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GCPEA

 تالاح يف ميلعتلا تالاجمب ةطشن تامظنم نم 0102 ماع يف لكشت دقو ،)AEPCG( تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا ةساردلا هذه رشن
 ءازإ ةقلق تامظنملا هذه تناكو ،ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلاو يناسنإلا يلودلا نوناقلاو ،ميلعتلا ةيامحو ،يلاعلا ميلعتلاو ،تاعازنلاو تامزألا
.نامألا مادعناو تاعازنلا نم ةررضتملا لودلا يف اهب نيلماعلاو اهبالطو ةيميلعتلا تاسسؤملا ىلع ةيراجلا تامجهلا

 ميلعتلا دهعم ،)ARAC( رطخلل نيضرعملا نييميداكألا سلجم ،ةلوفطلا ذاقنإ ةئيه ،شتوو ستيار نمويه :تامظنملا نم فلاحت وه يملاعلا فلاحتلا
 .وكسنويلا ،فسينويلا ،)AAE( ءيش لك لبق ميلعتلا ةسسؤم ،نيئجاللا نوؤشل ةيماسلا ةيضوفملا ،لانويشانرتنإ نالب ،)EII( يلودلا

 .حبرلل ةفداه ريغ ةيكيرمأ ةسسؤم يهو ،زديات زكرمل عبات عورشم وه تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا

 الو ،يملاعلا فلاحتلل ةيهيجوتلا ةنجللا يف وضع ةمظنم ةيأ نع ةلقتسم يهو ،يملاعلا فلاحتلا اهارجأ ةلقتسم ثوحب جاتن وه 0202 موجهلا تحت ميلعتلا
.ةيهيجوتلا ةنجللا ءاضعأ تامظنملا ءارآ ةرورضلاب سكعت

 نومهاسملا
سيكالوست اكيرام :ةيسيئر ةثحاب

نوتسرام موريج :ثحاب

تيباك يمآ :ةقباس ثحب ةريدم

كو تامهاسم/نومهاسم تاثحاب/نوثحاب
ُ

 نايليل ،ملوكلاب نوسيلأ :تابتاك/بات
 يتيسيليف ،اناروخ ايراوشيإ ،ثريف سكيلأ ،يوشت نيتسيرك ،وكيشتاب ستنابرس
-رزلاف نافيتس ،راتس نيفليد ،سويستيفس رفوتسيرك ،افليس ال يد ريهان ،سريب
 .فاداي يامآ ،دليفدلوغ

سريب يتيسيليف :يوغل ريرحت

ثينيميخ لييافار :ميمصت

  هيونتو ركش
 قرفلاو ةنامألا ءاضعأل هركش نع تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا برعي
 لوح ةروشمو حصنو ءارآو تاقيلعت اومدق نيذلا ،ةيهيجوتلا ةنجللاو ةلماعلا
 اوعجار نيذلا ءاضعألا تامظنملاب نييراشتسالاو نيلماعلا ىلإ ةفاضإ ،عورشملا
.اهيلع اوقلعو لودلاب صاخلا لوصفلا

امعد "0202 موجهلا تحت ميلعتلا" ريرقت ىقلت
ً
ايخس 

ً
 ركذ مدع لضف حنامو ةيجيورنلا ةيجراخلا ةرازوو "رظتني ال ميلعتلا" ةسسؤمو ،ءيش لك لبق ميلعتلا ةسسؤم نم 

.1102 ذنم تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا عم ةكارش يف يهو ميلعتلا ىلع تامجهلا عنم ىلع لمعلا ىلع ءيش لك لبق ميلعتلا ةسسؤم تبأد .همسا

 تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا لوح
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اريثك ةررضتم
ً
ادج 

ً
   

 لامعتسالا وأ ميلعتلا ىلع موجه ةعقاو رثكأ وأ 0001 ريراقتلا تقثو ثيح
 بالطلا نم )رثكأ وأ( 0001 ـب ترضأ وأ ةيميلعت تآشنمل يركسعلا
�.ميلعتلا ىلع تامجهلا ءارج ميلعتلاب نيلماعلاو

اريثك ةررضتم
ً
  

 لامعتسالا وأ ميلعتلا ىلع موجه ةعقاو 999-005 ريراقتلا تقثو ثيح
ابلاط 999-005 ـب ترضأ وأ ةيميلعت تآشنمل يركسعلا

ً
الماعو 

ً
 ءارج ميلعتلاب 

�.ميلعتلا ىلع تامجهلا

   ةررضتم
 لامعتسالا وأ ميلعتلا ىلع موجه ةعقاو 994 ريراقتلا تقثو ثيح
ابلاط )لقأ وأ( 994 ـب ترضأ وأ – لقأ وأ – ةيميلعت تآشنمل يركسعلا

ً
 

الماعو
ً
.ميلعتلا ىلع تامجهلا ءارج ميلعتلاب 

 مادختسالاو ميلعتلا ىلع تامجهلا
 تاعماجلاو سرادملل يركسعلا
 ،ريرقتلا يف ةلومشملا لودلاب
5102-9102

ناتسناغفأ

نيبلفلا

رصم

ايروس

دناليات
ايبويثإ

اينيغ

وساف انيكروب

دنهلا

ناريإ
قارعلا

نميلا
نادوسلا

ايقيرفأ بونج

ناتسكاب

اينيك

ايبيل
يلام رامنايم

لابين

رجينلا

ايريجين

نيطسلف

ايكرت

ادنغوأ

ايناركوأ

لاموصلااكناليرس

 بونج
نادوسلا

نيصلا

اليوزنف
اوغاراكين

ايبمولوك

يدنوروب

نوريماكلا
ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج

ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج



"

"
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 ةسردم ةبيقحو ًابعل يل يرتشيس هنإ يبأ لوقي
 بئاقح هركأ .ةديدج ةبيقح ديرأ ال نكل .ةديدج
 هركأ ،ةلفاح يأ نم برتقأ نأ ديرأ ال .ةسردملا
 ىرأ .مونلا يننكمي الو سرادملا هركأو ،تالفاحلا
 نم اذل .مهذقنأ نأ ينوجري يمالحأ يف يئاقدصأ
ادعاصف نآلا

ً
 . تيبلا يف ثكمأ فوس 

 يف ةيوج ةراغ نم ,ماوعأ 8 هرمع يجان ،راتخم -
 1نميلا يف ةيسردم ةلفاح ىلع 8102

 ةراغ يف تبيصأ ةيسردم ةلفاح ماطح نوشتفي ةيبص
 ,نميلاب ةدعص يف لقألا ىلع الفط 03 ةايحب ىدوأ ام ،ةيوج
 .8102 بآ/سطسغأ 9 خيراتب

زرتيور/ةمحرفيان© 8102
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ابلاط 50 نم رثكأ لقتسا ،8102 بآ/سطسغأ 9 حابص
ً

 ةسردم نم 
 ةربقمو ينيد رازمل ةلحر ىلإ مهقيرط يف ةسردملا ةلفاح ةينيد
 يف لافطألا لثم .نميلا لامشب نييثوحلا لقعم يف ،ةدعص برق

 ريوصتب اوماق ،تالحر ىلإ نوبهذي نيذلا ،ملاعلا ءاحنأ ىتش
 مهئابآل نيعدوم اوحولو ةيولخلا فتاوهلاب ضعبلا مهضعب
 لافطألا ءاصحإب ةلحرلا فرشم ماق .ةلفاحلا ذفاون نم مهتاهمأو
لعو

ّ
 تناك .رمحألا ملقلاب هعم يتلا ةمئاقلا يف ءامسألا ىلع م

 ءانثأ اهقافنإل دوقنلا ضعبو لافطألا ءادغب ةئلتمم بئاقحلا
2.ةلحرلا

امامت فلتخم دهشم ىلإ ةيسردملا ةلحرلا تلوحت ،ةليلق تاعاس دعب
ً

 مل دهشم ،
اموي بلاط وأ ملعُم يأ هل ضرعتي

ً
 ءارشل نايحض قوس يف ةلفاحلا تفقوت امدنع .

 تباصأف ،نميلا يف ةيدوعسلا ةدايقب فلاحتلا اهنش ةيوج ةراغ تعقو ،ءاملا
ابلاط 62 مهنيب 4،لقألا ىلع اصخش 15 موجهلا لتق 3.ةلفاحلا

ً
 ةباصإ عم ,نيملعم 4و 

�5.شتوو ستيار نمويهل اقبط ،ملعمو نيرخآ الفط 91

اعم بالطلا لقتنا ،عوبسأ دعب
ً
 دعب 6.مهئالمز ةزانج روضحل ةرملا هذه ،رباقملا ىلإ 

 لافطألا نأ ىلإ ةيموكح ريغ تامظنمو مالعإلا لئاسو تلصوت ،موجهلا ىلع ماع
 وأ ةيندبلا ءاوس ،ةرمدملا موجهلا راثآ نم نوناعي اولاز ام ،مهتاعمتجمو نيملعملاو
�7.ةيسفنلا

 نيملعملاو بالطلا نم ةلق ىوس اونوكي مل ةيوجلا ةراغلا هذه اياحض نكل
 لوخد عم ،ميلعتلا ىلع تامجهلا نم اوررضت نيذلا ،نميلاب ةيميلعتلا تاسسؤملاو
 نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا لصوت دقل .سداسلا اهماع كانه برحلا
 عوقو طسوتملا يف ريراقتلا تلقن ,9102و 5102 نيب نأ ىلإ )AEPCG( تامجهلا

ايموي ميلعتلا ىلع دحاو موجه
ً

 ىلع ةعقاو 0002 نم ليلقب رثكأ يأ ,نميلا يف ,
 ةيميلعتلا ةموظنملا تايوتسم لكب تامجهلا هذه ترضأ .ماوعأ ةسمخ رادم
 نيملعملاو بالطلاب ةصاخلا ىرخألا ناسنإلا قوقحو ميلعتلا يف قحلا تكهتناو
�.ميلعتلاب نيلماعلاو

 لودلا نم نميلا نأ ىلإ تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا لصوت دقل
اررضت رثكألا

ً
 ةرتفلا يف ،سرادملل يركسعلا لامعتسالاو ميلعتلا ىلع تامجهلا نم 

 نولماعلاو نوملعملاو بالطلا ىناع ،ةرتفلا كلت لالخ نكل .9102و 5102 نيب
 29 يف فنعلا لاكشأ ضعب نم ،مهمدخت يتلا ةيميلعتلا تاسسؤملاو ميلعتلاب
�.ملاعلا قطانم نم ةقطنم لك يفو لقألا ىلع ةلود

 لامعتسالاو ميلعتلا ىلع تامجهب ريرقت فلأ 11 نم رثكأ يملاعلا فلاحتلا عمج
 هذه ترضأ .9102و 5102 نيب ,ملاعلا ىوتسم ىلع ةيميلعتلا تآشنملل يركسعلا
 تحت ميلعتلا ريرقت قثوي .ميلعتلاب لماعو ملعمو بلاط فلأ 22 نم رثكأب عئاقولا
 يلامجإ رسحنا نيح يف .7102و 3102 نيب ميلعتلا ىلع ةمجه 007,21 8102 موجهلا
اليصفت ضرعتسي 0202 موجهلا تحت ميلعتلا ريرقت نإف ,9102-5102 ةرتفلا يف تامجهلا ددع

ً
 رودص ذنم ىرخأ قطانم يف تدازو ةديدج قطانم يف تامجهلا ترهظ فيك 

�.قباسلا ريرقتلا

 لوألا نوناك/ربمسيد 13و 7102 يناثلا نوناك/رياني 1 نيب ،نامألا مادعناو ةحلسملا تاعازنلا قايس يف ميلعتلا ىلع تامجهلا "0202 موجهلا تحت ميلعتلا" ريرقت قثوي
 تآشنملل يركسع لامعتسا وأ ميلعتلا ىلع لقألا ىلع تامجه 01 تدهش "0202 موجهلا تحت ميلعتلا" ريرقت يف اهضارعتسا متي يتلا 73 ـلا لودلا نم لك .9102
الضف .ةيطغتلل ةعضاخلا ةرتفلا نم نيماع لوأ امهو 8102و 7102 يف ,ةيميلعتلا

ً
 تاهجوتلا ناللحي "يذيفنتلا صخلملا"و "ةيملاعلا ةروصلا" ّيمسق نإف ،روكذملا نع 

�."8102 موجهلا تحت ميلعتلا" ريرقت يف ةدراولا سمخلا تاونسلا ةرتف عم تانراقملا ريسيتل ,9102 ىلإ 5102 نم سمخلا تاونسلا ةرتف رادم ىلع ةمئاقلا

 نومجاهملا مدختسي تالاحلا ضعب يف .ةينيد وأ ةيقرع وأ ةيفئاط وأ ةيجولويديأ وأ ةيركسع وأ ةيسايس بابسأل اهذيفنت متي دقو ،لاكشأ ةدع ميلعتلا ىلع تامجهلا ذختت
 ميلعتلاب نيلماعلاو بالطلا نومجاهملا فدهتسي ،ىرخأ تالاح يف .اهينابم ريمدت وأ ةعماجلا وأ ةسردملاب رارضإلل ،رانلا نوقلطي وأ قئارح نولعشي وأ ةرجفتم ةحلسأ

 تاعامجو لودلل ةعبات ىرخأ ةينمأ تائيهو نوناقلا ذافنإ تاوقو ةحلسملا تاوقلا تماق امك .يسنجلا فنعلا لمشي امب ،ةوقلاب ديدهتلا وأ ةوقلا مادختساب ،ةرشابم
انايحأو ،ةيركسع ضارغأ يف تاعماجلاو سرادملا لامعتساب ،لودل ةعبات ريغ ةحلسم

ً
 قيرطلا يف وأ ،اهمادختسا وأ ةسردملا دايترا يف نيملعملاو بالطلا رارمتسا عم 

ليوطلا ىدملا ىلع ةيمنتلاو ملسلاو ةيميلعتلا مظنلاو ةيناسنإلا ةايحلا ىلع ةرمدم راثآ تامجهلا هذهل ناك .مهفوفص ىلإ مهمضو لافطألا دينجتل ،اهنمو سرادملا ىلإ

 تاراغ يف رمُد لصف يف نسردي تايتف
 .نميلا ،زعت ىلع ةيوج

يربصلا/8735721INU/فسينويلا© 9102



الضف ميلعتلا ىلع تامجهلا نم عاونأ ةسمخ "موجهلا تحت ميلعتلا" ريرقت بقعتي
ً
 :ةيميلعتلا تآشنملل يركسعلا لامعتسالا نع 

�سرادملا ىلع تامجهلا •

�ميلعتلاب نيرخآلا نيلماعلاو نيملعملاو بالطلا ىلع تامجهلا •

�تاعماجلاو سرادملل يركسعلا لامعتسالا •

�اهيلإو اهنم قرطلا يفو سرادملاب لافطألا دينجت •

�اهيلإو اهنم قرطلا يفو سرادملا يف يسنجلا فنعلا •

�يلاعلا ميلعتلا ىلع تامجهلا •

�.9102 ىلإ 5102 نم ةرتفلا يف ،عاونألا هذه نم لك يف ةيسيئرلا تاهجوتلا ىلع ءوضلا يذيفنتلا صخلملا اذه طلسي
 )9102-5102( ةيساسألا جئاتنلا
سرادملا ىلع تامجهلا

 مادختسا ىلع وأ فنعلا مادختسا ةين ىلع تامجهلا تلمتشا .سرادم دض ةهجوم ،ةعقاو 0037 نم رثكأ وأ ,9102و 5102 نيب ميلعتلا ىلع تامجهلا يثلث نم رثكأ تناك
 لامعأ لمشي امب ،سرادملل ةيتحتلا ةينبلا ىلع ،لودل ةعبات ريغ ةحلسم تاعومجمو ،لودل ةعبات ىرخأ ةينمأ تانايكو نوناق ذافنإ تاوقو ةحلسم تاوق لبق نم ،فنعلا
�.بهنلا لامعأو تامهادملاو ةيربلا تامجهلاو ،ةيوجلا تاراغلاو ،عنصلا ةيودي ةرجفتملا ةزهجألا مادختساو قارحإلا

اررضت رثكألا اتناك نميلاو ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج
ً
 5102 نيب ,نيتلودلا نم لك يف ةعقاو 0051 نم رثكأ نع ريراقت ترهظ ثيح ،سرادملا ىلع تامجهلا نم 

11 10

0202 موجهلا تحت ميلعتلا يذيفنتلا صخلملا

9102-7102:ريرقتلاب ةلومشملا لودلا
 نيملعملاو بالطلاو تاعماجلاو سرادملا دض فنعلاب تاديدهتلاو فنعلا "0202 موجهلا تحت ميلعتلا" ريرقت فصي
الضف ،ميلعتلاب نيلماعلاو تاعماجلا ةذتاسأو

ً
 اهنم لك يف يملاعلا فلاحتلا قثو ةلود 73 يف ،فنعلاب ديدهتلا نع 

 :ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا نم نيلوألا نيماعلا يف ميلعتلا ىلع تامجهب لقألا ىلع ريراقت 01

 ناتسناغفأ 
وسافانيكروب
يدنوروب
نوريماكلا

 ايقيرفأ ةيروهمج
ىطسولا
نيصلا
ايبمولوك
 وغنوكلا ةيروهمج
 ةيطارقميدلا

رصم
ايبويثأ
اينيغ
دنهلا
ناريإ
قارعلا
اينيك
ايبيل

يلام
رامنايم

لابين
اوغاراكين
رجينلا
ايريجين
نيطسلف
ناتسكاب
نيبلفلا

اكناليرس
لاموصلا

ايقيرفأ بونج

نادوسلا بونج
نادوسلا

ايروس
دناليات
ايكرت
ادنغوأ
ايناركوأ
اليوزنف
نميلا

 يف ةسردملا بالط كراش 9102 ناريزح/وينوي 62 يف
 نم ةيامحلا ىلع بردتلل ،تامجهلا عم لماعتلل بيردت
 ىلع حلسم موجه عوقو لاح يف ءالجإلاو تامجهلا
وساف انيكروب ،يرود يف ،لصفلا

اردنيب/9629230NU/فسينويلا©
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 تامجهلاو صاصرلا قالطإو ةيعفدملاو ةيربلا تامجهلاو ةيوجلا تاراغلا ترضأ نميلا يف .9102و
 ةيروهمج يفو 8.صاخ لكشب زعتو ةديدحلا يتظفاحم ررضت عم ،اهترمدو سرادملاب نواهلا فئاذقب
 سرادملاب لودلل ةعباتلا ريغ ةحلسملا تاعامجلاو ةحلسملا تاوقلا ترضأ ،ةيطارقميدلا وغنوكلا
�.ةرتفلا كلت لالخ تامجهلا تائمل يروتيإو اقيناغنتو ياساك قطانم ضرعت عم ،اهترمدو

 ىلإ 005 تعقو ثيح ،سرادملا ىلع تامجهلا ءارج غلاب ررضل ايروسو نيطسلفو ناتسناغفأ تضرعت
 ىلع تامجهلا تغلب ناتسناغفأ يف .9102 ىلإ 5102 نم ةرتفلا لالخ ثالثلا لودلا ىلع ةمجه 999
 تارجفتملاو قارحإلاو تاديدهتلاب ةسردم 001 نم رثكأ تفدهُتسا امدنع ,8102 يف اهتورذ سرادملا
�.ةينطولا تاباختنالا ءانثأ عارتقا زكارمك سرادملا مادختسا عم ،فنعلا لاكشأ نم كلذ ريغو

 نيب لاتقلا ءارج ترمُد وأ تررضت دالبلا سرادم نم ةئملاب 04 نأب ةدحتملا ممألا تدافأ ،ايروس يف
9و 3102 اموجه 541 عوقو نم ةدحتملا ممألا تققحت ,9102 نم طقف ىلوألا ثالثلا رهشألا لالخ .9102

ً
 

01.سرادم ىلع

"فدهلا يه ةسردملا تناك"
 ممألاو شتوو ستيار نمويه تلصوت ,8102 يناثلا نيرشت/ربمفون 42 يف
 تافوذقم ثالث تقلطأ ايروس يف ةموكحلل ةيلاوملا تاوقلا نأ ىلإ ةدحتملا

 .ايروس يف بلدإ ةظفاحمب زانجرج يف ةيئادتبالا ءاسنخلا ةسردم ىلع نواه
 املعم موجهلا لتق .اماع 31و 8 نيب ةبلاطو بلاط 002 وحن ذئنيح ةسردملاب ناك
.ةسردملا ةيانبب رضأو نيرخآ لافطأ ةعست باصأو لافطأ ةسمخو

 ةرم لوأ هذه ،راجفنالا توص" :شتوو ستيار نمويهل ةسردملاب فظوم لاق
 انلواح .ابيهر ررضلا ناكو ةياغلل اعورم اتوص ،الئاه ناك ،اذهك ائيش عمسن
 نكن مل .باوبألا اندصوأو نيينبملا نيب عيمجلا انعضو .فقوملا ىلع ةرطيسلا
 ةفوذقملا تطقسو ،ملعم عم ،اورداغ ضعبلا نكل .نوجرخي مهعدن نأ ديرن
."فدهلا يه ةسردملا تناك .ارتم 52 ةفاسم ىلع ،اوناك ثيح ةيناثلا

 ترطضاو ناكسلا نم ريثكلا رف ،ةدلبلا ىلع ةيلات ىرخأ تامجهو ،موجهلا رثإ
 .دحأ انه دعي مل" :شتوو ستيار نمويهل نييرادإلا دحأ لاق .قالغإلل ةسردملا
"؟سرادملا حتفيس نمف ،ةبلط الو نينطاوم ةمث نكي مل اذإ

 تناك ،تايتف ةسردمب قحاللا رامدلا دقفتي عرازم
 ةدحاو ةليل يف تقرتحا ةسردم 41 نيب نم ةدحاو
 يف ناتسطلاب-تيغليغ ةقطنم يف ،8102 ماع نم
ناتسكاب

هاشلييناد© 8102/



 زاجتحاو لاقتعاو ديدهتو فاطتخاو ةباصإو لتق يف ،لودل ةعبات ريغ ةحلسم تاعامجو ةلودلل ةعبات ىرخأ ةينمأ تانايكو نوناقلا ذافنإو ةحلسملا تاوقلا رصانع تببست
 امإ تامجهلا هذه تناك .ريرقتلاب ةلومشملا 73 ـلا لودلا يف ,9102 ىلإ 5102 نم ةرتفلا يف ،ميلعتلاب نيرخآلا نيلماعلاو نيملعملاو بالطلا نم فالآ ةينامث نم رثكأ

�.صاخ لكشب مهب ترضأ وأ ،ميلعتلاب نيلماعو نيملعمو نيملعتمك مهعضو ببسب ةرشابم اهيف نيلماعلاو سرادملا بالط ىلع ةدمعتم

 تدده نوريماكلا يف .نيبلفلاو نيطسلفو نوريماكلاو ناتسناغفأ نم لك يف تناك ةرشابم تامجه يف ىذألل اوضرعت بالطلاو نيملعملا نم ةلجسم دادعأ ربكأ
 لامشلا قطانم يف ميلعتلل ةعطاقم نم تاعامجلا هتضرف ام ةفلاخم ءارج ميلعتلاب نيلماعو ابالط تلتق تالاحلا ضعب يفو تبرضو تفطتخاو ةحلسم ةيلاصفنا تاعامج
 نينثا نيلفطو ادحاو املعمو ابلاط 071 نييلاصفنالا نم مهنوك يف هبتشي صاخشأ فطتخا ,9102 طابش/رياربف 61 يف ،تامجهلا ىدحإ يف 11.يبرغلا بونجلاو يبرغلا
�21.نئاهرلا ليبس ءالخإ تاضوافم نمض ةسردملا ةسينكلا ولوؤسم قلغأ ،ريراقتلا بسح .يبرغلا لامشلا ةقطنمب وبموك ةدلبب ةيكيلوثاك ةسردم نم نيرخآ

 ىلإ ىدأ ام ،ةلودلا نع ةرداصلا ةيناملعلا ةيسردملا تاررقملل مهلامعتسا ءارج نيملعملا ةحلسم تاعامج تدده رجينلاو يلامو وسافانيكروب ايقيرفأ برغ لود يفو
 ام ،نيملعملا دض تاديدهتلا تارشع دوجو ىلإ تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا لصوت ايبمولوك يفو 31.ةقطنملاب اهباوبأ تقلغأ يتلا سرادملا فالآ ةفاخإ
 اوجتحا نيذلا نيملعملاو بالطلا دض ةطرفملا ةوقلا ةطرشلا تمدختسا ،نادوسلاو ناتسكابو ناريإو اينيغ لثم ،ىرخأ نادلب يف .لمعلا نع فكلا ىلإ مهضعب رطضأ
�.تائملا تباصأو تزجتحاو ،مهدالب يف ةيميلعتلا تاسايسلا ىلع

تاعماجلاو سرادملل يركسعلا مادختسالا

 ،ناتسناغفأ :يهو ،ريرقتلا يف اهضارعتسا مت ةلود 72 اهنيب ,ةلود 33 يف تاعماجلاو سرادملل يركسعلا مادختسالا نع ريراقت ترهظ ,9102 ىلإ 5102 نم ةرتفلا يف
 ،رجينلا ،رامنايم ،يلام ،ايبيل ،قارعلا ،دنهلا ،ايبويثإ ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج ،ايبمولوك ،ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج ،نوريماكلا ،يدنوروب ،وساف انيكروب
 ةحلسملا تاوقلا تمدختسا امك .نميلا ،اليوزنف ،ايناركوأ ،ايكرت ،ايروس ،نادوسلا ،اكناليرس ،نادوسلا بونج ،لاموصلا ،نيبلفلا ،نيطسلف ،ناتسكاب ،ايريجين
.ريرقتلاب ةلومشم ريغ نادلب يهو ،يوبابمزو ةيدوعسلاو وغنوكلا ةيروهمجو قيبمزومو نانبلو ايسينودنإ نم لك يف سرادملا ةحلسملا تاعامجلاو
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"فاطتخالاو ءادتعالا نم فوخ يف شيعن موي لك"
 نم نينثا التقو نانثا ناحلسم فطتخا فيك ،دنوموللا يف نييفحصل وسافانيكروب يف وبيجد نم ملعم فصو
 اوناك يلحملا عمتجملا يف سانلا نألو يزارتحا ءارجإك ،نيرهش اهباوبأ ةسردملا تقلغأ ،كلذل ةجيتن .هئالمز
 ،لصفلا يف" :ملعملا لوق دح ىلع ،نكل ،اهباوبأ ةسردملا تحتف دعب اميف .ةسردملا ىلإ مهلافطأ لاسرإ نوشخي
امئاد نحن

ً
 ضعب .ضكرلل دادعتسالا ةبهأ ىلع زفقنو لفجن انلعجي توص لقأ .رذحلا ةياغ يفو امامت نوهبتنم 

 فوخ يف شيعن موي لك .سيباوكب اوملحيو بركلل اوضرعت مهضعبو ،زيكرتلا يف لكاشم نم نوناعي لافطألا
 41."فاطتخالاو ءادتعالا نم

"كلذ دعب ةسردملل بهذأ مل"
 قطانمب ةيلاصفنا تاعامج اهتضرف يتلا ةعطاقملا اورسك نيذلا نيملعملاو بالطلا فاطتخا رركت ،نوريماكلا يف
 71 هرمع بلاط كانه .لتقلاو تاباصإلاو تاديدهتلل اوضرعتو ،سرادملا ىلع يبرغلا بونجلاو يبرغلا لامشلا
اماع

ً
 عم ناك .اهوقزمو بتكلا لك اورداصو يتبيقح اوفطتخا" نيحلسم نييلاصفنا نإ يلحم يفحصل لاق 

 ،ةيناث ةسردملا دنع يب اوكسمأ اذإ مهنأ نم ينرذح ،هقنع لوح طوبرم ]نييلاصفنالا ملع[ ابمأ ملع مهدحأ
51."كلذ دعب ةسردملل بهذأ ملو تيبلا ىلإ تدع .رجنخب يبرض متي فوسف

،ةيماحلا سمشلا تحت فوقولاب انورمأ"
"ةسردم ءانف يف 
 سرادملا مدختست ،"وادامتات" مساب ةفورعملا ،ةينطولا ةحلسملا تاوقلا نأ ىلع ةدحتملا ممألا تلصوت ،رامنايم يف
انايحأو ،نيكار ةيالوب باوجتساو زاجتحا زكارمو تانكثو ةيركسع دعاوقك

ً
 قالغإ مت تالاحلا ضعب يف .روهشل 

 معدب هماهتا دعب ةسردم يف زجُتحا هنأب دافأ نيكارلا نم لجر كانه .ىرقلاب ةحلسملا تاوقلا دجاوت ءارج سرادملا
 نم ،قدانبلا فرطب انبرض متو ،ةسردم ءانف يف ةيماحلا سمشلا تحت فوقولاب انورمأ" :نيكارلا نم ةحلسم ةعامج
61."ةفيفخ ةاشم 55 ةقرفلا نم ،وادامتاتلا دونج لبق

اهنمو اهيلإ قيرطلا يفو سرادملا يف لافطألا دينجت

 ،يدنوروب ،ناتسناغفأ :9102 ىلإ 5102 نم ةرتفلا يف ,ريرقتلا اهيطغي لقألا ىلع ةلود 61 يف ،اهنمو اهيلإ قيرطلا يفو سرادملا يف لافطألا دينجت لوح ريراقت ترهظ
 ىلع .نميلا ،اليوزنف ،ايناركوأ ،ايكرت ،ايروس ،نادوسلا بونج ،لاموصلا ،نيبلفلا ،ناتسكاب ،ايريجين ،اينيك ،قارعلا ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج ،ايبمولوك

 يفف ،روكذملاب ةنراقم 71.تايتفلل سرادم 4 مهنيب ,8102 يف ةسردم 02 نم لافطأل اهتئبعتو يثوحلا تاوق دينجت نم ةدحتملا ممألا تققحت ،نميلا يف ،لاثملا ليبس
 راسحنالا نإف ،تانايبلا نم عونلا اذه عمج تايدحت ببسب .ةلود 81 يف سرادملاب لافطألا دينجت لوح ريراقت ىلإ يملاعلا فلاحتلا لصوت ,7102 ىلإ 3102 نم ةرتفلا
�.تامولعملا رفوت قاطن يف تاريغت هببس نوكي دق رهاظلا

�

اهنمو اهيلإ قيرطلا يفو تاعماجلاو سرادملا يف يسنجلا فنعلا

 لامعأ تبكترا دق لودلل ةعباتلا ريغ ةحلسملا تاعامجلاو لودلل ةعباتلا ىرخألا ةينمألا تانايكلاو نوناقلا ذافنإ تاوقو ةحلسملا تاوقلا نأ ىلإ يملاعلا فلاحتلا لصوت
 ةلود 71 كانه تناك ,9102و 5102 نيب هنأ ىلإ يملاعلا فلاحتلا لصوت 81.تاملعمو تابلاط قحب ساسألاب ،اهباقعأ يفو سرادملا ىلع تامجهلا ءانثأ يسنج فنع

 ,يدنوروب ,ناتسناغفأ :يه تامجهلا نم عونلا اذه تدهش يتلا ريرقتلا يف ةلومشملا لودلا .ريرقتلا يف ةلومشم ةلود 51 اهنمو ,تامجهلا هذه لثم تدهش
 فلاحتلا لصوت امك .نميلا ,اليوزنف ,نادوسلا ,نادوسلا بونج ,لاموصلا ,نيبلفلا ,ايريجين ,اوغاراكين ,رامنايم ,قارعلا ,رصم ,ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج ,ايبمولوك
 قيثوت مت ,7102 ىلإ 3102 نم ةرتفلا يف ,لثملاب .يوبابمزو ايسينودنإ نم لك يف اهيلإو اهنم قرطلا يفو تاعماجو سرادم يف يسنج فنع لامعأ عوقو ىلإ يملاعلا
.ةلود 71 يف سرادملاب لصتملا يسنجلا فنعلا
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 لبق نم ورهن لالرهاوج ةعماجب ةبلاط ىلع ضبقلا
 يف ،ميلعتلا موسر ةدايز دض ةرهاظم ءانثأ ةطرشلا
.9102 يناثلا نيرشت/ربمفون 81 خيراتب ،دنهلا ،يهلدوين

زرتيور/يقيدصشيناد© 9102
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 دي ىلع باصتغالل انم ةدحاو لك تضرعت"
"نيحلسملا دحأ
 ,7102و 6102 يف ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج يف ىربكلا ياساك ةقطنم يف عازنلا ءانثأ
 تامجهلا ءانثا ةحلسم تاعامج لبق نم يسنج فنع تالاح ةدع يملاعلا فلاحتلا قثو
اماع 21 اهرمع ةاتف تور .اهدعبو سرادملا ىلع

ً
 تايتفلا ايشيليملا رصانع بصتغا فيك 

 ةسردملا يف انك ،ناسين/ليربأ 51 يف" :7102 ماع يف ةسردملا نم رارفلاب نمقي نهو
اعيمج انضكر .برهن نأ انل اولاقو نوملعملا ءاج .ةمداق ايشيليملا نأ انعمسو

ً
 ،تابراه 

 .]ّانم ةسمخب[ اوكسمأ نوحلسملا نكل ،ةباغلا ىلإ انيرج ]...[ بهذن نيأل فرعن نكن مل نكل
 انأ تضرعت مث .انمواق اننكل ،انديمعت متي نأو ايشيليملا ىلإ مضنن نأ نوديري مهنإ اولاق
91."نيحلسملا دحأ دي ىلع باصتغالل انم ةدحاو لك تضرعت .باصتغالل يتاليمزو

 ىرخألا ةينمألا تانايكلاو نوناقلا ذافنإ تاوقو ةحلسملا تاوقلا لبق نم يسنجلا فنعلا لازي ال
 اهنم قرطلا يفو تاعماجلاو سرادملا يف ،لودل ةعباتلا ريغ ةحلسملا تاعامجلاو لودل ةعباتلا
 عنمي يسنجلا فنعلاب طيحملا مصولاف .تانايبلا عمج صخي اميف تاعوضوملا بعصأ نم ،اهيلإو
 عونلا اذهب غالبإلا متي امدنع .تاءادتعالا هذه عوقوب غالبإلا نم – تاغلابلاو تالفطلا نم – تايجانلا

اردان ةعقاولا عقوم ليصافت نإف ،فنعلا نم
ً
 يف ثدح دق ناك نإ ديدحت نم بّعصي ام ،لجسُت ام 

�.اهب ةطيحملا قرطلا يف مأ ةسردملا

 يلاعلا ميلعتلا ىلع تامجهلا

 نيلماعلاو يلاعلا ميلعتلا بالطو تآشنم ىلع موجه 0021 نم رثكأ عوقو ىلإ يملاعلا فلاحتلا لصوت
 ,تامجهلا هذه نيب نم .ةدحاو ةلود ادع ريرقتلاب ةلومشملا لودلا عيمج يف ,9102و 5102 نيب هيف
 تماق ،ةيركسع هبش تاعامج وأ نوناقلا ذافنإ تاوقو ةحلسملا تاوقلا نم طروتب اهنم ةئملاب 57 ناك
 ريراقتلا رثكأ ترهظ .اهيف نيلماعلاو تاعماجلا بالط دض ةطرفملا ةوقلا مادختساو زاجتحاو لاقتعاب
 ايكرتو نادوسلاو نيطسلفو اوغاراكينو دنهلاو ايبمولوكو ايبويثإ نم لك يف عئاقولا كلت لوح
 تاعماجلاب نيلماعلاو بالطلا نم فلأ نم رثكأ ضرعت ايكرتو نادوسلاو دنهلا نم لك يف .اليوزنفو
�.تامجهلا كلتل ةجيتن زاجتحالا وأ لتقلا وأ ةباصإلل

 تامجه ىلع تلمتشا ,9102و 5102 نيب ةعقاو 003 نم رثكأ عقاوب ،يلاعلا ميلعتلا ىلع تامجهلا عبُر
 تاوقلا لبق نم تامهادمو تارجفتم مادختساو قارحإ ثداوح اهنم .ةيعماج تآشنمو قفارم ىلع
 .لودل ةعبات ريغ ةحلسم تاعامجو لودل ةعبات ىرخأ ةينمأ تانايكو نوناقلا ذافنإ تاوقو ةحلسملا
 ةرتفلا ءانثأ نميلا يف تناك يلاعلا ميلعتلا تآشنمو قفارم ىلع تامجهلا لوح ةدراولا ريراقتلا رثكأ
 031 نم رثكأ عوقوب ةيمالعإ رداصمو يندم عمتجم تامظنمو ةدحتملا ممألا تدافأ ثيح ,ةروكذملا

 نم ةيوجلا تاراغلاو تارجفتملاو فصقلا ببسب ةداع ،يلاعلا ميلعتلا تآشنمو قفارم ىلع ةمجه
.ةلوهجم فارطأ

 نم ريثكلا ترمُد .ناتسناغفأ يف راهدنق ميلقإ ،يراز ةقطنمب مهلصف يف بالطلا
 ءارعلا ىلع ةفوشكم لوصفلا تحبصأف ،ةيوجلا تاراغلا ءانثأ ةسردملا تايانب
.ةسردملا نم ءزج لالتحا يف ةيلحملا ةطرشلا رمتست .صاصرلا راثآ اهبو

يكسنيلغينافيتس©
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 يف ةسردملاب اهلصف يف تاونس 01 رمعلا نم غلبت ةبلاط
 ةباصإ دعب .ايناركوأ يف تسالبوأ كستنود ةعطاقمب ،اكنيرام
 نم لافطألا عُنم ،ةسردملا ءانف يف اهعارذ يف ةصاصرب ةلفط
.ءانفلاب بعللا

.V nostrebliG/7180510NU/FECINU 7102 ©
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ميلعتلا ىلع تامجهلا نم يردنجلا بناجلا

 73 ـلا نم لقألا ىلع ةلود 12 يف ,نهعون ببسب ,تامجهلل ةضرع رثكأ نكو رشابملا فادهتسالل نضرعت تايتفلاو ءاسنلا نأ ىلإ يملاعلا فلاحتلا لصوت ,9102و 5102 نيب
 ،ناتسكاب ،ايريجين ،اوغاراكين ،رامنايم ،ايبيل ،قارعلا ،ناريإ ،دنهلا ،رصم ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج ،ايبمولوك ،يدنوروب ،ناتسناغفأ :ريرقتلاب ةلومشملا ةلود
 ءاسنلا ميلعتل فينع عمق وأ يسنج فنع ةروص يف تامجهلا هذه تناك ماع لكشب .نميلا ،اليوزنف ،ايكرت ،ايروس ،نادوسلا ،نادوسلا بونج ،لاموصلا ،نيبلفلا
�.تايتفلاو

 فلاحتلا لصوت .ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمجو ايريجين نم لك يف تايتفلاو ءاسنلا ىلع ميلعتلا ىلع تامجهلا راثآ قمعأ لكشب يملاعلا فلاحتلا صحف دقلو
اضيأو ،ةيتفلا ميلعت ةيولوأ تالئاعلا يلعت ذإ ،سرادملا موسر عفد ىلع ةردق لقأ نهنأل ،ةيتفلا نم لقأ بسنب عازنلا دعب سرادملل ندعي تايتفلا نأ ىلإ يملاعلا

ً
 ببسب 

 تاعامجلا نهدنجت يتاللا تايتفلا نأ ىلإ يملاعلا فلاحتلا لصوت امك 02.اهنمو اهيلإ قيرطلا يفو سرادملا يف ةماع ةروصب نامألا مادعناو يسنجلا فنعلا نم فوخلا
 فاطتخا ىدأ ،ايريجين يف 12.ةسردملل ةدوعلا نم فوخلاو يزخلاب نرعشي نهلعجت يتلا ةراضلا ةيعامتجالا ديلاقتلل ةجيتن يعامتجالا ءاصقإلاو مصولا نهجاوي ةحلسملا
ارسق نهجيوزتو تايتفلا

ً
�22.ميلعتلا مامتإو سرادملا دايترا نم نهعنم ىلإ مارح وكوب يلتاقم نم 

ةيباجيإ تاروطت

 ىلع قيدصتلا عم مخزلا داز .تامجهلا نم تاعماجلاو سرادملاو نيملعملاو بالطلا ةيامحل ةمهم تاوطخ نويلحمو نويلود نولعاف ذختا ،ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا ءانثأ
ف يعوط يسايس نالعإ وهو ،هذافنإو ةنمآلا سرادملا نالعإ

ُ
�.تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل 5102 يف عيقوتلل حت

 ،سرادملل يركسعلا مادختسالاو ميلعتلا نع تامجهلا عنمل ريبادت ذاختاب لودلا هذه تدعو .ةنمآلا سرادملا نالعإ ىلع تقدص دق ةلود 401 تناك 0202 رايأ/ويام ىتح
�.تاكاهتنالا كلت نع نيلوؤسملا ةبساحمو ،تامجهلا عم لماعتلاو عنمل مظن عضول ،اهب غيلبتلاو تامجهلا لوح تانايب عمج عم

 نم ،تاعيرشت تلّعف وأ ةلصلا تاذ تاسايسلاو ةيركسعلا ئدابملاو ةلدألا ليدعتب ةدحتملا ةكلمملاو ارسيوسو نيبلفلاو جيورنلاو ادناليزوينو كرامندلا لثم لود تماق ،5102 ذنم
 ،ةنمآلا سرادملا نالعإ عيقوت دعب سرادملا ضعب نم باحسنالا يف ةيموكحلا ةحلسملا تاوقلا تأدب نميلا يف 32.سرادملل ةحلسملا تاوقلا مادختسا قاطن قييضت وأ رظح لجأ
 لقألا ىلع ةدحاو يركسع مادختسا ةعقاول تضرعت يتلا 5102 يف ةنمآلا سرادملا نالعإ ىلع تقدص يتلا ةلود 21 ـلا نيب نمو 42.نميلاب ةينعملا ءاربخلا ةعومجم بسحب
�8102.52 يف اريرقت 08 ىلإ ,5102 يف سرادملل يركسع مادختسا تالاحب اريرقت 061 وحن نم عجارت ىلإ يملاعلا فلاحتلا لصوت ,سرادملل

 تاعازنلاو لافطألاب ينعملا ماعلا نيمألل صاخلا لثمملل ةدحتملا ممألا بتكم عم قافتالاب لمع ةطخ ىلع ةحلسم ةعامج تعقو ،ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج يفو
 ايريجينو يلام نم لك تأشنأ دقلو 62.كاهتنالا اذه ءاهنإب مازتلا لمشت يتلا ىلوألا لمعلا ةطخ يهو ،سرادملا ىلع تامجهلا نع عانتمالاب مازتلا لمشي امب ،ةحلسملا
اناجل – ىرخأ لود نيب نم – نميلاو

ً
�72.ميلعتلاب ةصاخلا ةيامحلا ريبادت زيزعت لجأ نم ،نالعإلا ذيفنتل 

 ،نالعإلا ىلع قيدصتلا ىلإ ةفاك لودلا اعد يذلا ،سيريتوغ وينوطنأ ةدحتملا ممألا ماع نيمأ مهنمو ،ةنمآلا سرادملا نالعإ معد نع ىوتسملا وعيفر نولوؤسم برعأ دقل
الضف ،9102و 8102 يماعل ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا لوح ةيونسلا هريراقت يف

ً
 تماق امك .نيسحلا دعر ديز ناسنإلا قوقحل قباسلا يماسلا ةدحتملا ممألا ضوفم نع 

الضف ،نمألاو ملسلاو ءاسنلاو ،حلسملا عازنلا يف لافطألاو نييندملا ةيامح لوح ةحوتفملا نمألا سلجم تاشقانم ءانثأ نالعإلا ىلع ءوضلا طيلستب ءاكرشو لود
ً
 نع 

�82.ناسنإلا قوقح سلجم تاشقانم

افارتعا ةنمآلا سرادملا نالعإ بستكا كلذك
ً
 ةيممأ ةئيه 53و ةلود 08 هترضح دقو ،ةينابسإلا ةموكحلا هتفاضتسا يذلا ةنمآلا سرادملل ثلاثلا يلودلا رمتؤملا ءانثأ 

�.يندم عمتجم ةمظنمو

 نيملعملاو بالطلا ةيامحل هلمع بجي امم ريثكلا كانه نأب رقي يملاعلا فلاحتلا نإف ،ةحضاوو ةظوحلم تامجهلا نم ميلعتلا ةيامح ليبس يف مدقتلا هجوأ تناك نيح يف
�:ةيساسألا يملاعلا فلاحتلا تايصوت يلي اميف .تامجهلا نم ،تايوتسملا ةفاك ىلع ةيميلعتلا تاسسؤملاو ميلعتلاب نيلماعلاو

اعيمج نيملعملاو بالطلا ةردق نمضي امب ةنمآلا سرادملا نالعإ معدتو ذفنتو ىلع قدصت نأ لودلا ىلع
ً
� .نامأ يف ميلعتلاو ملعتلا ىلع 

• ةيداشرإلا ةلدألا ذيفنت لالخ نم لمشي امب ،ةيركسع ضارغأ يف تاعماجلاو سرادملا مادختسا نع عانتمالا ةحلسملا تاعامجلاو ةحلسملا تاوقلا ىلع
.ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامحل

• ،ميلعتلا ىلع موجهلا عون بسحب تانايبلا لصف لمشي امب ،ميلعتلا ىلع تامجهلا لوح غالبإلاو دصرلا نم يوقت نأ ىرخألا دصرلا تائيهو لودلا ىلع
 دوهج نيسحتل ،ةسسؤملا عونو اهلالخ ةقلغم ةيميلعتلا ةسسؤملا تناك يتلا مايألا ددعو نيلوؤسملا صخشلا/ةعامجلاو عقوملاو نسلاو سنجلا بسحبو
.ميلعتلا ىلع تامجهلا عم لماعتلاو ةياقولا

• .لداع لكشب اهنع نيلوؤسملا يضاقت نأو ميلعتلا ىلع تامجهلا يف جهنمم لكشب ققحت نأ يلودلا لدعلا تاسسؤمو لودلا ىلع

• وأ قرعلا وأ سنجلا نع رظنلا ضغب ميلعتلا ىلع تامجهلا نم نيجانلا عيمجل زييمت نود ةدناسملا مدقت نأ ىرخألا ةينعملا تاسسؤملاو لودلا ىلع
 ،ةلمتحملا فاعضتسالا هجوأو سنجلا ىلع ءانب ةصاخلا مهبراجتو تائفلا فلتخم تاجايتحا ةاعارم عم ،ىرخأ قورف ةيأ وأ ةيداصتقالا-ةيعامتجالا ةيفلخلا

.يرسقلا حوزنلاو ةقاعإلا لثم

• يردنجلا طيمنتلل يدصتلا لمشي امب ،بالطلل ةيعامتجا-ةيسفنلاو ةيندبلا ةيامحلا حيتيو مالسلا ميق نم ميلعتلا ززعي نأ نامض ميلعتلا يمدقم ىلع
 .ميلعتلا ىلع تامجه نع رفستو نم مقافتو ىلإ يدؤت يتلا تاقوعملاو

• ىرخألا فارطألا عيمجو تاعماجلاو سرادملا عم نواعتلا لالخ نم لمشي امب ،ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ ميلعتلل نمآلا لوصولا ريفوت لودلا ىلع ،نكمأ املك
�.تامجه عوقو لاح يف ةلماشلا نامألا ططخ ريفوتلو تامجهلا رطخ ليلقتل تايجيتارتسا ريوطتل ةينعملا
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 ،ايريجين ،يشباد يف تابلاطلا نم يلاخ لصف
 يف ةاتف ةئم نم رثكأ مارحوكوب تفطتخا ثيح
 .8102 طابش/رياربف

يبالوفأ/زرتيور© 8102

tsuguA ,areezaJ lA ”,rorroh reehs ni dedne noisrucxe lufyoj a woH :ercassam sub nemeY“ ,soordE lasiaF dna yrabhoglA damhA 61, 8102, :رظنا1

lmth.230808141618081-rorroh-reehs-dedne-noisrucxe-lufyoj-ercassam-sub-nemey/serutaef/htpedni/moc.areezajla.www//:sptth)9102 لوألا نيرشت/ربوتكأ 13 يف عالطالا مت(

eht emac nehT .gnihgual dna gnittahc erew nemeY ni pirt dlefi a no syobloohcs ehT“ ,reyyanuM affaW dna ,eizneKcM aneehS ,zizaledbA amlaS ,rigablE amiN :رظنا2

lmth.xedni/ltni-ekirts-sub-loohcs-nerdlihc-nemey/tsaeelddim/31/80/8102/moc.nnc.www//:sptth ,9102 ,72 yraurbeF ,NNC ”,ekirtsria)9102 يناثلا نيرشت/ربمفون 4 يف عالطالا مت(،

erutuF efaS a fo gnimaerD llitS sI nemeY nI yoB elttiL a ,dekcattA saW suB loohcS siH retfA raeY A” ,9102 tsuguA ,nerdlihC eht evaS,“ :رظناو

pu-wollof-nerdlihc-no-kcatta-sub-loohcs-noitilaoc-del-iduas-nemey/esnopser-ycnegreme/od-ew-tahw/su/gro.nerdlihcehtevas.www//:sptth)يناثلا نيرشت/ربمفون 5 يف عالطالا مت 

emirC raW tnerappA gnibmoB suB noitilaoC :nemeY” ,8102 ,2 rebmetpeS ,esaeler swen hctaW sthgiR namuH,“ :رظناو )9102

#emirc-raw-tnerappa-gnibmob-sub-noitilaoc-nemey/20/90/8102/swen/gro.wrh.www//:sptth)رظناو )9102 لوألا نيرشت/ربوتكأ 13 يف عالطالا مت: ,soordE lasiaF dna yrabhoglA damhA

,8102 ,61 tsuguA ,areezaJ lA ”,rorroh reehs ni dedne noisrucxe lufyoj a woH :ercassam sub nemeY“

lmth.230808141618081-rorroh-reehs-dedne-noisrucxe-lufyoj-ercassam-sub-nemey/serutaef/htpedni/moc.areezajla.www//:sptth)9102 لوألا نيرشت/ربوتكأ 13 يف عالطالا مت(.

enuJ ,354/9102/S ”,nemeY ni tciflnoc demra dna nerdlihC“ ,licnuoC ytiruceS NU 3, 9102, :رظنا3

fdp.354_9102_s/D7%9FF69FF4E6FC-3DC8-C9E4-72D6-B9FCFB56B7%/fc/fta/gro.troperlicnuocytiruces.www//:sptth)53 ةرقف )9102 يناثلا نيرشت/ربمفون 6 يف عالطالا مت.�

lirpA ,semiT kroY weN ehT ”,suB loohcS no ekirtS nemeY ni ycnerapsnarT eroM segrU rednammoC .S.U“ ,ttimhcS cirE 72, 8102, :رظنا  4

lmth.nerdlihc-nemey-ekirtsria/tsaeelddim/dlrow/72/80/8102/moc.semityn.www//:sptth)0202 طابش/رياربف 1 يف عالطالا مت(.

emirC raW tnerappA gnibmoB suB noitilaoC :nemeY” ,8102 ,2 rebmetpeS ,esaeler swen hctaW sthgiR namuH,“ :رظنا5

emirc-raw-tnerappa-gnibmob-sub-noitilaoc-nemey/20/90/8102/swen/gro.wrh.www//:sptth)ةيندم ةافو 15 دوجو نم نييندملا ىلع راثآلا دصر عورشم ققحت“ :)0202 رايأ/ويام 02 يف عالطالا مت 

.”لافطألا نم ةيبلاغلاو ،موجهلا ءارج نييندملا فوفص يف ةباصإ 97و

tsuguA ,semiT kroY weN ehT ”,suB loohcS no ekirtS nemeY ni ycnerapsnarT eroM segrU rednammoC .S.U“ ,ttimhcS cirE 72, 8102, :رظنا6

lmth.nerdlihc-nemey-ekirtsria/tsaeelddim/dlrow/72/80/8102/moc.semityn.www//:sptth)0202 راذآ/سرام 02 يف عالطالا مت(. 

srehto eht deef ro latipsoh eht ot dlihc eno ekat - od uoy dluow tahW” ,9102 ,nerdlihC eht evaS?,“ :رظنا7

noitirtunlam-etuca-ereves-nemey/esnopser-ycnegreme/od-ew-tahw/su/gro.nerdlihcehtevas.www//:sptth)0202 طابش/رياربف 1 يف عالطالا مت(.

yraurbeF ,repaP gnfieirB ”,kcattA morf noitacudE tcetorP :erutuF s’nemeY draugefaS“ ,AEPCG 9102, :رظنا8

fdp.9102_erutuf_snemey_draugefas/stnemucod/selfi/tluafed/setis/gro.noitacudegnitcetorp.www//:ptth)3 ص )0202 رايأ/ويام 02 يف عالطالا مت.�

yluJ ,tnemetatS FECINU ”,loohcs ot egamad tnacfiingis sesuac dna nerdlihc eerht sllik ,airyS ,nirfA ni kcattA“ ,erealeppaC treeG 21, 9102, :رظنا  9

loohcs-egamad-tnacfiingis-sesuac-dna-nerdlihc-eerht-sllik-airys-nirfa-kcatta/sesaeler-sserp/gro.fecinu.www//:sptth)رظناو )9102 يناثلا نيرشت/ربمفون 1 يف عالطالا مت: ,FECINU

fdp.fdp.9102tsuguA-teehStcaF-RYS/elfi/6245/aidem/anem/gro.fecinu.www//:sptth ,9102 tsuguA ,FECINU ”,sisirC airyS :stcaF tsaF“)ص )9102 يناثلا نيرشت/ربمفون 1 يف عالطالا مت 

2.�

 مت(fdp.02%fdp.etadpu02%rebmevoN02%airys02%teehstcaF/elfi/6396/aidem/anem/gro.fecinu.www//:sptth ,9102 rebmevoN ”,sisirC airyS :stcaF tsaF“ ,FECINU :رظنا  01

�.2 ص )0202 رايأ/ويام 02 يف عالطالا

enuJ ,esaeler sserP ”,snesrow tciflnoc sa ,nwod tuhs nooremaC enohpolgna ni sloohcs fo tnec rep 08 revO“ ,sweN NU 12, 9102, :رظنا  11

1701401/60/9102/yrots/ne/gro.nu.swen//:sptth)9102 زومت/ويلوي 52 يف عالطالا مت(.

.)9102 طابش/رياربف 91 يف عالطالا مت(deerf stneduts 071 :pandik nooremaC” 44518274-acirfa-dlrow/swen/moc.cbb.www//:sptth ,9102 ,81 yraurbeF ,sweN CBB,“ :رظنا21

yraurbeF ,esaeler sserP ”,ytirucesni gniworg ot eud sraey owt tsal eht ni elbuod lehaS eht ni serusolc loohcS“ ,FECINU 72, 9102, :رظنا31

fecinu-ytirucesni-gniworg-eud-sraey-owt-tsal-elbuod-lehas-serusolc-loohcs/sesaeler-sserp/gro.fecinu.www//:sptth)9102 يناثلا نيرشت/ربمفون 4 يف عالطالا مت(.

etniarc al ceva ruoj euqahc tiv nO“) ”osaF anikruB ni raef ni loohcs ot kcab og srehcaet :’deppandik dna dekcatta gnieb fo raef yliad eht htiw evil eW’“ ,ecuoD eihpoS :رظنا41

,9102 ,03 rebmetpeS ,ednoM eL ”,(osaF anikruB ua sforp sel ruop ertnev ua ruep al eértner :”évelne te éuqatta ertê’d

lmth.2123_1163106_ertnev-ua-ruep-al-eertner-ruel-tnof-sruesseforp-sel-osaf-anikrub-ua/03/90/9102/elcitra/euqirfa/rf.ednomel.www//:sptth)يناثلا نيرشت/ربمفون 4 يف عالطالا مت 

9102(.

yaM ,stnemugrA nacirfA ”,sisirc s’nooremaC fo smitciv tneduts ehT :”niaga loohcs ot enog ton ev’I”“ ,gnufoF somA 41, 9102, :رظنا51

/sisirc-enohpolgna-smitciv-tneduts-sloohcs-nooremac/41/50/9102/gro.stnemugranacirfa//:sptth)9102 يناثلا نيرشت/ربمفون 4 يف عالطالا مت(.

rebmetpeS ,5.PRC/24/CRH/A ”,ramnayM no noissiM gnidniF-tcaF lanoitanretnI tnednepednI eht fo sgnidnfi deliateD“ ,licnuoC sthgiR namuH NU 61, 9102, :رظنا61

fdp.5.PRC_24_CRH_A/61909102/ramnayM-MFF/licnuoCRH/seidoBRH/stnemucoD/gro.rhcho.www//:sptth)133-923 تارقف )9102 يناثلا نيرشت/ربمفون 1 يف عالطالا مت.�

S-709/37/A،03/905/9102 ”ماعلا نيمألا ريرقت :ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا“ ،نمألا سلجمو ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا“ ،نمألا سلجم  71 �.491 ةرقف ,9102 زومت/ويلوي

slriG dna nemoW no noitacudE no skcattA fo tcapmI :”tuobA klaT ot lufniaP yreV sI tI“ ,AEPCG, (AEPCG :kroY weN, 9102), :رظنا  81

fdp.sdaerpsbew_serwol_9102_von_noitacude_no_skcatta_fo_tcapmi/stnemucod/selfi/tluafed/setis/gro.noitacudegnitcetorp//:ptth)14-93 تارقف )0202 راذآ/سرام 02 يف عالطالا مت.�

kroY weN) ,ognoC fo cilbupeR citarcomeD ,ecnivorP lartneC iasaK ni slriG dna nemoW rof noitacudE no skcattA fo tcapmI :”tsoL evaH I tahT llA“ ,AEPCG: :رظنا  91

fdp.slrig_dna_nemow_no_skcatta_iasak_crd/stnemucod/selfi/tluafed/setis/gro.noitacudegnitcetorp.www//:ptth ,(9102 ,AEPCG)83 ص،)9102 رايأ/ويام 02 يف عالطالا مت.�

tsoL evaH I tahT llA“ ,AEPCG”. :رظنا  02

�.قباسلا12

slriG dna nemoW nairegiN rof noitacudE no skcattA fo tcapmI ehT :loohcS ot kcaB oG reveN lliW I“ ,AEPCG,” (rebotcO ,AEPCG :kroY weN 8102), :رظنا  22

fdp.slrig_dna_nemow_nairegin_no_skcatta/stnemucod/selfi/tluafed/setis/gro.noitacudegnitcetorp.www//:ptth)24 ص،)9102 راذآ/سرام 52 يف عالطالا مت.�

 يناثلا نوناك/رياني 0.1 ةخسنPSJ 5231 مقر هيجوت ،1 ءزج ,ةيركسعلا تايلمعلا يف يناسنإلا نمألا عاطق ,عافدلا ةرازو ؛9102 رايأ/ويام 1 خيراتب ةفاضإ ,ةحلسملا عازنلا نوناق لوح ةيرسيوسلا ةحلسملا تاوقلا ليلد  32

sthgiR namuH :يف درو امك 9102 يناثلا نوناك/رياني 8 ,4 دلجم .)ةيناث ةعبط(MO 96 ؛حلسملا عازنلا نوناقل ةحلسملا تاوقلا ليلد ،ةحلسملا تاوقلا ،ادناليزوين ،22-91:6و 31:6و 1:6و 41:3 ماسقأ ,9102

,(9102 yaM ,hctaW sthgiR namuH :kroY weN) ,enirtcoD yratiliM dna ,seiciloP ,swaL :esU yratiliM morf sloohcS gnitcetorP ,hctaW

fdp.0_bew_9150drc/fdp_troper/selfi/tluafed/setis/gro.wrh.www//:sptth)و .88 ص،)9102 يناثلا نيرشت/ربمفون 4 يف عالطالا مت: sloohcS gnitcetorP rof senilediuG eht esU“ ,AEPCG

/senilediug-eht-esu/noitatnemelpmi/gro.noitacudegnitcetorp.dss//:sptth  ,0202 yaM ”,esU yratiliM morf seitisrevinU dna)لوح ولسوأ رمتؤمل ريرقتو،)0202 رايأ/ويام 02 يف عالطالا مت 

�.يملاعلا فلاحتلا ,ةروشنم ريغ ةقيثو .91 ص ,5102 ،جيورنلا ،ولسوأ ،ةيجراخلا ةرازو ،ةنمآلا سرادملا

PRC/24/CRH/A ”,nemeY no strepxE lanoigeR dna lanoitanretnI tnenimE fo puorG eht fo sgnidnfi deliated eht fo tropeR“ ,licnuoC sthgiR namuH NU.1*, :رظنا  42

fdp.1_PRC_24_CRH_A/D7%9FF69FF4E6FC-3DC8-C9E4-72D6-B9FCFB56B7%/fc/fta/gro.troperlicnuocytiruces.www//:sptth ,9102 ,3 rebmetpeS)راذآ/سرام 02 يف عالطالا مت 

�.227 ةرقف،)0202

rebotcO ,teehS tcaF AEPCG ”,noitaralceD sloohcS efaS eht fo tcapmI lacitcarP“ ,AEPCG 9102, :رظنا  52

fdp.9102_rebotco_teehs_tcaf_dss/stnemucod/selfi/tluafed/setis/gro.noitacudegnitcetorp//:ptth)9102 يناثلا نيرشت/ربمفون 5 يف عالطالا مت(.

enuJ ,esaeler sserP ”,cilbupeR nacirfA lartneC eht ni dengiS nerdlihC tcetorP ot nalP noitcA“ ,tciflnoC demrA dna nerdlihC rof GSRS eht fo ecfifO 41, 8102, :رظنا62

/cilbuper-nacirfa-lartnec-eht-ni-dengis-nerdlihc-tcetorp-ot-nalp-noitca/gro.nu.tciflnocdemradnanerdlihc//:sptth)9102 ناريزح/وينوي 3 يف عالطالا مت(.

rebotcO ,teehS tcaF AEPCG ”,noitaralceD sloohcS efaS eht fo tcapmI lacitcarP“ ,AEPCG 9102, :رظنا72

fdp.9102_rebotco_teehs_tcaf_dss/stnemucod/selfi/tluafed/setis/gro.noitacudegnitcetorp//:ptth)9102 يناثلا نيرشت/ربمفون 5 يف عالطالا مت(.

.قباسلا82
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