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EF نويملع ءانجس ، لاشرام دنالورو ەاخلداع ا1,رافل ة,+حلا
G ناريإ 

 
78 ناثحا&لا لاشرام دنالورو ەاخلداع ا&%راف 

 ة@سا@سلا مولعلل (CERI) ة@لودلا ثوح&لا زكرم 9
78 ناع&قQ ،ة@ملعلا ثوح&لل O89طولا زكرملاو

78 نجسلا 9
 انيجس 15 لثم .2019 ناوج 05 ذنم ناريإ 9

 مل )سسجت ،ماظنلا دض ةQاعد ،ةلودلا نمأ mع ءادتعالاj مهت( ةQد@ك ة@سا@س مهت امهل هجوت ،امهcdغ
 ةلافكj لاشرام دنالورو ەاخQدأ ا&%راف نع جارفإلاj ةمwحملا ت&لاط ذا ة@ناريإلا ةلادعلا Osح الو ادحأ عنقت

78
78 ەاخلداع ا&%راف دض سسجتلا ةمهت تطقسأ ىرخأ ةمwحم نأ ام{ |cمس}د 9

�8ناج رهش 9
 سرحلا نأ الإ .9

78 ب�س�ملا وهو ،يروثلا
 نم ءاوس ،ةcdخألا ةمل�لا mع ذوحتس} لازي ال ،ة@فسعتلا تالاقتعالا ەذه 9

78 تمت Os9لا زاجتحالا ة@ف@ك ث@ح نم وأ اهئد&م ث@ح
 .ةQاغلل ة@ساق فورظ 9

 
78 تثدحت ەاخلداع ا&%راف

  اهتفصوو اهركذ mع دحأ ؤرجQ الو اهسفنب فرعت مل ةوق نع ددصلا اذه 9
"jة@سكعلا ةوقلا".  

78
�8اط%|cلا �9اcsسألا Q�9دا�ألا بناج �إ ،ةcdخألا تماق ،c| 2019مس}د 24 9

 با��8ب ، ت|cل@ج-روم m9@ك 9
�8ناج رهش لاوط ترمتسا ماعطلا نع

 اهنم انبلط دقو ة@حصلا اهتلاحل cdطخلا روهدتلا مغر 2020 9
78 تعمُس ةصاخلا اهقوقحو ة@ملعلا ة%¤حلا ماcsحال ةد%£ملا اهتلاسر نأل اهبا�8ا قيلعت

 ءاحنأ عيمج 9
  .ملاعلا
jع نالاحُ@س لاشرام دنالورو ەاخلداع ا&%راف نأ انغلm حم نم 15 مسقلاwةع@بط¦و ،ة%روثلا نارهط ةم 
  .ةم�احملا ةهازن وأ دا@حل نامض يأ دجوي ال،لاحلا
78 رارقلا باحصأ

 و - 9©وقلا نمألل mعألا سلجملاو ،ةلودلا سلجم - ة@عامجلا رارقلا عنص تاسسؤم 9
 نحنف ،مويلاو .ةروثلل mعألا دشرملا �إ ىوس اً%روتسد نوعجري ال يروثلا سرحلل "ة@سكعلا ةوقلا"
78 ەوعدنو اضQأ كلذ mع دن�س»

 ،1979 ةروث ىركذj لافتحالا موي ، 2020يرف@ف 11 ،ءاثالثلا اذه 9
 ەاخQدأ ا&%راف ر%¤حتب ةروثلا سارحل رمأ رادص�ب ملظلاو ةنا@خلا نم ة@مالسإلا ة%روهمجلا ذاقناو فاصنال
78 الإ اوؤطخQ مل نيذلا لاشرام دنالورو

 .d8°لما{ لالقتساو ةهاc88ب مهتنهم ةسرامم 9
 اوذقنأ ،d8°ثحا&لا اوذقنأ" :انزحم ءادن اهءارو عبقت Os9لا نا&ضقلا فلخ نم ەاخلداع ا&%راف انل تلسرأ
 ".خــــ%راتلا اوذقنت ³9 ة@ملعلا ثوح&لا

78 ة@مالسإلا ة%روهمجلا مهي ءادنلا اذه
78 انك ءاوس اع@مج انمهي اضQاو طسوألا ق·¶لا ةقطنم 9

 وأ ا¦وروا 9
78 وأ ا@سآ وأ ا@ق%¤فا

  .ةرح مولع نود رح عمتجمل دوجو ال ذا اهي«ناجj ة@ك%¤مالا ةراقلا 9
  
	 		
	


