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ةمدقم
 تاـعاطق ترثأـت ،١٩دـيفوك- اـنوروك سورـيف ةـحئاج ببـسب ةـلودلا اـهب رـمت يـتلا ةيئانثتـسالاو ةـئراطلا فورـظلا ىلع ًءانب

 ،سورياـفلا اذـه راـشتنا نـم دـحلا اهنأـش نـم يـتلا ،ةـيزارتحالا ريبادتلا ضرفل ةينعملا تاهجلاب ادح امم ،اريبك ًارثأت لامعألا

 ٪١٠٠ ىـلإ لـصت ةبـسنب دـعب نـع لـمعلا ىـلإ ًالوصو ،ةيموكحلا تاهجلاب دعب نع لمعلا قيبطت يف جردتلا اهزربأ نم ناكو

.تاعاطقلا ضعب يف

 سراـم نـم٢٢ ــلا يـف ٪١٠٠ ةبـسن ىـلإ تلـصو ىـتح ،لـحارم ةثالث ىلع دعب نع لمعلا قيبطت يف ةقراشلا ةموكح تجردتو

 مهدـجاوت مـهلمع بـلطتي نيذـلا نيفظوـملا ءانثتـساب دـعب نـع لمعلا ةيموكحلا رئاودلا عيمج ترشاب ثيح ،٢٠٢٠ ماعل

.لمعلا راقم يف

ضـعب ىـلإ عـساولا يحـصلا وأ يـلزنملا رجحلا نملاقتنإلا عم ًانمازتم نوكيس ،دعب نع لمعلا ةلحرم دعب لمعلل ةدوعلا

  .ةماعلا ةمالسلا تاءارجإ ىصقأ عابتا رمألا بلطتي ام ،ةيعيبطلا ةايحلا رهاظم لك وأ

 هـيجوتلا اـيلعلا تاطلـسلاب ادـح اـمم رـضاحلا تـقولا يـف لوانتملا يف تحبصأ دالبلا يف سوريفلا راشتنا عاضوأ نأ ثيحو

 ليلدـلا اذـه دادـعإب اهئاـشنإ رارـقب دراوـلا اـهرود ءوض يف ةيرشبلا دراوملا ةرئاد تماق اذل ،لمعلا راقم ىلإ ةدوعلل دادعتسالاب

مهلاـمعأ راـقم ىـلإ نيفظوـملا ةدوـع نامضاهنآش نم يتلا تاءارجإلاو طباوضلا نمضتي يذلاو ،)لمعلا ىلإ ةدوعلا ليلد(

 ةرداـصلا تاداـشرإلا كلذـكو ،نأـشلا اذـه يـف ةرداصلا ايلعلا تاهيجوتلاو تاسايسلاو حئاولل اقفوو ،ةيبايسناو ةلوهس لكب

  .ةلودلا يف سوريفلا راشتنا تاجرد تالدعمل ًاقفو رخآ ىلإ تقو نم نيابتت يتلاو ةلودلاب ةينعملا ةيحصلا تاطلسلا نع



لمعلل ةدوعلا ليلد فادهأ
.لمعلل ةنرملا ةيجيردتلا ةدوعلل ةيجيتارتسا ةطخ عضو1.

.لمعلا فورظ ةفاك يف لامعألا ةيرارمتسا نامض2.

 نـــم ةـــنمألا ةـــئيبلا ريياـــعم نامـــض عـــم لـــمعلل تاردـــقلا ةـــفاك ريخـــست3.

.سوريفلا

 تءارـجإلاو تاـطايتحالا ءوـض يف مهلمع راقمل نيفظوملا ةدوع ةسالس4.

.ةدمتعملا ةيزارتحالا

.لمعلا راقمل عوجرلا دعب نيفظوملل ةنمآو ةيحص ةئيب ريفوت5.

.١٩ديفوك– انوروك سورياف راشتنا حامج حبك تاءارجإ قيبطتب رارمتسالا6.

 يفظوــم عــيمجل لــمعلل ةدوــعلا ريياــعمو طباوــضل دــحوم عــجرم عــضو7.

 .ةقراشلا ةموكح



ذيفنتلا قاطن

.اهيف نيلماعلاو نيفظوملاو ةقراشلا ةموكح تائيهو رئاود ةفاكب ليلدلا اذه ذيفنت متي

 قيبطتلل ينمزلا راطإلا

 راــقملا يـف لمعلل نيفظوملل ةيجيردتلا ةدوعلا نأشب رداصلا رارقلاب اهيلع صوصنملاو ةددحملا ةدملا
.ةيمسرلا

ةيمسرلا لمعلا راقم يف لمعلل نيفظوملا ةدوع لحارم

 .رارقلاب دراو وه امل ًاقفو ةموكحلا تائيهو رئاودب مهلمع راقم ىلإ نيفظوملا ةدوع متي



ةيمسرلا لمعلا راقم يف لمعلل ةدوعلا لبق ام ةرتفل ةماعلا طباوضلا

 تاــــــهجلا عــــــم قيــــــسنتلا
 ةـــــــــــــنجللا( ةـــــــــــــصتخملا
 صــــــخي اــــــمب )ةــــــصتخملا
.لمعلل ةدوعلا تابيترت

 ةرئادـلا يـف نيفظوملا ميسقت
 ةــــئفلا ىــــلع ءاــــنب تاــــئف ىــــلإ
 متيو ،ةيحصلا ةلاحلاو ةيرمعلا
 ةدراوـلا لـحارملا ىلع مهعيزوت
رارقلاب

 عـــــيمجل ميـــــمعت لاـــــسرا متـــــي
 ضارـــمألا باحـــصأ :نيفظوـــملا
٦٠ قوـــف راـــمعألا يوذ و ةـــنمزملا

 ةــــقاعإلا يوذو لــــماوحلاو ةنــــس
 ةرادإ ىلإ ةيبطلا مهريراقت لاسرإل
 وأ ةرئادـــلاب ةدناـــسملا تامدـــخلا
.اهدامتعإل كلذ و ةئيهلا

يناــبملل لماــش ميــقعت لــمع
 ةزـــــــــــــهجألاو ةـــــــــــــيموكحلا
 و ،ةمدختــــــسملا تادــــــعملاو
 لــــــمعو ،ةــــــيوهتلا ةــــــمظنا
ميقعتلل ةيرود ةلودج



ةيمسرلا لمعلا راقم يف لمعلل ةدوعلا لبق ام ةرتفل ةماعلا طباوضلا

  ساــــــيق ةزــــــهجأ ميــــــمعت
 تاــباوب عــيمج ىــلع ةرارــحلا
. ةيموكحلا رئاودلا

لــك ىدــل ميــقعت ةــقطنم ريفوــت
عئاـضبلا ميقعتل ةيموكح ةهج
ةـــهجلاب ةـــصاخلا تامزلتـــسملاو
.اهلوخد لبق

 ةـــــيموكحلا تاـــــهجلا موـــــقت
 لـمعلا نكاـمأ ميمـصت ةداعإب
 تافاــــسمب مازــــتلإلا ةاــــعارمب
ةدـمتعملا يعاـمتجالا دعابتلا
 ةينعملا ةيحصلا تاهجلا نم
 .نأشلا اذه يف

ةــعباتمل لــمع قــيرف ليكــشت
 ةـــــيئاقولا ريبادـــــتلا ةـــــعجارمو
ناـــيبو اـــهمييقتو ةـــيزارتحإلاو
.اهتيلعاف ىدم



ةيموكحلا تاهجلل ةماعلا طباوضلا

 تاـــــيلمعل يرود لودـــــج عـــــضو
 ةرادإ فـــــــــــيلكتو ،ميـــــــــــقعتلا
 ةــــعباتمب ةدناــــسملا تامدــــخلا
.لودجلا قيبطت

 ريبادتلاو تاءارجإلا ةفاك قيبطت
 تاــهجلا نــم ةرداــصلا ةــيزارتحإلا
 ةــــحفاكم صوــــصخب ةــــينعملا
.انوروك سورياف راشتنا

 روـضحلا ةمـصب ءاغلإب رارمتسالا
ةــينقت قرــط داــجيإو ،فارــصنالاو
 روــضحلا تاــيلمع تاــبثإل ةــليدب
.لمعلا راقم ىلإ فارصنإـلاو

 ماـــظن قـــيبطتب رارمتـــسالا متـــي
 لاـح يـفو ،دـعب نـع تاعامتجالا
 متـــت عاـــمتجا يأ روـــضح بـــلطت
 ةــــــيزارتحالا تاءارــــــجإلا ةاــــــعارم
 .يعامتجالا دعابتلاو

– تاــــــمامك– تاــــــهجلا رفوــــــت
.تامقعم– تازافق

 لكــشب قاروألا لوادــت نــم دــحلا
 اـــــــهنع ةـــــــضاعتسالاو يودـــــــي
.ةينورتكلإلا لئاسولاب

ةــيدقنلا غلاــبملا مالتــسا نــم دــحلا
يــنورتكلإلا عفدــلا ةــيلآ لامعتــساو
.سمالت نودب

 ىـــلإ لوخدـــلا دـــيقت تاداـــشرإ عـــضو
 نوــــــــكتل هاــــــــيملا تارود نكاــــــــمأ
 متـي و ،ىـصقأ دـحب طـقف ناصخشل
سبـل عـم رمتـسم لكـشب ميقعتلا
 يـــــف اـــــهنم صلختـــــلاو تازاـــــفقلا
 لـــبقو كلذـــل ةـــصصخملا نكاـــمألا
.ةهجلا تاهدر ىلإ جورخلا

 ةعامجلا ةالص ميظنت تاداشرإ عضو
 بـــــسح نوـــــكتل تايلـــــصملا يـــــف
 عــــم ةــــينعملا تاــــهجلا تاــــهيجوت
 يعاــمتجالا دــعابتلا تافاــسم ةاــعارم
.نيلصملا نيب ةدمتعملا



ةيموكحلا تاهجلل ةماعلا طباوضلا

مدـع ةـلاح يـف دـعب نـع لمعي يذلا فظوملا مييقت رثأتي
.رماوألا لهاجت و تايلوؤسملاب هدييقت

 ،مهلزاــنم نــم دــعب نــع نيفظوــملا لــمع ليهــست
 ةــينورتكلإلا ةــمظنألا لالــخ نــم مهلاــمعأ ةــعباتمو
 نــم بوــلطملا يموــيلا لاــمعألا ريراــقت لالــخ نــمو
.يمسرلا ماودلا ةياهن لبق مهئاسؤر

 ىـلا لخذـي نـم ةرارـح ةـجرد ساـيقل ةـيرارح تاريماك عضو
.ةئيهلا وأ ةرئادلا

 تاــــهجلا ىــــلإ هليــــصوت و ماــــعط يأ بــــلط عــــنمي
.ةيموكحلا

 لكـشب لـمعلا راـقم ىلإ نيرضاحلا لجسب ظافتحالا
 ىعدتـــسا اذإ ةـــصتخملا تاـــهجلل هـــميدقتل يموـــي
.رمألا

 )تاريماـــكلا( ةـــبقارملا ةـــمظنأ لـــيعفت نـــم دـــكأتلا
ةـــلاح يـــف اـــهيلإ عوـــجرلل تاليجـــستلاب ظاـــفتحالاو
.نيطلاخملا ةعباتمل ةجاحلا



نيفظوملل ةماعلا طباوضلا

 ةــــفاك فــــظوملا قــــبطي
 ريبادـــــــــــتلاو تاءارـــــــــــجإلا
 نـــــع ةرداـــــصلا ةـــــيزارتحإلا
 ةــــــــــــينعملا تاــــــــــــهجلا
 نـــــم ةـــــياقولا صوـــــصخب
 سورــــيفب ةباصإـــــلا رــــطخ
.انوروك

 تاــــــميلعتلا عاــــــبتا
 ةرداــصلا تاداــشرإلاو
 مازـتلإلاو ،هتهج نم
.اهب ماتلا

 دــــــعابتلاب مازــــــتلإلا
 مدــــعو ،يعاــــمتجالا
 ،دـــــيلاب ةحفاـــــصملا
 تاداــــع يأ بــــنجتو
ببـستلا اهنأـش نم
.ضرملا راشتناب

 دوـعي يذلا فظوملا ىـلع
 دــــعب ةــــلودلا جراــــخ نــــم
مدع ةيرودلا هتزاجا  ءاهتنا
 دــــعب الإ لــــمعلا ةرــــشابم
 بـــــسح وأ موـــــي١٤ رورـــــم
 نــم ةرداــصلا تاــهيجوتلا
.ةينعملا تاهجلا

 ةزـــــهجآ مادختـــــسا مدـــــع•
 فـــظومل يـــلآلا بـــساحلا
 تاودأو تادـــعم يأ وأ رـــخآ
.ىرخأ

 ةرداـصلا تاداشرإلاب ديقتلا•
 يـــــف ةالـــــصلا صوـــــصخب
.تايلصملا

 ةرداـصلا تاداشرإلاب ديقتلا•
 مادختــــــــسا صوــــــــصخب
.هايملا تارود

رـقمل روضحلا نع عانتمالا•
 يأ دوــجو لاــح يــف لــمعلا
 ضرــــمل ةيــــضرم ضارــــعأ
.١٩ ديفوك

 نيذــلا نيفظوــملا ىــلع
 ماـــــــــــظنب نوـــــــــــلمعي
 ميـــــــــقعت ،تاـــــــــبوانملا
 دـعب تادعملاو بتكملا
.هبوانم لك



لمعلا ةئيبل ةماعلا طباوضلا

.دعابتلا تافاسم ديدحتل ضرألا ىلع تاقصلم عضو•

.يعامتجالا دعابتلا نمضي امب لمعلا نكامأ ميمصت ةداعإ•

.نيفظوملا نيب اميف دعب نع لاصتالا دامتعاو ماسقألا نیب يرورض ریغلا لقنتلا نم دحلا•

.مهجورخ دعبو نيفظوملا لوخد لبق تادعملاو ةزهجألاو ةماعلا قفارملاو بتاكملاو تارمملل يرودلا ميقعتلا•

.)تافيكملا ( ةيوهتلا ةزهجأ ميقعت•

.لخادملا دنع ميقعتلا ةزهجأ ريفوت•

 رارزأ سـمل دـنع نيدـيلا ميـقعت بـجي دعاـصملا مادختـسا لاـح يـفو ،دعاـصملا نـع ًاضوع ملالسلا مادختساب هيجوتلا•
.دعصملا



لمعلا ةئيبل ةماعلا طباوضلا

.)دعصملا ةحاسمل ًاقفو( صاخشأ٣ نع نيمدختسملا ددع ديزيال ثيحب دعاصملا مادختسا تاداشرإ عضو•

.تارمملا يف تامقعملا ريفوت•

.سوريفلاب هتباصإب هبتشي صخش يأ لزعل كلذو لزعنم ناكم صيصخت•

.ىنبملل لوخدلا دنع ةيذحألا ميقعتل تامقعملا بناجب لخادملا دنع ةيذحأ تاحسام ريفوت•

.مدقلاب طعضلا لالخ نم حتفت ةيطغأ تاذ ةمامق قيدانص ريفوت•

.نيفظوم ةدع نم مدختست يتلا تابكرملا ةصاخ ،يرود لكشب ةهجلل ةعباتلا تابكرملا ميقعت•



نيلماعتملا ةمدخل ةماعلا طباوضلا
 عاـبتا متـي ،لـمعلا عقاوم لالخ نم نيلماعتملا تامدخ ليعفت مت لاح يف
:ةيلاتلا تاءارجإلا

 دــــعابتلا ةاــــعارمب ،راــــــظتنالا نــــــكامٔا يــــف روــــــھمجلا دــــــعاقم بــــــیترت•
.ةرئادلا ىلإ جورخلاو لوخدلا تايلمع ميظنتو يعامتجالا

 امـــلك باوــبألاو ذــفاونلا حــتف لالــخ نــم دــیج لكــشب ناكــملا ةــیوھت•
 . كــلذ نــكمٔا

 عوبــــسٔا نــــع لــــقی ال لیجــــستب نــــكمٔا نٕا ةــــبقارم تاریــــماك ریــــفوت•
 ةــــفرعمل اھراــــسم عــــبتتو ةــــباصٕا فاــــشتكا لاــــح يــف هــــیلٕا عوــــجرلل
.نیلماعلاو نيلماعتملا نم ةصاخ نیــطلاخملا

 وأ ةرئادــلا ىــلا لخدــي نــم لــك ةرارــح ةــجرد ساــيقل ةــيرارح تاريماــك عــضو•
.ةئيهلا

.تامامكلا سبلب نومزتلی ال نیذلا نیلماعتملا لوخدب حامسلا مدع•



ةيضرملا تالاحلل ةماعلا طباوضلا

 سورــیفب ىودــعلا ؤا ةباــصالا ضارــعٔا نيفظوــملا دــحٔا ىدــل ترــھظ اذٕا•
 نیلوؤــسملا غالــبٕاو ةدعاــسملا بــلط بــجی .لــمعلا رــقم يــف اــنوروك
 .ءانثتسا نود هلمكأب ىنبملا ریھطتو میقعت ةداعٕاو

 هـيلع ،هلزنم يف انوروك سوريفب باصم صخش طلاخي يذلا فظوملا•
 هلوؤــسم غالــبإو لــمعلا رــقم ىــلإ روــضحلا مدــعو لزــنملا يــف ءاــقبلا
 .كلذب رشابملا

 يحــصلا رــجحلا نــم ةرــتف ىــلٕا نوجاــتحی نیذــلا صاخــشألا ىــلع رــظحي•
 ،مــھب ةــصاخلا يحــصلا رــجحلا ةرــتف ءاــھتنا نيــحل لــمعلا ىــلٕا باھذــلا
 نم ةدناسملا تامدخلا ةرادإ لبق نم يحصلا رجحلا ةرتف ةعباتم متيو
 .هئاهتنا ىتحو رجحلا أدب خيرات

 اـمامت يفـش يذـلا فظوملل لمعلل ةدوعلا ریبادت مظنت ةسایس عضو•
 .سوریفلا نم



ةمتاخلا

 ةرود لـك عـم اـهب جورـخلا نـكمي يـتلا تاليـلحتلاو جئاـتنلل طباوـضلا هذه عضخت
 ىدمىلع فوقولل ،)عاضوألا ةساردل ةددحم ةرتف ديدحت متي( اهديدحت متي ةيلمع
 .دجتسملا انوروك سوريف راشتنا نم دحلا يف تاءارجإلا هذه ةيلعاف


