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يقيرعل ا ميركلا دبع طبلا لفون / يناويح جاتنإ سدنهم

/ ىلاةياغلا عتو هناحبس هللا نم يتلا تاراهملا و تاردقلا نم ةدافتس اال مكن اكم إب هنا متيأر اذإف هقيقحتل ىعسي فده انم لكل
كلذو مكلمع منخالل اهنودشنت يتلا فاده قاأل يقحتل مكيدل لمعلا قيرف ىلإ تممضنا ول اديعس نوكأسف انيلع

. زيمتم يفيظو ىوتسم قيقحتل

ة/ ءاعنصربخلا - ةينميلا ةيروهمجلا نجاودلل هللا راج ةكرش 1994–1999م
لاالمح تاهمأ عرازم ريدم

. تاهم األ عرازمل جاتن واإل ةياعرلا و ةيبرتلا لا معأ ةفاك نع لوئسم 

تائفلا عيمجل ولاالمح ضايبلا و تاهم لأل ةيفلعلا تاطلخلا بيكرت نعو ةكرشلل ةعباتلا فلعلا عناصم نع ينف لوئسم 
. ةيرمعلا

. شرلا وأب نقحلا ءوأب باملا ءاوس اهعاونأ ةفاكبو تاحاقللا لك ميدقتو ءارجإ 

ريوطتو ةيمنتل تاحرتقمب اذكو ةمئاقلا لكاشملل لولحلا ب ةعوفشم ةيمسوملا و ةيمويلا ةينفلا ريراقتلا دادعإ 
. ةفلتخملا لمعلا بناوج ةفاك يفو ةكرشلا ب لمعلا بيلا سأ

نم ديدعلل ةيراشتسا تامدخ ميدقت يف لثمتت ةرح لا معأ 1999–2001م
جاتنا يراشتسا / ءاعنص – ةينميلا ةيروهمجلا يف ةصاخلا و ةيموكحلا تاهجلا

يناويح

ثالث ةينميلا ةيروهمجلا ب يرلا و ةعارزل ا ةرازو – ةيناويحلا ةورثلل ةماعلا ةراد يفاإل ( دقاعتلا ماظنب ) لوئسم 
. تاونس

ةورثلل ةماعلا ةراد –اإل يرلا و ةعارزلا ةرازول ةعباتلا ةيداشر واإل ةيرطيبلا الت محلا نم ديدعلا يف تكراش 
ةيناويحلا

ب ةصاخلا ةيحصلا و ةيريطيبلا الت محلا نم ديدعلا يف ةكراشملا _و يعارزلا دادعتلا – تفرلا يداو ىمح )
( ةريبكلا تاناويحلا

. نميلا يف صاخلا عاطقلل ةعباتلا تاهم األ عرازم نم ديدعلا ىلع ينف فرشمو يراشتسا 

. ةصاخلا تاكرشلا نم ديدعلا يف ةيرمعلا تائفلا عيمجل نقحلا ةقيرطب نجاودلا تاحاقل قيرف سيئر 

كلذكو نجاودلا ربانع ذيفنتو ميمصت عم يناويحلا جاتن اإل عرازمل ة ينفلا ةيو داصتق اال ىودجلا تاسارد دادعإ 
. زعاملا و مانغ رئااأل ضح

. ةلماكتم نجاودو ةريبك تاناويح عيراشم ميماصت 

نخالن ةكرش يف تلمع تاونس 9 يلا وح 2009/10/30م ىتحو 2001
زعت – ةينميلا ةيروهمجلا ( ةحباس ) نجاودلل

. جاتن اإل ىتحو سيسأتلا نم لماكتم تاهمأ عورشم ءاشنإ ىلع لماكلا فارش اإل 

واإل ةياعر وال تيكاتكلا لوصو نم ناعطقلا ب ةصاخلا ةيراد واإل ةينفلا األمعلا عيمجل ( يرادإو ينف ) لماك فارشإ 
.( ةينف ةرادإ – ةيحص ةياعر – ةيذغت ) عيبلا ىلإ جاتن

. ةيرهشلا و ةيعوبس واأل ةيمويلا ةينفلا ريراقتلا دادعإ 

جئاتنلا خالل نم كلذو ةكرشلا ب لمعلا ريوطت بيلا سأ راكتباو ةمئاقلا لكاشملل لولحلا و تاحرتقملا ميدقت 
. فيراصملا ليلقت خالل نم حابر األ ةدايزو جتنملا توكتكلا ةيعونو جاتن لإل ةزاتمملا

زعت: نجاودلل ماس ةكرش يف تلمع 2012/11 رهش ىتحو 2009/11 رهش نم

هع اونأب يناويحلا جاتن يفاإل ةبستكم ةيلمع ةربخو لصاوتم لمع ةنس 25 يلا وح 2019م ىتح 1994/6م رهش نم

ةينميلا ةيروهمجلا
زعت



. ةكرشلل ةعباتلا تاهم األ عيراشم نع ال وئسم 

. ايحصو اينف . ةكرشلا نئابزل ةعباتلا كلذكو ةكرشلل ةعباتلا لاالمح عرازم نع ال وئسم 

ةكرشلل ةعباتلا ةديدجلا تاءاشن اإل نع ينف لوئسم 

ةرادإ ـ ةعارزلا ةرازو ىدل ًايمسر ًافظوم اآلن ىلإو 2010/10م رهش نم 
زعت. ناويحلا ةحص

. ناويحلا ةحصو يناويحلا جاتن باإل ةصاخلا تاودنلا نم ديدعلا يف تكراش 

لااإل جم يف تاديفتسملا و نيديفتسملل ةيبيردتلا تارودلا نم ديدعلا يف تكراش 
: لثم تامظنملا نم ددع )‘عم ةحص / ةرادإ ) يناويحلا جاتن

رفاعملا ةيريدم يف "SaveTheChildren" ةمظنم 

هلا كو هيمنتلل يعامتج اال قودنصلا - ةيوام ةيريدم "IMC" ةيلودلا ةيبطلا ةمظنملا 
نافيح هيريدم وافلا همطنم - هيزعتلا و هنبقم هيريدم smps سبمسا

تاناويحلا ةيبرتب قلعتي ام لكب تاديفتسملا و نيديفتسملا بيردت ىلع تلمع ثيح

نع ةذبن – ضارم نماأل ةياقولا قرط – رثاكتلا – اهعاونأ عيمجب ةيذغتلا - نكسملا )
( ةيجراخلا و ةيلخادلا تايليفطلا – ناويحلا بيصت يتلا ضارم األ

ريخلا عرازم ةكرشل آينف أريدم ت 2019/12لمع ىت حو 2012/12 رهش نم
ةكرشل ةعباتلا الالمح عرازم ل دعب نع اعباتمو تاهم اال عيراشمل اينف اريدم ـ: عادر نجاودلل

هراجتلل ريخلا عرازم

ليصحتلا

يمل لاع

ءاعنص – ةينميلا ةيروهمجلا ءاعنص ةعماج – ةعارزلا ةيلك 1994–1990 نم
. يناويح جاتنإ – ةعارز س ويرولا كب 

ديج ماع ريدقتب جرخت 

مولعلاتاياوهلا ب قلعتي ام ةصاخو مولعلا ةفاك يف ديدج وه ام لك ىلع واإلطالع ةءارقلا
. قئادحلا قيسنتو رتويبمكلا ماع، لكشب يناويحلا جاتن لإل ةيرطيبلا و ةيحصلا

اآليل.تاراهملا بساحلا مادختسا ىلع ةردقلا 

. ةيزيلجن اإل ةغللا ب ثدحتلا 

ل كشب ةيناويحلا ةورثلا ةدايزو ناويحلا ةيبرت صخي امو يناويحلا جاتن باإل ةقلعتملا تارضاحملا ءاقلإو بيردتلا 
ماع

بوك – يف يج درباه يج- وربياه – نإ وربياه ) ضايبلا و تاهم الالتلأل سلا نم ديدعلل ةيبرتلا تاراهم باستكا 

لا سا لا نامهول - رفير نايدنا – زركيأ روب –رآ صور ي- الدنه يساك 100و400و500- يناطيرب بوك – يدنه
( يدنه لا شرام - سنافوب -

( لسكأ / تنوبرواب درو/ / زودنيو ) رتويبمكلا يف تارود ىلع لصاح 

و ةيلخادلا ضراعملا و تارمت وملاؤ تاودنلا و تارودلا نم ريثكلا روضح
ةيبرعلا تارام اإل يبد يف يمارجا و ةرهاقلا يف انيرجأ لثم ةيجراخلا

هرهاقلا رصم 2019م انيرجا ضرعمو يملا علا نجاودلا رمتؤم اهرخا . ةدحتملا

ى رخأ ةيصخش تامول .عم نميلا - زعت الد:1970م يملا لحمو خيرات 

األوالد:3 ددع جوزتم : ةيعامتج ةلااال حلا 

( ةيزعتلا ةيريدم ) ةيوام قرفم – زعت : مئادلا ناونعلا و نكسلا 



جاتن لااإل جم يف نسة2019م ىتح 1994م ةنس نم ةربخ هنس ل26 هرصتخ م ةذبن قبسام
ب ةصاخلا ميماصتلا كلذكو ( صاخلا \ ماعلا ) نيعاطقلا يف لصاوتم لمع هو عاونأب يناويحلا

. نجاودلا و ةريبكلا تاناويحلا نكاسمو عيراشملا
ريدقتلا و ركشلا ليزج مكلو 771077024_736449005 نوفلت

يقيرعلا لفون / يناوبح جاتنا سدنهم


