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1 /5 /2017 

قاااأمين ااااليجاااايتنفيذاااليتنمذ الاااالين ذئ اااليتنم اااااايي اااأطةي اا اااأ يي لي اطاااا يتنجاااف لي -
   اا عي سااأ ي تن فاااييتباعذاالي سااعتكيتنخاااأذليينهااعتيياا،ميتيم أ   اااأيتنااا  يينليذ  ااالي

ما يتالم اأعي فااييفاليتن  اليتن اسااليتنمالي   اع يتالامهأزيفليتن عاثي عي تشذ ليها ي اأي
ااا ألي ني اااعي فااااييتن ااااة ري نشاااأاي اا اااأ ي ناااعينلي تن اااعاثيااااع اي اااليتنم جاااييفااالي   

قأ اااليتنع ناااليتن فجااا اذالي  أ ااا م أيتن اااع يتنشااااقاليي  تالنمااازت يس ساااأعاميتنجااا، يتن اساااالي ت 
عيافااميذ اامي االيفااامي  ااأطعي فااعيتباميي  ااأفليتنااي تجاااتطام  افاامي ااأيم اا  يساايي

تن ذ اافاليتب ااهاااليتنااعيتن ااع ييبليهاالتين ااايي ااااييااعتيي هاا يت مااات يس اا يتن ااع ي
 تنشاقاليتنعي جاتطام ر

انىيتنذااأ عيسأجاا ياطأجااليتنجااف لييذسااامينساا ياعاذااليينلين ااأاي   اا عي سااأ ي ااعيتناااطا ي -
ايسمااأاانيتنخأنااثي االيتنشاا ايتنيااأا ي ناأا  ااأا  يياذ  اا  يتب ااهااليع ذأنااعيمات ااةي تن  اااخ

 ااثي اليتن  هاالينليا اععيتن جاأايتنجاأجالينل ا ت يتن  سفالري نشااأايييهسااام فاعينه االي
نس ياعاذليفليساأليذشاميي هأنليتبذسأايتناج الي  فأ يتنمأس لينفجف لييتنا  يتإلخذااليي ناعي
نلي سأ يجاؤهعيي،مين أطييمات ةيم جخهييس سعني  ميتنع نمال ي   سأعاميتنج، يتن اساال ي

 نف ميتن أعمي تنشأ مينف اتعريهأجأ 

3 /5 /2017 

ي1967قاااااأمياطاااااا يتنجاااااف ليي   ااااا عي ساااااأ يي  ذااااايي اااااليع ليع نااااالي فاااااعي اااااع عي اااااأ ي -
  أ اا م أيتن ااع يتنشاااقالينااليذ ساامين ي اام ري ن فااعي سااأ ي  خفااليتنيأناااليتن فجاا اذالي
 اؤجاااااأايتن ذئ اااااأ يتن اسااااااليفاااااليتن الااااااأ يتن م اااااعمي فاااااعي ياااااايتنم ااااا ات يتنجاأجااااااالي

  يتن  اليتن فج اذالر  جميعت
قااأمي  اا يتنفيذااليتن اهزااالين اهااليفاام ي جاااليتنشااانيتذااييهااأليت نااعيس اهاالي  ااأ يتلي -

م ااااع ي خا م ااااأيتنجاأجاااااليتنيعاااااعمييناااااطا ي تنجااااف ل ي   اااا عي سااااأ يتناااال يا خااااميتنهاااامي
تن فج اذلي لنيينم عا ي  ق يجاأجلي   عيفليتيم أ ييت اأ يتالعتاميتال ااهاالينف ا  ي

 تنجاا،  ري قااأميتنشااانيتلي خا االي  ااأ يناا يم  ااميت ييعاااعي  مساااتيتلي االيتيااميم  اااعي
ت عتاهأيفليهلتيتنم قا يا ع يتنعيم عا يت اتعيت م اأعينققفاا ي تن اأن يسأذ اأيتنساعامي الي

  ذئ ليتنم ااار



4 /5 /2017 

لي اليا فاةي اليننفشؤ ليتنيأاياليذساميش ثيفليم ااا ي يتنجف ليتهعي جمشأاياطا  -
ذالي ق يي ي  أ ي ا تماةيتالجااىيتن فجا اذااليها ي يااعي يذا ل ريتنجف ليتن فج ا

 ن ااااأ يشاااا ثيتليهاااالتيتن  فااااةيا ااااع يفااااليتالجااااأ يتنااااعيمااااع اايفااااا يتنجاااا، يسااااالي
 تن فج اذاالي  تإلجاتطافاال ي م ع يتن ا ليتنمليا  عهأيتناطا يتال ااهليمات ةر

5 /5 /2017 

 اهلي   أ  يساذ أيهاليم شااعيذيياافميتنم أ مي عي قأمياطا يتنجف لي    عي سأ ي -
 شااععي فااعيتذاايي  اا ايال ااأعميتنذ ااايسهاامي ااأيا  فاايي ااعييتالذ جااأ ي م  االيفااليلنااير

  أ يفليق أعيغزمري مأسعيقأط،:ي جأميليي  ت يغااي جس قليس ع أيت ق  ي   اأ  ي
تن  اأن ليي تاللياليا ياعي  ااأن لي جاأميليي ا ت يغااااي جاس قلي جامه لي ؤن االييتلتي

  اأيف فماي ري ت اأ ي ساأ ين اأ يتنجا اتايتن ااةيفالي تشاذ ل:ياليساعي الين يم عي  اأ ي
%ي ااالي ازتذامذاااأين  اااأعيغااازمي هااالتيشااا ي سا ااالي ذ اااليذ ااا ي52 ق اااليي قاااعيهذاااأيذاااعفعي
 س جؤ ناأمذأيت أ يش سذأر

8 /5 /2017 

ت مسااااياطاااا يتنجاااف ليي   ااا عي ساااأ يينلي تن خا اااليتنجاأجااااليتنيعااااعمين اهااالي   اااأ  ي -
م ري قأميفلي  أسفاليذشاام أي هأنالي ا جااأيتناا   :ي  ليتن اميتنجاف ليم  ميمذأق أ يهخااي

تإلجاااتطافل ري ن ااأ :ي نااا ين أ ذااأييي–هاا يتن ااااعيتن  اااعيإلذ ااأايتن اااتعيتن فجاا اذلي
ذ لي تن أن ييياأاي ياي اليتن ميتنجف ليياليم يعيياأات ينياىيي تنيااأات يتن جاهااليي

 م   رن م عينذ أيتسم ع يهخااًتي ليتبفعي تذ
9 /5 /2017 

نهعياطا يتنجف ليي    عي سأ يي  ا يي فعي ذ أايتالذ جاأ يي م هاالي ه  اليتن فاأعي -
 ليتن  ميي تجم، يي اعين ياييتن ااأميفاليق اأعيغازميي تنم قا ي اليي ا يتن  اأعيفالي
  أايتبيذعت يتن  أطفال ري شععي سأ يي،مي ؤم اي   لي شمايي عياطاا ينن أذااأي

أنمايشمأاذ أااييفلي  ايتناطأجليسات يتكيي فعي نه اليت  ،عينن أذاأيتالم أعاليفاتذييف
فاليي ي تن  ه  ال تنع نليتن فجا اذال سأنع ايتنمذجا ليتن أ ين  فاليتجمه أميسذأاي ؤججأ ي

   أايذمأطجي ؤم ايسأاا ينفج،  ر
ي ذااعي ذأ اااين االيتنجااف ليفاالي عاذااليات يتكيي ااعًعتي االينهااأنليتبجاااىيتن  اااسالي اال -

تن  اأ ي الي  أسفاالياطاا يتنجاف ليي   اا عي ساأ يي  ااع ه ي االيتن هاأليي فاعيتبهااأنلري



 قأن يز يليتبجاايتن  ااةي   اعي  اف ي لي  شااي اأط، ينجااىي  ااساليم ي ا تي
ن   ييفلي  امي ياايم ا ات ي  ااتةيتبجااىيي سأ ن  ايتن  أ  ليي  أنس تيس  أسفلي

  ليتن  أ  ر
10 /5 /2017 

 ليي   اا عي سااأ يي ااعيتناااطا يتن اذجاالي ا أذ ااامي ااأها ليي فااعي  ااعيتم ااعياطااا يتنجااف -
 ن أايخذأطليساذ  أيقااسأينس ثي   فاليتنج،  يفليتن ذ  لر

هشاا ي  ااعايعسف  أجااليففجاا اذلي  فااعيينلي زااااييأاياااليتنجااف لييس ه  االي تنم تفااعي -
 يساليتن  ذل يااأميتن أنهلي فةي ليتب اليتن أ يم  ذئ اليتنم اأ ليتإلجا، ل يا جا

ن  ااعيتن خا اااالي غااا،عي هماااةيمذجااااعيتن  اااميتإلذجااأذليتنماااأسعينف ذئ اااليفاااليق اااأعيغااازميي
 م  امي ، اأميي نعي همةيتن ذئ ليفليات يتكري ن  ا يتن  اعاينليتن اأنهلي أناةي
ساااقغ،عيتن هماااةييااا،ميزاأامااايينل ااااليتن اااأ يفاااليياااعميتبجاااس عيتنياااأا يي ساذاااًأينلي زاااااي

 مات يي فعي  ميتن همةيفليغزمرتنيأايالينسعىيتذز أييي ت 
قأمي   يتنفيذليتن اهزالين اهلي فم  يي ازت يتب  اعيينلي   ا  لي خا الي  اأ يناا ي -

يعاعًتييف  ئا ي اأي اعيفا اأيهأذا يتن اهاليقاعي ق ا ي فاايي اعيتن  اأطميتن فجا اذاليتن اأ ي
 فلييي2011يي خا ليتن فأعيتن  ذلييه أين فذيي ش ميي،مي  تايتن أهامييتن أ ي2006

 ااؤم ات ينياااىييغااااينذ ااأيهأذاا يمماتيااعي ذاايين اأذااًأين يم ااأا يتن  أ فاالي اذااًأي يااا ري
 ن أ يتب  عيين  ا ليتن عيتالاعذاليي لي تنيعاعيفا اأي  ا،ليتن اهالي الي  ق  اأيفالي
 خا لياجا اليي سأنماأنلياليمجام اعيتن ذاأ ام ييالفماًأي ناعينه االي مأهااعي  اأ يسأذ اأيناجا ي

ذ   أي عيتن  مميي ه ي  ق يياعي ذ لي  يي ذخ ذي ر عيتنا  عي ت 
مف اااعياطااااا يتنجاااف لي   اااا عي ساااأ يع اااا ميجااا  عالين  اااا ايتن  اااليتن اساااااليتإلجاااا، الي -

تب ااهالي فاعي جام ىيتن اأعميتنماليجام  عيفالي عاذاليتناااأميسأن  فهاليتن اسااليتنجا  عالي
  ليتنش ايتنيأا ري21فلي

11 /5 /2017 

  ااالييفا أيم ت ميت م اأمي يااالي فاعييف االيجاأجااليت م ف يني زميتنجف لينجااالي -
 ع لين يجاااذعيقاااأذ ذلريف ااالي ااا نها يت م فااا ي ياااأسات يتنجاااف لين ااا يتبجااااايتن  اااااي
   ااعياعتعي االيسفااعمي اااعتيي هاا ي  م ااميجاأجااليجااأسعينااعىيني اازميتنجااف لييفاالي اااالي

 أطيينف  أسفلرت م ميلت يتني أزيتبجاايتن  اايجاتاياعتعي ليتنسفعميي لنييس عيتجمع 



12 /5 /2017 

نهعياطا يتنجف ليي    عي سأ ييما اسييس  ماحيذئااهيتنا جليف،عا ااايسا ماليي  ا مي -
  ااعين ااأايخ،خااليس شااأاهلي  جاااتطام ي ففجاا اليفاالي  جااه يي سااعاًأيتجاام عتعهين االتيفاالين ي
 ق  ري قاأمي ساأ ي  اةي سأ خأمايي اعيتنااطا يتنا جاليف،عا ااايسا ماليفالي  جاه ي لي

 ي أنااًأيي ا عيا جااأي فاعي ا اعي  تي اليتإلاهاأةي  جاأه م أيفاليتنمجا اليفج اليم اا ي ف
تنجاااف اليفاااليجااا االيي ا ساااًأيساغساااليتنااااطا يتب ااهاااليع ذأناااعيمات اااةي اياااأعي ااامينف ااااعي

 ييس جةي هأنلي جس مذاي يتنا جال ر تإلجاتطافل ي–تن فج اذلي
تب اليتن قاأطليتنماأسعينفجاف ليهش  ي  اأعاي  ، االي ساااليتنذ اأةي اليتجام عتعيي اأزي -

تن فج اذاليينمع اايتن طأ ي ليق عيتنج،حيتنملي خاي فا أيفليتن  ليتن اساليتن  مفلري
 ليي أزيتب ليتن قاأطليتن فجا اذلي خااي فاعيين أيي قأن يتن ذأميتنخأذاليتن سااليفليم ااا

نجاف ليفاليق  ليج،حيي،مي  فاأ ي تج ليتنذ أعيذ لهأيتني أزيس خأي ليي700ذ  ي
 تن  ليي شاامي نعينذييم يذ ف أي نعيات يتكين اميمع ااهأر

14 /5 /2017 

ت ماااع ي ذأ ااااين ذااااليفااالي  اااايتناطأجااالي تن  أ  ااال ي فاااعينهاااأنلينجااااىي  ااااسالي ااالي -
تن  أ ينعىي  أ الم  ينفاعي مي ناعي  اايتنااطا ي اليي الي ااا يتنات امياأجااي افاأ ري

س تسااليتن  أ  االي االيي االيتن اااا ي  ااأ نالي   ااميتن شااات ي االينهااأنليتن  اااسالي نااعي
ا أمياجأنلين اأعميتنجف ليم أنس  يفا أيسأنم اييتن  ا ي تن أيمين اميق االي تنعي ميي ت 

 نسذأط  ر
تجااااامطذأ يي اااال اااالاي  اااا يتنفيذاااااليتن اهزااااالين اهااااالي فاااام  يتبجاااااااي ااااا تليتنساغااااا خلي -

ماالينخسماا يفشااف أريتن  أ  ااأ ي ااعيتن ااع يتن اا ا ذلي يااععًتي فااعيذ اا يتن  ت ااعيتنجااأس ليتن
  يييتنساغا خليذاعتًاينف  اأطميتن فجا اذالي فالي  اع م أي اهماليفام ي   اأ ينف  اأن لي
تن  ذالي ميعاعيتن  تايع  أي نعي  عي اؤم اي  ذالينف ا تايتنشاأ مينف  ا مي ناعي خا الي
  عي شااتهلي نف  اأئي فاعيتنم خااميتن فجا اذلي  ذاعيتذ ااأايتنذئاأ يتنجاأجاليتن فجا اذلي

نعيمشهامي ه  لي  عمي  ذاالي فاعيتن ا اييس شاأاهلييتنل يا اش  أنليمآهمي    يي ت 
تني ااااعيي تجااام أعميتن ااااأميتنعا  ات ااااليتن فجااا اذالي  أناااليتنااام،  يتنااا  ذليفااالي  تي ااالي
تال ااام،ميتالجااام  أا يه اااأيف اااميتبجااااىيتنااالاليقاااع  تي خا اااليتبجااااىي ت  ااااتةيتن ااااالي

  تنهات ليهميجاعين  عميتن  ي تن  ق ر
س ااااثين اااااليجااااايتنفيذااااليتنمذ الااااالين ذئ ااااليتنم اااااااي ااااأطةي اا ااااأ ي  زااااااتيتنيأايااااالي -

تن  ا يجاأ  يشاها ي تباعذالينا اليتن ا ع ييفاليتن أ ا ليتباعذاالي  األييم ا ات ي



تن  اااليتن فجاا اذالي جااسميع اا يتن اااتييقساااميزاااأاميتناااطا يتب ااهااليع ذأنااعيمات ااةيي نااعي
عت م  اأيي تنمازت   يسم  ااعيتنجا، يتن ذ  لري نهاعيتن يم  ا لي م  ااميتن مذجااعي تنمشاأ اي ت 

ياااأاتي اساااأيتجااماتماياأيه ااأينهااعيساااألي  ااأليتناال يني ااعي فاااييتن ااأعميتن اااةيفااليتن  االي
 تن اساليتنخأ ذلي تن شااليتنمليتجم أفم أيتن  فهليفلي أا يتن أ ل ر

15 /5 /2017 

تن فج اذليفليتنلهاىييش ةتن ييياطا يتنجف ليتن فج اذالي    عي سأ ييهف ليبسذأاي -
 أ ااًأي فااعيتنذهسااليياليااازتمي م جااهًأيس   قااييي69نليشاا سذأيس ااعي يي،ن ااأنفذهسااليينهااعيي69

قأ االي ي فااعيتنه ااأحي تنذ ااأمي مااعيع ااايتال اام،مي ت  هأ فااًليغااااي ذ   االيي سأذاايي  اااا
يع نمااييتن جاام فليهأ فااليتنجاااأعمي  أ اا م أيتن ااع يتنشاااقالي فااعي ااع عيتناتسااعي االي زااااتل

  ر1967ن أ ي

16 /5 /2017 

ن اةياطا يتنجاف ليي   ا عي ساأ يي الين فاييساألي اجامياةياطاا يتنا زاتايتإلجااتطافلي -
سذاأ اليذمذاأه ينفع  مينم  اعيتنج،  يي قأم:ي ذذاأي ياأهز لي ذ اعينااعاذأينفجا،  يي شاااتي
ري نااااعينذ ااااأي فا ااااليخ اذااااليايااااةي فااااعيتنيأذااااةيتإلجاااااتطافليتنم أ  ااااأيقسااااميفاااا ت يتب تل 

 ن ااأ ي سااأ يفااليهف االينن أهااأيفاالي تن اهاازيتنخ ااأفليتإلجاا، ليتن ذااع  يين اا يتالخذاااليي
س   ايقاأعت يتب زتةي ن  أايتنسان أليي   خفليتنجفييتنعسف  أجاليتن  م اعالي  اععي
 االيتنشي اااأ يتال مسأااااليتن ذعاااليي لي  ااأيذجاا عي ناااييهاا يم ساااعي ااميتنااع نمالي فااعي

ن جاااام فليلت يتنجاااااأعمييس أ اااا م أيتن ااااع يتنشاااااقاليييين يع نااااليففجاااا اليت1967 ااااع عي
 م اشيسأ لي ج، ي نعييأذةيع نلي جاتطام ر

17 /5 /2017 

ن اااةي  اا يتنفيذااليتن اهزااالي   اا ميتن ،قااأ يتن  ذاااليفاالي اهااليفاام ي اازت يتب  ااعيي -
ي تنفيذليتإلعتاال ي مجفا ي عتاميق أعيغزمين ه  ليتنم تفعري  لين فييسأليم   ي  أ يس مخ

ميتب  عي ذييع ليهلهيتني  مييفقليتب  ايمميييذ  يتن  ا لي م ااايهأ ميفليذ جي قأ
 تنم أ مي عي اهلي  أ ر

18 /5 /2017 

ييااااأميتن ااأنهليينلي تن س اا ثيتنيااأ ينفاااطا يتب ااهااليتنجااف لي فاالي زااااييأايااالن -
ي 67 تن  مفاالي اااأ يين  فاااليتنجاا، يياجااا ليغااااذس، ي  اااميتنااعيتبات االيتن فجااا اذال



نفم  ااااااينزاااااأاميتناااااطا يع ذأنااااعيمات ااااة ري قااااأميتن ااااأنهليفااااليم اااااا أ ي لت اااااليي لي
 غااذس، يجافم ليي،ميزاأاميي عي جاؤ ناليففجا اذاالينفم  اااينزااأاميمات اةيتن  ااامي

 تبجس عيتن  سم ر
20 /5 /2017 

تن م اعميقأمين اليجاي تنفيذليتنمذ الالين ذئ اليتنم اااا يي اأطةي اا اأ يي لي تن الااأ ي -
تب ااهالييأاجينالي    أ ي أناالين يتقم اأعاليففجا اذالييس اعي اهالي  اأ  ري نهاعي
 اا اأ يفاليذاع مينايي فااعيهاأ شين  اأميتن ذماعىيتالقم ااأع يتن اأن ليفاليتنس اايتن ااا ي
 تباعل يينلي تن ااااامي اااالينااااالي اااا   أ ي فااااعي اهاااالي  ااااأ ييهاااالي اااا ألي  ااااعمي

 ففج ال ر
اطا يعتطااميشاؤ ليتن،يطااليتناعهم اييزهاااأيييذئ ليتنم ااانهخعي   يتنفيذليتنمذ الالين  -

ليجاأجاااليتنمشاااااعي تن  اااعي تإلاهاااأةي تالجاااما ألي تنم  ااااعيناااليماااذي يفااالي  ااا ينتبغاااأيي
تن  ااااليتإلجاااا، الي تن اسااااليي مااااع ااي اااأيمس ااااعي اااالي  اااأن يففجاااا اذالريياااأايلنااااييياااا،مي

نفيذاليتن  ذااليتن فااأيإل ااأاينفذهساليتنال يذئ ماييتي69تن  ايأليتن اهز يإل ااأايتنالهاىي
 لهاىينفذهسليفليتن  أفئليتن ج عيفلي يا يعاايتنسف ر

تنم ااعياطااا يتنجااف لي   اا عي سااأ يساا زاامي تن ااعم ي تإلجاااتطافال يتنجااأس لي مجاااسلينا ذاال ي -
، يتن ساا ي الينا فعيهأ شيتن ؤم ايتالقم أع يتن اأن ليساأنس ايتن اا ري ذ امي  قاعي  ت

سذااأ اليي تإلجااتطافل  ذيي جم عي  تميتن ق ينف أاياطا يتن زاتايي سأ يق نييي،ميتنف أا
 ذمذاأه ينفمسأ ثي  مي جم سميتنمج الي نفجاايقعً أيسأن  أ  أ ري

23 /5 /2017 

جااااف ي فااااعي اااالي ااااأط، يتبجاااااىياطااااا يتنجااااف ليي   اااا عي سااااأ يياجااااأنلي نااااعيتناااااطا ي -
جاي ليتال ام،ميي م أنسايييتب ااهليع ذأنعيمات اةييممذاأ مين  اأعينسذاأط  ي تبجااىيفال

 تنمعيمينعىي ه  ليتال م،مي لينيمي ذ أاي  أذأميتبجاىي تإلفاتجي ذ  ر
نهعياطا يتنجف ليي    عي سأ ييتذيي  فعيتجم عتعين  ت فليتن  مي عين ااهأينفم  مي -

ل يي  شاااااعًتي سأن  ااااليتن اساااااليتإلجاااا، اليا نااااعيمجاااا اليساااااليتن فجاااا اذاالي ساااااليتإلجاااااتطافا
 أ يي شععًتي فعي تإلنمزت يس  أاسليتباهأة ري ياععي ساأ ييفالي ذالي  أيم يميتب ااه

 ااؤم اي اا  لي شاامايي ااعيتناااطا يتب ااهااليع ذأنااعيمات ااةييفااليق ااايتناطأجااليس عاذاالي
ساااا ين ااا ييتناااا  يتنخ،خاااأايي تنمزت اااييسأنم اااأ لي اااعيمات اااةين  اااعي ااا  ليجااا، يمأااياااالي اااعي

 م اااأعي اااميالأايفااالي  أاساااليتإلاهاااأة ري ع اااأي تإلجااااتطافااليي هااالنييتن  ااامي  اااييهشااااه
نم ااااشييذساااًأينيذاااةي اااعي جااااتطاميي  اااميق اااأاأيتن  اااعيهأفاااليي67تناااع نمالي فاااعي اااع عي



 ت  مااات يتإلم أقاااأ يتن  ق اايينم ساااعي سااأعاميتنجاا، يتن اساااليي ف ااأي ااأيماا يتنمأهاااعي فاااييفاالي
 تن  ليتن اساليتبيااميفليتباعل ر

24 /5 /2017 

 ليسأجاا يتناطأجااليذسااامينساا ياعاذااييي لي عاذااليتن ااع يتنشاااقاليس  عجااأم أيقااأميتنذااأ عيتناجاا -
تإلجا، الي تن جااا اليهاالي أ اا ليع ناليففجاا اليي جاامس عيهاالنيي ناعيتبسااعري   ااةينساا ي
اعاذليفليساألي   لي فعيم اا أ ياطا يتن زاتاي تإلجاتطافل يسذااأ اليذمذااأه ي ا مي

 ماايتبيااا تايي م  ااااعيتن  اااعيتن اااأط ييتن اااع يس  ناااي:ي ليهااالهيتنم ااااا أ ي اااليشاااأذ أيمااا
 ت  أقاااليتن جاااأ ليتنماااليا ااا  يس اااأيتنااااطا يتب ااهاااليع ذأناااعيمات اااةينم  ااااعيتنجااا، يساااالي

 تن فج اذاالي  تإلجاتطافاال ر
25 /5 /2017 

قااأمياطااا يتنجااف ليي   اا عي سااأ ييذ االي ااعي  أنااةي ي تذذااأيتبجاااىيتن  اااسالي االي -
 جذذم ااااين ااا يي ناااليذجااا  يساااأليا اه ااا تين ييتن  اااأ يي جاااذ  ي ناااعيياااأذس  يي جاااذؤاعه ي

ليشااأايتكيجا  ااف لي فااعي  ااأنس  ري ن ااأ ي سااأ ي هاالهيتنااع اميمهمجااةي اماتي اا تيي ت 
نه اااليسأن االهيبذ ااأيمااأمليفاالي قاا ي اااجييااعًتيي  اا ةييااعتيي اااثيا اا  ينجاااتذأيتبس ااأمي

اي اليسق اتةي  م حي ليتن  أ يعتيميجي ليتال م،ميي لينيمي  أنةي ذجأذاليالينهخ
 نقم ر

27 /5 /2017 

نهعياطاا يتنجاف ليي   ا عي ساأ يم جاهييس ساأعاميتنجا، يتن اسااليه اأيهاليي شاععًتي فاعي -
اف ااييتن ااأ عيتالنم اااأ ي فا ااأي تن  اازي ااالي ناأم ااأيتنماالياياااةينليمسااعنيسقذ ااأايتال ااام،مي
   ذيااأزيتالجاام ،م ري قااع ي سااأ يشااا ًأي االيتالم ااأال يتنيأاااالي ااعيتإلعتاميتب ااهااالي

 تنيعاعمي ذلي  فليتالذميأسأ ي م نليتناطا يمات ةي  أ ير
29 /5 /2017 

اعتي فاااعيتإليااااتات ي تإلجااااتطافال يتنم جااا اليس اااأيفاااليلناااييتال م اااأميس ااا يتن اااع ييقاااأمي -
ذسااامينساا ياعاذااليي ليهاالهيتالياااتات يمشااهمي يأن االييتنجااف ليتنذااأ عيتناجاا ليسأجاا ياطأجاال

يي تنال يا مساااينليتن ا ليتن اساالي تن ااع ي2334ي ااامين ااتاي يفا يتب االيتناع نلياقا ي
ييسأإل ااأفليتنااعيمأهاااعهي فااعي ااع يشااا اليتالجااما ألري1967تنشااقاليناتمي  مفاالي ااأ ي



 ن ااأ يينليهاالهيتالياااتات يتنم جاا الييجم ااايسااأني  عيتن سل نااليإل ااأعميتن اااأمينف جاااامي
 يي جمؤع يتنعي زاعي ليتنم ماي تال م ألر تنجف ال 

30 /5 /2017 

ماماسااأ ين  ااعين ااأاييل اا يتنفيذااليتن اهزااالين اهاالي فاام  يي اازت يتب  ااعيي  ياا عيناااذ ااعي  -
  جاااااااتطافل يياااااا،ميتن ماااااااميتن أع ااااااليي نااااا يااااااام يم عاااااااعين يشاااااالايفااااااليهاااااالتيي–ففجااااا اذلي

تني    ري نهعيتال  عينليتناطا يتب ااهلييع ذأنعيمات ةيينا يا اع ي ماعيتنف ئالين ي
ناع نمال يي  مسااًتينلي نبيا تايغاااي  تمااليب يي لينم اااييتن  فااليتنجاف الي فاعي  اميت

 م ايييع خ ر
قأمي جمشأاياطاا يتنجاف لينفشاؤ ليتنيأايااليذسااميشا ثييي ليهذاأيي  سأن اليهسااام يفالي -

 اااأيذشااااهيتإل ااا، ي تإلجااااتطافل ي ااا مي اااأي   ااا يساااا شيأاي اااأع ي   اااات  يساااالي ساااأ ي
تاي تإلجاااااتطافل يسذاااااأ الي تناااااطا يتب ااهااااليع ذأنااااعيمات ااااةييسجااااسةي اااازت  ياطااااا يتناااا زاي

 ذامذاأه ي تم أ يي سأ يسأنم اامي فعي تجاتطام ري
 ذ عيش ثيي،مي عاثي عي  ا ليتن علي قا عين يشايأا  أع ي  اات يي   ا ًأينذايي
ين ااعميي اا ي  فاا ي االيتن ااأق يتن فجاا اذليتناال ي  اااين ااأايسااا ين اا ييسااأليذ أشااًأيتجاام اخ

تالجم جأاي الي اععي اليتب ا ايتن   ساهالييعقأطعيف  يساليتناطاجاليي أ ميي،ن أيمات ة
تنملينسف ييس اأيذمذااأه يي ااثيم اعخىيتن فاعيتن فجا اذلين الهيتإلع اأات ي شااحيتن  قا يي

ميتنف أاي نعي ايأسليذجساًأر  نام  خ
ت م ف يق مي ليي اأزيتب اليتن قاأطليتن فجا اذلييتنشااني فالي ساعتن أعاي مااعييتنعت االي -

شااا أميتن اا ليتن  مفااليي لنااييقسااامينلتلي  ااااةرييتن  ااا  ي ايااميتإل اا،حيفاالييذااال
 نفااأعينقااأاةي ماااعييسااأليقاا مي االيتن قااأطليت م فماايي االيسامااييقساامينلتليتن  اااةيسف ئااأ ي

 قفافليي اف  تيم ج، يتبهميسمأياميت م أنيين أيس عيمذأ ميتإلف أار
31 /5 /2017 

ليتبجااىيتالس اأميقأمي  ا يتنفيذاليتن اهزاالين اهالي فام  يتبجاااي اا تليتنساغا خليي   -
م هذااا تي اااليتذمااازتعيي فااالي اااليتإلذياااأزت يتإلذجاااأذالي تن أعناااليي فاااعيتنااااغ ي ااالي ناااليتن  اااعي
تن  شااااالي تإلاهااااأةيتب  ااااعيتناااال يتجااااميع مييتعتاميتنيجاااامأس ي تإلجاااااتطافل يفاااالي  تي اااالي
تإل ااااتةيي سااالنييجااايف تي ااا  عًتي جااا  ااًأيغاااااي جاااس عيفاااليجااايميتن اهااال ري ن اااأ ي

ييتب ميس ااعيم فاااعي  اااتةي تن اااالي تنهات اال :ي ن ااعيم هذااأي االيتذماازتعيتنساغاا خليفااليساأذاا
ي فلي ليتإلذيأزت يتإلذجأذالي تن أعنلي فلي  ع م أي  أعميتنزاأاميتنخأذالين أط، يتبجاىي
تنمااليم ق اا ي ذااليجااذليم ااسااًأي م جاااليشااا  ي ئااا  ي اااأم  يتنا  اااليي  اامي شااه، ي



بشاسأمي تن ا اعي تنس جا أ ي تن  أنيالي تنهاأذمالي أن لي ذليجذ ت يمم فاعيسأبجااات ي ت
عياأميتن ،سا يي هالنييمشاهامينيذالي اليهساأاي جاؤ نلي  اف ليتنجااي لي  تن شامااأ ي ت 
نف  تاي عي  خفليتبجاىيفليتباأ يتن فافليتن أع لين ذأقشليهأفليتن شاه، يع ليتجامخذأاي

   ف أ ر

 

 


