
  
 ديبع دمحأ ايرث .د
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ةدج

 

 ةربخلا تالاجم

 ريغ تامظنملاو ةدحتملا ممألا - ةفلتخم تاسسؤم عم لمع ةنس 35 لالخ بستكا تافاقثلا ددعت لوح زيمتم روظنم §
 اهيف امب ،ةفلتخم تاكارشو تاعاطق عم لمعلا لالخ نمو ،ةينطولاو ةيميلقإلاو ةيملاعلا تايوتسملا ىلع – ةيحبرلا
 ةحناملا لودلاو ةيحبر ريغ تاسسؤمو ،فارطألا ةددعتمو ةيئانث تامظنملاو يندملا عمتجملا تامظنمو صاخلا عاطقلا

 .ةيلودو ةيميلقإو ةينطو رطا نمض
 ايلع تايوتسم يفو فارطألا ةددعتمو ةيلودلا تاسايسلا تاراوح يف ىوتسم ىلعأ ىلع ةدحتملا ممألا ليثمت §

 .تاعاطقلا ةددعتم تاعامتجال
 روهمج ىلا لود ءاسؤر نم عونتم روهمج عم لصاوتلا يف ةريبك ةربخ عم ةزيمتم ةيريبعتو ةيباتك تاراهم عم هلاعف ةثدحتم §

 .ماع
 .تايوتسملا لك ىلع تاقالع ءانب ىلع ةردقلاو صاخشألا عم لماعتلا تاراهم §
 ةدايقلاو تاسايسلا ةغايصو معدلاو يلودلا نواعتلا يف ةدحتملا ممألا يف ةربخلا نم ةنس 35 ،اديدحت رثكأ ةروصبو §

 ةفاقثلاو يعامتجالا عونلا ،ةأرملا نيكمت تالاجم يف ،بابشلا عم تاراوحلا يف ةصاخ هيجوتلاو ةيرادإلاو ةيميظنتلا
 .تاسسؤملل ةيناسنإلا ةرادإلاو ةيمنتلاو ناكسلاو ،ناسنالا قوقحو

 

 ةيملعلا تالهؤملا

 ملع يف يوناث صصخت عم يزيلجنإلا بدألا ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،نجيشيم ،تيورتيد ،نيو ةعماج ،هاروتكدلا  §
 )يجولوبورثنا( يفاقثلا ناسنالا

 ملع يف يوناث صصخت عم يزيلجنإلا بدألا ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،نجيشيم ،تيورتيد ،نيو ةعماج ،ريتسجاملا 1986 §
 )يجولوبورثنا( يفاقثلا ناسنالا

 ملع يف يوناث صصخت عم يزيلجنإلا بدألا ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،اينروفيلاك ،دنالكوا ،زليم ةيلك ،سويرولاكب 1966 §
 .عامتجالا

 ةيبرعلا رصم ةيروهمج ،ةرهاقلا ،تانبلل ةيكيرمألا ةيلكلا ،يعماجلا لبق ام ميلعتلا لكو ةيوناثلا 1962 §
 

 ةصاخلا ماهملاو لمعلا

2011   ماع ذنم ةصاخلا ماهملا
 لبق نم هدامتعا مت يذلاو ،ةحئاجلل ةباجتسالاو بهأتلاب ينعملا لقتسملا قيرفلا يف وضع  :2021 ويام – 2020 ربمتبس §

 73.1. مقر ةيملاعلا ةحصلا ةيعمج رارقل اذيفنت ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل ماعلا ريدملا
 ةكلمملا ، طيطختلاو داصتقالا ةرازول ينفلا معدلا ميدقتل ةيراشتسالا نطسوب ةعومجم عم ةيراشتسا :2020 وينوي – ويام §

  .ينطولا ةيناكسلا ةسايسلا لوح ،ةيدوعسلا ةيبرعلا
 ،نيرشعلا ةعومجمل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةسائر لالخ 20 ةأرملا لصاوت ةعومجم ةسيئر :2020 ربوتكأ -  2019 ويلوي §

 .2020 ربمفون يف ايضارتفا ةعمتجملا نيرشعلا ةمق ىلا ةعومجملا  تايصوت تمدق يتلاو
 لودل نواعتلا سلجم ،ىلعألا سلجملل ةيراشتسالا ةئيهلل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا دفو يف ةوضع :رمتسم – 2018 §

 .يبرعلا جيلخلا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،طيطختلاو داصتقالا ةرازو ،ةيجيتارتسالا ةيمنتلا زكرم ةرادإ سلجم ةوضع :2017 – 2018 §
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 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،طيطختلاو داصتقالا ةرازو ،ناكسلل ةينطولا ةئيهلا ،ةوضع -  2017 §

 ةمدخلا ةرازو عم نواعتلاب ،"ةيندملا ةمدخلا ةرازو يف نيسنجلا نيب نزاوتلا" ةدحتملا ممألا عورشمل ةراشتسم -     2017 §

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ةيندملا

 ةكلمملا ريرقت لوح ةحورطملا اياضقلا لوح ةدحتملا ممألل ينطولا قيرفلل دحوملا ريرقتلا يف ةمهاسملل ةيراشتسا -     2017 §

 .2016 سطسغأ 23 خيراتب ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتاب ةينعملا ةنجللا ةيدوعسلا ةيبرعلا

 ةأرما نيثالث نم ةنوكملا يلوألا ةعومجملا نمض ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،يروشلا سلجم يف ةوضع :2013 – 2016 §

 عم ةيواستملاو ةلماكلا ةيلهألا ىلع دكؤي يكلم موسرم لالخ نم زيزعلا دبع نب هللا دبع كلملا لبق نم نهنييعت مل

  .سلجملا يف ءاسنلا ةيوضعل ىندألا دحلا وه %20 نوكي نا ددحيو روكذلا ءاضعألا

 ،ىروشلا سلجم ،ةنجللا سيئر ةبئان  2014 ماعو باختنالاب ةيباقرلا تائيهلاو ناسنالا قوقح ةنجل ةسيئر :2016 – 2015 §

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 بصانملا

 ةدحتملا تايالولا ،كرويوين ،ناكسلل ةدحتملا ممألا قودنص ،ماعلا نيمألا ليكو/يذيفنتلا ريدملا -    2001 - 2010
 ةيكيرمألا
 ةيناكسلا ةسايسلا تالاجم يف ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلل يجماربلاو يلاملا معدلا مدقي يذلا قودنصلا ةرادإ §

 لاجم يف لمعلا ينعي امم ،ةيباجنإلا ةحصلاو ةأرملا نيكمت لاجم يف ةيذيفنتلا جماربلاو تانايبلا عمجو يناكسلا دادعتلاو

 .ةينطولاو ةيميلقإلا دوهجلا معدل نواعتلاو يلودلا ليومتلا

 ،جماربلا ليومتل دراوملا ةئبعتو جماربلا لوح ءاضعألا لودلا عم ضوافتلاو ،هدراومو قودنصلا جماربل ةديشرلا ةرادإلا نامض §

 .ةثيدحلا رييغتلا ةرادإ ةيلمع ءارجا اهيف امب ةيرصع قودنصلا ةرادإ نوكت نأ نم دكأتلاو

 يف ،نايدألا اهيف امب ،ةفاقثلا رود يلع زكر يذلاو ناسنالا قوقحو ةفاقثلاو يعامتجالا عونلا لوح صاخ جمانرب دامتعا §

 .ناسنالا قوقحو ةفاقثلاو يعامتجالا عونلا :ثالثلا ةيمنتلا تالاجم نيب يباجيإلا لعافتلاو عارصلا ىلع زيكرتلا عم ،ةيمنتلا

 ةرادإو ةدايق نع ةلوؤسم ،كرويوين ،ناكسلل ةدحتملا ممألا قودنص ،ابوروأو ةيبرعلا لودلا مسق ،ريدم :1998 – 2000 §

 .ةيقرشلا ابوروأ لودو ةيبرعلا لودلا يف ناكسلل ةدحتملا ممألا قودنص جمارب

 .نانبل ،توريب مث ندرألا ،نامع ،)اوكسألا( ايسآ يبرغل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةنجللا يذيفنتلا نيمألا بئان : 1993 – 1998 §

  .ندرألا ،نامع ،اوكسألا ،ناكسلاو ةيعامتجالا ةيمنتلا ةبعش ،ةسيئر :  1992 - 1993 §

 .ندرألا – نامعو قارعلا – دادغب ،اوكسألا ،ةيمنتلاو ةأرملا جمانرب ،مدقألا ةيعامتجالا نوؤشلا لوؤسم :1986 – 1992 §

  .قارعلا ،دادغب ،اوكسألا ،ةيمنتلاو ةأرملا جمانرب ةريدم/ةيعامتجالا نوؤشلا لوؤسم :1981 – 1986 §

 .نانبل ،توريب ،ةيمنتلاو ةأرملا جمانرب ،ةيعامتجالا نوؤشلا لوؤسم دعاسم :1975 – 1981 §

 ةيفاضإلا ةيمسرلا ماهملا

 ميب نزاوتلا" لوح ةدحتملا ممألاو ةيندملا ةمدخلا ةرازو عورشمل ،ينفلا قيرفلا وضع : 2018 ليربا – 2017 سطسغأ §
 .ةيندملا ةمدخلا يف ةيسنجلا

 .ايلاطيإ ،نيروت ،ةدحتملا ممألا يفظوم ةيلك ،يرخأ ىلا ةرتف نم )ةيسسؤم( ةدايق بردم 2012 – 2018 §
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 ةدحتملا ممألا ةنجل ىهو .نيذيفنتلا ءاسؤرلا سلجم ،ةدحتملا ممألا ةموظنم ةرادإل ايلعلا ةنجللا ةسيئر :2006 – 2008 §
 ايجولونكتو تامولعملا ،ةيرشبلاو ةيلاملا دراوملا تالاجم يف ةصاخ ،ةيميظنتلاو ةيرادإلا رومألا يف قيسنتلل ةيساسألا
 .تامولعملا

 .اورنألا ةلاكول عباتلا نيفظوملا قودنص يف ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ليثمت  :1998 – 1998 §
 .ناتسناغفأل يجيتارتسالا راطالا عضول ةدحتملا ممألا دفو ةوضع :1997 §
 .ناتسناغفأل يعامتجالا عونلا لوح ةدحتملا ممألا تالاكو نيب كرتشملا دفولا ةوضع :1996 §
 .ندرألا ،نامع ،يعامتجالا عونلا لوح ةدحتملا ممألا تالاكو نيب كرتشملا لمعلا قيرف ةسيئر :1996 §
  .اوكسألا يف ةأرملا لمع قيرف ةقسنم :1989 – 1990 §
 رصم ةيروهمج ،ةيبرعلا لودلا ةعماج ،ةيعامتجالا ةيمنتلل ةيبرعلا ةيجيتارتسالا ةغايصل لمعلا قيرف ،وضع :1984 – 1985 §

  .ةيبرعلا

 اينطوو ايلود يندملا عمتجملا تاسسؤم يف يعوطتلا لمعلا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف :ًالوأ
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ةدج ،تفع ةعماج ،يرخفلا سلجملا ،وضع :ايلاح - 2020 §
  .ةيجيتارتسالا ةنجللا ةسيئرو ،ةضهنلا ةيعمج ةرادإ سلجم ،وضع :ايلاح – 2019 §
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ةدج ،ةمكحلا راد ةعماج ،ءانمألا سلجم ،وضع :2016 – 2018 §
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ضايرلا ،ةيريخلا داخ كلملا ةسسؤم ،ةيمنتلا ءاكرش ةزئاج ةنجل ةسيئر :ايلاح – 2013 §
 مهنيب اميف معدلا ميدقتل يرخأ لودو نواعتلا سلجم لود نم بابشلا نيينهملا نم ةكبش( حومط ،وضع :ايلاح – 2015 §

 ذنم حومطل يراشتسالا سلجملا يف ةوضع كلذكو ،)لمعو ةيجاتنإ صرف فاشتكاو داشرإلاو هيجوتلاو يعامجلا نواعتلاو
2020. 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ضايرلا ،ةيئاسنلا ةضهنلا ةيعمج ةوضع :1990 – 1991 §
 

 ًايلود :ًايناث

 .ةيملاعلا نوات جروجل عباتلا ةيئاسنلا تادايقلا جمانرب ،"تادايقل" تاحشرملا مييقتل ايلعلا ةنجللا ،وضع :2020 §
  .ارسيوس ،فينج ،نانآ يفوك ةسسؤم ةرادإ سلجم ،ةوضع :2016 – 2018 §
 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،دناليريم ،ةأرملا ملعت ةكارش ةمظنم ةرادإ سلجم ةسيئر :2012 – 2019 §
 تابآ ةعماجو اوكسينويلا "،ةياقولا ةفاقث وحن :مالسلل ةليوطلا ةريسملا" باتكل ةيهيجوتلا ةنجللا ،ةوضع :2017 – 2018 §

 .ابيلوا
 .ةيبرعلا ةأرملا ةلجم ،ريرحتلا ةئيه ،وضع :1984 – 1990 §

 

 ميركتو زئاوج

 .2015 وينوي 24 ،كروي وين ،ةدحتملا ممألا رقم ،ناكسلل ةدحتملا ممألا ةزئاج :2015 §
 ،نيفيرشلا نيمرحلا مداخ ،زيزعلا دبع نب هللا دبع كلملا نم رارقب حنم ،ىلوألا ةجردلا نم زيزعلا دبع كلملا ماسو :2013 §

 .يلودلا اهلمع ميركتل
 .يفاقثلا ةيردانجلا لافتحا يف ةيونسلا ةيصخشلا :2013 §
 ةيناسنإلا ةمدخل نينطاوملا ريغل نابايلا روطاربمإ لبق نم ميركت ىلعأ وهو ،ةعلاطلا سمشلا طون ،ريبكلا حاشولا :2011 §

 .ةيدوعسلا عم انهو ةينابايلا تاقالعلا زيزعتلو



 4 

 .ةملسم ةيصخشل يلوألا ةرملل يطعي فرش ىلعأ وهو ،يداحتالا يتوهاللا دهعملا ةيلاديم :2011 §
 .زبروف ةلجم بسح تايبرعلا ءاسنلا يوقأ نمض :2014 و 2011 §
 .ةأرملا نيكمت لاجم يف ةايحلا ىدم زاجنإلل ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا ةزئاج :2011 §
 .ةمصاعلا نطنشاو ،ةمصاعلا ةقطنم يف ةدحتملا ممألا ةطبار ،ناسنالا قوقحل نوس .ب سيول ةزئاج :2009 §
 .ديلوتلاو يئاسنلا بطلل يلودلا داحتإلا ،ةيريدقت ةزئاج :2009 §
 .ةمدخلاو زاجنإلا زيمتب ارارقا ،نيو ةعماج ،زيمتملا جيرخلا ةزئاج :2008 §
 ،دروفسكأ تاعوبطم نم ،نوقومرملا نوملسملا باتك يف  ةفاقثلاو ةراضحلا ةانب نم ملسم 100 نمض تفصو – 2006 §

  .مالسإلا نع دروفسكأ سوماق ةررحمو يمالسإلا ملاعلا ةعوسوم ررحم ةبئان ،ساب-جنوليد اناتان دادعا
 فنعلا نم ةأرملا ةيامح لوح ةيميداكا ةدام جامدا ةدناسمل ،ةيرشبلا ةمدخ لجأ نم اراريه يد ويسينويد ماسو :2005 §

 .سارودنوه يف ةطرشلا بيردت تاسسؤم لك جاهنم يف يرسألا
 .ةفاقثلاب ضوهنلا يف ةمهاسملل ،نابايلا ،يبوك ،نيوكاك ياسناوك ةعماج ،ةيرخف نوناق هاروتكد :2004 §
 ةأرملل ةيحصلا ةياعرلاب ضوهنلا يف ةدايقلل ،كروي وين ،ايبولوك ةعماج ،ةيحصلا ةياعرلا يف قوفتلل يناثلا نرقلا ةزئاج :2003 §

 .ةأرملا ةحص نيسحتل ةيباجنإلا ةحصلا قوقح زيزعتو ةأرملا نيكمت يف ينافتلاو ايملاع
 .اوجاراكين ةلود يف ناملربلا لبق نم فيوشت ىلعأ ،وروماش نيكاو ورديب ةزئاج :2003 §
 لجأ نم لمعلل اميوكت اوغانام يف وجايتناس ةنيدم ةدمع لبق نم ىطعت ،اوجاراكين ،اوغانام ةنيدم حاتفمو ةيلاديم :2003 §

 .ةريقفلا ناكسلا تائف لجأ نم لمعلاو ةيمنتلاو مالسلا
 ميلعتلا تالاجم يف ةيمانلا لودلا ينطاوم ةمدخل ،اينروفيلاك ،دنالكوا ،زليم ةيلك لبق نم ةيرخف نوناق هاروتكد :2002 §

 .ةيداصتقالا صرفلاو ةحصلاو يساسألا
 .ىدتنملا يف ةمهاسملل اريدقت ،دودح الب ءاطعلا  :ةيريخلا لامعألل يملاعلا ىدتنملا :2002 §
 جامدا يف ةعاجشلل ةدحتملا ممألا يف ةينيدلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا ةنجل لبق نم ةمدقم جنوي ب جروج ةزئاج :2002 §

 ةدحتملا ممألا تاراوح يف نايدألاو ةفاقثلا
 .ةيملاعلا ةماعلا ةمدخلاب زيمتملا مازتلالل ،كرويوين ةعماج ،ةماعلا ةحصلل رنجاو ةسردم ةزئاج :2001 §

 تالباقملاو تاعامتجالاو تارضاحملاو تاروشنملا

 تارمتؤم يف تامهاسملا نم ديدعلا تمدق ،ةدحتملا ممألا يف ةينهملا يتريسم نم ةنس نيثالثلاو ةسمخلا لالخ §
 هذه تناكو .يلودلاو يميلقإلا ىوتسملا ىلع كلذ ىلا امو لمع تاشروو ،ةيموكح ريغو ةيموكح تاعامتجاو ،ةديدع
 .ةيلاتلا ةمئاقلا يف مهنمضا مل كلذل يمسرلا يلمع لالخ يتايلوؤسم نم أزج تامهاسملا

 ةفاقثلا نيب امداصت دجن ثيح ناسنالا قوقحو ةفاقثلاو ،يعامتجالا عونلا نيب طبرلا ةردابم يه يتامهاسم مهأ ربتعأ نكلو §
 .عوضوملا لوح تارضاحمو لمع قاروأ تمدق دق تنكو .ةأرملا نيكمتو يعامتجالا عونلا اياضق لوح ناسنالا قوقحو
 :وهو اصيصخ دمتعا جمانرب تحت ناكسلل ةدحتملا ممألا قودنصل يومنتلا جمانربلا يف يفاقثلا دعبلا جامدا مت كلذك
 .ةيبوروالا لودلا ضعب لبق نم هليومت متو ءاضعألا ةيمانلا لودلا هيلع تنثأو .ناسنالا قوقحو ةفاقثلاو يعامتجالا عونلا

 تصصخ ثيح ،2011 رياني 1 يف ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ينطو ىلا تدع ،يمسرلا يفيظولا يلمع ةلحرم ءاهتنا ذنمو §
 نيب كرتشملا ملعتلل تاربخ يهو ."لايجألا نيب راوحلا" هتيمسأ ام لالخ نم بابشلاو تاباشلا معدل يصخشلا يتقو
 ةدافتسملا سوردلا يف مهكراشاو نطولا يف ثدحي يذلا ريغتلاو مهبراجت نم ملعتاو نطولا بابش فشتكا ثيح ،لايجألا
 ينطو يف ةيمنتلاب ةلص اهل يتلاو ةفلتخملا تاشقانملاو تاراوحلاو تارمتؤملا يف كراشأ كلذك .ةعونتملا يتربخ نم
 هذهل ةلثمألا ضعب هاندأ .ريبعتلا ةلماك ةبوتكم صوصن سيلو طاقن لالخ نم ثدحتا ،تالاحلا مظعم يفو .ايلودو
 :تالباقملاو تارضاحملاو تاباطخلا

 يكنسله ىدتنم ،ةدحتملا ةكلمملا يف ملسملا بابشلا نم نييسايسلا عم راوح ،يسايسلا لاجملا يف لمعلل قيرطلا §
  .2021 رياربف 1   ،تاسايسلل



 5 

 يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةرافس لبق نم مظن راوح ،مادتسملا يداصتقالا ومنلل ةيسيئر لماوع :ةطلسلا يف جامدا §
 .2020 ماع لالخ نيرشعلا ةعومجمل ةكلمملا ةدايق ةبسانمب ،2020 ربمفون 18  ،ايلاطيإ

 ،ةيسامولبدلاو ناميالاو ةأرملا نيب راوحلا ،"تايروسلا تائجاللا ريصم لوح لمألا رابآ" مليف ةجرخم ،يمارتب .ج ايل عم راوح §
 .2020 ربمفون 12 ،مالسلا لجأ نم نايدألا لبق نم مظن

 ربوتكا 26  ،ايلارتسا يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةرافس لبق نم مظن راوح ،يدوعسلا عمتجملا ءانب يف ةأرملا رود §
 . 2020 ماع لالخ نيرشعلا ةعومجمل ةكلمملا ةدايق ةبسانمب ،2020

 .2020 ربوتكأ 22 نيرشعلا ةعومجمل يرازو عامتجا لوأ يف داسفلاو ةأرملا لوح ةملك §

 .2020 ربوتكأ 21 ،20 ةأرملا لصاوت ةعومجم ةمقل ةيحاتتفا ةملك §

 زكرم همظن يذلا نايدألا يدتنم يف ثراوكلا رطاخم نم دحلا لوح شاقن ةقلح ،تاظحالم ،طقف لخادلا نم رييغتلا يتأي §
 ربوتكأ 13 ،تاراضحلل ةدحتملا ممألا فلاحتو )ديساك( تافاقثلاو نايدألا عابتا نيب راوحلل زيزعلا دبع نب هللا دبع كلملا

2020. 

 .2020 ربوتكأ 15 ،نيرشعلا ةعومجمو بابشلا – زجاوحلا رسكو روسجلا ءانب :    20 بابشلا لصاوت ةعومجم ىلا ةملك §

 ربوتكأ 8 ،ةأرملا نيكمتو عدبملا ليومتلا لوح ةأرملل ةدحتملا ممألا ةمظنمو يإ يآ ةعماج يدتنم ،ةيماتخلا تاظحالملا §
2020. 

 ةراجتلا ةمق ،ةحئاجلا دعب شاعتنالا بلق يف ةراجتلاو ةأرملا :ةراجتلاو يعامتجالا عونلا لوح شاقن ةقلح يف ةكراشم §
 .2020 ربوتكأ 7 ،ةديجلا

 .2020 ربوتكأ 7 ،عازنلا تالاح يف ةطاسولاو ةأرملا لوح راوحلا ةقلح يف ةكراشم §

 لوح عامتجالا نمض ،اورهدزي نا انتانبو اندالوأل نكمي ثيح ةيلبقتسملا لمعلا نكاما ءانب لوح راوحلا ةقلح يف ةكراشم §
 .2020 ربوتكأ 5 ،2020 لمعلا لصاوت ةعومجمو رشنسكا ،ميلعتلاو لمعلا لبقتسم ميمصت

 ربمتبس  24 ،وكسوم ،سكيربلا لود ةعومجم ،ةيلودلا ةماعلا ةسايسلاو يعامتجالا عونلا لوح راوحلا ةقلح يف ةكراشم §
2020. 

 ةكبش :تاسايسلل يكنسله ىدتنم لبق نم دقعنملا ،ةأرملا ىلع ١٩-انوروك ةحئاجل ةيداصتقالا راثآلا ،ةيحاتتفالا ةملكلا §
 .2020 ويلوي 27 ،تايناملربلا

 ،ةأرملا ةاواسمل رمتسملا حافكلا :لضفأ ةروصب ءانبلا ةداعإ لوح ةيمنتلاو داصتقالا ةمظنم رمتؤم يف يسيئرلا شقانملا §
 .2020 وينوي 26

 ةدحتملا ممألا ةمظنم ،١٩-ديفوك ةحئاج لالخ ةلمكملا ةأرملا ةدايق لوح ةيبرعلا لودلل يميلقإلا راوحلا يف تاظحالم §
 .2020 وينوي 25 ،ةأرملل

 .2020 ويام  7 ،ةيملاعلا لولحلا ةمق ،يسيئرلا باطخلا §

 يكنسله ىدتنم ،ةفعضتسملا تاعمتجملاو ةيناسنإلا تامزألا ىلع ١٩-ديفوك ةحئاج تايعادت ،يسيئرلا باطخلا §
 .2020 سرام  27 ،تاسايسلل

  .2020 رياني 5 ،هترشنو رابسا ىقتلم ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةيناكسلا ةسايسلا لوح يضارتفا راوحو لمع ةقرو §

 عباتلا نايدألا ددعتم يراشتسالا سلجملا  ،ةيناميإلا تاطاحإلل نانآ يفوك ءاقل ،مهسفنا رييغتل سانلا نيكمت لوح ةملك §
 .2019 ويلوي 15 ،ةيمنتلاو نيدلا لوح ةدحتملا ممألا لمع قيرفل

  .2019 سرام 7 ،ضايرلا ،ةأرملل يملاعلا مويلاب ناسنالا قوقح ةئيه لافتحا §

 . 2019 سرام 5 ،ةأرملل يملاعلا مويلاب وكمارأ لافتحا ،لايجألا ماهلا لوح راوحلا يف ةكراشم §
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 .2019 سرام 6 ،ةيناسنإلا لامعألاو ةثاغإلل ناملس كلملا زكرم ،دونجلا لافطألا لوح لمعلا ةشرو يف ةكراشم §

 ، 2030ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةيؤر راطا يف ةأرملا نيكمت رمتؤم يف ،ةيلودلا تايقافتالا يف ةأرملا لوح لمع ةقرو §
 .2019 رياربف 13 – 11 ،ةدج ،زيزعلا دبع كلملا ةعماج

 .2018 ربمفون 16 ،يبد ،حماستلل ةيملاعلا ةمقلا ،نيسنجلا نيب ةاواسملاو ةأرملا نيكمت لوح راوحلا يف ةكراشم §

 15 – 11 ،ةرهاقلا ،نيفظوملل  ةدحتملا ممألا ةيلك ،تاظحالمو تالمأت :ةدحتملا ممألا يف ةأرملا ةدايق لوح ةكراشم §
 .2018 ربمفون

 ليربا 29 ،ضايرلا ،ةيلورتبلا تاساردلاو ثوحبلل هللا دبع كلملا زكرم ،يروصنملا هرون ةروتكدلا اهب تماق ةيراوح ةلباقم §
2018. 

 ةرازو لمع ةشرول ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيندملا ةمدخلا يف ةأرملا هجاوت يتلا تايدحتلا لوح يحاتتفا باطخ §
 .2017 ربمتبس 24 ،ةيندملا ةمدخلا يف نيسنجلا نيب نزاوتلا لوح  ةدحتملا ممألاو ةيندملا ةمدخلا

 ربمفون 8 ،ضايرلا ،ةأرملا ةيمنت جمانرب قالطنا ةصنم يف  يناطيربلا يدوعسلا كنبلا يف تاباشلا تافظوملا عم راوح §
2017. 

 .2016 ربوتكأ 13  ،ةدج ،زيزعلا دبع كلملا ةعماج تاذيملت عم لايجألا نيب راوحلا §

 .2016 ويام 29  ،ةدج ،عادبإلل ةينطولا ةردابملا يف ةعبارلا ةيعانصلا ةروثلا لوح يماتخلا باطخلا §

 .2016   ليربا 26 ،ضايرلا ،لصيفلا دوعس ريمألا ىركذ لوح راوحلا يف ةكراشم §

 .2015 ربمسيد ،نمألاو مالسلا لوح ،هدج ،ةيدنلوهلا – ةيناطيربلا ةسردملا بالط عم راوح §

 .2015 وينوي 24 ،كرويوين ،ةدحتملا ممألا ،ناكسلل ةدحتملا ممألا ةزئاج مالتسا دنع ،رخآلاو ةملوعلا باطخ §

 .2015 ويام 31 ،ضايرلا ،ةدايرلا ةلجم ،"ىروشلا وضع :ديبع ايرث" ةيفحص ةلباقم §

 .2014 ربمسيد 7 ،نارهظلا ،2014 ماعل ةدايقلا جمانرب يف وكمارأ )تافظوم( ءاسن عم راوح §

 نواعتلا ةمظنم ،يسامولبدلا يئاسنلا يدانلا ،يملاعلا ةأرملا موي ةبسانمب تايدحتلاو ءافتحالا :ءاسنلا يساسألا باطخلا §
 .2014 سرام ،ةدج ،يمالسإلا

 .2013 ربمتبس 29 ،ضايرلا ،)تاينهملا ءاسنلل( ىدحألا عامتجالا ،يتاربخ لوح راوح §

 .2013 ويام 18 ،ىلوألا ةجردلا نم زيزعلا دبع كلملا ماسو مالتسا باطخ §

 .2011 ربمتبس ،ضايرلا ،ىوتحملا ،ةأرملا لبقتسم لوح ةقلق ،ةدحتملا ممألا يف اهتبرجت لوط عم :ةيفحصلا رهشلا ةلباقم §

 2 ،دلاخ كلملا ةسسؤم ،ةيمنتلا راوح ،ةفلتخم لود نم ةلثما :ةيمنتلا يف ةيحبرلا ريغ تاسسؤملا ةمهاسم لوح باطخ §
 .2011 ويام

  .2005 ربمسيد 13 ،فينج ،يومنتلا نواعتلل يرسيوسلا زكرملا ،اذامو اذامل سيلو فيك  :ةيمنتلاو ةفاقثلا باطخ §

 .2005 ربمفون 12 ،ايسينودنا ،نيدلاو ةفاقثلا ةيمهأ :ةيباجنإلا ةحصلاو ناكسلا  باطخ §

 ،يراك جروج دروللا، يلودلا كنبلا سيئر ،نسنفلو سيمج ةفايضب ،ةيمنتلاو ناميالا تادايق عامتجا يف راوحلا يف ةكراشم §
 .2005 رياربف 1 – رياني 31 ،نترام ديومريد ةفقاسألا سيئر و يريبرتنك ةفقاسأ سيئر

 .2002 ويام 11 ،زليم ةيلك جرخت لفح يف يساسألا باطخلا §

 


