
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ايق;رفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمل ةيميلقإلا هايملا

 برعلا رحب / رمحألا رحبلا HI ب;رEFلا ةلضعم نأش? لمع ةقلح

 

 ةيجيتا\]سالا تاساردلل ايسآ بونجو ىSدألا قرشلا زكرم دادعإ

 يذيفنتلا صcdملا / يaاF`لا ر;رقتلا

 2021 ويام

 

 :ةيك<رمألا ةدحتملا تايالولا ةمو01/ يذيفنتلا ص&%ملا

 

ظن
َّ

 نأشk ةينمألا ةئiبلا geع تزكر ويام de 19إ 18 نم ةRSفلا _^ لمع ةقلح )"زكرملا"( ةيجيتاRSسالا تاساردلل ايسآ بونجو ىIدألا قرشلا زكرم م

 geع تزكرو ةيميلقإ لود عبس نم نsينعملا نsلوؤسملا نم 34 اyzف كراش برعلا رحuو رمحألا رحبلا _^ عورشملا sSغ يرحبلا طاشpلا عم لماعتلا

 .ةيلحاسلا تائiبلاو يرحبلا لا��ا _^ نsفينعلا نsفرطتملاو ،نsيعرشلا sSغ ن<رجاتملاو ،نusر�ملا ةطشIأ عم لماعتلا ةيفيك

 

 ة<زكرملا ةدايقلا نم معدب يدن�لا طي0�ا ةقطنم geع زكرت ��لا ةرمتسملا زكرملا جمارب راطإ _^ انورو� ةحئاج ب�سk اًيضاRSفا لمعلا ةقلح تميقأ

  .ديا�Rملا ديقعتلاو ةلعافلا تا��/ا ة�Sكب مس�ت ��لا ،ةيuرعلا ةر<ز�/ا ھبشk ةطي0�ا هايملا لوح نsيميلقإلا ءا�رشلا عم تاشقانم ءدب فد�zو ةيك<رمألا

 

 .رآ .يآ ةكرشو ،ةيك<رمألا ة<رحبلا ةيميدا�ألا نم عوضوملا _^ نوصصختم نوزراب ءاS خ اyzف كراش ة<راوح تاسلج لمعلا ةقلح تنمضت

 ةقمعتملا مªzاليلحت اومدق ،رص0/ا ال لاثملا لي�س geع ،ةم<ر�/او تارد&�اب �§عملا ةدحتملا ممألا بتكمو ،ئدا�لا طي0�ا ىدتنمو ،مويليسIو�

� زكرم _gلحم ةsSبكو ،زكرملا ريدمو ،يق<رفألا نرقلل ي®وروألا داحتالل صا&/ا لثمملا اyzف كراش ةشقانم اذ¬ بقعأ .لمعلا ةقلح بناوج فلت&

°و .ديد�/ا ي1<رمألا نمألا
ُ

 لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمل ةيميلقإلا هايملا لوان�ت نيأزج نم ةلسلس نم لوألا ءز�/ا نsموي ترمتسا ��لا ةيلاعفلا دع

 لوألا ءز�/ا _^ تزرب ��لا را1فألا مادختسال نsكراشملل ةصرفلا ةحاتإل يرظن ب<ردت بقع S 2021 مت�س _^ يIاثلا ءز�/ا مظني نsح _^ ايق<رفإ

 .ة<رحبلا تايدحتلا ة�جاومل تاسايس ةغايص لبس ةuرجتل

 

 :ةيسiئرلا را1فألا

 ھجامدناو ةقطنملا _^ ب<رz¶لا لا1شأ عونت لظ _^ لميس ال ،ةينطولا S ع ةم<ر�%ل لجرم deإ اًيج<ردت برعلا رحuو رمحألا رحبلا لوحتي •

 مغرو .فارطألا ةددعتم ةيميلقإلا تاسسؤملاو لودلا ددz· امب هديازتو ،)ةفينعلا ةفرطتملا تامظنملا لثم( ىرخأ ةيمارجإ رصانع عم

 .ا¹zم ديدعلل ةيسiئر ة<ولوأ سiل ھنأ الإ ،عضولا اذ�ل ةيلودلاو ةيل0�ا تاسسؤملا نم ديدعلا كاردإ

 _^ فارطألا ةددعتم يرحبلا نمألا دو�ج ¼«نأ نم ةكRSشملا ة<رحبلا تاوقلا لظتو فارطألا ددعتم يرحبلا نواعتلل اًجذومن ةقطنملا دعُ° •

 _^ ةنصرقلا رو�ظب ةطبترملا ىرخألا ةيميلقإلاو ةيuوروألا دو��/او لاموصلا _^ ي®وروألا داحتالل ةعkاتلا ة<رحبلا ةوقلا لازت ال .خ<راتلا

 ز<زع° مغرو .ةديد�/ا عاضوألا ة�/اعم deإ e¾س°و ةقطنملا _^ ةطشI يق<رفألا نرقلا ةلابق _dا0/ا نرقلا نم deوألا ة<رشعلا فصتنم

 ةئوانم geع ةعورشملا sSغ ةلعافلا تا��/ا لمع° ،ةيدوعسلا ةيuرعلا ةكلمملا ا¬دوقت ��لا رمحألا رحبلا ةردابم لثم ،ةيميلقإلا دو��/ا

 .فارطألا ةددعتملا دو��/ا



 
 

 صرفلا مادعIاو ،قاطنلا ةعساو ةاواسملا مدعو ،ةلشافلا لودلا نأ لظ _^ يرحبلا مارجإلا _^ ةيميلقإلا ةيمنتلا رارقتسا مدع م¬اس¿ •

 عفدي ام و¬و ،ةيفارغوميدلا تاجايتحالل ةباجتسالل تالا0/ا ضعk _^ لودلا تاردق ةيدودحمو ،ةقطنملا _^ ةعÀاش رومأ ةيداصتقالا

 رحبلا _^ ھظحالن ام قلعتي الو .لخدلا بسكل ةعورشم sSغ لئاسو فاشكتسا deإ ،ةيلحاسلا تاعمت��ا اميس الو ،تاعمت��ا هرودب

 .ةسkايلا geع S كأ يداصتقا لالتعا ضارعأ دحأ و¬ لب – طقف ءاملاب برعلا رحuو رمحألا

 ،ضعبلا م�ضعk عم ةل<وط ةRSف ذنم ةقطنملا هذ¬ _^ ةيلحاسلا قطانملا نا1س رجاتي .ةلودلا دودح نم �Sكأ خ<راتلاو _^ارغ�/ا عقاولا �§ع¿ •

 ةراجتلا ميسرت deإ e¾س° ��لا ةينطولا دود0/ا sSغ° نلو .برعلا رحuو رمحألا رحبلا بوعشل ةيخ<راتلا ديلاقتلا نم اًءزج حبصأ ام و¬و

 .خ<راتلا كلذ ةيميلقإلا

 ةيطغتل ةي�سجوللا تاuوعصلاو ة<رحبلا تايدحتلا م�É ب�سk .ةيلحاسلا قطانملا _^ ةقطنملا لود هد<رت اميف حوتفملا لاؤسلا لثمتي •

 .ة<رحبلا تايدحتلا ة�جاومل ةلماش ةي�Êنم عضو بعصي ،ةعساشلا قطانملا هذ¬

 لماع° ةيفيك _^ لُّوحت دوجو عسوألا يدن�لا طي0�ا ةقطنم ءاحنأ عيمج نم ةلدألا فشكت .ةقطنملا _^ تاردقلا نأشk مئاقلا لد�/ا •

 ��لا ةيميلقإلا لودلل تباث طمن كان¬ نا� .يرحبلا لا��ا عم يرحبلا نوناقلا ذافنإ تاوقو لحاوسلا رفخو ةيميلقإلا ة<رحبلا تاوقلا

 ةيلاعف مدع ت�بث ھنأ الإ ،نفسلاو ،ة0%سألاو ،تادعملاو ،لوصألا ةفاضإ لالخ نم اz·دل يرحبلا نمألا تامدخ تاردق ر<وطت deإ e¾س°

الما1ت �Sكأ تامد&/ا لعج لالخ نم ةيلا0/ا اªzاردق ميظع° deإ ةيميلقإلا لودلا نم د<زملاو د<زملا e¾س° .نايحألا نم sSثك _^ رمألا اذ¬
ً

 

فاRSحا �Sكأو ،نا�sS/ا عم
ً

 .كلذ deإ امو ،لضفأ تامولعم ةمظنأ معدو ءانب geع ةرداقو ،ا

 

 :تاي�Êنملا

 تايدحتلل ةلماش لولح sSفوت نم نكمتت مل ا¹zكلو ،�§يتور ل1شk ة<رحبلا تايدحتلا ة�جاومل ةينواعتلا دو��/ا تر�ظ - فارطألا ةيددع° •

 geع Î§بُي نأ بجي نواعتلا نأ ةرمتسملا ةيميلقإلا تارتوتلاو ،تايدحتلا نم لئا�لا ددعلاو ،باطقألا ددعتم ملاعلا عقاو �§ع¿ .ة<رحبلا

 .نايحألا نم sSثك _^ ةينقتو ةيعقاو سسأ

 تانايبلا ةرادإ تÏ0أو ،اًمدقت لقألا لودلل �Îح ،تانايبلا geع لوص0/ا اyzف بعصي نا� ��لا مايألا تلو - اyzلإ لوصولاو تانايبلا ةرادإ •

Ð_ بك ةيمك حفصت يأ ،نآلا ةل1شملاsSا _̂ تايدحتلا ة�جاومل قرطلا لضفأ ديدحتل ةحاتملا تانايبلا تاعومجم نم ة� فرع° .يرحبلا لا�

 طuر بجي ،ةيلاعف �Sكأ نو1ت ي1ل .ھتقاعإ �Îح وأ ھفاقيإ نكمي ال ھنأ ملع°و ةقطنملا _^ عورشملا sSغ راجتالا م�É ةيميلقإلا لودلا

 ةعرسلا عم سفانتلل اًضيأ نكلو ،ةعورشملا sSغ تا1بشلا ا�لمحتت ��لا فيلا1تلا ةدا<زل طقف سiل ةيلاعفو ةءافكب تايلمعلاب تانايبلا

 .اz¶حفا1م تاءارجإ عم ةعورشملا sSغ تا1بشلا كلت ا�z فيكتت ��لا

 نكمي ال .نsيميلقإلا نمألاو رارقتسالا ددz· ىوتسم deإ عورشملا sSغ ةكبشلا طاشI م�É لصو - "ةفرطتملا تا��/ا تامولعم ةكراشم" •

 دحأ ةكRSشم ةكبش S ع تامولعملا ةكراشم دع° .ل�اشملا ة�/اعم _^ ةدودحم لودلا دراوم ،كلذ عمو .ةلعافلا تا��/ا هذ¬ ل¬اجت

 نأ بجي ،ىرخأ ةرابعk .صا&/ا عاطقلا / ةيميدا�ألا تاسسؤملا deإ ةيميلقإلا sSغ ةلعافلا تا��/ا deإ ةيميلقإلا لودلا نم - تاراي&/ا

 .اyzلع بلغتلل ةكRSشملا نواعتلا ثدحي ثيحب "ب" ةلودلا _^ ةل1شم "أ" ةلودلا _^ ةل1شملا نو1ت

 لودلل نكمي ،)اًقمعو( اًعويش �Sكأ تامولعملا لدابت اyzف نو1ي ةئiب deإ لضفأ ل1شk لوصولل - تاسرامملا لضفأ لدابت / تاروانملا •

 تا��/ا فلت&� حمس° ��لا تاب<ردتلا كلذل ةلاعفلا قرطلا نمو .ضعبلا ا�ضعk عم ة<رحبلا اªzامدخ ةراش�سا ةsSتو ةدا<ز ةيميلقإلا

 اÙzا�رش غالبإب لودلا موقت ثيح - تاسرامملا لضفأ لدابت و¬ حRSقملا ليدبلا جذومنلا نا� .اÖzاsSج طامنأو تاءارجإب ماملإلاب ةيمو01/ا

 _^ ةلعافلا ةيمو01/ا تا��/ا نsب ةفلألا ءانب دع¿ ،كلذ نع رظنلا ضغ®و .ة<رحبلا تايدحتلا ة�جاوم _^ ا�ل ةبسpلاب ھتيلاعف ت�ثأ امب

 .�ÚÛاسأ رمأ تايلمعلا راطإ

 

 

 

 



 
 

 :تايصوتلا

 فاد¬ألا نإف ،�Üيلقإلا لما1تلا deإ راقتفالاو ةيسايسلا تايساس0/ا deإ رظنلاب .لجألا ةل<وط فاد¬أ قيقحتل sSصقلا ىدملا geع لمعلا •

 ةيناد رامث ةل�Þمب نو1ت لجألا ةsSصق تاءارجإ ميمصت _Ýبpي ،كلذ عمو .ةنكمم sSغ رحبلا _^ ةعورشملا sSغ تا1بشلل يدصتلل ةsSبكلا

 .)قاطنلا عساوو( لجألا ل<وط فد¬ ةمد&/ �Üيلقإلا نواعتلل

 ا�ضعk لعفي ال نsح _^ ،قرزألا داصتقالا geع ةيميلقإلا لودلا ضعk دكؤت .قرزألا يداصتقالا ومنلا لوح ةيميلقإلا تاثدا0�ا طيشpت •

 .ئدا�لا طي0�ا رزج لودو ،لاغنبلا جيلخو ،طسوتملا ضيبألا رحبلا _^ ثدح ام لثم ،ةيميلقإلا تاشقانملا عي�ß° بجي .كلذ

 .رقشغدمو ،دن�لاو ،ةروفاغنس جذومن - �Üيلقإلا تامولعملا جمد زكرم ءاشIإ ةينا1مإ فاشكتسا •

 àÛÎحي ال ددع ة�/اعم _^ ةط<ر&/ا هذ¬ دعاس° دق .ا�علس تا�جو /رداصمو ةعورشملا sSغ تا1بشلا ا�مدختس° ��لا قرطلل لضفأ م�ف •

 .ل�اشملا نم

 :لاثم( فعضلا قطانم نع فشكللو لضفأ ةز¬اج تاباجتسا geع لوص0%ل ر�ظت دق ��لا تامزألل ةطخ عضو – يÀاقولا طيطختلا •

  )2021 ماع لئاوأ _^ سâوسلا ةانق _^ ةحالملا فقوت

 

 :رظنلا تا�جو ةلئسأ

ط
ُ

 .اًعويش لقألا deإ �Sكألا نم دودرلا درونو جمانS لا _^ نsكراشملا عيمج geع ةيلاتلا ةلئسألا تحر

 

 ؟برعلا رحب / رمحألا رحبلا لخاد ةعورشملا sSغ تا1بشلا ز<زع° _^ اsSًثأت �Sكألا ھنأ دقتع° يذلا لماعلا ام

 ةيداصتقالا لماوعلا .1

 ةيسايسلا تافال&/ا .2

 صرفلا ةلو�س .3

 ىرخأ .4

 ايفارغ�/ا .5

 

 ؟deوألا كت<ولوأ امف ،نusر�ملا ةحفا1مل �Üيلقإلا رارقتسالا مدع ة�/اعمل ة<ولوألا تحنم اذإ

 نميلا _^ عارصلا ة�/اعم .1

 ةفينعلا ةفرطتملا تاميظنتلا ة�جاوم _^ دو��/ا ز<زع° .2

 يق<رفألا نرقلا رارقتسا geع لمعلا .3

 ىرخأ .4

 جيل&/ا لود نsب تارتوتلا فيفختل _¾سلا .5

 

 اyzلإ علطت�س ��لا ةقطنملا امف ،رخآ نا1م _^ ¼åان لاثم لالخ نم ة<رحبلا ل�اشملل لولح داجيإ نم برعلا رحب / رمحألا رحبلا ةقطنم تنكمت اذإ

الوأ
ً

 ؟

 يدن�لا طي0�ا قرش / لاغنبلا جيلخ .1

 طسوتملا ضيبألا رحبلا .2

 ايسآ قرش بونج / نايسآلا .3

 ىرخأ .4

 ايpيغ جيلخ .5

 

 



 
 

الوأ ا¬ذخت�س ��لا ةوط&/ا ام .تاوط&/ا نم ديدعلا بلطت<و دقعم رمأ ةقطنملا هذ¬ _^ ةعورشملا sSغ تا1بشلا ةل1شم ة�/اعم
ً

 ؟ةل1شملا ة�/اعمل 

 يرحبلا لا��اب _æولا قيمع° _^ رامث�سالا .1

 راو�/ا لود عم قيسpتلا ةsSتوو قمع ةدا<ز .2

 ة<ر¬و�/ا تامولعملا ةكراشم دو�ج نم د<زملا _^ رامث�سالا .3

 ىرخأ .4

 ة<رحبلا ةيليغش�لا تاردقلا ز<زع° _^ رامث�سالا .5

 

 ؟هsSغ نم �Sكأ ھيف رامث�سالا جاتحت ةقطنملا هذ¬ نأ رعش° يذلا يرحبلا لا��اب _æولا رصنع ام

 تامولعملا جمد زكرم لثم ،ةيميلقإلا ة<رحبلا تامولعملا deإ اًماظتنا �Sكأ لوصو .1

 يرحبلا نمألا وحن ة�جوملا ا�لما1ب ةمو01/ا / تالا�ولا نsب ةكRSشملا دو��/ا .2

 ىرخأ .3

 ةيجولونكتلا تاقيبطتلا / تامولعملا مظن deإ لوصولا ةدا<ز .4

 يرحبلا نمألل لمشأ م�ف geع لوص0/ا _^ نsينطولا ةداقلا رابك ةدعاسم geع لمعلا .5


