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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 ليربأ	28 ،8:00 نم اًرابتعا 2022 ليربأ27	

	
 يلمعلا عضولا
 ، ةكرتشملا تاوقلا ةيلمع ةقطنم يف ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا نم تادحو قيوطتل اهتالواحم ةيسورلا تاوقلا لصاوت
 .بونجلا يف )كستينود ةقطنم( فوخاروك هاجتاب لامشلا يف )فيكراخ ةقطنم( مويزيإ ةقطنم نم ةمّدقتم
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا
 يضارأ فصق يسورلا شيجلا نأ ىلإ ، يموس يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، يكستيفيز ورتيمد راشأو
 .دودحلا نم برقلاب نامسإ عمتجم
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا
 موي ءاسم ىتح هنأ فوبوهينيس هيلوأ فيكراخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر دافأ .رمتسم فيكراخ ةقطنم فصق

 .ةقطنملا يف نورخآ 21 بيصأو مهعرصم صاخشأ 4 يقل ، ناسين / ليربأ 27
 يضارأ ىلع رانلا تقلطأ ةيسورلا تاوقلا نإ ، يادياه يهريس ، كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر لاق
 تدافأ امك .لقألا ىلع دحاو صخش لتُق ، ةيلوألا تامولعملل اًقفو .سامتلا طخ نم برقلاب ةعقاولا ، كسريه ةعامج
 .راهنلا لالخ كسناشتيسيلل فينع فصق نع كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا
 دافأ .كستينود نم برقلاب اكفييدفأ فصق اوفثك .كستينود ةقطنم لامش ناميل ةدلب ةمجاهمل ةيسورلا تاوقلا دعتست
 فئاذقب نيترم ةنيدملا فصق يسورلا شيجلا نأ ، كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، وكنيليريك ولفاب
 .لقألا ىلع دحاو صخش بيصأ ، ةيلوألا تامولعملل اًقفو ، اكفييدفأ يف قئارح ةدع تعلدنا ، فصقلل ةجيتنو .روفسوفلا
 .راهنلا لالخ حورجب نييندم 7 بيصأو صخش لتق ةقطنملاب ىرخأ ءايحأ يفو
 هعقوم نيسحت لواحي يسورلا شيجلا نأ ، ايزهزيروباز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا لثمم ، فييفيرأ نافيإ دافأ
 ةيتحتلا ةينبلا ىلع ةيعفدملا نارينو ةيوجلا تابرضلا نولصاوي ، ةياغلا هذهل اقيقحتو .هييجوروباز هاجتا يف يكيتكتلا
 .ةينكسلا
 :وربيند هاجتا
 تاوقلا تفصق ، كسفورتبوربيند يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا بسحبو .هير يفيرك هاجتاب ودعلا فصق ةدش ديازتت
 بيصأو ، ةقاطلل ةيتحتلا ةينبلل ةكرش تبيصأ ، كسلودونيليز يف .ةيعفدملاب ةرواجملا ىرقلاو كسلودونيليز ةدلب ةيسورلا
 .دحاو صخش
 :يبونجلا هاجتالا
 اذهل .اينامورب ايناركوأ طبرت يتلا ةعيرسلا قرطلا دحأ قالغإو اسيدوأ ةقطنم نم يبونجلا ءزجلا عطق ايسور لواحت
 يف رتسيند رهن بصم ربع ةيديدحلا ككسلل رسجو قيرط ىلع اًرركتم اًيخوراص اًموجه ةيسورلا تاوقلا تذفن ، ضرغلا
 .)اسيدوأ ةقطنم( اكوتاز
 .هير يفيركو فيالوكيم تاهاجتا ىلع هدوهج زيكرت يسورلا شيجلا لصاوي امك
 ينويزفلتلا ثبلا فقوت كلذ دعب .يلحملا نويزفلتلا زكرم نم برقلاب تاراجفنا يود عمس ، اتقؤم ةلتحملا نوسريخ يف
 .ةنيدملا يف يسورلا
 تامولعملا ةهجاوم
 ريشي .ايناركوأ دض ةينورتكلإلا تامجهلا نم ديدعلل ايسور مادختسا نع اًريرقت ةيكيرمألا تفوسوركيام ةكرش تردصأ
 سرام ذنم يناركوألا يناربيسلا ءاضفلا يف تفثكت دق يسورلا بناجلا نم ةلثامملا ةينورتكلإلا تامجهلا نأ ىلإ ريرقتلا
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 دض ةرتفلا هذه لالخ يسورلا داحتالا لبق نم ةينورتكلإلا تامجهلا نم ةئاملا يف 40 نم رثكأ ذيفنت متو .2021
 .ةيناركوألا ةيموكحلا تالاكولا دض ىرخأ ةئاملا يف 30 و ، ةيويحلا ةيتحتلا ةينبلا عاطق يف تامظنملا

 
 يناسنإلا عضولا
 2022 ليربأ 26 ىتح ايناركوأ يف ةيندم ةيحض 5939 ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا بتكم لجس
 27 حابص ىتح .يسورلا داحتالل حلسملا ناودعلا ةجيتن لافطأ 610 نم رثكأ ىناع .)ًاحيرج 3152 و ليتق 2787(
 .يمسرلا ماعلا يعدملا بتكم تانايبل اًقفو ، 393 نم رثكأ بيصأو اًلفط 217 لتُق ، ليربأ
 ءاسنلا نم مهنم ٪ 90( صخش نويلم 5.37 رداغ ، ليربأ 28 نم اًرابتعا هنأ ةدحتملا ممألل ةعباتلا نيئجاللا ةلاكو ردقت
 .يسورلا وزغلل ةجيتن ايناركوأ )لافطألاو
 لبق نم يسنجلا فنعلا تالاح لوح نييناركوألا نم ءادن 400 يلاوح كانه نأ افوسينيد اليمدويل ملاظملا نيمأ دافأ
 .ليربأ نم لوألا فصنلا لالخ يسورلا شيجلا
 "ةيقنت ةطشنأ" ذيفنتب موقي يسورلا شيجلا نأ ةيناركوألا عافدلا ةرازول ةعباتلا تارابختسالل ةيسيئرلا ةيريدملا تغلبأ
 ىمادق لوألا ماقملا يف( دينجتلا نس يف لاجرلا نم بلاغلا يف مه اياحضلا .ًاتقؤم ةلتحملا يضارألا يف قاطنلا ةعساو
 ءاطشنو ، نوناقلا ذافنإو شيجلا يف نوقباس طابضو ، ةكرتشملا تاوقلا ةيلمع / باهرإلا ةحفاكم ةيلمع يف نيبراحملا
 .)ايناركوأل نوديؤم
 يلثممو ةيلودلا تامظنملاو ىرخألا لودلا ريوس اديإ شتوو ستيار نمويه يف تاعازنلاو تامزألا مسق ةريدم تعد
 .ايناركوأ يف برحلا مئارج يف قيقحتلل دوهجلا ديحوت ىلإ يندملا عمتجملا
 دض تامجهلا كلذ يف امب - يناركوألا ةيحصلا ةياعرلا ماظن ىلع تامجهلا رارمتسا نع ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تغلبأ
 ، قاطنلا عساولا يسورلا وزغلا ةيادب ذنم .تاعدوتسملاو تادادمإلاو ىضرملاو نيفظوملاو لقنلا لئاسوو ةيبطلا قفارملا
 .ةباصإ 52 و ةافو ةلاح 73 نع ترفسأ ، ةثداح 171 ليجست مت ، ليربأ 28 ىتح
 يف ترمد دق ةيتحتلا ةينبلا نم ةعطق 18000 نم رثكأ نأ ، وكنيشوميت وليريك ، سيئرلا بتكم سيئر بئان فشك
 .ةيئادعلا لامعألل ةجيتن ايناركوأ
 ةسسؤم 102 لماكلاب ايناركوأ ترمد يسورلا وزغلا ةيادب ذنم هنأ ىلإ تيلراكش يهريس مولعلاو ميلعتلا ريزو راشأو
 .ىرخأ ةيميلعت ةسسؤم 1412 ـب رارضأ تقحل امك .)تاعماجو لافطأ ضايرو سرادم( ةيميلعت
 ةمواقم
 رفو .هميظنتل ايسور ططخت لمتحم ءاتفتساو ةقطنملا لالتحا ىلع اًجاجتحا ةريسم اًتقؤم ةلتحملا نوسريخ ناكس مظن
 .قورحو حورجب صاخشأ 4 بيصأ .عومدلل ليسملا زاغلاو ةيتوصلا لبانقلاب ةريسملا يسورلا شيجلا

 
 يداصتقالا عضولا
 .ماع ةدمل يبوروألا داحتالا ىلإ ةيناركوألا تارداصلا عيمج ىلع داريتسالا موسر قيلعت ةيبوروألا ةيضوفملا تحرتقا
 ريد نوف الوسروأ ، ةيبوروألا ةيضوفملا ةسيئر عم ةردابملا هذه ليصافت يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا شقان
 فورظ يف ناكمإلا ردق يداصتقالا طاشنلا ىلع ظافحلاب ايناركوأل حمسيس هنأ اًدكؤم ، حارتقالا ديأ ، هباطخ يف .نيال
 .برحلا
 عجرت .بسانملا غلبملا ثاعبنا ةيركسعلا تادنسلا نم انفيرغ رايلم 50 ءارش لالخ نم ليربأ يف ينطولا كنبلا ىرجأ
 تارييغتلا طسو ةينازيملا تاجايتحا ةدايز ىلإ لوألا ماقملا يف رهشلا اذه ةيركسعلا تادنسلا ءارش يف ةدايزلا
 .يلودلا ليومتلا ماجحأ ضافخناو ةمدقملا ةيبيرضلا
 ماع يف ٪50-30 ةبسنب ضفخني نأ نكمي ايناركوأل يلامجإلا يلحملا جتانلا نأب لاهيمش سينيد ءارزولا سيئر فرتعي

2022. 
 
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا
 يناسنإلا معدلا عيسوت ةيضق ةشقانمل ططخي وهو .ايناركوأ ىلإ شيريتوغ وينوطنأ ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا لصو
 .ةيئادعلا لامعألا نم نييندملا ءالجإ نامضو يكسنيليز سيئرلا عم ايناركوأل
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 معد ىلع ركشو ، ودوديو وكوج ايسينودنإ سيئر عم يئاذغلا نمألا ةلكشم يكسنيليز ريميدولوف ايناركوأ سيئر شقان
 عامتجا يف ةكراشملل ودوديو هاعد ، تاثداحملا لالخ هنإ اًضيأ يكسنيليز لاقو .اهيضارأ ةدحوو ايناركوأ ةدايس
 .2022 ربمفون يف ايسينودنإ يف دقعيس يذلا ، نيرشعلا ةعومجم
 ديدشت يف ايلاطيإ معدل هنانتما نع برعأو .يجارد ويرام يلاطيإلا ءارزولا سيئر عم يكسنيليز ريميدولوف ثدحت امك
 .يناركوأ ئجال 100000 نم رثكأل ىوأملا ريفوتل كلذكو ، ايسور دض تابوقعلا
 ىلإ زاغلا تادادمإ قيلعت ايسورل ةبسنلاب لوبقملا ريغ نم هنأ نيال ريد نوف الوسروأ ةيبوروألا ةيضوفملا ةسيئر ىرتو
 ، نیال رید نوفـل اًقفو .يسورلا لبورلاب دوقولا نمث عفد اتضفر نيتللا ، ايراغلبو ادنلوب ديدحتلابو ، نييبوروألا نيكلهتسملا
 .درومك ايسور ةيقوثوم مدع رهظيو زازتبالا رصانع نم اًرصنع اذه دعي
 ةنيعم تائف داريتسا رظح ةديدجلا تاءارجإلا لمشت .ايسور ىلع ةيفاضإ تابوقع يرسيوسلا يلارديفلا سلجملا ضرف
 نينطاوملل ةينامئتسالا قيدانصلا ليجستو ، ةيسورلا ةماعلاو ةيموكحلا تاسسؤملا معد رظحو ، ةيسورلا علسلا نم
 .ايسور يف ةميقملا ةينوناقلا تانايكلا وأ دارفألا وأ سورلا
 ةريخذلا ريدصت ةداعإ ىلع ، ةيدايحلا اهتسايسب ةدهشتسم ، ةيرسيوسلا ةموكحلا تضرتعا ، هسفن تقولا يف
 .ايناركوأ ىلإ درابيج زارط نم عفدلا ةيتاذ تارئاطلل ةداضملا ةيناملألا ةيعفدملا تادحو يف ةمدختسملا عنصلا ةيرسيوسلا
 .ايناركوأ ىلإ ةلصلا تاذ ةريخذلا عيب ىلع ليزاربلا ةقفاوم لضفب ةلكشملا لح نكمي ، ردياسنإ سنزيبـل اًقفو
 يسورلا زاغلا نمث عفد ىلع تقفاو انييف نأب ديفت ةيسورلا ةفاحصلا يف ريراقت رماهن لراك يواسمنلا راشتسملا ىفن
 .لبورلاب
 .ةيئانثتسا ةسلج يف ايسور ةيوضع ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةيملاعلا ةحايسلا ةمظنم تقلع
 .ايسورل ةيسايسلاو ةيركسعلا ةدايقلا دض ةيلود ةمكحم ءاشنإ ىلإ وعدي اًرارق ابوروأ سلجمل ةيناملربلا ةيعمجلا تنبت
 ايسور نم ةرداصملا لاومألا مادختسا ىلإ يكيرمألا سيئرلا وعدي يزمر نوناق عورشم ىلع يكيرمألا سرجنوكلا قفاو
 .ايناركوأ ةدعاسمل مهدض تابوقع ضرف مت نيذلا اهينطاومو
 تناك ، كلذ لبقو .ةيعامج ةدابإ ايناركوأ يف يسورلا داحتالا مئارج نأ عامجإلاب يدنكلا ناملربلاب مومعلا سلجم رقأ
 .ايفتالو اينوتسإ يناملرب لبق نم ذختت تارارقلا هذه
 
 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  


