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لل همٍا
أ

: حٍل الموظمة الدولّة للبلدان ال

مم المجحدة غلَ غرض 
أ

ل صفجٌا الصجطارِة الجُ ثجمجع بٌا لدى ال لل همٍا من خال
أ

ثػمل الموظمة الدولّة للبلدان ال
ا من الموظمات الدولّة فّما  مم المجحدة وغًّر

أ
لل همًٍا غلَ ًّائت ال

أ
مخاوف موظمات المرجمع المدهُ فُ البلدان ال

وثٌدف الموظمة غلَ وزي الخصٍص إلَ إزالة . وفكا لكٍاغد الكاهٍن لدولُ اإلهشاهُ والكاهٍن الدولُ لحكٍق اإلهشان
ًمّة 

أ
لل البلدان همًٍا والجُ ثؤخر بطدة غلَ الجومّة، كما ثٍلُ ا

أ
الكٍّد والػكبات الجُ ثشببٌا الوزاغات المشلحة فُ ا

ل حمالثٌا الرامّة لٍلف الوزاغات  ًداف الجومّة المشجدامة من خال
أ

للرٌٍد الرامّة الَ ثوفّذ الٌدف الشادس غطر من ا
طفال فُ الوزاغات المشلحة

أ
اب، وكذا وضع ال فّما ثػطُ . وبواء الشالم بػد اهجٌاء الصراع، وثركز غلَ مكافحة اإلًر

خّرات ثغّر المواخ وكٍفّد
أ

ولٍِة لجا
أ

لل همٍاً 19-الموظمة ال
أ

 . غلَ البلدان ال

 

: حٍل الجكرِر

زاهب وثمٍِلٌم وثدرِبٌم واصجخدامٌم غلَ الومط الواظئ لػملّات الوكل 
أ

ِركز ًذا الجكرِر الخاص بجروّد المرثزلة ال
من والشلم والصجكرار اإلللّمُ 

أ
خار المحجملة لٌذى الظاًرة غلَ ال

آ
المموٌرة للمرثزلة من صٍرِا إلَ لّبّا والمخاطر وال

ن لّبّا فُ ٍِهٍّ . والدولُ
أ

غكاب إهطاء البػدة المشجكلة لجكصُ الحكائق بطا
أ

ثُ ًذا الجكرِر فُ ا
أ

 من لبل ٢٠٢٠ِا
مام 

أ
ول لبػدة ثكصُ الحكائق ا

أ
لكجي الموظمة فُ الحٍار الجفاغلُ ال

أ
ثُ امجدادا للبّان الذي ا

أ
مرلس حكٍق اإلهشان، وِا

ك جٍبر ٥مرلس حكٍق اإلهشان فُ 
أ

 ٠٢٠٢٠ ا

 

:  الجكرِرمحجٍى 

صباب الرذرِة للصراع فُ لّبّا الذي ثشبب فّي اإلخٍان المشلمٍن والرماغات 
أ

ول من الجكرِر ال
أ

ِػرض الرزء ال
ا من الرماغات الجُ ثوطٍي ثحت مظلة  هصار الطرِػة وغًّر

أ
خرى، مدل داغض والكاغدة وزبٌة الوصرة وا

أ
المجطرفة ال

دلة غلَ غملّة اصجخدام ثروّد . اإلخٍان المشلمّن، خم ِحلل خلفّة ودوافع ثروّد المرثزلة
أ

فّما ِػرض الرزء الداهُ ا
خار . وثمٍِل المرثزلة فُ لّبّا، وِحلل كل خطٍة من الػملّة والرٌات الفاغلة المطاركة

آ
وِركز الرزء الدالح غلَ ال

اب واهجٌاكات الكاهٍن الدولُ اإلهشاهُ والكاهٍن  والمخاطر الواثرة غن ًذى الظاًرة، خاصة فّما ِجػلق باهجطار اإلًر
فرِكُ، وِجواول الرزء 

أ
وروبا وموطكة الشاحل ال

أ
الدولُ لحكٍق اإلهشان وهجائذ ًذى الظاًرة غلَ الشلم والصجكرار فُ ا

اب وهكل المرثزلة من  ًمّة ثػزِز موظٍمة اإلهذار المبكر والمبادرات الدولّة للجصدي لهجطار اإلًر
أ

الرابع من الجكرِر ا
خارثٌا الموظمة الدولّة 

أ
صٍرِا إلَ لّبّا، وِخججم الجكرِر باصجوجازات وثٍصّات ثشجود إلَ الموظٍر والطٍاغل الجُ ا

لل همٍا
أ

.  للبلدان ال
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وؿالرؼء 
أ
 ال

 

ًعاؼ الػاّؾّة لٌغا الجٙػِػ
أ
: ال
ًعاؼ الػاّؾّة لٌغا الجٙػِػ ُٖ .1

أ
 :ثجمدٞ ال

  
أ
زٌؼة المصةٖة  -ا

أ
لصةب الٙػار ومػاٝؼ البصٍث وا

أ
ثوةوؿ يبّّة وزغور المػاع الوةقئ ُٖ لّبّة ومؾةِعة ا

واإلِالم ُٖ البلعان الٔػبّة ِلَ اؿجٜفةؼ الصٙةا٘ شٍؿ الٍهُ الٜةرخُ الغي هجذ ِن اؿجمػار هٙٞ 
زةهب من البالد

أ
ةبّّن ال ة والمٙةثلّن اإلًر من ؿٍرِة إلَ لّبّة . المػثٚؼ

مم  -ب 
أ
من وؿةاػ الٌّائت المّوّة ُٖ ال

أ
إيالؽ هةٍٚس الظًػ وثوبّي الٌّائت العولّة بمة ٌّٖة مرلؽ ال

: المجصعة الَ

  م من ٚر
أ
 2178الظًػ الوةزم ِن طػؽ ٚػار مرلؽ ال

  زةهب
أ
ة والمٙةثلّن ال  هفٍء ٍةًػة زعِعة ثجمدٞ ُٖ الجروّع المموٌذ والجمٍِٞ وهٙٞ المػثٚؼ

ِوةء إلَ زةهب شٍٜمة الٍٖةؽ اللّبّة
أ
. من ؿٍرِة إلَ لّبّة بعِم من دوؿ ال

 
: الجصغِػ من -ج 

  زةهب
أ
ةبّّن ال ة والمٙةثلّن اإلًر لؼ المػثٚؼ

 
ن ثورم ِن الوٙٞ المموٌذ ل

أ
ٝةرخة مصعٚة ِمٜن ا

ٖػُِٙ وقمةؿ 
أ
م بةثرةى موًٙة الؾةشٞ ال من ؿٍرِة الَ لّبّة، وإِةدة ثمٍهٌّم واهجفةًر

مم المجصعة المّوّة
أ
لّةت اإلهغار المبٜػ الّٗةلة لعى ًّائت ال

 
ٖػِّٙة ُٖ ٍٞ ّٓةب ا

أ
. ا

 ّة وشٍٜمة الٍٖةؽ اللّبّة لٍٕٚ ثرةًٞ الصةزة  الملصة للؤى ِلَ ٝٞ من الصٍٜمة الجٝػ
ةبّّن  ة والمٙةثلّن اإلًر ة من ؿٍرِة الَ لّبّة وإطػاج المػثٚؼ ثبوُ ودِم ٍةًػة هٙٞ المػثٚؼ

زةهب من لّبّة
أ
.  ال
 

ًمّة -د 
أ
ن ا

أ
من بفة

أ
ةب الجةبّة لمرلؽ ال  :لٗت اهجبةى لروة مٜةٖصة اإلًر

  ِوةء
أ
ِوةء من  ثصعِع الدٔػات الػاّؾّة الجُ ثّجػي ٚعرة العوؿ ال

أ
الجُ ثموُ العوؿ ال

زةهب واإلٖجٙةر الَ الظّةرات الؿجػاثّرّة المجةشة للعوؿ 
أ
لة هٙٞ المٙةثلّن ال

أ
مّةلرة مؾة

مم المجصعة 
أ
ِوةء ُٖ ال

أ
ال

  ،مم المجصعة
أ
ِوةء ُٖ ال

أ
ن ثجظغًة العوؿ ال

أ
الجٔلب ِلَ الٖجٙةر الَ الجعابّػ الجُ ِوبُٔ ا

زةهب ِلَ الوصٍ المًلٍب من ٚبٞ مرلؽ 
أ
ةبّّن ال لة ثعٖ٘ المٙةثلّن اإلًر

أ
لمّةلرة مؾة

من ُٖ الٗٙػة 
أ
 (. 2014 )2178 من ٚػارى 24ال

 
: إلَلٗت الهجبةى -ه 

 ة . الظًػ المجمةِع الوةزم ِن اؿجفػاء واهجفةر ٍةًػة هٙٞ المػثٚؼ

 الٍّاٚب الجُ ثٍازي الفّب اللّبُ وقٍّب البلعان المرةورة .

  ، ُمن والؾلم والؿجٙػار اإلٚلّمُ والعول
أ
خةر المصجملة لٌغى الَةًػة ِلَ ال

 
المظةيػ وال

وروبة
أ
. طةلة ُٖ موًٙة الؾةشٞ وا
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 همٍا ٞٚ
أ
ة إلَ لّبّة ِلَ البلعان ال خةر هٙٞ المػثٚؼ

 
.  ا
 

ؿبةب الرغرِة للمػاع ُٖ لّبّة للٍلٍؿ إلَ -و 
أ
ؿجوجةزةت بوةءة من  اٌِعؼ ًغا الجٙػِػ إلَ ثصلّٞ ال

ةاٌة العولّّن لٍهُ  مم المجصعة وقٝػ
أ
لصةب المملصة ذات الملة ُٖ ًّائت ال

أ
ن ثٍٙد ا

أ
هٌة ا

أ
قة

زٞ ثوّٗغًة لٍٕٚ ثمٍِٞ وثروّع طةرية يػِ٘ ثٍهس بةلجٗمّٞ 
أ
طًٍات وإزػاءات مصعدة من ا

زةهب
أ
ة والمٙةثلّن ال . وهٙٞ المػثٚؼ

 
ةاٌة  -ز  مم المجصعة وقٝػ

أ
الظػوج بةؿجوجةزةت وثٍلّةت ثؾةِع ِلَ العُٖ بةلٌّائت المّوّة ُٖ ال

ة  لّةت المجةشة لعٌِة للجمعي للجصعِةت الجُ ِفٜلٌة المػثٚؼ
أ
العولّّن لجّّٗٞ الجعابّػ وال

لّةت ِجًلب اثظةذ ثعابّػ 
أ
ن ثّّٗٞ ِمٞ ثلٛ ال

أ
زةهب، طةلة وا

أ
ةبٍّن ال والمٙةثلٍن اإلًر
 .وإزػاءات ِةزلة وشةؿمة

 

: موٌرّة الجٙػِػ
 : ِؾجّػض الجٙػِػ .2

  ؿبةب الرغرِة والرٌةت الٗةِلة الػاّؾّة للمػاع ُٖ لّبّة؛
أ
ال

   زةهب؛
أ
ة والمٙةثلّن ال ًم الظًٍات ُٖ ِملّة ثروّع وهٙٞ المػثٚؼ

أ
ا

  مم المجصعة ُٖ اؿجظعام هَةم اإلهغار
أ
المظةيػ والٍّاٚب الوةثرة ِن هّٕ العور الٗةِٞ لال

زةهب
أ
ةبّّن ال ة والمٙةثلّن اإلًر . المبٜػ لٜبس زمةح اهجفةر ٍةًػة المػثٚؼ

 
ة  .3 ِؾجوع الوٌذ الٍارد ُٖ الجٙػِػ ِلَ ثصعِع المظةيػ ُٖ هٍء الجٌعِعات المظجلٗة الجُ ِفٜلٌة المػثٚؼ

زةهب
أ
ةبٍّن ال ؿبةب الرغرِة للوؼاع . والمٙةثلٍن اإلًر

أ
بةإلهةٖة إلَ ذلٛ، ِجوةوؿ الجٙػِػ بإِرةز ال

زةهب من ؿٍرِة إلَ لّبّة ، بمة ُٖ ذلٛ 
أ
ةبّّن ال ة والمٙةثلّن اإلًر والجٌعِعات الوةقبة ِن هٙٞ المػثٚؼ

ٚٞ همٍاً 
أ
خّػ ِلَ اؿجٙػار البلعان ال

أ
 .الجة

 
مم المجصعة ُٖ ثمٍِٞ وثروّع وهٙٞ  .4

أ
ِوةء ُٖ ال

أ
ِوة المظةيػ المػثبًة بجٍرط دوؿ ا

أ
ِجوةوؿ الجٙػِػ ا

ة  همةط الموٌرّة الوةقبة للجّةون بّن المػثٚؼ
أ
ّؼ ِلَ ال ةبّة، مُ الجٝػ ة لعِم الموَمةت اإلًر المػثٚؼ

مم المجصعة
أ
ِوةء ُٖ ال

أ
ةبّّن والمّلّفّةت المصلّة ثصت شمةِة دوؿ ا  .والمٙةثلّن اإلًر

 
لة ثروّع  .5

أ
ِوةء لمّةلرة مؾة

أ
ِوة الدٔػات والجصعِةت المصعدة الجُ ثٍازي العوؿ ال

أ
ِجوةوؿ الجٙػِػ ا

ة واؿجظعامٌم وِٙعم هجةاذ مٍهٍِّة مٗملة ِن الجصعِةت الجُ ثٍازي الٌّائت العولّة ذات . المػثٚؼ
زةهب

أ
ةبّّن ال ة والمٙةثلّن اإلًر ِوةء للصع من ٍةًػة المػثٚؼ

أ
 .الملة والعوؿ ال

 
ة دوؿ الرٍار اللّبُ ّٖمة ِجّل٘ بةهجفةر  .6 ًمّة ِلَ مّةلرة المظةيػ والمظةوؼ الجُ ثدًّػ

أ
ِّل٘ الجٙػِػ ا

ةب والرمةِةت المؾلصة، بمة ُٖ ذلٛ الرمةِةت الجةبّة للعولة اإلؿالمّة وزبٌة الومػة والٙةِعة  اإلًر
ة من الرمةِةت ٍٍٝ شػام وًّٓػ ن ًغى . المٍالّة لإلطٍان المؾلمّن وب

أ
ٝمة ِدّػ مظةوؼ ثجّل٘ بصّٙٙة ا
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ةبّة ُٖ البلعان  هفًة اإلًر
أ
موة ومٌعا لعِم الرمةِةت المؾلصة وال

 
ن ثرّٞ لّبّة مالذا ا

أ
الرمةِةت ِمٜن ا

 .المرةورة، ل ؿّمة ُٖ موًٙة الؾةشٞ
 
ة ِلَ الوصٍ المصعد ُٖ المةدة  .7 ة 1ِؾجوع الجٙػِػ إلَ مٌٍٗم المػثٚؼ  من الثٗةّٚة العولّة لموةًوة ثروّع المػثٚؼ

ن واؿجظعامٌم وثمٍِلٌم وثعرِبٌم، والجُ 
أ
ي قظك« المػثؼؽ »ثوك ِلَ ا

أ
: ًٍ ا

( 
أ
و ُٖ الظةرج، للٙجةؿ ُٖ هؼاع مؾلس (ا

أ
. ِروع طمّمًة، مصلّة ا

بغؿ  (ب) ُِ بة ُٖ ثصّٙ٘ مٔوم قظمُ، و ِمةؿ الّعااّة ًٍ الٓػ
أ
ؿةؿُ لالقجػاؾ ُٖ ال

أ
وٍِٜن داّٖي ال

دّػًا ِلَ مة ٍِِع بي  ة مةدِة ثؼِع ٝػَ
أ
و بةؿم ًغا الًػؼ وِع بمٜةٖة

أ
لي ّٖاًل من َٚبٞ يػؼ ُٖ الوؼاع ا

و مة ِعُٖ لٌم
أ
. المٙةثلٍن ذوو الػثب والٍٍةاػٕ الممةخلة ُٖ الٍٙات المؾلصة لغلٛ الًػؼ ا

ةِة يػؼ ُٖ الوؼاع ول من المّٙمّن ُٖ إٚلّم طةهُ لؾًّػة يػؼ ُٖ الوؼاع (ج) . ول ٍِٜن من ِر
ٖػاد الٍٙات المؾلصة لًػؼ ُٖ الوؼاع (د)

أ
. ولّؽ من ا

ٖػاد ٍٚاثٌة المؾلصة (ًػ)
أ
ة ُٖ الوؼاع ُٖ مٌمة رؿمّة بمٗجي من ا . ولم ثٍٖعى دولة لّؾت يٖػ

ي قظك- -2
أ
ِوًة ا

أ
طػى، ٍِٜن المػثؼؽ ا

أ
ِة شةؿ ا

أ
: وُٖ ا

( 
أ
ِمةؿ الّوٕ ِػمُ الَ (ا

أ
و ُٖ الظةرج، لالقجػاؾ ُٖ ِمٞ معِػ من ا

أ
: ِروع طمّمًة، مصلًّة ا

و  (1)
أ
طػى، ا

أ
و ثٍِٙن الوَةم العؿجٍري لعولة مة بًػِٙة ا

أ
اإليةشة بصٍٜمة مة ا

. ثٍِٙن الؾالمة اإلٚلّمّة لعولة مة (2)
ن وِصٗؼى ِلَ  (ب)

أ
بة ُٖ ثصّٙ٘ مٔوم قظمُ ذي قة ؿةؿُ لالقجػاؾ ُٖ ذلٛ ًٍ الٓػ

أ
وٍِٜن داّٖي ال

ة
أ
و دُٖ ثلٛ المٜةٖة

أ
ة مةدِة ا

أ
. ذلٛ وِع بمٜةٖة

ةِة العولة الجُ ٍِزي هعًة ًغا الّمٞ ول من المّٙمّن ٌّٖة (ج) . ول ٍِٜن من ِر
. ولم ثٍٖعى دولة ُٖ مٌمة رؿمّة (د)
ٖػاد الٍٙات المؾلصة للعولة الجُ ِوٗغ ًغا الّمٞ ُٖ إٚلّمٌة (ًػ)

أ
. ولّؽ من ا

 
ِوةء ِلَ المجدةؿ  .8

أ
ةب، لصح العوؿ ال ِوة إلَ الثٗةّٚةت العولّة المجّلٙة بمٜةٖصة اإلًر

أ
ِؾجوع الجٙػِػ ا

ةب شٜةم المٍٜؾ العولّة المجّلٙة بمٜةٖصة اإلًر
أ
. ل
 

طبةر ووؿةاٞ إِالم ومػاٝؼ بصٍث وبّةهةت الّعِع من المػاٚبّن  .9
أ
ًِوة إلَ ثٙةرِػ وا

أ
ثؾجوع ممةدر الجٙػِػ ا

. والموَمةت المصلّة واإلٚلّمّة والعولّة
 
خّػ هٙٞ  .10

أ
ن ثة

أ
ِوةء بفة

أ
ِػبت ِوٌة العوؿ ال

أ
ٝمة ِؾجمع الجٙػِػ ممةدرى من الجصغِػات والمظةوؼ الجُ ا

ة إلَ لّبّة وٍِاٚبي ِلَ الؾالم والؿجٙػار ُٖ البلعان المرةورة . المػثٚؼ

ؿبةب المػاع ُٖ لّبّة
أ
 :الرٌةت الٗةِلة وا

 
ؿبةب الرغرِة  .11

أ
ت ال

أ
ةب،شّح بعا ِعٍِلٍزّة الجًػؼ واإلًر

أ
خّػ ا

أ
ة ثصت ثة ًّ ثةرِظًّة، وّٚت لّبّة ثةرِظ

ؿّؽ ّٝةهٌم ُٖ لّبّةمن طالؿ ثفّٜٞ شؼب الّعالة 
أ
للمػاع مُ ّٚةم اإلطٍان المؾلمّن بإِةدة ثة

ٝػدػ هٍٗذًا ُٖ البػلمةن وِؾَّ إلَ إٚةمة الظالٖة اإلؿالمّة ُٖ لّبّة. والبوةء
أ
لبس الٜػجلة ال

أ
 .الغي ا
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ًلّة ِةم  .12
أ
ٍٚة درع " ، ٝةن الوفةط الّؾٜػي لإلطٍان المؾلمّن ممداًل بػ 2011مُ اهعلع الصػب ال

ًِوة بةؿم ثصةلٕ ٖرػ لّبّة) ، ٝةهٍا ِّجمعون ِلَ دِم ٖرػ لّبّة 2014، ٖموغ  ِةم "لّبّة
أ
 (المّػوؼ ا

، وًُ زمةِة مؾلصة ثمدٞ الجصةلٕ الؾّةؿُ للرمةِة المجفعدة الجُ طؾػت الهجظةبةت 
ًلّة ُٖ لّبّة

أ
ًم يػؼ ُٖ الصػب ال

أ
لبصت ا

أ
 ، ؿًّػ ثصةلٕ ٖرػ لّبّة 2014ُٖ ِةم . شّوٌةشّح ا

 المؤثمػ الٍيوُ الّةم الغي ثٌّمن ِلّي زمةِة اإلطٍان المؾلمّن
أ
هفة

أ
 .ِلَ الّةلمة يػابلؽ ، وا

 
ة االجُ ثوًٍي ثصت لٍاء 2014موغ ِةم  .13 ، قٌعت لّبّة ٌٍٍر مّلّفّةت ثةبّة للرمةِةت المجًٖػ

ِلن ثوَّم 2014ِلَ وزي الظمٍص، ُٖ هٍٖمبػ . زمةِة اإلطٍان المؾلمّن والٙةِعة وداِـ
أ
، ا

ةبّة ُٖ لّبّة مجبةًّة بةرثٜةبي العولة اإلؿالمّة ِن إهفةء ٖػع داِـ ُٖ لّبّة، ٝمة . ِعة ًرمةت إًر
همةر 

أ
طغ ُٖ الٌٍَر، مدٞ مرلؽ قٍرى المرةًعِن وا

أ
ن دور الٙةِعة والرمةِةت الجُ ثصت لٍااٌة ا

أ
ا

ٚةمة قػاٝةت
أ
 لجّّٗٞ ًرٍمٌم 2011بّن الرمةِةت الرٌةدِة المػثبًة بةلٙةِعة بّع  الفػِّة،اللغِن ا

 .ِلَ الرّـ الٍيوُ اللّبُ
 

ِمةؿ  .14
أ
من الٍٙمُ ُٖ لّبّة، شّح ُثػثٜب الّعِع من ال

أ
ةب ِفٜٞ ثٌعِعًا طًّػًا لال لبس اإلًر

أ
ا

ةبّة هع المعهّّن والوفًةء الؾّةؿّّن ووؿةاٞ اإلِالم لبصت ًغى . اإلًر
أ
ِلَ الوّٙن من ذلٛ، ا

من الٍيوُ
أ
ٖػاد ٍٚات ال

أ
ًِوة ممعًرا لجروّع ا

أ
 .المّلّفّةت ا

 
زةهب وخّٙة الملة بوفةط زمةِة اإلطٍان  .15

أ
ةبّّن ال ة والمٙةثلّن اإلًر لبصت ٍةًػة المػثٚؼ

أ
ٝمة ا

ؼ ؿّؽ ومجةبّة ًغى الؿجػاثّرّة  المؾلمّن واؿجػاثّرّجٌم ُٖ إٚةمة الظالٖة اإلؿالمّة، شّح ثٝػ
أ
ثة

زةهب من ؿٍرِة إلَ لّبّة،شّح ثٍلت ًٚػ  ِملّة الجمٍِٞ، ّٖمة 
أ
ةبّّن ال ِلَ هٙٞ المٙةثلّن اإلًر

ةبّة ّة ِملّة ثوّٗغ ِملّةت الجّةٚع والجروّع مُ الّٜةهةت اإلًر  .ثٍلت ثٝػ

زةهب من ؿٍرِة إلَ لّبّة
أ
ة والمٙةثلّن ال  :ٌٍٍر همى من الوٙٞ المموٌذ للمػثٚؼ

 
موة إلِةدة ثمٍهُ  .16

 
لبصت لّبّة مالذ ا

أ
مُ اهٌّةر ثوَّم العولة اإلؿالمّة ُٖ قمةؿ الّػاؽ، ا

ةبّة ُٖ إٖػِّٙة ةبّة ِلَ . الرمةِةت اإلًر ومُ مػور الٍٚجؾًّػت المّلّفّةت والرمةِةت اإلًر
ّة  زةهب ِبػ ثٝػ

أ
ةبّّن ال ة والمٙةثلّن اإلًر الّةلمة اللّبّة بٗوٞ الوٙٞ الموجَم والمجمةِع للمػثٚؼ

زةهب بمن ٌّٖم ِوةلػ ثوَّم العولة اإلؿالمّة 
أ
ةبٍّن ال ة والمٙةثلٍن اإلًر لبس المػثٚؼ

أ
شّح ا

ٖػاد من الّٜةهةت المػثبًة بٌة
أ
لبس  ِفٜلٍن ووالٙةِعة وزبٌة الومػة وا

أ
مّولة إٚلّمّة ودولّة، وا
ٍع الٗمةاٞ  .هٍٗذ ًغى الرمةِةت مًّٙعا بفٜٞ مجؼاِع بمة ِصّٞ دون الؾًّػة ِلٌّة  بؾبب ثو

 
مةم  .17

أ
ة من ؿٍرِة إلَ لّبّة بةِجبةرى ِفٜٞ ِٙبة ا  اؿجوٜػت الّعِع من الممةدر والجصّٙٙةت هٙٞ المػثٚؼ

وروبة
أ
ةب ُٖ الموًٙة وُٖ ا ٝمة ٝفٗت الجٙةرِػ بفٜٞ . الؾالم ُٖ لّبّة وطًػا مصعٚة لهجفةر اإلًر

ة من ؿٍرِة إلَ لّبّة هي همى هةقئ من هٙٞ مموٌذ للمػثٚؼ
أ
ّة وبعِم مةلُ  طةص مة ِبعو ا ة ثٝػ بمفةٝر

 .من ًٚػ
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ةبّة  .18 هي ِصةرب الرمةِةت اإلًر
أ
ٝػدػ من موةؿبة ا

أ
ِلن الرّـ الٍيوُ اللّبُ ُٖ ا

أ
ِلَ وزي الظمٍص، ا

ة ُٖ الّةلمة اللّبّة ّة وًٚػ، طالؿ شػبي مُ المّلّفّةت المجًٖػ . واإلزػامّة المعٍِمة من ثٝػ
ّة ثػؿٞ ِوةلػ من زبٌة الومػة إلَ لّبّة لعِم "ووٖٙة للمجصعث بةؿم الرّـ الٍيوُ اللّبُ  ن ثٝػ
أ
ا

ة المؾجمػة للؾًّػة ِلَ يػابلؽ ٝع الٗػِ٘ الّةمٞ المّوُ ". شٍٜمة الٍٖةؽ الٍيوُ ُٖ المّٝػ
أ
ٝمة ا

ن 
أ
مم المجصعة ا

أ
ة وِعد من المٙػرِن الظةلّن ُٖ ال ّة ٚع اهظػيت ُٖ ثروّع وهٙٞ ِلَ "بةلمػثٚؼ ثٝػ

ِمةؿ الّعااّة لعِم شٍٜمة الٍٖةؽ
أ
ة ُٖ ال  ".هًةؽ واؿُ للمٙةثلّن الؾٍرِّن للمفةٝر

 
بػِٞ .  .19

أ
ة الؾٍرِّن الغِن زاروا لّبّة بوصٍ 2020ُٖ ا ّعر ِعد المػثٚؼ ُٚ  يٗاًل 350 ، بّوٌم 16500 ، 

ة الؾٍداهّّن والمٍمةلّّن والجفةدِّن  ِلَ ذلٛ وِالوة.  ِةًمة18دون ؿن   ٍِزع بّن المػثٚؼ
. والػوس ، ممة ِؼِع من ثّّٙع المػاع ُٖ لّبّة

 

زةهب من ؿٍرِة إلَ  .20
أ
ةبّّن ال ة والمٙةثلّن اإلًر ّة للمػثٚؼ ِّجبػ الوٙٞ المموٌذ و المجمةِع من ٚبٞ ثٝػ

من 
أ
ة لةرًطة لٙػار مرلؽ ال ًٝ من ِن (2014 )2178لّبّة اهجٌة

أ
ِػب مرلؽ ال

أ
ٚلٙي بفٜٞ »، شّح ا

زةهب من ٚبٞ ّٝةهةت مدٞ ثوَّم العولة اإلؿالمّة ُٖ الّػاؽ 
أ
ةبّّن ا طةص من ثروّع مٙةثلّن إًر

ة من الظالِة والٗػوع والرمةِةت الموفٙة والهومةم إلَ طالِة  (داِـ)والفةم  وزبٌة الومػة وًّٓػ
ة ِماًل بةلٙػارِن 

أ
، مُ (2011 )1989و  (1999 )1267ثوَّم الٙةِعة ٝمة شعدثٌة اللروة الموفة

ٖػاد الغِن ِعِمٍن 
أ
طػى، ال

أ
مٍر ا

أ
زةهب ِفمٞ، من بّن ا

أ
ةبّّن ال ن ثٌعِع المٙةثلّن اإلًر

أ
الِجػاؼ بة

ةت الجةبّة والمرمٍِةت  والّٜةهةت الموفٙة ،  هفًة الٙةِعة وطالِةًة ، ٝمة ِفمٞ الفٝػ
أ
و ا
أ
ِمةؿ ا

أ
ا

ّٝع ِلَ 
أ
هفًة الظةلة بٌغى الّٜةهةت ، والجة

أ
و ال

أ
ِمةؿ ا

أ
و دِم ال

أ
بمة ُٖ ذلٛ ِن يػِ٘ الجروّع ا

 1. الصةزة الملصة لمٍازٌة ًغا الجٌعِع بةلغات
 

ة واؿجظعامٌم وثمٍِلٌم وثعرِبٌم،  .21 لعٚت لّبّة وًٚػ ِلَ الثٗةّٚة العولّة لموةًوة ثروّع المػثٚؼ
 :شّح ثوك المةدة الظةمؾة من الثٗةّٚة ِلَ مة ِلُ

 

  ن
أ
و ثعرِبٌم، وِلٌّة ا

أ
و ثمٍِلٌم ا

أ
و اؿجظعامٌم ا

أ
ة ا يػاؼ ثروّع المػثٚؼ

أ
ل ِرٍز للعوؿ ال

هفًة
أ
شٜةم ًغى الثٗةّٚة، بصَػ ًغى ال

أ
. ثٍٙم، وًٖٙة ل

 

  و ثعرِبٌم لٔػض مٙةومة
أ
و ثمٍِلٌم ا

أ
و اؿجظعامٌم ا

أ
ة ا يػاؼ ثروّع المػثٚؼ

أ
ل ِرٍز للعوؿ ال

ّة لص٘ الفٍّب ّٓػ الٙةبٞ للجمػؼ ُٖ ثٙػِػ الممّػ، شؾبمة ِّجػؼ بي  الممةرؿة الفِػ
الٙةهٍن العولُ، وِلٌّة ان ثجظغ اإلزػاءات الموةؿبة، وًٖٙة للٙةهٍن العولُ، لموُ ثروّع 

و ثعرِبٌم لغلٛ الٔػض
أ
و ثمٍِلٌم ا

أ
و اؿجظعامٌم ا

أ
ة ا . المػثٚؼ

 

  يػاؼ ِلَ الرػاام المومٍص ِلٌّة ُٖ ًغى الثٗةّٚة بٍّٙبةت موةؿبة
أ
ثّةٚب العوؿ ال

طغ ُٖ الِجبةر الًةبُ الظًّػ لٌغى الرػاام
أ
 2.ثة
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زةهب من ؿٍرِة إلَ لّبّة : الرؼء الدةهُ
أ
ةبّّن ال ة والمٙةثلّن اإلًر ِملّة هٙٞ المػثٚؼ

 

ولً 
أ
ة لوٙلٌم من ؿٍرِة الَ لّبّة: ا : ثّببة وثمٍِٞ وثرٌّؼ المػثٚؼ

 
ّة دربت موغ ٖجػة يٍِلة ومٍلت مٙةثلُ 2020 ٖبػاِػ 5ُٖ  .22 ن ثٝػ

أ
ؿٍقّجّع بػس بة

أ
ةلة ا ٖةدت ٝو

أ
، ا

زةهب الغِن ِمٜوٌم الهومةم إلَ داِـ
أ
مةم ال

أ
 3.المّةرهة ُٖ ؿٍرِة وٖجصت شعودًة ا

 
قٌػ مبةقػة مُ 2020ُٖ ِوةِػ  .23

أ
ن المٙةثلّن ٚع وٍّٚا ًٍِٙدا لمعة ؿجة ا

أ
، ٝفٗت لصّٗة الٔةردِةن ا

مم المجصعة مٙةبٞ 
أ
ة2000شٍٜمة الٍٖةؽ الٍيوُ المعٍِمة من ال ًِ زمٌّّم شملٍا ِلَ .  دولر قٌػ

لٍِة ِلَ ٝفٍؼ رواثبٌة لّعة 
أ
ّة إلٚوةع المٙةثلّن ُٖ ال ة اؿجظعمجٌة ثٝػ

أ
ّة، وًُ مٜةٖة الروؾّة الجٝػ

ّة الٍٗاثّػ الًبّة للروٍد الممةبّن وًُ مؾؤولة ِن إِةدة الٙجلَ إلَ ؿٍرِة. ؿوٍات . ٝمة ثعُٖ ثٝػ
هٌم ُٖ يػابلؽ، ٚةؿ ٌّٖة 

أ
مٍن ا ٌٍػت ُٖ الفٌػ المةهُ لًٙةت ًةثّٗة لػزةؿ بلٌرةت ؿٍرِة ِِؼ

 4.الرّـ الؾٍري الصػ مٍزٍد ُٖ لّبّة للعٖةع ِن اإلؿالم: "رزٞ
 

ّة رؿةاٞ ِلَ وؿةاٞ الجٍالٞ الزجمةُِ بّن ِعد من 2020 ٍِهٍّ 28ُٖ  .24 طبةر الجٝػ
أ
، هٙلت ال

ّة مٍاؿ دّٖجٌة ثٝػ
أ
ّة ثصح ِلَ الٙجةؿ ُٖ لّبّة مٙةبٞ ا ةبّة ُٖ ؿٍرِة ثعِمٌة ثٝػ  5.الرمةِةت اإلًر

 
لعرثي ُٖ .25

أ
           بةإلهةٖة إلَ المٙةثلّن الؾٍرِّن، ٝفٗت لصّٗة الٔةردِةن المٍمةلّة ُٖ ثٙػِػ ا

ة المٍمةلّّن للٙجةؿ ُٖ لّبّة، إلَ زةهب 2020ٍِلٍّ  24 لؼ المػثٚؼ
 
ّة بجروّع ا ، ِن ّٚةم ًٚػ وثٝػ

ٝػدػ من 
أ
ن ا

أ
ػ الجٙػِػ ا ّة 2000ملّفّةت شٍٜمة الٍٖةؽ، وٝذ م من ٚبٞ ًٚػ وثٝػ  لٍمةلُ ثم هفًػ

ٍٝةلة هٙاًل ِن مروعِن لٍمةلّّن من الرّـ  فٗت ال مةمّة للٙجةؿ ُٖ لّبّة، ٝو
أ
ِلَ الظًٍط ال

طػون 
 
م بةلّٗٞ ُٖ موةي٘ المٍازٌة ُٖ لّبّة وا ن الّعِع من زمالاٌم ُٖ البالد ثم هفًػ

أ
الًٙػي، ا

ن ِجم إرؿةلٌم
أ
 6.ِلَ وقٛ ا

 
ن الرمةِةت الجُ ثعِمٌة ًٚػ .26

أ
مػٍِّٜن ِن ارثٗةع المظةوؼ ُٖ واقوًن بفة

أ
ن ٝفٕ مؾؤولٍن ا

أ
. وؿب٘ ا

ؿلصة ِلَ ازجمةع واشع ِلَ 
أ
ن قصوةت ال

أ
ِوعمة ؿًّػ هٙةش ُٖ الٍٜهرػس شٍؿ مة ِرب ّٖلي بفة

ِلَ 
أ
ٍٝةلت المٍٜهة من خةهُ ا ة بّن ال ٚٞ ُٖ اللروة المظجمة بةلٍٜهرػس ، وًُ اللروة المفجٝػ

أ
ال

من الٍٙمُ
أ
ٍٝةلت الػاّؾّة المّوّة بةل شع المؾؤولّن. المؾؤولّن ُٖ ال

أ
ٝةن ًوةؾ الٜػدّػ من : "ٍِٙؿ ا
ؿلصة ًٚػ ٝةهت ثغًب إلَ الرمةِةت اإلؿالمّة

أ
ن ا

أ
ةن". الٙل٘ من ا ؿلصة  ٝو

أ
الًٙػٍِن  ٚع ٚعمٍا ال

ثُ ثصت ؿًّػة ه إوالمةؿ والجعرِب لمظجلٕ الرمةِةت المجمػدة ُٖ لّبّة بمة ُٖ
أ
شعى المّلّفّةت الجُ ثة

ةلة المظةبػات  هغاؾ والمًلٍب من ٚبٞ ٝو
 
ّم الرمةِة اإلؿالمّة اللّبّة المٙةثلة ا ِبع الصّٜم بلصةج ِز

ؼِة  7.المٝػ
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ٓؾًؽ  .27
أ
ن ثفةد ؿجٔل٘ ؿٗةرة ًٚػ ُٖ 2017ُٖ ا

أ
ِلوت وزارة الظةرزّة ُٖ شٍٜمة ثفةد ُٖ بّةن ا

أ
، ا

ٖػِّٙة ِبػ زةرثٌة 
أ
ة اؿجٙػار العولة الٍاّٚة ُٖ وؿى ا ِؼ هرةمّوة، مجٌمة العولة الظلّرّة بمصةولة ِز

هةؼ. وزِػ طةرزّة شٍٜمة ثفةد شؾّن ابػاًّم يي. الفمةلّة لّبّة
أ
من : "وا

أ
ة ِلَ الؾالم وال ًٍ شٗة

من دوؿ شٍض 
أ
موٌة وا

أ
هٌة الوّٞ من ا

أ
ِمةؿ الجُ من قة

أ
ُٖ الموًٙة، ثًةلب ثفةد ًٚػ بٍٕٚ ٝٞ ال

 8".بصّػة ثفةد والؾةشٞ
 

ةبّة ِملّةثٌة ُٖ قمةؿ ووؿى مةلُ  .28 وؿُ هًةٚة،وؿّت الرمةِةت اإلًر
أ
وُٖ موًٙة الؾةشٞ ال

ّوة ٖةؿٍ ومةلُ والوّرػ ثفمٞ ًرمةت ثٍٙم بٌة الرمةِةت الجةبّة  والموًٙة الدالخّة الصعود ُٖ بٍٝر
ِعاد 

أ
للٙةِعة وداِـ، مدٞ زمةِة همػ اإلؿالم والمؾلمّن  وداِـ المصػاء الٜبػى،ٝمة زادت  ا

 2018.9موغ  % 250الٌرمةت ُٖ موًٙة ٓػب الؾةشٞ بوؾبة 
 

ٖةدت ٚوةة الّػبّة بجةرِض  .29
أ
بٍ 2020 مةٍِ 21ا

أ
ّم زبٌة الومػة، ِمةم الٌوة، المّػوؼ بةؿم ا ن ِز

أ
، ا

ّة وًٚػ وثصعث ِن يبّّة . مومٍر المٔػبُ، ٝفٕ مّلٍمةت ؿػِة شٍؿ ِالٚةت المرمٍِة مُ ثٝػ
ُ وٚةؿ إهي ِّجمع ِلَ الجوؾّ٘ مٌّم لجروّع مٙةثلُ داِـ، شّح ِرلب  ِملي مُ الرةهب الجٝػ

ّة ّة وِّةلذ زػشَ الجوَّم ُٖ مؾجفّٗةت ثٝػ هي ثٍالٞ مُ . المٙةثلّن ِبػ الصعود الجٝػ
أ
فٕ ا ٝو

ة الفّض الًٙػي طةلع ؿلّمةن، الغي ِمٍؿ زبٌة الومػة  بػًز
أ
زٌةت طةرزّة ًٚػِة لعِم الجوَّم، ا

ة ًِ  10.بملٍّن دولر قٌػ
 

ؿٍقّجّعبػس  .30
أ
ٍٝةلة ا  ٚةؿ رامُ ِبع الػشمن، معِػ المػلع الؾٍري لصٍٙؽ اإلهؾةن ومٙػى بػًِةهّة، ل

و الٙةِعة من 130، إن قبٜة مػاٚبة الصػب الجةبّة لي شعدت مة ل ِٙٞ ِن 
أ
ة ُٖ داِـ ا ًٙ  مٙةثاًل ؿةب

ّة ِٙةثلٍن الَ زةهب شٍٜمة الٍٖةؽ4700بّن شٍالُ   11. مػثؼؽ ؿٍري ثعِمٌم ثٝػ
 

مػِّٜة ، الجُ ثجةبُ ِن ٝػدب  .31
أ
بصةث الؾّةؿة الظةرزّة ال

أ
ٍؼ ، الؼمّلة ُٖ مٌّع ا  إلّؼابّح ثؾٍٝر

و 
أ
ّة ا و الٍٍِد بموس الروؾّة الجٝػ

أ
ّة ا ن اشٍاٖؼ المةدِة الجٝػ

أ
الرمةِةت المؾلصة الؾٍرِة ، لشَت ا

وروبة ثَٞ الّةمٞ الػاّؾُ لجصّٗؼ المٙةثلّن الؾٍرِّن الغِن ِجم إرؿةلٌم إلَ 
أ
ثؾٌّٞ الؾٗػ إلَ ا

 12. لّبّة
 

لمةهّة ، ٖإن رواثب المٙةثلّن " دي ّٖلت"ولصّٗة  (2020 ٍِل10ٍّ)وبصؾب لصّٗة الٔع  .32
أ
ال

 دولر قٌػًِة ، وبغلٛ ِمبس بلْ 2000الموومّن إلَ ملّفّةت شٍٜمة الٍٖةؽ اللّبّة ثبلْ هصٍ 
ة من ؿٍرِة إلَ هصٍ  ّة لمػثٚؼ ة لٍخةا٘ مؾػبة ُهفػت 30إزمةلُ مة ثعّٖي ثٝػ ًٙ ة، ووٖ ًِ  ملٍّن دولر قٌػ

ؼي اللّبُ  مٍاؿ لّبّة هٗؾٌة ، شّح ٚةم البوٛ المٝػ
أ
ّة ؿجصمٞ ِلَ ًغى المبةلْ من ا مؤطًػا ، ٖإن ثٝػ

ٝػدػ من 
أ
ة الموةِةت العٖةِّة ثؾمَ 160بجصٍِٞ ا ّة ُثّػؼ بةؿم قٝػ ة ثٝػ  ملٍّن دولر لفٝػ

SSTEK. 13 
 

موُ ، إن ًٚػ زودت 2020ُٖ ٖبػاِػ  .33
أ
، ٚةؿ المصُٗ الٗػهؾُ رِجفةرد لبّٗػ ُٖ مؤثمػ مٍّهّض ال

هٌم مّػوٍٖن بملجٌم 
أ
م ا ةت الجٍشّع والرٌةد بمائت المالِّن من العولرات ، ٓر همةر العِن وثصٝػ

أ
ا

ةبّّن ٚةثلٍا هع الرّـ . بةلٙةِعة شمػ الًٙػي ثٌػب إًر
أ
ى هٗؾي يةاػة ثةبّة للٌالؿ ال

أ
هي را

أ
هةؼ ا

أ
وا
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من ُٖ لّبّة
 
ٝعًة راّؽ بلعِة زةو ، الغي اثٌم . الٗػهؾُ ُٖ مةلُ إلَ مٜةن ا

أ
ن ًغى الفٌةدة ا

أ
ِبعو ا

ةبّة من طالؿ مًةري زةو وثمبٜػجٍ  ةبّّن ُٖ مةلُ ِبػ قبٜةت الرمةِةت اإلًر  14.ًٚػ بعِم اإلًر
 

مةم المصٜمة الّٗعرالّة بٍلِة ٖلٍرِعا مجًٌمة  .34
أ
مػُِٜ مةت قّػر دٍِى ٚوةاّة ا

أ
ُ الممٍر المصُٗ ال ٖر

ةبّة، بمة ُٖ ذلٛ زبٌة الومػة وشلّٗجٌة  ممػؼ ًٚػ اإلؿالمُ بجٙعِم ثؾٌّالت مةلّة لموَمةت إًر
شػار الفةم

أ
ي . ا ن البوٛ ّٖٞ ذلٛ بّعة يػؽ من بّوٌة ثبِػ

أ
ٍٝؽ هٍّز ا وهس ُٖ ثمػِصةت لٙوةة ٖ

أ
وا

هٌة مؤؿؾة 500بمبلْ 
أ
لٕ لاير ًٚػي لمؤؿؾة ًٚػ الظّػِة الجُ ثمٍؿ ًغى الموَمةت، لٖجة إلَ ا

أ
 ا

ةب لٗصةبمّّةر الفٍٜى ااإلثصةدِة ، ِجٌم قّػر بوٛ ًٚػ 60ُٖ . ذات ثةرِض يٍِٞ دِم اإلًر
مٍاؿ إلَ زبٌة الومػة الجُ 

أ
ٖػاد والرمّّةت الظّػِة بجصٍِٞ ال

أ
هي ؿمس لال

أ
" اطجًٗجي"اإلؿالمُ بة

ّة ُٖ دِؾمبػ  خوةء مصةولجي ِبٍر الصعود الؾٍرِة إلَ ثٝػ
أ
 2012.15ا

 

ٓؾًؽ 22 ُٖ  .35
أ
ن بوٛ الػِةن الًٙػي 2019 ا

أ
بوٛ مملٍؾ لًٙػ ومٙػى )، ٝفٗت لصّٗة الجةِمؼ ا

الء  (لوعن ن شؾةبةت بّن ٝو
أ
ّن وا ٚعم طعمةت مةلّة لّعة موَمةت بػًِةهّة مػثبًة بةلمجًٖػ

موّة
أ
وبّع ٍِمّن من الظبػ الغي هفػثي المصّٗة، ٝفٗت . البوٛ ٚع ثم ثرمّعًة طالؿ شملة ا

طػ، بوٛ العوشة، ولي مٜػجب ُٖ لوعن، ٍِازي اثٌةمةت بجصٍِٞ 
 
ة ا ًِ ة ًٚػ ًٜ ن بو

أ
المصّٗة من زعِع ا

مةم المصٜمة الّلّة ُٖ لوعن
أ
ةبّة ُٖ ؿٍرِة، بصؾب دٍِى ٚوةاّة ا مٍاؿ إلَ زمةِة إًر

أ
فٗت . ا ٝو

لصةب المالِّن ٍِازٌةن 
أ
ن قّّٙٙن من ا

أ
المصّٗة ُٖ ثٙػِػ هفػثي ِلَ مٌٍّٚة اإللٜػجػوهُ، ا

اثٌةمةت بةؿجظعامٌمة شؾةبةت ُٖ بوٛ العوشة لجصٍِٞ مبةلْ ٝبّػة إلَ زبٌة الومػة، طالؿ الصػب 
 16.الؾٍرِة

 

ّة ٚع  .36  بصؾب المػلع الؾٍري لصٍٙؽ اإلهؾةن وثٙةرِػ موَمةت شٍٙؽ اإلهؾةن، ٖإن الؾلًةت الجٝػ
ة مدٞ  ةبّة مجًٖػ ؿةًمت ُٖ ثروّع وثمٍِٞ وثعرِب مٙةثلّن ؿٍرِّن ِوجمٍن إلَ مرمٍِةت إًر

و )الٙةِعة وداِـ وزبٌة الومػة 
أ
ًِوة بربٌة ٖجس الفةم ، ا

أ
الرةهب الؾٍري من الٙةِعة ، والمّػوؼ ا

ةبّة ، بةإلهةٖة إلَ مائت المؾلصّن  الٙةِعة ُٖ ؿٍرِة ، المعرج ِلَ الٙةامة الؾٍداء للجوَّمةت اإلًر
ّة ُٖ موًٙة ِٗػِن الؾٍرِة ثػاؾ الٙجةؿ . الرٌةدِّن المعٍِمّن من ثٝػ

أ
ة ا ٝعت اِجػاٖةت مػثٚؼ

أ
ٝمة ا

ّة لٌم  .ُٖ لّبّة مٙةبٞ وٍِد ثٝػ
 

ن شٍٜمة الٍٖةؽ الٍيوُ 2019 ُٖ دِؾمبػ  .37
أ
، ثلَٙ المػلع الؾٍري لصٍٙؽ اإلهؾةن مّلٍمةت ثّٗع بة

ّة ٚع ازجمّت وثٍللت إلَ اثٗةؽ ثػؿٞ بمٍزبي  اللّبّة والٗمةاٞ الؾٍرِة والمظةبػات الجٝػ
 هع الرّـ الٍيوُ اللّبُ ٓػب  الٗمةاٞ الؾٍرِة مٙةثلّن للٙجةؿ إلَ زةهب شٍٜمة الٍٖةؽ الٍيوُ

ّة. لّبّة ّة بعِم من المظةبػات الجٝػ وثوك . وؿجوٙلٌم شٍٜمة الٍٖةؽ الٍيوُ من ؿٍرِة إلَ ثٝػ
قٌػ، وِجٙةهَ مة بّن 

أ
ن ٍِٜن لٜٞ مٙةثٞ ِٙع معثي ؿجة ا

أ
 دولر، مُ 2500 و 2000الثٗةّٚة ِلَ ا

ّة .  ُٖ شةلة اإللةبة35000ثٍِّن  ًِوة ِلَ موس الروؾّة الجٝػ
أ
ّة ا وبمٍزب ًغا الثٗةؽ، واٖٙت ثٝػ

ّن ُٖ الٙجةؿ ُٖ لّبّة، وواٖٙت الصٍٜمة اللّبّة ِلَ ثٙعِم امجّةزات  ة للمٙةثلّن المفةٝر
أ
ٝمٜةٖة

 17.وطعمةت إهةّٖة مومٍهة ُٖ البلع الموّٕ
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ُ واإلطٍان " هت. الّػبّة"، ٚةؿ الوةاب ِلُ الجٙبةلُ لػ 2020ُٖ ِوةِػ  .38 إن الّالٚة بّن الوَةم الجٝػ
ّة وؿمصت لٌم بةلجٌػِب وثٌم ثٝػ

 
ةب اللّبّّن ثٍٙم ِلَ الموّٗة المجبةدلة، إذ ا الغًب . وٚةدة اإلًر

ٌة، مٙةبٞ مؾةِعثٌة ُٖ ثوّٗغ طًجٌة الجٍؿّّة ُٖ لّبّة والموًٙة، مفّػة  والمةؿ وثظؼِوي ُٖ ممةٖر
زٌؼة المظةبػات 

أ
ُ ُٖ لّبّة ، والغي ثؾجظعمي ا ن ِبع الصّٜم بلصةج زؼء من المفػوع الجٝػ

أ
إلَ ا

ّة موغ  ّة ، وِجم 2011الجٝػ ّن من لّبّة إلَ ؿٍرِة مػورًا بجٝػ  ، لجروّع وثعرِب وهٙٞ المجًٖػ
ن وإِةدثٌم إلَ لّبّة 

 
 18".اؿجظعامٌم ال

 

زةهب : خةهّةً 
أ
ةبّّن ال ة والمٙةثلّن اإلًر ثروّع وثعرِب المػثٚؼ

 
ّة ، الدالخةء ، اثٗةّٚة إلرؿةؿ مؾجفةرِن ِؾٜػِّن ومعربّن للٍٙات المؾلصة  .39 وّٚت ًٚػ وثٝػ

وٚةؿ لالح الومػوش هةاب وزِػ العٖةع ُٖ شٍٜمة الٍٖةؽ الٍيوُ . الجةبّة لصٍٜمة الٍٖةؽ اللّبُ
ٝةر و "

أ
ُ طلٍلُ ا الًٙػي طةلع بن مصمع الًّّة  (الٍزِػ)ثٍللوة إلَ اثٗةؽ مُ وزِػ العٖةع الجٝػ
ن ثّةون خالخُ لبوةء مٌّع ِؾٜػي للجعرِب

أ
 19".بفة

 
ّة ِلَ إرؿةؿ مٙةثلّن ؿٍرِّن مػثبًّن برمةِةت مدٞ الٙةِعة والعولة اإلؿالمّة للٙجةؿ  .40 ثّمٞ ثٝػ

مم المجصعة
أ
وبصؾب بّةن لةدر ِن الٗػِ٘ . هّةبة ِن شٍٜمة الٍٖةؽ اللّبّة المّجػؼ بٌة من ٚبٞ ال

ّة ُٖ ِملّةت ثروّع وهٙٞ واؿّة الوًةؽ  ة، ٖٙع اهظػيت ثٝػ الّةمٞ المّوُ بةؿجظعام المػثٚؼ
ِمةؿ الّعااّة دِمًة لصٍٜمة الٍٖةؽ الٍيوُ

أ
ة ُٖ ال وبصؾب مرمٍِة . لمٙةثلّن ؿٍرِّن للمفةٝر

الّمٞ، ٖٙع ثم ثروّع ًؤلء المٙةثلّن من طالؿ الٗمةاٞ المؾلصة الجةبّة للرّـ الٍيوُ الؾٍري، 
هي بصؾب . المجٌم بةرثٜةب اهجٌةٝةت زؾّمة لصٍٙؽ اإلهؾةن ُٖ ؿٍرِة

أ
هةٖت مرمٍِة الّمٞ، ا

أ
وا
يٗةؿ دون ؿن 

أ
لؼ الؾٍرِّن ، بّوٌم ا

 
قٌػ 18الجٙةرِػ، ثم إرؿةؿ ا

أ
ّة ُٖ ال  ِةًمة ، إلَ لّبّة ِبػ ثٝػ

 20.المةهّة
 

ة  .41 ّة ، بجروّع المػثٚؼ شمع ٝػمٍالفٌةبُ ، ٚةاع مة ِؾمَ بةلرّـ الٍيوُ الؾٍري المٍالُ لجٝػ
أ
ٚػ ا

أ
ا

ي مٜةن ولن هجٍٕٚ: "ولػح . وهٙلٌم
أ
بوةؤهة.. هصن مؾجّعون للرٌةد ُٖ ا

أ
رواشوة وا

أ
طالص الظالٖة .. ا

 21".الّدمةهّة
 

42 -ُ ّة والرّـ الجٝػ ةِة ودِم المظةبػات الجٝػ ة ثصت ِر ّة . وّخٙت موَمةت مصلّة ُٖ لّبّة ثروّع مػثٚؼ ثٝػ
ّة المجٍازعة ُٖ ِعة موةي٘  ة ٖمةاٞ المّةرهة ُٖ ؿٍرِة والمّلّفّةت المؾلصة المٍالّة لجٝػ ثروع مػثٚؼ

ّة ُٖ ؿٍرِة زةهب ُٖ مّؾٜػاثٌم خم رثبت هٙلٌم . طةهّة للؾًّػة الجٝػ
أ
ّة بجعرِب المٙةثلّن ال ثٍٙم ثٝػ

مةمّةالٍٖةؽ الٍيوُ اللّبّةلصٍٜمة 
أ
م ُٖ الظًٍط ال .  الجُ ثؾجٙبلٌم وثوفًػ

 
ة مُ راّؽ وزراء شٍٜمة الٍٖةؽ ٖةِؼ الؾػاج ُٖ هٌةِة - 43 ًِ ة ِؾٜػ ًٚ ردوٓةن اثٗة

أ
وُٚ الػاّؽ رزب يّب ا

الرّـ ) ، بٌعؼ ثّؼِؼ دِمي للصٍٜمة ُٖ يػابلؽ ُٖ مٍازٌة ًرٍم المفّػ طلّٗة شٗجػ 2019هٍٖمبػ 
من الظةلة لجوّٗغ ًغى الثٗةّٚة ، . (. (الٍيوُ اللّبُ

أ
ةت ال  إلَ قٝػ

أ
ّة ثلرة وبصؾب ِعة ثٙةرِػ ، ٖإن ثٝػ

ة ِؾٜػِة طةلة مجظممة ُٖ الؿجفةرات  ة ِلَ وزي الظمٍص ُثعَِ الؾةدات وًُ قٝػ وإلَ قٝػ
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إٚةمة ثّةون ُٖ مرةلت الموةِةت العٖةِّة والعٖةِّة مُ العوؿ "والجعرِب العولُ ، وثجمدٞ مٌمجٌة ُٖ 
". اإلؿالمّة

 
  ٚعم ِعهةن ثةهػِّٗػدي مؼًِعا من الجٗةلّٞ ، شّح ٚةؿ ُٖ إشعى المصٕ إن ٢٠١٩  دِؾمبػ١٧ُٖ 

ة"بالدى  موّة طةلة لجٍٍّٕ مػثٚؼ
أ
ةت ا هةؼ دون ثػدد". بصةزة إلَ قٝػ

أ
ة إلَ : "وا ّة مػثٚؼ رؿلت ثٝػ

أ
إذا ا

و بالؾ ووثػ
أ
ػجُ ٖةزوػ ا ٝػدػ ٖةِلّة من قٝػ

أ
ِعهةن ثةهػِّٗػدي  المّػوؼ بّالٚةثي ". لّبّة ، ٖؾجٍٜن ا

ػجي ًُ  ةت والرمةِةت اإلؿالمّة ُٖ العوؿ الّػبّة ، ٚةؿ مؤطًػا إن مٌمة قٝػ ثصعِع "المجّعدة مُ الصٝػ
طًةر الجُ ثٌعد الّةلم اإلؿالمُ

أ
فٕ بفٜٞ طةص ِن ثعرِب الرّـ الؾٍري الصػ ، الغي ". ال ٝو

ن بػ 
 
ِّعت ثؾمّجي ال

أ
ٖػادى للٙجةؿ ُٖ لّبّة" الرّـ الٍيوُ الؾٍري "ا

أ
ٝع الروػاؿ . الغي ِجم إرؿةؿ ا

أ
وا

ن ًغا الرّـ الٍيوُ الؾٍري لّؽ ؿٍى 
أ
ّة ا الروةح الّؾٜػي لإلطٍان "ثةهػِّٗػدي للمصةٖة الجٝػ

 22".المؾلمّن

 
ٖػاد الملّفّةت المؾلصة ٖصؾب ، بٞ ِجم - 44

أ
ة ، ل ِجم اؿجٌعاؼ المٙةثلّن وا ُٖ ِملّة ثروّع المػثٚؼ

يٗةؿ والؾروةء الغِن ِجم ثروّعًم لالهومةم إلَ الٙجةؿ ُٖ يػابلؽ مٙةبٞ إيالؽ 
أ
اؿجٌعاؼ اطجًةؼ ال

و ؿب٘ لٌم الجّةمٞ مُ داِـ . ؿػاشٌم
أ
ًؤلء الؾروةء إمة مجٌمٍن بةلجّةمٞ مُ الصٍٜمة الؾٍرِة ا

ؿػى . وزبٌة الومػة
أ
ّة ثّمٞ ِلَ ثروّع ا ن الٍٙات الجٝػ

أ
وِلَ وزي الظمٍص ، ِلم المػلع الؾٍري ا

. داطٞ الموةي٘ الجُ ؿًّػت ِلٌّة مؤطًػا ُٖ قػؽ الٗػات
 

يٗةؿ للٙجةؿ ُٖ لّبّة ٍةًػة ل ثؼاؿ 2020ُٖ ٍِهٍّ - 45
أ
ن ثروّع ال

أ
ٝع المػلع الؾٍري لصٍٙؽ اإلهؾةن ا

أ
  ا

هي ِجم 
أ
ؼ اللّبُ لصٍٙؽ اإلهؾةن الغي ِجٌم شٍٜمة الٍٖةؽ الٍيوُ والمّلّفّةت بة مؾجمػة ، بصؾب المٝػ

ةن  ِجةم وطعاٌِم مٙةبٞ المةؿ، ٝو
أ
ّة لؿجٌعاؼ المػاًّٙن والٙمػ ُٖ دور ال بةلجوؾّ٘ مُ الٍٙات الجٝػ

ؼ اللّبُ لصٍٙؽ اإلهؾةن ٚع لػح  ّة ُٖ لّبّة موجفػ  المٝػ يٗةؿ من ٚبٞ ٖمةاٞ الٍٖةؽ وثٝػ
أ
ن ثروّع ال

أ
بة

ؿبٍِّة ثمٞ إلَ 
أ
زٞ رواثب ا

أ
للٔةِة، طةلة ُٖ ممػاثة شّح ِجم إٚوةع الٙمػ وإٓػااٌم للٙجةؿ من ا

 23.( دولر200) دِوةر لّبُ 1000
 

ّة ُٖ ؿٍرِة : ِملّة الجروّع ومػاٝؼ الجؾرّٞ الجٝػ
 

قظةص الػآبّن ُٖ الغًةب للٙجةؿ ُٖ لّبّة2019موغ دِؾمبػ - 46
أ
ّة مػاٝؼ ثؾرّٞ لال لبس . ، ٖجصت ثٝػ

أ
ا
ُ ُٖ موةي٘ المػاع بٍاب الظلّٗة للجعطٞ الجٝػ

أ
شع ال

أ
ة ا ُٖ . الِجمةد ِلَ المؾلصّن والّوةلػ المجًٖػ

ة ِؾٜػِة  ؿّؽ قٝػ
أ
ُ ، لجة ًغا الؾّةؽ، ثمت دٍِة ِعهةن ثةهّّٗػدي ، المؾةِع الّؾٜػي للػاّؽ الجٝػ

. موةؿبة لجٌّبةالمروعِن وثعرِبٌم
 

، ولٍؿ 2020 ِوةِػ8، طالؿ الٗجػة شجَ 2020 ِوةِػ 9رلع المػلع الؾٍري لصٍٙؽ اإلهؾةن بجةرِض  - 47
ٝػدػ من 

أ
ٝفةؾ 1240ا

أ
ٖػاد وِػبةت ممٗصة وا

أ
ّة ِلَ مجوٌة دبةبةت وهةٚالت ا بة ِؾٜػِة ثٝػ  قةشوة ومٝػ

ة موةدة للػلةص ورادارات ِؾٜػِة ثػاؾ الموجفػِن ُٖ إدلب . شػاؿة مجصٝػ
أ
ُٖ شّن بلْ ِعد الروٍد ال

 24. زوعي5000وشلب طالؿ هٗؽ الٗجػة مة ل ِٙٞ ِن 
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ّة، ثم اإلِالن ِن ثفّٜٞ ًغا - 48 ةِة ثٝػ ّة بِػ وُٖ ؿٍرِة، ثم ثٍشّع ودمذ الٗمةاٞ المؾلصة المٍالّة لجٝػ

ٝػجٍبػ  3  الرّـ ُٖ
أ
يل٘ ِلٌّة اؿم   2019 ا

أ
،لّمبس طةهّة لٍزارة العٖةع "الرّـ الٍيوُ الؾٍري "وا

بػِٞ . ُٖ الصٍٜمة الؾٍرِة المؤٚجة
أ
، ِل٘ الرّـ الٍيوُ الؾٍري مظممةثي المةلّة الجُ 2020وُٖ ا

ة  ن إرؿةؿ ٚةامة مٙةثلّي لالهومةم إلَ المّٝػ ن الّٗل٘ ٖر
أ
ٝةن من المٙػر إرؿةلٌة إلَ ّٖل٘ الػشمن، ل

ّة. اللّبّة زبػثٌم المظةبػات الجٝػ
أ
رؿلت بّن الٗمةاٞ بةلّٗٞ ٍٚاام بةلمٙةثلّن الغِن ا

أ
 25.وٚع ا

 
زػت المصّٗة ًمؾة ٍِهؽ من 2020 ِوةِػ24ُٖ . 49

أ
ٖػِّٙة"، ا

أ
طبةر ا

أ
مٙةبلة مُ معِػ المػلع " بٍابة ا

ّن ُٖ الصػب اللّبّة. الؾٍري لصٍٙؽ اإلهؾةن ة المفةٝر وهس ِملّة ثروّع المػثٚؼ
أ
هي ُٖ البعاِة . وا

أ
ٝع ا

أ
وا

ّة مؤطًػا ؿبّة مػاٝؼ  ربّة مػاٝؼ ثروّع ُٖ موًٙة ِٗػِن الؾٍرِة، ٝمة اٖججصت ثٝػ
أ
ٝةهت ًوةؾ ا

مٍاؿ مٙةبٞ 
أ
إهةّٖة،بؾبب ارثٗةع الًلب من ٚبٞ المٙةثلّن الؾٍرِّن الػآبّن ُٖ الصمٍؿ ِلَ ا

ٝمة دطٞ ّٖل٘ الفةم اإلؿالمُ، وًٍ الروةح الّؾٜػي لرمةِة اإلطٍان . الغًةب للٙجةؿ ُٖ لّبّة
ّة، إلَ طى الجروّع ُٖ مػاٝؼ ِٗػِن  26.المؾلمّن ُٖ ؿٍرِة والمٙػب من المظةبػات الجٝػ

 
ّة ُٖ موًٙجُ ِٗػِن والٗػات بإقػاؼ راّؽ بلعِة . 50 ة ُٖ المّؾٜػات الجٝػ ِجم ثروّع وثعرِب المػثٚؼ

ِوةء . يػابلؽ الؾةب٘ مٌعي الصةراثُ، الغي ٝةن ِٙةثٞ من ٚبٞ ُٖ الصػب ُٖ ؿٍرِة
أ
زوع ُٖ الٔةلب ا

من لٍاء المّجمم، لٍاء الؾلًةن مػاد، لٍاء المٙػ الفمةلُ،شمؼة، ّٖل٘ الفةم ، ؿلّمةن قةى ، لٍاء 
وع  ّة. 8ؿمٚػ ة الموٍٙلّن ُٖ مّؾٜػات الجعرِب الجٝػ ِعاد المػثٚؼ

أ
 27.ا

 

ّة ة الغِن ثم هٙلٌم ُٖ مّؾٜػات الجعرِب الجٝػ ِعاد المػثٚؼ
أ
: ا

 
ّة ُٖ 2019 دِؾمبػ 29ُٖ . 51 ، شمٞ المػلع الؾٍري لصٍٙؽ اإلهؾةن ِلَ مّلٍمةت مٍخٍٚة شٍؿ ثٍرط ثٝػ

ة الغِن وللٍا الّةلمة اللّبّة يػابلؽ شّوٌة . هٙٞ المٙةثلّن من ؿٍرِة إلَ لّبّة ن ِعد المػثٚؼ
أ
ٖةدت ا

أ
وا

ّة لجلُٙ العورات الجعرِبّة ثػاوح 300بلْ  ن ِعد المروعِن الغِن ًبًٍا ُٖ المّؾٜػات الجٝػ
أ
 مٙةثٞ، وا

 28. مروع1000 و900بّن 
 

بػِٞ 25ُٖ . 52
أ
ٝػدػ من 2020 ا

أ
ن ٍٚاام ا

أ
 ٝفٕ معِػ المػلع الؾٍري لصٍٙؽ اإلهؾةن رامُ ِبع الػشمن ا

ّة وؿلًةن مػاد، وًم ُٖ يٍر اإلِعاد2000 شػار الفٚػ
أ
ّة وا لالهومةم إلَ .  مٙةثٞ ِوجمٍن لرّـ الفٚػ

ٝػدػ من 
أ
طػِن بةلّٗٞ لّبّة والغِن ِٙعر ِعدًم بة

 
 5300.29المٙةثلّن ال

 
واطػ دِؾمبػ - 53

أ
ِوةاٌم 2019اِجبةًرا من ا

أ
، ٝةن ٚةدة ًغى الرمةِةت المؾلصة الؾٍرِة ِؾرلٍن ا

يٗةؿ دون ؿن 
أ
 ِةًمة، والغِن شملٍا 18والمروعِن المعهّّن الرعد لالهجفةر ُٖ لّبّة، بمة ُٖ ذلٛ ال

خوةء الوؼاع ُٖ ؿٍرِة وثلٍٙا ثعرِبةت ِؾٜػِة من ٚبٞ . ِلَ وخةا٘ ًٍِة مؼورة
أ
ة ا ًّ يٗةؿ داطل

أ
هؼح بّن ال

. الرمةِة المؾلصة الجُ زوعثٌم ٚبٞ هٙلٌم إلَ لّبّة
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ة إلَ "، 2020 مةٍِ 17وبصؾب المػلع الؾٍري لصٍٙؽ اإلهؾةن ُٖ - 54 مُ ولٍؿ دّٖة زعِعة من المػثٚؼ
ة ّٓػ 8950لّبّة، ارثُٗ ِعد المروعِن الغِن وللٍا إلَ لّبّة إلَ  ة بّوٌم مرمٍِة من المػثٚؼ  مػثٚؼ

ٍع لعورات ثعرِبّة3300الؾٍرِّن، ولٞ مة ِٙػب من  ّة للظو طػِن إلَ ثٝػ
 
ومن إزمةلُ المروعِن، .  ا

م بّن ؿجة ِفػ وخمةهّة ِفػ ِةًمة للٙجةؿ ُٖ لّبّة، ٓةلبّجٌم من 150ثم ثروّع شٍالُ  ِمةًر
أ
 يٗاًل ثجػاوح ا

ة  وهةٌِم المّّفّة المّبةوالٗٙػ"الؾلًةن مػاد"ٖٚػ
أ
 30. "، من طالؿ ثٙعِم شٍاٖؼ مةدِة، واؿجٔالؿ ا

 
 مٙةثٞ 500، ِن ولٍؿ دّٖة زعِعة ٍٚامٌة 2020 مةٍِ 25ٝفٕ المػلع الؾٍري لصٍٙؽ اإلهؾةن ُٖ - 55

ة ُٖ الّملّةت الّؾٜػِة إلَ زةهب شٍٜمة الٍٖةؽ الٍيوُ ّة للمفةٝر . من الٗمةاٞ الؾٍرِة المٍالّة لجٝػ
ّة لجلُٙ الجعرِب بلْ هصٍ  ن ِعد المروعِن الغِن وللٍا إلَ المّؾٜػات الجٝػ

أ
ػ المػلع ا  3400وٝذ

 31.قظك
 

ٖةد المػلع الؾٍري لصٍٙؽ اإلهؾةن، ُٖ - 56
أ
 مػثؼؽ إلَ مّؾٜػات 1800، ِن ولٍؿ هصٍ 2020 ٍِه20ٍّا

ّة ثمٌّعًا لوٙلٌم إلَ لّبّة  32. الجعرِب الجٝػ
 

ّة للصمٍؿ ِلَ مؼِع من 2020ُٖ ٍِهٍّ . 57 ة إلَ الصٍٜمة الجٝػ مم المجصعة رؿةلة مفجٝػ
أ
رؿٞ مٙػرو ال

أ
 ، ا

ة ُٖ ثروّع وثمٍِٞ وهٙٞ وهفػ المٙةثلّن الؾٍرِّن ُٖ لّبّة فٗت ًغى الػؿةلة . المّلٍمةت شٍؿ دوًر ٝو
موّة طةلة لجؾٌّٞ اطجّةر المٙةثلّن : "ِن

أ
ةت ِؾٜػِة وا ّة ثّةٚعت مُ قٝػ ن الؾلًةت الجٝػ

أ
م ا ِؼ ُِ

ّة موّة الجٝػ
أ
زٌؼة ال

أ
وزةء ُٖ الػؿةلة . وإِعاد الٍخةا٘ الػؿمّة والجّةٚعِة ، بةلجوؾّ٘ ِلَ مة ِبعو مُ ال

ة الؾةدات العولّة لالؿجفةرات العٖةِّة  ٍرة ُٖ ًغا الؾّةؽ ًُ قٝػ ةت المٝغ ن إشعى الفٝػ
أ
. [ؿةدات]ا
ّة ُٖ ثؾٌّٞ ثروّع المٙةثلّن الؾٍرِّن " موّة الظةلة الجٝػ

أ
ةت الّؾٜػِة وال إن العور المّلن ِوي للفٝػ

ّة ، ًٍ ِومػ إهةُٖ ِعٍِ للٙل٘  33" .والجّةٚع مٌّم ، بةلجوؾّ٘ الٍاهس مُ الؾلًةت الجٝػ
 

ة من ؿٍرِة إلَ لّبّة: خةلًدة : هٙٞ واهجفةر المػثٚؼ
 

و - 58
أ
و المّجمم ا

أ
ّة إلرؿةؿ ٍٚات ، ول ؿّمة لٍاء شمؼة ا اؿجرةبت ِعة ٖمةاٞ ؿٍرِة بصمةس لعٍِة ثٝػ

مةن الؾٍرِّن ة الؾلًةن مػاد ، ومَّمٌم من الجٝػ و ٖٚػ
أ
 .لٍٙر الفةم ا

 
ٍا -  59 خوةء الٙجةؿ ُٖ يػابلؽ، الغِن اِجٖػ

أ
ثػاؾ ا

أ
لَٙ الرّـ الٍيوُ اللّبُ الٙبن ِلَ بّن المٙةثلّن ال

أ
ا

ّة زٌؼة المظةبػات الجٝػ
أ
ؿلصة إلَ المجمػدِن . بةلّمٞ لمةلس ا

أ
ّة بجؾلّم ال ثم ثٜلّٕ المظةبػات الجٝػ

واطػ ِةم 
أ
زؼاء من قمةؿ ؿٍرِة ُٖ ا

أ
وااٞ ِةم 2013اإلؿالمّّن ُٖ ا

أ
ُ 2014 وا ة للمعُِ الّةم الجٝػ ًٙ ، وٖ

دلَ بٌة هبةط العرؾ المؾؤولٍن ِن مػاٚبة الصعود ُٖ المصٜمة
أ
إن العِم الظةرزُ . والفٌةدة الجُ ا

ّة لمّلّفّةت يػابلؽ، بمة ُٖ ذلٛ الرمةِةت المػثبًة بةإلطٍان المؾلمّن  اإلهةُٖ الغي ٚعمجي ثٝػ
موّة والؾّةؿّة ُٖ المعِوة

أ
زٌؼة ال

أ
 34.والٙةِعة، ؿمس لٌة بةطجػاؽ ال

 
موُ  - 60

أ
ن الجّةون ال

أ
ػة الجٗةًم بفة زةء اهجفةر المٙةثلّن الؾٍرِّن ُٖ لّبّة ِٙب الجٍُّٚ ِلَ مٝغ

ّة وشٍٜمة الٍٖةؽ الٍيوُ ُٖ  هفًة ِعِعة . 2019 هٍٖمبػ 27والّؾٜػي بّن ثٝػ
أ
ػة ا بّومة ثجوةوؿ المٝغ
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هَمة 
أ
هفًة الجعرِب، وا

أ
ثفمٞ طعمةت الجعرِب والؿجفةرات، الجظًّى الّؾٜػي المفجػؾ، وا
هي ِصجٍي ِلَ ثػثّبةت شٍؿ ثبةدؿ 

أ
ؿلصة واؿجظعام المّعات، ٝمة ا

أ
والمؾجفةرِن " الًةٚم الوّٕ"ال

ؼ . والٍشعات ّػَّ هٌم " الوّٕ"ُِ
أ
طػ"بة

 
من وِػؿلي يػؼ إلَ ال

أ
زٌؼة العٖةع وال

أ
ِوةء ُٖ ا

أ
، دون ثصعِع "ا

م من الرمةِةت  هي ِمٜن اطجّةًر
أ
م ا
أ
من العولة ا

أ
ٖػاد ِوجمٍن إلَ المؤؿؾةت الػؿمّة ل

أ
مة إذا ٝةن ًؤلء ال

. المؾلصة
 

ّة لٌؤلء المٙةثلّن إلَ  - 61 دلة ِلَ هٙٞ ثٝػ
أ
ن لعٌِة مّلٍمةت وا

أ
ِلوت الّٙةدة الّةمة للرّـ الٍيوُ اللّبُ ا

أ
ا

طػى ٚػِبٍن ٖٜػِة 
أ
لّبّة، بمة ُٖ ذلٛ ِوةلػ مة ِؾمَ بربٌة الومػة الجةبّة لجصػِػ الفةم ، وموَمةت ا

قظةص ٝةن من الممٜن هٙلٌم إلَ لّبّة بةلًّػان .  من اإلطٍان المؾلمّن ُٖ ؿٍرِةِٙةاعِةو
أ
ًؤلء ال

زوصة"
أ
ةبُ ِبع الصّٜم بلصةج" بةل ّة ثوٙٞ ِوةلػ . الجُ ِملٌٜة اإلًر ن ثٝػ

أ
ٝعت الّٙةدة الّةمة ا

أ
ٝمة ا

ٍٍٝ شػام غلٛ ب طػى إلَ لّبّة، مدٞ مةلُ ومٍرِجةهّة والوّرػ، ٝو
أ
ة من دوؿ ا  35.مجًٖػ

 
واطػ دِؾمبػ - 62

أ
ّة ِبػ مّبػ شٍار ٝلؽ الّؾٜػي ومّبػ 2019وشجَ ا راهُ الجٝػ

أ
 ، ُهٙٞ المٙةثلٍن إلَ ال

ّة مؤٚجة للصمةِة وٍِٙد الّمٞ لمعة خالخة إلَ ؿجة  زػابلؽ الصعودي ، وثم ثؼوِعًم بٍخةا٘ ًٍِة ثٝػ
قٌػ

أ
ة الؾةدات . ا موّة طةلة، بمة ُٖ ذلٛ قٝػ

أ
ةت ِؾٜػِة وا ّة ثّةٚعت مُ قٝػ ن الؾلًةت الجٝػ

أ
م ا ِؼ ُِ

ثؾٌّٞ اطجّةر وإِعاد الٍخةا٘ الػؿمّة والجّةٚعِة للمٙةثلّن بةلجوؾّ٘ مُ . العولّة لالؿجفةرات العٖةِّة
ّة موّة الجٝػ

أ
زٌؼة ال

أ
 36.ال

 
ٝبػ ُٖ ِملّة الجروّع ِوؾ٘ مُ ِبع الصّٜم . 63

أ
ن مٌعي الصةراثُ الغي ِلّب العور ال

أ
ٝعت الممةدر ا

أ
ا

ة ّة . بلصةج لوٙٞ المػثٚؼ شع شلٗةء ثٝػ
أ
ّة موغ ؿوٍات ، ٝة وبػز ِبع الصّٜم بلصةج ، المٍزٍد ُٖ ثٝػ
ّة خم إلَ لّبّة ة المٙةثلّن الؾٍرِّن من ؿٍرِة إلَ ثٝػ  37.ومؾةِعٌِة ُٖ ثؾٌّٞ شٝػ

 

زةهب الموجفػِن ُٖ لّبّة
أ
ِعاد المٙةثلّن ال

أ
: ا
 

ػت لصّٗة الٔةردِةن ُٖ - 64 ن 2020 ِوةِػ 15ٝذ
أ
و ؿّملٍن ٚػًِبة " ا

أ
ّة ا لُٗ مٙةثٞ ؿٍري ؿةٖػوا من ثٝػ

أ
ا

ولُ لػ ". "للٙجةؿ ُٖ ؿةشةت الٙجةؿ ُٖ لّبّة
أ
ة الدةهّة للرّـ الٍيوُ الؾٍري، 300هفػ ا  رزٞ من الٗٚػ

ّة، ٓةدرت ؿٍرِة ِبػ مّبػ شٍار ّٝلّؽ  وًُ مَلة لرمةِةت المجمػدِن الؾٍرِّن الممٍلة من ثٝػ
طػى ُٖ 350 دِؾمبػ، ثلٌّة 24الصعودي الّؾٜػي ُٖ 

أ
 دِؾمبػ، خم ثم هٙلٌم زًٍا إلَ الّةلمة 29 ا

م ِلَ طى المٍازٌة ُٖ قػؽ المعِوة، ِبػ  ّة ُٖ 1350اللّبّة يػابلؽ، شّح ثم هفًػ طػ إلَ ثٝػ
 
 ا
ً
 رزال

طػون ِظوٍّن للجعرِب ُٖ 5
 
 ِوةِػ ، وثم هفػ بّوٌم موغ ذلٛ الصّن ُٖ لّبّة ، بّومة ل ِؼاؿ ا

ّة  38 .مّؾٜػات ُٖ زوٍب ثٝػ
 

ةبّة إلَ 2020ُٖ ٖبػاِػ . 65 ِوةء الموَمةت اإلًر
أ
لؼ ا

 
ة ا ًّ ّة ثػؿٞ شةل ن ثٝػ

أ
ؿٍقّجع بػس بة

أ
ةلة ا ٖةدت ٝو

أ
، ا

ة ُٖ الصػب وهٙٞ المٙةؿ ِن اخوّن من ٚةدة المّلّفّةت اللّبّة وموَمة شٍٙؽ اإلهؾةن . لّبّة للمفةٝر
ة ؿٍرِّن ِوجمٍن إلَ  ًّ ّة ثػؿٞ شةل ة إن ثٝػ ًّ الجُ ثػاٚب الّوٕ ُٖ ؿٍرِة لم ثصعد ًٍِجٌمة، ٍٚلٌمة زمّ

ةبّة مدٞ الٙةِعة وداِـ إلَ لّبّة للٙجةؿ هّةبة ِن شٍٜمة الٍٖةؽ الٍيوُ ٚةؿ ٚةاع . لّبّة. موَمةت إًر
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ٝػدػ من 
أ
ّة زلبت ا ؿٍقّجّع بػس إن ثٝػ

أ
ٍٝةلة ا ن 4000مّلّفّة لّبّة ل

أ
زوبُ إلَ يػابلؽ، وا

أ
 مٙةثٞ ا

ة" الّفػات"  39. موٌم ِوجمٍن إلَ الرمةِةت المجًٖػ
 

بػِٞ ُٖ-  66
أ
ة الؾٍرِّن الغِن زاروا لّبّة شٍالُ 2020ا  ، 16500، وبصؾب ٚوةة الّػبّة ، بلْ ِعد المػثٚؼ
 مٙةثاًل ِةدوا إلَ ؿٍرِة بّع اهجٌةء 5850 يٗاًل دون الدةموة ِفػة من الّمػ ، ٝمة ِوم شٍالُ 350بّوٌم 

 16.40ٖجػة ٍِٙدًم 
 

طّػ من قٌػ ٍِهٍّ - 67
أ
ن ِعد 2020وُٖ الومٕ ال

أ
، ٝفٕ معِػ المػلع الؾٍري لصٍٙؽ اإلهؾةن ، ا

ٝػدػ من 
أ
ة الؾٍرِّن ُٖ لّبّة ولٞ إلَ ا ن بّن الّةاعِن من 15المػثٚؼ

أ
لٕ مٍاين ؿٍري ، مٍهصًة ا

أ
 ا

ّة ٝعوا وزٍد ِملّة ِؾٜػِة ثٝػ
أ
لمصةولة الؾًّػة ِلَ ؿػت والموةي٘ الوًّٗة ُٖ " مؾجّعون. "لّبّة ا
 41. لّبّة

 

ة من ؿٍرِة إلَ لّبّة : إخبةت وؿةاٞ هٙٞ المػثٚؼ
 

ٖةد مٍُٚ لّبّة اإلطبةري ُٖ - 68
أ
ة 2019 دِؾمبػ 29ا ٝعت وزٍد شٝػ

أ
ن مٍاُٚ المػاٚبة الرٍِة العولّة ا

أ
، ا

عة إيالؽ طًٍط لوٙٞ  ّة إلَ ٓػب لّبّة وبةلّٜؽ بفٜٞ مٜػدٕ، مٝؤ زٍِة مفبًٍة ثصل٘ من ثٝػ
ّة ة من ثٝػ يلٙت زؾػا . الَ لّبّة. المؾلصّن المػثٚؼ

أ
ّة ا ن ثٝػ

أ
ٖةدت بة

أ
ّٝعا لجٙةرِػ لصّٗة ا

أ
ثُ ذلٛ ثة

أ
ِة

ة 1000زٍِة مبةقػا بّن إؿًوبٍؿ ومًةر مّّجّٙة الّؾٜػي ٚػب يػابلؽ لوٙٞ   مٙةثٞ من ؿٍرِة ٝمػثٚؼ
ُ وامػ من الرّـ الجٝػ

أ
 42.بة

 
 زودت ممةدر مٍخٍٚة المػلع الؾٍري لصٍٙؽ اإلهؾةن بمّلٍمةت ِن ًٍِة ًؤلء 2019ُٖ دِؾمبػ - 69

ّة طةلة ُٖ يػٌِٙم من ؿٍرِة إلَ لّبّة . المٙةثلّن الغِن ٌٍػوا ُٖ مًُٙ ّٖعٍِ ِلَ مجن يةاػة ثٝػ
 43.مَّمٌم من المٙةثلّن الوةزشّن من وؿى ؿٍرِة إلَ ِٗػِن وإدلب

 
ن ممةدر مصلّة ُٖ الصؾٜة الؾٍرِة 2019وُٖ دِؾمبػ - 70

أ
ٝعت الموَمة الؾٍرِة لصٍٙؽ اإلهؾةن ا

أ
، ا

س الّّن إلرؿةلٌة إلَ لّبّة ِبػ 
أ
ة من را ّة ثٍالٞ ؿصب الرمةِةت المجًٖػ ن الٍٙات الجٝػ

أ
ٖةدت مؤطػًا بة

أ
ا

ة ّة للمفةٝر راهُ الجٝػ
أ
 44.ُٖ الٙجةؿ ًوةؾ. ال

 
ة الدةهّة للرّـ الٍيوُ الؾٍري ، وًُ مَلة 300 ٓةدر 2019 دِؾمبػ 24ُٖ - 71  مٙةثٞ من الٗٚػ

ّة ، ثالًم  ّة ، ؿٍرِة ِبػ مّبػ شٍار ّٝلّؽ الصعودي الّؾٜػي إلَ ثٝػ  مٙةثاًل 350لمرمٍِةت مٍالّة لجٝػ
ُ المعِوة 29ُٖ  م ُٖ مٍاُٚ المٍازٌةت ُٖ المّةلّي قٚػ  دِؾمبػ ُهٙلٍا زًٍا إلَ يػابلؽ ، شّح ثم هفًػ

ّة1350 ، ِبػ 2020  ِوةِػ 5، وُٖ  طػ إلَ ثٝػ
 
 45. مٙةثاًل ا

 
ّة 2019ُٖ مةٍِ . 72 ن الؾّٗوة الجٝػ

أ
بٍ بٜػ البعري ، ا

أ
مةزون" ، ٝفٕ الّّٙع ا

أ
ِةم ُٖ " ا

أ
الجُ رؿت ٚبٞ ا

ة داِـ ةبّّن ومن بّوٌم مػثٚؼ ِعادًا ٝبّػة من اإلًر
أ
بٍ بٜػ . مّوةء يػابلؽ ، ٝةهت ثٙٞ ا

أ
ٝمة هعد الّّٙع ا
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ؿلصة وإمعادات ِؾٜػِة إلَ المّلّفّةت المؾلصة ُٖ يػابلؽ ، بّع ثٍخّٙي لمع العِم 
أ
البعري بٍلٍؿ ا

ّة يػاؼ موٌة ثٝػ
أ
 46.من ٚبٞ ِعة ا

 
بػِٞ 12ُٖ - 73

أ
ة ؿٍرِّن" بدت هفػة مّعاد ّٖعٍِ بّوٍان 2020 ا ّة ثٔػؽ لّبّة بمػثٚؼ ، ثٜفٕ ّٖي " ثٝػ

ة ؿٍرِّن إلَ لّبّة للٙجةؿ مُ ٍٚات الٍٖةؽ هع الرّـ اللّبُ ُٖ يػابلؽ ّة لمػثٚؼ . . اؿجمػار هٙٞ ثٝػ
م من إزػاءات شَػ الًّػان وإٓالؽ العوؿ بؾبب ثٗفُ ّٖػوس ٍٝروهة  هي ِلَ الٓػ

أ
وهس الجٙػِػ ا

أ
وا

ة الؾٍرِّن إلَ لّبّة ّة ثٍالٞ هٙٞ المػثٚؼ  47 .الرعِع ُٖ الّةلم ، ٖإن ثٝػ
 

ة الؾٍرِّن اؿجمػوا ُٖ الجعٖ٘ إلَ 2020 مةٍِ 11وُٖ - 74 ن المػثٚؼ
أ
ٖةد المػلع الؾٍري لصٍٙؽ اإلهؾةن ا

أ
 ا

راهُ اللّبّة، بّوٌم 12الموةي٘ الظةهّة لؾًّػة شٍٜمة الٍٖةؽ، شّح ثم هفػ 
أ
لٕ مروع ُٖ ال

أ
 150 ا

ن مة ِصعث لّؽ ثروّع " ِةمًة 18ثصت ؿن 
أ
مةذا؟ وٚةؿ معِػ المػلع الؾٍري لصٍٙؽ اإلهؾةن ُٖ بّةن ا

يٗةؿ
أ
ة ُٖ الٙجةؿ ُٖ لّبّة  ا  48".وإهمة اطجًةؼ بٜٞ مة للٜلمة من مّوَ للمفةٝر

 
ٌٍػت بّةهةت الػادار الصّة من طعمة ثجبُ الػشالت 2020بصؾب ٚوةة الّػبّة ، ُٖ مةٍِ - 75

أ
 ، ا

Flightradar24.com ٖػِّٙة ثٔةدر اؿًوبٍؿ وثجٍٕٚ ٚػًِبة ُٖ معِوة
أ
ن رشلة الظًٍط الرٍِة ال

أ
 ا

ّة، وراٌٖٙة طالؿ رشلجٌة يةاػة ِؾٜػِة من يػاز  هًةلّة زوٍب ثٝػ
أ
 ّٓػ Lockheed C-130 Herculesا

ُٖ شّن لم ثجمٜن ٚوةة الّػبّة اإلهرلّؼِة من الجصٙ٘ بفٜٞ مؾجٙٞ ممة إذا ٝةهت الًةاػثةن . ممّؼة
ن يةاػة ثةبّة 

أ
ؿبٍِّن ا

أ
بلْ ممعر من مًةر ممػاثة ٚوةة الّػبّة بّع ا

أ
م شمٍلة ، ا

أ
ةًبة ا ثصمالن ٝر

ّة وِلَ مجوٌة  ٖػِّٙة ٚةدمة من ثٝػ
أ
ة122للظًٍط الرٍِة ال ًِ ة ؿٍر  49. مػثؼًٚ

 
ة الًّػان - 76 ن  قٝػ

أ
ٖةدت ممةدر مًلّة ِن مّلٍمةثجّٗع بة

أ
ٍٝة لّبع الصّٜم بلصةج ،   Wings ا الممل

ة  ولَ من المػثٚؼ
أ
ن العّٖة ال

أ
ة من ؿٍرِة إلَ يػابلؽ ، لٖجة إلَ ا هٙلت طالؿ رشالثٌة ِعدا من المػثٚؼ

ة ِلَ مجن يةاػة 200بلٔت ٚػابة  م الػشلة 5A - WLC مػثٚؼ ٝع مٍُٚ . A319-112Airbus بٚػ
أ
ٖالِت "وا

يلٙت " 24رادار 
أ
ِةم ، ّٖمة ا

أ
ّة طالؿ ؿجة ا ن ِبع الصّٜم بلصةج ؿّرػي خمةهُ رشالت زٍِة إلَ ثٝػ

أ
ا

ِةم
أ
ة البػاؽ ؿت رشالت إلَ اؿًوبٍؿ ُٖ ؿجة ا  ، ٖإن ممةدر مرٌٍلة ُٖ مًةر RFIوبصؾب.قٝػ

ّة ِلَ مجن رشالت زٍِة ّٓػ مؾرلة ِبع . مّّجّٙة ُٖ يػابلؽ ثفٌع ِلَ ثعٖ٘ ٝبّػ للمٙةثلّن من ثٝػ
ّة إلَ يػابلؽ ّة ، هٙٞ ًؤلء المٙةثلّن من ثٝػ  50.الصّٜم بلصةج ، زٌةدي مّٙم ُٖ ثٝػ

 
 ، ٖإن ممةدر مرٌٍلة ُٖ مًةر مّّجّٙة ُٖ يػابلؽ ثفٌع ِلَ ثعٖ٘ ٝبّػ للمٙةثلّن من RFIبصؾب - 77

ّة ِلَ مجن رشالت زٍِة ّٓػ مؾرلة ة الظًٍط RFIوٖٙة لممةدر مظجلٗة اهومت إلَ : "ثٝػ  ، ٖإن قٝػ

ة  ة الظًٍط الرٍِة اللّبّة وقٝػ  ، ِملٌٜة ِبع الصّٜم بلصةج ، وًٍ زٌةدي Ajnihaالرٍِة اللّبّة وقٝػ

ّة إلَ يػابلؽ ّة ، والغي هٙٞ ًؤلء المٙةثلّن من ثٝػ  51 .مّٙم ُٖ ثٝػ
 

ّة إلَ لّبّة - 78 ة الؾٍرِّن من ثٝػ ٖةدت ثٙةرِػ لّبّة بوٙٞ ِعد من المػثٚؼ
أ
ٌَِػ مًُٙ ّٖعٍِ ثم ثعاولي ِلَ . ا

ٖػِّٙة، هٙٞ مائت المٙةثلّن الؾٍرِّن إلَ لّبّة
أ
ة يّػان ا  52.هًةؽ واؿُ، ثم ثمٍِػى من داطٞ قٝػ
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ة من ؿٍرِة إلَ لّبّة لم ثٙجمػ ِلَ - 79 ن وؿةاٞ هٙٞ المػثٚؼ
أ
ٝع معِػ المػلع الؾٍري لصٍٙؽ اإلهؾةن، ا

أ
وا

ّة"الًةاػات ٖٙى، شّح ثجٍلَ   53.مٌمة هٙٞ بّوٌم" الؾٗن الصػبّة الجٝػ
 

ة  ةهفػ المػثٚؼ  :ُٖ ؿةشة المّٝػ
 

مّٔب إن زوٍدًا ُٖ مصةور الٙجةؿ ِّجٙلٍن ٍِمًّة ِعدًا من - 80
أ
ٚةؿ ِوٍ مرلؽ الوٍاب اللّبُ ؿّّع ا

طػى ِٙةثلٍن مُ المّلّفّةت
أ
ة الؾٍرِّن ومن زوؾّةت ا ٝمة ِفػح ِوع الجصّٙ٘ مٌّم، ٚةلٍا إن . المػثٚؼ

ّة  .هٙلٌم إلَ لّبّة لمصةربة الرّـ الٍيوُ ِملت ِلَ ثٝػ
  
مةمّة - 81

أ
وًٖٙة لممةدر المػلع الؾٍري لصٍٙؽ اإلهؾةن، ٍِٙد الؾٍرٍِن الرمةِةت المٙةثلة ُٖ الظًٍط ال

راهُ اللّبّة
أ
ّة : "ُٖ الّعِع من ال راهُ اللّبّة، الجَٙ المؾلصٍن المٍالٍن لجٝػ

أ
بّع ولٍلٌم إلَ ال

ّة، ثم . . بصٙةا٘ ٝةهت بّّعة ٝٞ البّع ِن المٍر الجُ رؿمٌة المروعون ت الجٝػ
 
وبعًل من شػاؿة الموفة

شّةء الروٍبّة من 
أ
مةمّة للٙجةؿ مُ ٍٚات الرّـ الٍيوُ اللّبُ، الجُ دطلت ال

أ
إرؿةلٌم إلَ الظًٍط ال

ّة . يػابلؽ ة المعٍِمّن من ثٝػ ٝمة رلعت ممةدر المػلع الؾٍري لصٍٙؽ اإلهؾةن ولٍؿ مائت المػثٚؼ
راهُ اللّبّة لالهومةم إلَ الّملّةت الّؾٜػِة إلَ زةهب شٍٜمة الٍٖةؽ الٍيوُ هع الرّـ 

أ
إلَ ال

 54.الٍيوُ اللّبُ
  

وٖٙة لمجصعث بةؿم الرّـ الٍيوُ اللّبُ ، اؿجٙبلت مًةرات ممػاثة وزوارة ومجّٙة ِعدا ٝبّػا من -  82
ةبّػػُ داِـ وزبٌة الومػة  و الٙةِعة ُٖ ؿٍرِة)إًر

أ
ِوة بربٌة ٖجس الفةم ا

أ
 55.(المّػوّٖن ا

 
ة الؾٍرِّن الغِن ٚجلٍا 2020ُٖ مةٍِ - 83  وخ٘ المػلع الؾٍري لصٍٙؽ اإلهؾةن ارثٗةِة ٝبّػا ُٖ ِعد المػثٚؼ

ّة ُٖ المّةرؾ . ُٖ الّملّةت الّؾٜػِة الرةرِة ُٖ لّبّة ة المعٍِمّن من ثٝػ مُ مٙجٞ المؼِع من المػثٚؼ
ّة  ة الؾٍرِّن المعٍِمّن من ثٝػ مُ ٍٚات شٗجػ ِلَ ِعة زبٌةت ُٖ لّبّة، ارثُٗ الّعد اإلزمةلُ للمػثٚؼ

 56. وبّن ٚةدة المرمٍِةت18 يٗاًل دون ؿن 18 بّوٌم 318ُٖ الّملّةت الّؾٜػِة ُٖ لّبّة إلَ 
 

وااٞ  - 84
أ
ٚةؿ مؾؤوؿ لّبُ ُٖ مٜػجب راّؽ الٍزراء إن المٙةثلّن الؾٍرِّن مٍزٍدون ُٖ لّبّة موغ ا

ٓؾًؽ 
أ
ثػاؾ ٖٙى2019ا

أ
لٜن مُ .  ُٖ البعاِة، ٚةؿ إهٌم ٝةهٍا ِؾٌلٍن ِمٞ الظبػاء الّؾٜػِّن ال

ٚةؿ . ثمةِع الٙجةؿ ُٖ موجمٕ دِؾمبػ، زاد ِعد المٙةثلّن الؾٍرِّن الغِن وللٍا إلَ لّبّة
هي ّٓػ مظٍؿ بةلجصعث إلَ المصّّٗن شٍؿ ًغا 

أ
المؾؤوللغي ثصعث قػًِة ِعم الٜفٕ ِن ًٍِجي، ل

مةمّة
أ
ن ِلَ الٍٗر ُٖ الظًٍط ال

 
ٍع، إن ًؤلء المٙةثلّن ِوجفػون ال  57.المٍه

 
ّة ": زػِعة الجصّٙ٘"بصؾب مٙةؿ من . 85 شػار الفٚػ

أ
ة ا ٚةؿ ممعر ُٖ الرّـ الٍيوُ اللّبُ إن مػثٚؼ

ّة إلَ لّبّة400ِّٙمٍن ُٖ ثةزٍراء، ُٖ ٚةِعة ثوم مة ل ِٙٞ ِن  رؿلجٌم ثٝػ
أ
.  مجفعد إؿالمُ ؿٍري ا

ُ رواثبٌم للػزةؿ الغِن ٚعمٍا لٌم ًٍاثٕ مصمٍلة ِوع ولٍلٌم إلَ لّبّة . وبصؾب مة ورد دُٖ هةبى ثٝػ
ّة  شػار الفٚػ

أ
ًِت شٍٜمة الٍٖةؽ الٍيوُ مٙةثلُ ا

أ
ب ثٍٍِثة لؿجظعامٌة6بّع ذلٛ ، ا

 
 58. قةشوةت بّٛ ا
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زةهب من ؿٍرِة إلَ لّبّة: الرؼء الدةلح
أ
ةبّّن ال ة والمٙةثلّن اإلًر ٖةؽ هٙٞ المػثٚؼ

 
خػ وا

أ
: ا

 

ولً 
أ
ةب: ا بّةد المجّلٙة بجٜػِؽ لّبّة بّبة مصٗؼة لإلًر

أ
خةر وال

أ
: ال

 
هصةء . 86

أ
ة شّح ثٙةثٞ ِعة ٖمةاٞ ُٖ الصػب بةلبوةدؽ المؾجٍردة من زمُّ ا ؼًا للمػثٚؼ لبصت لّبّة مٝػ

أ
ا

ٖػِّٙة
أ
وؿى وا

أ
مم المجصعة، موغ اهعلع الدٍرة . الفػؽ ال

أ
ثم ثٍخّ٘ ًغا الٍاُٚ من ٚبٞ طبػاء إٚلّمّّن وال

ثمٜوت زمةِة اإلطٍان المؾلمّن . ، ٝرؼء من ؿلؾلة خٍرات الػبُّ الّػب2011ُ ٖبػاِػ 17اللّبّة ُٖ 
وؿى وقمةؿ 

أ
ؿلمة دوؿ موًٙة الفػؽ ال

أ
زٞ ا

أ
من اؿجٔالؿ الٍهُ ُٖ شلم الٍلٍؿ إلَ الؾلًة من ا

. إٖػِّٙة
 

ة ِؾمَ 2012ُٖ مةرس  - 87 ًّ ؿّؽ وزٍدًم ُٖ لّبّة ، وقٜلٍا شؼًبة ؿّةؿ
أ
ِةد اإلطٍان المؾلمٍن ثة

أ
 ، ا

ٝػدػ هٍٗذًا ُٖ البػلمةن بٌعؼ إٚةمة " شؼب الّعالة والبوةء"
أ
ةن مة وؿُ هٍٗذًم لّمبس الٜػجلة ال وؿِػ

. طالٖة إؿالمّة لّبّة
 

ة للظةؿػِن ُٖ الهجظةبةت ثصت اؿم المؤثمػ 2014ُٖ ِةم . 88 ًّ ة ؿّةؿ ًٗ ، قٜٞ اإلطٍان المؾلمٍن ثصةل
ٝةهت ًغى المرمٍِة معٍِمة من ٚبٞ زمةِةت مؾلصة طةرزة ِن ؿًّػة العولة . الٍيوُ الّةم الرعِع

ًلّة ُٖ لّبّة. ثؾمَ ثصةلٕ ٖرػ لّبّة
أ
يػاؼ الصػب ال

أ
ًم ا

أ
ُٖ الّةم هٗؾي، ؿًّػ ثصةلٕ . وثّجبػ من ا

 المؤثمػ الٍيوُ الّةم ًّبجي الصٍٜمّة الظةلة، شٍٜمة . ٖرػ لّبّة ِلَ يػابلؽ
أ
هفة

أ
بةإلهةٖة إلَ ذلٛ، ا

. اإلهٙةذ الٍيوُ
 

يل٘ . خم ٝلٕ البػلمةن الرّـ الٍيوُ بّٙةدة اللٍاء طلّٗة شٗجػ بمصةربة ثصةلٕ ٖرػ لّبّة- 89
أ
وبةلجةلُ، ا
طػى 

أ
مُ . شٗجػ ِملّة الٜػامة ُٖ مصةولة لؾص٘ ثصةلٕ ٖرػ لّبّة والرمةِةت اإلؿالمّة المؾلصة ال

ثم . 2014ٖٙعان ؿًّػة اإلطٍان المؾلمّن ِلَ الموًٙة، ثم إبػام اثٗةؽ ُٖ مصةولة إلهٌةء شػب لّبّة ِةم 
مم المجصعة ، 2015 دِؾمبػ 17الجٍُّٚ ِلَ الثٗةّٚة ُٖ معِوة المظّػات المٔػبّة، ُٖ 

أ
ةِة ال ، ثصت ِر

مم المجصعة مةرثن ٍٝبلػ
أ
 59. وثصت إقػاؼ مبٍّث ال

 
 من  28ومُ ذلٛ ، اؿجمػ المػاع ُٖ القجّةؿ، شّح ٚةمت شٍٜمة الٍٖةؽ الٍيوُ اللّبّة بجمٍِٞ -  90

ة ات وزمةعتمّلّفّة  ملٍّن 50 للٙجةؿ ُٖ الصػب المؾجمػة ، ممة ٝلٕ شٍٜمة الٍٖةؽ الٍيوُ مجًٖػ

مةء الٙبةاٞ والمؾؤولّن ة لِؼ ًٙ ة ، وٖ ًِ  60.دولر لٜٞ مّلّفّة قٌػ
 

: ومن بّن الرمةِةت المؾلصة الػاّؾّة المٍزٍدة ُٖ يػابلؽ- 91

o ؼِة . ٍٚة الػدع الظةلة الجُ ثّجبػ مّلّفّة ٍٚة العِم المٝػ

o  ُٖ ؿّؾي
أ
ِلن ِن ثة

أ
 وهٗغ 2014 هٍٖمبػالٗػع اللّبُ لجوَّم العولة اإلؿالمّة الغي ا

ةبّة  ِعة ِملّةت إًر
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o  همةر الفػِّة، الجُ ثمٜوت من
أ
الٙةِعة والٗمةاٞ المٍالّة وموٌة مرةًعو قٍرى وا

زعابّة ، وِملت ِلَ إٚةمة قػاٝةت 
أ
همةر الفػِّة ُٖ بؤةزي وا

أ
إِةدة بوةء قبٜةت ا

ًرٍمٌم هع الرّـ .  لجّّٗلٌة2011بّن الرمةِةت الرٌةدِة المػثبًة بةلٙةِعة بّع 
 .الٍيوُ اللّبُ

o  ةبّّن ِالى ، ًوةؾ الّعِع من المٙةثلّن اإلًر
أ
ٍرة ا إلَ زةهب المرمٍِةت المٝغ

طػِن المػثبًّن مبةقػة بعاِـ والٙةِعة ثصت مَلة اإلطٍان 
 
زةهب ال

أ
ة ال والمػثٚؼ

. المؾلمّن بٌعؼ إٚةمة الظالٖة اإلؿالمّة
 

ة ًّ ة ِلَ اهجٌةٝةت الٙةهٍن العولُ لصٍٙؽ اإلهؾةن والٙةهٍن الروةاُ العولُ والٙةهٍن اإلهؾةهُ : خةه خػ هٙٞ المػثٚؼ
أ
ا
: العولُ

 
ِوعمة ِجٗفَ اإلٖالت من الّٙةب ، ثٌَػ بّبة . ُثػؾ الفّب اللّبُ وشعى ِّةهُ من وِالت ًغا الجعٖ٘- 92

طمبة لهجٌةٝةت موٌرّة وطًّػة للٙةهٍن العولُ ، بمة ُٖ ذلٛ اهجٌةٝةت الٙةهٍن العولُ لصٍٙؽ اإلهؾةن 
قٜةؿ الّوٕ 

أ
ِمةؿ الجّغِب وؿٍء المّةملة والٓجمةب وّٓػى من ا

أ
والٙةهٍن اإلهؾةهُ العولُ ، مدٞ ا

الروؾُ والِجٙةلت والشجرةز الجّؾّّٗن والجٌرّػ الٙؾػي والطجٗةء الٙؾػي والٙجٞ طةرج هًةؽ 
َ إلَ الرػاام والرػاام هع اإلهؾةهّة ة من الهجٌةٝةت الجُ ثٚػ . الٙوةء وًّٓػ

 
ة ؿّؤدي إلَ مؼِع من الهًػابةت وِعم الؿجٙػار ُٖ - 93 ن هٙٞ المػثٚؼ

أ
ػ الّعِع من الظبػاء ا وبةلّٗٞ ، ٝذ

ٝع انوٚع . لّبّة
أ
ةثة  شةلت الِجٙةؿ الجّؾُٗ ُٖ  ثرؾعت  بةرثٜةب ؿةبٙة ُٖ ؿٍرِة ٚةمٍا ًؤلء المػثٚؼ

غلٛ  قٜةؿ الصػمةن والجّغِب والهًٌةد ٝو
أ
ة من ا والٙجٞ طةرج هًةؽ الٙوةء والطجٗةء الٙؾػي وًّٓػ

زةهب والالزبّن
أ
وُٖ ًغا الؾّةؽ ، ٖإن طًػ اهجفةر المّلّفّةت . الٌرمةت ِلَ المعهّّن والّمةؿ ال

راهُ اللّبّة ؿّؤدي إلَ اهجٌةٝةت طًّػة لصٍٙؽ اإلهؾةن وزػاام شػب وزػاام هع 
أ
ة ُٖ ال والمػثٚؼ

 61.اإلهؾةهّة من موٍَر الٙةهٍن الروةاُ العولُ
 

ة، ارثٜبت - 94 ةبّة، المٍٜهة زؼاًّة من المػثٚؼ ن الٗمةاٞ اإلًر
أ
ٝمة رلع المػلع الؾٍري لصٍٙؽ اإلهؾةن ا

يٗةؿ، والٍّٙد 
أ
طالؿ الوؼاع ُٖ ؿٍرِة زػاام شػب واهجٌةٝةت زؾّمة لصٍٙؽ اإلهؾةن، مدٞ ثروّع ال

ة ُٖ الموةي٘ الظةهّة للؾًّػة
أ
من ٚبٞ زمةِةت مّّوة، وِملّةت الٙجٞ . الفعِعة ِلَ شٍٙؽ المػا

. طةرج هًةؽ الٙوةء
 

مم المجصعة ُٖ لّبّة ، ٓؾةن ؿالمة ، بجؼاِع ثروّع واؿجظعام 2019ُٖ ٍِلٍّ - 95
أ
 ، هعد الممدٞ الظةص لال

ؿلصة الدّٙلة والٌرمةت الٜبػى ُٖ لّبّة
أ
زةهب إلَ زةهب اؿجظعام ال

أ
ة ال طٗٙت الٍٙات من . "المػثٚؼ

أ
ا

، مفّػة إلَ الٔةرة الرٍِة الممّجة الجُ " الرةهبّن ُٖ الٍٖةء بةلجؼامةثٌة بمٍزب الٙةهٍن العولُ اإلهؾةهُ
وااٞ ٍِلٍّ  

أ
ؼ اشجرةز المٌةزػِن ُٖ ثةزٍراء ُٖ ا لةبت مٝػ

أ
 2019.62ا

 
يٗةؿ ، 2020 مةٍِ 13ُٖ- 96

أ
 هعد معِػ المػلع الؾٍري لصٍٙؽ اإلهؾةن،مفّػا الَ ان مة ِصعث لّؽ ثروّع ا

ة ُٖ الٙجةؿ ُٖ لّبّة" اطجًةؼ"بٞ  يٗةؿ إلَ ِٗػِن . بٜٞ مة للٜلمة من مّوَ للمفةٝر
أ
ذًب ًؤلء ال
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ّة" الؾلًةن مػاد"للبصح ِن ِمٞ وإذا ٝةهٍا هصةِة دون ِلم والعٌِم لٗمّٞ  ِملّةت . الٙػِب من ثٝػ
ّة ّة هصٍ . الظًٕ ًغى بّلم المظةبػات الجٝػ  يٗال من موةي٘ ِٗػِن 150زوعت الٗمةاٞ المٍالّة لجٝػ

ُ يٗةؿ الوةزشّن من . وزمُّ موةي٘ الشجالؿ الجٝػ
أ
ن ًغى الٗمةاٞ ثصةوؿ اؿجًٙةب ال

أ
ةت ا ومن المٗةٚر

ًِوة
أ
بوةء ِٗػِن الٜػد ا

أ
 63.إدلب والمصةَٖةت الؾٍرِة وا

 
ؿةؿُ، ٖإن 8ووًٖٙة للمةدة - 97

أ
يٗةؿ دون ؿن الظةمؾة ِفػة ُٖ " من هَةم رومة ال

أ
و ثروّع ال

أ
ثروّع ا

ِمةؿ الّعااّة
أ
ة بوفةط ُٖ ال و اؿجظعامٌم للمفةٝر

أ
هي زػِمة " الٍٙات المؾلصة الٍيوّة ا

أ
ِمٜن ولٗي بة

ٍٍٝؿ الطجّةري ،64شػب ة للبػوث ًٝ يٗةؿ ُٖ الوؼاِةت المؾلصة اهجٌة
أ
بةإلهةٖة إلَ ذلٛ، ِّع ثروّع ال

ّة ولّبّة  يٗةؿ ُٖ الوؼاِةت المؾلصة، والجُ ثّع ٝٞ من ثٝػ
أ
ن اقجػاؾ ال

أ
لثٗةّٚة شٍٙؽ الًٗٞ بفة

ّن ٌّٖة  65.يٖػ
 

مم المجصعة إن ٚػابة 2020ُٖ ٍِلٍّ -  98
أ
مّن الّةم لال

أ
خةر اإلهؾةهّة للوؼاع ، ٚةؿ ال

 
لٕ 30 ، اهجٙٞ إلَ ال

أ
 ا

ُ الّعد  ٍهة ، ممة ٖر م هجّرة الٙجةؿ ُٖ الوٍاشُ الروٍبّة لًػابلؽ وُٖ ثًػ قظك ٖػوا من دِةًر
ٝػدػ من 

أ
و زػح الّعِع من المعهّّن بؾبب الّبٍات . 400000اإلزمةلُ للوةزشّن داطلًّة هةزح إلَ ا

أ
جٞ ا ُٚ

خوةء اهؾصةبٌم
أ
ة المػثبًّن بي ا ٌة الرّـ الٍيوُ اللّبُ والمػثٚؼ بػِٞ و 1بّن . الوةؿٗة الجُ زِر

أ
 ٍِهٍّ 30 ا

مم المجصعة للعِم ُٖ لّبّة مة ل ِٙٞ ِن 
أ
 إلةبة 254 شةلة وٖةة بّن المعهّّن و 102، وخٙت بّدة ال

ة  ولَ من ِةم 172معهّة ، بؼِةدة ٚعًر
أ
قٌػ الدالخة ال

أ
وُٖ الٍٚت هٗؾي ، وخٙت . 2020 ُٖ المةاة ِن ال

 [...].  ًرًٍمة ِلَ المػاٖ٘ الًبّة وؿّةرات اإلؿّةؼ والمٍٍّٗن21موَمة المصة الّةلمّة  مة ل ِٙٞ ِن 
ؿٗػت ِن مٙجٞ مة ل ِٙٞ ِن 

أ
ؼ اشجرةز ثةزٍراء ا وموَ ٍِٙؿ إهي بّع مػور ِةم ِلَ ٓةرة زٍِة ِلَ مٝػ

طػِن ، ل ِؼاؿ المٌةزػون ويةلبٍ اللرٍء ُٖ لّبّة ٍِازٌٍن الشجرةز الجّؾُٗ 87 مٌةزػًا وإلةبة 52
 
 ا

هةؼ . والجّغِب والّوٕ الروؾُ والطجًةؼ بؾبب الٗعِة والؾظػة والٙجٞ ّٓػ المفػوع
أ
هة ٚل٘ "وا

أ
ا

ن المظةيػ الجُ ٍِازٌٌة المٌةزػون والالزبٍن ويةلبٍ اللرٍء الغِن ٍِاللٍن مصةولة ِبٍر 
أ
للٔةِة بفة

بّن المجٍؿى
أ
" البصػ ال

 
مم المجصعة المٍزٌة إلَ وزِػ الظةرزّة لرمٌٍرِة - 99

أ
ة من اإلزػاءات الظةلة الجةبّة لال ووًٖٙة لػؿةلة مفجٝػ

ّة ُٖ  ة ُٖ هؼاع مؾلس ٚع ٌِعد الّعِع من شٍٙؽ اإلهؾةن بمة ُٖ " ، ٖإن 2020 ٍِل10ٍّثٝػ هفػ المػثٚؼ
مٍر 

أ
و الٍّٙبة : ذلٛ ، ُٖ زملة ا

أ
الص٘ ُٖ الصّةة ، والجصػر من الجّغِب وّٓػى من هػوب المّةملة ا

قظةص ، وِعم الجّػض لالِجٙةؿ 
أ
من ال

أ
و المٌّوة ، والص٘ ُٖ الصػِة وا

أ
و الالإهؾةهّة ا

أ
الٙةؿّة ا

ٝبػ هًَػا لجّعد وٓمٍض . والشجرةز الجّؾّّٗن
أ
مػ مدّػ للٙل٘ بفٜٞ ا

أ
ة ُٖ لّبّة ا إن هفػ المػثٚؼ

طػى الّةملة ُٖ ؿّةؽ اإلٖالت من الّٙةب
أ
هفّػ بةلٙل٘ بفٜٞ . الرمةِةت المؾلصة والرٌةت الٗةِلة ال

م ُٖ لّبّة ِوجمٍن إلَ الرمةِةت المؾلصة الجُ ، ُٖ بّن الصةلت ،  ولبٛ الغِن ثم هفًػ
أ
ن ا

أ
طةص من ا

خوةء الوؼاع ُٖ ؿٍرِة ، ممة ِؤدي ِلَ مة ِبعو إلَ 
أ
اُثٌمت بةرثٜةب اهجٌةٝةت طًّػة لصٍٙؽ اإلهؾةن ا

إن الٖجٙةر إلَ الفٗةّٖة ّٖمة ِجّل٘ بةلّٙةدة والؾًّػة . اؿجمػار دااػة الهجٌةٝةت واإلٖالت من الّٙةب
ن 
أ
غلٛ الًبّّة العّٚٙة لوفةيٌم ُٖ لّبّة ِدّػ مظةوؼ زعِة بفة الجُ ثمةرس ِلَ المٙةثلّن المّوّّن ٝو

ؿبلة شٍؿ اشجػام الٙةهٍن العولُ ذي الملة 
أ
غلٛ ا اهَػ الملص٘ الظةص بةإلقةرة إلَ ) 66".المؾةءلة ٝو

. (الٙةهٍن العولُ لصٍٙؽ اإلهؾةن
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َ إلَ زػاام 2020اِجبةًرا من مةٍِ . 100  ، هعد المعُِ الّةم للمصٜمة الروةاّة العولّة بةلهجٌةٝةت الجُ ثٚػ
: الصػب والرػاام هع اإلهؾةهّة ُٖ لّبّة ، بمة ُٖ ذلٛ

 طّػ ، لم ِوصؾػ الّوٕ الظًّػ المػثبى بةلوؼاع المؾلس ُٖ : الٌرمةت هع المعهّّن
أ
موغ ثٙػِػي ال

ؿٕ
أ
مٍر الجُ ثدّػ ٚل٘ مٜػجبُ بفٜٞ طةص  [...]. لّبّة ، ول ؿّمة ُٖ يػابلؽ وشٍلٌة ، لال

أ
من ال

هٌة هةزمة ِن الوػبةت الرٍِة 
أ
ِعاد الٜبّػة من الوصةِة المعهّّن ، والجُ ثّٗع الجٙةرِػ ا

أ
ال

ٍِالٞ ٖػُِٙ زمُ وثصلّٞ المّلٍمةت شٍؿ الصٍادث الجُ وّٚت طالؿ ٖجػة . وِملّةت الٙمٕ
ؿةؿُ

أ
طّػة الجُ ٚع ثفٜٞ زػاام بمٍزب هَةم رومة ال

أ
 [...]. الوؼاع المؾلس ال

 

 لة الشجرةز الجّؾُٗ وؿٍء المّةملة : "الِجٙةلت الجّؾّٗة
أ
بػزت اهجبةًٜم إلَ مؾة

أ
ن ا

أ
لٙع ؿب٘ لُ ا

 [...]ًغى مفٜلة طًّػة ومؾجمػة . الرؾّمة للمٌةزػِن والالزبّن الغِن ِصةولٍن الّبٍر ِبػ لّبّة
ن ٚوّة الِجٙةؿ الجّؾُٗ وؿٍء المّةملة الرؾّمة للمصجرؼِن ل ثؤخػ ٖٙى 

أ
وثرعر اإلقةرة إلَ ا

طػِن المصجرؼِن ُٖ الؾرٍن 
 
قظةص ال

أ
لؼ ال

 
ًِوة ِلَ ا

أ
ِلَ المٌةزػِن والالزبّن ، بٞ ثؤخػ ا
هصةء لّبّة

أ
قظةص دون مػاِةة . ومػاٝؼ الشجرةز ُٖ زمُّ ا

أ
ةم إلَ اهجفةر اِجٙةؿ ال ٚر

أ
شعث ال

أ
ثفّػ ا

لٍؿ الٙةهٍهّة
أ
. ال

 

 خوةء الِجٙةؿ
أ
ؿةؿّة ا

أ
و : "الصػمةن من الصٍٙؽ ال

أ
ؿةس ٚةهٍهُ ا

أ
قظةص دون ا

أ
ّجٙٞ الّعِع من ال ُِ

ؿةؿّة
أ
صػمٍن من شٌٍٙٚم اإلزػااّة ال قظةص المصجرؼون دون شمةِة ٝةّٖة من . ُِ

أ
ِجّػض ال

قٜةؿ طًّػة من ؿٍء المّةملة ، بمة ُٖ ذلٛ الٙجٞ والجّغِب 
أ
ٝبػ من الجّػض ل

أ
الٙةهٍن لظًػ ا

طػى من الّوٕ الروؾُ
أ
قٜةؿ ا

أ
ن . والٓجمةب وا

أ
ثفّػ المّلٍمةت الجُ شمٞ ِلٌّة مٜػجبُ إلَ ا

مٜػجبُ ِلَ ِلم بمؼاِم الهجٌةٝةت الرؾّمة ُٖ الّعِع من . مدٞ ًغى الرػاام قةاّة للٔةِة
هصةء لّبّة

أ
وثرعر اإلقةرة بفٜٞ طةص إلَ ؿروُ الٍِّٜٗة . الؾرٍن ومػاٖ٘ الشجرةز ُٖ زمُّ ا

ًِوة إلَ ؿرن مّّجّٙة ُٖ يػابلؽ ، الغي . وٓػهةية الٍاّّٚن ُٖ قػؽ لّبّة
أ
ثمجع ًغى المؼاِم ا

ثظوُ ًغى المرمٍِة رؿمًّة لؾلًة . ثؾًّػ ِلّي زمةِة مؾلصة ثّػؼ بةؿم ٍٚة الػدع الظةلة
ن اإللالشةت الرةدة والّةزلة ُٖ الّعِع من . وزارة العاطلّة ُٖ شٍٜمة الٍٖةؽ الٍيوُ

أ
ِبعو ا

المؾةءلة ِن الهجٌةٝةت . الؾرٍن ومػاٝؼ الشجرةز اللّبّة هػورِة لموُ الرػاام ُٖ المؾجٙبٞ
ًمّة 

أ
ٍمة ُٖ المةهُ ل ثٙٞ ا  [...]المِؼ

 

  ِعاد شةلت الطجٗةء الٙؾػي : "الطجٗةء الٙؾػي
أ
ًِوة إلَ ثؼاِع ا

أ
ثفّػ الجٙةرِػ الجُ ثلٙةًة مٜػجبُ ا
ثؾججبُ زػِمة الطجٗةء الٙؾػي هع اإلهؾةهّة . الجُ ُثػثٜب ُٖ ٍٞ إٖالت قبي ٝةمٞ من الّٙةب

م من ٚبٞ  قظةص الغِن ثم الٙبن ِلٌّم واشجرةًز
أ
و مٜةن ال

أ
ن ثٙعِم مّلٍمةت ِن ممّػ ا ٖر

و مٍاٖٙجٌة 
أ
و دِمٌة ا

أ
و بإذن موٌة ا

أ
و موَمة ؿّةؿّة ، ا

أ
 67".دولة ا

 
آجومت المعِّة الّةمة للمصٜمة الروةاّة العولّة ٖةثٍ بوؾٍدة ٖػلة الجٙػِػ الجةؿُ ِفػ لمٜػجبٌة ِن . 101

ّػ بمة ِلُ ػثُ الٙبن ِلَ الؾّع الجٌةمُ طةلع والؾّع مصمٍد : "الٍهُ ُٖ لّبّة للجٝغ لم ِجم بّع ثوّٗغ مٝغ
لُ ن الؾّع الجٌةمُ مًّٙمة ، بةِجٙةلي وثؾلّمي إلَ . الٍٖر

أ
لم ثٙم زمٌٍرِة ممػ الّػبّة ، شّح ِّجٙع ا

لُ وثؾلّمي إلَ . المصٜمة ٞ الرّـ الٍيوُ اللّبُ بّٙةدة اللٍاء طلّٗة شٗجػ ثٍّٕٚ الؾّع الٍٖر ٌّ لم ِؾ



22 
 

لُ ثصت . المصٜمة الروةاّة العولّة ولم ِومن ثصّٙٙي ومٙةهةثي الصّّٙٙة ُٖ لّبّة وِٙةؿ إن الؾّع الٍٖر
هي ". ّٚةدة الروػاؿ شٗجػ 

أ
ِمٜن ثصمّٞ الٙةدة الّؾٜػِّن المؾؤولّة ِن الرػاام الجُ “ٝمة قعدت ِلَ ا

و . ثػثٜبٌة الٍٙات الظةهّة لّٙةدثٌم وؿًّػثٌم الّٗلّة
أ
ُِٙ ِلَ ِةث٘ الٙةدة الّؾٜػِّن مؾؤولّة موُ ا

ي من ًغى الرػاام للجصّٙ٘ والمالشٙة الٙوةاّة
أ
 68.ٚمُ ارثٜةب زػاام من ٚبٞ ٍٚاثٌم ، وثٙعِم ا

 
 ، ٝػرت اإلِػاب ِن ٚلٌٙة إزاء الجمّّع الظًّػ للّوٕ والّعد الٜبّػ من الوصةِة 2020ُٖ ٍِهٍّ - 102

ن مَّمي هةثذ ِن الوػبةت الرٍِة وِملّةت الٙمٕ
أ
قةرت بٙل٘ بةلْ إلَ . المعهّّن ، الغي ورد ا

أ
ٝمة ا

ة من الجٙةرِػ ِن زِةدة ملصٍٍة ُٖ ٝمّة وهٍِّة المّعات الّؾٜػِة الجُ ثم  ثٙةرِػ وؿةاٞ اإلِالم وًّٓػ
ة مؤطًػا ُٖ لّبّة طّػة المجّلٙة بةلّدٍر ِلَ . هفًػ

أ
ِػبت بفٜٞ طةص ِن ٚلٌٙة الّمّ٘ إزاء الجٙةرِػ ال

أ
وا

ٍهة وهٍاشٌّة ُٖ لّبّة ن هةبًٌة ثلَٙ مّلٍمةت مٍخٍٚة . مٙةبػ زمةِّة مجّعدة ُٖ معِوة ثًػ
أ
ػت ا وٝذ

ن 
أ
هةٖت 11بفة

أ
يٗةؿ ، وا

أ
ٍمة ثوم رزةؿ وهؾةء وا ثػدد ُٖ ثٍؿُّ ثصّٙٙةثُ " مٙبػة زمةِّة مِؼ

أ
لن ا

ي شةلت زعِعة من الرػاام
أ
ٚع ثفٜٞ ًغى الوجةاذ دلّاًل ِلَ ". والمالشٙةت الٙوةاّة المصجملة لجًّٔة ا

و زػاام هع اإلهؾةهّة
أ
 69. زػاام شػب ا

 
ِلوت وزارة الظةرزّة اللّبّة ُٖ - 103

أ
ن المصٜمة الروةاّة العولّة واٖٙت ِلَ إرؿةؿ ٖػِ٘ 2020 ٍِلٍّ 7ا

أ
 ا

ثصّٙ٘ إلَ العولة الٍاّٚة ُٖ قمةؿ إٖػِّٙة للوَػ ُٖ الرػاام الجُ ثجٌم مّلّفّةت شٗجػ مؾؤولّجٌة بروٍب 
ٍهة اإلؿجػاثّرّة ٓػب يػابلؽ  70.البلع. يػابلؽ ومعِوة ثًػ

 

ةب ُٖ إٖػِّٙة: خةلًدة ة من ؿٍرِة إلَ لّبّة ِلَ اهجفةر اإلًر خةر هٙٞ المػثٚؼ
 
: ا

 
ة داطٞ لّبّة ، طةلة 2011طالؿ الهجٗةهة هع الٙغاُٖ ِةم -  104  ، زودت ًٚػ بّن الرمةِةت المجًٖػ

ؿلصة . ومن ًغى الرمةِةت الٗمّٞ الغي ٍِٙدى بلصةج. ثلٛ المجصةلٗة مُ الٙةِعة ، بةلؾالح
أ
بّن ال

رؿلجٌة العوشة إلَ لّبّة اؿجظعمٌة ّٖمة بّع مؾلصٍن ِلَ للة بةلٙةِعة ُٖ مةلُ
أ
 71.الجُ ا

 
ةبّة، ول - 105 ٖػِّٙة هٗؾٌة هصّة للرمةِةت اإلًر

أ
طّػة، وزعت بّن البلعان ُٖ الٙةرة ال

أ
وُٖ الؾوٍات ال

ّن، وشّح ثوةِٕ ِعد  ؿّمة ُٖ موًٙة الؾةشٞ والمصػاء، شّح ِجعٖ٘ ِعد ٝبّػ من المجًٖػ
ٝػدػ . ٪300بةإلهةٖة إلَ ذلٛ، ٚٗؼت الٌرمةت بوؾبة . الرمةِةت الرٌةدِة

أ
ن مٙةثلّن ا

 
الٙةِعة لعٌِة ال

ّوّة  ّوة ٖةؿٍ ٝو ٖػِّٙة، وٌٍػت مرمٍِةت زٌةدِة زعِعة ُٖ مٍرِجةهّة وبٍٝر
أ
ي وٚت موَ ُٖ ا

أ
من ا

. والوّرػ

 
ةثٌة لجفمٞ ممػات بّن الفػؽ والٔػب ِبػ لّبّة- 106 ثٍُٚ . ثٍٙم ًغى المرمٍِةت بجٍؿُّ هًةؽ ثصٝػ

ن ِعِػ داِـ مػشلة زعِعة من ِملّةثي ُٖ موًٙة بصّػة ثفةد، بؾبب ٚػبي من 
أ
وااٞ ا

أ
المػاٚبٍن ال

مٍاؿ من مّلّفّةت يػابلؽ
أ
وؿّت داِـ والجوَّمةت المؾلصة ُٖ الموًٙة . لّبّة، شّح ثجعٖ٘ ال

بةلّٗٞ ِملّةثٌة إلَ ٚلب إٖػِّٙة، لجفمٞ ؿبُ دوؿ ُٖ موًٙة الؾةشٞ، بمة ُٖ ذلٛ ثفةد والٜةمّػون 
ّوة ٖةؿٍ غلٛ ُٖ قمةؿ مةلُ وبٍٝر . والوّرػ وهّرّػِة، ٝو
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ٍٍٝ شػام بفٜٞ ٝبّػ ُٖ الّعِع من البلعان - 107 ُٖ الٍٚت الصةلُ ، ثٍؿُ وزٍد داِـ والٙةِعة وب
ٚٞ همٍاً 

أ
ٖػِّٙة ال

أ
ّوة ٖةؿٍ: ال وُٖ ًغا الؾّةؽ ، اثظغت . ثفةد والوّرػ ومةلُ ومٍرِجةهّة والٜةمّػون وبٍٝر

. ثفةد إزػاءات إلٓالؽ ؿٗةرة ًٚػ ُٖ ِةلمجٌة
 

ٖػع - 108
أ
ِػب الّعِع من مؾؤولُ العوؿ ِن مظةوٌٖم من اشجمةؿ وزٍد ثصةلٗةت بّن داِـ ومظجلٕ ا

أ
ا

ن ثصػز ؿًّػثٌة ِلَ قمةؿ مةلُ من 
أ
الٙةِعة ُٖ لّبّة وموًٙة الؾةشٞ، شّح ِمٜن لٌغى الرمةِةت ا

ّوة  طػى مدٞ بٍٝر
أ
طالؿ إٚةمة ِالٚة ثّةوهّة مُ الرمةِةت المجمػدة ، واٝػجؾةب هٍٗذ ُٖ دوؿ الؾةشٞ ال

ُّ المؾجٍى ثصعث قػًِة ِعم الٜفٕ ِن ًٍِجي لموةٚفة . ٖةؿٍ ّٖمة لػح مؾؤوؿ ِؾٜػي ٖػهؾُ ٖر
ٍن: "الجّّٙمةت الّؾٜػِة ة " المجًٖػ ٝػدػ ٚعرة ِلَ الصٝػ

أ
ٝػدػ ثوَّمًة وا

أ
ٚةؿ الؾّع ٖةِن ، مؾؤوؿ ". ا

ٍٝام من المةؿ: "العٖةع المةلُ
أ
ٍِٙؿ ٚةدة الرّـ ". المؾلصٍن ِروعون الفبةب ُٖ الػِٕ الوّّٕ بة

ن الٙةدة ِرجمٍّن ُٖ مظةبئ شػزّة : "المةلُ
أ
ل ؿّمة بةلٙػب من الصعود الدالخّة لمةلُ - من المّػوؼ ا

ّوة ٖةؿٍ  ة - والوّرػ وبٍٝر للجظًّى لومب الٜمةان وثبةدؿ المّلٍمةت الؿجظبةرِة وثبةدؿ همةاس المّٝػ
 72".، بمة ُٖ ذلٛ ّّٝٗة لوُ ٚوةبٞ ِلَ زةهب الًػِ٘

 
إن دوؿ الرٍار مدٞ ثفةد ، والؾٍدان ، والرؼااػ : "ٚةلت إِبةٝةلٍهعو ، المجصعخة بةؿم الثصةد اإلٖػُِٙ- 109

ة ثّةهُ من ٍِاٚب ِوةء ُٖ الثصةد اإلٖػُِٙ وًّٓػ
أ
زمة" ، وثٍهؽ ، وممػ ، والعوؿ ال

أ
 73.ال

 
ٖػِّٙة ، الروػاؿ مةرؾ  -110

أ
مػِّٜة ُٖ ا

أ
ُٖ مٙةبلة مُ مرلة اإلٍِٜهٍمّؾت ، ٚةرن ٚةاع الٍٙات الظةلة ال

ٖٔةهؾجةن طالؿ الجؾّّوّةت ، 
أ
ة يةلبةن ُٖ ا ًّٜؽ ، الٍهُ الصةلُ ُٖ موًٙة الؾةشٞ بمٍّد شٝػ

ت للجٍ 
أ
. 74"ٚةااًل إهٌة بعا

 
لمةهُ للّالٚةت الظةرزّة ، لعوِجفي ّٖلي إن الجٌعِع  - 111

أ
وٚةلت لٍرا للٜةبّؾّٜفػِع ، من المرلؽ ال

زةهب ِلَ موًٙة الؾةشٞ ِّجمع ِلَ ِعد ويٍؿ ٖجػة إٚةمجٌم ُٖ لّبّة
أ
 75.الغي ِفٜلي المٙةثلٍن ال

 
ٖػِّٙة ، مٌع العبلٍمةؿٍّن : 2020 ِوةِػ 31الؾٍِؾػِة ، ُٖ " Le temps"وًٖٙة لمصّٗة الٍٚت - 112

أ
ُٖ ا

ِمةؿ والروٍد
أ
مةم رزةؿ ال

أ
ثػاؾ الًػِ٘ ا

أ
ة ِوَػون هَػة ٚةثمة إلَ . وِمةؿ اإلٓةخة ال ٖةٚر

أ
لٜن الٙةدة ال

ٖػِّٙة لّؾت 
أ
هي ِلُٙ بةلؼِت ِلَ الوةر ُٖ لّبّة ، والعوؿ ال

أ
ُ ُٖ لّبّة ، ل ًغا الجعطٞ الّؾٜػي الجٝػ

هٌة . ّٓػ مبةلّة بي
أ
ة ا ٖةٚر

أ
رزس بةلّٗٞ ثصت ًرٍم الرمةِةت الرٌةدِة ، وِػى ال

أ
إن موًٙة الؾةشٞ ثجة

 76.هجّرة لؾٍٙط الّّٙع الٙغاُٖ وثفجّت الجػؿةهةت اللّبّة
 

ٓؾًؽ 23ُٖ - 113
أ
ن وٍٚؼ ًٚػ إلَ زةهب الرمةِةت 2017 ا

أ
ٖةدت وزارة الظةرزّة ُٖ شٍٜمة ثفةد ا

أ
 ، ا

ٍٍٝ شػام  ثُ إلَ زمةِةت ب
أ
ن المؾةِعات من لّبّة ثة

أ
ؼع اؿجٙػار الموًٙة ، موّٗة ا المؾلصة ُٖ لّبّة ِِؼ

 77.ُٖ ثفةد وُٖ هّرّػِة وموًٙة الؾةشٞ
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ة ًّ وروبة:  راب

أ
ةبّة إلَ ا وروبة من موٍَر زّٞ لّبّة موًٙة ِبٍر للّوةلػ اإلًر

أ
ةإلَ ا خةر هٙٞ المػثٚؼ

 
:ا  

 
ن ثؾجٔٞ الرمةِةت  - 114

أ
وروبُ ا

أ
ةب ُٖ موةي٘ المػاع والصػب ، ِظفَ الثصةد ال مُ ثؼاِع ثٔغِة اإلًر

زمة اللّبّة لجمّّع ٍٚثٌة وثًّّٞ مّؼان الٍٙى العولُ ُٖ الموًٙة
أ
ةبّة ال وروبُ . اإلًر

أ
وِظفَ الثصةد ال

وروبة ، هَػا لٙػب المؾةٖة بّن الموًٙجّن
أ
ةبّة من لّبّة إلَ ا ةت الرمةِةت اإلًر ِوة من ثصٝػ

أ
ُٖ شّن . ا

ن 
أ
ة ُٖ موًٙة الؾةشٞ ، إل ا هفًة الرمةِةت المجًٖػ

أ
ن ًوةؾ ثٌعًِعا مجؼاًِعا بةؿجظعام لّبّة ٝمصٍر ل

أ
ا

ةبّة ة والرمةِةت اإلًر وروبة للمػثٚؼ
أ
ن ثمبس لّبّة دولة ِبٍر إلَ ا

أ
ًِوة ثٌعًِعا مجؼاًِعا بة

أ
وبةلجةلُ ٖإن . ًوةؾ ا

من والؿجٙػار وشٍٙؽ اإلهؾةن ِلَ المؾجٍِّن اإلٚلّمُ والعولُ
أ
. ًغا الٍهُ ٌِعد ال

 
ةب - 115 وروبُ للعراؿةت الؿجظبةرِة ومٜةٖصة اإلًر

أ
ؼ ال لمةهّة وًٍلوعا ُٖ - وًٖٙة لجٙػِػ لةدر ِن المٝػ

أ
      ا

هفًة 2020 ٍِلٍّ 6
أ
وروبُ الّمٞ ِلَ مػاٚبة ا

أ
ةبّة " الرٌةدِّن" ، ِلَ دوؿ الثصةد ال والرمةِةت اإلًر

وروبُ
أ
من ال

أ
ن ثٍٜن لجفّٜٞ ثٌعِع مؾجٙبلُ لال

أ
 78.ُٖ لّبّة ، والجُ من المصجمٞ ا

 
ّة إلَ 300، ولٞ 20 20 دِؾمبػ 30ُٖ - 116 هٗؾٌم مبةقػة .  مّاًل من إًِةلّة260 زٌةدي معٍِم من ثٝػ

أ
ا

بّن المجٍؿى شّح ثٔةدر ٍٚارب المٌةزػِن إلَ إًِةلّة
أ
من . ِلَ ؿةشٞ قمةؿ إٖػِّٙة ِلَ البصػ ال

ة ٖٙى 260زوارة ولبػاثة إلَ بٍزالٍ ، لٙلّة ، ًوةؾ  ًِ  بصػ
ً
 79".  مّال

 
زةهب ، ًوةؾ طًػ - 117

أ
ة ُموصت ؿةبًٙة للمٙةثلّن ال

أ
ّة، وًُ مٜةٖة مُ الٍِع بةلصمٍؿ ِلَ الروؾّة الجٝػ

وروبة
أ
ة ِلَ الؾٗػ إلَ ا ٝبػ ِجمدٞ ُٖ ٚعرة المػثٚؼ

أ
لعوِجفي ّٖلي  وٚةلت طبّػة الٌرػة ّٖٜػجٍرِة رِجّذ. ا
و موًٙة قؤن وًٍ "

أ
قّػة للٍلِةت المجصعة ا

أ
ُ الصمٍؿ ِلَ ثة ِمٜن للؾٍري الغي ِصمٞ زٍاز ؿٗػ ثٝػ

و مؾجصّٞ مُ زٍاز ؿٗػ ؿٍري 
أ
مػ لّب ا

أ
 80"ا

 
ن بّن المٙةثلّن 2020 ِوةِػ 20ُٖ - 118

أ
بلٔت ممةدر مٍخٍٚة المػلع الؾٍري لصٍٙؽ اإلهؾةن ا

أ
 ، ا

ّة  رؿلٍا إلَ لّبّة ٝرؼء من ِملّة هٙٞ ثٝػ
أ
ّة ، والغِن ا ة"المعٍِمّن من ثٝػ إلَ لّبّة ، بعؤوا " المػثٚؼ

راهُ اللّبّة إلَ إًِةلّة
أ
 81.بمٔةدرة ال

 
ة ؿٍرِة شةولٍا بفٜٞ ّٓػ 17لػح ممعر ُٖ الرّـ الٍيوُ اللّبُ ٚع ٚةؿ ُٖ وٚت ؿةب٘ إن - 119  مػثٚؼ

مٍاًل لمٌػب مٙةبٞ رشلة الٙةرب . ٚةهٍهُ الؾٗػ إلَ إًِةلّة من الؼاوِة
أ
ٍِٙؿ الممعر إن المؾلصّن دٍّٖا ا

ةهٍا ِلَ وقٛ الؾٗػ  82.ِبػ البصػ المجٍؿى ٝو
 

زةهب ُٖ لّبّة ، ٖإن لّبّة لّؾت وزٌجٌم العاامة ، بٞ مرػد ِبٍر ُٖ . 120
أ
بةلوؾبة لمَّم المٙةثلّن ال

ٍن لّبّة  ة الؾٍرٍِن اإلؿالمٍّن المجًٖػ طػى ، وِّجبػ المػثٚؼ
أ
يػٌِٙم إلَ رومة خم إلَ دوؿ ٓػبّة ا
 .مصًة ثٍٕٚ لٌم للغًةب إلَ إًِةلّة

 
ةب والعراؿةت الؿجظبةراثّة"وٖٙة لجٙػِػ هفػى . 121 وروبُ لمٜةٖصة اإلًر

أ
ؼ ال  ٍِلٍّ 16ُٖ  (ECCI)" المٝػ

وروب2020ُ
أ
ُ ِلَ الصعود الروٍبّة لالثصةد ال ٌِعد الشجالؿ .  ، ًوةؾ إزمةع ِلَ زعِة الٍزٍد الجٝػ

ًِوة ثٌعًِعا للٍهُ الؾّةؿُ 
أ
وروبة ُٖ الموًٙة ، وِفٜٞ ا

أ
ُ ُٖ لّبّة الممةلس الٚجمةدِة ل الّؾٜػي الجٝػ



25 
 

ؿةؿُ
أ
ردوٓةن بفٜٞ ا

أ
: المعهُ ُٖ البلعان الجُ ثوجفػ ٌّٖة الرمةِةت اإلؿالمّة الؾّةؿّة العاِمة ل

ُ ًٍ ثمّٜن اإلطٍان " ًعاؼ من الجٍٓٞ الّؾٜػي الجٝػ
أ
شع ال

أ
ن ا

أ
ًوةؾ إزمةع بّن الظبػاء والّلمةء ِلَ ا

طػى 
أ
المؾلمّن ُٖ لّبّة والمٔػب الّػبُ ، وثٙعِم العِم اللٍزؾجُ والّؾٜػي للرمةِةت المؾلصة ال

ّة موةي٘ ؿًّػثٌة وهٍٗذًة ُٖ قػؽ البصػ المجٍؿى لجٍّٖػ مٍارد يةٚة . ُٖ الموًٙة ٝمة وؿّت ثٝػ
هٙػة

أ
 83.زعِعة ل

 
ّن ِلَ لّبّة ِٗةٚم - 122 ة والمجًٖػ ن ثعٖ٘ المػثٚؼ

أ
وُٖ ًغا المعد ، شغر الظبّػ اللّبُ ٍٖزي ِمةر من ا

وروبة ِلَ ؿٍاشٞ العوؿ
أ
ةبّّن إلَ ا ّة وثؾلٞ اإلًر بّن . مفٜلة الٌرػة ّٓػ الفِػ

أ
من زوٍب البصػ ال

ةب ُٖ الموًٙة ؿٍّٜن هجّرة يبّّّة للجمّّع الّؾٜػي . المجٍؿى ن ثمةِع الّوٕ واإلًر
أ
هةؼ ا

أ
وا

ة قمةؿ ؿٍرِة بةثرةى يػابلؽ ِةلمة لّبّة ُ واطجًةؼ ٚةِعة إدلب المجًٖػ  84.الجٝػ
 

ةب وثػشّٞ : الرؼء الػابُ ثمةِع اإلهغارات المبٜػة والمبةدرات العولّة للجمعي لهجفةر اإلًر
ة من ؿٍرِة إلَ لّبّة . المػثٚؼ

 
ِوةء ِن طٌٍٖم واهجٙةدًم من اهجفةر - 123

أ
مم المجصعة والموَمةت اإلٚلّمّة والعوؿ ال

أ
ِػب مؾبٍلٍ ال

أ
ا

ثػاؾ من ؿٍرِة إلَ لّبّة
أ
ة ال ةب وهٙٞ المػثٚؼ وشغروا ِلَ وزي الجصعِع من ثٌعِع ٍٚة زعِعة من . اإلًر

ٖٔةهؾجةن والّػاؽ ُٖ 
أ
ت اؿجٙػار ا ِؼ ة، مدٞ ثلٛ الجُ ِز زةهب ثصجٍي ِلَ ِوةلػ مجًٖػ

أ
ة ال المػثٚؼ

زٞ للموًٙة والّةلم
أ
مػ الغي ِدّػ ٚوّة يٍِلة ال

أ
. الؾةب٘ ، ال

 

ول
أ
ة من ؿٍرِة إلَ لّبّة: ا ةب وهٙٞ المػثٚؼ مم المجصعة شٍؿ اهجفةراإلًر

أ
: موٍَر ومبةدرات ال

 
زةهب إلَ لّبّة - 124

أ
ؿلصة والمٙةثلّن ال

أ
داهت مػارا ثعٖ٘ ال

أ
مم المجصعة وا

أ
م من اِجػاؼ . هعدت ال وِلَ الٓػ

ثٌمجٌة بةلِجمةد ِلَ ِعد ٝبّػ من المّلّفّةت ، بمة ُٖ ذلٛ 
أ
هٌة ا

أ
مم المجصعة بصٍٜمة الٍٖةؽ ، إل ا

أ
ال

ةبّة ، الجُ ثفٜلت ُٖ اهجٗةهة   هع وبّع العِٜػجةثٍر الؾةب٘ مّمػ 2011الرمةِةت اإلؿالمّة واإلًر
ة ُٖ ثصةلٕ ٖرػ لّبّة ، وشٗةظ ًٚػ . الٙغاُٖ ّة ُٖ دِم الّوةلػ المجًٖػ مم المجصعة دور ثٝػ

أ
ٝعت ال

أ
وا

. ِلَ ِالٚةثٌة مُ بلصةج
 

ة ُٖ -  125 قةر الٗػِ٘ 2020ٍِه17ٍّوًٖٙة لبّةن لصُٗ لةدر ِن الٗػِ٘ الّةمٞ المّوُ بةؿجظعام المػثٚؼ
أ
 ، ا

ن 
أ
مم المجصعة إلَ ا

أ
ةِة "الّةمٞ الجةبُ لال شٍٜمة الٍٖةؽ الٍيوُ والرّـ الٍيوُ اللّبُ ٚع اِجمعثة ِلَ ِر

ة الؾٍرٍِن  ٖػاد الّؾٜػٍِن الػوس ، والمػثٚؼ
أ
طػى دِم الّملّةت الّؾٜػِة ، بمة ُٖ ذلٛ ال

أ
دوؿ ا

ن"والجفةدٍِن والؾٍداهٍّن 
أ
ن شّٙٙة ا

أ
ت ُٖ ثروّع وهٙٞ ِلَ " ِّػب ِن مظةوؼ طةلة بفة ّة قةٝر ثٝػ

ِمةؿ الّعااّة لعِم شٍٜمة الٍٖةؽ الٍيوُ
أ
ة ُٖ ال وٚةؿ . . هًةؽ واؿُ للمٙةثلّن الؾٍرِّن للمفةٝر

 
أ
ة)ٍٝازة . ٝػِؽ إم ا ثم ثروّع ًؤلء المٙةثلّن من : "(راّؽ مرمٍِة الّمٞ المّوّة بةؿجظعام المػثٚؼ

طالؿ ٖمةاٞ مؾلصة ثةبّة للرّـ الٍيوُ الؾٍري مجٌمة بةرثٜةب اهجٌةٝةت طًّػة لصٍٙؽ اإلهؾةن ُٖ 
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لؼ المٙةثلّن الؾٍرِّن ، بمن ٌّٖم الٗجّةن دون ؿن ". ؿٍرِة
 
ن ا

أ
 18مفّػا الَ المّلٍمةت الجُ ثّٗع بة

طّػة
أ
قٌػ ال

أ
ّة ُٖ ال رؿلٍا إلَ لّبّة ِبػ ثٝػ

أ
 85.ِةًمة ، ٚع ا

 
طػى 2020 ٍِه17ٍُّٖ - 126

أ
ة وِعد من المٜلّٗن بٍلِةت ا  ، دِة الٗػِ٘ الّةمٞ المّوُ بةؿجظعام المػثٚؼ

ة هفًة المػثٚؼ
أ
هصح الصٍٜمةت المّوّة ِلَ الجصّٙ٘ ُٖ : "إلَ إزػاء ثصّٙ٘ ُٖ الهجٌةٝةت المجّلٙة بة

و بجّؾّػ من ًغى الرٌةت الٗةِلة ، لمصةؿبة 
أ
زمُّ مؼاِم اهجٌةٝةت شٍٙؽ اإلهؾةن والجرةوزات المػثٜبة ا
ٝمة يةلبٍا بٍٕٚ ٍٖري لجروّع وثمٍِٞ ". الروةة ، وثٍّٖػ الٍلٍؿ إلَ ؿبٞ الهجمةؼ الّٗةلة للوصةِة 

ة ُٖ لّبّة ة ُٖ لّبّة ِوّٕ ٖٙى إلَ ثّعد وٓمٍض الرمةِةت المؾلصة : "وهفػ المػثٚؼ إن هفػ المػثٚؼ
طػى الّةملة ُٖ ؿّةؽ اإلٖالت من الّٙةب

أ
ِػب البّةن ِن ٚل٘ ". والرٌةت الٗةِلة ال

أ
ِالوة ِلَ ذلٛ ، ا

ة ِٙةثلٍن ُٖ المػاع يٗةؿ ٝمػثٚؼ
أ
ن ثروّع ال

أ
مم المجصعة بفة

أ
يٗةؿ : "طبػاء ال

أ
ن ًؤلء ال

أ
هصن ٚلٍٙن من ا

ة  ثٍن من وهُ ازجمةُِ واٚجمةدي هّّٕ للٔةِة وِجم اؿجٔاللٌم بٔػض ثروّعًم ٝمػثٚؼ
أ
طًّػا ، ". ِة

أ
ا

ٝػدػ إخةرة للٙل٘ طالؿ زةاصة 
أ
زةهب بفٜٞ ا

أ
ن اؿجظعام المٙةثلّن ال

أ
ِػب الٗػِ٘ الّةمٞ ِن ٚلٙي بفة

أ
ا

 ثةًمة لمصة وؿالمة الؾٜةن المعهّّن اللّبّّن : "19-ٍّٖٝع 
ً
إن إرؿةلٌم إلَ موًٙة هؼاع ٌَِػ ثرةًال

ٌم زمة المصّة . الغِن ثم ثٝػ
أ
 للٔةِة لمٍازٌة ال

أ
 86"ّٓػ مٌّة

 
ن - 127

أ
مم المجصعة مػاًرا وثٜػاًرا ِن مظةوٖي بفة

أ
مّن الّةم لال

أ
ِػب ال

أ
زةهب "ا

أ
ة ا وزٍد مٙةثلّن ومػثٚؼ

ؿلصة إلَ البالد
أ
غلٛ بؾبب ثعٖ٘ ال يػاؼ الوؼاع ُٖ لّبّة ٝو

أ
ن 2019ُٖ ِةم ". ثؾجظعمٌم ا

أ
ػ بة ّٝ  ، ذ

من والؿجٙػار ُٖ لّبّة "
أ
ًمّة لصمةِة المعهّّن واؿجّةدة ال

أ
مػ بةلْ ال

أ
ؿلصة ا

أ
الجوّٗغ الٜةمٞ لصَػ ال

ن  (...)". والموًٙة
أ
ًِوة إلَ ا

أ
قةر ا

أ
ّن اإلؿالمّّن ، ل ؿّمة المػثبًّن بعاِـ ، واللٍا "وا المجًٖػ

وٚع اؿجظعم . اؿجٔالؿ الجفػذم ُٖ لّبّة وشعودًة البػِة المٗجٍشة والوّٕ المؾجمػ لمؤؿؾةت العولة
 87.”الجوَّم الموةي٘ الوةاّة ُٖ وؿى وزوٍب لّبّة للجعرِب والجروّع والجصوّػ للٌرمةت 

 
مّن الّةم ُٖ ثٙةرِػى شٍؿ لّبّة2020ُٖ ِةم . 128

أ
ػ ال إن المظةيػ والٍّاٚب المبةقػة للجعطٞ : " ، ٝذ

زوبُ ثجرلَ بفٜٞ مجؼاِع
أ
ة. ال وٚع ارثبى وزٍد . لؼِةدة ِعد المٙةثلّن ، ٝةن ًوةؾ ثٍرط مجؼاِع للمػثٚؼ

ّن بجمّّع الّوٕ بةإلهةٖة إلَ ذلٛ ، ٝةهت ًوةؾ ثٙةرِػ مؾجمػة ِن  (...). مدٞ ًؤلء المٙةثلّن المصجٖػ
زةهب الغِن ِؼودون ٝال الرةهبّن بٙعرات ٚجةلّة مّؼزة

أ
ة ال ة المػثٚؼ  88.ثؼاِع مفةٝر

 
هوة . 129

أ
ِي بة

أ
مّن الّةم را

أ
ٖػُِٙ ، ٝػر ال

أ
هصجةج بفٜٞ مجؼاِع "ُٖ اٖججةح الٙمة الظةمؾة والظمؾّن لالثصةد ال

مم المجصعة
أ
ٖػُِٙ وبعِم من ال

أ
ةب الجُ ِوٗغًة الثصةد ال من ". "إلَ إهٗةذ الؾالم وِملّة مٜةٖصة اإلًر

هي ؿّجّّن ِلّوة 
أ
ٝبػ ، ا

أ
ًِوة للجصةلٕ ال

أ
الٍاهس بةلوؾبة لمرمٍِة دوؿ الؾةشٞ الظمؽ الٍّم ، ولٜن ا

ةب ُٖ إٖػِّٙة إن هٙك دِم المرجمُ العولُ واهس الٍّم ُٖ موًٙة الؾةشٞ . البوةء للجٔلب ِلَ اإلًر
ةب: "ٚةؿ الؾّع ٍٓثّػِـ. وبصّػة ثفةد ة ثّػهت للظًػ بؾبب اإلًر ؿًػ

أ
، ِلَ طلّٗة " الموًٙة بة

ثمةِع الّوٕ المجًػؼ والرػِمة الّةبػة للصعود ِبػ الصعود الفةؿّة الجُ ِؾٌٞ اطجػاٌٚة لموًٙة 
لؼ ومة زاؿ ِعد ل ِصمَ من المّةهةة. الؾةشٞ

 
ّوة ٖةؿٍ ومةلُ والوّرػ ، ٌَِػ الّعد . ٚجٞ ال ُٖ بٍٝر

ًعاؼ المعهّة والّؾٜػِة ِلَ شع ؿٍاء الصةزة إلَ اؿجرةبة 
أ
ةبّة وثّّٙعًة ِلَ ال المجؼاِع للٌرمةت اإلًر

ّؼ ِلَ الٙوةِة الّةبػة للصعود   مُ الجٝػ
ً
ٝػدػ ٍٚة وثٜةمال

أ
 89".ا
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مم المجصعة ُٖ لّبّة ، ٓؾةن ؿالمة 2020 ِوةِػ 6ُٖ . 130
أ
مّن الّةم لال

أ
بّدة ) ، اؿجوٜػ الممدٞ الظةص لال

مم المجصعة للعِم ُٖ لّبّة
أ
مم المجصعة إلَ ؿٍرِة ، ّٓػ بّعرؿن ، هٙٞ  (ال

أ
والمبٍّث الظةص الرعِع لال

ّة إلَ لّبّة ؿلصة ٝةّٖة ُٖ : "لػح ٓؾةن ؿالمة لإلِالم. المٙةثلّن الؾٍرِّن المجصةلّٗن مُ ثٝػ
أ
ًوةؾ ا

ؿلصة إهةّٖة
أ
ة ُٖ لّبّة ، لغا ثٍٍٚٗا ِن إرؿةؿ . لّبّة ، ل ِصجةزٍن إلَ ا ًوةؾ مة ِٜػُٗ من المػثٚؼ

طػ 
أ
ن البلع المجة

 
لؼ ال

 
و ال

أ
ن ، شّح ِعطٞ المائت ا

 
ة ٝمة ًٍ الصةؿ ال  90".المػثٚؼ

 
ة 2020 ٖبػاِػ 3ُٖ . 131 ت اللروة الّؾٜػِة اللّبّة المفجٝػ

أ
مم المجصعة 5 + 5 ، بعا

أ
ةِة ال  ازجمةٌِة ثصت ِر

ِفةرؾ طمؾة من ٝبةر الوبةط المّّوّن من ٚبٞ شٍٜمة الٍٖةؽ الٍيوُ وطمؾة هبةط ٝبةر . ُٖ زوّٕ
مّن الّةم 

أ
ة ٓؾةن ؿالمة ، الممدٞ الظةص لال ِّوٌم الرّـ الٍيوُ اللّبُ ُٖ المصةدخةت الجُ ِعًِػ

مم المجصعة وراّؾٌة
أ
مم المجصعة للعِم ُٖ لّبّة. لال

أ
 91.بّدة ال

 

ة  - 132 ربُ من المٗةوهةت الجُ ِٙعت موغ  ٖبػاِػ ، ُٖ إيةر اللروة الّؾٜػِة المفجٝػ
أ
 5ُٖ هجةاذ الرٍلة ال

من ) 5+ 
أ
ؿةس ٚػاري مرلؽ ال

أ
مم المجصعة ِلَ ا

أ
، ثم الجٍلٞ إلَ اثٗةؽ  (2542 و 2510بجّؾّػ من ال

ٝػجٍبػ . لٍٕٚ إيالؽ هةر هةزس وداام
أ
مم المجصعة للعِم ُٖ . 2020 ثم الجٗةوض ُٖ ا

أ
وٚةلت راّؾة بّدة ال

مّن 
أ
ن ِؾةِع ُٖ ثة

أ
ِمةؿ الممدٞ الظةص ؿجّٗةهُ وِلّةمؼ إن ًغا الثٗةؽ ِمٜن ا

أ
مؾجٙبٞ "لّبّة والٙةام بة

مةًهة وؿالًمة لرمُّ الفّب اللّبُ
أ
ٝػدػ ا

أ
ٖوٞ وا

أ
م من " ا ِةم "، ِلَ الٓػ

أ
بغؿ الٜػدّػ من الّمٞ ُٖ ال

ؿةبُّ لجوّٗغ اللجؼامةت الٍاردة ُٖ ًغى الثٗةّٚة 
أ
مّن الّةم. ”المٙبلة و ا

أ
هةؼ ال

أ
ل ٍِزع شٞ : "وا

ًوةؾ الٜػدّػ من الّمٞ الفةؽ . اثٗةؽ وٕٚ إيالؽ الوةر ًغا ًٍ طًٍة شةؿمة. ِؾٜػي للمػاع ُٖ لّبّة
 92".ُٖ المؾجٙبٞ 

 
ن - 133

أ
مم المجصعة إلَ لّبّة ، ؿجّٗةهُ وِلّةمؼ ، من ا

أ
مّن الّةم لال

أ
ِمةؿ مبٍّث ال

أ
مة زلوة "وشغر الٙةام بة

ؿلصة مجًٍرة وٚةثلة بفٜٞ مجؼاِع ، هةًّٛ 
أ
زةهب ل

أ
هفٌع شفعًا ِؾٜػًِة مٙلًٙة هجّرة إرؿةؿ العاِمّن ال

ُ الوؼاع . ِن الجروّع ة لٜال يٖػ من ، ُٖ ". المؼِع من المػثٚؼ
أ
 مةٍِ 19ُٖ زلؾة ّٖعٍِ مٗجٍشة لمرلؽ ال

ن الصػب ؿجفجع وثجٍؿُ وثجّم2020٘
أ
ن لّبّة ِلَ مٗجػؽ يػؽ ، وا

أ
بّومة هٍٙم بمؾس : " ، شغرت من ا

هوة وللوة إلَ هًٙة 15المرؼرة الجُ شعخت طالؿ مة ِٙػب من 
أ
ِجٙع ا

أ
 قًٌػا من الّوٕ المؾجمػ ُٖ لّبّة ، ا

طػى ُٖ المػاع
أ
ة إلَ الرةهبّن ، ٖإن . ثصٍؿ ا ؿلصة والمّعات والمػثٚؼ

أ
ممة هفٌعى من ثعٖ٘ ًةاٞ لال

ن ًغى الصػب ؿجفجع وثجؾُ وثجّم٘ مُ ٍِاٚب وطّمة 
أ
الؿجوجةج الٍشّع الغي ِمٜووة اؿجظاللي ًٍ ا

لٍاثٌم . ِلَ الفّب اللّبُ
أ
هٗؾٌم ُٖ ًغا المؼِذ ، وا

أ
زوبُ ، هٞ اللّبٍّن ا

أ
مُ ثؼاِع الجعطٞ ال

ِعِوة. مؼدشمة
أ
ل هعع لّبّة ثٗلت من ا

أ
ن همٜن اللّبّّن المؾؤولّن من ٝػجةبة مؾجٙبلٌم . ِرب ا

أ
ِرب ا

."93 

 
من ُٖ ٚػارى - 134

أ
ِػب مرلؽ ال

أ
ٚلٙي إزاء ثؼاِع ثٍرط " ِن 2020 ٖبػاِػ 12المةدر ُٖ  (2020 )2510ا

ػًا بٙػارى  ة ُٖ لّبّة ، مٝغ ن الٍهُ ُٖ لّبّة ل ِؼاؿ ِفٜٞ ثٌعِع للؾلم  (2015 )2213المػثٚؼ
أ
قةر إلَ ا

أ
وا

من العولّّن 
أ
 94".وال

 
م 2017ُٖ ِةم - 135 مم المجصعة ُٖ ٚػارى ٚر

أ
من الجةبُ لال

أ
ًمّة ثّؼِؼ الجّةون 2368 ، قعد مرلؽ ال

أ
 ِلَ ا

م  مم المجصعة ٚر
أ
من الجةبُ لال

أ
ّػ بٙػار مرلؽ ال ةب ، بمة ُٖ ذلٛ الجٝغ ٝمة . 2322العولُ ُٖ مٜةٖصة اإلًر
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طّػ
أ
طػى ذات الملة المجّلٙة بعاِـ دون ثة

أ
ٝع ِلَ هػورة ثوّٗغ الٙػارات ال

أ
ٖػاد . ا

أ
والٙةِعة وال

ِمةؿ 
أ
خّػ ثمٍِٞ ال

أ
شٜةم المجّلٙة بموُ وثة

أ
ةت والّٜةهةت المػثبًة بٌة ، ول ؿّمة ال والرمةِةت والفٝػ

و الؾلبُ ، إلَ 
أ
قٜةؿ العِم ، اإلِرةبُ ا

أ
ي قٜٞ من ا

أ
ةبّة ، ووازب العوؿ المجوةع ِن ثٙعِم ا اإلًر

ِوةء الرمةِةت 
أ
ةبّة ، بمة ُٖ ذلٛ ِن يػِ٘ ٚمُ ثروّع ا ِمةؿ إًر

أ
قظةص مجٍريٍن ُٖ ا

أ
و ا
أ
ّٝةهةت ا
ةبّة  95.اإلًر

 
من بمٍزب ٚػار بمٍزب ثعابّػ الرؼاءات ُٖ 2011ُٖ ِةم - 136

أ
 ، ُاهفبت لروة الرؼاءات الجةبّة لمرلؽ ال

من (2011 )1970الٙػار 
أ
زٞ اإلقػاؼ ِلَ الجعابّػ الجُ ِٗػهٌة مرلؽ ال

أ
ن لّبّة ، من ا

أ
وثفمٞ . بفة

لٍؿ
أ
ؿلصة وشَػ ؿٗػ وثرمّعا لال

أ
ؿلصة ملؼم لرمُّ العوؿ . ثعابّػ الرؼاءات شَػا ِلَ ال

أ
إن شَػ ال

ؿلصة والمٍاد ذات الملة ، وشَػ ثمعِػ 
أ
و ثؼوِع لّبّة بةل

أ
ِوةء ، والمًلٍب موٌة المجوةع ِن بُّ ا

أ
ال

و مٍاد مػثبًة بٌة
أ
ؿلصة ا

أ
ي ا

أ
، 96( 2017 )2368 من الٙػار 4 و 2 ، وِماًل بةلٗٙػثّن 2011بّع ِةم . ا

من الٗػع اللّبُ لجوَّم العولة اإلؿالمّة ُٖ الّػاؽ والفةم 
أ
درزت لروة الرؼاءات الجةبّة لمرلؽ ال

أ
ا

مػثبى بةلعولة اإلؿالمّة ُٖ الّػاؽ والفةم، المعرزة ِلَ " ، ّٜٝةن 2020  مةرس 4ٚةامة الرؼاءات ُٖ 
هٌة ثوَّم الٙةِعة ُٖ الّػاؽ 

أ
 97( ".QDe.115)ا

 
مم المجصعة المّوُ بلّبّة ، ُٖ ثٙػِػى الؾوٍي ، الغي - 137

أ
ٝفٕ الجٙػِػ الؾوٍي لٗػِ٘ الظبػاء الجةبُ لال

ٝػجٍبػ 20 إلَ 2018 ؿبجمبػ 5ًَٓ الٗجػة من 
أ
ّة ُٖ دِم مّلّفّةت يػابلؽ 2019 ا  ، ِن ثٍرط ثٝػ

ؿلصة والمّعات الّؾٜػِة
أ
ةبّة بةل  98.والرمةِةت اإلًر

 

ة من ؿٍرِة إلَ لّبّة: خةهّةً  لة هٙٞ المػثٚؼ
أ
. الجّةون والمبةدرات بّن العوؿ لصٞ مؾة

 
لعرت شٍٜمةت ممػ وٖػهؾة وإًِةلّة واإلمةرات الّػبّة المجصعة والمملٜة 2019 ٍِلٍّ 16ُٖ . 138

أ
 ، ا

ِمةؿ الّعااّة ُٖ يػابلؽ
أ
ة شٍؿ ال  هالشٌ مظةوٖوة الّمّٙة: "المجصعة والٍلِةت المجصعة بّةًهة مفجػًٝ

موُ 
أ
ةبّة لؿجٔالؿ الٗػاغ ال ن المصةولت المؾجمػة من ٚبٞ الرمةِةت اإلًر

أ
ُٖ البالد،ودٍِة زمُّ بفة

مم المجصعة
أ
ٖػاد الغِن شعدثٌم لروة ٍِٙبةت ال

أ
ةبّّن وال يػاؼ هؼاع يػابلؽ إلَ البجّةد ِن زمُّ اإلًر

أ
 ا

 99".، وثرعِع الجؼاموة بمصةؿبة المؾؤولّن ِن المؼِع من ِعم الؿجٙػار 
 

مم - 139
أ
زمة اللّبّة من طالؿ مؤثمػ دولُ بةلجّةون مُ ال

أ
يػاؼ دولّة وإٚلّمّة لصٞ ال

أ
لمةهّة مُ ا

أ
ثجّةون ا
المّن وٖػهؾة وروؿّة والمملٜة ) دولة 11 بمبةدرة من 2020 ِوةِػ 19ِٙع مؤثمػ بػلّن ُٖ . المجصعة

ّة والرؼااػ وقعد . (المجصعة والٍلِةت المجصعة وممػ واإلمةرات الّػبّة المجصعة وإًِةلّة والٍٜهٍٔ وثٝػ
راهُ اللّبّة من طالؿ ثوّٗغ 

أ
ن المػاع ُٖ لّبّة ؿمس للٙةِعة وداِـ بةلزدًةر ُٖ ال

أ
ٍن ِلَ ا المفةٝر

م . ِملّةت داطٞ البالد وُٖ دوؿ الرٍار من ٚر
أ
ة إلَ ثوّٗغ ٚػار مرلؽ ال وًٜغا ، دِت العوؿ المفةٝر

طػى ذات الملة2368
أ
: ِلَ وزي الظمٍص ، ًم.  والٙػارات ال

 

o  لٍؿ المةلّة والمٍارد
أ
مٍاؿ وال

أ
شٜةم المجّلٙة بصَػ الؾٗػ وثرمّع ال

أ
شح ِلَ اشجػام ال

طّػ ؛ 
أ
ٖػاد والّٜةهةت المصعدِن دون ثة

أ
طػى لال

أ
الٚجمةدِة ال
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o  زةهب وٖٙة لٙػار
أ
ةبّّن ال ًمّة ثّؼِؼ الجّةون لمٍازٌة ثٌعِع المٙةثلّن اإلًر

أ
قعد ِلَ ا

م  من العولُ ٚر
أ
. 2322مرلؽ ال

o  زةهب وثّٜٗٛ الملّفّةت ٝظًٍة
أ
ةبّّن ال ة والمٙةثلّن اإلًر ّٝع ِلَ ؿصب المػثٚؼ

أ
الجة

ولَ هصٍ الؾالم
أ
. ا

 
ة - 140 ةب ُٖ لّبّة ووٕٚ هٙٞ المػثٚؼ ًمّة ٝبس زمةح اإلًر

أ
من من ا

أ
ٖػُِٙ للؾلم وال

أ
شغر مٍٗض الثصةد ال

ػ بةللجؼامةت الجُ ثم الجٌّع بٌة  ّٝ زةهب وثّٜٗٛ الملّفّةت ُٖ ذلٛ البلع ، وذ
أ
ةبّّن ال والمٙةثلّن اإلًر

قٜةؿ العِم
أ
ة المؾلصّن. ُٖ بػلّن والجُ ثوموت وٕٚ ٝٞ ا  100.وؿصب زمُّ المػثٚؼ

 
ٖػُِٙ 2011ُٖ ِةم . 141

أ
 الثصةد ال

أ
هفة

أ
ن لّبّة (AU) ، ا

أ
ّّة المؾجٍى بفة طّػ ُٖ . لروة ٖر

أ
ُٖ ازجمةٌِم ال

ؿٕ ". دِمي لؿجوجةزةت مؤثمػ بػلّن" ، ٝػر ٖػِ٘ الثمةؿ الجةبُ للروة 2020مةٍِ 
أ
هٌة لشَت بة

أ
ّٓػ ا

ن اللجؼامةت الجُ ثم الجٌّع بٌة ُٖ ذلٛ المؤثمػ لم ثصجػم ولم ثوٗغ
أ
ؿلصة . ا

أ
اؿجمػار الٙجةؿ وثعٖ٘ ا

ة دلّٞ بلّْ ِلَ ذلٛ وزعد ٖػِ٘ الثمةؿ إداهجي الفعِعة . زعِعة والجروّع المٜػدٕ والمجٍالٞ للمػثٚؼ
مم المجصعة إلَ ثصمٞ مؾؤولّةثي ّٖمة ِجّل٘ 

أ
من الجةبُ لال

أ
زوبُ المؾجمػ ودِة مرلؽ ال

أ
للجعطٞ ال

ؿلصة وإهٌةء الجعطٞ الظةرزُ وٖػض وٕٚ ٍٖري إليالؽ الوةر ِلَ المجصةربّن
أ
. بةلشجػام المةرم لصَػ ال

وزعدت . ٝمة دِت مرمٍِة الثمةؿ العوؿ الجُ ثجعطٞ ُٖ الفؤون العاطلّة للّبّة إلَ الٜػٕ ِن ذلٛ
قٜةلي ومَةًػى بمة ِجٍاٖ٘ مُ 

أ
ةب ُٖ لّبّة بٜةٖة ا ّٝع ِلَ هػورة مٜةٖصة اإلًر

أ
مرمٍِة الثمةؿ الجة
مم المجصعة

أ
من ذات الملة ؛ بةإلهةٖة إلَ اثٗةّٚة موَمة . مّدةؽ ال

أ
الٙةهٍن العولُ وٚػارات مرلؽ ال

ةب ومٜةٖصجي  ن موُ اإلًر
أ
ٖػِّٙة بفة

أ
ٍٍٝؿ  (1999)الٍشعة ال . 2002 وطًة الّمٞ لّةم 2004، وبػوث

مم 
أ
ةبّة المعرزة ُٖ ٚةامة ال يػاؼ إلَ البجّةد ِن الرمةِةت اإلًر

أ
ثعٍِ مرمٍِة الثمةؿ زمُّ ال

ة ُٖ المػاع المؾجمػ  زٞ المفةٝر
أ
و هٙلٌة إلَ لّبّة من ا

أ
و ثمٍِلٌة ا

أ
 101".المجصعة والمجوةع ِن دِمٌة ا

 
مةء دوؿ الؾةشٞ الظمؽ ِن ٚلٌٙم إزاء طًػ ثٍؿُ 2020 ٍِهٍّ 30ُٖ  - 142 ِػب ِز

أ
 ُٖ هٍاٝفٍط ، ا

ةب ُٖ الموًٙة ، ول ؿّمة ثرةى ٍٝت دٍِٗار ، مفّػِن إلَ هػورة اثظةذ إزػاءات زمةِّة ِةزلة  اإلًر
ةب ةبّة . ًغى الَةًػة. وٍِٚة للٙوةء ِلَ اإلًر وبةلجةلُ قعدوا ِلَ هػورة ثٜػدّٕ مٜةٖصة الرمةِةت اإلًر

ة ُٖ موًٙة  ِلَ زمُّ الربٌةت ، ودٍِا إلَ مٍاللة ثوّٗغ طػًِة الًػِ٘ وطًة ِمٞ الٍٙة المفجٝػ
ةب ُٖ موًٙة الؾةشٞ. الؾةشٞ  102.ٝمة شدٍا ِلَ ثٙعِم مؼِع من العِم الّؾٜػي لمصةربة قةملة لإلًر

 
 بمرلؽ وزراء الظةرزّة الّػب ، 2020 ٍِهٍّ 23هعد وزراء طةرزّة العوؿ الّػبّة ُٖ بّةهٌم المةدر ُٖ 
زوبُ ُٖ لّبّة 

أ
قٜةؿ الجعطٞ الّؾٜػي ال

أ
وٖٙة لٙػارات مرلؽ الرةمّة الّػبّة الٍاهصة "برمُّ ا

وؿُ ُٖ الفؤون العاطلّة للعوؿ الّػبّة . والصةزمة ُٖ ًغا المعد
أ
". ، ول ؿّمة الجعطٞ اإلٚلّمُ ال

راهُ اللّبّة
أ
و ِصٙ٘ الؾالم ِلَ ال

أ
ي يػؼ ٍِٗز ا

أ
ي شٞ ِؾٜػي ٚةلٍا إهي لن ِرّٞ ا

أ
وٍا ا واِجبػ . وٖر

ة  ي ثػثّبةت لٍٕٚ إيالؽ الوةر لن ثورس إل إذا ٝةهت ًوةؾ الجؼامةت واهصة بًػد المػثٚؼ
أ
ن ا

أ
ٍن ا المفةٝر

زةهب من البالد
أ
ًمّة شٞ المّلّفّةت المؾلصة الّةملة طةرج ؿلًة العولة. ال

أ
ٝمة دِة . وقعدوا ِلَ ا

مم المجصعة
أ
ةِة ال هٗؾٌم بِػ

أ
ٍن ُٖ الزجمةع إلَ اؿجبوةؼ شٍار ؿّةؿُ زةد بّن اللّبّّن ا وُٖ . المفةٝر

ن لّبّة المةدر ُٖ 
أ
ن المٙجػشةت البوةءة 2020 ٍِهٍّ 6ًغا الؾّةؽ ، رشبٍا بإِالن الٙةًػة بفة

أ
ٝعوا ا

أ
 ، وا

 103.والمٗملة ُٖ إِالن الٙةًػة شَّت بعِم ِػبُ وإٚلّمُ ودولُ واؿُ
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ٓؾًؽ 22ُٖ - 143

أ
وروب2020ُ ا

أ
هصن هؤِع : " ، لػح الممدٞ الؾةمُ زٍزِٕ بٍرِٞ هّةبة ِن الثصةد ال

هصةء لّبّة ، والجُ 
أ
هفًة الّؾٜػِة ُٖ زمُّ ا

أ
ثمةًمة الثٗةؽ شٍؿ المبةدئ للٍٕٚ الٍٗري لرمُّ ال

زةهب المٍزٍدِن ُٖ لّبّة ، واؿجبوةؼ ِملّة الجٗةوض ُٖ 
أ
ة ال ثجًلب رشّٞ زمُّ المٙةثلّن والمػثٚؼ
مم المجصعة

أ
ي . إيةر ِملّة بػلّن الجُ ثٍٙدًة ال

أ
ٞ من ِعِمٌة بة يػاؼ اللّبّة ، ٝو

أ
ن زمُّ ال

 
هصح ال

رض ، ثؤدي إلَ وٕٚ داام 
أ
قٜةؿ ، ِلَ ثػزمة ًغى المبةدئ إلَ إزػاءات ملمٍؿة ِلَ ال

أ
قٜٞ من ال

ة  الّملّة .  وإِةدة إيالٌٚة5 + 5إليالؽ الوةر ، ٝرؼء من الموةٚفةت داطٞ اللروة الّؾٜػِة المفجٝػ
 104".الؾّةؿّة 

 
ٝػجٍبػ 23ُٖ  - 144

أ
ة 2020 ا  اثٗةؽ وٕٚ إيالؽ هةر داام لؾصب 5 + 5 ، وّٚت اللروة الّؾٜػِة المفجٝػ

قٌػ 
أ
راهُ اللّبّة بػا وزٍا وبصػا طالؿ ٖجػة خالخة ا

أ
زةهب من ال

أ
ةبّّن ال ة والمٙةثلّن اإلًر زمُّ المػثٚؼ

 .من ثٍُّٚ الثٗةؽ
 

ة من ؿٍرِة إلَ لّبّة رؤِة: خةلدةً  ٍع هٙٞ المػثٚؼ  ومبةدرات العوؿ لمّةلرة مٍه
 

ن 24 ، شغر الػاّؽ الرؼااػي ِبع المرّع ثبٍن ، ُٖ مٙةبلة مُ ٖػاهؽ 2020 ُٖ ٍِلٍّ :الرؼااػ- 145
أ
 ، من ا

ةب ن ثمبس مالذًا لإلًر
أ
قٌػ ٚلت إهوة إذا لم هصمٞ ِلَ وٕٚ إليالؽ الوةر : "لّبّة مٌعدة بة

أ
ٚبٞ بوّة ا

ّة الفّبّة ، ٖإهوة هظةيػ بوٙٞ المظًى اللّبُ إلَ لّبّة ، وهصن ًوةؾ . إلِةدة بوةء دولة ؿؽ الفِػ
أ
ِلَ ا

ؿةلّب
أ
ن الٙبةاٞ اللّبّة ٍلت شّٜمة ، . ، ًم هٗؽ الٗةِلّن ، وهٗؽ ال

أ
الفُء الرّع بةلوؾبة للّبّة ًٍ ا

ة  ٝػدػ بٜػدّػ من مرػد مػثٚؼ
أ
ُٖ شةلة ؿظى ، ثظةيػ الٙبةاٞ اللّبّة بةلعٖةع ِن هٗؾٌة ، والعٖةع - إهٌة ا

ن ، بٞ الومى . ِن الوٗؽ ، وبةلجةلُ ثؾلّس هٗؾٌة
 
ُٖ ذلٛ الٍٚت ، لن ٍِٜن الومى الؾٍري بّع ال

ن ثمبس . المٍمةلُ
أ
ةبّةً "لّبّة ثظةيػ بة ةبٌّّم " مالذًا إًر ، شّح ؿّصمٞ الرمُّ الجظلك من إًر

لّؽ المع والرؼر ًٍ الغي ؿّصٞ ًغى المفٜلة ، ٖلوغًب هصٍ ". "وإرؿةلٌم إلَ لّبّة واؿجّبةد البالد 
ة ، وثوَّم اهجظةبةت من طالؿ  و ًّٓػ

أ
الصٞ الوٌةاُ وًٍ اؿجفةرة الؾٜةن من طالؿ ثوَّمةثٌم الٙبلّة ا

مػ ، والصٍٜمة الصةلّة إشعاًة ، لٜوٌة ِٗة ِلٌّة الؼمن
أ
هصن بصةزة إلَ . مؤؿؾةت اهجٙةلّة إذا لؼم ال

ٝملٌة 
أ
وؿُ بةلوؾبة للّبّة بة

أ
 105".الٍّدة إلَ ًغا ، ولٜن ِلَ هًةؽ ا

 
من ممػ :ممػ. 146

أ
 من ا

أ
من والؿجٙػار ُٖ لّبّة زؼء ل ِجرؼا

أ
 بصؾب الػاّؽ الممػي ، ٖإن إِةدة ال
من الٍٙمُ الّػبُ

أ
غلٛ من ال ة ، ٝو " ِػب هٍّز " وبةلّٗٞ ، وبصؾب مٙةؿ هفػثي لصّٗة 106.واؿجٙػاًر

 ، ٖإن اؿجّةدة مؤؿؾةت العولة اللّبّة مٌمة للٔةِة لجصّٙ٘ الؿجٙػار الغي ؿّت 2020 ٍِلٍّ 10بجةرِض 
من . : "إلّي ممػ موغ بعاِة المػاع ، شّح لًةلمة اؿجظعمت ًغا الفّةر

أ
من دوؿ الرٍار امجعاد ل

أ
ا

ة ". ممػ ًٙ ة ٝةهت يػِ ن شعودًمة المفجٝػ
أ
الؿجٙػار ُٖ لّبّة ِّوُ مؼًِعا من الؿجٙػار ُٖ ممػ ، طةلة وا

ةبّّن إلَ ممػ ؿلصة واإلًر
أ
 107.لجٌػِب ال
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ن 2020 ٍِلٍّ 8ُٖ . 147
أ
ٝع وزِػ الظةرزّة الممػي ؿةمس قٜػي المٍٕٚ الممػي وشغر من ا

أ
ٍٚى " ، ا

وؿى والبصػ المجٍؿى
أ
ثؾَّ المّلّفّةت ُٖ لّبّة . إٚلّمّة ثجعطٞ ُٖ لّبّة ، ممة ٌِعد اؿجٙػار الفػؽ ال

زوعاثٌة ِلَ شؾةب الفّب اللّبُ 
أ
 108.”إلَ ثوّٗغ ا

 
زمة اللّبّة ثؾمَ 2020ُٖ ٍِهٍّ . 148

أ
يل٘ الػاّؽ الممػي ِبع الٗجةح الؾّؾُ طًة زعِعة لصٞ ال

أ
 ، ا

بة راؿظة ُٖ . إِالن الٙةًػة وٚةؿ الػاّؽ الؾّؾُ إن إِالن الٙةًػة ًغا ًٍ رؿةلة للّةلم وِبػ ِن ٓر
ًعاٖي ُٖ الؿجٙػار والجومّة ، والصٗةظ ِلَ ؿّةدة البالد ، ووهُ ممةلصي 

أ
بة الفّب اللّبُ وا ثصّٙ٘ ٓر

وؿ
أ
: ثجومن ًغى الظًة. ُٖ المٙةم ال

 

o  راهُ اللّبّة ، 48وٕٚ إيالؽ الوةر لمعة
أ
هصةء ال

أ
 ؿةِة ُٖ زمُّ ا

o  ، ُؿلصجٌة للرّـ الٍيوُ اللّب
أ
ثّٜٗٛ المّلّفّةت وثؾلّم ا

o  زةهب طةرج البالد
أ
ة ال يػد المػثٚؼ

o  ة مم المجصعة5 + 5اؿجبوةؼ اللروة الّؾٜػِة اللّبّة المفجٝػ
أ
ةِة ال .  ثصت ِر

o  ، المًةلبة بجمدّٞ ِةدؿ لرمُّ الموةي٘ اللّبّة الدالث همن إدارثٌة للصٜم

o  ي مّلّفّة
أ
إزػاء اهجظةبةت هؼٌِة دون ثعطٞ ا

o 109.إيالؽ إِالن دؿجٍري ِوَم الّملّة الؾّةؿّة ُٖ البالد 
 

ن إِالن الٙةًػة ِوؾرم مُ ٝةٖة الٙػارات والمبةدرات العولّة ، ول ؿّمة مُ - 149
أ
ٝع الػاّؽ الؾّؾُ ا

أ
وا

مم المجصعة وهجةاذ مؤثمػ بػلّن
أ
وثجًلُ ممػ إلَ ثّةون زمُّ العوؿ ُٖ دِم ًغى الظًٍة هصٍ . زٌٍد ال

. ٍِدة لّبّة الٍِٙة إلَ المرجمُ العولُ
 

ن  - 150
أ
يػاؼ اللّبّة المّجعلة والٗةِلّن اإلٚلّمّّن والعولّّن بإِالن الٙةًػة ، إل ا

أ
م من ثػشّب ال ِلَ الٓػ
ؿًّػة الٍٙى الظةرزّة ، الجُ ثعِم بٍٙة "وبصؾب الػاّؽ الممػي ، ٖإن . وٕٚ إيالؽ الوةر لم ِوٗغ

يػاؼ الوؼاع ، لم ثؾمس بجوّٗغ ٚػار وٕٚ إيالؽ الوةر ، 
أ
شع ا

أ
ة ، ِلَ ٚػار ا ة والمػثٚؼ المّلّفّةت المجًٖػ
ة". لٜوٌة دّٖت إلَ مؼِع من الهجٌةؾ العولُ ؿلصة ومػثٚؼ

أ
 110.ٚػارات واهجٌةؾ ؿّةدة العولة اللّبّة بوٙٞ ا

 
بًعا من دِةة الّعوان ، لٜوي ِّمٞ ِلَ شمةِة شعود . 151

أ
ن الرّـ الممػي لم ِٜن ا

أ
وقعد الؾّؾُ ِلَ ا

 
أ
من الٍٙمُ الممػي زؼء ل ِجرؼا

أ
ن ال

أ
زٍااٌة ، ٖواًل ِن ثٙعِم العِم للعوؿ الّػبّة ، بةِجبةر ا

أ
البالد وا

من الٍٙمُ الّػبُ
أ
زمةت بةلًػؽ الؾّةؿّة . من ال

أ
وِعٍِ الرّـ والفّب الممػي إلَ الؾالم وثؾٍِة ال

ن ممػ ثؾجؾلم لٍٙى مّةدِة . بمة ِجمةقَ مُ الٙػارات العولّة
أ
ن ذلٛ ُٖ الٍٚت ذاثي ل ِّوُ ا

أ
هةؼ ا

أ
وا

من والؾلم اإلٚلّمُ والعولُ
أ
ة ِفٜلٍن ثٌعِعا لال ةبّة ومػثٚؼ  111.وملّفّةت إًر

 
ِن " الجٍٕٚ" إلَ 2020ِوةِػ   19 دِة الػاّؽ الٗػهؾُ إِمةهٍِٞ مةٝػون ُٖ مؤثمػ بػلّن ُٖ :ٖػهؾة- 152

ّة إلَ لّبّة لعِم شٍٜمة يػابلؽ ة الؾٍرِّن المٍالّن لجٝػ . إرؿةؿ المػثٚؼ
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 ، ِٙب لٙةء مُ راّؽ الٍزراء الٍّهةهُ ّٝػِةٍٝؿمّجؾٍثةّٝؽ ، شغر مةٝػون من 2020 ِوةِػ29ُٖ . 153
هي 
أ
راهُ "شّٙٙة ا

أ
ة ؿٍرِّن ثمٞ إلَ ال ٙة مػثٚؼ ّة بٖػ ِوة ؿٗن شػبّة ثٝػ

أ
ِةم الٙلّلة المةهّة را

أ
ُٖ ال

هٌة . اللّبّة
أ
ة وولٌٗة بة  112".اهجٌةؾ طًّػ ولػِس لمة ثم الثٗةؽ ِلّي ُٖ بػلّن"واؿجوًٜػ

 
ّة بجعًٍر الٍهُ ُٖ لّبّة ، ٚةااًل ُٖ - 154 وُٖ وٚت ؿةب٘ اثٌم الػاّؽ الٗػهؾُ إِمةهٍِٞ مةٝػون ثٝػ

زمة اللّبّة ، ل ؿّمة الٗفٞ 
أ
ُ لم ِصجػم شعِدي ِن إهٌةء الجعطٞ ُٖ ال ثمػِصةت لصّٗة إن هَّػى الجٝػ

ّة ة للٙجةؿ إلَ زةهب ملّفّةت شٍٜمة الٍٖةؽ الٍيوُ. بؾبب اؿجمػار هٙٞ الؾٗن الجٝػ  113.شمٞ مػثٚؼ
 

وردثي . 155
أ
 ، لػشت وزِػة العٖةع الٗػهؾّة ٖلٍرهؽ بةرلُ 2020 ٍِلٍّ 13ُٖ " إِرّبت ثٍداي"وبصؾب مة ا

مم 
أ
ة الؾٍرِّن إلَ لّبّة ، وًُ مٍخٙة من ٚبٞ ال ِعادًا ٝبّػة من المػثٚؼ

أ
ّة ثرلب ا ن ثٝػ

أ
للمصةٖة ا
زوبّة الجُ دِت إلَ شٞ ؿّةؿُ ٝمة . المجصعة

أ
ؿلصة الجُ ثػثٜبٌة الٍٙى ال

أ
وهعدت بةهجٌةٝةت شَػ ال

ن بالدًة ل ثعِم شؼبًة مّّوًة ُٖ لّبّة. هك ِلّي مؤثمػ بػلّن
أ
هةٖت ا

أ
ن الٙةاع . وا

أ
قةرت إلَ ا

أ
ومُ ذلٛ ، ا

ُٖ  (داِـ)الّةم للرّـ الٍيوُ اللّبُ طلّٗة شٗجػ لّب دوًرا ٝبًّػا ُٖ ردع ثوَّم العولة اإلؿالمّة 
 114.لّبّة

 
ٓؾًؽ . 156

أ
وروبُ هع 2020ُٖ ا

أ
ن مةٝػون يةلب مػاًرا بجٍؿُّ ٍِٙبةت الثصةد ال

أ
ةلة روِجػز ا ػت ٝو  ، ٝذ

ّة ّة . ثٝػ ن شةولت ؿّٗوة شػبّة ٖػهؾّة ثٗجّـ ؿّٗوة ثٝػ
أ
ن ثوٗرػان ُٖ ٍِهٍّ بّع ا

أ
ّة ا ٝةدت ٖػهؾة وثٝػ

مم المجصعة ِلَ لّبّة
أ
ؿلصة الغي ثٗػهي ال

أ
ٍن. ُٖ إيةر شَػ ال ن : "ٚةؿ إِمةهٍِٞ مةٝر

أ
ِجبػ ا

أ
ل ا

طّػة ًُ اؿجػاثّرّة لصلّٕ ُٖ الوةثٍ 
أ
ّة ُٖ الؾوٍات ال ِوعمة ٍِٜن لعِٛ بلع ٌِةزم ... اؿجػاثّرّة ثٝػ

وروبُ
أ
و ؿّةدة ِوٍِن ُٖ الثصةد ال

أ
ّة بمدةبة اؿجٗؼازات" الموةي٘ الٚجمةدِة الظةلة ا ةت ثٝػ  115.ثمٖػ

ّة "116وٚةؿ  ن ثٝػ
أ
ِجٙع الٍّم ا

أ
ردوٓةن ، وا

أ
ٍٚؿ بٍهٍح قعِع للػاّؽ ا

أ
ثّصت لُ الٗػلة بةلّٗٞ ل

أ
لٙع ا

ة لػ ". ثلّب لّبة طًّػة ُٖ لّبّة وثوجٌٛ زمُّ اللجؼامةت الجُ ثٌّعت بٌة طالؿ مؤثمػ بػلّن ًٙ  AP"وٖ
news " ّة ثعِم شٍٜمة الٍٖةؽ الٍيوُ الوّّٗة ن ثٝػ

أ
، ِمٜن ثٗؾّػ ًغى الجٍثػات من طالؿ شّٙٙة ا

مم المجصعة ، بّٙةدة راّؽ الٍزراء ٖةِؼ الؾػاج ، بّومة ثعِم ٖػهؾة شٍٜمة 
أ
المّجػؼ بٌة من ٚبٞ ال

 117.بّٙةدة الروػاؿ طلّٗة شٗجػ. موةٖؾة ُٖ الفػؽ مجصةلٗة مُ الرّـ الٍيوُ اللّبُ
 

ردن. 157
أ
ردهُ الملٛ ِبع هللا الدةهُ ُٖ مٙةبلة مُ ٚوةة 2020 ِوةِػ 13 ُٖ :ال

أ
 إن France24 ، ٚةؿ الّةًٞ ال

ّة إلَ لّبّة ِرّٞ الٍهُ مًّٙعا وٍِازٌي الرمُّ ُٖ الموًٙة 1000هٙٞ مة ِٙػب من   مٙةثٞ مٍاٍؿ لجٝػ
وروبة

أ
ة من الٗمةاٞ الؾٍرِة المؾلصة . الّػبّة وا ّة المػثٚؼ ودِة الملٛ ِبع هللا الدةهُ إلَ وٕٚ هٙٞ ثٝػ

إلَ لّبّة الجُ ثٙةثٞ إلَ زةهب مّلّفّةت الٍٖةؽ ُٖ يػابلؽ ، ٝمة دِة إلَ زِةدة الجصغِػات العولّة من 

راهُ ، ممة ٚع ِّٙع المفٌع. طًٍرة اهجفةر ًؤلء المٙةثلّن داطٞ لّبّة
أ
ّة إلَ لّبّة . "ال هٙٞ الٍٙات الجٝػ

هي ُٖ وٚت ؿةب٘ من ًغا الفٌػ". ؿّؤدي إلَ مؼِع من الرثبةؾ
أ
هةؼ ا

أ
لؼ من المٙةثلّن : "وا

 
ٓةدر ِعة ا

مػ ُٖ لّبّة
أ
ّة واهجٌَ بٌم ال ن : "وٚةؿ. موًٙة إدلب الؾٍرِة ِبػ الصعود الفمةلّة مُ ثٝػ

أ
من المجٍُٚ ا

ٝبػ الجٌعِعات الجُ ؿٍّازٌٌة الّةلم ُٖ ِةم 
أ
شع ا

أ
 118".2020ٍِٜن ثعٖ٘ ًؤلء المٙةثلّن إلَ لّبّة ا

 
ةب ُٖ الموًٙة من طالؿ الجّةون مُ الوةثٍ. 158 ًِوة بمٜةٖصة اإلًر

أ
ردن ا

أ
 ، لػح 2020ُٖ ِوةِػ  : ِلجؼم ال

ردهُ الملٛ ِبع هللا الدةهُ بن الصؾّن 
أ
مّن الّةم لصلٕ الوةثٍ ِوؽ ؿجٍلجوبػغ ُٖ لٙةء مُ الّةًٞ ال

أ
ال
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وجم ُٖ يلّّة " هجم زؼِػة اؿجٙػار ُٖ ثلٛ الموًٙة ٝو
أ
ن ٝٞ الهًػابةت هصن هػى ُٖ الموًٙة ا

أ
ِجٙع ا

أ
ا

ن 
أ
ن ل

 
ًمّة ال

أ
ٝػدػ ا

أ
يلؾُ ًُ ا

أ
ردن وشلٕ قمةؿ ال

أ
ن الفػاٝة بّن ال

أ
ةب وبةلجةلُ هّجٙع ا مصةربة اإلًر

ن هٕٙ مّة 
أ
 119".الٙجةؿ هع داِـ لم ِوجي وبةلجةلُ هصن ِرب ا

 
مم المجصعة ُٖ  ٍِلُ:الوّرػ- 159

أ
ٖةدت ال

أ
هٍٜراو ، وزِػة الظةرزّة والجّةون والجٜةمٞ 2020 و ا

أ
 ، ٝةل ا

ن اشجػام الؾّةدة والؾالمة اإلٚلّمّة ل ِؼاؿ ٍِازي اطجبةرًا 
أ
ٖػُِٙ والوّرّػِّن ُٖ الظةرج ُٖ الوّرػ ، ا

أ
ال

ٚةؿًّة ُٖ لّبّة ، شّح الجعطٞ الظةرزُ ِؤزذ الجٍثػات وٍِٙض الرٌٍد العولّة لؿجّةدة الّملّة 
ِرب . ِػزُ ِعم الؿجٙػار المجؼاِع ُٖ موًٙة الؾةشٞ إلَ الٍهُ المؤؿٕ ُٖ لّبّة. الؾّةؿّة اللّبّة

ّن ُٖ ِملّة بػلّن الٍٖةء بةلجؼامةثٌم ، والمجوةع ِن الجعطٞ ُٖ الفؤون العاطلّة  ِلَ زمُّ المفةٝر
ؿبةب إهؾةهّة

أ
ن ِٙةؿ بمة ّٖي الٜػٗةِة. اللّبّة ، وثٌّبة الَػوؼ لٍٕٚ إيالؽ الوةر ل

أ
لّبّة : ل ِمٜن ا

ؿلصة
أ
ة. لّؾت بصةزة إلَ ا ن ثٍٜن مؾػًشة للجّبّػ ِن إرادة الؾلًة لعى . ل ثصجةج إلَ مػثٚؼ

أ
ول ِرب ا

 120.وٚةؿ إن مة ثصجةزي لّبّة ًٍ الممةلصة والؾالم والزدًةر". بّن الٗةِلّن العولّّن 
 

ة ، لّؽ ٖٙى للوّرػ : " ، ٚةؿ الػاّؽ مصمع إِؾ24ٍٍٖوُٖ مٙةبلة مُ ٖػاهؽ - 160 ًّ ة شّٙٙ ًٙ إن الٍهُ ِدّػ ٚل
طػى وبفٜٞ ِةم لرمُّ بلعان 

أ
ًِوة لبلعان الؾةشٞ ال

أ
الرمةِة الٚجمةدِة لعوؿ ] Cédéao، ولٜن ا

ٖػِّٙة
أ
ٍٍٝ شػام  [. ٓػب ا لٙع ثّؼز ". "، بمة ُٖ ذلٛ دوؿ شٍض بصّػة ثفةد ، شّح هٍازي ثٌعِع ب

ٝػدػ ٝػٗةءة ، واؿجٗةدوا من الجّؼِؼات ُٖ الجعرِب 
أ
خٙٞ وا

أ
ةبٍّن ، وثمٜوٍا من الصمٍؿ ِلَ مّعات ا اإلًر

ؿٕ ل ثٍزع دولة. للجعرِب
أ
ةبّّن من ؿٍرِة ، من الّػاؽ ِبػ لّبّة ، شّح لال مة . وّٚٞ لوة ِن هٙٞ اإلًر

 121".شعث ُٖ إِوةثؽ ًٍ هجّرة ٝٞ ًغا 
 

من ) 2020 ِوةِػ 30 ٖبػاِػ و 12 ُٖ :المّن- 161
أ
خوةء زلؾجُ مرلؽ ال

أ
، شغرت المّن من  (8710 و 8722ا

ن ِّمٞ 
أ
ةب ُٖ لّبّة وشٍلٌة ، وقعدت ِلَ هػورة ا ة هع اإلًر ًَ ن َِٞ ِٙ

أ
ن المرجمُ العولُ ِرب ا

أ
ا

ةبّّن  ة المٙةثلّن اإلًر ةب والصمةِة من شٝػ ة بغؿ زٌٍد مجٍاللة لمٜةٖصة اإلًر ًّ المرجمُ العولُ م
زةهب ِبػ الصعود ُٖ لّبّة وشٍلٌة

أ
 122.ال

 
زةهب ، وقعد :الثصةد الػوؿُ- 162

أ
ةبّّن والمٙةثلّن ال لبصت مالذًا لإلًر

أ
ن لّبّة ا

أ
ِلن الثصةد الػوؿُ ا

أ
 ا

ةب من . ِلَ هػورة بغؿ زٌٍد هفًة لمٜةٖصة اإلًر
أ
 ٖبػاِػ 12 ُٖ 8710 و 8722طالؿ زلؾجُ مرلؽ ال

ةت 2020 ِوةِػ 30و  ة للصمةِة من ثصٝػ ًّ ن ِّمٞ م
أ
ن المرجمُ العولُ ِرب ا

أ
 ، واٖٙت روؿّة ِلَ ا
زةهب ِبػ الصعود

أ
ةبّّن ال  123.المٙةثلّن اإلًر

 

ٖػِّٙة. 163
أ
من : زوٍب ا

أ
، قعد موعوب  (8710 و 8722)طالؿ ًغى الرلؾةت من ازجمةِةت مرلؽ ال

من ُٖ موًٙة الؾةشٞ ًٍ هجّرة لّعم الؿجٙػار ُٖ لّبّة
أ
ن اهّعام ال

أ
ٖػِّٙة ِلَ ا

أ
وهعد بجعٖ٘ . زوٍب ا

مػ الغي ِٔغي الجمػد الرٌةدي ، 
أ
ؿلصة من الرمةِةت المؾلصة ُٖ العوؿ المرةورة ُٖ الموًٙة ، ال

أ
ال

ٝػدػ من ملٍّن قظك
أ
دى إلَ هؼوح ا

أ
ٖػُِٙ. وا

أ
ن ًغا الٍهُ ٌِعد الثصةد ال

أ
ٝع ا

أ
 124.وا

 
 اهّٜؽ المػاع اللّبُ ُٖ البلع المرةور للّبّة ، بمة ُٖ ذلٛ ثٍهؽ ، شّح ٌٍػ طالؼ شةد بّن :ثٍهؽ- 164

ّة شٍٜمة الٍٖةؽ الٍيوُ اللّبّة وِبػت الظبّػة الجٍهؾّة . راّؽ العولة وراّؽ مرلؽ الوٍاب شٍؿ قِػ
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هي إيةلة 
أ
ةب ، ِلّةء ِالهُ ، ِن ٚلٌٙة المجؼاِع من ثعطٞ مٙةثلّن من ؿٍرِة ، إذ من قة ُٖ قؤون اإلًر

موّة الجُ ٚع ثؤخػ ِلَ زّػان 
أ
مع الصػب ُٖ لّبّة ، مة ِؾمس لّوةلػ داِـ والٙةِعة بجٍؿُّ الٍٗهَ ال

أ
ا

 125.لّبّة
 

ن ثٍهؽ - 165
أ
ن الٙوّة "وقعد الوةاب لةُٖ ِلَ ا

أ
ن ثؾَّ إلَ ثػؿّض هٗؾٌة ُٖ الٗجػة المٙبلة ل

أ
ِرب ا

 126". اللّبّة مػثبًة مبةقػة بٜةٖة دوؿ المٔػب الّػبُ
 

ةب2020ُ ٍِلٍّ 2دِة هٍاب ُٖ البػلمةن الجٍهؾُ ، ُٖ - 166 ٚػر .  ، زمةِة اإلطٍان المؾلمّن إلَ ثوَّم إًر
 ِٙع زلؾة بػلمةهّة ِةمة للجمٍِت ِلَ ٚةامة ؿصب الدٙة ، والجُ 2020 ٍِلٍّ 24البػلمةن الجٍهؾُ ُٖ 

ي ثفّٜٞ 
أ
ة الوٌوة من ا هٌة ؿصب خٙة راّؽ البػلمةن الجٍهؾُ رقّع الٔوٍقُ واؿجبّةد شٝػ

أ
من قة

زمة اللّبّة. شٍٜمُ مؾجٙبلُ
أ
ة ِعد من الٙةدة الؾّةؿّّن . لال ٝعت مفةٝر

أ
ن ثة

أ
وزةءت ٖٜػة الٙةامة بّع ا

من طالؿ المٜةثب . الجٍهؾّّن ُٖ موَمةت دولّة بّٙةدة قظمّةت من زمةِة اإلطٍان المؾلمّن
هفًجٌة ، وٖجس البةب لٔؾٞ 

أ
مّن ا

أ
زوبّة لجة

أ
مٍاؿ ال

أ
ةبّة ُٖ ثٍهؽ ، ِمٜن لٌغى الموَمةت إدطةؿ ال الٚػ

من الٍيوُ الجٍهؾُ
أ
ةب ، ممة ِفٜٞ ثٌعِعا لال مٍاؿ وثمٍِٞ اإلًر

أ
 127.ال

 
مػِّٜة- 167

أ
 ، دِة الموعوب العاام للٍلِةت المجصعة ُٖ 2020  ِوةِػ 30 ٖبػاِػ و 12 ُٖ :الٍلِةت المجصعة ال

ة ُٖ لّبّة من إلَ ثّٜٗٛ المّلّفّةت المجًٖػ
أ
 128.مرلؽ ال

 
وؿ من ٍِلٍّ -  168

أ
مػِّٜة وممدلٍ الرّـ الٍيوُ اللّبُ ثٙػًِبة إلزػاء 2020ُٖ ال

أ
 ، ازجمّت الصٍٜمة ال

موةٚفةت شٍؿ ثؾػِس المّلّفّةت ُٖ لّبّة ، ثمةقًّة مُ ؿّةؿة الصّةد الوفًة للٍلِةت المجصعة ُٖ 
هي ل ِوبُٔ الجؾةمس مُ . لّبّة

أ
ٝع مرعًدا ا

أ
زوبُ ُٖ لّبّة وا

أ
ي ثعطٞ ا

أ
مػُِٜ ِلَ مّةرهجي ل

أ
وقعد الٍٖع ال

ة لالؿجٙػار ِؼ ِمةؿ مِؼ
أ
و الهظػاط ُٖ ا

أ
من . الرمةِةت المؾلصة الجُ ثصةوؿ إٖؾةد الّملّة الؾّةؿّة ا

مػُِٜ ِلَ مٙجػشةثي إلشػاز ثٙعم ُٖ إلالح ًٚةع 
أ
يلُ وٖع الرّـ الٍيوُ اللّبُ الٍٖع ال

أ
زةهبٌم ، ا

من وزٌٍد هؼع الؾالح والجؾػِس وإِةدة اإلدمةج
أ
ن ِجمجٍّا . ال

أ
ن زمُّ اللّبّّن ِرب ا

أ
ٝع الرةهبةن ا

أ
وا

طًةر الجُ ثفٜلٌة المّلّفّةت والرمةِةت 
أ
موّة ٚةدرة وطةهّة للمؾةءلة ، وطةلّة من ال

أ
بصمةِة ٍٚات ا

زةهب
أ
 129.المؾلصة ّٓػ الصٍٜمّة والمٙةثلٍن ال

 

: اإلؿجوجةزةت
 

: ِظلك الجٙػِػ إلَ مة ِلُ -  169

 الجُ ثم بٌجروّع وهٙٞ واؿجظعام المٙةثلّن من ؿٍرِة مُ ثّػِٕ المػثؼؽ الوٌذثٗ٘ اي 
ة 1ِلَ الوصٍ المومٍص ِلّي ُٖ المةدة   من الثٗةّٚة العولّة لموةًوة ثروّع المػثٚؼ

وؿ لّةم  (1 )47واؿجظعامٌم وثمٍِلٌم وثعرِبٌم والمةدة 
أ
ٍٍٝؿ اإلهةُٖ ال من البػوث

 لثٗةّٚةت زوّٕ ، 1977

  ة للمةدثّن ًٝ ة من ؿٍرِة إلَ لّبّة ِّع اهجٌة  و 4إن ثرةًٞ ثروّع وهٙٞ واؿجظعام المػثٚؼ
ة واؿجظعامٌم وثمٍِلٌم وثعرِبٌم5  130. من الثٗةّٚة العولّة لموةًوة ثروّع المػثٚؼ
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170 - 

أ
هفة

أ
ن ا

أ
ن دلّٞ ِلَ ت الموَمةبّع ا

 
ة ، لعِوة ال  ِعة ولِةت لجٍخّ٘ ًغى الَةًػة ِلَ اؿجظعام المػثٚؼ

ة من ؿٍرِة إلَ لّبّة  بفٜٞ شّح ثم الجٍخّ٘ . وزٍد همى موٌرُ لمٙةهةة وهٙٞ وثمٍِٞ وثعرِب المػثٚؼ
ة ُٖ  ة الؾٍرِّن ِلَ هًةؽ واؿُ إلَ لّبّة للمفةٝر ّة ُٖ ثروّع وثعرِب وهٙٞ المػثٚؼ طةص ثٍرط ثٝػ

ِمةؿ الّعااّة لعِم شٍٜمة الٍٖةؽ الٍيوُ
أ
. ال

 
ةبّة مدٞ - 171 موًة للّوةلػ اإلًر

 
ن هفةط اإلطٍان المؾلمّن ل ِرّٞ لّبّة ٖٙى مالذًا ا

أ
ٝمة طلك الجٙػِػ إلَ ا

ِوةً ن ِؾّػ ُٖ ٖلٌٜةداِـ والٙةِعة وم
أ
ةبّّن  ِرّٞ من ، بٞ ا لّبّة هًٙة اهًالؽ لّبٍر اإلًر

ٖػُِٙإلىةلؾةشال
أ
وروبةل

أ
ن ِوٗغ داِـ مػشلة زعِعة من ِملّةثي ُٖ موًٙة  شّح .  وا

أ
ثٍُٚ المػاٚبٍن ا

مٍاؿ من مّلّفّةت يػابلؽ وبصّػة ثفةد بؾبب ٚػبي من لّبّة
أ
لٙع وؿُ ثوَّم داِـ . شّح ثجعٖ٘ ال

والموَمةت المؾلصة ُٖ الموًٙة بةلّٗٞ ِملّةثٌة ُٖ ٚلب إٖػِّٙة ، لجفمٞ ؿبُ دوؿ ُٖ موًٙة 

ٚٞ البلعان همٍاً 
أ
للرمةِةت المؾلصة الجةبّة  الفبٜةت المصلّة ممة ِمٜن. الؾةشٞ، من بّوٌة ؿجة من ا

ة ٚٞ من طل٘والمػثٚؼ
أ
 ًٍّٚدا وِٙبةت ؿجؤخػ بفٜٞ ٝبّػ ِلَ اؿجٙػار الموًٙة والجومّة المؾجعامة ُٖ ا

ٖػِّٙة همًٍا ٖواًل ِن 
أ
. شةلة شٍٙؽ اإلهؾةن ُٖ ًغى البلعانثعًٍر البلعان ال

 
م  - 172 ةبّة من ؿٍرِة إلَ لّبّة ، ٖإن اهجفةًر ة اإلًر إذا الجؼم المرجمُ العولُ الممت إزاء هٙٞ شملة المػثٚؼ

من وشٍٙؽ اإلهؾةن ُٖ البالد ، بٞ 
أ
م ُٖ لّبّة لن ِفٜٞ ٖٙى ثٌعًِعا ل ِمٜن إهٜةرى للؾالم وال ًؼ وثمٝػ

من ُٖ الموًٙة ثٗةٚمؿّؤدي إلَ 
أ
مع المػاع وٌِعد الؾالم وال

أ
ن ًِّٞ ا

أ
هي ا

أ
 الٍهُ الٜةرخُ الغي من قة
وروبة

أ
. والّةلم ، وطةلة ُٖ موًٙة الؾةشٞ وا

 
ن - 173

أ
من ثٌة، وؿبّٞ إلَ وهُ طًة ِمٞ لمّةلذؾًغى الَةًػة ِجم إِالء الًجمةم بظًٍرةِوبُٔ ا
لّةت ثّؼِؼدور الوػوري 

 
ِوةء  المجةبّة ا

أ
مم المجصعة ، وبفٜلظةص من ٚبال من ٚبٞ العوؿ ال

أ
لجٍلٞ ؿل

لصةب المملصة العولّّن إلَ وهُ طةرية يػِ٘ ثٍهس 
أ
ن ثعُٖ ا

أ
هٌة ا

أ
إلَ اؿجوجةزةت بوةءة ، من قة

ة زٞ وٕٚ ثروّع وهٙٞ المػثٚؼ
أ
. بةلجٗمّٞ الظًٍات والجعابّػ المصعدة للجوّٗغ من ا

 
ّة وشٍٜمة - 174 من إزػاءات ِةزلة وٍٖرِة لمصةؿبة ثٝػ

أ
ن ِجظغ مرلؽ ال

أ
وُٖ ًغا الؾّةؽ ، من الوػوري ا

الٍٖةؽ الٍيوُ ِلَ اهجٌةٝةت الٙةهٍن العولُ لصٍٙؽ اإلهؾةن والٙةهٍن الروةاُ العولُ والٙةهٍن اإلهؾةهُ 
ة ّة وشٍٜمة الٍٖةؽ الٍيوُ ، طةلة وٚع خبت العلّٞ الغي العولُ الجُ ِػثٜبٌة المػثٚؼ ن ٝاًل من ثٝػ

أ
ع ا ِٝؤ

هفًةٚع مةرؿجة 
أ
ةدورا ّٚةدِة ُٖ ا .  المػثٚؼ

 

ة والمٙةثلٍن - 175 ن ِجمعى للجٌعِع الغي ِفٜلي المػثٚؼ
أ
ثجًلب ًغى الَةًػة من المرجمُ العولُ ا

ؿةؿّة المؤدِة 
أ
ن ِجظغ إزػاءات شةؿمة وٍٖرِة للجمعي بفٜٞ قةمٞ للَػوؼ ال

أ
زةهب وا

أ
ةبٍّن ال اإلًر

ةب : ًغا ِجومن. إلَ اهجفةر اإلًر

o  ، ّٕمٜةٖصة الجًػؼ الّو

o  ، ةب ن ِؤدي إلَ اإلًر
أ
موُ الجًػؼ من ا

o  ، ةب مٜةٖصة الجصػِن ِلَ اإلًر
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o  ، زةهب
أ
موُ ثروّع المٙةثلّن ال

o  ، زةهب
أ
ةبّّن ال موُ ؿٗػ المٙةثلّن اإلًر

o  ، زةهب
أ
ةبّّن ال ًُٚ العِم المةلُ ِن المٙةثلّن اإلًر

o  ، ُثّؼِؼ الجؾةمس الؾّةؿُ والعِو

o  ، ُّثصّٙ٘ الجومّة الٚجمةدِة والٍائم الزجمةُِ وإقػاؾ الرم

o شٞ الوؼاِةت المؾلصة .
 

لة - 176
أ
ٚٞ همٍا ِن الجؼامٌة بمٍاللة الًجمةم بةلمؾة

أ
وهجّرة لغلٛ ، ثّػب الموَمة العولّة للبلعان ال

ًعاؼ الجومّة إِةٚةومٍاللة الجصّٙ٘ وثٍخّ٘ الّّٜٗة الجُ ؿجؤدي بٌة ًغى الَةًػة إلَ 
أ
 ثوّٗغ ا

ٚٞ البلعان همًٍا 
أ
. للظًػوثّػِوٌة المؾجعامة ُٖ ا

 

: الجٍلّةت
 

ٚٞ البلعان همٍا - 177
أ
: ثٍلُ الموَمة العولّة ل

 
زةهب ِلَ شح ٝٞ من مرلؽ شٍٙؽ اإلهؾةن  - 1

أ
ّة إلَ وٕٚ هٙٞ المٙةثلّن ال شٍٜمة الٍٖةؽ الٍيوُ وثٝػ

ة ُٖ لّبّةوشحمن ؿٍرِة إلَ لّبّة  .  ًٚػ لٍٕٚ ثمٍِٞ الّوةلػ المجًٖػ
 
لّةت شٍٙؽ اإلهؾةن. 2
 
زةهب وثّؼِؼ  لمجةبّةالجًٍرات ا

أ
ة والمٙةثلّن ال ومػاٚبة هٙٞ واؿجظعام المػثٚؼ

الموَمة ولُ تِلَ وزي الظمٍص ،. المؾةءلة ِن اهجٌةٝةت الٙةهٍن العولُ الجُ ثورم ِن ًغى الَةًػة
ّة ؛ لّبّة وؿٍرِة وثفةد والؾٍدان وزمُّ العوؿ  ًّائت شٍٙؽ اإلهؾةن بةلعطٍؿ ُٖ شٍار مُ ًٚػ وثٝػ

. المّوّة وثٙعِم ثٍلّةت شٍؿ ّّٝٗة مّةلرة الٙوّة وموُ شعوث المؼِع من الهجٌةٝةت
 
ؼة ُٖ لّبّة وموًٙة الؾةشٞ لػلع  - 3 مم المجصعة المجمٝػ

أ
ثّّٗٞ هَةم اإلهغار المبٜػ الظةص بٗػؽ ِمٞ ال

ة ِلَ الؿجٙػار  خًّػ
أ
ة وهٙلٌم وثة لة اؿجظعام المػثٚؼ

أ
منوثٍخّ٘ واإلبالغ ِن مؾة

أ
 ، بمة ُٖ ذلٛ من وال

هَمة اإلهغار المبٜػ 
أ
طالؿ دمذ المّلٍمةت المجّلٙة اهجٌةٝةت شٍٙؽ اإلهؾةن والجًػؼ الّوّٕ ُٖ ا

ن موُ الهجٌةٝةت وثّؼِؼ شمةِة 
أ
ة لؿجػاثّرّة المٍٗهّة الؾةمّة لصٍٙؽ اإلهؾةن بفة ًٙ والجصلّٞ ، وٖ

 131.شٍٙؽ اإلهؾةن
 

ن لّبّة  - 4
أ
ًة مرلؽ شٍٙؽ اإلهؾةن بمٍزب الٙػار )البّدة المؾجٙلة لجٙمُ الصٙةا٘ بفة

أ
هفة

أ
( 43/39الجُ ا

ة الؾٍرِّن وهٙلٌم إلَ لّبّة ، ُٖ إيةر ولِجٌة  ة وثروّع المػثٚؼ هفًة المػثٚؼ
أ
خّػ ا

أ
لُٜ ثعرج ُٖ ثصٌّٙٙة ثة

. الجصّٙ٘ ُٖ اهجٌةٝةت وثرةوزات شٍٙؽ اإلهؾةن ُٖ لّبّةو
 
ةبّّن - 5 ة والمٙةثلّن اإلًر ٍع هٙٞ المػثٚؼ ة لمجةبّة مٍه لة اؿجظعام المػثٚؼ

أ
ٖػِ٘ الّمٞ المّوُ بمؾة

ة ِلَ اهجٌةٝةت شٍٙؽ اإلهؾةن وممةرؿة ش٘ الفٍّب ُٖ ثٙػِػ  خًػ
أ
هفًة وا

أ
زةهب ذات الملة بةل

أ
ال

. الممّػ
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ّة مجةبّة ثوّٗغ اثٗةؽ وٕٚ إيالؽ الوةر الغي وّٚجي ُٖ ٍِلُ -   6 من وًّائثي الِٗػ

أ
ٝػجٍبػ 23مرلؽ ال

أ
 2020 ا

ة  زةهب من لّبّة ُٖ ٓوٍن 5 + 5اللروة الّؾٜػِة المفجٝػ
أ
ةبّّن ال ة والمٙةثلّن اإلًر  لؾصب المػثٚؼ

قٌػ
أ
ة لجمٌّع الًػِ٘ للجوّٗغ الّٗةؿ للؾالم والؿجٙػار . خالخة ا ٝمة ِصح ِلَ ثّٜٗٛ المّلّفّةت المجًٖػ

من ُٖ لّبّة وموًٙة الؾةشٞ
أ
. وثّؼِؼ شٍٙؽ اإلهؾةن وال

 
ة  - 7 ن ثفمٞ الهؾصةب الٍٗري للمػثٚؼ

أ
مم المجصعة ا

أ
ِوبُٔ لموَمُ مصةدخةت الؾالم الجُ ثرػٌِة ال

ة ُٖ لّبّة ،  زةهب من لّبّة ، وثّٜٗٛ المّلّفّةت المجًٖػ
أ
 شرػ الؼاوِة بةِجبةر ذلٛوالمٙةثلّن ال

ؿةؿُ إلشالؿ ؿالم داام
أ
ن ًغا قػط ا

أ
. والؿجٙػار ُٖ لّبّة والموًٙة. لمٗةوهةت الؾالم، مُ الجؾلّم بة

 
مم المجصعة ِلَ ثّؼِؼ الجوؾّ٘ واِجمةد هٌذ قةمٞ لٌغى . 8

أ
ةلت ال لّةت وٝو

 
مم المجصعة وا

أ
مّن الّةم لال

أ
ال

لة، بمة 
أ
ًعاؼ الجومّة المؾجعامة ، وزِةدة الجّةون بّن الرٌةت الٗةِلة ُٖ مرةؿ ٌِّئالمؾة

أ
 ثوّٗغ ا

. الجومّة والّمٞ اإلهؾةهُ وشٍٙؽ اإلهؾةن
 
ٚٞ ِلَ مٍاللة المرجمُ العولُ - 9

أ
خّػ ًغى الَةًػة ِلَ الٍهُ ُٖ ا

أ
ن ّّٝٗة ثة

أ
دِم وثفرُّ البصح بفة

ّؼ ِلَ الٍّٙد والّٙبةت الجُ ثؾببٌة شةلة  ًعاؼ الجومّة المؾجعامة ، ول ؿّمة الجٝػ
أ
البلعان همًٍا وثوّٗغ ا

خػة بةلوؼاِةت ، الجُ ثؤخػ بفعة ِلَ الجومّة المؾجعامة ُٖ ًغى 
أ
ٚٞ البلعان همًٍا المجة

أ
الوؼاع المؼمن ُٖ ا

. البلعان
 

ةب  - 10 ؿةؿّة المؤدِة إلَ اهجفةر اإلًر
أ
زٞ المّةلرة الفةملة للَػوؼ ال

أ
ن ِّمٞ المرجمُ العولُ مّة من ا

أ
ا

زةهب ، بمة ُٖ ذلٛ من طالؿ دِم الرٌٍد الػامّة إلَ مٜةٖصة الجًػؼ الّوّٕ ، 
أ
ة ال وثروّع المػثٚؼ

ةب ، وثّؼِؼ الجؾةمس الؾّةؿُ والعِوُ ، وثصّٙ٘ الجومّة والٍائم  ومٜةٖصة الجصػِن ِلَ اإلًر
. قػاؾ الرمُّبإالزجمةُِ 
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