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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 ليربأ	11 ،8:00 نم اًرابتعا 2022 ليربأ	10	

	
 يلمعلا عضولا
 ةقطنم( مويزيإ نم برقلاب ةطشنلا ةيئادعلا لامعألا لصاوتت  .ايناركوأ قرش يف اهتاوق عيمجت ديعت ةيسورلا تاوقلا 
 .)كستينود ةقطنم( لوبويرام يفو )كسناهول ةقطنم( انسابوبو ينجيبور لوحو )فيكراخ
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 ناكرألا ةئيه ربتعت  .مويزيإ نم برقلاب ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا عقاوم قارتخا ةلواحم ةيسورلا تاوقلا لصاوت 
 كستينود ةقطنم يف كسنيفولس هاجتا يف اهتاكرحت فثكتت نأ لمتحملا نم هنأ ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا
 هاجتا يف تامجه كانه تناك ، راهنلا لالخ  .)دعاسم بارضإ( فيكراخ ةقطنم يف فوكنيفرابو )ةيسيئرلا ةبرضلا(
 .مهدص مت نكل ، فيكراخ ةقطنم يف اكفيرتيمد و كنفود
 رفسأ  .فصقلل ضرعتت لازت الو اًيئزج ةرصاحم لازت ال يتلا ، فيكراخ يف تامجهلا نم ديزملا داعبتسا متي مل امك 
 .نيرخآ 11 ةباصإو )دحاو لفط مهنيب( صاخشأ 10 لتقم نع راهنلا لالخ فيكراخ ةقطنم ىلع فصقلا
 لصاوتتو  .ينجينو انسابوبو ينزيبور تانطوتسم ىلع ةرطيسلل ةيسورلا تاوقلا ىعست ، كسناهول ةقطنم يف 
 .يتولوز ةقطنم يف تامجهلا
 ةنيدم يسورلا شيجلا فصق دقف ، كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، يادياه يهريس بسحبو 
 ةينبلا ترمد ، يادياه بسحبو ، هسفن تقولا يف  .ةصاخ ةدايعو نيينكس نيينبمب رارضأ تقحلو  .كستينودوريفيس
 .لماكلاب ةنيدملا يف لماكلاب ةيتحتلا
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
 ةماعلا ناكرألا ةئيه  .يرحبلا ءانيملاو لاتسفوزآ عنصم لوح رمتسم لاتقلا  .لوبويرام ةنيدم محتقت ةيسورلا تاوقلا 
 .فوخاروكو اكفييدفأ هاجتا يف تامجهلا فيثكت لامتحا يف رظنت ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل
 :4 حرج  .)اكفينافيإو رادهيلهوف يف( راهنلا لالخ نيصخش نع لقي ال ام لتُق ، كستينود ةقطنم يف فصقلا ةجيتن 
 .كسفوركوب يف 1 و كسنايفولس يف 1 ، اكفينافيا يف 2
 :وربيند هاجتا 
 تقو يف تذفُنو  .وربيند يف ةيتحتلا ةينبلا تآشنم ىلع يخوراص موجه قالطإ مت ، ناسين / ليربأ 10-9 ةليل يف 
 ةباصإو ، هل ةرواجملا ةيتحتلا ةينبلاو ةنيدملا راطم ريمدت ىلإ فصقلا ىدأو  .ةنيدملا ىلع ةقحال ةيخوراص ةبرض قحال
 .ةيموكحلا ئراوطلا ةرئادل نيعباتلا ذاقنإلا لامع نم 6
 خوراص باصأ ، دارهولفاب ةقطنم يف  .كسفورتبوربيند ةقطنم يضارأ ةيسورلا تاوقلا تبرض ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب 
 .ةعرزم ىنبم قرتحا ، وربيند ةقطنم يف  .ةيعانص ةأشنم
 رشع ينثا نم رثكأ قالطإ مت هنأ كوشاكول الوكيم يميلقإلا كسفورتبوربيند سلجم سيئر ددح ، قحال تقو يف 

 .صخش داهشتسا نع فصقلا رفسأو  .راهنلا لالخ كسفورتبوربيند ةقطنم ىلع اًخوراص
 :يبونجلا هاجتالا
 غالبإلا مت ، نآلا ىتح  .ةنيدملا يف راجفنا عوقو نع ميك يلاتيف فيالوكيم يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر غلبأ 
 .ةدحاو ةباصإ نع
 ىلع ةيعفدملا نارين ةيسورلا تاوقلا نم ةلصفنم تادحو تقلطأ ، ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيهل اًقفو 
  اكفيبويلودورتو ايليبوكوسيف تانطوتسم( كسفورتبوربيندو نوسريخ يتقطنم نيب دودحلا نم برقلاب ةيناركوأ عقاوم
 .)يكسنايرامو
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 تامولعملا ةهجاوم 
 لالتحال ناكسلا معد رهظت نأ يغبني يتلاو ، ةيريهامج تارهاظت ميظنت ةيسورلا تاوقلا لواحت ، نوسريخ ةقطنم يف 
 مت نيذلا ، صاخشألا نم تارشع عضب ىوس هيف كراشي مل نكل ، اكفوخاك افون يف لثامم عمجت ميظنت مت  .ةقطنملا
 .ةيزكرم ةقيرطب ثدحلا ىلإ مهراضحإ
  
 يناسنإلا عضولا 
 ناكس نم 213( اًصخش 2824 ءالجإ مت هنأ كوشيريف انيريإ اًتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزو تدافأ 
 .ناسين / ليربأ 10 لالخ ةيناسنإ تارمم ربع )هيجيروباز ةقطنم يف تادلب ناكس نم 2409 و لوبويرام
 ةيحض 4232 كانه ناك ، ناسين / ليربأ 10 ىتح هنأ ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا بتكم دافأ 
 نوعدملا دافأ  .ايناركوأ يف يسورلا داحتالا هنش يذلا حلسملا موجهلل ةجيتن )ًاحيرج 2439 و اًليتق 1793( ةيندم
 ، اًلفط 176 لتق( يسورلا داحتالل حلسملا وزغلا ةجيتن اوناع ايناركوأ يف اًلفط 513 نم رثكأ نأ ثادحألل نوماعلا
 .)ًاحيرج 336 نم رثكأو
 نيذلا ناكسلا نم 1222 ثثج ىلع روثعلا مت ، ليربأ 10 حابص ىتح هنأ افوتكيدينيف انيريإ ةماعلا ةيعدملا تفشك 
 اليمدويل ، ناسنإلا قوقحل يناركوألا ناملربلا ةضوفم تمدق  .فييك ةقطنم يف يسورلا لالتحالا ءانثأ مهفتح اوقل
 شيجلا يديأ ىلع نييندملا ىلع يسنجلا ءادتعالاو بيذعتلاو لتقلا نم ةديدج تالاح لوح تامولعم ، افوسينيد
 .نوسريخو فيهينرشتو فييك قطانم يف يسورلا
 رادصإ يف تأدب ةيسورلا تاطلسلا نإ ، افوسينيد اليمدويل ، ناسنإلا قوقحل يناركوألا ناملربلا ةضوفم تلاق 
 نم  .يسورلا داحتالا نم ةفلتخم قطانم ىلإ ايناركوأ نمً ارسق مهلقن مت نيذلا نييناركوألا نينطاوملل رفس تازاوج
 ةقطنم يف ركسعم يف نودوجوم ايناركوأ نمً ارسق مهليحرت مت نيذلا لوبويرام ناكس نم 400 نم رثكأ نأ فورعملا
 كلذ يف امب ، رامعألا عيمج نم اًلفط 147 و ءاسن بلاغلا يف ميخملا يوأي ، افوسينيدل اًقفو  .ايسور يف ازنيب
 .عضرلا
 يخوراصلا موجهلا اياحض نع ةثدحم تامولعم ، كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، وكنيليريك ولفاب مدق
 .نورخآ 109 بيصأو اًصخش 57 لتُق ، تانايبلا ثدحأ بسحبو  .كسروتامارك يف راطقلا ةطحم ىلع ليربأ 8 يف
 ةجومب موقت يسورلا لالتحالا ةرادإ نأ عافدلا ةرازول ةعباتلا ةيسيئرلا تارباخملا ةيريدمل ةيفحصلا ةرئادلا تدافأ 
 ريغ صاخشألا ةئبعت كلذ يف امب ، كسناهولو كستينود يتقطنم يف اًتقؤم ةلتحملا يضارألا يف ةئبعتلا نم ةديدج
 .)"  "ةيجيتارتسالا تاسسؤملا" وفظوم( يرابجإلا دينجتلل نيعضاخلا
 يف وكنيلوكاف ريميدولوف يناركوألا عوطتملاو بتاكلا يسورلا شيجلا لقتعا ، عوبسأ يلاوح ذنم هنأ اًفورعم حبصأ 
 .)فيكراخ ةقطنم( مويزيإ
 لحي نأ هنأش نم يذلاو ، فييك نم هايم بوبنأ دم يف لمعلا ءدب نع نيشوكرام ردنسكلوأ نيبريإ ةيدلب سيئر نلعأ 
 .عورشملا اذهل اينفيره نويلم 20 رمحألا بيلصلا صصخو  .لالتحالا نم ةررحملا ةنيدملا يف هايملا تادادمإ ةلكشم
 ةمواقم 
 يسورلا لالتحالا دض تاجاجتحالا هذه ىدحإ ترجو  .ايناركوأل ةديؤملا تاريسملا ميظنت نوسريخ ناكس لصاوي 
 .ةيملسلا ةريسملا قيرفتل ةيريذحت تاقلط تقلطأ ةيسورلا تاوقلا نكل  .نوسريخ يف تقؤملا
 الوه" راعش تحت نوسريخ ةقطنم يف اًتقؤم ةلتحملا ناتسيرب الوه ةنيدم يف ةرغصملا مدقلا ةرك ةلوطب تميقأ 
 ."ايناركوأ يه ناتسيرب
  
 يداصتقالا عضولا 
 ىدأ يذلا ، يسورلا ناودعلا ببسب ماعلا اذه ٪45.1 ةبسنب ضفخني دق ايناركوأ يف جاتنإلا نأ يلودلا كنبلا عقوتي 
 .ةيالولا نم ءازجأ يف اًليحتسم يداصتقالا طاشنلا لعجو تارداصلا ضفخو ، تاكرشلا قالغإ ىلإ
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  .ةيسورلا تاوقلا نم ةررحملا يضارألا ةداعتسال انفيرغ رايلم صيصخت مت هنأ لاهيمش سيند ءارزولا سيئر دافأ 
 يتقطنم نم لكل انفيرغ نويلم 250 و ، فييك ةقطنمل انفيرغ نويلم 400 صيصخت مت ، صوصخلا هجو ىلع
 .ريموتيز ةقطنمل رخآ انفيرغ نويلم 100 صيصخت مت  .يموسو فيهينريشت
 تاحاسملا نم ٪ 70 عرز متي دق ، مئاشتملا ويرانيسلل اًقفو هنأ ايناركوأ يف ةيذغألاو ةيعارزلا ةسايسلا ةرازو عقوتت 
 دقف ، ةلبقملا عيباسألا يف ماغلألا ةلازإ نم يموسو فيهينريشت يتقطنم تنكمت اذإ  .ماعلا اذه ايناركوأ يف ةعورزملا
 .٪80 ىلإ رذبلا ةحاسم ديزت
 
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا
 اهلالخ اشقان ، زتلوش فالوأ يناملألا راشتسملا عم ةيفتاه ةثداحم يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا ىرجأ 
 .ايسور ىلع تابوقع ضرفو برحلا مئارج ةبقاعمو ، ايناركوأل يلاملا معدلاو عافدلا عوضوم
 يف  .ايسور دض يبوروألا داحتالا تابوقع نم ةسداسلا ةعومجملل تاحرتقم تدعأ ايناركوأ نأ سيئرلا بتكم دافأ 
 قلخت يتلا تالزانتلا نم اًددع تكرت ةيبوروألا ةيضوفملا نأ ايناركوأ يف ةيتحتلا ةينبلا ةرازو تركذ ، هسفن تقولا
 .ايسور ىلع ةضورفملا ةديدجلا تابوقعلا ةعومجم زواجتل اًصرف
 ةيوضعل ةحشرملا ةلودلا عضو ايناركوأ حنم متي دق هنأ ساكيسام يتام ايناركوأ يف يبوروألا داحتالا ريفس نلعأ 
 .رهشأ ةعضب نوضغ يف يبوروألا داحتالا
 ماظنلا معد ببسب ايسوراليب ةيروهمج عم مولعلاو ميلعتلا لوح ةيلود تايقافتا ثالث ةيناركوألا ةموكحلا تبجش 
 .ايناركوأ دض قاطنلا ةعساو ايسور برحل يسوراليبلا
  
 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  


