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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022	ويام 	8:00،9 نم اًرابتعا 2022 ويام 8 - ويام5	 

 

 يلمعلا عضولا
 ، ايناركوأ يف كسناهولو كستينود يتقطنم يضارأ ىلع اهترطيس ضرفل اهموجه يسورلا داحتالا تاوق لصاوت 
 تاراطملل ةيتحتلا ةينبلا ريمدت ىلإ يسورلا داحتالا دوهج فدهت  .اًتقؤم ةلتحملا مرقلا ةريزج هبشل يرب رمم ريفوتل كلذكو
 .دوسألا رحبلا تايلمع ةقطنمو ايناركوأ قرش يف ةيناركوألا ناريطلا تايلمع عنم لجأ نم
 عقاوملا دض ةفثكم تابرض تذفنو فيكراخ هاجتا يف اًداضم اًموجه ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تنش ، كلذ نم اًلدبو 
 .تارئاطلاو رايط نودب تارئاطلا مادختساب ، دوسألا رحبلا يف ينيمز ةريزج يف ةيسورلا
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا 
 نيتاه ىلع ةيخوراصلا تامجهلا لازت ال ، يموسو فيهينريشت يتقطنم نم ةيسورلا تاوقلا باحسنا نم مغرلا ىلع 
 ىرق تمجاه ةيسورلا تاوقلا نأب ةيناركوألا دودحلا سرح ةرئاد تدافأ ، صوصخلا هجو ىلع  .ةرمتسم نيتقطنملا
 .فصقلا ةجيتن فيخوله ةدلب يف ةيدوهيلا ةربقملا تررضت امك .ويام 8 يف ةيسورلا يضارألا نم ةيدودح
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 زكرملا نع اًديعب ةيسورلا تاوقلا عفدي امم ، فيكراخ ةقطنم يف ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل داضملا موجهلا رمتسي 
 نم لامشلاو قرشلا ىلإ ةيناكسلا زكارملا نم ديدعلا ىلع اهترطيس ايناركوأل ةحلسملا تاوقلا تفنأتسا  .يميلقإلا
 عقاوملا ةداعتسا اولواح ، ويام 5 يف ، صوصخلا هجو ىلع  .يناركوألا مدقتلا فقو ةيسورلا تاوقلا لواحت  .فيكراخ
 يف قرطلا ىلع روسج ةثالث ةيسورلا تاوقلا ترجف ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .فيتلاس يراتس ةنطوتسم نم برقلاب ةدوقفملا
 .ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا مدقت فقو لجأ نم فيكراخ ةقطنم
 ةيلمع ةقطنم يف ةيناركوألا تادحولا ةرخؤم ماحتقا لجأ نم اهموجه ةلصاومل ةيسورلا تاوقلا دعتست ، مويزيإ هاجتا يف 
 .ةكرتشملا تاوقلا
  .ةقطنملا يف 13 بيصأو صاخشأ 7 نع لقي ال ام لتُق ، ويام 8 و 5 نيب  .لقأ ةوقب نكلو ، فيكراخ ةقطنم فصق رمتسي 
 يرويره يناركوألا فوسليفلل رشع نماثلا نرقلا فحتم ةيخوراص ةبرض ترمد - يفاقثلا ثارتلا عقاوم ريمدت متي
 .ادوروفوكس
 شيجلا ىعسي نيتللا ، انسابوبو ينزيبور يتدلب نم برقلاب تاكابتشالا فنعأ رودت  .كسناهول ةقطنم يف رمتسم لاتقلا 
 ىلإ يناركوألا شيجلا بحسنا ، انسابوب ةقطنم يف  .كستينودوريفيس ىلع يفاضإ موجه نشل امهلالتحال يسورلا
 تاوقلا نأ كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا تدافأ ، ويام 6 يف اًضيأ  .عافدلل لضفأ لكشب ةدعم ةديدج عقاوم
 .انيميرك ةيلحم نم برقلاب ستينود يكسرفيس رهن رابجإ تلواح ةيسورلا
 ويام 7 موي ءاسم يف ، اذكهو  .هلمكأب ةهجاوملا طخ لوط ىلع ةيوجلاو ةيخوراصلا تابرضلا رمتست ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب 
 60 نم رثكأ لتقم ىلإ كلذ ىدأ دقف ، ةيلوألا تامولعملا بسحبو  .اكفيروهوليب يف ةسردم ىلع ةيوج ةراغ كانه تناك ،
 .ةسردملا ينابم يف نيئبتخم اوناك اًصخش
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
 هاجتاب ةيسورلا تاوقلا مدقتت ، ةقطنملا لامش يف  .هلمكأب ةهجاوملا طخ لوط ىلع كراعملا رمتست ، كستينود ةقطنم يف 
 مايألا يف  .لوبويرام يف لاتسفوزآ عنصم ىلع اهئادتعاو اهفصق ةيسورلا تاوقلا لصاوت ، ةقطنملا بونج يفو  .ناميل
 .كستينود ةقطنم يف لقألا ىلع 20 بيصأو نييندم 9 نع لقي ال ام لتُق ، ةريخألا
 عضولا  .ةقطنملا يف ةيوجلاو ةيعفدملاب هفصق يسورلا شيجلا فثك ، ايهزيروباز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلل اًقفو 
 نافيإ دافأ  .كستينود ةقطنمل ةيرادإلا دودحلا نم ةبيرقلا ، لوبييلوه نم برقلاب ، ةقطنملا نم يقرشلا ءزجلا يف ةدح رثكأ
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 ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا حامج حبك لواحت ةيسورلا تاوقلا نأ ، ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا مساب ثدحتملا ، فييفيرأ
 .ةيناركوألا ةيعفدملا تادحو ريمدتو
 :وربيند هاجتا 
 ، ويام 7 يف ، لاثملا ليبس ىلع  .ةيويحلا ةيتحتلا ةينبلا ريمدتل ايناركوأ طسو يف تابرضلا ةيسورلا تاوقلا لصاوت 

 .افاتلوب ةقطنم يف ةيتحت ةينب ةأشنم ىلع اًيخوراص ًاموجه اونش
 :يبونجلا هاجتالا
 ةيعفدملا مادختساب ةيسورلا لامعألا ىلع يناركوألا شيجلا دري  .هير يفيركو فيالوكيم يهاجتا يف فصقلا رمتسي 
 ةريخذ عدوتسم ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا ترمد ، فيالوكيم ةقطنم يفو  .يبونجلا هاجتالا يف رايط نودب تارئاطلاو
 .ةيركسعلا تادعملا نم ةعطق 20 وحنو ودعلل
 لازنإ قروز رايط نودب تارئاط تبرض  .ينيمز ةريزج ميلقإ يف ةيسور عقاوم ىلع تابرض ةدع يناركوألا شيجلا ذفنو 
 تاوقلا  .ينيمز ةريزج ىلع ةراغ يناركوألا ناريطلا ذفن امك  .Tor زارط نم وج ضرأ خيراوص يماظنو يسور
 برقلاب اًيجيتارتسا مهم عقوم يف ةعقاولا ، ةريزجلا تاناكمإ لالغتسا ىلع ةرداق ريغ ٍفاك يوج عافد معد نودب ةيسورلا
 اهنأل ، ةريزجلا ىلع ةرطيسلا ىلع اًضيأ ةرداق ريغ ايناركوأل ةحلسملا تاوقلا نإف ، كلذ عمو  .بونادلا رهن بصم نم
 .ةيسورلا تابرضلل اًلهس اًفده كلذ دعب حبصتس
 ، ةقطنملا يضارأ ىلع ةيخوراص تابرض اونش ، ويام 8 و 7 و 6 يف  .اسيدوأ ةقطنمل اهفصق لصاوت ةيسورلا تاوقلا 
 .ةينكسلا ينابملاو ةيندملا ةيتحتلا ةينبلاب اًرارضأ قحلأ امم
  
 يناسنإلا عضولا 
 ايناركوأ يف نييندملا اياحضلا ددع غلب ، ويام 6 نم اًرابتعا ، ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا بتكمل اًقفو 
 اًلفط 638 نم رثكأ رثأت ، ويام 8 نم اًرابتعا  .)اًحيرج 3493 و ىلتق 3309( 6802 قاطنلا عساولا يسورلا وزغلل ةجيتن
 .413 نم رثكأ بيصأو الفط 225 لتق ةيمسرلا ماقرألا بسحبو  .ايناركوأ يف
 اورداغ يناركوأ نييالم 3 نم رثكأ  .ايناركوأ ئجال نويلم 5.8 نم رثكأ رداغ ، ةدحتملا ممألل اًقفو ، ويام 6 نم اًرابتعا 
 نم رثكأو  ؛ رجملل 500000 نم رثكأ  ؛ افودلوم ةيروهمجل 400000 نم رثكأ  ؛ اينامورل 800000 نم رثكأ  ؛ ادنلوب ىلإ
 .ىرخأ نادلبل نويلم
 نم ةبيرقلا قطانملاو نداعملل لاتسفوزآ عنصم يف نيدوجوملا نييندملا ءالجإ مت ، ةلئاهلا تابوعصلا نم مغرلا ىلع
 / ليربأ 29 يف ، رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللاو ةدحتملا ممألا عم قيسنتلاب تيرجأ يتلا ، ةيلمعلا تأدب  .لوبويرام
 يسورلا شيجلا مزتلي ملو  .ةيلمعلا نم ءزجك لاتقلا ةقطنم نم صخش 500 يلاوح ذاقنإ مت ، رايأ / ويام 6 ىتحو .ناسين
 ةرازو وعدت  .نييندملا نودعاسي اوناك فوزآ جوف نم دونج ةثالث لتقم نع ءالخإلا رفسأو ، ةيلمعلا لالخ رانلا قالطإ فقوب
 نع نيعفادملا ذاقنإل ءالخإ ةثعب ليكشت ىلإ دودح الب ءابطأ ةيلودلا ةيبطلا ةمظنملا ًاتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ
 ةيندبلا مهتلاح روهدتو ، ةيبطلا ةياعرلا ىلع لوصحلا مدعو ، نويركسعلا اهيف زجتحي يتلا فورظلا نإ  .لاتسفوزآ
 .ةدحتملا ممألا قاثيم نم 55 ةداملا نم ةعساتلا ةداملل اًكاهتنا لكشت ، ةيسفنلاو
 يف  .ةيسورلا رسألا نمً ايندم 13 و اًيناركوأ اًيركسع 28 حارس قالطإ مت ، ىرسألل رخآ لدابتل ةجيتن ، ويام 6 يف 
 .اًيندم 72 مهنيب نم ، اًيناركوأ 360 نم رثكأ حارس قالطإ مت ، عومجملا
  .ايسور يف ةيئان قطانم ىلإ يناركوأ فلأ 500 وحنل يرسقلا ليحرتلا نع يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا نلعأ 
 كستينودو كسناهول يتيروهمجب ىمسي ام ةيسنجل يرابجإلا ليجستلا نعً اريرقت افوسينيد اليمدويل ملاظملا نيمأ مدقو
 بسكل ةليسو يأ نودقفي فوسف ، كلذ اوضفر اذإ مهنأب نوددهم سانلا  .ةلتحملا يضارألا يف نييناركوألل نيتيبعشلا
 لادبتساو ةيسورلا رفسلا تازاوج لوادت ةداعإ لالتحالا ةرادإ لواحت ، اًضيأ نوسريخ ةقطنم يف  .مهعمق متيسو شيعلا
 .اهزومرب ةيناركوألا ةلودلا زومر
 ىلإ لصي دق لوبويرام يف لاتقلا يف نييندملا اياحضلا ددع نأ ىلإ يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا راشأو 

 سيئرل اًقفو  .اهدحو ةنيدملا لوح ةيعامج رباقم يف ليتق 10000 نم رثكأ كانه نوكي دق ، فوزآ جوفل اًقفو  .20000
 .يسورلا ناودعلل ةجيتن لوبويرام يف ينابملا نم ةئاملاب 95 نم رثكأ ريمدت مت ، لاهيمش سينيد ءارزولا
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 اهنيب نم  .ايناركوأ يف نييفحصلاو مالعإلا دض يسورلا شيجلا اهبكترا ةميرج 85 مالعإلل يناركوألا دهعملا لجس 
 تامجهلاو ، نييفحصلا فطخو ، داهطضالاو ، تاديدهتلاو ، ةيمالعإلا بتاكملاو نييفحصلا فصقو ، لتقلا مئارج
 ةيتحتلا ةينبلا ريمدت ببسب ةعوبطملا فحصلاو لمعلا ىلع ةردقلا مدعو ، ةيناركوألا مالعإلا لئاسو عقاوم ىلع ةينورتكلإلا
 .كلذ ىلإ امو ،
 
 يداصتقالا عضولا
 نم رالود رايلم 12 نم رثكأ تقلت ايناركوأ نأ لاهيمش سيند ءارزولا سيئر نلعأ ، وسراو يف يلودلا نيحناملا رمتؤم يف 
 ةشقانم كانه نأ ركذ ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .يسورلا داحتالا لبق نم لماشلا وزغلا ءدب ذنم ةيلاملاو ةيركسعلا تادعاسملا
 .ايناركوأ حلاصل ةرداصملا ةيسورلا لوصألا لقن لوح يبوروألا داحتالا يف ةطشن
 ٪ 49.3 لثمي ام وهو ، ةيسيئرلا ليصاحملا نم راتكه نويلم 7.1 ايناركوأ تعرز ، ءاذغلاو ةيعارزلا ةسايسلا ةرازول اًقفو 
 .يلاحلا مسوملل اهل ططخملا راتكه نويلم 14.4 نم
 .ليربأ يف ةئاملا يف 4 ةبسنب تضفخنا ايناركوأل ةيلودلا تايطايتحالا نأ يناركوألا ينطولا كنبلا غلبأ 
  
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا 
 ةيلاملا ةدعاسملا لاكشأ ثدحأل بيترتلا نآلا متي  .يسورلا ناودعلا دض اهبرح يف ايناركوأ معد يلودلا عمتجملا لصاوي 
 .ايسور ىلع ةمارص رثكأ تابوقع ضرفو
 لكش يف دقع يذلا ، )G7( ةعبسلا ةعومجم لود ءاسؤر عامتجا يف يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا كراش 
 ةيمسر ةرايز يف ناك يذلا ، ودورت نتساج يدنكلا ءارزولا سيئر عم فييك نم تنرتنإلا ىلإ لقتنا  .ويديفلاب رمتؤم
 يعافدلا معدلا ةلصاومب هيف اودهعت صاخ نالعإ ىلع عبسلا ةعومجم لود ءاسؤر قفتا ، عامتجالل ةجيتن  .ايناركوأل
 ىلع دامتعالا نم يجيردتلا صلختلا كلذ يف امب ، ايسور ىلع تابوقعلا طغض ةدايزل ، ايناركوأل يناسنإلاو يداصتقالاو
 .ايسور نم طفنلا تادراو ىلع رظح لاخدإ  .ةيسورلا ةقاطلا دراوم
 ةموكح تنلعأ ، اذكهو  .ايناركوأ ىلع ناودعلا ىلع ادر ايسوراليب ةيروهمجو ايسور ىلع ةضورفملا دويقلا ديدشت متي 
 ريدصت ىلع رظح ضرفو ، ينيلرتسإ هينج رايلم 1.4 يلامجإب عئاضبلا ىلع داريتسالا موسر ةدايز نع ةدحتملا ةكلمملا
 .ينيلرتسإ هينج نويلم 250 ةميقب عئاضب
 فييك ةرايزب نويسايسلاو ةيبوروألا تاموكحلا ءاضعأ موقي ، يناركوألا بعشلا عم نماضتلاو يلودلا معدلا راهظإل
 ءارزو سيئرو ، ايفتالو ايناوتيلو اينوتسإ ةيجراخ ءارزو دقع ، صوصخلا هجو ىلع  .ةيمسرلا تارايزلا نم ءزجك طاشنب
 ةيعافدلا ةدعاسملا اهلالخ اوشقان ، ةيناركوألا تاطلسلا يلثمم عم تاعامتجا يجيورنلا ناملربلا سيئرو ، ادنكو ايتاورك
 ءارزولا سيئر عم دعب نع تاثداحم يكسنيليز ىرجأ امك  .ايناركوأل  ينمألا معدلا زيزعتو ةيتحتلا ةينبلا ءانب ةداعإو
 ويلبد جروج ةدحتملا تايالولل نيعبرألاو ثلاثلا سيئرلاو ريامنياتش رتلاف كنارف يناملألا سيئرلاو تينيب يلاتفن يليئارسإلا
 اكسنيليز انيلوأب تقتلاو ايناركوأ ندياب ليج ةدحتملا تايالولل ىلوألا ةديسلا تراز  .ادنلسيأ ناملرب مامأ ةملك ىقلأو شوب
 .فييك ةرايزب ساب لبراب يناملألا غاتسدنوبلا سيئر ماق ، ةحلاصملاو ىركذلا موي يف  .دوروهزوأ يف
 نأ يكيفاروم زويتام يدنلوبلا ءارزولا سيئر ركذ  .يلودلا عمتجملا نم ةيركسعو ةيلام تادعاسم يقلت ايناركوأ لصاوت 
 1.5 ىقلتتس ايناركوأ نأ نلعُأ ، ويام 7 يف  .رالود رايلم 6.5 عمج ايناركوأل تاعربتلا عمج لوح نيحناملل يلودلا رمتؤملا
 تائيهلا يفظوم بتاور عفدل ةيموكحلا ةينازيملا تاقفن دادسل اهمادختسا متيس يتلاو ، يلودلا كنبلا نم رالود رايلم
 .ةينازيملا نم ةلومملا ةيميلعتلا تاسسؤملاو ةيموكحلا
 .رالود رايلم 1.6 يلاوح اهتميق غلبت ايناركوأل ةيركسعلا تادعاسملا نم ةديدج ةمزح نع ةدحتملا ةكلمملا تنلعأ 
  .24 دتيانوي - ايناركوأ معدل ةديدج ةصنم ءاشنإ نع يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا نلعأ ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب 
 ماغلألا ةلازإ نامضو عافدلا تاقفن( ايناركوأ معدل لاومألا ليوحتب ملاعلا ءاحنأ عيمج نم صاخشألل ةردابملا هذه حمست
 .)ةلودلا ءانب ةداعإو ، ةيبطلاو ةيناسنإلا تادعاسملاو ، يضارألا نم
 حيراصتلا نم ةيلاخ ةغيص ىلع ادنلوب يف ةيمنتلاو ةيتحتلا ةينبلا ةرازوو ايناركوأ يف ةيتحتلا ةينبلا ةرازو تقفاو 
 تابرضلا ببسب دوقولا يف اًصقن هجاوت دق يتلا ، ايناركوأ ةدعاسم ىلإ ةردابملا فدهت  .دوقولل يلودلا لقنلا تاكرشل
 .طفنلا يفاصمو تاعدوتسم ىلع ةيسورلا
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 بلط ىلع ًءانب ، زفتسمو ايسورل ديؤم فورعم طشان وهو ، يراش يلوتانأ نودملا نابسإلا نوناقلا ذافنإ لاجر زجتحا 
 يف ايناركوأل يموقلا نمألا باسح ىلع ةينوناق ريغ ةطشنأب ماق هنأ ىلإ ةيناركوألا نمألا ةرئاد ريشت  .نييناركوألا هئالمز
 .تامولعملا لاجم
  
 ءابنألا تالاكوو ايناركوأ يف ةلودلا تاطلس ريراقت - ةيمسر رداصم نم صخلملا يف ةدراولا تامولعملا عمج متي 
 .ةبذاك رابخأ دوجو ةلاح يف اهحيحصتو عورشملا قيرف لبق نم ةيانعب تانايبلا ةقد صحف متي  .ةيلودلاو ةيناركوألا

 
 


