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 ؟هلعف نيرخآلا ةحلصملا باحصأو تاموكحلل نكمي اذام :نيرجاهملا زاجتحاو 19-ديفوك ضرم

 ةماع ةرظن

 ميلستلا عم ،ةرجهلا لجأ نم يملاعلا قافتالا ذيفنت ىلإ يعسلا يف ءاكرشلا عيمج معدب ةرجهل6 ةينعملا ةدحتملا ممألا ةكبش مزتلت
Qا يف عيمجلا نّكمت نامضل نمثب ردقت ال ةادأ حيتي ينواعتلا راطإلا اذه نcضرمل يعامجلا يدصتلا يف ماهسإلا نم عمت 
 .ةاواسملا مدق ىلع هريثo نم ءامتحالا نمو 19-ديفوك

 19-ديفوك ةحئاج بناوج فلتخم يف ثحبتو ةكبشلا اهمدقت ةلسلس نم اءزج ةطاحإلا هذه لكشت ،ةياغلا هذهل اقيقحتو
 باحصأ نم اهريغو لودلل يلمعلا هيجوتلا ميدقت ىلإ ةقيثولا هذه فد�و .ةيلحملا م�اعمتجمو نيرجاهمل6 اهطابترا ةيفيكو
 تالاح ىلع ءوضلا طيلست عم ،نيرجاهملا زاجتحا قايس يف هل يدصتلاو 19-ديفوك ضرم نم ةياقولا يف ةحلصملا
 هذه ثيدحتو ،ءاكرشلا عيمج نم تاقيلعتلا يقلت ىلإ علطتنو .ا� ءادتقالا نكمي ةديفم جذامن اهفصوب ةدعاولا تاسرامملا
 .رمتسم لكشب تايصوتلا

 :لماعلا قيرفلل ةكرتشملا ةدايقلا
  )bruhnbov@unhcr.org( نيئجاللا نوؤشل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم ،يفوب نورب �ردنأ •
  )idelorenzocaceres@unicef.org( ةلوفطلل ةدحتملا ممألا ةمظنم ،وريتناك سيريساك وزنيرول يد نيريإ •
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  )sgomez@idcoalition.org( زاجتحالا ةضهانمل يلودلا فلاحتلا ،ويداروم سيموغ ايفليس •

  

 الو .ةشمهملا تاعمتcا ىلعو ةشه عاضوأ يف نوشيعي نيذلا صاخشألا ىلع بسانتم ريغ لكشب 19-ديفوك ةحئاج رثؤت
 ثيح ةظتكم نوكت ام ًاريثك يتلا قفارملا يفف 1 .نيرجاهملا زاجتحا زكارم يف نوزَجتحملا اميس الو ،نورجاهملا كلذ نم ىنثتسي

 دراوملا دَفنتسُتو ،يحصلا فرصلاو ةيحصلا ةفاظنلا يفكت الو ،يندبلا دعابتلا ليحتسيو ،ةللضملا تامولعملا رشتنت ،نوزجتُحي
 .ةيرشبلا

 ةباصإلا رطخل نيضرعم ءاوس دح ىلع نوفظوملاو نورجاهملا نوكي ،زاجتحالا ناكم يف دجتسملا ºوروك سوريف راشتنا درجمبو
 تامولعملا ىلع لوصحلل نورجاهملا عراصي ام ًاريثكو .ةيصخشلا ةيامحلا تادعم ىلع لوصحلا ةيناكمإ مهيدل لقتو ىودعل6
 َةبارغ الف .ةيفاضإ ت�دحت مهريغو ةقاعإلا ووذ صاخشألاو ءاسنلاو لافطألاو نونسملا هجاويو .ةيفاكلا ةيحصلا تامدخلاو
  .19-ديفوك ضرم نأشب نيزجتحملا فوفص يف قلقلا ديازت ببسب نيرجاهملا زاجتحا زكارم يف ًارخؤم رتوتلا دتشي نأ نذإ

 ًالود نإف ،زاجتحالا قفارم يف ظاظتكالا فيفخت راتخيو نيرجاهملا قوقحل ةيولوألا يطعي لودلا نم ًاديازتم ًاددع نأ نيح يفو
 نمو .ةينوناق ريغ ةروصب مهليحرتل الإ مهنع جرفت ال وأ نمزلا نم لوطأ تارتفل نيرجاهملا نم ديزملا فسألل زجتحت ىرخأ
 زاجتحالا ريربتل ةماعلا ةحصل6 ةقلعتملا لغاوشل6 عرذتلاو ؛ةدوعلاو ةرجهلا تاءارجإ قيلعتو ؛دودحلا قالغإ كلذ بابسأ
 ةلاحتساو ؛نيرجاهملا زاجتحا لئادب ةرادإ ىلع ةردقلا ةيدودحمو ؛ةينوناقلا لوصألا ةاعارم نود نيرجاهملل يزييمتلا لماشلا
 .ةحئاجلا ءانثأ دودحلا ربع تالاحلا ةرادÉ مايقلا

 ريغ لجأل زاجتحالا كانهف – ةديدش رËآ 19-ديفوك ضرم قايس يف نيرجاهملا زاجتحال ديازتملا مادختسالا رËآ نإ
 ددهي ديدش رطخ كانهو ،نيرخآل ةبسنل6 دمألا ةليوط فعض تالاح كانهو ،ضعبل ةبسنل6 ةظتكم قفارم يف ىمسم
Éةيلحملا م�اعمتجمو ،مهرسأو ،نيفظوملاو ،نيزجتحملا نم :عيمجلا ةباص. 

 
 يداملا ناكملا نع رظنلا ضغب ،ةرجهلG ةقلعتم بابسأل هتيرح نم صخشلا هيف مرُحي راطإ يأ هن+ انه فَّرعُي نيرجاهملا زاجتحا 1
 ًافرعم احلطصم سيلف نيرجاهملا زاجتحا لئادب حلطصم امأ .يلحملا نوناقلا يف هفينصت وأ ،مدختسملا ريربتلا وأ مسالا وأ ،زاجتحالل
 نأ ىلع ءارآلا يف عساو قفاوت كانه ،ةفلتخملا جهُنلا هذه نع رظنلا ضغبو .ةنيابتم يناعم هريسفت ذختي يلاتلGو ةينوناقلا ةيحانلا نم
 ،ناسنإلا قوقح ىلإ ًادانتسا ،بنجتت يتلا ةيزاجتحالا ريغ تاسرامملاو ريبادتلا نم ةعساو ةفئاط نيرجاهملا زاجتحا لئادبب دوصقملا
 .ةرجهلG ةقلعتم بابسأل زاجتحالا مادختسا
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 تفشك يتلا ةيذيفنتلا تاهيجوتلاو ةيتاسايسلاو ةينوناقلا فقاوملا نم ةينغ ةعومجم تردص ،ةيضاملا ةليلقلا عيباسألا ىدم ىلعو
 ،19-ديفوك ضرم ةمزأل اهيدصت تايلمع يف ا� مزتلت نأ لودلا ىلع بجي يتلاو يلودلا نوناقلا اهاسرأ يتلا تارتمارابلا نع
 2.ةيرحلا نم نيمورحملا صاخشألا عيمج ةيامح كلذ يف امب

 يف ةحلصملا باحصأ نم اهريغو لودلا معدب ،اهتلمكتو تاهيجوتلاو فقاوملا هذه نم ةدافتسالا ىلإ ةقيثولا هذه فد�و
 .نيرجاهملا زاجتحا نع لئادبل ةيولوألا ءاطعإ لالخ نم هل يدصتلاو 19-ديفوك ضرم نم ةياقولا

 قافتالا نم 13 فدهلا ليعفت ىلع ةحلصملا باحصأ نم اهريغو لودلا ةدعاسم ىلإ ةقيثولا ىعست ،صوصخلا هجو ىلعو
 ةيرحلل ةبلاسلا ريغ زاجتحالا لئادبل ةيولوألا ءاطعÉ" مازتلالا ديدج نم تاموكحلا تدكأ ثيح ،ةرجهلا لجأ نم يملاعلا
 زاجتحالا مادختسا عم ،نيرجاهملل زاجتحا يأ ءازإ ناسنإلا قوقح ىلع مئاق جÕ عابتاو ،يلودلا نوناقلا عم ىشامتت يتلا

 نم نيرجاهملا ىلع زاجتحالل ةمئادلا امبرو ةيبلسلا رËآلا نم دحلا" ىلع ،رومأ ةلمج يف ،كلذ يوطنيو ."طقف ريخأ ذالمك
 ؛"ةيلقعلاو ةيدسجلا ]ةمالسلا[ نامضو ،ةينمز ةرتف رصقأل كلذ نوكي نأو ،بسانتلاو ةينوناقلا لوصألا ةاعارم نامض لالخ
 كلذكو ، ... ةلادعلا ىلإ لوصولل زاجتحالل نوضرعتي دق نيذلا وأ زاجتحالل نيعضاخلا نيرجاهملا عيمجل ةصرفلا ةحÙإ"و
 ىلضفلا هحلاصمو لفطلا قوقح مارتحاو ةيامح"و ؛"]زاجتحالا[ رمأل يرود ضارعتسا ءارجإ يف قحلاو تامولعملا ىلإ لوصولا

 ةيلمعلا لئادبلا نم ةعومجم رفاوت نامض لالخ نم كلذو ،ةرجهلا ثيح نم لفطلا عضو نع رظنلا ضغب ،تاقوألا عيمج يف
 ةيناكمإ لفكت يتلا ةيعمتcا ةياعرلا تابيترت ليضفتو ،اهيلإ لوصولا ةيناكمإو ةيرحلل ةبلاسلا ريغ تاقايسلا يف زاجتحالل

 
 ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملاو نيئجاللا نوؤش ةيضوفمو ناسنإلا قوقح ةيضوفم نم كرتشم يملاع يفحص نايب 2
 ؛نيزجتحملا نيرجاهملاو نيئجاللا حارس قالطإ ىلإ وعدي ،ةيسنجلا يميدعو نيرجاهملاو نيئجاللا ىلع 19-ديفوك ضرم ةمزأ ر�آ نأشب
 ةنجللا نم ةروشم ؛صاخشألG راجتالG ينعملا صاخلا ررقملاو نيرجاهملل ناسنإلا قوقحب ينعملا صاخلا ررقملا نم كرتشم يفحص نايب
 ةمئادلا ةنجللا ؛)COVID-19( �وروك سوريف ضرم ةحئاج نأشب ةينطولا ةيئاقولا تايلآلاو فارطألا لودلا ىلإ بيذعتلا عنمل ةيعرفلا
 Gوروأ سلجم ضوفم نايب ؛مهتيرح نم نيمورحملا صاخشألا ىلع زيكرتلا :19-ديفوك ضرم نأشب تقؤم هيجوت تالاكولا نيب ةكرتشملا

 لافطألاو 19-ديفوك ضرم نأشب تالاكولا نيب ةكرتشم ةينقت ةركذم ؛نيزجتحملا نيرجاهملا حارس قالطإ ىلإ وعدي ناسنإلا قوقحل
 قوقحل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم تاهيجوت ؛يناسنإلا لمعلا يف لفطلا ةيامح فلاحتو فيسينويلا نع ةرداص مهتيرح نم نيمورحملا
 بهأتلا نأشب ةتقؤملا ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تاهيجوت ؛نورجاهملا :19-ديفوك ضرم يف ناسنإلا قوقحب ةقلعتملا داعبألا نأشب ناسنإلا
 ضرمل 9 مقر ةيليلحت ةروص ،ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا ؛زاجتحالا نكامأ نم اهريغو نوجسلا يف 19-ديفوك ضرم ىلع ةرطيسلاو ةياقولاو
 .2020 ليربأ/ناسين ،نيرجاهملا زاجتحا :19-ديفوك
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 ةسرامم ءاÕإ ىلع لمعلا لالخ نمو ،ةرسألا ةدحوو ةيرسألا ةايحلا يف لفطلا قح مرتحتو ةيحصلا ةياعرلاو ميلعتلا ىلع لوصحلا
 3."ةيلودلا ةرجهلا قايس يف لافطألا زاجتحا

 ةلماعلا ،َلودلا ةرجهل6 ةينعملا ةدحتملا ممألا ةكبش وعدت ،ًايلاح ةيشفتملا 19-ديفوك ةحئاج قايس يفو ،مازتلالا اذهل ًةاعارمو
 :يلي ام ىلإ ،نيينعملا ةحلصملا باحصأ عم ةكارش يف

 نالعإو ،ةحصلا وأ ةرجهل_ ةقلعتم بابسأل نيرجاهملل ةديدجلا زاجتحالا تايلمع فقو .1
 .نيرجاهملا زاجتحا مادختسال يرايتخا فقو

 هجو ىلع اهذيفنتو نيرجاهملا زاجتحال ةيعمتrا ةيزاجتحالا ريغ لئادبلا قاطن عيسوت .2
 .يلودلا نوناقلل ًاقفو ةعرسلا

 ًاقفو ،ةيزاجتحا ريغ ةيعمتجم لئادب راطإ يف مهلاخدإو نيزجتحملا نيرجاهملا عيمج نع جارفإلا .3
 .ةبسانملا ت�امضلل

 .اهذيفنتو لئادبلا قاطن عيسوت عم نيرجاهملا زاجتحا نكامأ يف ةدئاسلا فورظلا نيسحت .4

 ةحلصملا باحصأ عيمجو لودلا معد ىلإ فد� ةدعاو دراومو تاسراممو ،لمعلا ىلإ ةوعدو ،ةيلمع تايصوت يلي اميفو
 .هالعأ ةنيبملا عبرألا ماهمل6 عالطضالا دصق نيينعملا

 

 

 
  .13 فدهلا ،ةيماظنلاو ةمظنملاو ةنمآلا ةرجهلا لجأ نم يملاعلا قافتالا 3
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 ةيلمع تايصوت .1

 عنملا 1-1

 كلذ يف امب ،ةرجهلا عضو ساسأ ىلع عمتcا يف نييعرشلا ريغ نيرجاهملاو ددجلا نيدفاولل زاجتحالا رماوأ رادصإ قيلعت •
 .نيرجاهملا تامهادم فقوو ،ليحرتلا لبق زاجتحالا رماوأ

 نم ،ددجلا نيدفاولا ىدل ةبسنل6 اهنم فيفختلاو 19-ديفوك ضرمب ةباصإلا رطاخم عنمل ةماع ةيحص تالوكوتورب عضو •
 ةدحو ىلع ظفاحت ةيزاجتحا ريغ ةيعمتجم نكامأ يف يتاذلا لزعلاو ،يحصلا رجحلاو ،رابتخالاو ،ةيحصلا صوحفلا ليبق
 ةدعاسملا ىلإ لوصولا ةيناكمإ نامضو ؛ةلثامم فورظ يف ةلودلا ينطاومل ةمدختسملا نكامألا عم بسانتتو ةرسألا
 .ًايفاقث ةبسانم ةقيرطبو ،هيلإ لوصولا لهسي لكش يف ،نورجاهملا اهمهفي ةغلب ةلصلا تاذ تامولعملا ميدقتو ؛ةينوناقلا

-ديفوك ضرمل ركبملا جالعلاو ركبملا فشكلاو ةياقولا كلذ يف امب ،ةيحصلا تامدخلا ىلإ نيرجاهملا عيمج لوصو نامض •
 .يناسنجلا فنعل6 ةطبترملا تامدخلاو يعامتجالا يسفنلا معدلاو ةيلقعلا ةحصلا تامدخ نع الضف ،19

 يوذ صاخشألاو ءاسنلاو لافطألاو نينسملا لثم ةشه عاضوأ يف نودجوي نيذلا نيرجاهملل ةددحم تºامض قيبطت •
 ًارسأ نوسأري نيذلا ثºإلا وأ لافطأللو مهيوذ نع نيلصفنملاو نيبوحصملا ريغ لافطألل صاخ مامتها ءاليإ عم ،ةقاعإلا
 .ةيشيعم

 ةيمامألا طوطخلا يف نيلماعلا عيمجل يعامتجالا يسفنلا معدلاو ةيصخشلا ةيامحلا تادعمو صَّصخملا بيردتلا ةحÙإ •
 .مهل ةبسانملا ةياعرلا تابيترت ديدحتو ددجلا نيدفاولا زرفو لابقتسا يف رارمتسالا نم اونكمتي ىتح

 جارفالا 1-2

 يدؤي نأ يغبني ال هنأ ظحالن نأ بجي ،نيرجاهملا زاجتحا زكارم يف نيزجتحملا نيرجاهملا عيمج نع جارفإلا ىلإ وعدن امنيب
 ًالدبو .ةينوناقلا لوصألا ةاعارم نود يروفلا ليحرتلا ىلإ ادبأ يدؤي الأ يغبنيو ،زوع وأ درشت تالاح ىلإ ادبأ مهنع جارفإلا
 ىلع لوصحلا مهنكمي ثيح ،نيرجاهملا زاجتحال لئادب راطإ يف مهلخدت نأو نيرجاهملا نع جرفت نأ لودلل يغبني ،كلذ نم
 .يحصلا فرصلاو هايملاو ءاذغلاو قئاللا نكسلاو ةيحصلا ةياعرلا كلذ يف امب ،مهعضو نع رظنلا ضغب ةيساسألا تامدخلا
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 زاجتحا قفارم يف نيلماعلا نيفظوملا ةحصو مهتحصو مهقوقح ةيامحل نيزجتحملا نيرجاهملا عيمج نع يروفلا جارفإلا •
 .نيرجاهملا

 نم – رسأ فنك يف وأ نيلصفنم وأ نيبوحصم ريغ اوناكأ ءاوس – لافطألا عيمج نع يروفلا جارفإلل ةيولوألا ءاطعإ •
 مهتفصب مهئ6آ عضو وأ مهعضوب قلعتت بابسأل لافطألا زاجتحا ًادبأ يغبني ال ثيح ،نيرجاهملا زاجتحا قفارم
 .ىلضفلا لفطلا حلاصم ًادبأ مدخي ال نيرجاهملا زاجتحا نأ امك ،نيرجاهم

 مكحب ةنكمم ريغ وأ ةفقوتم ليحرتلا تايلمع ثيح ليحرتلا لبق نيزجتحملا صاخشألا نع يروفلا جارفإلل ةيولوألا ءاطعإ •
 .ًايفسعت تالاحلا هذه يف زاجتحالا حبصي ذإ ،عقاولا

 امب ،هل يدصتلاو 19-ديفوك ضرم عنمل ةمراص تºامضل اقفو نيزجتحملا نيرجاهملا عيمج نع جارفإلا نوكي نأ نامض •
 ،يمازلإلا يتاذلا لزعلاو ،ةرورضلا دنع ةيحصلا تامدخلاو رابتخالاو ،ةيحصلا صوحفلا ىلإ لوصولا ةيناكمإ كلذ يف
 .ًايفاقث ةبسانم ةقيرطبو ،هيلإ لوصولا لهسي لكش يفو ،اÕومهفي ةغلب ةلصلا تاذ تامولعملاو

 هذه نوكت ثيحب نيرجاهملا زاجتحال لئادب ذيفنت نم ءزجك مهنع جَرفملا نيرجاهملا ىلع ةضورفم طورش يأ ةعجارم •
 ةحص ضرعت وأ ةيصخش ليجست تاءارجإ بلطتت ريبادت يأ بنجت اميس الو ،19-ديفوك ضرم عقاول ةمئالم طورشلا
 .رطخلل مهتمالسو نيرجاهملا

 .يدرف مييقت ىلإ ةدنتسمو ةبسانتم دويقلا نوكت نأ نامضو ،طقف ةرورضلا دنع ةيرحلا ىلع دويقلا نم ىندألا دحلا قيبطت •
 .19-ديفوك ضرم قايس يف ةبسانم تارايخ ويديفلا وأ فتاهلا قيرط نع غالبإلا وأ ةماقإلا ليجست نوكي دقو

 لوصولا ىلع م�ردق لفكتو ةماعلا ةحصلا تºامضل لثتمت يتلا لقنلا لئاسو ىلإ مهنع جَرفملا نيرجاهملا لوصو نامض •
Qهيف اوعدوأ يذلا عقوملا ىلإ نام. 

 تالاحلا ةرادإو بيسنتلا 1-3

 نأو ًامئالم ًايشيعم ىوتسم تارايخلا عيمج لفكت نأ يغبنيو .يلحملا عمتcا يف بيسنتلل ةبسانم تارايخ دوجو نامض •
 لئاسو جايتحا ةيدودحمو ،يتاذلا لزعلاو يحصلا رجحلا ةيناكمإو ،يندبلا دعابتلا لثم 19-ديفوك ضرم تابلطتمل لثتمت
 .اهيلإ ةجاحلا مدع وأ ماعلا لقنلا
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 ةليدبلا بيسنتلاو ةماقإلا تارايخ مادختسا نكمي ،م� صاخ ةماقإ ناكم نيرجاهملل اهيف نوكي ال يتلا تالاحلا يفو •
 :هالعأ دراولا وحنلا ىلع 19-ديفوك ضرم تابلطتم تارايخلا لثتمت نأ ةطيرش ،ةيلاتلا

ü ا يف ةماقإلاc؛تاتشلا تاكبش وأ ءاقدصألا وأ براقألا لالخ نم يلحملا عمت 

ü اعإ نم ةدافتسالا عم ققشلا نم تاعومجم وأ ةرجأتسم ققشº؛ت 

ü ا تامظنم اهريدت يتلا ئجالملاc؛يندملا عمت 

ü ؛ةحوتفملا زكارملا 

ü ؛ةينطولا ئجالملا 

ü ؛ةموكحلا ةيكلم يف ةعونتم قفارم 

ü ؛ةرغاشلا فايطصالا قفارم نم اهريغ وأ قدانفلا  

ü او ةيرسألا ةليدبلا ةياعرلاcاودقف نيذلا لافطألا كلذكو ،مهيوذ نع نيلصفنملاو نيبوحصملا ريغ لافطألل ةيعمت 
 تابيترتو ،ةلافكلاو ،ةبارقلا ةياعر كلذ يف امب( 19-ديفوك ضرم ببسب مهتياعر ىلع نييسيئرلا نيمئاقلا وأ مهيدلاو
 . )طقف تقؤمو ريخأ ذالمك ةيسسؤملا ةياعرلا وأ ؛ةيرسألا قفارملا نم اهريغو لقتسملا شيعلا

 بيسنتلا تارارق ذاختا يف ا� داشرتسالل - 19-ديفوك ضرم عقاو عم ةفيكملا - مييقتلاو ةلاحإلاو زرفلا تايلآ مادختسا •
 ساسأ ىلع ةددحملا تاجايتحاللو ةشه عاضوأ يف نوشيعي نيذلا نيرجاهملل صاخ مامتها ءاليإ عم ،تالاحلا ةرادإو
 .ةقاعإلاو سنجلاو نسلا

 لئادب رصانع فلتخم ذيفنت يف ةدوجلاو ،بسانملا تقولا يف زيهجتلاو ،نيفظوملا نم يفكي ام نامضل ئراوط ةطخ عضو •
 افازنتسا لقألا دعُب نع تالاحلا ةرادإ قئارط مادختسا كلذ يف نكميو .ةحئاجلا لحارم عيمج يف نيرجاهملا زاجتحا
 عمتcا عم تاكارش ةماقإ نع الضف ،ويديفل6 وأ توصل6 تالاحلا ةعباتمو دعُب نع غالبإلا لثم ،ةيرشبلا دراوملل
 .يعامتجالا لمعلا ىلع ةموكحلا ةردق ةلمكتل يندملا

 يعوطتم وأ يندملا عمتcا ءاكرش وأ نيماحملا وأ نييعامتجالا نييئاصخألا نم معدب ةلماشو ةلهؤم ةرادإ تالاحلا ةرادإ •
 .19-ديفوك ضرمل ةلمتحملا ضارعألل صاخ مامتها ءاليإ عم ،يلحملا عمتcا
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 ىلإ ،كلذ نم الدب تاءارجإلا هذه فييكتو .ةينوناقلا لوصألا ةاعارم نود اهعيرست وأ ةرجهلا تاءارجإ قيلعت مدع •
 نم دحلا قيرط نع كلذ يف امب ،19-ديفوك ضرم عقاو عم ،تالاحلا ةرادإو ةلصلا تاذ ةينوناقلا ةروشملا ءادسإ بناج
 ضرعت ال ةقيرطبو ءاضتقالا دنع ويديفل6 وأ توصل6 دعب نع لاصتالا قئارط ىلإ ءوجللاو ؛ةيصخشلا تالدابتلا
 نييئاصخألاو تالاحلا يريدمل ةيفاكلا ةيصخشلا ةيامحلا تادعم ريفوت لالخ نمو ؛ةلادعلا ىلإ نيرجاهملا لوصو رطخلل
 .م�ابجاو ءادأ دنع نيماحملاو نييعامتجالا

 اهيلع لوصحلاو تامدخلا ةيوست 1-4

 ،ةرجهلا تاءارجإ ةلصاوم اهنم لئاسوب زاجتحالا نم فوخ نم ا� لصتي امو نوناقلل ةفلاخملا تالاح نم فيفختلا •
 .ةماقإلا عضو وأ ةتقؤملا تاريشأتلا ديدمت وأ رادصإو ،ةيعضولا ةيوستل تاططخم عضوو

 يجيردتلا ءاÕإلا ببسب ةماعلا ةسايسلا يف لوحت وأ دويقلل عفر يأ نأ ىلإ مهتنأمطو نيرجاهملا فوفص يف ةقثلا ءانب •
 .ًاقحال ليحرتلاو زاجتحالا ةداعإل ًاببس ذختُي نل 19-ديفوك ةمزأل

 نييعرشلا ريغ نورجاهملا اهيف بنجتي يتلا تالاحلل ًاعنم ةرجهلا تاطلسو تامدخلا يمدقم نيب ةيامح زجاوح ةماقإ •
 .ليحرتلاو زاجتحالا نم ًافوخ ىرخألا ةيساسألا تامدخلا وأ ةيبطلا ةياعرلا سامتلا

 ةقثلا مدع رعاشمل يدصتلا لجأ نم ،جامدإلا زيزعت ىلإ ةيمارلا تاردابملا نم اهريغو لاصتالاو مالعإلا تالمح عيجشت •
 ىلع لوصحلا نوعيطتسي مÕأ ىلإ نيرجاهملا ةنأمطو ،ةيامحلا زجاح لمع ةيفيك حرشو ،نيرجاهملا ءازإ بناجألا هركو
 .ليحرتلاو زاجتحالا نم فوخ نودو نيرجاهمك مهعضو نع صخش يأ مهلأسي نأ نود تامدخلا

 ضرمل ةيلحملاو ةينطولا يدصتلا تايلمع يف ،مهنع جرفملا مهيف نمب ،يلحملا عمتcا يف نيرجاهملا عيمج جاردإ نامض •
 نامضلاو ميلعتلاو يحصلا فرصلاو هايملاو ءاذغلاو نكسلاو ةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نمضت يتلا 19-ديفوك
 .مهعضو نع رظنلا ضغب تامدخلا نم اهريغو يعامتجالا

 رطخ بنجتل رمعلا نم ةنس 18 نوغلبي نيذلا مهيوذ نع نيلصفنملاو نيبوحصملا ريغ لافطألل يئاقلتلا حيرستلا قيلعت •
 .نيرجاهملا زاجتحاو درشتلا
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 نيرجاهملا زاجتحا نكامأ يف ةدئاسلا فورظلا 1-5

 ىلع ةحلصملا باحصأ عيمج عَّجشُي ،اهذيفنتو نيرجاهملا زاجتحا لئادب قاطن عيسوتو نيرجاهملا نع جارفإلا بناج ىلإ
 نم مهسفنأ ةيامح ىلع نيزجتحملا ةردق نامضل اميس الو ،نيرجاهملا زاجتحا نكامأ يف ةدئاسلا فورظلا نيسحت يف نواعتلا
 دَّيقُي ال ىتحو – ركبملا جالعلاو ركبملا فشكلاو ،ةياقولا كلذ يف امب - ةيحصلا تامدخلا ىلع لوصحلاو ،19-ديفوك ضرم
 .19-ديفوك ضرمـل يدصتلل ةذختملا ريبادتلا ببسب اهيلإ مهلوصوو ىرخألا ةيساسألا تامدخلا يف مهُّقح ينوناق ريغ لكشب
 ةحصلا ةمظنم لعفل6 ا�ردصأ نأ قبس يتلا ةلصفملا تايصوتلاو تاهيجوتلا ىلع عالطالا ىلع ةحلصملا باحصأ عَّجشُيو
 امب قلعتي اميف اميس الو ،يناسنإلا لمعلا يف لفطلا ةيامح فلاحتو فيسينويلاو تالاكولا نيب ةكرتشملا ةمئادلا ةنجللاو ،ةيملاعلا
 :يلي

 قفارملا كلذ يف امب ،يلحملا عمتcا يف حاتملا ةيحصلا ةياعرلا ىوتسم سفن ىلع نيزجتحملا نيرجاهملا لوصح نامض •
 .تامدخلاو علسلاو

 .زاجتحالا نكامأ يف ةيحصلا ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا نيسحت •

 19-ديفوك ضرم نأشب ةلصاحلا تاروطتل6 ةقلعتملا تامولعملا ىلع ةمظتنم ةروصب نيزجتحملا نيرجاهملا لوصح نامض •
 ،هيلإ لوصولا لهسي لكش يف ،اÕومهفي ةغلب تامولعملا ميدقت يغبنيو .مهسفنأ ةيامحل ةيئاقولا ةيحصلا ريبادتل6 ةقلعتملاو
 .مهزاجتحا ناكمب ةصاخلا فورظلا عم ةفَّيكم ةيلمع ةروشم نمضتت نأو ،ًايفاقث ةبسانم ةقيرطب

 قايس يف ءاوتحالا ريبادت ىلإ ءوجلل6 رارق يأ نوكي نأ نامضو ،يتاذلا لزعلاو يحصلا رجحلل ةمئالملا نكامألا ةحÙإ •
 نيرجاهملا ةمارك نمضيو ،يزييمت ريغو ،ةماعلا ةحصلا حئاولو ضارغQ لماكل6 ًادشرتسم ًارارق 19-ديفوك ضرم
 .مهتيرسو

 رارق يأ يف يسيئرلا رابتعالا يه ىلضفلا لفطلا حلاصم نوكت نأ نامضو ،ناكمإلا ردق ةرسألا ةدحو ىلع ظافحلا •
 نع كلذ يف امب ،قيثو لاصتا ىلع ةرسألا ءاقبإل ةليدب لبس يف رظنلاو ،ةحصل6 ةقلعتم بابسأل اتقؤم رسألا لصفب
 ةياعرلا مدقم وأ نيدلاولا دحأ نع ريغصلا لفطلا وأ عيضرلا لصف نأ ةصتخم ةطلس تررق اذإو .ويديفلا وأ فتاهلا قيرط
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 برقم قيدص وأ ةرسألا دارفأ دحأ فنك يف لفطلا عضو ًامئاد َّنيعت ،ىلضفلا هحلاصم ىخوتيو يرورض رمأ يساسألا
 .لفطلا هفرعي ةرسألا نم

 .لالغتسالاو ةلماعملا ءوسو فنعلا نم لافطألا ةيامحل ةيامحلا تاسايس فييكت •

 نكامأ ىلإ دصرلا لاجم يف ةلقتسملا ةلعافلا تاهجلا نم اهريغو ناسنإلا قوقحل ةينطولا تاسسؤملا لوصو ةيناكمإ نامض •
 .ةحئاجلا ءانثأ نيرجاهملا زاجتحا

 كلذ ريغو نييعامتجالا نييئاصخألاو ةينوناقلا ةروشملاو ةيلئاعلا تار�زلا نم نيزجتحملا نيرجاهملا نّكمت رارمتسا نامض •
 عقاو عم ةفَّيكملا ويديفل6 وأ توصل6 دعب نع لاصتالا قئارط مادختسا قيرط نع كلذ يف امب ،معدلا تامدخ نم
 .19-ديفوك ضرم

 ًايئاD نيرجاهملا زاجتحا نع ّفكلا :لمعلا ىلإ ةوعد .2
 نامض عم ةماعلا ةحصلا فواخم ديدبتل ًايلمع الح نيرجاهملا زاجتحا لئادب هيف تراص ًامخز 19-ديفوك ةحئاج تقلخ
 لئادبب نرتقي نأ بجي نيرجاهملا نع جارفإلا نأ كلذ نم مهألاو .ةيساسألا تامدخلاو ناسنإلا قوقح ىلع نيرجاهملا لوصح
 وأ نيزوعم اوكرتُي وأ ينوناقلا ريغ ليحرتلل نورجاهملا ضرعتي ال ىتح ةمئالم شيع فورظ نمضتو قوقحلا ىلع ةمئاق
 .نيدَّرشم

 ىلإ ءوجللا نود ةرجهلا ميظنت ا� نكمي يتلا ةيفيكلا زاربإو ةيلاحلا ةمزألا نم دعبأ وه ام ىلإ رظنلل ةديرف ةصرف مخزلا اذه حيتيو
 .13 هفده يف كلذ يف امب ،ةرجهلا لجأ نم يملاعلا قافتالا هحيتي يذلا لمعلا راطإ يف ىخوتملا وحنلا ىلع ،زاجتحالا

 ةينواعتلا اهدوهج ةفعاضم ىلع ةلعافلا تاهجلا نم اهريغو يندملا عمتcا تامظنمو ةدحتملا ممألا تºايكو لودلا عَّجشُتو
 يباجيإلا رثألا قيثوتو ،ةحئاجلا لالخ ةذختملا تاوطخلا ىلع ءانبل6 - نيرجاهملا زاجتحا ىلإ ءوجللا نم ًايجيردت صلختلل
 نيرجاهملا نم مهريغو رسألاو لافطألا زاجتحا ءاÉÕ ةيولوألا ليبس ىلع ةردابملاو ،ةدافتسملا سوردلا يف لمأتلاو ،لئادبلل
 .ةشه عاضوأ يف نوشيعي نيذلا

 ءوضلا طيلستل روهمجلا ةماعو مالعإلا طئاسو كارشÉ ةردابملا نع الضف ،نارقألا نم ملعتلاو ةفدهتسملا ةوعدلا كلذ عبتتسيسو
 يتلا نادلبلاو ةيلحملا تاعمتcاو نيرجاهملل لضفأ جئاتنل لئادبلا قيقحت ةيفيك ىلعو نيرجاهملا زاجتحال ةيبلسلا رËآلا ىلع
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 عسوتو ةيماظنلا ريغ ةرجهلا ميرجت يغلت ةمظنأو تاسايسو نيناوق ريرمتل ةصرفلا هذه مانتغا اضيأ كلذ ينعيسو .مهفيضتست
.ةيماظنلاو ةمظنملاو ةنمآلا ةرجهلا تاراسم ىلإ لوصولا قاطن
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 ةدعاولا تاسرامملا .3
 ةدعاولا تاسرامملل يميلقإلا ديعصلا ىلع ºزاوت رثكأ ةراتخم ةعومجم ابيرق لمشتسو ،ماظتن6 هºدأ ةمئاقلا ثيدحت يرجيس
 ءوضلا طيلست ةيلوألا ةروصلا هذه لواحتو .نورخآلا ةحلصملا باحصأو يندملا عمتcاو ةيلحملاو ةينطولا تاموكحلا اهدوقت يتلا
 يف لاثم جاردإ نإف ،وحنلا اذه ىلعو .ًالماش ًامييقت ةسرامم لك مّيقت ال اهنكلو ةددحم دصت تايلمعل ةيباجيإلا رصانعلا ىلع
 ال يلمعلا هقيبطت نأ وأ ،ةيباجيإ رصانع ينعملا ةحلصملا بحاص وأ دلبلا ةسرامم وأ يدصتلا رصانع عيمج نأ ينعي ال ةمئاقلا
 .ةبئاش هبوشت

 ةياقولا 3-1

 تاعمتcاو رسألا دارفأ عم ليحرتلا لبق زاجتحالا قفارم نم مهنع جَرفملا نيرجاهملاو ددجلا نيدفاولا ضعب اينابسإ يوؤت •
 .ةيلحملا ةيعامتجالاو ةيحصلا تامدخلا ىلع لوصحلا ةيناكمإ لفكُتو .ةيلحملا

 نم ةركبملا لحارملا ذنم تازافقلاو ةعنقألا ءادترا نيفظوملا ىلإ بلُط دقو ،ماظتن6 ايكرت يف ةتقؤملا ةماقإلا زكارم رَّهطُت •
 ةكرتشملا نكامألا بيترت ديعأو زكارملا هذه ناكس ىلع ةيصخشلا ةيامحلل تادعمو ةفاظنلل مقطأ تعّزُوو .ةحئاجلا
 ةحصلا ت�ريدمل نيعبÙ ءابطأ نم ةمظتنملا ةعباتملا متتو ليجستلا لبق يحصلا زرفلا ىرُجيو .يندبلا دعابتلا ليهستل
 .ةيميلقإلا

 .ًايلاح اهيلإ ليحرتلا نكمي ال ًادلب 49 �اعر زاجتحا نع ةدحتملا ةكلمملا تعنتما •

 جارفالا 3-2

-ديفوك ضرمـب ةباصإلا رطخل ةضرع رثكألا نيرجاهملا نع جارفإل6 ةيكيسكملا ةموكحلا يداحتا ضاق رمأ ،كيسكملا يف •
 لقن نع ًالضف ،ةنمزم ضارمأ نم نوناعي نيذلاو لماوحلا ءاسنلاو ،مهرمع نم ةنس 60 اوزواجت نيذلا مهيف نمب ،19
 ةيعمتجم ئجالم ىلإ زاجتحالا زكارم يف نودجوي نيذلا ،مهيوذ نع نيلصفنملاو نيبوحصملا ريغ نايتفلاو تايتفلا عيمج
 .ًاروف لافطألل ةصصخم
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 عباتلا نيرجاهملا زاجتحا زكرم يف نيدوجوملا ليحرتلا لبق زاجتحالا نم صاخشألا نم ددع حارس قلطُأ ،جيورنلا يف •
 ،نيعم ناكم يف ءاقبلا مهنع جرفملا ىلإ بلطُيو .ليحرتلا تايلمع ذيفنت يف ةنهارلا ت�دحتلا ءوض يف ،ةينطولا ةطرشلل
  .نيئجاللا لابقتسال زكرمب وأ صاخ ناونع يف امإ

 زاجتحا قفارم مظعم تغرفأ دقو ،نيرجاهملا زاجتحا زكارم يف نيزجتحملا دارفألا عيمج نع جارفإل6 ةمزتلم اينابسإ •
 .نيرجاهملا

 .ىرخألا �اضقلا عيمج ضارعتسا نيعتيو ،ينوناق نعط دعب ًارجاهم 350 نم رثكأ حارس قلطُأ ،ةدحتملا ةكلمملا يف •

 .نيرجاهملا زاجتحا زكارم يف نيزجتحملا نيرجاهملا عيمج نع جارفإلا ةيلخادلا ةرازو تنلعأ ،ايبماز يف •

 تامدخلا ىلإ لوصولا ةيناكمإو ةيعضولا ةيوست 3-3

 لوصحلا ةيناكمإ نمضي امم ،2020 سرام/راذآ 16 نم ً ارابتعا رهشأ ةثالث ةدمل ةماقإلا حيراصت عيمج اسنرف تددم •
 ةيحالص ءاهتنا ببسب ديدمتلا الول نيضرعم نونوكي دق نيذلل يعامتجالا نامضلاو ةيعامتجالا قوقحلاو لمعلا ىلع
 .ةحئاجلا ءانثأ مهحيراصت

-ديفوك ضرمب ةطبترملا ئراوطلا ةلاح ةياÕ ىتح ةموكحلا ةياعرل نيعضاخلا لافطألا عيمجل ةيامحلا قاطن اسنرف تعّسو •
 ًاقباس مهاعرت تناك نيذلا ةنس 21 نس نود بابشلاو مهيوذ نع نولصفنملاو نيبوحصملا ريغ لافطألا مهيف نمب ،19

 .ةيسنرفلا ةلوفطلا ةياعر رئاود

 ليجست كلذ يف امب - 2020 سرام/راذآ 13 نم ًارابتعا ًاتقؤم ءوجللا تامدخ قيلعت نم مغرلا ىلع ،نºويلا يف •
 تابلطلا يمدقم تاقاطب نأ ءوجللا ةرئاد تركذ - ءوجللا �اضق يف نعطلاو ءوجللا تالباقمو ءوجللا تابلط
 .لوعفملا ةيراس لظتس قيلعتلا ءانثأ اهتيحالص يهتنت نأ ررقملا نم يتلا ةماقإلا حيراصتو

 اًيئاقلت دَّدجُتس 2020 ويام/ر�أ 20و سرام/راذآ 20 نيب يهتنت نأ ررقملا ةرجهلا حيراصت عيمج نأ ادنلريأ تنلعأ •
 .نيرهش ةدمل طورشلا سفنب
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 .ينوناقلا مهعضو نع رظنلا ضغب لامعلا عيمج ةدئافل 91-ديفوك ةحئاج ببسب ةلاطب ضيوعت ادنلريأ تثدحتسا •
 ببسب ةلاطبلا ضيوعت عفدل رجاهم بلط نم ءزجك اهاقلتن تºايب يأ لدابتل ططخ دجوت ال" هنأ ةموكحلا تدكأو
 ."ةاواسملاو لدعلا ةرازو وأ ةرجهلا تاطلس عم 19-ديفوك ةحئاج

 .اوزجتُحي وأ اولقتعُي نل رابتخالل نومدقتي نيذلا )ةيتوبث قئËو نولمحي ال نيذلا مهيف نمب( نينطاوملا ريغ نأ �زيلام تنلعأ •

 ًاموي 30 ةدمل ةتقؤم ةماقإ حيراصت وأ تاريشo وأ لمع حيراصت نولمحي نيذلا نيرجاهملا عيمجل ًاديدمت ادنلوب تمدق •
 .ًايلاح ا� لومعملا ئراوطلا ريبادت ءاهتنا دعب ىرخأ

 .ةحئاجلا لالخ ةتقؤملا ةلماكلا ةيسنجلا قوقح ةماقإلا ىلع لوصحلل بلطب اومدقت نيذلا نيرجاهملا لاغتربلا تحنم •

 يف نيدوجوملاو هدعب وأ 2020 رياني/يناثلا نوناك 24 يف م�زاجإ تهتنا نيذلا تاريشo ددمتس ،ةدحتملا ةكلمملا يف •
 ةوالعو .2020 ويام/ر�أ 31 ىتح ،19-ديفوك ضرمب ةقلعتملا ةيتاذلا ةلزعلا وأ رفسلا دويق ببسب ةدحتملا ةكلمملا
 ةكلمملا يف نيرجاهمك مهعضو نع رظنلا ضغب عيمجلل ةيناجمو ةحاتم ةينطولا ةيحصلا تامدخلا عيمج ،كلذ ىلع
  .ةيبلس ةجيتنلا تناك ول ىتح ،هنم جالعلاو 19-ديفوك ضرم نع فشكلا رابتخا كلذ لمشيو .ةدحتملا

 .تامزألا ريبادت نم يئانثتسا ريبدتك نينطاوملا ريغل ةماقإلا حيراصت ةيكافولسلا ةيروهمجلا تددم •

 يف ظاظتكالا عنمل 2020 ليربأ/ناسين 30 ىتح بناجألا تاريشأتل يئاقلت ديدمت ىلع يئانثتسا لكشب دناليÙ تقفاو •
 .ةرجهلا زكارم

 ريغ مÕأل ،ىّوسُتس نيرجاهملا زاجتحا زكارم نم مهنع جرفملا نيرجاهملا ةيعضو نأ ةيلخادلا ةرازو تنلعأ ،ايبماز يف •
 .زاجتحالا رطخل نوضرعتيس يلاتل6و ،مهحيراصت ةيحالص ةرتف نوزواجتيس اوناكو ،مÕادلب ىلإ ةدوعلا ىلع نيرداق

 نكسلاو �ازملا ىلع لوصحلا 3-4

 ةلصفنم نكامأ تأشنأ امك ،نورجاهملا مهيف نمب ،نيدرشملا ءاويإ ىلع ا�ردق نم ةددعتم ندم تداز ،اكيجلب يف •
 يف نورخآو يلحم قدنف يف صخش 100 يلاوح فيضُتسا دقو .19-ديفوك ضرمب نيباصملا صاخشألل ةلوزعمو
  .تاميخم
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 نيقثوملا ريغ اينروفيلاك ناكس معديس رالود نويلم 75 ةميقب ثراوكلا تالاح يف ةثاغإلل اقودنص اينروفيلاك تأشنأ •
 يف ةثاغإلاو ةلاطبلا دض نيمأتلا تاقاقحتسا ىلع لوصحلا طورشل نيفوتسملا ريغ 19-ديفوك ضرمـب اورثo نيذلا

 اينروفيلاك ناكس نم غل6 صخش 150 000 نم برقي ام لصحيسو .نيرجاهمك مهعضو ببسب ثراوكلا تالاح
 رالود 1 000 هردق ىصقأ دح عم غل6 صخش لكل رالود 500 هردق ةدحاو ةرمل يدقن قاقحتسا ىلع نيقثوملا ريغ
  .19-ديفوك ةحئاج نع ةئشانلا ةصاخلا تاجايتحالا ةيبلتل ةيشيعم ةرسأ لكل

 اهمدقت يتلا تامدخلاو �ازملا ىلع نيرجاهملاو نيئجاللا تاعامج لوصح نامضل ً�ذيفنت ًارمأ ةدمعلا عّقو ،وغاكيش يف •
 .19-ديفوك ضرم ةثراك نم ةثاغإلا كلذ يف امب ،ةاواسملا مدق ىلع ةنيدملا

 ةيناcا ةيسردملا تابجولا تاقاقحتسا قاطن عيسوت ىلع ةيجراخلا ريزو قفاو ،ينوناق نعط دعبو ،ةدحتملا ةكلمملا يف •
 نّكميو .ةيناcا ةيسردملا تابجولل ةداتعملا لخدلا ةبتع طرش مهرسأ يفوتست نأ ةطيرش ،لافطألا عيمج لمشتل ًاتقؤم
 وأ ةسردملا نم اهليصحتو اهليصوت متي ةيسردم تابجو ىلع لوصحلا نم نيلهؤملا لافطألا 19-ديفوك ضرم ططخم
 .لهؤم لفط لكل اًينيلرتسإ اًهينج 15 ةميقب ةيعوبسأ مئاسق ىلع لوصحلا

 يندملا عمتrا معد 3-5

 بيجتست يتلا ةطشنألا ليومت ىلع لوصحلا بلط ميدقتل بابشلا تامظنم ىلإ ًءادن بابشلل ةيبوروألا ةسسؤملا تهجو •
 يتلا ةطشنألل ةيولوألا ىطعتسو .19-ديفوك ضرم ةمزأ ببسب ينطولا وأ يلحملا ديعصلا ىلع ةئشانلا تاجايتحالل
 مهيف نمب ،سانلا نم ةياغلل ةفيعضلا تائفلا معد لثم ،مهمعدو ةمزألا نم نيررضتملا صاخشألا عم نماضتلا رهظُت
 ت�دحتلل يدصتلا يف ةدعاسملل بابشلا تامظنمل ةصرف هذه نوكت دقو .ةيعامتجالاو ةيحصلا تامدخلاو ،نودرشملا
 .نيرجاهملا زاجتحال لئادب ذيفنت معد كلذ يف امب ،19-ديفوك ضرم قايس يف نورجاهملا اههجاوي يتلا ةصاخلا
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 دراوملا 4

 لئادب نأشب ةيلمع دراومو تاودأ نع ًالضف ،19-ديفوك ضرمب ةصاخ ةيتاسايس قئËوو تاهيجوت هºدأ ةدراولا ةمئاقلا لمشت
 .ًاضيأ ماظتن6 ةمئاقلا ثيدحت يرجيسو .يلاحلا قايسلا يف ةديفم نوكت دق نيرجاهملا زاجتحا

 ةيتاسايسلاو ةيهيجوتلا قئ�ولا 4-1

 19-ديفوك ضرم نأشب ةرجهلل ةدحتملا ممألا ةكبش نع رداص كرتشم نايب •
 نوؤشل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفمو ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم نع رداص كرتشم يملاع نايب •

 نيرجاهملاو نيئجاللا ىلع 19-ديفوك ضرم ةمزأ رËآ نأشب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملاو نيئجاللا
 نيزجتحملا نيرجاهملاو نيئجاللا نع جارفإلا ىلإ وعدي ،ةيسنجلا يميدع صاخشألاو
 صاخشأل6 راجتال6 ينعملا صاخلا ررقملاو نيرجاهملل ناسنإلا قوقحب ينعملا صاخلا ررقملا نيب كرتشم يفحص نايب •
 ºوروك سوريف ضرمب ةقلعتملا ةينطولا ةيئاقولا تايلآلاو فارطألا لودلا ىلإ بيذعتلا عنمل ةيعرفلا ةنجللا نم ةروشم •
 نم نيمورحملا صاخشألا ىلع زيكرتلا :19-ديفوك ضرم نأشب تقؤم هيجوت تالاكولا نيب ةكرتشملا ةمئادلا ةنجللا •

 مهتيرح
 نيزجتحملا نيرجاهملا حارس قالطإ ىلإ وعدي ناسنإلا قوقحل 6وروأ سلجم ضوفم نايب •
 فيسينويلا نع ةرداص مهتيرح نم نيمورحملا لافطألاو 19-ديفوك ضرم نأشب تالاكولا نيب ةكرتشم ةينقت ةركذم •

 يناسنإلا لمعلا يف لفطلا ةيامح فلاحتو
 نيرجاهملل ناسنإلا قوقحو 19-ديفوك ضرم نأشب نيئجاللا نوؤشل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم تاهيجوت •
 ىلع ناسنإلا قوقح نأشب ا� ىصوملا نيئجاللا نوؤشل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفمل ةيهيجوتلا ئدابملاو ئدابملا •

 )زاجتحالا بنجت ،8 يهيجوتلا أدبملا رظنا( ةيلودلا دودحلا
 يف نوشيعي نيذلا نيرجاهملل ناسنإلا قوقح ةيامح نأشب ا� ىصوملا تاهيجوتلاو ئدابملا ،ةرجهلل ةيملاعلا ةعومcا •

 )نيرجاهملا زاجتحا ءاÕإ ،8 أدبملا رظنا( ةشه عاضوأ
 نم اهريغو نوجسلا يف 19-ديفوك ضرم ىلع ةرطيسلاو ةياقولاو بهأتلا نأشب ةتقؤملا ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تاهيجوت •

 زاجتحالا نكامأ
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 2020 ليربأ/ناسين ،نيرجاهملا زاجتحا :19-ديفوك ضرمل 9 مقر ةيليلحت ةروص ،ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا •
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 ةيلمعلا دراوملاو تاودألا 4-2

 رييغت ،19-ديفوك ضرم ةحئاج لالخ ةيلخادلا ةياعرلا قفارمو مهرسأو لافطألل يضارتفالا دصرلل ةيهيجوت ئدابم •
 .انتياعر ةقيرط
 ةيامح فلاحتو ،لضفألا ةياعرلا ةكبش نع ةرداص ةليدبلا ةياعرلاو لافطألا نأشب 19-ديفوك ضرم نع ةينقت ةركذم •

 .فيسينويلاو ،يناسنإلا لمعلا يف لفطلا
 تامولعم نمضتت ،نيرجاهملا زاجتحاو 19-ديفوك ضرمب ةينعم ةيملاع ةصنم زاجتحال6 ينعملا يملاعلا عورشملا دهعتي •

 .نيرجاهملا زاجتح6 قلعتي اميف 19-ديفوك ضرمل نادلبلا فلتخم يدصت ةيفيك نع ةثَّدحم
 ةحئاجلا رËآو ةيسيئرلا تاروطتلا نع ةثَّدحم تامولعم عم 19-ديفوك ضرم ةحفص زاجتحالل يلودلا فلاحتلا ىعري •

 غلبأ يتلا تاروطتلاو رËآلا كلذ لمشيو .ةدعاولا تاسرامملا ىلع زيكرتلا عم ،زاجتحالا لئادبو نيرجاهملا زاجتحا ىلع
  .يلحملاو ينطولا نيديعصلا ىلع ناديملا يف نولماعلا يلودلا تºايبلا زكرم ءاضعأ اهنع
 لافطألا زاجتحا لئادبو ةياعرلا تابيترت نأشب تاموكحلل ةحاتملا تارايخلا نع نيئجاللا نوؤش ةيضوفم قاروأ نمضتت •

  .نيرجاهملا زاجتحا لئادب نأشب ةديج تاسرامم زاجتحالا لئادبو حوتفملا لابقتسالا نأشب تاموكحلا تارايخو رسألاو
 ىلع ةلثمأ ،"لئادب كانه" يلودلا تºايبلا زكرم بيتك كلذ يف امب ،زاجتحالل يلودلا فلاحتلا تاروشنم مدقت •

 .نيرجاهملا زاجتحا لئادب ذيفنت نأشب ةيلمعلا تاهيجوتلاو ةيباجيإلا تاسرامملا
 .كيسكملا ةموكحو فيسينويلا دادعإ نم نيئجاللاو ءوجللا يسمتلمو نيرجاهملا لافطألل ةليدبلا ةياعرلا جذومن •
 زاجتحال ةحجانلا لئادبلل يلمعلا ذيفنتلا نأشب ةلدألا ىلع ةمئاق تاهيجوت زاجتحالا لئادبل ةيبوروألا ةكبشلا عضت •

 .نيرجاهملا
 ةوعدلا لجأ نم ةيموكحلا ريغ تامظنملل تاهيجوت نيقثوملا ريغ نيرجاهملا نأشب يلودلا نواعتلا ةصنم تاروشنم رفوت •

 .لئادبلا هذهل تالاحلا ةرادإ ذيفنت لجأ نم يندملا عمتcا تامظنمو تاموكحللو نيرجاهملا زاجتحا لئادب ىلإ
 
 

 ةموظنملا قاطن ىلع بسانملا تقولا يف قسنملاو لاعفلا معدلا ميدقت نامضل ةرجهل6 ةينعملا ةدحتملا ممألا ةكبش تئشنأ
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 .ةيماظنلاو ةمظنملاو ةنمآلا ةرجهلا لجأ نم يملاعلا قافتالل اضارعتساو اهتعباتمو اهذيفنت يف لودلل

 ،ةكبشلا راطإ يف تئشنأ ةيعيضاوم ةلماع ةقرفأ ةتس نم دحاو وه نيرجاهملا زاجتحال لئادب داجيÉ ينعملا لماعلا قيرفلاو
 نم لماعلا قيرفلا فلأتيو .ةرجهلا قايس يف ناسنإلا قوقح ىلع ةمئاق زاجتحالل لئادب ذيفنتو عضو ىلع لمعل6 فلكو
 يف نيلماعلا نيينقتلا ءاربخلاو ،ةيلحملا تاموكحلاو ،بابشلاو ،يندملا عمتcا تامظنمو ،ةدحتملا ممألا تالاكو نع نيلثمم
 ةعساولا م�ربخ نم ةقيثولا هذه ةغايص تدافتسا دقو .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف زاجتحالا لئادبو نيرجاهملا زاجتحا لاجم
 .ةعونتملاو

 تايصوتلا نأ ىلإ ةيضوفملا ريشت ،ةرجهلا ىلع ةرصتقم لماعلا قيرفلا ةيالو نQ نيئجاللا نوؤش ةيضوفم فرتعت امنيبو
 يفو .ًاضيأ مهيلع قبطنتو نيرجاهملا زاجتحا زكارم يف نيزجتحملا ءوجللا يسمتلمو نيئجالل6 ةلصتم ةقيثولا هذه يف ةدراولا
 ناسنإلا قوقح ةذختملا ريبادتلا مرتحت نأ يغبني ،ةماعلا ةحصلا ىلع ظافحلاو 19-ديفوك ضرم ت�دحتل يدصتلا راطإ

 .ةرجهلا عضو نع رظنلا ضغب ،نيينعملا عيمجل

 


