو نييثوحلا

مهفلاحت نم هتاوقو وه هباحسنا دعب ،حلاص هللا دبع يلع قباسلا سيئرلا قباسلا مهفيلح نويثوحلا لتق7102 رخاوأ يفو5.ةديدع ندم يف يداه ةموكحو يثوحلا تاوق ىلع

.نييثوحلاو ةينميلا ةموكحلاو فلاحتلا نيب عازنلا رمتسا6.تاونس ثالثلا وحن ماد يذلا

نس يف لفط فلأ004 نم رثكأ حوزن عم ،لقألا ىلع لافطأ6005 ةباصإو لتقم ريراقتلا تركذ7102 لوليأ/ربمتبسو5102 راذآ/سرام نيبف .نميلا لافطأ ىلع اًريثك فنعلا رثأ
قبطو7.نيحزانلا نييالم نيب نم سرادملا

ً
5.7 يلامجإ نيب نم سرادملا نس يف لفط نويلم9.1 ناك7102 لوألا نوناك/ربمسيد ىتحف ،ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكمل ا

ةقحاللا رارضألاو رامدلا ببسب لمعلا ىلع ةرداقلا ريغ سرادملا نم ددع ربكأ ناك7102 بآ/سطسغأ لولحبو8.ميلعتلا نم اوبرست دق ،نميلاب سرادملا نس يف لفط نويلم

9.(722) ةمصاعلا ةنامأو (932) ةدعصو (062) ندعو ،(ةسردم523) زعت نم لك يف زكرتي ،ةحلسملا تاوقلا دي ىلع وأ اًيلخاد نيحزانلل ىوأمك اهمادختسا وأ اهب

تامجهلا اميس ال ،”4102 موجهلا تحت ميلعتلا“ ريرقت اهيطغي يتلا ةرتفلاب ةنراقم ،ميلعتلا ىلع تامجهلا ددع يف ةظوحلم ةدايز ريرقتلا اهيطغي يتلا7102 –3102 ةرتف تدهشو
.ةيدوعسلا ةدايقب فلاحتلا اهنش يتلا ةيوجلا تاراغلا ببسب تالاحلا بلغأ يف تناك يتلا ،سرادملا ىلع

سرادملا ىلع تامجهلا
تامجهلا تناك5102 لبقو .حلاص-يثوحلا تاوق اهيلع رطيست قطانم ىلع ةيوجلا تاراغلا ءارج ودبي ام ىلع ،5102 يف ريبك لكشب ديازتلا يف سرادملا ىلع تامجهلا ريراقت تأدب
بتكم دافأ7102 لوألا نوناك/ربمسيد لولحب .ةلودلل ةعبات ريغ ةحلسم تاعامجو نولوهجم اهعرزي يتلا تارجفتملاو نواهلا فئاذقب موجهلا ةروص ذختت ام ةداع سرادملا ىلع
ققحتلا نم ةدحتملا ممألا تنكمت01.ةيئزج رارضأ نم يناعت ىرخأ ةسردم3141 كانه نأو ةسردم652 لماكلاب ارمد دق فصقلاو ةيوجلا تاراغلا نأب ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت

قبط11.اهسفن ةرتفلا ءانثأ سرادم ىلع اًموجه441 نم
ً

21.ةدعص ةظفاحمب نييثوحلل ةعضاخلا قطانملا يف ربكأ رارضألا تناك ،ميلعتلا ةعومجمل ا

وأ سرادم ىلع اًموجه53 نم ققحتلا نم نكمتت ملو ةدحتملا ممألا تقثو .3102 يف ترمُدو تررضت سرادملا تارشع نأ ةيموكحلا ريراقتلاو ةدحتملا ممألا ريراقت تركذ
 :يلي ام3102 يف سرادملا ىلع تامجهلا نيب نم ناكو31.ةتوقوم لبانقو نواهلا فئاذقب تامجه لمشي امب ،ميلعتلاب نيلماع

اصخش21 تلتقف ةعمجلا ةالص ءانثأ ةسردم ةيوهلا ةلوهجم ةخخفم ةرايس تمحتقا ،فوجلا ةظفاحمب3102 رايأ/ويام52 يف هنأب ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو تدافأ
ً
ىلع  •

41.ىلتقلا وأ نيباصملا نيملعملاو بالطلا ددعب غالبإلا متي ملو .لقألا

دق ةسردملا تناك نإ حضاولا نم سيلو .ةسردملا ينابم مامأ ةلبنق اورجفف3102 لوألا نوناك/ربمسيد13 يف ةدعص ةنيدم يف تايتفلل ةسردم نولوهجم فدهتسا •

51.ىرخأ بابسأل مأ تايتفلل ميلعتلا مدقت اهنأل تفدهتسا

ىلع عازنلا يف فارطأ ةدع اهنش اًموجه53 عوقو نم ةدحتملا ممألا تققحت ماعلا كلذ يفو .4102 ماع رادم ىلع ريغتت مل سرادملا ىلع تامجهلا نع ريراقتلا تالدعم تلظ
ةنامأ ةظفاحم يف سرادم01 ريمدت ىلإ ،ةموكحلل ةيلاوملا ةيلبقلا تايشيليملاو ةينميلا ةيوجلا تاوقلاو حلاص-يثوحلا تاوق نيب لاتقلا ىدأ ،تامجهلا نيب نمو .سرادم
61.ماعلا كلذ تمجوه يتلا سرادملا نم ديدعلا قالغإ متو .ةمصاعلا

اًموجه29 نم ةدحتملا ممألا تققحت .عازنلا ةأطو دادتشاو ةيدوعسلا ةدايقب فلاحتلل ةيوجلا تاراغلا نش عم يزاوتلاب ،5102 يف سرادملا ىلع تامجهلا نع ريراقتلا تدازو
لوح يونسلا ريرقتلا“ يف درو اًموجه24 نيب نمو71.ندع يف01و ،ةمصاعلا ةنامأ يف41و ،جحل يف91و ،ةدعص يف02و ،زعت يف اًموجه26 لمشي امب ،5102 يف سرادم ىلع

ةانج ىلإ ةئملاب12و ،حلاص-يثوحلا تاوق ىلإ ةئملاب61و ،ةيدوعسلا ةدايقب فلاحتلا ىلإ اهنم ةئملاب75 بسُن ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألل”ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا

81.(21) ةمصاعلا ةنامأو (01) زعتو ،(تامجه01) ةدعص يه اًررضت تاظفاحملا رثكأ تناكو .نيلوهجم

اوفدهتسا دق لقألا ىلع موجه002 نأ ىلإ يملاعلا فلاحتلا لصوت ،”حلسملا عازنلاو لافطألاب ةينعملا تسيل شتوو»و ميلعتلا ةعومجم اهتمدق يتلا تامولعملا مادختسابو

قبط91.5102 يف سرادملا
ً

ريمدتلاو ررضلا نم ةئملاب09 يف تببست6102و5102 يماع يف ةيدوعسلا ةدايقب فلاحتلل ةيئاوشعلا ةيوجلا تاراغلاف شتوو ستيار نمويه يثحابل ا

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



 :ةرتفلا كلت يف اهب غلبملا عئاقولا ىلع ةلثمألا نمو02.ةمصاعلا ءاعنص يف سرادملاب قحاللا

12.لقألا ىلع ةسردم83 ـب رارضإلا يف5102 رايأ/ويامو راذآ/سرام نيب ةيوجلا تاراغلا ببست نم ةدحتملا ممألا تققحت
•

نمض ةعقاولا هذه نكت مل22.نيرخآ2 ةباصإو نيلفط لتقم نع ترفسأ ناسين/ليربأ7 يف يديشرلا ةسردم ىلع ةدحاو ةيوج ةراغ نأب شتوو ستيار نمويه تدافأ •

.ةدحتملا ممألا اهنم تققحت يتلا ثداوحلا

رئاسخلا نع تامولعم فرعُت ملو .ةديدحلا ةنيدم يف يريبزلا ديهشلا ةسردم ىلع لبانق نولوهجم ىقلأ5102 يناثلا نيرشت/ربمفون41 يف هنأب يلحملا مالعإلا دافأ •

32.ةعقاولا ءارج ةيرشبلا

03 ـب رضأ اًموجه33 لمشي امب ،5102 يف تلعف امك ،اهب غلبملا تامجهلا ثلث نم ةدحتملا ممألا تققحت .5102 ـب ةنراقم6102 ماع يف اًعون لقأ اهب غلبملا تامجهلا تناكو
ةحلسملا تاوقلاو تامجه4 ةيلوؤسم نويثوحلا لمحتي نيح يف ،(82) اهب غلبملا سرادملا بلغأب ةيدوعسلا ةدايقب فلاحتلا اهنش يتلا ةيوجلا تاراغلا ترضأ .6102 يف ةسردم
قبط42.ةدحاو ةمجه ةيلوؤسم لمحتت ةينميلا

ً
52.ماعلا كلذ سرادم ىلع مهنم ققحتلا متي مل اًموجه07 نع لقي ال ام كانهف ،ةيمالعإ ريراقتو ةيلحم رداصم نم تامولعمل ا

،سرادملا ىلع تامجهلا ءارج رئاسخلا لوح تانايبلا ةردن مغرو62.6102 لوألا نوناك/ربمسيدو يناثلا نوناك/رياني نيب اًموي21 رادم ىلع زعت يف ةسردم فصق ريراقتلا تركذ
 :ةلثمألا نم .ةتيمم تناك لقألا ىلع تامجه ةدع كانهف

ق .ةيمالعإ رداصم بسحب ،6102 ناريزح/وينوي8 يف زعت ةظفاحمب ةسردم تبرض نواه فئاذق حلاص-يثوحلا تاوق نم مهنوك يف هبتشي نم قلطأ
ُ

يف صاخشأ5 لت •

72.ميلعتلاب نيلماع وأ ابالط مهنيب نم ناك نإ حضاولا نم سيل نكل ،موجهلا

ق ،ةدحتملا ممألا اهنم تققحت تامولعم بسحب6102 بآ/سطسغأ31 يف
ُ

ىلع ةيدوعسلا ةدايقب فلاحتلل ةيوج ةراغ يف نيرخآ12 وحن بيصأو لقألا ىلع لافطأ7 لت •

82.حلاص-يثوحلا تاوق تطشن ثيح ،ةدعص ةظفاحمب ناديح يف ةسردم

قبط92.7102 يف لقألا ىلع سرادم ىلع تامجه9 نم ةدحتملا ممألا تققحت
ً

تاوقو ةيدوعسلا ةدايقب فلاحتلا ماق ،ةيمالعإ ريراقتو شتوو ستيار نمويه نم تامولعمل ا
 :ةلثمألا نم .ماعلا رادم ىلع تامجه نشب حلاص-يثوحلا

.نيرخآ لافطأ3 تباصأو ةسردملاب فظومو نينثا نيبلاط تلتقف حالفلا ةسردم برق ةيمسر ريغ دوقو ةطحم ىلع ةيوج ةراغ تبرض7102 يناثلا نوناك/رياني01 يف •

ضيأ موجهلا رضأ
ً

03.ةسردملا نوفوركيمبو ةيئابرهكلا اهتازيهجتو ةسردملا ذفاونب ا

قبط
ً

يناثلا نوناك/رياني22 يف ءاعنص فراشم ىلع ةيدوعسلا ةدايقب فلاحتلل ةراغ يف تبيصأ ةيناث ةسردم نأب ةضراعملل ةعبات ءابنأ ةلاكو تدافأ ،تندنبدنإ ةفيحصل ا •

13.7102

اموجه نإ شتوو ستيار نمويه ـل يلحم طشان لاق
ً
23.ةقطنملا حلاص-يثوحلا تاوق تفصق امدنع7102 رايأ/ويام12 يف ةسردم برق عقو 

•

قبط
ً

ىلع ميلعتلاب نيلماعلا رابجإل ةلواحم يف7102 لوألا نيرشت/ربوتكأ يف تارم8 سرادم ةمجاهمب نوحلسم ماق ،ةيلود ةيناسنإ ةمظنم اهتمدق تامولعمل ا •

33.نيملعملا بتاور ةدايزب ةبلاطملل بارضإ يف ةكراشملا

ىلع تامجهلا تاديدهت نأب ندم ةدعب ميلعتلا تادحو ءاسؤرو سرادم ءاردم لاق7102 يناثلا نيرشت/ربمفون يف نأ يملاعلا فلاحتلل ةيلود ةيناسنإ ةمظنم تلاق امك •

يف تايتفلا ترمتسا اذإ اهفصقب تاديدهت اهب”بآ ستاو“ لئاسر سرادم ةدع تقلت لاثملا ليبس ىلع .تداز دق ،يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ربع ،سرادملا

43.اهدايترا

ميلعتلاب نيلماعلا نم مهريغو نيملعملاو سرادملا بالط ىلع تامجهلا
ينوناقلا ريغ زاجتحالاو تاءادتعالاو بيذعتلاو لتقلا ىلع نميلا يف ميلعتلاب نيلماعلا نم مهريغو نيملعملاو بالطلا ىلع تامجهلا تلمتشا7102 ىلإ3102 نم ةرتفلا يف
اًيزاوم ناك – تامجهلا نم اوررضت ميلعت لوؤسمو بلاط001 وحن – يلامجإلا ددعلاو .”4102 موجهلا تحت ميلعتلا“ ريرقت يف درو امل هباشم قسن ىلع ،فنعلاب تاديدهتلاو

ضيأ
ً

.”4102 موجهلا تحت ميلعتلا“ ريرقت يف نيررضتملا ددعل ا

 :ةلثمألا نم .3102 ماع يف ةقرفتم عئاقو يف نيملعمو بالط ةباصإو لتقم ىلإ فنعلا نم ىرخأ عاونأو ةيرانلا ةحلسألاب تامجهلا تدأ

اًتقؤم ةسردملا مادختساب مهتبلاطمو ةدعص ةظفاحمب يداهلا مامإلا ةسردم ىلإ حلاص-يثوحلا يلتاقم لوخد معزُي3102 طابش/رياربف32 يف ،ةدحتملا ممألا بسحب •

53.اًملعم اوباصأو رانلا اوحتف ،نيجسلا لوخدب حامسلا ةسردملا ويرادإ ضفر امدنعو .نيجس ىلع ظفحتلا يف

تاوق ةيلوؤسمب ةيلحم رداصم تعداو .قدانبلا بوعكب ةوشحلا ةيريدم يف حتفلا ةسردم ريدم نولوهجم نوحلسم برض3102 ناسين/ليربأ4 يف هنأب مالعإلا دافأ •

63.ةيثوحلا تاراعشلا ديدرت نم بالطلا عنم يذلا ريدملا نم اًماقتنا هذيفنت مت يذلا ،موجهلا نع يثوحلا

 :ةلثمألا نم .4102 ماع يف ةقرفتملا فاطتخالاو لتقلا لامعأ نع ريراقت ترمتساو

قبط
ً

نيعباتلا نيملعملا نم ةعومجم ىلع رانلا حتفب (ةدعاقلل ةعباتلا) ةعيرشلا راصنأ ىلإ نومتني نوحلسم مايق معزُي4102 طابش/رياربف32 يفف ،ةيمالعإ ريراقتل ا •

73.موجهلا تقو ةسردملاب اونوكي مل نيملعملا نأ ودبي .مهنم نينثا اولتقف ءاضيبلا ةظفاحم يف نييثوحلل

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



يف ةيسردم ةرايس تحت ريجفتب نيلوهجم مايق عم ،ةدعص ةنيدم يف4102 زومت/ويلوي31 يف نينثا نيملعم يثوحلا تاوق فاطتخاب يمالعإلا ردصملا سفن دافأ •

ميلعتلاب نيلماعلا وأ بالطلا نم نيباصملا وأ ىلتقلا ددع سيل83.4102 لوليأ/ربمتبس11 يف ،نيرخآ4 ةباصإ عم صاخشأ6 ةايحب ىدوأ ام ،ءاعنص يلامش ،نارمع
 .اًحضاو يناثلا موجهلا يف

ةنيدم يف ةيثوح شيتفت ةطقن نم برقلاب ةيئادتبا ةسردمل ةلفاح برق ةخخفم ةرايس يراحتنا رجف4102 لوألا نوناك/ربمسيد61 يف هنأ نم ةدحتملا ممألا تققحت •

93.نيرخآ42 ةباصإو لقألا ىلع لافطأ9 لتقم ىلإ ىدأ ام ،ءاضيبلا ةظفاحمب عادر

 :ةلثمألا نم .ةقثوم تامجه يف اًصخش05 وحن ررضت ثيح ،ريراقتلا بسحب5102 يف اًديعصت ميلعتلاب نيلماعلاو بالطلل فدهتسملا فنعلا دهش

ريدملا اوفطتخاو ،بإ ةظفاحمب ميري يف ةينيد ةسردم ىلإ يثوحلا تاوق ىلإ مهئامتنا يف هبتشُي نودتعم لخد5102 ناسين/ليربأ9 يف هنأب ةيمالعإلا رداصملا تدافأ •

الوهجم لاز ام مهريصم ناك7102 رايأ/ويام ىتحو .اًبلاط51و
ً

.04

ةراغ يف نارمع يف نيملعملل بتكم برضب ةلوهجم تارئاط تماق5102 بآ/سطسغأ81 يف نأب ةلوفطلا ذاقنإ ةئيهو فسينويلاو ناسنإلا قوقح سلجم نم لك دافأ •

ق .نيملعملا ءانبأ نم4و ميلعتلا ةرازو يفظوم نم31 لتقم ىلإ ىدأ ام ،ةيوج
ُ

قبط14.لافطأ5 مهنيب ،نيرخآ71 بيصأو اًصخش02 لت
ً

ناك ،”ةيلودلا ميلعتلا“ ـل ا

24.لاتقلا ددجت ببسب ،ماعلا ةياهن تارابتخا لوخد ةصرف مهتتاف نيذلا لافطألا فالآل تارابتخالا ريضحتل يسردملا مويلا دعب اوعمجت دق نوملعملا

ءانفب بعلت تناك اميف اهفتك يف ةيئادتبالا ةسردملا يف ةاتف ةشئاط ةصاصر تباصأ5102 يناثلا نيرشت/ربمفون4 يف هنأ اهدافم تامولعم”ميلعتلا ةعومجم“ تمدق •

34.ندع يف دعس راد ةسردم

قبط
ً

ريراقتلا تركذ امك44.6102 ماع يف عقو ام اهنمو ةسردملا ىلإ مهقيرط يف لافطأ لتقم تدهش ةعقاو61 كانهف – زعت هرقمو – ةيميلعتلا دراوملا تامولعمو ثوحب زكرمل ا
 :لقألا ىلع نيتعقاو يف فاطتخالل نيملعمو بالط ضرعت

.زعت ةظفاحمب ةيزعتلا ةيريدم يف ،6102 ناسين/ليربأ72 يف نييثوحلا دي ىلع فاطتخالل نيبلاطو نيملعم5 مهنيب اًيندم41 ضرعت معزُي ،ةيمالعإ رداصم بسحب •

54.نيفطتخملا ريصم فرعُي مل روطسلا هذه ةباتك ىتحو

يكيرمأ ملعم مهفاطتخاو ،ءاعنص يف ةيزيلجنإ ةسردمب لصف ىلإ حلاص-يثوحلا تاوق ىلإ مهئامتنا معزُي نولوهجم نوحلسم لخد6102 لوليأ/ربمتبس02 يف •

64.فطتخملا ريصم فرعُي مل روطسلا هذه ةباتك ىتحو .ةيسنجلا

 :ميلعتلاب نيلماعلاو بالطلا ىلع تامجهب ريراقت71023 ماع دهشو

ناريسي اناك اميف رخآ اًبلاط تباصأو ةيئادتبالاب لقألا ىلع اًدحاو اًبلاط تلتق يثوحلا تاوق اهتقلطأ ةفيذق نأ”زوين فلاغ“ ةفيحص تبتك7102 يناثلا نوناك/رياني5 يف •

 .اهنم تققحت يه وأ ةعقاولا هذه ةدحتملا ممألا قثوت مل74.ةسردملا دعب تيبلا ىلإ

84.ةيريدملاب ميلعتلا ريدم هديدهت دعب علاضلا ةظفاحم يف ميلعتلل بتكم شيجلاب دئاق مجاه7102 لوليأ/ربمتبس31 يف هنأب ةيلود ةيناسنإ ةمظنم تدافأ
•

94.بتاورلاب ةبلاطملاب ةلصتم بابسأل رقملا قالغإل ندعب يهاوتلا ةيريدمب ميلعتلا بتكم اومحتقا نيحلسم نأب ةيلودلا ةيناسنإلا ةمظنملا تدافأ امك
•

 تاعماجلاو سرادملل يركسعلا مادختسالا
قبط .اهضعب ريمدتو اهب رارضإلا ىلإ ىدأ ام ،تانكثو زاجتحا زكارمك سرادملا تارشع ةلودلل ةعبات ريغ ةحلسم تاعامجو ةحلسملا تاوقلا تمدختسا

ً
مت ةدحتملا ممألا ريراقتل ا

الصتم هجوتلا اذه ناك نإ حضاولا نم سيلو .ةقباسلا ماوعألا نم رثكأ4102 يف سرادملل يركسع مادختسا تالاح قيثوت
ً

ريغتب وأ يركسعلا مادختسالا يف ةيلعف تاريغتب 
.تامولعملا ليصحت ىلع ةردقلا ىوتسم

 :ةلثمألا نم .3102 يف سرادملا ةفلتخم تاعومجم تمدختسا ريراقتلا بسحب

زاجتحا زكارمك سرادملا نم اًمولعم ريغ اًددع تمدختسا ةيثوح تاعامج نأب ،ةيلود يندم عمتجم تامظنم نم تامولعم ىلع ءانب ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو تدافأ •

05.3102 يف

راذآ/سرام1 ىلإ يناثلا نوناك/رياني91 نم ،ةينميلا ةحلسملا تاوقلل ةيركسع ةنكثك نارمع يف ةسردم مادختسا ،نم تققحت دق نكت مل نإو ،ةدحتملا ممألا تقثو •

15.3102 يف نارمع يف سرادم4 ترمدو تمدختسا رذُع ةلفقو تاميصعلا لئابقل ةعباتلا تايشيليملا نأ ريرقتلا سفن ركذو .3102

ىلإ ىدأ ام ،تامداصم ءانثأ – عئاقولا هذه نم ققحتلا نود – رانلا قالطإل عقاومو تانكثك سرادم4 مادختساب ةيفلسو ةيثوح تاوق مايقب ةدحتملا ممألا تدافأ امك •

.سرادملا تمدختسا يتلا ةيفلسلا تاعامجلا ءامسأ ىلإ ريرقتلا رشي مل25.3102 لوألا نيرشت/ربوتكأ يف ةروكذملا سرادملا قالغإ

ةرازو تركذ35.عئاقولا كلت بلغأ نع ةيلوؤسملا يثوحلا ولتاقم لمحت .4102 ماع لالخ ةسردم29 ـل ةحلسملا تاعامجو ةحلسملا تاوقلا مادختسا نم ةدحتملا ممألا تققحت

52 ةعامجلا تلخأ45.زاجتحا زكارمو تانكثك اهتمدختساو ،نارمع يف سرادم ةدع يثوحلا تاوق ترداص4102 زومت/ويلويو ناريزح/وينويو رايأ/ويام يف هنأ ةيكيرمألا ةيجراخلا

55.ةدحتملا ممألاو ةموكحلا تابلاطمل ةباجتسا ،ماعلا ةياهنب ةسردم

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



 :ةلثمألا نم .4102 يف تاعماجل ةلودلل ةعبات ريغ ةحلسم تاعامج مادختسا معزُي امك

اهتلتحاو اهتقلغأ يتلا ةيموكحلا تاوقلا نم اهتذخأ دقو ،ءاعنص يف مامإلا ةعماج ىلع يثوحلا تاوق ترطيس4102 لوليأ/ربمتبس02 يف هنأب”رطخ يف نوثحاب“ تدافأ •

65.عوبسألا ةيادب يف

قبطو .ءاعنص يف رامذ ةعماج يثوحلا تاوق تلتحا ،4102 لوألا نيرشت/ربوتكأ92 يف ،رهش دعب
ً

فاقيإ نومزتعي اوناك مهنأ نويثوحلا معز”رطخ يف نوثحاب“ ـل ا •

75.اهلالتحا قيرط نع ةعماجلا يف داسفلا

،زعت ةنيدم يف ةلاح44 تعقو ،يونسلا ماعلا نيمألا ريرقت يف تدرو ةلاح15 نيب نمو85.5102 يف ةيميلعت تآشنمل يركسع مادختسا ةعقاو48 نم ةدحتملا ممألا تققحت
شيجلا نم موعدم اهضعبو ةيلبق تاعومجم اهتمظن يتلا ةيبعشلا ناجللا لمحتتو .(02) يركسعلا مادختسالا عئاقو نم ددع ربكأ ةيلوؤسم حلاص-يثوحلا تاوق لمحتت ثيح
يف سرادملا حلاص-يثوحلا تاوق تمدختسا امك .ةعقاو61 ةيلوؤسم ةلوهجم ةحلسم تاعامج لمحتتو ،عئاقو8 ةيلوؤسم ،يثوحلا تاوق نم موعدم رخآلا اهضعبو ينميلا

قبط ،لاثملا ليبس ىلع95.جحلو علاضو ندع ندم
ً

.ماعلا ةيادب يف ءاذغلا عيزوتل زكرمك ءاعنص يف تايتفلل ةيوناث ةسردم يثوحلا تاوق تمدختسا ،شتوو ستيار نمويه ـل ا

06.اهب نييثوحلا دجاوت ببسب تناك اهنأ ناكسلا ضعب دقتعي يتلا ،ةيوجلا تاراغلا ءارج ةسردملا تررضت دقو

قبط ،5102 يف لقألا ىلع نيتعماج ةحلسم تاعامج تلتحا امك
ً

 :اهنم ققحتلا متي مل نكل ،ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةيضوفم اهتركذ تامولعمل ا

16.رانلا قالطإل عقومك علاضلاب ةريمح ةيرق يف ميلعتلا ةيلك حطس نييثوحلل يمتني صانق مدختسا5102 رايأ/ويام6 يف
•

26.ردصملا سفن بسحب ،زعت ةعماج مرح لخاد لاتقلل عقاوم ،نميلل قباسلا سيئرلل ةيلاوم تاوقو يثوحلا تاوق نم نولتاقم ذختا5102 لوليأ/ربمتبس2 يف
•

ةيلوؤسم ريراقتلا تلقانتو .ةسردم21 ـل ةحلسملا تاعامجلاو ةحلسملا تاوقلا لالتحا نم ةدحتملا ممألا تققحت امدنع ،6102 يف ريثكب لقأ يركسعلا مادختسالا ريراقت تناكو
ةعيرشلا راصنأ ةعامجو ةينميلا ةحلسملا تاوقلا نم لك لمحتتو ،تالاح4 ةيلوؤسم”ةيبعشلا ةمواقملا“ لمحتت اميف ،سرادملل لالتحا عئاقو6 نع حلاص-يثوحلا تاوق

قبط36.ةدحاو ةعقاو ةيلوؤسم
ً

ةيبعشلا ةمواقملا ةعامج مادختسا معزُي ثيح ،زعت ةنيدم يف ةصاخ ةفصب اًرشتنم ناك يركسعلا مادختسالا نأ ودبي ،ةريزجلا ةانقل ريرقتل ا

46.6102 يناثلا نيرشت/ربمفون ىتح ةسردم03 وحنل نييثوحلل ةيمتنملا

تاقاعإب نيباصملا بالطلل ديحولا ينميلا يميلعتلا زكرملاو ءاعنص يف نيفوفكملل ةيلخاد ةسردم يهو – نيفوفكملا ليهأتو ةياعرل رونلا زكرم نأ شتوو ستيار نمويه تركذ
،موجهلا تقوو .ةسردملا عمجم تباصأ اهنأ معزُي ةلبنق ةيدوعسلا ةدايقب فلاحتلا طقسأ6102 يناثلا نوناك/رياني5 يف .يركسعلا مادختسالا ببسب ررضت دق – راصبإلاب ةقلعتم
هرمع بلاطو نيلماعلا نم نينثا بيصأ .ةسردملاب ةصاخلا ةناضحلا يف تاوقلل بتكم دجاوتو ،اهيف نيلتاقملا ضعب ةماقإ عم ،ةسردملا برق ةزكرمتم حلاص-يثوحلا تاوق تناك
56.ةسردملاب باوبألا ميشهتو ذفاونلا مطحت ىلإ اهطوقس ىدأ دقف ،ةلبنقلا راجفنا مدع مغرو .ناكسلا دحأو اًماع81

ذاقنإ ةئيه ركذت مل .زعت ةظفاحم يف تناك (ةسردم12) سرادملا هذه بلغأ .ةيركسع ضارغأ يف ةسردم42 مادختساب ةلوفطلا ذاقنإ ةئيه تدافأ7102 طابش/رياربف يفو
ال تناك42 ـلا سرادملا نيب نم ةسردم32 نأب ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم دافأ7102 لوألا نوناك/ربمسيد يفو66.سرادملا مادختسا نع ةلوؤسملا فارطألا ةلوفطلا

ةمظنم تدافأو86.تيقوتلا كلذ ىتح ماعلا كلذ ةدحاو ةسردم لالتحا نم تققحت دق ةدحتملا ممألا تناك7102 لوليأ/ربمتبس ىتحو76.ةحلسم تاعامج لبق نم ةلتحم لازت
دبع نب رمع ةسردم مدختسي شيجلا نأبو ،7102 ناريزح/وينوي يف ،ندع ةظفاحمب يهاوتلا ةيريدمب ةيوناث ةسردم ءانف نم ءازجأل ةحلسم ةباصع مادختساب ةيلود ةيناسنإ
96.7102 بآ/سطسغأ يف ،جحل ةظفاحمب شيرك يف زيزعلا

اهيلإو اهنم تاقرطلا يفو سرادملا يف لافطألا دينجت
راشتنا ىدم حضوت ال ةرفوتملا تامولعملا بلغأو .يثوحلا تاوق دي ىلع اميس ال ،3102 ىلإ9002 نم ةرتفلا يف ثدح امكو ،7102و3102 يماع نيب لافطألا دينجتب غيلبتلا مت
7102 يناثلا نوناك/رياني يفف .ءاعنص يف لافطأ دينجتل لقألا ىلع ةدحاو ةلاح قيثوت مت نكل07.نيترتفلا يف تالاحلا ددع نيب ةنراقم ءارجإ نم بعصُي ام ،سرادملا نم دينجتلا

هذه ةدحتملا ممألا قثوت مل17.امهيتلئاع ىلإ نيلفطلا ديعأ دعب اميف .ةينآرق ةسردم يف يثوحلا تاوق نم رصنع دي ىلع نييبص دينجت لوح نايع دوهش ريراقت ةيلودلا وفعلا تقثو
.اهنم تققحت يه وأ ةعقاولا

اهيلإو اهنم قرطلا يفو سرادملا يف ةحلسملا فارطألا لبق نم يسنجلا فنعلا
 :7102و3102 نيب تابلاط امهل تضرعت لقألا ىلع نيتنثا يسنج فنع يتعقاوب غالبإلا مت

ءادتراب مهرماوأب مزتلت مل اذإ4102 لوألا نوناك/ربمسيد يف اهبايث نم ةيعماج ةبلاط ديرجتب اودده نييثوح نيلتاقم نأ هنم ققحتلا متي مل يمالعإ ريرقت يف درو •

27.لماكلاب مسجلا يطغت يتلا ةءابعلا

نضفر نأ دعب ،7102 ناسين/ليربأ71 خيراتب ءاعنص يف تايتفلل ةسردم يف تاملعمو تابلاط ىلع اًيسنج اودتعا نييثوح نيحلسم نأب ةيئاسن ةيفحص ةعومجم تعدا •

37.ةعومجملا راعش ديدرت
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 يلاعلا ميلعتلا ىلع تامجهلا
.يملاعلا فلاحتلا اهعمج تامولعم ىلع ءانب ،نميلا يف بالطو نيسرادو يلاع ميلعت تاسسؤم ىلع ،هتيطغت تمت موجه001 نم رثكأ عقو ،ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا رادم ىلع
الضف ،ةيوج تاراغو لبانقب تامجه ىلع تلمتشا تامجهلا هذه

ً
اًراشتنا رثكأ ةيعماجلا ةيتحتلا ةينبلا ىلع تامجهلا لوح ريراقتلا تناكو47.ةيبالط تارهاظمل فينعلا عمقلا نع 

لالخ اهتالدعم سفنب اهبالطو تاعماجلاب نيلماعلا تفدهتسا يتلا تامجهلا ريراقت تناك نيح يف ،3102-9002 ةرتفلاب ةنراقم ،ريرقتلا اهيطغي يتلا7102-3102 ةرتفلا ءانثأ
.نيترتفلا

قبط ،يلاعلا ميلعتلاب نيلماعلا ىلع تامجه لوح ناريرقت3102 ماع يف ردصو
ً

 :ةيمالعإلا رداصملل ا

فورعم سيلو .ةجح ةظفاحمب سبع ةقطنمب ةجح ةعماج سيئر بئان لقت ةرايس ىلع رانلا قالطإب ريراقتلا بسح نولوهجم نوحلسم ماق3102 رايأ/ويام42 يف
ً

نإ ا •

57.موجهلا ءارج بيصأ دق ناك

تلخأ .ءاعنص يف ةيلودلا ةينانبللا ةعماجلا يف نالمعي اناك نييدنلوه ةأرماو لجر فاطتخاب ةدعاقلا نم رصانع مهنأب هبتشي نم مايق معزُي3102 ناريزح/وينوي11 يف •

67.3102 لوألا نوناك/ربمسيد11 يف ،رهشأ ةتس دعب ةلوهجم بابسأل امهليبس ةعامجلا

04 نم رثكأب ترضأ دقو ،اهب نيلماعلاو تاعماجلا بالط تفدهتسا ىرخأ عئاقو6و ،4102 يف يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم ىلع اهعوقوب غيلبتلا مت لقألا ىلع تامجه4 كانه
قبطو لاثملا ليبس ىلع77.اًصخش

ً
ةايحب ىدوأ ام ،ةمصاعلا ةنامأ ةظفاحمب ،ءاعنص يف ناميإلا ةعماج برق ةلبنق نولوهجم رجف4102 لوليأ/ربمتبس02 يفف ،ةيرابخإ رداصمل ا

87.لقألا ىلع صاخشأ3

ريراقتلا بسحب ،تاعماجلاب نيلماعو تاعماج بالط فاطتخاو نئاهر ذاختال عئاقو ةدع كانه تناك ،4102 يف اهب نيلماعلاو تاعماجلا بالط ىلع اهب غلبملا تامجهلا نيب نمو
 :ةلثمألا نم .ةيمالعإلا

الوهجم اًددع اوزجتحاو ءاعنص ةنيدمب ايعماج انكسم نولوهجم مهاد ريراقتلا بسحبو4102 لوألا نيرشت/ربوتكأ1 يف
ً

بالطلا ىزعأ .مايأ ةرشعل نئاهرك بالطلا نم  •

97.يثوحلا تاوق ىلإ موجهلا

يف نيذاتسأ نع ةعامجلا تجرفأ .ةفيق ةقطنم ىلإ مهلقنو رامذ ةظفاحمب ءاضيبلا ةعماج نم ةذتاسأ ةثالثل ةدعاقلا رصانع فاطتخا معزُي4102 ناريزح/وينوي01 يف •

الوهجم ثلاثلا ريصم لظ نيح يف ،زومت/ويلوي13
ً

.08

18.نيموي دعب مهليبس اولخأ دقو ،بإ ةنيدمب ملقلا ةعماج نم اًبلاط نيثالثل نييثوح نيلتاقم مهنأب هبتشي نم فاطتخا معزُي4102 لوألا نوناك/ربمسيد02 يف
•

فلاحتلل ةيوجلا تاراغلا عم نمازتلاب ،5102 ماع يف تفثكت دق يلاعلا ميلعتلا ىلع اهعوقوب غلبملا تامجهلا نإف ،ميلعتلا ىلع ىرخألا تامجهلا لاكشأل ةبسنلاب لاحلا وه امكو
شتوو“ اهتعمج تامولعم بسحب ،ةيعماجلا تايانبلا تفدهتسا لقألا ىلع ةيوج ةراغ78 لمشي امب ،ماعلا كلذ يلاعلا ميلعتلا ىلع موجه001 نم رثكأ عقو .ةيدوعسلا ةدايقب

ضيأ اوضرعت دقو ،5102 يف نيلماعلاو بالطلاو ةيتحتلا ةينبلاو ةيعماجلا تايانبلا فادهتسا متو .”ميلعتلا ةعومجم»و”تسيل
ً

ريراقت نمو28.ىرخأ تامجه ءارج ضراعلا ررضلل ا
 :ةيعماجلا تآشنملا ىلع تامجهلا

رظحبو ،نيسنجلا نيب لصفلاب اهيف بلاطت ندع ةعماجب تاروشنم عيزوتب ،5102 لوألا نيرشت/ربوتكأ62 يف ،ةلودلا ميظنت نم رصانع مايقب ةيمالعإ رداصم تدافأ •

38.ةعامجلا ةالص روضحبو ،ىقيسوملا

نم تابلاطلاو بالطلا نودتعملا جرخأو .ةطلتخم ةعماج اهنأل ندع ةعماج ركسع نميأل نيلاوملا نم مهنوكب هبتشي نم مجاه5102 لوألا نوناك/ربمسيد92 يف •

48.ةعقاولا ريوصتب اماق امهنأل نيبلاط اوزجتحاو ينابملا

:ةلثمألا نم .5102 رادم ىلع نييميداكألاو ةذتاسألا قحب فاطتخالاو لتقلا لامعأ نم ديدعلا عوقو مالعإلا لئاسو تركذ امك

58.هولتقو علاضلا ةنيدم يف يعماج ذاتسأ ىلع ،نييثوحلا نم مهنأ دقتعُي ،نولوهجم ىدتعا ريراقتلا بسحب5102 يناثلا نوناك/رياني81 يف
•

68.5102 بآ/سطسغأ يف ،نيلوهجم نيدتعم لبق نم رامذ ةظفاحمب رامذ ةعماج نم بالط5 فاطتخا هسفن ردصملا ركذ •

ضيأ5102 بآ/سطسغأ يفو
ً

78.تاعاس دعب مهنع تجرفأ نكل ،طلتخملا ميلعتلا يف اوناك مهنأل ،تومرضح ةظفاحمب الكملا ةنيدمب نييعماج اًبالط ةدعاقلا تزجتحا ا
•

ضيأ5102 ماع لالخو
ً

 :ةلثمألا نم .تارهاظملا ءانثأ تاعماجلا بالط فادهتساب ةلودلل ةعباتلا ريغ ةحلسملا تاعامجلاو ةيموكحلا تاوقلا تماق ا

رانلا اوقلطأو ءاعنص ةعماج مرح ةصاخلا نمألا تاوقو ةطرشلا نم اًرصنع51 نع لقي ال ام مهاد5102 يناثلا نوناك/رياني52 يف هنأب شتوو ستيار نمويه تدافأ •

بالطلا اوعنمو ءاعنص ةعماج تاباوب يثوحلا ورصانم قلغأ ،يلاتلا مويلا يفو .ةمصاعلاب عازنلا ةدح ديازت ببسب تارابتخالا ليجأتب نوبلاطي اوناك اًبلاط02 ىلإ51 ىلع
88.مهتارضاحم روضح نم

ىدحإ يفو98.5102 يناثلا نوناك/رياني رخاوأ يف اهلوحو ءاعنص ةعماج يف تارهاظملا ىلع ةرركتم تامجه اونش نييثوح نيلتاقم نأب”رطخ يف نوثحاب“ تعدا •

طشانو اًرهاظتمو اًبلاط21 وحن ةعومجملا تزجتحا ،عئاقولا
ً

09.نييفحصلا نم نينثا ىلإ ةفاضإ ا
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تاراغ اهنمو ،نيروكذملا نيماعلا ءانثأ ةعقاو11 ـب ريراقت ىلإ يملاعلا فلاحتلا لصوت .7102و6102 يف عجارت دق يلاعلا ميلعتلا تفدهتسا يتلا ةقثوملا تامجهلا ددع نأ ودبيو
بسحب ،ةلودلل ةعبات ريغ ةحلسم تاعامج لمحتت امك19.نارمعو ةديدحلاو ةدعصو ءاعنص يف ةينف سرادمو دهاعمو تاعماج7 ىلع ةيدوعسلا ةدايقب فلاحتلا اهنش ةيوج
 :يلاتلا وحنلا ىلع ،7102و6102 يف ،تاعماجلاب نيلماعو بالط ىلع نيموجه ةيلوؤسم ،ريراقتلا

3 بتاورلا رخأت ىلع نييميداكألا نيلماعلا نم تاجاجتحا كانه تناك ثيح ،ءاعنص ةعماج يف نييملس نيرهاظتم نويثوحلا مجاه6102 يناثلا نيرشت/ربمفون يف •

29.رهشأ

قبط ،7102 يف
ً

نم نمحرلا دبع ناكو .7102 ناريزح/وينوي62 موي ندع ةنيدمب تنرتنإ ىهقم يف ،نوناقلا بلاط ،نمحرلا دبع دجمأ ىلع رانلا حلسم قلطأ ،زرتيورل ا •

ببسلا تناك نيفقثملا تاعامج يف هتكراشم نأب زرتيور تدافأ .ةحلسملا تاعامجلا رصانع نم طوغضل اوضرعت نيفقثملا نييناملعلا بالطلا نم ةعومجم ءاضعأ
39.هلتقم نم عيباسأ لبق ندع يف ةأرملا عاضوأ لوح ةشقانم رادأ نمحرلا دبع نأو ،هلايتغا ءارو حجرملا

.نميلاب صاخلا لصفلا ،2102 يملاعلا ريرقتلا ،شتوو ستيار نمويه1
.نميلاب صاخلا لصفلا ،(3102 ،شتوو ستيار نمويه :كرويوين)3102 يملاعلا ريرقتلا ،شتوو ستيار نمويه2
 :رظنا3

urbeF ،sweN CBB”،sleber ihtuoH s’nemeY fo esir ehT“ ،ztimhcS selrahC .retpahc nemeY ،)5102 ،hctaW sthgiR namuH :kroY weN(4102 fo stnevE-5102 tropeR dlroW ،hctaW sthgiR namuH-
.5102 ،82 yra
حلاص-يثوحلا تاوق تناك5102 رايأ/ويام لبقو .7102 رخاوأ يف فلاحتلا ءاهتنا ىتحو ،نييثوحلا عم فلاحتلا حلاص نلعأ امدنع5102 رايأ/ويام نيب تعقو يتلا تامجهلا ىلإ ةراشإ”حلاص-يثوحلا تاوق“ حلطصم ريرقتلا اذه مدختسي
.”ةيثوحلا تاوقلا“ ىمست
 :رظنا4
.5102 ،62 hcraM ،naidrauG”،sleber ihtuoH tsniaga sdliub ecnailla sa sekirts ria nemeY sehcnual aibarA iduaS“ ،neehahS meeraK dna streboR naD
 :رظنا5
ileR demrA weN ot esiR seviG noitnevretnI deL-iduaS ،nemeY nI“ ،dooflaK ilA demmahoM .6102 ،21 hcraM ،hsilgnE ayibarA lA”،ziaT degeiseb s’nemeY ni sehsalc ni eid05 naht eroM“،PA-
.6102 ،62 lirpA ،tpecretnI”،noitcaF suoig
 :رظنا6
.7102 ،4 rebmeceD ،naidrauG”،helaS halludbA ilA tnediserp remrof llik sleber ihtuoH nemeY“ ،ruotniW kcirtaP
 :رظناو .7102 لوليأ/ربمتبس71 ،ةدحتملا ممألاب لوؤسم نم تامولعم7

nemeY :weivrevO sdeeN nairatinamuH ،AHCO .3 p ،)6102 ،92 hcraM،FECINU :a’anaS( nerdlihC stI dna nemeY no tciflnoC dna ecneloiV fo tcapmI ehT :knirB eht no nerdlihC ،FECINU
.03 .p ،)6102 rebmevoN ،AHCO :a’anaS(
p ،)7102 rebmeceD ،AHCO :a’anaS(nemeY :8102 weivrevO sdeeN nairatinamuH ،AHCO. 74. :رظنا8
pp ،)7102 tsuguA ،AHCO :a’anaS(draobhsaD etaronrevoG nemeY ،AHCO. 1، 81، 12، 32. :رظنا9
p ،nemeY :8102 weivrevO sdeeN nairatinamuH ،AHCO. 74. :رظنا01
.7102 لوليأ/ربمتبس71 ،ةدحتملا ممألاب لوؤسم نم تامولعم11
p ،)7102 lirpA ،retsulC noitacudE nemeY :a’anaS( muroF retsulC noitacudE eht ot detneserP ،sutatS noitacudE nemeY ،retsulC noitacudE nemeY. 3. :رظنا21
 :رظنا31
.851 .arap ،933/4102/S-878/86/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU
p”،nemeY :3102 stropeR yrtnuoC“ ،.la te tnemtrapeD etatS SU. 3. :رظنا41
 :رظنا51

«”،4102 yraunaJ1 stnedicnI ytiruceS fo pudnuoR :nemeY”،3102 ،13 rebmeceD ،yrammuS CSO”.710013213102 DTG ،TRATS ni detic sa
 :رظنا61
.212 .arap ،*904/5102/S-*629/96/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU dna ylbmessA lareneG NU
.7102 لوليأ/ربمتبس71 ،ةدحتملا ممألاب لوؤسم نم تامولعم71
 :رظنا81
.171 .arap ،063/6102/S-638/07/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU dna ylbmessA lareneG NU
.7102 ناسين/ليربأ42 ،”تسيل شتوو“ نم تامولعم .7102 طابش/رياربف6 ،ينورتكلإلا ديربلا ربع اهيقلت مت ميلعتلا ةعومجم نم تامولعم91
.6102 رايأ/ويام03 ،شتوو ستيار نمويه نم تامولعم02
.7102 لوليأ/ربمتبس71 ،ةدحتملا ممألاب لوؤسم نم تامولعم12
 :رظنا22
.5102 ،11 enuJ ،esaeler swen hctaW sthgiR namuH”،raW s’nemeY rof ecirP eht gniyaP erA sdiK“ ،elliW sikleB
 :رظنا32

«،hadiedoH ni saera lareves tegrat skcatta tsirorreT”.5102 ،41 rebmevoN ،sweN abaS
 :رظنا42
.491 .arap ،128/7102/S-163/27/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU
secnerefer-8102-kcatta-rednu-noitacude/gro.noitacudegnitcetorp.www//:ptth :يملاعلا فلاحتلا عقوم ىلع ةلماك عجارملا ةمئاق رفوتت52
.7102 ناسين/ليربأ42 ،”تسيل شتوو“ نم تامولعم62
 :رظنا72

«”،6102 enuJ11 TMG0002 pudnuoR lacitiloP :nemeY”،6102 ،01 enuJ،yrammuS”.320080606102 DTG ،TRATS ni detic sa
 :رظناو .7102 لوليأ/ربمتبس71 ،ةدحتملا ممألاب لوؤسم نم تامولعم82
«،loohcS no kcattA ni ’delliK nerdlihC neT‘ :nemeY”lihC yltsoM ،91 tsaeL ta lliK nemeY ni sekirtsriA noitilaoC iduaS“ ،dnaldroN doR dna awasomlA biauhS .6102 ،41 tsuguA ،areezaJ lA-
.6102 ،31 tsuguA ،semiT kroY weN”،nerd
.7102 لوليأ/ربمتبس71 ،ةدحتملا ممألاب لوؤسم نم تامولعم92
 :رظنا03
«،loohcS raeN ekirtsriA noitilaoC deL-iduaS :nemeY”.7102 ،61 yraurbeF ،esaeler swen hctaW sthgiR namuH

 :رظنا13
.7102 ،22 yraunaJ ،tnednepednI”’،loohcs nemeY tih‘ sekirts ria noitilaoc del-iduaS“ ،nanreKcM nahteB
 :رظنا23

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



«،zziaT ni snailiviC lliK skcattA yrellitrA :nemeY”.7102 ،9 tsuguA ،esaeler swen hctaW sthgiR namuH
.7102 لوألا نوناك/ربمسيد01 ،ينورتكلإلا ديربلا ربع ةيلود ةيناسنإ ةمظنم نم تامولعم33
.7102 لوألا نوناك/ربمسيد01 ،ينورتكلإلا ديربلا ربع ةيلود ةيناسنإ ةمظنم نم تامولعم43
 :رظنا53
.15 .arap ،3102 ،82 enuJ ،383/3102/S”،nemeY ni tciflnoC demrA dna nerdlihC no lareneG-yraterceS eht fo tropeR“،licnuoC ytiruceS NU
 :رظنا63
«”،31 rpA5 sserP inemeY :tsiL noitceleS”،3102 ،4 lirpA ،yrammuS CSO—nemeY”.300040403102 ،DTG ،TRATS ni detic sa
 :رظنا73

«”،ahdyaB-la ni nwod dennug era srehcaet inemeY”.4102 ،42 yraurbeF ،tsoP nemeY”.320032204102 ،DTG ،TRATS ni detic sa
:رظنا83
«”،4102 yluJ41 stnedicnI ytiruceS fo pudnuoR :nemeY”،4102 ،31 yluJ،yrammuS CSO”remA nitaL”،nemeY nrehtroN ni sgnibmoB eerhT ni delliK ihtuoH31“ .240031704102 DTG ،TRATS sa-
vog narmA nemeY kcor snoisolpxE“ .4102 ،21 rebmetpeS ،ycnegA sweN nemeY”،snoisolpxe narmA ni derujni21 ،dellik snailivic7 :ecruos ytiruceS“ .4102 ،21 rebmetpeS ،enubirT dlareH naci-
.4102 ،11 rebmetpeS ،tsoP nemeY”،neves gnillik etaronre
 :رظناو .7102 لوليأ/ربمتبس71 ،ةدحتملا ممألاب لوؤسم نم تامولعم93

na’aM”،nerdlihc51 gnidulcni ،52 sllik kcatta bmob rac nemeY“،PFA .4102 ،61 rebmeceD ،enubirT-noinU ogeiD naS”،nemeY ni stneduts61 gnidulcni62 llik srebmob2“ ،PA ،jaH-lA demhA
.4102 ،61 rebmeceD ،semiT kroY weN”،nerdlihcloohcS gnidulcnI ،snezoD lliK nemeY ni sbmoB raC“ ،mihaF meeraK .4102 ،61 rebmeceD ،ycnegA sweN
loohcs suoigiler morf61 tcudba sihtuoH s’nemeY”.5102 ،9 lirpA ،eyE tsaE elddiM،“ :رظنا04
 :رظناو .7102 لوليأ/ربمتبس71 ،ةدحتملا ممألاب لوؤسم نم تامولعم14

«،nemeY ni ecfifO ’srehcaeT no kcattA no ،rotceriD evitucexE FECINU ،ekaL ynohtnA yb tnemetatS”ehT :nerdlihC s’nemeY rof efaS erehwoN ،nerdlihC eht evaS .5102 ،91 tsuguA ،FECINU
hgiH NU eht fo tropeR :nemeY ni sthgiR namuH fo noitautiS“ ،ylbmessA lareneG NU .7 .p ،)5102 ،1 rebmeceD ،nerdlihC eht evaS :nodnoL( nemeY ni snopaeW evisolpxE fo tcapmI yldaeD
.62 .p ،6102 ،4 tsuguA ،*83/33/CRH/A”،sthgiR namuH rof renoissimmoC
 :رظنا24

«،kcattA ni delliK nerdlihC dna srehcaeT :nemeY”.5102 ،12 tsuguA،lanoitanretnI noitacudE
.7102 يناثلا نوناك/رياني5 خيراتب ميلعتلا ةعومجم نم تامولعم34
 :رظنا44
«،erusolc fo ksir ta nemeY ni sloohcs000،31 stup sisirc yralaS”.7102 ،42 tsuguA ،rotinoM tsaE elddiM
 :رظنا54

«”،6102 lirpA72 TMG0002 pudnuoR ytiruceS :nemeY”،6102 ،72 lirpA،yrammuS”،yrammuS”،6102 lirpA82 TMG0002 pudnuoR ytiruceS :nemeY .300072406102 DTG ،TRATS ni detic sa
.6102 ،82 lirpA
 :رظنا64
،seugaelloc :nemeY ni rehcaet naciremA tcudba nemnuG«”.6102 ،12 rebmetpeS ،sretueR“.6102 ،02 rebmetpeS،AoV”،nemeY ni rehcaeT hsilgnE naciremA ralupoP niateD nemnuG
yraunaJ ،sweN fluG”،ziaT s’nemeY ni gnithgfi fo syad owt ni dellik elpoep 6، 02.7102“ :رظنا74
.7102 لوألا نوناك/ربمسيد01 ،ينورتكلإلا ديربلا ربع ةيلود ةيناسنإ ةمظنم نم تامولعم84
.7102 لوألا نوناك/ربمسيد01 ،ينورتكلإلا ديربلا ربع ةيلود ةيناسنإ ةمظنم نم تامولعم94
p”،nemeY :3102 stropeR yrtnuoC“ ،.la te tnemtrapeD etatS SU. 51. :رظنا05
 :رظنا15
.951 .arap ،933/4102/S-878/86/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU dna ylbmessA lareneG NU
 :رظنا25
.951 .arap ،933/4102/S-878/86/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU dna ylbmessA lareneG NU
 :رظنا35
.412 .arap ،*904/5102/S-*629/96/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS NU dna ylbmessA lareneG NU
p”،nemeY :4102 stropeR yrtnuoC“ ،.la te tnemtrapeD etatS SU. 61. :رظنا45
 :رظنا55
.412 .arap ،*904/5102/S-*629/96/A”،lareneG-yraterceS eht fo tropeR“ ،licnuoC ytiruceS dna ylbmessA lareneG NU
 :رظنا65
.4102 ،02 rebmetpeS ،ytisrevinU namI-lA/ytisrevinU a’anaS ،rotinoM modeerF cimedacA ،krowteN ksiR ta sralohcS
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