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Bة.لاقتنالا ةلحرملا تأد |}

الد¸و .تاونس 8 نم ¶��أ ذنم ا.kيل +
ً

 م½�حتو ةروثلا فادهأ ققحت ة.طارقم@د ةد@دج ةلود ءانب نم 
 فرطتلا تاعامجو تا.شlلملاB صغ7و ،ةحلسملا تاعا®لاو ة.سا.سلا تاماسقنالا هقزمت اًدلB ا.kيل تح�صأ ؛ناس¡إلا قوقح
{;اع7و ،ف.نعلا

{| باقعلا نم ةانجلا تالفÃو ناس¡إلا قوقح كاهتنا نم +
 ةدا.س ضرف نع ةشهلا ةلودلا تاسسؤم زجع لظ +

 +Çنت ةلماش ة.سا.س ة7¦س'ل لصوتلا نكم@ نل هنودB يذلا ،عا®لا فارطأ {�Åب قفاوتلل ة.لاقتنالا ةلحرملا ترقتفا .نوناقلا
{| +4ودلا عمتجملا قفخأ ام� .رارقتسالاو نمألا با.غو عا{{�لا مهكهنأ نيذلا {�Åيkيللا ةاناعم

 ةحلاصملاو مالسلا فلم ةرادإ +
{| ة.سا.سلا

{| ةكراشملا عا®لا فارطأ تداتعاو ،ا.kيل +
 لواح .اهنع صوكنلاو ىرخألا ولت تاقافتالا ماربÃو ة.لودلا تاعامتجالا +

{| ،روتسدلا ةBاتك نويkيللا
 ة.سlسأتلا ةئيهلا تردصأ ،لدجلا نم تاونس دع¸و .فنعلاو +Êا.سلا باطقتسالا تاماود لظ +

|}
  أدB دق نا� +4ودلا عمتجملا نأ مغر¸و ،ءاتفتسالل عوFGملا بهذ@ مل .ناس¡إلا قوقح م½�ح@ ال روتسد عوFGم 2017 ف.ص +
Íاسح نم طقسBهتا Ï}اختنالا دقع *ع زكري حبصأو ،الوأ روتسدلا رارقإ ةروBتا Bالح اهرا�تعا

ً
 كراعملا نأ الإ ؛+>Ôيللا سوباÒلل 

{| ةأجف تعلدنا +½Ôلا
{Öاملا لÕ7بأ نم عبارلا +

 .ةماتق ¶��أ ود�ي +>Ôيللا دهشملا لعجت +
|}
 راثآ ةجلاعمل ةجاحلا رهظت ،+{Ôطولا لالقتسالاو ة.بعشلا تاروثلاو ة.لهألا بورحلاو ةحلسملا تاعا®لا باقعأ +

{Öاملا
 +Ûمتجملا مالسلا ز67عت فدهب كلذو .ناس¡إلا قوقح تاÙاهتنا نع {�Åلوئسملا ة�ساحمو ،ة.سا.سلا تاماسقنالاو +

{| متتو .ناس¡إلا قوقحو تاÕ7حلا +Üح7و ة.طارقم@دلا ززع@ د@دج +²امتجا دقع سlسأت >�ع ؛باطقتسالا با�سأ ةجلاعمو
+ 

 {�Åنطاوملا {�Åب {��يمتلا *ع ءاضقلل ة7روتسد تا.لآ عضوو ،ة.نمألاو ة.ئاضقلاو ة.سا.سلا ةلودلا تاسسؤم ةلÞ.ه ةداعإ ەراطإ
الضف ،داسفلا ةحفاÞمو

ً
 ةعانص وأ ،روتسدلا ل@دعت نوك@ اذهل .اهلوادتو ةطلسلل لوصولا *ع +Üلسلا سفانتلا دعاوق نع 

{| ة.سا.سلا فادهألاو لحارملا زربأ دحأ ،د@دج روتسد
 لودل لوحتلاو حلسملا عا{{�لا ءاهنإل ÛسÔ½+ áلا تاعمتجملاو لودلا +

{| عا½�قالا قيدانص >�ع ،ةف.نعلا لئاسولل ءوجللا نود اهتاعاÏ لحB ة.سا.سلا فارطألا اهيف موقت ة.طارقم@د
 ةرح تاBاختنا +

 .ة.طارقم@دلا دعاوقل اًقفو ةلداعو
{| ةدرا�لا برحلا ة@اهن ت�قعأ +½Ôلا تاونسلا تدهش

{| طقف سlل ،��تاسدلا ءانب تا.لمع نم اً��بك اًددع 1989 +
 ا¸وروأ +

{| لودلا نم د@دعلا تدهش لB ،ة.قFGلا
{| ��تاسدلا ءانب تا.لمع ا.سآو ا.قÕ7فأو ة.¸¦نجلا اÕ7Þمأ +

 ة.سا.س تالوحت باقعأ +
{| نآلا ةرفاوتملا ةد@دعلا تا>�خلا مغر¸و 1.تاعاÏ ةج.'ن اهضعB ،ة7رذج

 ة7روتسد ةفصو دجوت ال هنأ الإ ؛��تاسدلا ةعانص +
 تاقا.سلا رثؤت ث.ح .روتسدلا ةBاتك دنع لودلا {�Åب ةفلتخملا فورظلاو ةنيا�تملا تاقا.سلا عم +ãاعتلا اهنكم@ ةدحاو
 ةBاتك 4وت'س +½Ôلا ةسسؤملا وأ ءا>�خلا ةنجل وأ ة.سlسأتلا ة.عمجلا را.تخا ةقÕ7ط *ع عمتجم لÒل ةفلتخملا تا>�خلاو
 ام� .عمتجملا تانوكم فلتخم لثمتو لالقتسالاB عتمتت روتسدلا ةBاتك ةمهمB موقتس +½Ôلا ةعومجملا تنا� اذإ امو ،روتسدلا
{| ةكراشملا فارطألاو دارفألل ة.جولويد@ألاو ة.سا.سلا تا{��حتلاB هنومضمو روتسدلا ءانب ة.لمع رثأتت

 مهما{½�لا ردق¸و ،ةغا.صلا +
Bةعراصتملا فارطألا ة�غر ىدم¸و ،ناس¡إلا قوقحل ة.لودلا ��ياعملا¸و ة.طارقم@دلاو ةلادعلا م.ق |}

 4إ لوصولاو ضوافتلا +
áو ة.سا.س ة7¦سåطروتملا ة�ساحمو نوناقلا ةدا.سو ملسلا طسÅ�} |}

 .ة.لاقتنالا ةلادعلا ��بادت ذ.فنتو ناس¡إلا قوقح تاÙاهتنا +
 ة@داصتقالا عاضوألا 4إ ةفاضإلاB ،هعم ة.لحملا فارطألا لعافت ة.ف.كو +>æراخلا لخدتلا لثم ةرثؤم ىرخأ لماوع دجوتو

{;اعت دال�لا تنا� اذإ امو
½;اذلا مÞحلاB بلاطم دهشáو ة.م.لقإ تاماسقنا نم +

+ |}
 تاعومجملا çGخت دقف .ةفلتخم م.لاقأ +

 تاضوافم لالخ بلاطملاو قوقحلا *ع ضوافتلل Ûسá اهنإف اذل ،اهقوقحل ة.بلغألا لهاجت نم ةفلتخملا تا.لقألاو ة.Eثإلا
{|و مالسلا

{| اهشlمهت بنجتل ؛روتسدلا ةBاتك ةلحرم +
 2.ة.بلغألا ةرط.س تحت ناملرب تاشقانم لالخ ل�قتسملا +
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|}
½;أ@ دق ،لBاقملا +

 *ع ،مالسلا قافتال لوصولا وهو ،تاضوافملا ة.لمعل ة.سlئرلا فادهألا دحأ قيقحت *ع {��ك½�لا +
{| ثدح ام وهو .عمتجملا تانوكم فلتخم عامجêب {éح@ د.ج روتسد ةBاتك لثم ة.مهأ لقت ال ىرخأ فادهأ باسح

 ةÕ̧جت +
{| مالسلل نوتياد قافتا 4إ لصوتلا *ع {��ك½�لا ىدأ ذإ ؛كسرهلاو ةنسوبلا

 دعاوق ءانبل مزاللا مامتهالا لذB مدع 4إ 1995 +
{| ة.طارقم@دلا

{| ه.لإ ەا�'نالا مت ام وهو .ناس¡إلا قوقحل ة.لودلا ��ياعملاB م{½�ل7و ةنطاوملا قوقح ززع@ م.لس لÞش� روتسدلا +
+ 

 {�Åب مالس قافتا ماربإ ل�ق روتسدلا ءانب ة.لمع ضوخ رذعتملا نم نوك@ دقف ،كلذ مغر¸و 3.روتسدلا رارقإ دعB رخأتم تقو
{| دامتعالا متي دقو ،ةعزانتملا فارطألا

 مئادلا روتسدلا +Ûضاو مامأ ةددحم فادهأ عض@ تقؤم روتسد *ع ة.لاقتنالا ةلحرملا +
{| ام�

 روتسد ةBاتíل لاجملا 2001 ماعل نوب قافتا حتف املثم ،روتسدلا ةBاتíل لاجملا قÕ7طلا ةطراخ دهمت دقو ،لا�ìن ةلاح +
{| ءانث'سا كانه نíل .ناتس¡اغفأ

{| ةموكحلا تماق ث.ح قيبمزوم ةلاح +
الوأ روتسدلا عضوب 1990 +

ً
 نيدرمتملا عفد فدهب 

 4.مالسلاو تاضوافملل
 اهتاغلB روتسدلا ف½�ع@ نأ 4إ ة.Eيدلاو ة.قرعلاو ة.Eثإلا تا.لقألا ÛسÅ�} áح ةددعتم تا.لاÞشإ ة7¦هلا لوح فالخلا ��ث7و

 لوح لدجلاو ة7¦هلا ��ثت ام� .ة.بلغألا نم ةمواقم اًنا.حأ ½îلت ث.ح ؛ةمألا/بعشلا ة7¦ه نم ل.صأ ءزجك اهخ7راتو اهزومرو
{| تافالخ ناس¡إلا قوقحو عــــFG7'لا *ع اه��ثأتو اهفÕ7عت

+ Bاتك براجت ضعBة.نطولا ة7¦هلا *ع فالخلا لثم ،روتسدلا ة |}
+ 

½|ارعلا روتسدلا ةغا.ص تاشقانم تدهش دقو .+Õ7ñمألا وزغلاو {�Åسح مادص ماظن طاقسإ دعB روتسدلا ةBاتك لالخ قارعلا
+ 

الدج
ً

{| نيدلا عقوم لمش ة7¦هلا ا@اضق لوح 
 رركت اًرخؤمو 5.ة@درفلا تاÕ7حلاو ناس¡إلا قوقح ةاعد قلق راثأ ام وهو ،روتسدلا +

{| ة7¦هلاو ةلودلاو نيدلا لوح لدجلا
  .اًقحال ى{�س ام� ،ا.kيلو س¡وتو ®م لثم ىرخأ ة.Õ̧ع لود ��تاسد ةBاتك براجت +

 ءارجإل ةفلتخملا فارطألا {�Åب اهيلع قفتملا رطألاو دعاوقلا عض@ يذلا ،روتسدلا ةBاتك ل�ق تاBاختنالا ءارجإ نإف اًض@أ
{| هل نوكت دق ،ة�ختنملا لÙا.هلا تا.حالصو ةطلسلا لوادتو تاBاختنالا

+ Bعقوم *ع ةم.خو بقاوع براجتلا ضع 
{| تاÕ7حلاو قوقحلاو ة.طارقم@دلا

ò;ادع فقوم اهيدل ة.ناملرب ة.بلغأ تاBاختنالا زرفت دقف .روتسدلا +
 ة.لودلا ةموظنملا ەاجت +

{| ە��ثأت رهظ@ ام وهو ؛ة.طارقم@دلا م.قلو ناس¡إلا قوقحل
 ءاصقإ دمعتو روتسدلا ةBاتíل ة.سlسأتلا ة.عمجلا ل.كشá ةقÕ7ط +

 .فعضألا ة.عمتجملاو ة.سا.سلا ىوقلا
 
à HIتاسدلا ة^اتك

J لا قا(سbcرعلا عيfgJ 
 

Bلا تاضافتنا عالدنا دعÕ̧رعلا عي;<+، óب داحلا باطقتسالا نهر ماعلا لاجملا حبصأ ام ناعÅ�} ا.سلا مالسإلا ىوقÊ+ امو 
{| ة.مالسإلا ةعFG7لا عقومو ،ة.Eيد مأ ة.ندم ،ةلودلا ةع.بط لوح لدجلا مدتحاو .ة.ندملا ىوقلاB فرعُ@

 فقوملاو روتسدلا +
{| .ةصاخلاو ةماعلا تاÕ7حلا نم

 ط�ختو كا�ترا نم اهيف ام لBÞ ،ة.لاقتنالا اهتا½�ف ضوخ ا.kيلو ®مو س¡وت تأدB 2011 ماع +
{| ثالثلا براجتلا تتوافتو .ة@داصتقالا عاضوألا روهدت نم ةاناعمو نمألل نادقفو

 ةBاتíل اهتقرغتسا +½Ôلا ة.لاقتنالا ة½�فلا ةدم +
{|و ،تاBاختنالا ءارجÃو روتسدلا

 قوقحو ةاواسملاو ة.طارقم@دلا م.قل ةلود ل� هتزجنأ يذلا يروتسدلا صنلا ما½�حا ىدم +
الضف ،تاروثلل ةنلعملا فادهألاو ناس¡إلا

ً
{| نيا�تلا نع 

 .ەرارقإ دعB روتسدلا ه.لع صني ام ذ.فن'ب ما{½�لالا +
{| روتسدلا ةBاتك ةÕ̧جت تدهش

{| ،®م +
الدج ،2011 رياني 25 ةروث باقعأ +

ً
 ة.لا>�يللا بازحألاو ة7روثلا ىوقلا {�Åب 

{E�Ûي امهيأ لوح ة.مالسإلاو ة7راسlلاو
الوأ ەؤارجإ +

ً
 سرام 19 ءاتفتسا ةج.'ن تمسحو .ة.نامل>�لا تاBاختنالا مأ روتسدلا ؛

الوأ ة.نامل>�لا تاBاختنالا ءارجإ حلاصل ةج.'نلا 2011
 تنم.هو نامل>�لا دعاقم ة.بلغأÊ+ Bا.سلا مالسإلا تاعامج تزافو .ً

{|و ،ة.سlسأتلا ة.عمجلا ل.كشá *ع
 6.ناس¡إلا قوقحو تاÕ7حلاB فصع7و ة.طارقم@دلا يداع@ اًهوشم اًروتسد ت�تك 2012 +

 متو ،مÞحلا د.لاقم *ع ةحلسملا تاوقلا تنم.ه ،{�Åملسملا ناوخإلا ةعامجو +Êرم دمحم سlئرلا مÞحB ةحاطإلا دع¸و
{| تاÕ7حلاو قوقحلا باB نأ نم مغرلا¸و .روتسدلا *ع ل@دعت ءارجإل ةد@دج ةنجل ل.كشáو 2012 روتسد ل.طعت

 روتسد +
 صاقتنالاو ناس¡إلا قوقح د.يقتب حمسá تارغث *ع يوتح@ روتسدلا نأ الإ ؛2012 روتسد نم لضفأ تاغا.ص نمضتي 2014

{| تاÕ7حلاو قوقحلا داوم ما½�حا وأ ل.عفت متي مل كلذ مغرب نíل 7.اهنم
 طئاحلا ضرع مÙاحلا ماظنلا ب{Ïو ،روتسدلا +

Bة.لودلا ®م تاما{½�لا |}
الضف ،ناس¡إلا قوقح لاجم +

ً
{|و 8.ة7روتسدلا تانامضلا نع 

 روتسدلا *ع تال@دعت تÕ7جأ  2019 +
 9.هسفن روتسدلا اهيلع صن +½Ôلا دعاوقلل ةفلاخملاB +4احلا سlئرلا مÞح ة½�ف د@دمتل

{| باطقتسالا
ةنراقم ،ةدح لقأ نا� س¡وت +

ً
 Bو ،®م ةلاحåشÞامجارب ل;½

 ة.بلغألا ة�حاص ،ة.مالسإلا ةضهنلا ةكرح تفت�ا +
|}
{| دراولا صنلاB ،روتسدلل ة.سlسأتلا ة.عمجلا +

 كسمتت ملو ،مالسإلا اهنيدو ة.Õ̧علا اهتغل ةرح ةلود س¡وت نأ *ع روتسدلا +
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Bصنلا بلطم |}
 كسمتلا نع ةضهنلا ةكرح تعجارت ام� .ة.عFG7'لا ة.لمعلل ة�سEلاB ة.مالسإلا ةعFG7لا ة.عجرم *ع روتسدلا +

Bقلعتت ةددش'م ىرخأ تاغا.ص Bدملا عمتجملا طغض تحت كلذو ؛ةأرملاو ف@دجتلا;}
 نإف كلذ مغرب 10.ة.سا.سلا ىوقلاو +

{| ة.لاقتنالا ةلحرملا
 4إ ىدأ امم ؛{�Åيناملع {�Åيسا.س {�Åيدا.ق لا.تغا ثداوحو اً.سا.س اًفنع تدهشو ،ة��سÍ نكت مل س¡وت +

{;دم عمتجم تامظنم عــ̧رأ ةطاسو لضفB اهزواجت مت نíلو .ةنحاط ة.سا.س ةمزأ
{| مهاس امم ؛ة.س¡وت +

 روتسدلا ةدوسم رارقإ +
|}
{;دملا عمتجملا رود ز>�ي انهو .2014 رياني +

{| يوقلا +
{| س¡وت +

 ةعامج مÞحB ةحاطإلا ثادحأ تقلأ ام� .ة.لاقتنالا ةلحرملا +
{| {�Åملسملا ناوخإلا

{| ®م +
{| ةنورم ¶��أ اهتلعجو ،ةضهنلا ةكرح ةدا.ق ��كفت *ع اهلالظB 2013 ف.ص +

 ةردا�م عم +ãاعتلا +
{;دملا عمتجملا

 .ة.سا.سلا ة7¦س'لا نم ءزجك ةضهنلا ةموكح ةلاقتسا *ع تصن +½Ôلا قÕ7طلا ةطراخ ذ.فنتو +
 

HI ةروثلا دع^ ام روتسد ءانب
J يللا قا(سلاlgJ  

 
{| روتسدلا لوح لدجلا {��متو ةل7¦ط ة7روتسد ة>�خ ®م كلتمت ام.ف

{;دملا عمتجملل زراB رودB س¡وت +
 نيدل�لا ال� نأ ام� ،+

{| توافتت ة.سا.س بازحأو تا�رح امهيدل
ةصاخو ،دشحلاو م.ظنتلا *ع اهتردق +

ً
{| {�Åملسملا ناوخإلا ةعامج 

 ةكرحو ®م +
{| ةضهنلا

{|اذقلا دعB ام ا.kيل نإف .س¡وت +
+ Bعم تعطقنا ،لجألا ة��صق ة7روتسد ة>�خ كلمت +و ة.لاقتنالا ةلحرملا تأد Bة@اد 

{|اذقلا مÞح
 تامظنم وأ ة.سا.سلا بازحألا ن7¦كت ةÕ7ح نم ةل7¦ط دوقعل تمرُح ا.kيل نأ ام� .روتسد الB مÞح@ نا� يذلا +

{;دملا عمتجملا
{|اذقلا دعB ام ةلحرم أد�ي +>Ôيللا بعشلا لعج ام وهو ؛ة.سائر تاBاختنا م.ظنت ل�ق نم دهشá مل اهنأ ام� ،+

+ 
{| ىرخأ لود اهب تعتمت +½Ôلا ة.م.ظنتلا دراوملاو ة.قوقحلاو ة.سا.سلاو ة7روتسدلا تا>�خلا رفاوت نود

 عيÕ̧لاB فرعُ@ ام قا.س +
الضف .+>;رعلا

ً
 –تاونس ذنم– ةلصاوتملا شاقنلا ة.لمع *ع ةداحلا ة.سا.سلا تاماسقنالاو ةحلسملا تاعا®لا رارمتسا رثأ نع 

  .روتسدلا لوح
{| لالقتسالا ة½�ف لالخ

+ Bسمخ ة@ادìاملا نرقلا تا.نÖ}
+، áشÞتل |}

 60 نم ةنوكم ة.kيل ة.سlسأت ة.عمج 1950 ر¸¦ت�أ +
{| ةقرب م.لقإ ،ثالثلا ة.سlئرلا م.لاقألا نولثم@ اًوضع

{| سلBارط م.لقÃو قFGلا +
{| نازف م.لقÃو برغلا +

 20 ة�سEب ،بونجلا +
{| روتسدلا رارقإ متو .م.لقإ لÒل اًوضع

{| ا.kيل لالقتسا نالعإ نم اÕ7�ًقت نÕ7هش ل�ق 1951 ر¸¦ت�أ +
 متو .1951 >�مسÍد 42 +

{| يرهوج ل@دعت ءارجإ
 +Êونسلا س�ردإ كلملا حبصأو ،ةثالثلا ا.kيل م.لاقأ {�Åب ة.لارد.فلا ةغ.صلا ءاغلإل 1963 ماع روتسدلا +

{| نíلو .ةدحوملا ة.kيللا ةíلمملل اًدئاق
{|اذقلا رمعم د.قعلا ماق 1969 ماع +

+ Bحاطأ يركسع بالقنا Bيل أد�تل ؛كلملاk.ة�قح ا 
 ماق +½Ôلا تاءارجإلا زربأ نم نا�و .+Êا.سلاو +>;زحلا طاشEلا مِّرجُتو ة.سا.سلا ة@ددعتلا يداعتو فنعلا {Ôب'ت ة7¦طلس ةد@دج
 لّضفو ،دال�لل ة7روتسد ةق.ثو دوجول ةرو{Ï ري مل بالقنالا دئاق نíل .1951 روتسد طاقسإ هنالعإ + يركسعلا بالقنالا اهب
{| روتسد نودB دال�لا مÞح@ نأ

{| هغاصو ەركتبا يذلا ،"ي��هامجلا ماظنلا" ـــB فرُع ام لظ +
 ألتم@ يذلا ��هشلا {®خألا هBاتك +

Bلا معازملاÔ½+ كت'ç+ ا.سلا ركفلا بوثÊ+ كم.س ي��هامجلا ماظنلا نأ لثم
û

 تارمتؤملا" >�ع ،هسفنب هسفن مÞح نم بعشلا ن
 .{�Åبختنملا بعشلا باون مض@ +>;ا.ن سلجم ½Ôح وأ يروتسد راطإل ةجاحلا نود "ة.بعشلا

{| ة.بعشلا ة.kيللا ةروثلا عالدنا ل�ق
{|اذقلا مÞح دض 2011 ريا>�ف 17 +

 ة.سا.سلا بخنلا نم تا�لاطم ا.kيل تدهش ،+
{|اذقلا لواحو 11.دال�لل روتسد عضول ة.ئاضقلاو

{| تاوعدلا كلت عم +ãاعتلا +
{| ،{�Åنطاوملا *ع اه��ثأت دامخإل ه.عس راطإ +

+ 
½;روث حاجن دعB ،راوجلا لودو ةقطنملا تمع +½Ôلا لؤافتلا تاجوم لظ

{| ®مو س¡وت +
 نيدBاعلا ن7ز {�Åسlئرلا مÞحB ةحاطإلا +

{| 12.كرا�م +{Ôسحو +*ع نب
 اهنع ت>�ع +½Ôلا ة.سlئرلا بلاطملا دحأ دال�لل روتسد دادعإ نوك@ نأ +Û.بطلا نم نا� قا.سلا اذه +

{|و .ةروثلل 4وألا ما@ألا ذنم ة.قوقحلاو ة.سا.سلا تاعامجلا
 4وت يذلا ،+4اقتنالا +{Ôطولا سلجملا ماق 2011 سطسغأ 3 +

{Öارألا رئاس رÕ7حت ل�ق ½Ôح كلذو ،لوألا يروتسدلا نالعإلا رادصêب ،+4ودلا فا½�عالا *ع زاحو دال�لا نوئش ةرادإ
 .ة.kيللا +

{| رداصلا يروتسدلا نالعإلا نأ {�Åبقارملا ضعB >�تعاو
{| ،دال�لل يروتسدلا ثوروملا لهاجتل نشد دق ،2011 سطسغأ +

+ 
{| يروتسدلا شاقنلا راسم

{| ضع�لا ىر7و 13.ةروثلا باقعأ +
 ل.عفتب موق@ نأ +4اقتنالا +{Ôطولا سلجملا *ع بج@ نا� هنأ ا.kيل +

{|اذقلا ل.طعت دعB 1951 رداصلا لالقتسالا روتسدB لمعلا
 نأ 4إ ەاجتالا اذه باحصأ بهذ@ ث.ح ،اًماع 42 وحنل هل +

{�تق@ +Û.بطلا يروتسدلا راسملا
 1951.14 ماع رداصلا لالقتسالا روتسد *ع ءانبلا +

 {�Åيعتلا >�ع ،مئادلا روتسدلا عوFGم ةغا.ص 4وت'س +½Ôلا ،ة.سlسأتلا ةئيهلا ل.كشá متي نأ *ع يروتسدلا نالعإلا صن
Bطولا رمتؤملا نم رارقÔ}+ ل .ماعلاíطولا رمتؤملا باختنا نم ما@أ ل�ق نÔ}+ طولا سلجملا ماق ؛ماعلاÔ}+ ع ل@دعتب +4اقتنالا* 
 ام وهو 15.اًررقم نا� ام� مهرا.تخاB نامل>�لا موق@ متي نلو ،باختنالاB ة.سlسأتلا ةئيهلا ل.كشá نوك.ل ،يروتسدلا نالعإلا
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 ةغا.صل ة.سlسأتلا ةئيهلا تارارق ردصت نأ *ع ل@دعتلا صنو 16.ماعلا +{Ôطولا رمتؤملا تا.حالص نم اًصاقتنا ضع�لا ە>�تعا
 حبصتل روتسدلا ةغا.صل ةحونمملا ةلهملا د@دمت *ع يروتسدلا ل@دعتلا صن ام� .دحاو دئاز ءاضعألا +¶Ôلث ة.بلغأB روتسدلا
{|و .لوألا اهعامتجا ة.سlسأتلا ةئيهلا دقع ذنم ،روهش 4 وحن يأ ،اًموي نFG7عو ةئام

 رمتؤملا تاBاختنا تمت 2012 ويلوي +
{|و ،وضع 200 مض@ يذلا ماعلا +{Ôطولا

 +{Ôطولا رمتؤملا 4إ +4اقتنالا سلجملا نم ةطلسلا م.لسá تاءارجإ تمت سطسغأ +
 *ع بوسحملا ة.نطولا ىوقلا فلاحت + تاBاختنالا ةج.'ن تردصت +½Ôلا ة.سlئرلا ة.سا.سلا ىوقلاو بازحألا تنا�و 17.ماعلا
{| فرعُ@ ام

 ةلادعلا بزح 4إ ةفاضإلاB ،اًدعقم 39 ـB زافو ،ل7>�ج دومحم قباسلا ءارزولا سlئر ةدا.قB ،+4ا>�يللا را.تلاB ا.kيل +
 18.دعاقم ةثالثب ة.نطولا ةهبجلا بزح زاف ام.ف ،اًدعقم 17 ـB زافو +üالسإلا را.تلل لثمملا ءانبلاو
 
 ةoروتسدو ة(نوناق تاKاتمو ة(سا(س تاماسقنا

 
|}
 عوFGم ةغا.صل ة.سlسأتلا ةئيهلا باختنا نأش� 2013 ةنسل 17 مقر نوناقلا ماعلا +{Ôطولا رمتؤملا ردصأ 2013 ويلوي 20 +
{| ةقرب م.لقإ ،ة.سlئرلا م.لاقألا نولثم@ اًوضع 60 اهءاضعأ ددع نوك@ نأ *ع ة.سlسأتلا ةئيهلا نوناق صن 19.روتسدلا

 قFGلا +
{| سلBارط م.لقÃو

{| نازف م.لقÃو برغلا +
 يFلا عا½�قالاB ةئيهلا ءاضعأ باختنا متي .م.لقإ لÒل اًوضع 20 ة�سEب ،بونجلا +

 *ع لصح@ يذلا حشرملا دعقملاB زئافلا نوك7و ،ةط.سýلا ة.بلغألا ماظن *ع مئاقلا يدرفلا +>;اختنالا ماظنلل اًقفو óGا�ملا
 طقف %10 يأ ،ءاسEلل دعاقم ةتس نوناقلا صصخو .ن7واس'ملا {�Åب ةعرقلا ىرجت يواس'لا دنعو ،تاوصألا نم ددع *عأ
 غــــ7زامألا +و ة7¦غللاو ة.فاقثلا ة.صوصخلا تاذ ة.kيللا تاعامجلا ل.ثمت بوجو *ع نوناقلا صن ام� ،ةئيهلا ءاضعأ ددع نم
{| قفخأ نوناقلا نأ ضع�لا ىر7و .قراوطلاو وبتلاو

{Öري يذلا لÞشلاÔ<+ Bيللا بعشلا تانوكم ل.ثمت +
 تانوكملا عيمج +

ةصاخو ،ة.عمتجملا
ً

 تاBاختنا ةعطاقم ررقو نوناقلل هضفر ا.kيل غــــ7زامأل *عألا سلجملا نلعأو .ة7¦غللاو ة.فاقثلا تا.لقألا 
 .مهل {�Åصصخملا نيدعقملا لغشل غــــ7زامألا حشرت مدعو ة.سlسأتلا ةئيهلا

Bا.سلا ماسقنالا ةدح تمقافت تقولا رورمÊ+ |}
 +Êا.سلا غارفلا تلغتسا +½Ôلا ف.نعلا فرطتلا تاعامج تزر¸و ،ا.kيل +

{| +{Ôمألاو
{| ةلودلا را.هنا باقعأ +

{| عا®لا دهشو .ناس¡إلا قوقحل ةم.سج تاÙاهتناو مئارج ت�كتراو ،2011 +
 اًروطت ا.kيل +

{| اً.عون
{| ةد@دج تاBاختنا ءارجإ {�Åحل رومألا مامز شlجلا 4وتي نأB ½�فح ةف.لخ قباسلا ءاوللا بلاط امدنع 2014 ريا>�ف +

+ 
{| ½�فح نلعأ روهش 3 وحن دع¸و .دال�لا

{| "ا.kيل ةمارك" ة.لمع مسا اهيلع قلطأ ةÕ7كسع ة.لمع قالطنا نع 2014 ويام 16 +
+ 

 ةطلسلا لمع د.مجتل Ûسو ،{Öوفلا نم دال�لا ذاقنÃو ةلودلا *ع {�Åفرطتملا ةرط.س ەامسأ ام *ع ءاضقلل يزاغنب ةنيدم
{|و .ة�ختنملا ة.عFG7'لا

 +Êا.سلا لزعلا نوناق نم {�Åبضاغلا {�Õ7Åكسعلاو ة.قFGلا ةقطنملا لئا�ق معد ½�فح لان ةنوآلا كلت +
{| رداصلا

{|و .طا�ضلا را�ك ضعB تفدهتسا +½Ôلا ة.سا.سلا تالا.تغالا ةرهاظ نمو ،2013 >�مفون +
 مهتا ؛لBاقملا بناجلا +

 ؛ةمارíلا ة.لمع *ع اًدرو .اهلثمت +½Ôلا ىوقلاو ةروثلا *ع ءاضقلاو م@دقلا ماظنلا ةداعإل +ÛسلاB ½�فح ماعلا +{Ôطولا رمتؤملا
{| ة.مالسإلا تاعامجلاو ىوقلا تEشد

{| سلBارط ةمصاعلا *ع ةرط.سلا تعاطتساو "ا.kيل رجف" ة.لمع 2014 ويلوي +
 برغ +

 ل.كشáو هطاش¡ فانئ'سال هتيالو ة.هتنملا ماعلا +{Ôطولا رمتؤملا تعدو +óG² ��غ بختنملا باونلا سلجم نأ تنلعأو ا.kيل
{| عقت +½Ôلا ق>�ط ةنيدم 4إ باونلا سلجم لقتناف ؛ةموكحلا

{| {�Åتموكح {�Åب +Êا.سلا ماسقنالا خسرت اذكهو .قFGلا +
 قFGلا +

  .برغلاو
 |}

 ا.kيل روتسد لوح اهتاشقانم ضوختو اهلمع لصاوت نأ ة.سlسأتلا ةئيهلا *ع نا� ،برطضملا +Êا.سلا قا.سلا اذه +
{| +>Ôيللا بعشلا لامآ ققح@ يذلا ةد@دجلا

{| ةروثلا فادهأ قيقحت +
 رمتساو .ناس¡إلا قوقح ز67عتو +ãارقم@دلا لوحتلا زاجنإ +

ò;اهنلا عوFGملا رارقإ ل�ق روتسدلل عوFGم نم ¶��أ اهلالخ تردصأ ،تاونس 3 وحن ة.سlسأتلا ةئيهلا لمع
+ |}

 .2017 ويلوي +
 ة.بلغألاف .ة.سlسأتلا ةئيهلا ءاضعأ {�Åب ددحم +>æولويد@أ را.ت وأ ة.سا.س ةعامجل ةحضاو ةرط.س دجوت ال هنأ لوقلا نكم@
 تمسحو ،ةئيهلا سlئرو ةئيهلا ءاضعأ {�Åب تافالخ تýش¡ دقو .ة.سا.س تالتكتل اً.م.ظنت +ÜتEت الو ةسlسم ��غ مهنìب

{;وناقلا باصنلا لوح وأ ا.kيل جراخ ةئيهلا تاعامتجا دقع بýس� اهضعB نا� +½Ôلا ،تافالخلا ەذه ضعB ءاضقلا تاحاس
+ 

 مغر¸و .ة.كÕ7مألا ة.سEجلل هلمح بýس� ةئيهلا سlئر ةلاقêب اًرارق ءاضقلا ردصأ ام� ،روتسدلا عوFGم صوصن دامتعال مزاللا
 ة.سا.سلا فارطألا ��غتب ترثأت ةئيهلا تارارق نأ نوري ءاضعألا ضعB نأ الإ ؛عا®لا فارطأل زا.حنالا مدع معازمو +²اسم
 20.قطانملا ضعB *ع ةنم.هملا ةÕ7كسعلاو
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 سرام 24 هتياغ دعوم ½Ôح ةلهم ة.سlسأتلا ةئيهلا حنم@ +Êا.س قافتا 4إ 2015 ة@اهن ل�ق ة.kيللا عا®لا فارطأ تلصوت
{|و ،ه.لع قفاوتلاو عوFGملا نم ءاهتنالل 2016

 ةرغصم ةنجل ل.كشá متي روتسدلل عوFGم *ع قفاوتلا ةئيهلا عطتسá مل لاح +
 كلذ مغرب .لح 4إ لوصوللو لوادتلل ءارزولا سلجم نم ةكراشم¸و ةلودلا سلجمو باونلا سلجم نم ل� نع {�Åلثمم 5 نم
{| روتسدلا عوFGم زاجنإ ة.سlسأتلا ةئيهلا عطتسá مل

ò;اهنلا عوFGملا نع تنلعأ ل7¦ط نوثارام دع¸و ،ررقملا تقولا +
+ |}

+ 29 
 21.اًوضع 43 ت7¦صتب 2017 ويلوي

|}
 روتسدلا رارقÃو ةغا.ص ة��سم تضرعت ،ةد@دع فارطأ {�Åب ةلصاوتملا ةÕ7كسعلا تاعا®لاو ة.سا.سلا تاماسقنالا لظ +

ò;اهنلا عوFGملا رادصإ نع نالعإلاB هتEت مل +½Ôلا ة.نوناقلا تاروانملاو ة.ئارجإلا ل.قارعلا نم د@دعلل
 نم {�Åعوبسأ وحن دع�ف ؛+

ò;اهنلا عوFGملا رادصإ نع نالعإلا
 سلجم 4إ عوFGملا ةلاحإ ءاغلêب اًرارق ءاض.بلا فانئ'سا ةمÞحم تردصأ ،روتسدلل +

{| ة.kيللا ا.لعلا ةمÞحملا تطقسأ ،ىرخأ روهش 6 وحن دع¸و 22.باونلا
 نíلو .ءاض.بلا فانئ'سا ةمÞحم رارق 2018 ريا>�ف 14 +

  .روتسدلا *ع ءاتفتسالا نوناق بýس� ةد@دج ة�قع ترهظ نأ ث�لت مل
 عوFGم حÕط متي روتسدلا عوFGم ةغا.ص نم ة.سlسأتلا ةئيهلا ءاهتنا درجم�ف ؛يروتسدلا نالعإلا *ع عباسلا ل@دعتلل اًقفو

 +¶Ôلث ة.بلغأB عوFGملا *ع +>Ôيللا بعشلا قفاو اذإف 23.ەدامتعا خــــ7رات نم اًموي {�Åثالث لالخ ال وأ معنب ه.لع ءاتفتسالل روتسدلا
 ةئيهلا موقت ه.لع ةقفاوملا متت مل نÃو .ەرادصإل باونلا سلجم 4إ لاح7ُو ،دال�لل اًروتسد ەرا�تعا *ع ةئيهلا قداصت {�Åع½�قملا
 نأ الإ .لوألا ءاتفتسالا جئاتن نالعإ خــــ7رات نم اًموي {�Åثالث زواجتت ال ةدم لالخ ءاتفتسالل ىرخأ ةرم هحرطو هتغا.ص ةداعêب
{| رخأت باونلا سلجم

{;وناقلا باصنلا قيقحت +
 ةل.قع باونلا سلجم سlئر ماهتا 4إ ضع�لا بهذو .نوناقلا رارقإل مزاللا +

 نأ ة.شخ" كلذو ،ة.سlسأتلا ةئيهلا لحل هتالواحم لشف دعB ،ءاتفتسالا ل.جأتو نوناقلا *ع ت7¦صتلا ل.جأتل +ÛسلاB حلاص
 24."هشlمهتب تاBاختنالاو ة7روتسدلا قÕ7طلا ةطÕ7خ بýّس'ت

|}
{| ءاتفتسالا نوناق باونلا سلجم ردصأ فاطملا ة@اهن +

{| ىرجأ مث ،2018 >�متkس +
 ةÕ7هوج تال@دعت 2018 >�مفون +

{îف .ءاتفتسالا ة.لمع طوóG *ع
 سلBارط( ة.خ7راتلا ثالثلا رئاودلا ماظن باونلا سلجم دمتعا óGاعلا يروتسدلا ل@دعتلا +

{| )نازفو ةقر¸و
 +¶Ôلث ة.بلغأ معنب هل توص اذإ بعشلا ةقث روتسدلا عوFGم لان7و ،روتسدلا *ع ءاتفتسالا ة.لمع ذ.فنت +

 ،ةثالثلا رئاودلا نم ةرئاد لÅ�} BÞع½�قملا نم 1+%50 نع معنب ت7¦صتلا ة�س¡ لقت الأ *ع {�Åع½�قملل ةح.حصلا تاوصألا
{| روتسدلا رÕ7مت لقرع@ دق طóG وهو

{| ة¸¦لطملا ة�سEلل لوصولا مدع ةلاح +
 م.سقتلا اذه نأ ام� ،ثالثلا رئاودلا نم يأ +

{| {�Åع½�قملا +¶Ôلث ةقفاوم ط½�شا يذلا يروتسدلا نالعإلا فلاخ@ هطوóGو
 .ا.kيل رئاس +

 
 ة()يللا فارطألا ماv̀Iلا مدعو tJودلا عمتجملا طqخت

 
|}
{| دهشá اس¡رف تنا� ،روتسدلا عوFGم نم ءاهتنالا كشو *ع ة.سlسأتلا ةئيهلا ه.ف تنا� يذلا تقولا +

 2017 ويلوي ة@اهن +
 قفتا دقو .+ç¡رفلا سlئرلا ة@اعرب كلذو ،½�فح ةف.لخ شlجلا دئاقو جاFلا زياف ة.نطولا ةدحولا ةموكح سlئر {�Åب تاثداحم
{| ة.ناملر¸و ة.سائر تاBاختنا ءارجÃو رانلا قالطإ فقو *ع كاذنآ ½�فحو جاFلا

 4إ ةراشإلا نود كلذو .نكمم تقو برقأ +
Ï}ارقم@د يروتسد راطإ دوجو ةروã+ @لا دعاوقلا عضÔ½+ سìاختنالا م.ظنت اهيلع ًءانب متBتاطلس د@دحتو ،اهتهازن نامضو تا 

 ة.سا.سلا ة7¦س'لا ��صم *ع اًنم.هم ضومغلا رمتساو قافتالا ذ.فنت نافرطلا عطتسÍ مل نíلو .+FG7Û'لا سلجملاو سlئرلا
{| ة.عFGلا ةمزأ لحو ة.لاقتنالا ةلحرملا ءاهنÃو

 .ا.kيل +
{| +Êا.سلا ماسقنالاو +{Ôمألا رارقتسالا مدع ةلاح رارمتسا نم +4ودلا عمتجملا فواخم مقافتت تنا� ام.فو

 هلمح@ امB ،ا.kيل +
الضف ،اهنا��ج *ع ةلمتحم ة.نمأ تاد@دهت نم كلذ

ً
 ثوع�م نا� ؛طسوتملا >�ع ة.ماظنلا ��غ ةرجهلا تاجوم قفدت لصاوت نع 

{| نلعأ دق ةمالس ناسغ ا.kيل 4إ ةدحتملا ممألا
 +½Ôلا ة.لاقتنالا ةلحرملا ءاهنإل لحارم ةدع نم ة.ممأ ةطخ نع 2017 >�متkس +

 لصوتلا ة.غB ؛ةفلتخملا فارطألل عماج +{Ôطو رمتؤم دقع مث +Êا.سلا قافتالا ل@دعت ةطخلا دونب تلمشو .اهدمأ لاط
 تاBاختنالاو روتسدلا *ع ءاتفتسالا ءارجإل عــــáFG7 رادصإل ة7¦لوألا ءال@êب باونلا سلجم موق@ نأ ةطخلا تعقوتو ،قفاوتلل
 اهلمع حيقنتو ةعجارمل روتسدلا عوFGم ةغا.ص ةئيه مامأ ةحاتم نوكتس ةصرفلا نأ ةطخلا تركذو .ة.سائرلاو ة.نامل>�لا
 دونب ذ.فنتل دحاو ماع زواجتي ال +{Ôمز ىدم ةمالس عضوو ،رمتؤملا ءانثأ مدقتس +½Ôلا تاحا½�قالاو تاظحالملا *ع اًدامتعا
½Õ7îفألا داحتالاو ةدحتملا ممألا مضت +½Ôلا– ا.kيلB ة.نعملا ة.عاÕ̧لا ةنجللا ترقأ دقو 25.ةطخلا

 ةعماجو +>;وروألا داحتالاو +
{| ةمالس ةطخ –ة.Õ̧علا لودلا

{| ك½�شم عامتجا +
 Ûس دقو ،ة.ممألا ةثع�لا ة7ؤر عم جاFلا فقوم مجس7Eو 26.كرو7¦ين +
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{| ةطخلا معدB ½�فح عانقإل ةمالس
 فا½�عالا مدع هنالعêب ،ةطخلا ذ.فنت مامأ ة�قع لّثم شlجلا دئاق نأ الإ ؛ةرهاقلاB ءاقل +

BاختنالاBلا تاÔ½+ جتÕ7اختنالل ة.نطولا ةنجللا اهــBتا |}
 هنìيعتب تا�لاطمو ½�فح د.يأتل تارهاظم يزاغنب تدهش ام� ،سلBارط +

 27.تاBاختنا نود دال�لل سlئرك ًةóGا�م
{| مهسá نأ نكم@ نا� لماوع دوجو مغرب

{| +4ودلا عمتجملا ة�غر لثم ةطخلا ل.عفت +
 بعشلا للمو ،ة.kيللا ةمزألا ءاهنإ +

 4إ لصوتلاB ة.ممألا ةثع�لا دوعو زاجنإ نود ماعلا ةلهم تهتنا ؛{Öوفلا رارمتسا نم هتìشخو ة.لاقتنالا ة½�فلا لوط نم +>Ôيللا
{|و .تاBاختنالا ءارجÃو روتسدلا *ع ءاتفتسالاو ة.سا.سلا ة7¦س'لا

 ل�س لوح +>Ôيل راوح ءارجإ 4إ ة.ممألا ةثع�لا +Ûس راطإ +
 {�Åنطاوملل ةعونتم تاح½�قم هنع جتن يذلاو ،+>Ôيللا +{Ôطولا ½îتلملل يرواش'لا راسملل معدلا تمدق ،ة.لاقتنالا ةلحرملا ءاهنإ
{| تقفخأ ةثع�لا نíل 28.ة.باختنالاو ة7روتسدلا تاقاقحتسالا ةمزأ عم +ãاعتلا نأش� {�Åيkيللا

 ةرو{®Å�} Bيسا.سلا ءاقرفلا عانقإ +
{| ەذ.فنتل ك½�شملا +Ûسلاو +Êا.س قفاوتل لوصولا

 تاسسؤملاو فارطألا كلتمت ال ث.ح .ةسوملمو ةسوردم تاوطخ +
 ام� .اهبعشو ا.kيل ةحلصم *ع {��ك½�لاو ة.صخشلا حلاصملا زواجتو ،ة.لاقتنالا ةلحرملا ءاهنإل ةمزاللا ة.سا.سلا ةدارإلا ة.kيللا
½îتلت نأ ة.kيللا فارطألا تداتعا

+ |}
{îت ال– تاقافتاو دوعوب +ÇتEت ةك½�شم تاثحا�م +

 ءارجÃو ة.لاقتنالا ةلحرملا ءاهنإل –اهب +
 .تاونس ذنم اهءاهتنا نويkيللا بق½�ي +½Ôلا ة.لاقتنالا ةلحرملا مالآ +ÇتEتل ؛ة.سائرو ة.ناملرب تاBاختنا ذ.فنتو ءاتفتسالا

 ةف.لخ +>Ôيللا +{Ôطولا شlجلا دئاقو جاFلا زياف ة.نطولا ةدحولا ةموكح سlئر ،ة.kيللا ةع̧رألا ة.سlئرلا فارطألا تنا�
{| اوعمتجا دق ،يFGملا دلاخ سلBارط ەرقمو ةلودلا سلجم سlئرو ،حلاص ةل.قع باونلا سلجم سlئرو ½�فح

+ Bس�را |}
 ويام +

{| +Êا.سلا نالعإلاB فرعُ@ ام *ع اوقفتاو ،ةمالس ناسغ ا.kيل 4إ ةدحتملا ممألا ثوع�مو +ç¡رفلا سlئرلا عم 2018
 نأش +

 ة.باختنالا {�Åناوقلا دامتعاو تاBاختنالل ة7روتسدلا سسألا عضو" *ع ةكراشملا فارطألا قافتا *ع نالعإلا صنو .ا.kيل
{| ة.سائرلاو ة.نامل>�لا تاBاختنالا ءارجÃو 2018 >�متkس 16 لولحB ة7رو{®لا

 29."2018 >�مسÍد 10 +
{| ةكراشملا فارطألا تعضو

الودج س�راB عامتجا +
ً

 ءاضقلل ةسوملم ة.ج.تا½�سا عضول –ة.عقاولل ةفاضإلاB– رقتفا اً.نمز 
 ترذح ام� .تاBاختنالاو ءاتفتسالا ة.لمع مامتإ نود لوحت دق ةد@دع ةحلسم لئاصف دوجو عم +ãاعتلاو +{Ôمألا تالفنالا *ع
{éشá رارمتسا نأ نم ة.قوقح تاعومجم

 فارطألا عيمج نم ة�كترملا مئارجلا *ع باقعلا نم تالفإلا رارمتساو نمألا عاطق +
{| س�راB قافتا قفخأ لعفلا¸و 30.ةم.ق الB س�راB قافتا لعجتس

{| تاBاختنالاو ءاتفتسالا ذ.فنت +
 .ةددحملا خــــ7راوتلا +

{| +>Ôيللا +{Ôطولا رمتؤملا دقع متìس هنأ ةمالس نلعأ ،2018 ة@اهن ل�قو
 م.ظنتل اًد.همت 2019 نم 4وألا عيباسألا +

{| تاBاختنالا
 >�ع كلذو ،روتسدلا *ع ءاتفتسالا متي مل ول ½Ôح تاBاختنالا دقع نكم@ هنأ ةمالس ىر7و .هسفن ماعلا عي̧ر +

{| اهدجن دق ىرخأ ة7روتسد ةدعاق *ع {�Åيkيللا" مهافت
{| وأ يروتسدلا نالعإلا +

 لماBÞ تاBاختنالا يرجت +'ل رخآ ناÞم +
{| تاBاختنالا دقعل ةسوملم تاءارجإ ة@أ ذختت ملو ،ةمالس دعو ام� +{Ôطولا رمتؤملا دقعني مل 31."ة.فافشلا

 نم لوألا عــÕ̧لا +
{| وأ ،2019

 ءارجإل ة7روتسد ةدعاق *ع وأ ءاتفتسالا دعوم *ع ة.سا.سلا فارطألا {�Åب مهافتلا متي مل ام� ،رخآ تقو يأ +
{| تاBاختنالا

{| تنلعأ ة.ممألا ةثع�لا نíل .بÕ7ق تقو +
{| عامتجا نع 2019 ريا>�ف 28 +

 جاFلا {�Åب ةمالس ة@اعرب +>Ôظ وبأ +
 +½Ôلا ةسوململا ل.صافتلا نم د67م نود كلذو .ةماع تاBاختنا لالخ نم ة.لاقتنالا ةلحرملا ءاهنإ *ع قافتالا 4إ {�فأ ،½�فحو
 ة.سا.سلا ةدارإلا رفاوتب عتمت7و ة@دجلاB مس'ي ؛ةقBاسلا تاقافتالا سكعB "قافتالا" اذه نأ نم د�أتيل +>Ôيللا بعشلا اهجاتح@
 .ەذ.فنتل ةمزاللا

{|و
{Öاملا لÕ7بأ نم عبارلا +

+، Bظ وبأ "قافتا" نم ة{��جو ة½�ف دعÔ<+، ب عيمجلا ½�فح أجافêاتلا تاوقلا 4إ ەرماوأ رادصBهل ةع 
Bارط بوص كرحتلاBل.ملا نم ةمصاعلا ��هطت وه يركسعلا كرحتلا فده نأ اًنلعم سلlو .باهرإلا *ع ءاضقلاو تا.ش|}

+ 
{| ش���توج وينوطنأ ةدحتملا ممألل ماعلا {�Åمألا نا� ،اهكرحت ½�فح تاوق ه.ف تأدB يذلا تقولا

 دادعإلل سلBارطل ةرا7ز +
{| ة.نطولا ةحلاصملا رمتؤمل

  32.½�فح ه.ف كراشÍ نأ عقوتملا نم نا� يذلاو ،لÕ7بأ فصتنم +
 اÕ7ًكسع اًمعد اهيقلت 4إ اهضعB راشأو ½�فح تاوقل ة.Õ̧غلا مصاوعلاو ة.Õ̧علا لودلا ضعB د.يأت نع ر7راقتلا ترتاوت دقو

 تاوق فحز ءازإ +4ودلا عمتجملا تمصB هفصو ام نادأ ام� ،½�فح قحB ف.قوت ةركذم جاFلا ردصأ دقو 33.ءافلحلا ضعB نم
 .سلBارط نع عافدلاB جاFلا ةموكحل ةعBاتلا تا.شل.ملا تدهعتو ،½�فح معدB اس¡رف مهتاو ةمصاعلا ەاجت +{Ôطولا شlجلا

{| ½�فح حجني نأ نود رهش نم ¶��أ رورم دع¸و
{| ة.س¡رفلا ةسائرلا تردصأ ،سلBارط *ع ةرط.سلا قيقحت +

 وعد@ انا.ب ويام 8 +
{îلأ نم ¶��أو *تقلا تائم طوقس دع¸و .رانلا قالطإل طوFGم ��غ فقو 4إ

 ردصأ ،صخش فلأ 55 نم ¶��أ حوزنو حــــÕ7ج +
{| +>;وروألا داحتالا

 Å�}".34يلودلا ملسلاو نمألل اًد@دهت" سلBارط *ع ½�فح تاوق موجه نأ ه.ف >�تعا انا.ب ويام 13 +
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{| هنأ ة.لودلا فارطألا دقتعت نأ ث�علا ل.بق نم ودغ.س هنأ الإ ،رانلا قالطإ فقو تاوعد ��صم دعB حضتي مل
 ذ.فنت لاح +

 اهدنع Çتنا +½Ôلا ةطقنلا 4إ ةطاسýب ةدوعلا نكم.س ،لÕ7بأ نم عبارلا ل�ق اهعقوم 4إ ½�فح تاوق عجارتو رانلا قالطإ فقو
{| تاضوافملا راسم

{Öاملا ريا>�ف +
+ |}

 ة.سا.سلا ة7¦س'لا ل�س ثح¸و تاضوافملل فلتخم راسم ة@ادB نع صانم ال .+>Ôظ وبأ +
قالطنا

ً
{| اً.لاح لÞش'ي يذلا د@دجلا عضولا نم ا

  .ا.kيل +
 

HI تاboحلاو قوقحلا
J روتسدلا عو\]م 

 
Bبأ 4 دعÕ7و 2019 ل|}

 عوFGمB باهذلا صرف نع داج ث@دحل لاجم دجوي ال ،سلBارط نم برقلاB ةرئادلا كراعملا لظ +
 ،مالس قافتال لصوتلا دعB ،نويkيللا Ûسlس د.�أتلاB نíل .ءاتفتسالا قيدانص 4إ ة.سlسأتلا ةئيهلا هتزجنأ يذلا روتسدلا
 +>Ôيللا روتسدلا ةمزأ .اهعوFGم لمأتو ة.سlسأتلا ةئيهلا ل.كشá ةÕ̧جت م.يقت اهنيح د.فملا نم نوك.سو .دال�لل روتسد ةBاتíل

{| +4ودلا عمتجملا قافخÃو ،ةفلتخملا لئاصفلا {�Åب تاعا®لاو ة.سا.سلا تاماسقنالاB طقف قلعتت ال
 +>Ôيللا بعشلا ةدعاسم +

 عقوم نأش� قيمعلا قلقلا ��ثي ام اًض@أ كانه .اهتياهنل حضاو قفأ نود تاونس 8 وحن نم ةدتمملا ة.لاقتنالا ةلحرملا ءاهنإ *ع
{| تاÕ7حلاو قوقحلا

 ة.مالسإلا ةعFG7لا عقومB ةلصتملا لئاسملا اهزربأ نمو .ة.سlسأتلا ةئيهلا هتزجنأ يذلا روتسدلا عوFGم +
|}
 قوقحلا ة@امحل ة7روتسدلا تانامضلاو ،ءاسEلاو ةنطاوملا قوقحو ،تاÕ7حلاو ناس¡إلا قوقح *ع اه��ثأتو ،روتسدلا +
الضف ،تاÕ7حلاو

ً
 .تا.لقألا قوقح نع 

{| اًزراB اًعقوم ة.مالسإلا ةعFG7لا تلتحا
 لوح قفاوت 4إ لوصولا قرغتساو 35.ةروثلا ة@ادB ذنم يروثلاو +Êا.سلا باطخلا +

{| ة.مالسإلا ةعFG7لا عقوم
 تال@دعتل ةعFG7لا ةدام ةغ.ص تضرعتو ،ة.سlسأتلا ةئيهلا لمع ة½�ف نم تاونس ةدع روتسدلا +

{|و 36.ةلصاوتم تاشقانمو
{| ردص يذلا روتسدلا عوFGم +

 مالسإلا" :+4اتلا� حبصتل 8 ةداملا ةغ.ص ل@دعت مت 2016 لÕ7بأ +
 {Å�ّعم +Çقف يأرب مازلإ ��غ نم ،اًعóG ة>�تعملا تاداهتجالاو بهاذملا قفو عــــFG7'لا ردصم ة.مالسإلا ةعFG7لاو ،ةلودلا نيد
{| اهنم

 بهاذملاB ه.نعت ام.ف سا�تلالاB ةغ.صلا ەذه مس'تو ."كلذل اًقفو روتسدلا ماÞحأ Fّفتو .ة@داهتجالا لئاسملا +
{E�Ûي +½Ôلا تاداهتجالاو بهاذملا د@دحت متي ف.كو ،اًعóG ة>�تعملا تاداهتجالاو

 موق.س نمو ،اهب ما{½�لالا عFGُّملا *ع +
{| ةلدعملا ةغ.صلا ترهظ مث .ءاتفإلل ا.لع ةنجل ل.كشá ه�جومB متي صن ةفاضإل ةلواحم كانه تنا�و .اهد@دحتب

 عوFGملا +
ò;اهنلا

+ |}
{| تصن +½Ôلا 2017 +

 عوFGملا نصح ام� "عــــFG7'لا ردصم ة.مالسإلا ةعFG7لاو ةلودلا نيد مالسإلا" نأ *ع 6 ةداملا +
ال�قتسم ل@دعتلا نم ةداملا

{| ة.مالسإلا ةعFG7لا عقوم لوح ةلثامملا تاشاقنلا نأ ود�7و 37.ً
 ®م اهتدهش +½Ôلاو ،روتسدلا +

{| دئاسلا يد.لقتلا خانملا نم كاÞفلا عطتسá مل +½Ôلا ة.kيللا ةئيهلا تاشقانم *ع ترثأ دق ،صاخ لÞش�
 ��كفتلا ءازإ ةقطنملا +

|}
{| نيدلا عقوم +

{| دئاسلا +{Ôيدلا ��كفتلا طمنل ًءاضرإ ناس¡إلا قوقحB ة.حضتلل دادعتسالاو ،عــــFG7'لاو روتسدلا +
 .عمتجملا +

{;اعت سكعلا *ع لB ،ءاسEلا قوقح +Üحت تانامض ة.kيللا ة.عمتجملا د.لاقتلاو ة.نوناقلا ةئìبلا رفوت ال
 {��يمتلا نم ءاسEلا +

{| نهقوقح صاقتناو
{|و ،ةاواسملا +

الدج يروتسدلا شاقنلا دهش راطإلا اذه +
ً

{| ءاسEلا قوقح لوح اًدتمم 
 نا�و 38.روتسدلا +

{| رداصلا روتسدلا عوFGم ح½�قم
{| نهتناÞم عفرو ءاسEلا ة@امح لفكت +½Ôلا تاعFG7'لا نس� ةلودلا مزلأ دق 2016 لÕ7بأ +

+ 
{| ةأرملا قحB ف½�عا ام� ،نهتمارك نم صقتEت +½Ôلا ة.عامتجالا تاداعلا *ع ءاضقلاو ،نهدض {��يمتلا رظحو عمتجملا

 حنم +
 نم ةئيهلا تفذح اًقحال 39.بسكملا اذه دده اموهو ،قحلا اذه م.ظنت ة.ف.ك نوناقلل كرت هنíلو ،اهئانبأل ة.kيللا ة.سEجلا
ò;اهنلا روتسدلا عوFGم

 .قحلا كلذل ةراشإلا +
{| عضو دق 2016 لÕ7بأ ح½�قم نا�و

+ Bلا ل.ثمت نأش� ةدام ة.لاقتنالا ��بادتلا باEءاس |}
 ؛ة.لحملا سلاجملاو باونلا سلجم +

Bُملا مزلت ث.حFGّع Bلا ل.ثمت +>;اختنالا ماظنلا نمض@ نأEب ءاسEةدمل ة.لحملا سلاجملاو باونلا سلجم دعاقم نم %25 ة�س 
{| نíلو .ة.باختنا تارود 3 ةدمل يأ ؛روتسدلا رارقإ دعB اًماع 12

ò;اهنلا عوFGملا +
 ماظنلا نامض بوجو *ع 185 ةداملا تصن +

{| ءاسEلا ل.ثمتل +>;اختنالا
 4إ عجا½�لا اذه ضع�لا Fّف7و .طقف {�Åتìباختنا {�Åترود ةدمل ة.لحملا سلاجملاو باونلا سلجم +

{| ءاسEلا ل.ثمت فعض
 40.ة.سlسأتلا ةئيهلا +

{|و
{| ا.kيل لَ�ِق نم اهيلع قداصملا ة.لودلا تا.قافتالاو تادهاعملا نوكت نأ *ع روتسدلا عوFGم صن 13 ةداملا +

 ة�ترم +
 مهاسÍ .روتسدلا ماÞحأ فلاخ@ ال امB صنلا اذه ذ.فنتل ��بادتلا ذاختا ةلودلا تمزلأو ،روتسدلا نم {;دأو نوناقلا نم *عأ

{| ة.لودلا تا.قافتالاو تادهاعملا عضو
{| نوناقلا نم *عأ ة�ترم +

 ¶��أ نوكتل ة.kيللا ة.عFG7'لا ة.Eبلا ل@دعت مامأ با�لا حتف +
{| ناس¡إلا قوقح نع {�Åعفادملا ةمهم لهسÍ ام̧رو ،ناس¡إلا قوقحل ة.لودلا ��ياعملا عم اًقفاوت

 ة7روتسد مدعB نوعطلا م@دقت +
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{| ة.لودلا تا.قافتالاو تادهاعملا عضو نíلو .ناس¡إلا قوقحل ة.لودلا ةموظنملل ةفلاخملا {�Åناوقلا
 ،روتسدلا نم {;دأ ة�ترم +

 اًقئاع 6 ةداملا لعج.س ؛ناس¡إلا قوقحل ة.لودلا تا.قافتالا قيبطت لالخ اهزواجت نكم@ ال ة.عجرم� روتسدلا ماÞحأ عضوو
 .ة.لودلا ناس¡إلا قوقح ةموظنم عم قفاوتتل ة.عFG7'لا ة.Eبلا ل@دعت تالواحم مامأ

{| ةداورط ناصحك ود�ت "روتسدلا ماÞحأ قفو" ةرا�ع
 ل.عفت *ع دويق عضول تمدختسا امÞف .+>Ôيللا روتسدلا عوFGم +

{| {�Åنطاوملا {�Åب {��يمتلل با�لا حتفلو ةنطاوملا قوقح *ع لمتحم د.قك اًض@أ تمدختسا ،ة.لودلا تاقافتالا
 ض½�فُ@ ةدام +

{îف .مهنìب ةاواسملا *ع صنت اهنأ
 وهو .روتسدلا اذه ماÞحأ قفو ؛بýس يأل {�Åنطاوملا {�Åب {��يمتلا عوFGملا رظح 7 ةداملا +

 .ةلماÒلا ةنطاوملا قوقحÅ�} Bيkيللا عتمت مامأ دويقلا عضول مدختسá ام̧ر +½Ôلا اًددجم 6 ةداملا 4إ ل.ح@ دق ام
 صنت ،قبس امل ةفاضإلا�ف .ةنطاوملا قوقح ز67عتل ÛسÍ الو ،{�Åنطاوملا {�Åب ةاواسملا قوقح نمض@ ال روتسدلا عوFGم

 ة7¦ضع طوóG نأ *ع76 ةداملا صنتو ،"اًملسم" ا.kيل نوك@ نأ باونلا سلجم ة7¦ضعل حش½�لا طوóG دحأ نأ *ع 69 ةداملا
 *ع ة7روهمجلا ةسائرل حش½�لا طو�FG ةصاخلا 99 ةداملا صنت ام� .باونلا سلجم ة7¦ضع طوóG سفن + خ¦يشلا سلجم
{| لمأتلل ��ثملا نم ."{�Åملسم نيدلاول اًملسم اً.kيل" حشرملا نوك@ نأ

 ةدام صصخ@ مل تاÕ7حلاو قوقحلا باB نأ راطإلا اذه +
 .دقتعملاو نيدلا ةÕ7ح ة@امحل

 ةلماعملا بو{Ïو ب@ذعتلا ةضهانمو ،فنعلا روص نم ة@اقولاو ة.ناس¡إلا ةمارíلا ة@امحB ةلودلا مازلإ *ع 34 ةداملا تصن
{| {�Åطروتملا ة�قاعم *ع ةداملا صنت مل نíل .يFقلا ءافخإلاو ة.ناس¡إاللاو ةنيهملاو ة.ساقلا

 ءافخإلا وأ ب@ذعتلا ةسرامم +
 .يFقلا ءافتخالاو ب@ذعتلا ا@احض ض7¦عتب ةلودلا مزلت مل ام� ،يFقلا

 فاق@إ زاوج مدع *ع صنتو ،اهيلإ باس'نالاو تا.عمجلا ن7¦كتو م.ظنتلا ةÕ7ح ة@امحل ا7ًروتسد اًساسأ 41 ةداملا رفوت
{;دملا عمتجملا تامظنم لمع

{| ح½�قملا حنم@ ام� .ءاضقلا >�ع الإ اهلح وأ +
{;دملا عمتجملا تامظنم 42 ةداملا +

{| قحلا +
+ 

{;دملا عمتجملا ةكراشم تاءارجإ م.ظنت نوناقلل تكرت ةداملا نíلو ،ة.عáFG7 تاح½�قم م@دقت
+ |}

 صنت .ة.عFG7'لا ة.لمعلا +
{|" ةوقلا مادختساB حمسá اهنíلو ،رهاظتلاو +Üلسلا عمجتلا قح ة@امح *ع 43 ةداملا

 ةسýتلم ةغا.ص +و ."ةرو{®لا ةلاح +
{| ةوقلا مادختسا رارق ذاختاو "ةرو{®لا ةلاح" ه.نعت ام ��سفت قح نمألا تاوق حنمت ام̧ر

 .{�Åيملسلا نÕ7هاظتملا دض ناد.ملا +
 ناس¡إلا قوقح م.ق خيسرت هتمهم نوكت نأ *ع تصنو ،ناس¡إلا قوقحل +{Ôطولا سلجملا ءاش¡إ *ع 159 ةداملا صنت

{| ةدراولا ةماعلا تاÕ7حلاو
 قوقح تادهاعم *ع قيدصتلاB ة.صوتلا قح هتحنمو ،ة.لودلا قيثاوملاو ة.مالسإلا ةعFG7لا +

 امB هتìنا{��مل ة.تاذلا هترادÃو +{Ôطولا سلجملا لالقتسا *ع ةداملا صنت مل .روتسدلا ماÞحأ عم ضراعتي ال امB ؛ة.لودلا ناس¡إلا
 ؛ناس¡إلا قوقح نع {�Åعفادملا نم ة�س¡ +{Ôطولا سلجملا ل.كشá مض@ نأ *ع صنلا لافغإ مت ام� ،ةطلسلل اًعضاخ هلعج@ ال
 .ناس¡إلا قوقحل ة.نطولا تائيهلا ءاش¡إل س�راB ئدا�م فلاخ@ ام وهو

{|و
+ Bحألا باÞملا مزلأ ة.لاقتنالا ماFGو ،ة.لاقتنالا ةلادعلا ��بادت قيبطتب ةلودلا عوÃل نوناق رادصíض7¦عتو ةق.قحلا فش 

{| ة.لاقتنالا ةلادعلا جمارب ذ.فنت 4وتت ة.لاقتنالا ةلادعلل ةئيه ءاش¡إ *ع كلذك صنو .تاسسؤملا صحفو ةلءاسملاو را{Ïألا
+ 

 .ةلماشلا ة.نطولا ةحلاصملا راطإ
 

 روتسدلا عو\]م دض ضفتZت تا(لقألا
 

{| 2 ةداملا تصن
 ة.غ7زامألاو ة.Õ̧علا اهنìب نمو مهنم ءزج وأ نويkيللا اهب ثدحتي +½Ôلا تاغللا دعُت" هنأ *ع روتسدلا عوFGم +

ثارت ة7وا�تلاو ة.قراتلاو
ً

�½�شم اًد.صرو ا7ً¦غلو اً.فاقث ا
,

 تمزلأ اهنíل ،ةلودلا ةغل + ة.Õ̧علا ةغللا نأ تددحو ."{�Åيkيللا لÒل ا
{| ة.kيللا تاغللا جامدإ مظني نوناق رادصêب عFGملا

 فا½�عالا اهيف ةغ.ص +و .ةلودلا ىوتسم *عو ةماعلا ةا.حلا تالاجم +
Bيللا بعشلل ةعونتملا ة.فاقثلا تانوكملاÔ<+، ب ةصاخلا 195 ةداملا تصن دقوêصحت *ع روتسدلا ل@دعت تاءارجÅ�} أد�ملا 
ال�قتسم ل@دعتلا نم 2 ةداملا ه.لع موقت يذلا

{| لدجلا مسحل ة.فا� نكت مل ةداملا ەذه نíلو .ً
 تا.لقألا قوقح لوح ا.kيل +

 ص.صخت مت دقف .ة.سlسأتلا ةئيهلا نوناق ةغا.ص ءانثأ ةرك�م ةلحرم ذنم أدB يذلاو )قراوطلاو غــــ7زامألاو وبتلا( ة.سlئرلا
{| نيدعقم

 نالعإلا ل@دعت متي نأB دعو كانه نا�و .ة.kيللا تا.لقألل ة.ضرم نكت مل ة�س¡ +و ،ة.لقأ ل� ل.ثمتل ةئيهلا +
 لهاجت مت نíلو .مهب ةقلعتملا ا@اضقلا *ع ةئيهلا لخاد ت7¦صتلا ءانثأ تا.لقألا عم قفاوتلا ةرو{Ï *ع صنلل يروتسدلا
{| ةثالثلا تا.لقألا تنلعأف ؛دعولا اذه ذ.فنت

{| ردص ك½�شم نا.ب +
{| ءاوس ةئيهلا تاBاختنال اهتعطاقم نع 2013 ويلوي 17 +

+ 
{| ةكراشملا وأ حش½�لا

{;دملا نا.صعلاB تددهو ،ت7¦صتلا +
{| ماعلا +{Ôطولا رمتؤملا ردصأ ،تا.لقألا طغض رارمتسا عمو .+

+ 
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 بوجو عم دحاو دئاز {�Åثلثلا ة.بلغأB اهتارارق ردصت نأB ة.سlسأتلا ةئيهلا مزلأو ،عباسلا يروتسدلا ل@دعتلا 2014 سرام
{| ة7¦غللاو ة.فاقثلا ة.صوصخلا تاذ +>Ôيللا عمتجملا تانوكم عم قفاوتلا

 ة.ل.مÞت تاBاختنا تÕ7جأو .مهب ةقلعتملا ماÞحألا +
{| {�Åبغارلا غــــ7زامألا ضفر رمتسا امنìب ،وبتلاو قراوطلا اهيف كراش

{| قفاوتلا ةرو{Ï *ع صنلا +
 .ةددحم تاعوضوم +

ÊG نع رمثي مل قفاوتلا ��سفت لوح اًشاقن ة.سlسأتلا ةئيهلا تضاخو
 لوح ةئيهلا لخاد تافالخ تBد مث .سوملم ء+

{| تا.لقألا ل.ثمت
{| ترفسأو ،لمعلا ةنجل +

{|و ،ة.سlسأتلا ةئيهلل قراوطلاو وبتلا ةعطاقم نع 2015 وينوي +
 2016 رياني +

 ءارجإل ةدحتملا ممألا تطسوت .تا.لقألا عم قفاوتلاB ردص@ ال روتسد عوFGم يأ ضفرل ة.ق.سEت ةنجل تا.لقألا تلÞش
{|و ،ة.سlسأتلا ةئيهلاو قراوطلاو وبتلا {�Åب تاضوافم

 ام.ف ةئيهلا تاح½�قمل وبتلا ضفرب تاضوافملا تهتنا نامعB ةلالص +
 ل.لقتل ةئيهلا ىدل ة.سا.سلا ةدارإلا رفاوت مدع وه روتسدلا عوFGمل تا.لقألا ةمواقم نأ ضع�لا ىر7و .قراوطلا تقفاو
{| ��بíلا توافتلا

{| ةكراشملاو دراوملا عــــ7زوتو ل.ثمتلا +
 اهقوقح *ع لوصحلل Ûسá تا.لقألا لعج ام وهو ؛تا.لقألل ةطلسلا +

{| ةلماÒلا
{| ة.بلغألا جازمل اهكرت ة.شخ روتسدلا +

ال�قتسم نامل>�لا +
{| مهل.ثمت ءازإ تا.لقألا قلق ��ثت +½Ôلا رومألا نمو .ً

 نامل>�لا +
{| راشأ روتسدلا عوFGم نأ

 ة.فاقثلا تانوكملا ل.ثمتل {;دألا دحلا نامض" 4إ باونلا سلجم ة7¦ضعB ةصاخلا ةداملا +
 باس'�ا تاءارجإ عوFGملا فقوأ ام.فو 41 .ءاسEلا ل.ثمت ة�س¡ عم لعف املثم {;دألا دحلا ة�س¡ ددح@ مل هنíل ،"ة7¦غللاو
 ة.سEجلا نم اودرجو ،وبتلل {�Åمتنملا وزوزأ م.لقإ ناÞس ةمزأ رهظت ؛روتسدلا ذافن خــــ7رات نم اًرا�تعا تاونس ةFGع ةدمل ة.سEجلا

{|اذقلا دهع لالخ
+.42 

 
 ةمتاخ
 
{;اعت تاونس ذنم

 يذغ@ ام.ف ،حلسملا عا®لا ءاهنإل ة.سا.سلا ةدارإلل بخنلا راقتفاو ،عا{{�لا فارطأ {�Åب قفاوتلا با.غ نم ا.kيل +
{| ة.سا.سلا تاماسقنالا ةقطنملا لود {�Åب عا®لا

 +4املا معدلا تقلت +½Ôلا تا.شlل.ملاو تاعامجلا اهيف FG'نت +½Ôلا ،ا.kيل +
{| ةفلتخم لود نم حالسلاو

 تاعامج دجاوتو ةعساشلا اهتحاسمB ا.kيل ەاجت قلقB +4ودلا عمتجملا رظني امنì¸و .م.لقإلا +
 قفخأ هنإف ؛طسوتملا لامش 4إ ة.ماظنلا ��غ ةرجهلا براوق قالطنال ةطحم دع@ يذلا اهلحاسو اهيضارأ *ع ف.نعلا فرطتلا

|}
{| ة.لاقتنالا ةلحرملاو مالسلا فلم ةرادإ +

{|اذقلا ماظن طوقس ت�قعأ +½Ôلا تاونسلا لالخ ا.kيل +
 *ع ءاتفتسالا نا� نأ دع¸و .+

 تاBاسح نم طقس روتسدلا نأ ادB ؛ا.kيل 4إ ةدحتملا ممألا ثوع�م ةطخ دونب دحأ وه ،تاBاختنالا ءارجإ ل�ق روتسدلا
{| +4ودلا عمتجملا

 تاBاختنالا م.ظنت وه فدهلا حبصأو ،س�راB قافتا لشفو ة.ممألا ةطخلا تBاصأ +½Ôلا ةساÞتنالا باقعأ +
 .فنعلاو {Öوفلا ةماود نم ا.kيل ذقن'س اهدحو اهنأ�و

 نويkيللا دج@ نأ ا@احضلا نم ةلئاه دادعأ طوقسو {Öوفلاو ءانعلا نم تاونس 8 ةج.'ن نوكت نأ لامآلل ب.خملا نم
{| مهسفنأ

 لوانتم نع د.عB ةروثلا فادهأ قيقحت نأ 4إ ة.لاحلا تا.طعملا ��شáو .ةداج تارا.خ يأ مهمامأ ه.ف حÕطت ال عضو +
{| ةطروتم ة.م.لقÃو ة.لود فارطأ يأ ل�ق ة.لوئسملا نويkيللا ةساسلا لّمحت7و .+>Ôيللا بعشلا

 سمغني ث.ح .ة.kيللا ةمزألا +
{| نويkيللا ةداقلا

{| ةكراشملاB نوفتك7و ،ماسقنالا جيجأتو عا{{�لا +
 اًدوعو اهلالخ نوردص@ +4ودلا عمتجملا اهاعري تاءاقل +

{�ق.ل سلBارط *ع ½�فحل ��خألا موجهلا ءاج  مث .ةسوملم تاوطخ ذاختا نود عا®لا ءاهنÃو ةمزألا لحB ةرركتم
 راسم *ع +

فده مالسلا قيقحت لعج7و +4احلا تاضوافملا
ً

  .لانملا د.عB ا
{| روتسدلا عوFGم ةغا.ص مامتÃو ة.سlسأتلا ةئيهلا لامعأ يرجت نأ بسانملا نم نك@ مل

 عا{{�لاو +Êا.سلا باطقتسالا لظ +
 دحأ نا� لB ،تا.شlل.ملا ةداقو ة.سا.سلا بخنلا {�Åب ةقالعلا ةمس طقف سlل قفاوتلا با.غ .فنعلاو مدلا {Öوفو حلسملا

{| تردصأ +½Ôلا ةئيهلا لخاد تامزألا بýس
{| ةروثلا بلاطم +>Ôل@ ال روتسد عوFGم فاطملا ة@اهن +

 قوقحو ة.طارقم@دلا ز67عت +
{îتح7و ناس¡إلا

+ Bب ع¦نتلاÅ�} يللا بعشلا تانوكمÔ<+. Bل عطقلاlالح ەدحو روتسدلا س
ً

 م.يقتل نويkيللا جاتح@ نíل،ة.kيللا ةمزألل 
{Öاملا ءاطخأ بنجتل ،روتسدلا عوFGم ةغا.صو ة.سlسأتلا ةئيهلا ن7¦كت ة.جهنم اهنìب نمو ،ة.لاقتنالا ةلحرملا تا�ìترت

+ |}
+ 

{| نمÞ@ ة.kيللا ةمزألا لح نإف ؛روتسدلا ل�ق نíلو .+>Ôيللا عمتجملا تانوكم ةفا� لثمت ةد@دج ةئيه ن7¦كت
الوأ قفاوتلا +

ً
 نم 

 د67م رادهإ مدعو قفاوتلا زاجنإل ة.سlئرلا فارطألا ىدل ة.سا.سلا ةدارإلا رفاوتت مل نÃو .ا.kيل رارقتساو مالسو ل�قتسم لجأ
 .اهئاهنإل نويkيللا قوت دتشÔ½+ Íلا ة.لاقتنالا ةلحرملا دمأ لوط.س ؛تقولاو صرفلا نم
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 بتا~لا نع
 
{| ثحاB وه دعس بجر

 .اًقBاس +>;رع قاور ةلجم رÕ7حت ريدمو ناس¡إلا قوقح +
 
 
 

1 Constitution-building after conflict: External support to a sovereign process, policy paper, The International 
Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), July 2011. 
https://www.idea.int/publications/catalogue/constitution-building-after-conflict-external-support-sovereign-
process  

 ة.طارقم@دلل ة.لودلا ةسسؤملا ،ة.م.لقإلا تاماسقنالاو يروتسدلا لاقتنالا تا.لمع ،يردوش ت.جوسو نوسردنأ جروج :رظنا ،ل.صافتلا نم د67مل 2
  .2015 ،تاBاختنالاو
{| يروتسدلا حالصإلا ،ك.لجام-ك.لجاراس ا{��نيد :رظنا ،ل.صافتلا نم د67مل 3

{| ،ةنهارلاو ةقBاسلا دوهجلا :كسرهلاو ةنسوبلا +
 سول.س¡وكسافورافلأ +

{| يروتسدلا حالصإلا ،غناتس دلا��جو
 .2014 ،+>;رعلا حالصإلا ةردا�م ،ة.طارقم@دلا ةسسؤملا ءانب راسم ة.عÅ�} óGمأت :ة.لاقتنالا تاقوألا +

 .2011 ،تاBاختنالاو ة.طارقم@دلل ة.لودلا ةسسؤملا ،��تاسدلا ءانبل +*مع ل.لد ،ويهاو كالن7و 4
½|ارعلا روتسدلا حتف@ له ،ناملس نارمعو نودروغ انا.ل@إ 5

  .2005 ر¸¦ت�أ ،سداسلا ددعلا ،ة.طارقم@د قاروأ ،ة.مالسإلا ةعFG7لا قيبطت مامأ با�لا +
 ددعلا ،ناس¡إلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم ،+>;رع قاور ،{�Åيمالسإلا روتسد ةقرطم تحت ناس¡إلا قوقح ،هط دعس بجر :ل.صافتلا نم د67مل 6

63، 2012. 
 .2014 رياني 12 ،ناس¡إلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم ،؟مهتمارك نوص7و {�7Å®ملا م½�ح@ روتسدB ®م {éحت ½Ôم 7
 ةلقتسملا ة7®ملا ناس¡إلا قوقح تامظنمو شáوو س'يار نمويهو ة.لودلا وفعلا ةمظنم نع ةرداصلا ر7راقتلا ةعجارم نكم@ ل.صافتلا نم د67مل 8
{| ناس¡إلا قوقح ةلاح نأش�

  .2018 4إ 2014 نم ة½�فلا لالخ ®م +
 .2019 ريا>�ف 12 ،ة7®م ة.قوقح تامظنم نم +²امج نا.ب ،ةا.حلا ىدم مÞحلا سlئرلا حنمتو رارقتسالا ددهت ةح½�قملا ة7روتسدلا تال@دعتلا :®م 9

 زكرم ،؟تالزانتلا م@دقت وأ ،ەار�إلا ،عانقإلا :+ç¡وتلا روتسدلا ةغا.ص ة.لمع ءانثأ ةضهنلا هتدمتعا بولسأ يأ ،سكرام اÞ.نوم :ل.صافتلا نم د67مل 10
  .2014 ريا>�ف ،ةحودلا زجنيكورب

{|اذقلا حÕط11
+ |}

{|اذقلا مالسإلا ف.س هنبا نأ ام� ،ذ.فنتلل ةداج تاءارجإ ذاختا نود نíل روتسد ةغا.ص ةركف 1993 +
 ةفالخل هسفن دعُ@ نا� يذلا +

{| ەدلاو
{| كلذو روتسد ةغا.ص 4إ اعد دق نا� ،ا.kيل مÞح +

{| +>Ôيللا با�شلل ة.نطولا ةمظنملل لوألا ½îتلملا مامأ هBاطخ +
+ óت |}

 .2006 سطسغأ +
{|اذقلا نا� ام.فو

{|اذقلا عقومB ساسم ال هنأ *ع د.�أتلا *ع اًصÕ7ح نبالا +
{| بألا +

 روتسد ةغا.صل ةوعدلا نأ الإ ،دال�لل د@دج روتسد ةغا.ص لاح +
 مالسإلا ف.س ءاهتنا برق نع تاعئاشلا د@درت رارمتسا مغرب اهذ.فنتل ةداج تاوطخ ا.kيل دهشá ملو باشلا +Êا.سلاB ةصاخلا ة@اعدلا نم ًءزج تلظ
 .روتسدلا عوFGم نم

{|اذقلا رمعم لواح12
{| +>Ôيللا +Êا.سلا كارحلا يوتح@ نأ +

{| ةزرا�لا تا.صخشلا نم ددع لا�قتساB ماقو ،2011 لهتسم +
 ةBاقن دفو مهنìب نم ،ا.kيل +

{|اذقلا *ع حÕط يذلا {�Åماحملا
+ Ï}حلاو قوقحلا نوص@ دال�لل روتسد دادعإ ةروÕ7لل مظنملا يروتسدلا راطإلا عض7و تا'FG7اذقلا بواجتو .تاع|}

+ 
{| اًداج نك@ مل هنا الإ .عامتجالا لالخ ةBاقنلا دفو ةوعد عم

 ةئدهتلو ض�نلا سج فدهب ءاقللا نا�و ،{�Åنطاوملا بلاطمل ةBاجتسالاو +Êا.سلا حالصإلا +
 .{�Åنطاوملا *ع مه��ثأت نم ماظنلا +çGخ نيذلا {�Åيقوقحلاو {�Åيسا.سلا ءاطشEلا

½îنل ءارهزلا13
{| يروتسدلا ثوروملا لهاجت ،+

  .2018 لÕ7بأ 26 ،+>;رعلا ��فسلا ،ا.kيل +
{| ة7روتسدلا ةلاحلا م7¦قت ،شادحأ +*ع دمحم :رظنا 14

 .2011 >�متkس 25 ،تاسا.سلا ةساردو ثاحBألل +>;رعلا زكرملا ،ا.kيل +
 ةئيهلا Üسá دال�لل مئاد روتسد عوFGم ةغا.صل هئاضعأ ��غ نم óGا�ملا رحلا عا½�قالا قÕ7طB" ة.سlسأتلا ةئيهلا ل.كشá متي نأ *ع ل@دعتلا صن 15

 ��ياعم د@دحت ماعلا +{Ôطولا رمتؤملا 4وت7و .م 1951 ماع ا.kيل لالقتسا روتسد دادعإل تلÞش +½Ôلا {�Åتسلا ةنجل رارغ *ع اًوضع {�Åتس نم ة.سlسأتلا
 .2012 ةنسل 3 مقر يروتسدلا ل@دعتلا رظنا ."ة7¦غللاو ة.فاقثلا ة.صوصخلا تاذ +>Ôيللا عمتجملا تانوكم ل.ثمت بوجو اهيف ²اري اهباختنا طBاوضو

http://security-legislation.ly/ar/node/31468  
{| يروتسدلا نالعإلا ل@دعت ،+4وبدم فóGأ 16

  2012 ويلوي 7 ،ة.Õ̧علا +Ê +>; +>; ،"نامل>�لا تا.حالص نم صاقتنا" ا.kيل +
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/07/120707_libya_constitutional_declaration      

{| +4اقتنالا سلجملا 17
 .ماعلا +{Ôطولا رمتؤملل ةطلسلا ملسÍ ا.kيل +

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE87800A20120809  
{| تاBاختنالا :ماعلا +{Ôطولا رمتؤملا 18

ò;اهنلا رÕ7قتلا( ا.kيل +
  .2012 ويلوي ،رترا� زكرم ،)+

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/libya-070712-final-rpt-
arabic.pdf  

  .روتسدلا عوFGم ةغا.صل ة.سlسأتلا ةئيهلا باختنا نأش� 2013 ةنسل 17 نوناقلا صن *ع عالطالل 19
http://constitutionnet.org/vl/item/lyby-qnwn-rqm-17-lsn-2013-hwl-ntkhb-lhyy-ltsysy-lsyg-mshrw-ldstwr-lmwtmr-
lwtny-lm-2013 

                                                             



)2( 24 ،يبرع قاور  
 

15 
 

                                                                                                                                                                                                    
{| ة7روتسدلا ة.لمعلا راسم لوح ل.صافتلا نم د67مل 20

{| روتسدلا 4إ قÕ7طلا ،دعس بجر :رظنا ،ةروثلا دعB ا.kيل +
{| ،ا.kيل +

 روتسدلا ،يزوف دمحأ :+
{| ناس¡إلا قوقحو

+ Bِعلا تاروثلا نادلÕ̧.يلو ®م ،س¡وت( ةk.ارقم@دلا لوحتلا معد زكرم ،اًجذومن )اã+ 2017 ،ناس¡إلا قوقحو. 
  .2017 سطسغأ 3 ،ل.س¡وا� ك.'نالتأ ،اهروتسد بتكت ا.kيل :تاÕ7حلاو قوقحلا +Üح@ ال روتسد ،دعس بجر 21

http://www.achariricenter.org/libya-writes-its-constitution-ar/  
{| نعطلا ل�قت ءاض.بلا فانئ'سا ةمÞحم 22

  .2017 سطسغأ 16 ،ة7را�خإلا ا.قÕ7فأ ةBاوب ،روتسدلا عوFGم ةدوسم +
 legislation.ly/ar/node/31981-https://security  2014 ةنسل )7( مقر يروتسدلا ل@دعتلا 23
قاÕ7ت روتسدلا ،ودلاوت ا.تام 24

ً
  .2017 سطسغأ 22 ،+4ودلا مالسلل +>@.نرا� زكرم ،ىدص ةFG¡ ،؟ة.kيللا ضارمألل ا

{| ،ةمالس ناسغ ،ةدحتملا ممألل ماعلا {�Åمألل صاخلا لثمملا ةمل� 25
  .2017 >�متkس 20 ،ا.kيل لوح ىوتسملا عيفر عامتجالا +

  .2017 >�متkس 23 ،ا.kيلÔ}+ Bعملا +²اÕ̧لا عامتجالل ك½�شملا نا.بلا 26
  .2017 >�مسÍد 17 ،ز½�7ور ،"رحلا +>Ôيللا بعشلا رماوأ" 4إ عمتسlس هنإ لوق@ ½�فح ،+*فرولا نم@أ 27
ò;اهنلا رÕ7قتلا( +>Ôيللا +{Ôطولا ½îتلملل يرواش'لا راسملا 28

{| معدلل ةدحتملا ممألا ةثعB عقوم ،)+
  .2018 >�مفون ،ا.kيل +

https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/ncp_report_jan_2019_ar.pdf  
{| قفتت ة.kيللا لئاصفلا ،ه.ي'نìب ن7رامو شريأ نوج 29

+ Bاختنا ءارجإ *ع س�راBتا |}
  .2018 ويام 29 ،ز½�7ور ،>�مسÍد 10 +

{| +ãارقم@دلا لاقتنالاو مالسلا 30
  .2018 وينوي ،ناس¡إلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم نع ةرداص ة.ل.لحت ةقرو ،؟يدBأ سوبا� مأ لجؤم ملح :ا.kيل +

{| معدلل ةدحتملا ممألا ةثعB عقوم ،مهسفنأ {�Åيkيللا نم ¶��أ تاBاختنالا *ع لجعتسم انأ :ةمالس ناسغ 31
  .2019 رياني 22 ،ا.kيل +

  2019 لÕ7بأ 10 ،ز½�7ور ،سلBارط *ع فحزلاB ة.ملاعلا ىوقلا ½�فح أجاف اذكه ،جنìسlل فلوأ 32
 .2019 ويام 9 ،ز½�7ور ،"ثلاث فرط" وأ ½�فح تاوق د@ *ع ةحلسم ة��سم ةرئاط مادختسا حجري +4ود رÕ7قت ،زلوك.ن ل.شlم 33
 .2019 ويام 13 ،24 س¡ارف ،"{�Åيلودلا ملسلاو نمألل اد@دهت" سلBارط *ع ½�فح تاوق موجه >�تع@ +>;وروألا داحتالا  34
{| رÕ7حتلاB لافتحالا لالخ 35

 ضرأ *ع دوجسلاB هتمل� +4اقتنالا +{Ôطولا سلجملا سlئر ل.لجلا د�ع {îطصم راش'سملا لهتسا ،2011 ر¸¦ت�أ 23 +
{| رداصلا يروتسدلا نالعإلا صنو ."اًروف فوقوم وه ة.مالسإلا ةعFG7لل فلاخم نوناق يأ" نأ نلع@ نأ ل�ق لافتحالا ناد.م

 مالسإلا نأ *ع 2011 +
{|و .عــــFG7'لل سlئرلا ردصملا ة.مالسإلا ةعFG7لاو ةلودلا نيد

 ةعFG7لا" نأ هنالعêب ة.سlسأتلا ةئيهلا ل.كشá قا�'سا +>Ôيللا نامل>�لا لواح 2013 >�مسÍد +
{| د.حولا عــــFG7'لا ردصم + ة.مالسإلا

الطاB عق@ هنأو ..ا.kيل +
ً

 ."كلذB ةمزلم ةلودلا تاسسؤم ل�و ..تاعFG7'لا نم اهماÞحأ فلاخ@ ام ل� 
 ة.مالسإلا ةعFG7لا ةدام صن ه.ف ءاجو .ة.ساسألا اهتاموقمو ةلودلا لÞش باB نأش� اًح½�قم تمدق دق ة.سlسأتلا ةئيهلاB 4وألا ة.عونلا ةنجللا تنا� 36
 ح½�قملا رظني ث.ح .ة.طارقم@دلاو ةنطاوملا قوقحو ناس¡إلا قوقحل ءادعلا خسرت ة.Eيد ةلومح روتسدلل ف.ض7و ،ة.Eيد ةلود سlسأتل دهم@ وحن *ع
Bلل ةفلاخملا دئاقعلل ءادعFG7لا ،ة.مالسإلا ةعÔ½+ عت دجوي الÕ7ح اهل حضاو فÔ½ بÅ�} سأتلا ةئيهلا ءاضعأlاً@داعم ا7ًروتسد اًساسأ ح½�قملا عضو ام� .ة.س 
 :+4اتلا طBارلا >�ع ة.سlسأتلا ةئيهلل +Üسرلا عقوملا *ع ح½�قملا *ع عالطالا نكم@ .عادBإلاو ��بعتلاو ��مضلاو نيدلا تاÕ7حل

http://www.cdalibya.org/assets/files/9_1_1419437993.pdf  
  .قباس ردصم ،اهروتسد بتكت ا.kيل :تاÕ7حلاو قوقحلا +Üح@ ال روتسد ،دعس بجر 37
{| روتسدلا 4إ قÕ7طلا ،دعس بجر :رظنا ،ل.صافتلا نم د67مل 38

 .قباس ردصم ،ا.kيل +
{| ة.kيللا ةأرملا قح *ع ةضافضف اًدويق ة.kيللا ة.سEجلا ماÞحأ نأش� 2010 ةنسل 24 مقر نوناقلا عض@ 39

 امÔ<+، Bنجأ جوز نم اهلافطأل ة.سEجلا حنم +
{| اهقح نم صقتEي

  :+4اتلا طBارلا >�ع نوناقلا صن *ع عالطإلا نكم@ .ةلماÒلا ةنطاوملا قوقحB عتمتلاو ةاواسملا +
http://security-legislation.ly/ar/node/33060  

 .قباس ردصم ،اهروتسد بتكت ا.kيل :تاÕ7حلاو قوقحلا +Üح@ ال روتسد ،دعس بجر 40
{| تا.لقألا ،+*هو دلاخ :رظنا ل.صافتلا نم د67مل 41

 ،لوألا ددعلا ،ناس¡إلا قوقحو +ãارقم@دلا لوحتلا معد زكرم ة7رود ،اًجذومن وبتلا :+>Ôيللا روتسدلا +
  .2018 وينوي

{| ة.سEج وم@دع ،ساو ناف ارول 42
 .2016 رياني 13 ،ة.نوناقلا ةركفملا ،وبتلا ةلاح :ا.kيل +


