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 فس=نويلا :)19-د6فوك( ّدجتسُملا انوروك سو#"ف
  ا6قOPفأ لامشو طسوألا قFGلا ةقطنمل مّدقُملا معدلا 

>; تلّجّس ،2020 ل23بأ/ناس,ن 4 نم اًرا$تعا
 67،542 اLق23فأ لامشو طسوألا قCDلا لود نم ةلود 19 =

كؤم ةPاصإ ةلاح
S

 .)سوWXفلاP ةط$ترم ةافو ةلاح3,848و( "19-دLفوك" سوWXفP ةد

>; لجُس 
 لتحت =rsلا ةلودلا كلذP حبصتل ،ةلاح 55,000 نم kWlأ عiقو ةLّناريإلا ةLمالسإلا ة3روهمجلا =

>; تالاحلا ددع ثLح نم |وألا ة$ترملاو ،ملاعلا ىوتسم yع تالاحلا ددع ثLح نم ةعPاسلا ة$ترملا
= 

>; 82 ة$س~ب ،اLق23فأ لامشو طسوألا قCDلا ةقطنم
>; 90و تالاحلا ددع =|امجإ نم ةئاملا =

 ددع نم ةئاملا =
>; عضولا .)سوWXفلاP ةPاصإلاP ةط$ترملا تاLفولا

>;( ةلاح 2,000 نم kWlأ لوصح عم ة�اغلل قلقم ناريإ =
= 

>; )طسوتملا
>�املا عiبسألا لالخ تالاحلا ددع فعاضت ام� .مويلا =

= ;<
= PقLسمخ كان�و .ةقطنملا ءاحنأ ة 

>; لود
>; ةتس نم yعأ ة$س~ب تالاحلا ةتامإ تالدعم لجس� ةقطنملا =

 . i .ةئاملا =
 
>�دملا عمتجملاو صاخلا عاطقلاو تاموكحلا تاردق رّخسو ءا�iلا دشح دقل

= ;<
 ،ةقطنملا ءاحنأ عيمج =

>; لودلا عيمج تماقو ."19-دLفوك" راش�نا فLفختو عنمل كلذو
 اLق23فإ لامشو طسوألا قCDلا ةقطنم =

 تامدخلا قفارم قالغ�و لوجتلا رظح ةقطنملا لود مظعم تضرفو ،ةحئاجلا ءاوتحا تاءارجإ ذLفن�ب
 هتاWXثأت نإف ،ةماعلا ةحصلا WXبادتو ةLّحصلا ةLحانلا yع "19-دLفوك" WXثأت |إ ةفاضإلاP .تا�CDلاو
>; ناLعلل ةحضاولا ةLعامتجالا ةLسفنلا كلذكو ،ة�داصتقالاو ةLعامتجالا

ادج ةWXثك ةقطنملا =
¢

 ب,صتو ،
ثؤي امم ،داح ل¦ش¥ ةLساسألا ةLعامتجالا تامدخلا تCحنا ذإ ،صاخ ل¦ش¥ ةشاش� kWlألا لافطألا

ّ
 ر

 .لافطألا yع ةّدش¥

لعتملا ةطش¨ألل ةi3لوألا قح حنم ىدأ
S

>; "19-دLفوك" ـP ةق
>; ةحصلا عاطق =

>; ةLس,ئرلا تاردا$ملا لLجأت وأ صلقت |إ نادل$لا نم د�دعلا =
 لفطلاو مألا ةحص لاجم =

>; حيقلتلا تالمح نأ ذإ .ةLئاقولا ةحصلا كلذكو ةLسفنلا ةحصلاو حيقلتلاو ة�ذغتلاو
 ةPاصإلا رطخل لافطألا ضرع� امم ،اًر>¬ت kWlألا =» تنا� ةقطنملا ءاحنأ عيمج =

Pةلوفطلا ضارمأ. 

فا� تماق
ّ

>; نادل$لا ة
>; امP ،ةLمLلعتلا اهتاسسؤم قالغ®ب اLق23فأ لامشو طسوألا قCDلا ةقطنم =

 رثأ امم ،ةحئاجلا ءاوتحال ةLّلوألا تاءارجإلا نم ءزجك سرادملا كلذ =
D°فت ل$ق ام ةسردملا |إ نوب�ذ� ال اونا� لفط نويلم 15 |إ ةفاضإلاP ،لفط نويلم 100 نم kWlأ yع

 مLلعتلا لئادP دادع®ب تاموكحلا نم د�دعلا موقت .ةحئاجلا =
>; بالطلا نم د�دعلا ضرعتي ،كلذ عمو .ويدارلا وأ نو³3فلتلا لالخ نم وأ تنWsنإلا W²ع ج�انملا ةحات�و ،دعP نع

 kWlألا لافطألا امLس الو ،نادل$لا نم د�دعلا =
فوت =rsلا دراوملا باLغ وأ تنWsنإلا ةك$شل ةLتحتلا ةL~بلا فعض وأ تنWsنإلا yع لوصحلا صرف صقن بµس¥ ،داع$�سالا رطخل ،ةشاش�

ّ
 معدو دعP نع مLلعتلا ر

 .ل�ألا

 يداصتقالاو =¹امتجالا جيس~لاو ش,علا ل$س yع ةLلاملا طوغضلا نم د³3ملا ضرف |إ لوجتلا رظحو قالغإلاو بتاورلا قيلعتو تا�CDلا مظعم قالغإ ةLلمع يّدؤُت
الصأ ةشاشهلا نوناع� نيذلا نم مهتالئاعو لافطألل ّشهلا

ً
 "19-دLفوك" بµس« نأ عقوتملا نم .=ºyلا داصتقالا رارقتسال ىدملا ةطسوتم تاعقوتلا yع كلذكو ،

>; ة�داصتقالا هتاLعادتو
>; ةمئاقلا ةLعامتجالا ة�امحلا ةمظنأ داهجإ =

>; رثأتي ةLعامتجالا تامدخلا مظعم م�دقت نإ .اLق23فإ لامشو طسوألا قCDلا ةقطنم =
 ەذ� =

 ،ةشاش� kWlألا لافطألا yع ةLبلسلا راثآلا ەذ� مخضت دادز3و .=¹امتجالا عiنلا yع =>rبملا فنعلا كلذكو فنعلل لافطألا ضرعت رطخ اهيف مقافتي =rsلاو ،ةWsفلا

 
i ءارجإ ىلع ةردقلا نوكت دق .٪6.9 برغملا ،٪6.2 ناریإ ،٪6.3 قارعلا ،٪6.6 رصم ،٪11.3 رئازجلا يف :يلی ام ةیلاتلا لودلا يف ةباصملا تالاحلا نم تایفولا لدعم غلب :لیربأ/نایسن 6 نم اًرابتعا 
 طسوتملا قرشل ةیملاعلا ةحصلا ةمظنمل يمویلا ثیدحتلا .ببسلا يھ نادلبلا هذھ يف تارابتخالا

 ماقرألاب عضولا
 

'& ةلود 20 لصأ نم 19 
 ةقطنملا )

0أت
1

 تالاح دوجو نم ا678ّتخم د
 سو6EفلاC ةCاصإ

 
كؤم ةCاصإ ةلاح 67,542 

1
  ةد

Cفوك" ـMةافو ةلاح 3,848 و "19-د 
'& سو6EفلاC ةطRترم

 قSTلا ةقطنم )
 اMق8\فأ لامشو طسوألا

 
 صخش نويلم 40,4 

 مهتدعاسم نم فسbنويلا تنكمت 
 

 صخش نويلم 70,7
 Cإ ةجاحi إلا ةدعاسملاkناسMة &'

( 
 لامشو طسوألا قSTلا ةقطنم
 اMق8\فأ

 

 

89 لفط نويلم 110
 ةسردملا نس :

 قالغإ بqسp سرادملا جراخ مه
  ةMمMلعتلا قفارملا
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Pئجاللاو ن23جاهملا مهيف نم¿X< نيذلا لافطألاو �>; نوش,ع
>; نوش,ع� نيذلاو ةقاعإلا يوذ لافطألاو تاسسؤملا =

 قلعتملا دعُ$لا نإ مث .عا>>Wلا نم ةر>¬تملا قطانملا =
Pنلاiو� =¹امتجالا ع ;<

 .ءاصقإلاو فنعلل صاخ ل¦ش¥ تاLتفلاو ءاس~لا ضرعتت ثLح ،"19-دLفوك" اهبÁس« =rsلا ةمزألا مLمص =

>; ماعلا ومنلاو )ةفLظو نويلم 1,7 نادقف( ةلامعلا yع ةظوحلم ةLبلس اًراثآ ،"اوكسإ" ـلا اهترجأ =rsلا ةLلوألا تامLيقتلا ترّدق دقل
 نأ عقوتملا نم =rsلاو ،ةقطنملا =

>;اضإ صخش >X¿يالم 8 ىدل رقفلا ةدا3ز |إ مجWsت
 نوناع� نيذلا نا¦سلا >X¿ب نم اّدج ةWXبك ة$س¨ لافطألا لثم� .ة�ذغتلا صقن نم صخش نويلم 1,9 ةاناعمو ،=

 ةلامع لثم( م�ّومن yع ىدملا لi3ط WXثأت اهل نوك� دق =rsلاو ،تالئاعلا ا�دمتعت دق =rsلا فLكتلا تاLجLتاWsسال ةLبلسلا بقاوعلا رطخل نوضرعم م�و ،رقفلا
 .)ةسردملا نم ب�Cلاو رك$ملا جاوزلاو لافطألا
 

الصأ ةرثأتم ةقطنم
ً

  ة:ناس7إلا تامزألا0 
IJ ة>ناسFإلا تاجا>تحالا @?<أ ا>ق;:فإ لامشو طسوألا ق.-لا ةقطنم هجاوت

K الصأ ملاعلا
ً

 يدؤ;و .Kii[ا>سلا لاقتنالاو تا\ارطضالا وأZو ةرمتسملا تاعاJJ?لا بUسT كلذو ،
IJ سانلا ضّرعت نم "19-د>فوك" c.Kفت

K لا كلتoمل نادلq;لا ةحزانلا تاعمتجملا امهيف نم\ ،رطاخملا نم دxyK لاغoًش}عت ام ا IJ
K تلا قيبطت لعج� امم ،ةظتكم تائ~بoدعا 

IJ اًرمأ �Kامتجالا
K ة��عصلا ة�اغ. 

IJ لافطألل ةoس�لا\ اً>فاضإ اًد�دهت "19-د>فوك"لثم;و
K ةصاخ ،ا>ق;:فإ لامشو طسوألا ق.-لا ةقطنم IJ

K لاoلا نادلxyK لا اهقزمت?JJاعتو تاعا�J
K ةا>حلا نا;.� ل>طعت رطخ نم 

�JاسFإلا
K تملا صاخشألل حاورألا ذاقنإل ة;�يح تادعاسم رفوي يذلا�Jلا كلت نم ن;ر?JJل>�س �عف .ة>لاحلا ةمزألا لالخ ةمساح ة>م�أ\ ەا>ملا تادادمإ قفارم مس�ت .تاعا 

IJ ترّمُد ،لاثملا
K ت وأ ت¡ش�ملا ەذ� نم د�دعلا نم>لاو ا;روس�Jَّنسلا رم �ع فنعلا ءارج نم تر¥¦J. فت يّدؤي فوسوc.K "ت ام ل>طعت ¨إ "19-د>فوكo©yّ لازت ال قفارم نم 

 ة�اقولا ¦?بادت لطع;و ةف>ظنلا ەا>ملا �ع J¦¥يندملاو لافطألا فالآ لوصح �ع رثؤي امم ،ا�ؤا».�و فس}نويلا اهلسرت xyKلا ةنا>صلا قرف لوصو ة>ناªمإ نم دح;و ،لمعت
 .سو¦?فلا راش�نا نم د;qملا ¨إ يدؤي دق ام و�و ،رركتم لªشT نيد>لا لسغ ¨إ ةجاحلا لثم ،ة>ساسألا

IJ اهئاغلإ وأ ة;�جلا تالحرلا قيلعتو دودحلا قالغإ عم ة��عص ±?<أ ئراوطلا تادادمإ ل>صوت حبصأ دقل
K لا مظعمoتاحاقللاو ة>جالعلا ة�ذغألا نإف ،لاثملا ل>�س �ع .نادل 

IJ ل>طعتلا رطخل ضرعم ةا>حلل ذقنملا د;روتلا طخ نم مادختسالل ةز�اجلا
K \يالملا ةا>ح ضّرع� ام و�و ،نم>لاو نادوسلا لثم نادل¥¦J دويقلا قيعت .رطخلل لافطألا نم 

IJ عاJJ?لا فارطأ اهضرفت xyKلاو "19-د>فوك" ـ\ ةلصتملا
K إلا ةثاغإلا لاص�إ �ع ا>�يلو نم>لاو ا;روسFماظتنا\ ة>ناس. 

الصأ تدأ ¦?بك لªشT ةمقافتم ة>لام ةمزأ طسو ة>موكحلا ¦?بادتلا ذ>فنت مت;و
ً

IJ تاداصتقالا لش ¨إ 
K س امم ةقطنملا لود نم ددعUس نادقف بoتا;�تسم عافتراو ش}علا ل 

IJ ام>س ال ،د�دشلا رطخلا ةلئاط تحت نوحزانلاو نورجاهملاو نوئجاللا عق� .ةف>عضلا ةماعلا مظنلا �ع طغضلا ةدا;زو مخضتلا
K ا>�يلو �مو ندرألاو نانبل لثم لود. 

IJ مهنم نو¦?ث«لا م>ق;و
K س تاعمجتو ةتقؤم تام>خمªب ة>عامتجالا تارتوتلا يدؤت نأ نكم� ث>ح ،ة>نا¥¦J ئجاللاو ةف>ضملا تاعمتجملا¥¦J وأ لالغتسالا نم فواخم ¨إ 

 .ل>حy?لا وأ فنعلا

89 فس5نويلا ة3اجتسا
 اKقIJفإ لامشو طسوألا ق?<لا ةقطنم :

 
 ه>جوتلا م�دقتل ،ة>ناسFإ قرفو J¦¥يلحم ءا».� نم ةدحتملا ممألل ن;:خآلا ءا».-لاو ةصتخملا ة>موكحلا تارازولا عم نواعتلا\ بثك نع فس}نويلا لمعت
ا>شامتو .J¦¥ينقتلا معدلاو

¾
كy?ف ،"19-د>فوك" ةحئاجل ة>ملاعلا ة>ناسFإلا ة\اجتسالا ةطخو ة>ملاعلا ةحصلا ةمظنمل ة>ج>تاy?سالا ة\اجتسالا ةطخ عم 

¿
 ز

IJ ةم�اسملا �ع فس}نويلا
K فت ¦?ثأت نم ف>فختلاو رخآل صخش نم ىودعلا لاقتنا نم دحلاc.K تملا تاعمتجملاو ة>حصلا مظنلا �ع ضرملا�Jةر. 

IJ "19-د>فوك" ـل فس}نويلا ة\اجتسا م�اسÂو
K ا>ق;:فأ لامشو طسوألا ق.-لا ةقطنم IJ

K ةحّضوملاو ،"19-د>فوك" ـل ة>ملاعلا ة\اجتسالا IJ
K "لمعلا 

�JاسFإلا
K لاعلاÃK لافطألا لجأ نم". 

 
IJ ة>ملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةصتخملا تارازولا عم لمعلا فس}نويلا تأد\ ،ةمزألا ة�اد\ ذنم

K «فا
ّ

IJ نادلoلا ة
K إل ،ةقطنملا ءاحنأ عيمجFعت وأ ءاشq;تا>لآ ز 

IJ ەرطاخم نم دحت xyKلا تاسرامملاو "19-د>فوك" نم ة�اقولا لوح داوم تعضوو ،عمتجملا كا.�Æو رطاخملا نع غال\إلل قيس�تلا
K ةّ>لحملا تاغللا، 

 ةفلتخملا تاونقلا لالخ نم صوصخلا اذ� لوح لئاسرلل جــــ;وy?لا متي .ة>لحملا تاعمتجملا اهثدحتت ىرخأ تاغل�و ة>سرافلاو ة>�:علا J¦¥تغللا\ ةّصاخو
 J¦¥لماعلاو عمتجملاو ةد>قعلاو نيدلا لاجرو ةعوبطملا داوملاو ة>نالعإلا تاحوللاو مالعإلا لئاسوو �Kامتجالا لصاوتلا لئاسوو ةعاذإلاو نو;qفلتلا اهيف ام\

IJ
K ثأتلا تاذ ةماعلا تا>صخشلاو ةحصلا لاجم?¦. 

 
 Âو ةّحلُملا ة>بطلا تامزلتسملا ¦?فوت لالخ نم تاموكحلا فس}نويلا دعاسÆصلا ف�لاو ەا>ملا تادادمÉK ام\( ةماهلا ةفاظنلاو IJ

K ة�امحلا تاودأ كلذ 
IJ ة>صخشلا ةفاظنلا تاجتنمو ة>صخشلا

K 10 ةلود 20 لصأ نم IJ
K سحت فس}نويلا معدت ام» .)ةقطنملا¥¦J م لئاسوªلاو ،اهنم ة�اقولاو ىودعلا ةحفاxyK 

Âعتو ةعجارم لمشq;صلا ف�لاو ةفاظنلل ة>نطولا ¦?ياعملا زÉK \ام IJ
K ةدوجوملا كلت كلذ IJ

K صلا رجحلاÉK ة>حصلا قفارملاو سرادملاو لزعلا قفارمو 
IJ .ىرخألا ةماعلا ن<امألاو قاوسألاو

K م اًنط 16 ¦?فوت مت ،ناريإ?y;ّا
¾

J IJ¦¥لماعلل ة>صخشلا ة�امحلا تاودأ نم  
K ملا كان�و ،ةحصلا لاجمq;تادادمإلا نم د 

J IJ¦¥لماعلل تاداشرإ تعضوو ،ة>نقتلا ةدعاسملا فس}نويلا مدقت ام» .دادعإلا د>ق
K ةحصلا لاجم Tءاس�لاو لافطألا ىدل "19-د>فوك" تالاح ةرادإ نأش 

 .تاعضرملاو لماوحلا
 
 
 

 
ii  لفط نویلم 5.3 مھیف نمب( ئجال نویلم 13.9و ،ةیناسنإلا ةدعاسملا ىلإ ةجاحب لفط نویلم 32.1 ایقیرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف دجوی ،2020 ریانی/يناثلا نوناك نم اًرابتعا :يسایسلا لاقتنالا( 
 لامشو طسوألا قرشلا" ،فسینویلا :ردصملا .)ةیناسنإلا ةدعاسملل نیجاتحملا لافطألا نم ٪76 لداعی ام وھو( عازن ةقطنم يف صخش نویلم 25 يلاوح شیعیو .)لفط نویلم 6.2 مھیف امب( حزان نویلم 14.2و
 ."ةماع ةرظن ،ایقیرفأ
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IJ ءا».-لاو تاموكحلا معد\ فس}نويلا موقت ،سرادملا اهيف ام\ ،م>لعتلا قفارم قالغإل ة\اجتسا

K و جاتنإF-. لا داومو دع\ نع م>لعتلا تادحوoةعاذإلل ث 
IJ م>لعتلا لوح تاهمألاو ءا\آلل ةّ�داشرإلا داوملا ¨إ ةفاضإلا\ ،تنy?نإلا تاصنمو نو;qفلتلاو

K فس}نويلا موقتسو .ة>فاضإلا ةّ>ساردلا ج�انملاو ت>بلا، 
IJ ،ءا».-لا عم قيس�تلا\

K أو معدلا عيسوت ةدا;زFتاحاجن نم ققحت ام �ع ءانب ،دع\ نع م>لعتلا ةطش.  

 
IJ فس}نويلا تماق

K إ وأ عيسوت �ع تاموكحلا ةدعاسمل ة>نفلا ةروشملاو ةدناسملا م�دقتب بسانملا تقولاFة>عامتجالا ة�امحلل ةع;� تا\اجتسا ءاش، 
 نادقف( ة�داصتقالاو ة>عامتجالا ÑKاونلا �ع "19-د>فوك" ةأطو نم ههجاوت ام ف>فختو ا>ق;:فإ لامشو طسوألا ق.-لا ةقطنم نادل\ ةدعاسمل كلذو
IJ لمتحملا عافترالا ،لخدلاو فئاظولا

K نالعإلا مت .)رقفلا تالدعم IJ
K «ة>عامتجالا ة�دقنلا تال;�حتلا قاطن عيسوت نع قارعلاو ندرألاو برغملا نم ّل 

ار�Jت ±?<ألا تالئاعلل ة>نطولاو
IJو .¾

K ملا رجحلا ¦?بادتل لمتحملا رثألا م>يقتب اًض�أ فس}نويلا موقت ،نم>لا?JJ
K̈ ةمئاقلا ة>عامتجالا ة�امحلا جمارب �ع، 

IJ ةدعاسملل ءا».-لا عم لمعتسو
K ةلدعم قرط ذ>فنت. 

 
 

  

 كارشإو رطاخملا لوح لصاوتلا زیزعت
  عمتجملا

 

 فرصلاو ةیبطلا تامزلتسملا ریفوت
 نم ةیاقولا نیسحتو ةّحلُملا يحصلا
 اھتحفاكمو ىودعلا

 

 لافطألاو ءاسنلا وصح رارمتسا معد
 ةیاعرلا تامدخ ىلع ةّشھلا تاعمتجملاو
 ةرادإ كلذ يف امب ،ةیساسألا ةیحصلا
  تالاحلا

 ةعMفر ةMنقتلا ةدعاسملاو معدلا مxدقت •
 ءا|STلاو ةMملاعلا ةحصلا ةمظنمل ىوتسملا
 لصاوتلا" دوهج ز�8عتو قيس�تل ن8\خآلا

��و رطاخملا لوحTع "عمتجملا كا� 
 كراش� .)'�طولاو )�Mلقإلا ىوتسملا
'& فسbنويلا

( Cب ةك�6شم تاثع�E' تالا|ولا 
 ةMلحملا دادعتسالا�بهأتلا دوهج مMيقتل
'& اهتاردقو

 .لصاوتلا اذھ قيقحت )
 لصاوتلل ةMسسؤملا ةCاجتسالا ةردق معد •

��و رطاخملا لوحTز�8عتو ،عمتجملا كا 
 هMجوتلا قيبطت .ةلدألا �ع ةمئاقلا جهنلا
 لئاسوو تاودأ ر�8طتو لصاوتلا اذهل )�لاعلا
 جذومن مxدقت ؛ةقطنملا عم مءالتي امC هل
 قلعتي امMف ةصاخو تا¡اSTلا عــــ�8نتو نواعتلل
Cمقرلا ةكراشملاMة. 

 عــــS8لا تامولعملا مساقتل معدلا مxدقت •
 ةدMجلا تاسرامملا دxدحتو قيثوتلاو
 ز�8عت كلذكو را£تبالا ،ةدافتسملا سوردلاو
 .نادلRلا '�Eب لداRتملا ملعتلا

 ىودعلا ةحفاكمل ةیمیلقإلا قیسنتلا دوھج ةدایق •
 ىوتسملا ةعیفر ةینقتلا ةدعاسملا ریفوتو
 يف نیرخآلا ءاكرشلاو ةیملاعلا ةحصلا ةمظنمل

 .میلقإلا ءاحنأ عیمج
 ةباجتسالل فسینویلا ةیجیتارتسا ریوطت •

 عم ىشامتی امب "19-دیفوك" ـل ةلماشلا
 ىلع ةرفوتملا تاردقلاو فسینویلا تامازتلا
 .يلحملا ىوتسملا

 تالاكولا نیب ةكرتشملا تاثعبلا يف ةكراشملا •
 .ةیلحملا دادعتسالا/بھأتلا تاردقو دوھج مییقتل

 ةینطولا ةباجتسالاو بھأتلا ططخ ةعجارم •
 .ةمزاللا تایصوتلا میدقتو ةینعملا

 فرصلاو هایملا لوح صصخُم بیردت میدقت •
 ةجمرب كلذ يف امب ةیحصلا ةفاظنلاو يحصلا
 تایافنلا ةرادإو اھتحفاكمو ىودعلا نم ةیاقولا
 .نامأب ةیبطلا

 خیسرتو بونجلا نادلب نیب نواعتلا لیھست •
 .ةدافتسملا سوردلاو تاسرامملا لضفأ

  

 ةیحصلا تامدخلا ةیرارمتسا نامض •
 نیكمتلا عم تالئاعلاو لافطألل ةیساسألا
 .يدسجلا دعابتلا ىلع ظافحلا نم
 ةحص لوح ةیمقرلا تالخدتلا مادختساك(
 ،ةیذغتلا قرطو ةدالولا ثیدح لفطلاو مألا
   .ً)الثم

 ةیلوألا ةیحصلا ةیاعرلا ماظن ىوتسم عفر •
 ىوتسم ىلع - ةلصلا تاذ ةیتحتلا ةینبلاو
 يف امب ،ءاوس دح ىلع عمتجملاو ةأشنملا
 رابتخاو دیدحت تایجیتارتسا معد كلذ
 ّعبتتو ضارعألا نم نوناعی نیذلا دارفألا
 .مھب ّكتحا /طلتخا نم

 ةایحلل ةذقنملا ةطشنألا میدقت ةلصاوم •
 لیصوت لالخ نم تاھمألاو لافطألل
 ةیبطلا تادعملا دادعإو ةّحلُملا تادادمإلا
 .ًاقبسم

 لصاوتلا ربع ةرفوتملا جماربلا كارشإ •
 رابتخا/ّعبتت لیھستل ،لّاقنلا فتاھلاو
 /طالتخا مھنیب ثدح نیذلا صاخشألا
 ةلاحإلل ّيلحملا عمتجملا ةبقارمو ،كاكتحا
 .رابتخالا زكارم ىلإ
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 میلعتلا ىلع رمتسملا لوصحلا معد
 لفطلا ةیامحو ةیعامتجالا ةیامحلاو
 عونلا ىلع مئاقلا فنعلا تامدخو
 يف ةحئاجلا تببست يتلا يعامتجالا
 اھلیطعت

 
'& نمآلا ملعتلا •

 رارمتسا نامض :تMبلا )
'& لافطألا ةكراشم

 ةسرامم ةطساوب ملعتلا )
 ةءارقلا لالخ نم ةMسbسأتلا مهتاراهم
 ملعتو ةMتاMحلا تاراهملا ر�8طتو ةCات§لاو
 .عادCإلاو فMكتلاو اًعم شbعلا

'& رامث¬سالا :اهحتف ةداعإل سرادملا 6Eضحت •
( 

'&و مMقعتلا
 ّ)°صلا ف®لاو ەاMملا قفارم )

 نكMمتل ةحاسم دوجو نم د0أتلاو ،ةفاظنلاو
 جهانملا نم مهتاف ام ض�8عت نم لافطألا
  .ةMساردلا

 عيسوت :ةشاشه 06³ألا تائفلا �ع '6Eك�6لا •
  .لافطألا عيمج iإ لصx يذلا را£تبالا قاطن
xحµ' امحلا جمارب ز�8عتxعامتجالا ةMلثم ة 
 ةxامح لداعت ةMمهأC ةMسردملا ةxذغتلا
 .ةشاشه 06³ألا لافطألا

 لفطلا ةxامح تامدخ ةCاجتسا نامض •
 لالخ نم ةئشانلاو ةMلاحلا تاجاMتحالل
 '�Eيئاصخألاو لفطلا لوح تامولعملا تاونق
 .'�Eيعامتجالا

 لصاوتلا لالخ نم ةیدلاولا معد زیزعت •
 تنرتنإلا ربع ةراشتسالاو عمتجملا كارشإو

 ةMعامتجالا ةxامحلا ةدا�8ل ة�8لوألا ءاطعإ •
 نم فMفختلل لافطألل ةعS8لاو ةلجاعلا
 '6Eك�6لا عم ،ةxداصتقالاو ةMعامتجالا ةمدصلا

 ثMح نم ةشاشه 06³ألا تالئاعلا �ع
 '�Eيمسرلا 6Eغ لامعلا لثم( فورظلا

 رارمتسا نامض .)'�Eئجاللاو ن8\جاهملاو
 ةمئاقلا ةMعامتجالا ةxامحلا جمارب لمع
 نمMلا جمانرب :لاثملا لM«س �ع(
 .)ةxدقنلا تال�8حتلل

 

 ىلع ةیوناثلا راثآلا لیلحتو تانایبلا عمج
 ءاسنلاو لافطألا

 
 لوح تاثيدحت عم )½وبسأ حسم ءارجإ •

 �ع اه6Eثأتو )i''6ملا رجحلاو ءاوتحالا 6Eبادت
 مMلعتلا �ع لوصحلاو بلطلاو ضرعلا

 )°صلا ف®لاو ەاMملا تامدخو ةحصلاو
 بتكم موقx .ةMساسألا مزاوللاو ةفاظنلاو
 لMلحتب اMق8\فأ لامشو طسوألا قSTلا
 تامولعمC اهلم£تو اهعمج متي )��لا تاناMبلا
 اهعمجت ةددحم ةلدأو ىرخأ رداصم نم
 ءا|STلا عم نواعتلاC ةMلحملا بتا£ملا
 .'�Eّيلحملا

 ة8روفلا تاCاجتسالا غالCإل تاناMبلا عمج •
 نم فMفختلل كلذو ،عمتجملا ىوتسم �ع
 06³ألا لافطألا �ع "19-دMفوك" 6Eثأت

 يدسجلا دعاRتلا تاساMسل اًرظن .ةشاشه
'& تاموكحلا مظعم اهتدمتعا )��لا

 ةقطنم )
 دقف ،اMق8\فإ لامشو طسوألا قSTلا
 فتاهلا تاناMب عمج تاMلآ تحRصأ
'& دن¬س�و .ةدعاقلا )Â لومحملا

 بلاغلا )
 لالخ نم لومحملا فتاهلا هحM¬ي ام �ع
 وأ ة6Eصقلا لئاسرلا 67ع تاءاصقتسالا
 تاحفصلا �ع ةدمتعملا تارامتسالا
�اRم اهلاسرإ متي )��لاو ،ةMنو�6§لإلاTإ ةi 
'& '�Eلماعلا ىدل ةدوجوملا تا£Rشلا

( 
 .ةMمامألا طوطخلا

 ة8رارمتسا نامضل ةلxدC جهانم فاشكتسا •
 ،ءاس�لاو لافطألا ةلاح نع تاناMبلا ّخض
 اهب موقت )��لا ءاصحإلا تاMلمع مظعم نأل
ق دق تاموكحلا

ُ
Mِّتد. 

 بتا£ملا معدل ةMلMلحت داوم مxدقت  •
'& ةMلحملا

 ةMلاملا تاساMسلا ةا¡احم )
 ،ةMعامتجالا ةxامحلا تاCاجتساو ةلمتحملا

 06³ألا لافطألا �ع رثألا قمع دxدحتو
 .ةشاشه

 ينفلا معدلاو يمیلقإلا قیسنتلا
 
 

 مظُّنلا معدو ةل£Mه نمض فسbنويلا لمعت •
 ةMبلتل ةدحتملا ممألا اهدوقت )��لا ةMموكحلا
 6Eفوت لالخ نم ءاس�لاو لافطألا تاجاMتحا
 ذMفنتلاو ةCاجتسالا ططخ مMمصتل هMجوتلا

 .)�حملا ىوتسملا �ع
�و اًمهاسم فسbنويلا دعت •T8£

È
'& اMًسbئر ا

( 
 ةمظنم اهدوقت )��لا ةMملاعلا ةCاجتسالا
 قرفو ةMمMلقإلا مقاوطلاو ةMملاعلا ةحصلا
-دMفوك" ةهجاومل ثداوحلا ةراد�و معد

 .فسbنويلا وفظوم اهيف كراشÊ )��لاو ،"19
'& فسbنويلا كراش�و

 لصاوتلا ة'6Eكر ةداMق )
��و رطاخملا لوحTو ،عمتجملا كاÂ( لخMة 
 .د8روتلا طخ تالا|و '�Eب ةك�6شملا قيس�تلا

'& فسbنويلا لمعت •
 طسوألا قSTلا ةقطنم )

 نواعتلاو قيس�تلا �ع طاش�ب اMق8\فأ لامشو
 ةMمMلقإلا ثداوحلا ةرادإ معد قرف عم
 ءا67خ مّدق8و .ةMملاعلا ةحصلا ةمظنمل
 )'�قتلا ىوتسملا �ع معدلا فسbنويلا
 ةحصلا ةمظنم ءا67خ مقاوط نم دxدعلل
'& امC ،ةMملاعلا

 تاداشرإ عضت )��لا كلت كلذ )
 ىودعلا نم ةxاقولاو تالاحلا ةرادإل ةMنقت
 مولعلاو تاحاقللا ر�8طتو ،اهتحفا£مو
 .ةMعامتجالا

'& فسbنويلا مدقت •
 طسوألا قSTلا ةقطنم )

 ةدوجلا نامضو )'�فلا معدلا اMق8\فأ لامشو
'& ةMنطولا بتا£ملا عيمجل

 كلذو ،ةقطنملا )
 رطأ عم لاثتمالاو قفاوتلا ةناتم نامضل
 6Eياعملاو تاساMسلاو ةMهيجوتلا فسbنويلا
 ةMهيجوتلا ئداRملاو تاهيجوتلاو ،ةMملاعلا
 ."19-دMفوك" ـل ةCاجتسالاC ةصاخلا ةMلودلا
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 ... مOنم معدLو
'&و نرم ل�8مت iإ 'Ïم تقو يأ نم 06³أ نآلا جاتحت فسbنويلا نإف ،ءا�Íلا راش¬نا ةع� عم

 ةجاحلا دتش� ثMح iإ ةعpS هصMصخت نكمx يذلاو ،بسانملا تقولا )
'& ةدعاسملا :لثم ،هMلإ

 عضولا مقافت مدعو ههافرو لفطلا ءاقC ّصخx امMف ةشهلا ةMحصلا مظنلا تاذ نادلRلا معدو ،ةدxدجلا تاCاصإلا نم نكمم ددع 067أ ع�قو عنم )
 صرف قلخ ؛ةشاشه 06³ألا تالئاعلاو لافطألا ةxامح ؛ ةر'®تملا نادلRلا 67ع ل�8طلا ىدملا �ع ةMساسألا تامدخلاو ةxذغتلاو ةحصلا ةxامح ؛ "19-دMفوك" نم 6Eثأتب
'& مهدجاوت ءانثأ مMلعتلا ةلصاومل لافطألل

 ةقطنم 67ع ةرمتسملا فسbنويلا ةCاجتسا نم ةماع ةحمل وه )�x ام .ةلودلا ىوتسم �ع ةRطاق سرادملا قلغت امنÑب تMبلا )
'Òاسkإلا لمعلا .فورظلا روطت عم انتاRلطتمو ان¬باجتسا لدعنسو بثك نع عضولا ةعCاتم لصاون اننإ ؛اMق8\فأ لامشو طسوألا قSTلا

 لافطألا لجأ نم )

'Òاسkإلا لمعلا نمض "19-دMفوك" فسbنويلل )�لاعلا جمان67لل طCارلا
 html-https://www.unicef.org/appeals/covid.2019 :صاخلا لافطألا لجأ نم )

 
 

34 فس0نويلا لخدت تالاجم
 "19-دEفوك" ـ8 ةقلعتملا ئراوطلل ة8اجتسالا 5

 ةجاحلا بسح ةمداقلا ةعسRلا رهشألل ةردقملا فEلاLتلا لKدعت متIس
 

 ّردقُملا غلبملا
 رالودلاب
يكیرمألا   

 18.4M$  عمتجملا كا?<=و رطاخملا لوح لصاوتلا ز.-عت

 نم ة[اقولا ]ZEسحتو ةّحلُملا ةJصخشلا ةفاظنلاو RSصلا فOلاو ەاJملا تادادم=و ةJبطلا تامزلتسملا DEفوت
  اهتحفا`مو ىودعلا

$31.1M 

شهلا تاعمتجملاو لافطألاو ءاسfلا لوصح رارمتسا معد
ّ

]n امm ،ةJساسألا ةJحصلا ة[اعرلا تامدخ jع ة
S 

 تالاحلا ةرادإ كلذ
$19.9M 

 18.3M$ سfجلا عyن jع مئاقلا فنعلا تامدخو لفطلا ة[امحو ةJعامتجالا ة[امحلاو رمتسملا مJلعتلا jع لوصحلا

 0.9M$ ءاسfلاو لافطألا jع ة.yناثلا راثآلا لوح تاناJبلا لJلحتو عمج

]�فلا معدلاو قيسfتلا
S $3.7M 

 92.4M$ عومجملا

 
 www.facebook.com/UNICEFmena 

 www.twitter.com/UNICEFmena 

 www.instagram.com/unicefmena 

 https://www.linkedin.com/company/unicef-mena 

 https://www.youtube.com/user/unicefmena 

 
 
 

 :عم لاصتالا 89رُي ،تامولعملا نم د,+م (ع لوصحلل
 

 

 

 

 در�لا انيل
 مالعإ ةلوؤسم
 اAق?<فأ لامشو طسوألا ق23لا فس/نوي
 AHIلقإلا بتكملا

Tel: +962 6 5502425 
Email: Lelkurd@unicef.org 

 اموت تJيلوج
 مالعإلل ةAمAلقإلا ةريدملا
 اAق?<فأ لامشو طسوألا ق23لا فس/نوي
 AHIلقإلا بتكملا

Tel: +962 6 5509 624 
Email: jtouma@unicef.org 
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 ... ةقطنملا VWع فس5نويلا لمع :1 قحلملا 

  ةقطنملا لودل "19-د=فوك" ئراوطلل فس2نوي ة-اجتسا
 ةجاحلا بسح ةمداقلا ةعسRلا رهشألل ةردقملا فEلاLتلا لKدعت متIس

 ةعقوتملا ةفلكتلا
 $ رالودلاب

ABوبيج
C 1.5M 

 D 12.7Mم

 6.4M ناريإ

 9.7M قارعلا

 6.6M ندرألا

 13.9M نانبل

 4.2M اLMيل

 0.2M نامُع

 STU 2.3Mطسلف ةلود

 7.1M نادوسلا

 9.2M ا,روس

 2.2M سWوت

 12.7M نمMلا

 1.2M اMق,gفأ لامشو طسوألا قbcلل MaCلقإلا فس[نويلا بتكم

nU اهل تاجاMتحالا ةMبلتو اهئوشW عقوتملا ئراوطلا
C لا ةقطنمbcفأ لامشو طسوألا قg,قM2.4 اM 

 US$ 92.4M عومجملا
 

 
 رئازجلا
 ةمظنألاو سانلا jع DEثأتلا

اMج,ردت رفسلا ترظحف ،"19-دMفوك" روطت (ع ةرطMسلل لماxلاw اهدوهج ة,gئازجلا ةموكحلا تفّثك
�

 ثادحألا عيمج ءاغلاw تماقو 
�ب�لاTءاق�لا سانلا نم بلطو ؛معاطملاو دجاسملاو تاعماجلاو سرادملا قالغ�و ة nU

C مهتويب. 
  ةmاجتسالا ةطخ
nU ةwاجتسالل فس[نويلا ةطخ لمش�س

C بك اًمعد رئازجلا�Tًئجالل اSTU وارحصلا,STU nU
C خمMفودنت تام، wةدحتملا ممألا تالا�و عم نواعتلا 

 .)STUئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألا ةMضوفمو aCلاعلا ة�ذغألا جمانرب( ىرخألا
 

 
,+وبيج

- 
 ةمظنألاو سانلا jع DEثأتلا
nU دجوي

C وبيجAB
C لاحMّأ ا��nU ّمت دق ¥وألا ةلاحلا نع نالعإلا نا�و .نآلا B£ح ا,9�تخم ةدكؤم"19-دMفوك" ةلاح 50 نم  

C 19 سرام̈راذآ. 
-دMفوك"¥إ ةفاضإلاw .ةفلتخملا قطانملاو ندملا STUو ندملا لخاد ةكرحلا (ع ةمراص دويق ضرفو نمألا تاوق نم ةرطMسª قلغم دل�لا

ABوبيج نإف ،"19
C شو ا,رالملا ضرم حفا¯ت لازت الMنوغنوكMفوك" نوك� نأ نم فواخم كانه .اM²ط دق "19-دU صلا ماظنلا (عĆ شهلا 

الصأ
ً

 .قالغإلا ب·سª تمقافت BC£لاو ،اًق�سم ةدوجوملا ةMحصلا فواخملا نع اًدMعw ەا��نالا لّوحو 
nU عق� نأ نم çخُ,و

C س¹لا ةرئادMنا ªم ل¯ش�BUجاهملا لافطألا نم ّل� د�اg,الصأ نوحفا¯� اونا� نيذلا لافطألاو عراوشلا لافطأو ن
ً

 لوصحلل 
ABوبيج فMضتس¼ .ةMن«تورلا ة�ذغتلاو حيقلتلا جمارو مMلعتلا (ع

C اوح¥C 30,000 89الÀ و ءوجل بلاطوÁC جاهملل روبع ةلود اًض�أg,ن. 
wلا تامدخ ¥إ اهراقتفا ¥إ ةفاضإلاDصلا فĆ ساسألاMلا ةxفاMجاهملا قرط لوط (ع ةg,ش[عملا فورظلا نإف ،نMة nU

C خمMئجاللا تامSTU 
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�بك رطخل نا¯سلا ءالؤه ضرعتT اع� ،كلذ (ع ةوالع .ة�اغللAU
C أ��nU 58 نم  

C لا نا¯س نم ةئاملاg,اذغلا نمألا مادعنا نم فAÀ
C اوح ش[ع,و¥C 

23 nU
C ةئاملا nU

C 35 لصح� ال امن«ب ،عقدم رقف nU
C لا نا¯س نم ةئاملاg,ملا (ع فMصلا ماظنلا فعض نإ .ەاĆ ملا (ع لوصحلا مدعوMەا 

nUاxلا ردقلاw ةحلاصلا
C ع�£UC فوك" ةحئاج نأMثرا� نوكت نأ نكم� "19-دMّة nU

C وبيجAB
C. 

 
 ةmاجتسالا ةطخ
nU امw ،ةشاشه  ��ألا صاخشألا نم 200.000 ـل ةwاجتسالاو بهأتلا ةطشWأ (ع فس[نويلا زكرت

C ع كلذو ،لفط 80.000 كلذ� زئا�رلا 9
 ة�امحو ةفاظنلاو Ćصلا فDلاو ەاMملاو مMلعتلاو ة�ذغتلا لثم ،ةمئاقلا ةMساسألا ةMناسWإلا جما9�لا معد (ع فس[نويلا لمعت .ةفلتخملا
 (عو ،بولطملا وحنلا (ع ملعتلا تاصنم لالخ نم مMلعتلا ةرازو فس[نويلا معدت .ةشاشه  ��ألا تائفلل ةMعامتجالا ة�امحلاو لافطألا
 تامدخ م�دقتل عراوشلا لافطأو رجاهم لفط 700 نم  ��أ عم فس[نويلا لمعت ام� .ن,gجاهملاو STUئجاللا لافطألل ةد,gفلا تاجاMتحالا ةMبلت
 ل¯شª مهحاÍ قالطإ ¥إ وعدتو ن,+جتحملا لافطألا معد فس[نويلا لصاوت .لالغتسالاو ءاذ�إلاو فنعلا رطخل STUضرعملا لافطألل ة�امحلا
nU مهجامدإ ةداع�و نمآ

C يغت ز,+عت (ع لمعتو .مهعمتجم�T كولسMة�اقولا تاسراممو لصاوتلا تا. 
 

 
  0م
 ةمظنألاو سانلا jع DEثأتلا
nU دجوي

C مD لاحMًلق د,+ي ام اMتخم ةدكؤم ةلاح 1,000 نع ًال� د�دعلا ة,Dملا ةموكحلا تعضو ."19-دMفوك" ـw قلعتت ةافو ةلاح 70و اً,9
�بك ة�داصتقاو ةMعامتجا بقاوع اهل نوكMس BC£لاو ،"19-دMفوك" ـل ةwاجتسالا تاMلآ نمTلوألا تاريدقتلا رهظت .ةMحملا جتانلا ومن نأ ة)C 
MÎBقحلا C¥امجإلا

C 2.4 ة�س¹ب ضفخني نأ نكم� nU
C 10.3 ¥إ ةئاملا nU

C نس ةئاملاÑ,ً9.3 ¥إ عفترت نأ نكم� ةلاط�لا نأو ،ا nU
C امن«بف ،ةئاملا 

nU ءارقفلا ددع عفتري نأ نكم�
C 4 ة�س¹ب طسوتملا nU

C ةئاملا wاوح يأ( 2021 ماع لولح¥C يالم 4 نمSTU اضإ صخشnU
C رقفلا وحن نوحني(. 

nU ةMمMلعتلا تاسسؤملا عيمج قالغإ
C أ (ع رثأ ،سرام̈راذآ فصتنم�� كرت ¥إ ةMمMلعتلا قفارملا قالغإ يدؤي نل .لفط نويلم 25.3 نم  

nU لافطألا
C لا رطخ�bلعتلا نم بMبسحف م، wسفنلا ةحصلا (ع اًض�أ رثؤيس لMهافرو ةMلافطألا ة nU

C مD. 
 
�غ ة�داصتقالاو ةMعامتجالا راثآلا ب·سª ةMفاضإ فعض طاقنب ةMلاتلا تاعومجملا رثأتت دقT ا�ملاÍcفوك" ـل ةMأ( لافطألاو ءاس¹لا :"19-د��  
nU لفط 14,500 كانهو ،ةسردملا قالغÕب اورثأت لفط نويلم 25.3 نم

C نم وأ عفا,و باش نويلم 60 ¥إ ەددع لص� ام كانهو .)ة�اعرلا رود 
nU نومMق� صاخشأو ،نسلا را�ك

C نا¯س تاعمجتMح ةDU,غ ة�T مسرMلاع قطانمو ةMوأ عقدُملا رقفلا وأ رقفلا نم نوناع� نيذلا امأ .ةفاث�لا ة 
AÀاذغلا نمألا مادعنا نم

C )32.5٪ طولا رقفلا طخ تحت نا¯سلا نم£UC( كلذكو .ةنيعم رطاخم د�ازت نوهجاويف ،ةقاعإلا يوذ نم صاخشألاو 
�غ عاطقلا لامعT سرلاaC عرازملا راغصوSTU جاهملاوg,ائجال 258,433 كانهف ،ن

�
�غ ًالفط 4,577 مهيف نمSTU، wلجسم ءوجل بلاطو T 

nU 70( مهــ,وذ نع STUلصفنمو مهــ,وذÑSTU wحصم
C ئجاللا نم ةئاملاSTU ثأتملا صاخشألا كلذكو ،)رقفلا طخ تحتg,الصأ ن

ً
 wحص فورظMة 

�فSTU wباصملا لثم( ةئ«سTنيذلاو ،)ة�س��ُملا ةعانملا صقن سو nU
C مج ءالؤهف ،نوجسلا لثم ةمحدزم وأ ةقلغم ن�امأMاع

�
 رطخلل ةضرُع 

�ملاBUد�ا ªفوك" ةحئاج ب·سM19-د". 
 
 ةmاجتسالا ةطخ
nU فس[نويلا معدت .ةwاجتسالا وأ̈و بهأتلا ةطشWأ لالخ نم صخش STUيالم C 7¥اوح ¥إ لوصولا ¥إ فس[نويلا فدهت

C مD زكرم ز,+عت 
 تاصنم لالخ نم ةMحصلا تاسرامملا ز,+عتو ØCولا ةدا,ز (ع مهتردق ءانبل STUيس[ئرلا ن,gثؤملا عم لمعلا لالخ نم MaCلقإلا نواعتلا
�نإلاBس[ئرلا مالعإلا لئاسوو تنMفس[نويلا تماقو .ة ªbcخشلا ةفاظنلا داوم عــــ,زوتو ءاMتامزلتسمل اًدرج تعضوو ،ةّحلُملا ة�اقولاو ة 
 ةشاشه  ��ألا لافطألا معد فس[نويلا لصاوت .ةMنطولا نودو ةMنطولا تانوزخملاو تاعقوتلا تضرعتساو هMلع تظفاحو "19-دMفوك"
nU نيذلا لافطألاو ن,+جتحملا لافطألا لثم ،"19-دMفوك"ةحئاج ب·سª مهيلع رطاخملا مقافت�س نيذلا

C رخآ ¥إ نا¯م نم لاحترا ةلاح. 
لعتلا (ع لوصحلا مMلعتلا STUمأت (ع لمعلا فس[نويلا لصاوتس

Ú
.ةشاشه  ��ألا لافطألل امMس الو ،م
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 ةEF<علا تارامإلاو رطق ،ت?CIلا ،ةHدوعسلا ةEF<علا ةCلمملا ،ن?<ح>لا( جيلخلا ةقطنم لود
 )ةدحتملا
 ةمظنألاو سانلا jع DEثأتلا
nU فس[نويلا بتكم ÛCغ�

C علا تارامإلا :لود سمخ جيلخلا ةقطنمgMعلا ة�لمملاو رطقو ةدحتملا ةgMح�لاو ة�دوعسلا ةg,لاو ن�Ñ,هلو ،ت 
nU روضح

C ثأ .¥وألا ةثالثلا نادل�لاLتاموكحلا تت nU
C هوج ةمظنأ دوجوو اهتاردق (ع جيلخلا ءاحنأ عيمجg,اجتسالل اهيدل ةwلا ةb,ةع 

 نواعتلاw ،فس[نويلا موقت ،دمألا ةل,Ñط ةلاحلا ¥إ ة,روفلا ةلاحلا نم ءاÑلل ةwاجتسالا لاقتنا عم .اهنم ة�اقولاو ىودعلا ةحفا¯مل ةلماشلاو
 BC£لا تامظنملل ةMس[ئرلا ةÜانملا تاودأو لفطلا ة�امح تامدخو مMلعتلا ةمظنأ معدل ةMجمانرب تاسراممو تاداشرإ م�دقتب ،ءا�bcلا عم
كرت

Ú
�ثأت نم فMفختلل لفطلا (ع زT فس[نويلا لمعت .تالئاعلا (ع ةحئاجلا nU

C عم ةموكحلا ة�ساحم بتكم Ícينطو ءا�STU عيمج معدل 
nU لافطألا

C ح - جيلخلا لودMكتي ثMغتلا عم نوف�Tف لثم ،قاطنلا ةعساو تا�Bملا ةلزعلا تا�UUلMطلا ةÑ,و .ةلÞقلقلا ةجلاعم رمألا اذه لمش 
�ملاBUلوأو لافطألا ىدل د�اMلعتلا عاطقو بالطلا ةقفارمو ،مهرومأ ءاMط دنع مgةل�د�لا ملعتلا تاصنم ح )nU

C ع بلاغلا��نإلا 9Bةجلاعمو ،)تن 
�ثأتT ك عم لمعلاو ةكرحلا ضافخناMيكتو تامدخلا (ع ظافحلل لفطلا ة�امح تاناMاهف. 

 
 ةmاجتسالا ةطخ
�فحتل ةMساسألا دراوملا ¥إ لوصولا ةMنا¯مإ اهيدلو عفترم لخدw جيلخلا لود عتمتتTU اجتسالاwنطولا تاMنكو .ةحئاجلل ة�Mلل ةجÑلاعلا ءاaC 
nU فس[نويلل عباتلا ةموكحلا ة�ساحم بتكم لمع� ،"19-دMفوك" بقاوعو

C قت معد م�دقتل نادل�لا ەذه£UC فوت )أ :لجأ نم ةلص اذو ددحم�T 
 تالا�ولا عم لمعلا )ب ،ىرخألا تاونقلاو ØCامتجالا لصاوتلا لئاسو لالخ نم رطاخملا نأشª لصاوتلا لوح تاداشرإلاو داوملا ثدحأ
 ØCامتجالا عاطقلا تاداشرإ تنمضت .ةحئاجلل ةwاجتسالل ØCامتجالا عاطقلا جمانرب تاداشرإ م�دقت )ج ، ةMعاطق تامMيقت م�دقتل ةقMقشلا
nU معدلا

C فنلا ەافرلا ز,+عتو لفطلا ة�امح ةمظنأ ز,+عتو ةل�د�لا ملعتلا قئارط دامتعاÇ لوألMحلا ز,+عتو ،لافطألاو رومألا ءاMحصلا ةاMعم ة 
�لاBك�TU د�لا طاش¹لا (عAU

C جلا ة�ذغتلاوMةد. 
 
 

 ناريإ
 ةمظنألاو سانلا jع DEثأتلا
nU ةدكؤم ةwاصإ ةلاح دوجو نع تغلwأ ةلود لّوأ

C كلذو ،ناريإ تنا� ةقطنملا nU
C ف¨طا�ش� STUباصملا ددعل 9��ألا ءبعلا نآلا لمحتت ÁCو ،ريا9

nU ءاÑلا اذهب
C فا�

ّ
nUو قاطنلا ةعساو ةMبط ئراوط ةلاح عم ةMبطلا قفارملاو تاMفش�سملا لماعتتو .اMق,gفإ لامشو طسوألا قbcلا ءاحنأ ة

C 
فا�

ّ
AUاريإلا Ćصلا ماظنلا نأ الإ ،ءاÑلل ةwاجتسا ةطخ ةموكحلا تعضو امن«و .دال�لا ءاحنأ ة

C تا�دحت هجاوي لازي ال ªةمزألا مجح ب·س 
 دارفألا (ع "19-دMفوك" ةمزأ هلثمت يذلا يداصتقالاو ØCامتجالا ءبعلا ¥إ ةفاضإلاو .ةMبط تادادم�و ةMفاضإ تادعم ¥إ ةجاحلاو
�ثأت نإف ،تا�bcلاوT فتçC لاÑمقافتي ءا ªقعلا ب·سÑلا ة�داصتقالا تا£BC تسا (ع دال�لا ةردق (ع رثؤت لازت ال�Tبطلا تادعملا داMة 
 .C(حملا جاتنإلا STUمأتو ةصصختملا
 

 ةmاجتسالا ةطخ
nU فس[نويلا لمعت

C ملاعلا ةحصلا ةمظنم عم ناريإMة ªةحصلا ةرازو معدل قيثو ل¯ش nU
C اجتسالاwفوك" ـل ةMصخش نويلم ةدعاسمو "19-د، 

�لا عمBك�TU ةّشهلا تائفلا ة�امح (ع، wام nU
C ئجاللا لافطألا كلذSTU، نوش[ع� نيذلا كئلوأ ةصاخ nU

C نم نوناع� نيذلا دارفألاو ،ةظتكم تائ«ب 
�غ لخدلا رداصمو رارقتسالا مدعT باصملا صاخشألاو ،ةرقتسملاSTU wف�Tفس[نويلا موقت .ة�س��ُملا ةعانملا صقن سو ªbcة�امحلا تاودأ ءا 
�م 27( ةMصخشلا ة�امحلا تاودأ نم تانحش عــرأ مMلس¼ ل,gبأ¨ناس[ن B 2£ح ّمتو ،ةMبطلا تادعملاو ةMصخشلاBًاً�عكم ا(، wام nU

C كلذ 
�غو N95 ةعنقأو ،ةMّبطلا ةس·لألاو ةMحارجلا تاماّمxلاTصخشلا ة�امحلا تاودأ نم اهMفس[نويلا معدت ،كلذ (ع ةوالع .ة nU

C ةموكحلا ناريإ 
nU ةMناريإلا

C اهتحفا¯مو ىودعلا نم ة�اقولا تامدخ، wام nU
C لا ةعجارم كلذ� ن�امألل Ćصلا فDلاو ةMصخشلا ةفاظنلل ةMنطولا تالوكوتو9

�فوتل اًض�أ فس[نويلا اهمعدت BC£لا ةMحصلا ة�اعرلا قفارمو سرادملا ةصاخو ،ةماعلاT فنتلا لجأ نم تادعملاو داوملا مزل� امMة�اقولل مئالملا ذ 
 نمw ،ةشاشه  ��ألا لافطألا STUب "19-دMفوك" ـw ىودعلا لاقتنا عنمل ةمزاللا تادادمإلا ءاÍc فس[نويلا معدت ام� .اهتحفا¯مو ىودعلا نم
nU نيدوجوملا لافطألاو ةقاعإلا يوذ نم لافطألا مهيف

C فس[نويلا معدتو .عراوشلا لافطأو ةل�د�لا ة�اعرلا، wلاbcةحلصملا باحصأ عم ة�ا 
�فوت ،STUينعملاT ألاWسفنلا ةطشMعامتجالاو ةMفختلل ةMفوك"راثآ نم فMصق "19-د�Tطو ىدملا ةÑ,تالئاعلاو لافطألا (ع ىدملا ةل، wام nU

C 
.لافطألا ةلماعم ءوس كلذ
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 قارعلا
 ةمظنألاو سانلا jع DEثأتلا
 مMلقإ ةموكحو قارعلا ةموكح تذختا امن«و "،19-دMفوك" ـw ةدكؤم ةwاصإ ةلاح 694 دوجو نع قارعلا غلwأ ،ل,gبأ ¨ناس[ن 1 نم اًرا�تعا

�بادت ناتسدركT ئاقوMاجتساو ةwفت نإف ،ة,روف ةçC "فوكM²ط� دق "19-دU حصلا مظنلا ةردق (عMفولا مظعم نأ نم مغرلا (ع .ةMتا 
الصأ ةّئ«س ةMحص فورظ نم نوناع� صاخشأ ىدل تثدح "19-دMفوك" ـw ةط�ترملا

ً
STU nUباصملا STUب نم ةافولا لدعم نإف ،

C عفترم قارعلا 
ªةع�س( صاخ ل¯ش wاذه نوك� دق .)ةئاملا ªحصلا ة�اعرلا ةدوج يّدرت ب·سMح را�تخالا قاطن ة�دودحم كلذكو ة£B نآلا. 
  

nU صخش نويلم 4.1 كانه
C نوجاتح� قارعلا wإ ةدعاسم ¥إ لعفلاWناسMفوك" ةمزأ نوكت دقو ،ةMثرا� "19-دMة wثي اممو .مهل ة�س¹لا�T قلقلا 

STU nUمMقم� اًصخش  138,179 دوجو وه
C خمMحزانلا تامSTU 90,394  اًصخش nU

C خمMئجاللا تامSTU، حMني نأ نكم� ث�bc فلا�Tسو ªbةع 
nU ب·س�,و

C ةرمدم بقاوع ªمهش[ع ب·س nU
C يشو ةموكحلا نأ نم مغرلا (ع .ظاظت�او ةئ«س فورظÑال نيدلا خ  åع جاجحلا نوعجش) 

�بك اًدادعأ ضرع� امم ،ضرغلا اذهل داقعنالاw رمتس�س تاعمجتلا ضعw نإف ،ة¹Mيدلا تاناجرهملا روضحTرطخلل سانلا نم ة. 
 
 ةmاجتسالا ةطخ
nU امw ،صخش STUيالم 3 ¥إ لوصولا ¥إ فس[نويلا ةwاجتسا فدهت

C حزانلا كلذSTU ئجاللاوSTU ةرثأتملا تاعمتجملاو نيدئاعلاو wلا�UUفوسو .عا 
�لاw ،ءا�bcلا عم نواعتلاw ،فس[نويلا موقتBك�TU ولا ةدا,ز (عØC فوك" لوح ماعلاMلالخ نم ةللضملاو ةطولغملا تامولعملا ةهجاومو "19-د 
�لا عم ،Ícا�ملا لاصتالا تاونقو ØCامتجالا لصاوتلا لئاسوو مالعإلا لئاسوBك�TU ªنا¯سلا تائفلا (ع صاخ ل¯شMةشهلا ة nU

C خملاMتام، 
 ةفاظنلاو Ćصلا فDلاو ەاMملا ةصاخو ،ةMساسألا تامدخلا ة,رارمتسا فس[نويلا معدتس .ة¹Mيدلا تاعمجتلا روضح نووني نيذلاو
nU ةMصخشلا

C خملاMحص ةئ«ب (ع ظافحلل ،تامMحصلا تاداعلا ز,+عتو ةMلسلا ةMملاعلا فس[نويلا تادادمإ معدت فوس .ةمMنا¯مإ ةMة Ícءا 
�لا ةرازو عم ة�اbcلاw ،ّمتي فوسو .ةMساسألا داوملاو تادعملا عــــ,زوتوBMلعتلاو ةMن,زوجحملا لافطألا معد ،م nU

C نم قالغإلا ءانثأ مهلزانم 
�نإلا 9�ع مMلعتلا تاصنم لالخBهجت مت«س امن«ب ،تن�TU لمعلل سرادملا ªإ مت«س .اهحتف ةداعإ دنع نمآ ل¯شÍcةصنم لالخ نم با�شلا كا 

U-Report مهيدلاو رثأتي نيذلا لافطألل ة�اعرلا تا�«ترت ةصاخو لفطلا ة�امح تامدخ ة,رارمتسا معد مت«سو .نارقألا تاردا�مو wفلا�Tسو. 
�بادت فMفخت ةMنا¯م�و ةمزألل يداصتقالاو ØCامتجالا رثألا لMلحت (ع طMطختلا ةرازو عم اًض�أ فس[نويلا لمعتT عامتجالا ة�امحلاMة.

 

 ندرألا
 ةمظنألاو سانلا jع DEثأتلا
nU امw ،ندرألا هجاوت تنا� BC£لا ةMس[ئرلا تا�دحتلا مقافتت نأ عقوتملا نم

C ب ةصاخ ةعفترملا ةلاط�لا تالدعم كلذSTU ةدا,زو با�شلاو ءاس¹لا 
nU د�دشلا صقنلاو توافتلا

C ملاMغ ضارمألا تالدعم ةدا,زو ەا�T كلذو ،ة�دعملا ªفوك" ةمزأ ب·سMطغضلا دادزي نأ حجرملا نم ام�  ."19-د 
�بك ددع ةفاضتسا عم ةMعMبطلا دراوملاو ةماعلا تامدخلا (عT ئجاللا نمSTU طسلف نمSTU تاوطخ ةموكحلا تذختا امن«و .قارعلاو ا,روسو 
�صق تا�دحتلا نأ الإ ،ةرك�م ءاوتحاTعادتلا نوكت نأ عقوتملا نمو ،ةمئاق لازت ال دمألا ةMط تاÑ,لقثملا داصتقالا (ع لجألا ةل wلا نويدلا£BC 
الصأ هجاوت

ً
(جت«س .ةّداحو ةد�دش ةMلام �ادويق 

Ú
nU امw ،ةشاشه  ��ألا تاعمتجملا STUب صاخ ل¯شª عضولا اذه 

C ئجاللاو ءاس¹لا كلذSTU. 
 
 ةmاجتسالا  ةطخ
�لا عم ،ةموكحلا ةwاجتسا لام¯تساw فس[نويلا ةwاجتسا موقت فوسBك�TU ªلا تاعمتجملا (ع صاخ ل¯ش£BC طغتلا تاذMةضفخنملا ة nU

C 
 STUي¹يطسلفلاو STU,روسلا STUئجاللا لمشå اذهو .صاخ ل¯شª رطخلل اهّضرع� امم ،ةشاشهلا نم ةMلاعلا تا,Ñتسملاو ةMعامتجالا تامدخلا
nU نوش[ع� نيذلا

C خمMئجاللا تامSTU، ألا صاخشألاو��nU ةشاشه  
C ضملا تاعمتجملاMلا ةف£BC ش[عت nU

C يندرألا نع ًالضف ،ةتقؤم تائ«بSTU 
nU نوش[ع� نيذلا

C غ لمعلا قوس (ع نودمتع� وأ اهيلإ لوصولا بعص� قطانم�T سرلاaC. جتس¼ فوسMنلل فس[نويلا جمارب بÑامتجالا عØC 
�ل )ردنجلا(BUتفلا د,وMءاس¹لاو تا wلا نأ ¥إ اًرظن ،فثكم معدÑي ءا� .ةمئاقلا تاتوافتلا ز9

 
 3.5 ¥إ ەددع لص� ام ¥إ لوصولل ،ىرخألا ةك,bcلا تالا�ولاو ةدحتملا ممألا تالا�و عم قيس¹تلاو ةموكحلا ةداMق تحت ،فس[نويلا فدهت
nUو ."19-دMفوك" ـل ةwاجتسالا نمض صخش نويلم

C و رطاخملا لوح لصاوتلا راطإ�Ícنطولا ةلمحلا معد فس[نويلا لصاوت ،عمتجملا كاMة 
�لا عم ةحصلا ةرازولBك�TU لا تامولعملا لوصو (عxفاMو ةnU

C آلاو با�شلاو لافطألا ¥إ بسانملا تقولاwتاهمألاو ءا nU
C ألا تاعمتجملا��  

 عيمجل ةMساسألا ةفاظنلا مزاول بناج ¥إ ،ةحصلا ةرازول ةMصخشلا ة�امحلا تاودأو ةاMحلل ةذقنم ةMبط تادعم فس[نويلا رفوتس .ةشاشه
nU ةصاخ ،ة,Ñلوأ ةMحصلا تامدخلاو ةفاظنلاو Ćصلا فDلاو ەاMملا (ع لوصحلا لظMس .ةرDUتملا تائفلا

C خمMئجاللا تامSTU، نم كلذو 
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�سا معد فس[نويلا لصاوتس ،كلذ ¥إ ةفاضإلاw .ىودعلا عنم لجأBتاMجMلعتلا ةرازو ةMفوتل م�T لعتلا
Ú

�نإلا 9�ع مBاجتسالا لام¯تساو ،تنwة 
 عيسوت مت ام� .ةMنطولا ةدعاسملا قودنصو ةMعامتجالا ةMمنتلا ةرازو نم لxل UC£فلا معدلا م�دقت ق,gط نع ةMعامتجالا ة�امحلل ةMنطولا
ABاجاح" جمانرب

C" ل فس[نويلل عباتلا ة�دقنلا ةدعاسمللæC هش لص�g,ّا
�

AUاع� لفط 20,000 نم  ��أ ¥إ 
C عاضوألا ةشاشه نم، wرظنلا ضغ 

. .هت«س¹ج وأ لفطلا عضو نع

 
  نانبل
 ةمظنألاو سانلا jع DEثأتلا

AUاع� نانبل نا� امن«ب "19-دMفوك" ةمزأ تلصو
C لهألا برحلا ة�اهن ذنم اهدهش ة�داصتقا ةمزأ أوسأ نمMة nU

C ّيداصتقا دوكر عم ،1990 ماع 
DnUملا عاطقلا لشفو

C فختو فئاظولا نادقفوMّداح فعضو روجألا تاض nU
C حصلا مظنلاMو ةدحتملا ممألا معد نم مغرلا (ع .ةÍcاهئا�، 

�ثأت عمو ،"19-دMفوك" ـل ةMحصلا ةwاجتسالا عم لماعتت æCل حفا¯ت ةموكحلا نإفT ارتو ،قالغإلاو ةمزألاçثأتلا م�T ألا تائفلا (ع�� .ةشاشه  
åضتسM89ال نويلم 1.7 نانبل فÀ يطسلف£UC جاهملا لامعلا نم د�دعلاو يروسوg,ن nU

C wيالم 6 هنا¯س ددع غل�ي دلSTU Wتحضوأ دقل .ةمس 
�غ تاعمتجملا تاجاMتحال ةwاجتسالا (ع ةردقلا كلمت ال اهنأ ةموكحلاT نانبللاMة. 
 
�غ ةماعلا ةحصلا ماظن نإT فوك"راش�نا ةلاح عم لماعتلل زهجمMالو ،"19-د åألا سانلا عيطتس�� لمحت ،مهت«س¹ج نع رظنلا ضغw ،اًرقف  
nU ةشاشهلا نورجاهملا لامعلاو نوئجاللا هجاوي .اهب ةط�ترملا فMلا¯تلاو ةMحصلا ة�اعرلا فMلا¯ت

C حاونè فاضإMة ªيمتلا ب·س�TU إ راقتفالاو¥ 
AUوناقلا عضولا

C ثأتلا نإ .ماقتنالا لامتحاو تالاقتعالا نم فوخلاو�T ع� رظحلاو ة�داصتقالا ةمزألل بكرملا£UC ألا تالئاعلا نأ�� ،ةشاشه  
wلا اهيف نم£BC بلت اهنكم� ال ،ةقاعإلا يوذ نم اًصاخشأ مضتMتحا ةMساسألا اهتاجاMة، wام nU

C قالغإ رثؤي .ءاذغلاو ةفاظنلا تاجتنم كلذ 
nU عيباسأ ةدع ىدم (عو – éC 2019-2020اردلا ماعلا لالخ دتمملا سرادملا

C املا ماعلاëU
C ªهامجلا تاجاجتحالا ب·س�T,ألو ة�� نم  

nU لفط نويلم 1.25 (ع ،C¥احلا قالغإلا عم رهش
C الصأ ةّشهلا تائفلا نم مهمظعم ،ةساردلا نس

أو قالغإلا رمتسا اذ�و .ً
ì

 ماظن قهر
nU امw ،ةMساسألا تامدخلا (ع مهلوصح bحني نأ حجرملا نمف ،تامدخلا

C حصلا ة�اعرلاو ة�امحلا كلذMلوألا ةMة. 
 

 ةmاجتسالا  ةطخ
�لا عم ،صخش STUيالم 6 ¥إ لص� ام ¥إ لوصولا ¥إ تاعاطقلا ةددعتملا فس[نويلا ةwاجتسا فدهتBك�TU ةّشهلا تالئاعلاو لافطألا (ع. 
 ءانو لئاسرلا¨تالاصتالا ثw يرج,و .ءا�bcلا عم عمتجملا كا�Ícو رطاخملا لوح لصاوتلل ةMنطولا قيس¹تلا ةMلآ ةداMق فس[نويلا لصاوتو
STU nUلماعلاو ب,ردتلا تادحو ر,Ñطت متو ،ةMمالعإلا تاونقلا لالخ نم تاردقلا

C مامألا طوطخلاMة، wام nU
C ةدحتملا ممألا مقاوط كلذ 

�غ تامظنملاوT موكحلاMمقاوطلاو ة nU
C منتلا ز�ارمو سرادملاMعامتجالا ةMحصلا ة�اعرلا ز�ارمو ةMلوألا ةMفس[نويلا مهاس¼ .تا�دل�لاو ة 

nU اًض�أ
C جلا ةفاظنلا كولس ز,+عتMفلا راش�نا نم دحلل نوباصلا عــــ,زوتب موعدملا د�Tأ ¥إ لوصولا مت .سو�� B£ح صخش 150,000 نم  

nU نوش[ع� UC£يطسلفو يروس 89Àال 425,000 ¥إ لوصولا وه فدهلاو ،نآلا
C غ ن�امأ�T مسرM89المو ةÀ عامجMفوت مت,و .ة�T ملا تامدخMەا 

nU لزعلا قفارم¨فرغو ةتقؤملا ةMبطلا 89Àالملل ةفاظنلاو Ćصلا فDلاو
C غ ن�امألا�T مسرلاM89الملاو ةÀ عامجلاMئجالل ةSTU روسلا,STU، 

wع 31 معدو ،ةمالسلا تاهيجوتو ةمظنأ عا�ّتاو ،اهتحفا¯مو ىودعلا نم ة�اقولا مزُر ¥إ ةفاضإلاMفوتل ازنولفنإلا ةدا�T حصلا ة�اعرلاMلا ةxفاMة 
�ل طMطختلا مت,و ،ءاس¹للBUلعتلا (ع اًض�أ فس[نويلا لمعت .اًض�أ اهب ةشهلا تاعمتجملاو لافطألا د,وMكملا مMّنع¨ف wُلا ب,ردتو ،دعbcءا� 

 تامدخلاو ،تاعاطقلا STUب تالاحإلاو ،ةنمآلا تاحاسملا دوجوو دعwُ نع تالاحلا ةرادإ نأشª "19-دMفوك" تالوكوتورب (ع
 ةفرعملا تاحوسمو ،با�شلا عالطتسا جمانرو ، U-reportجمانرب لالخ نم با�شلا كا�Ícو ،ةقاعإلا يوذ لافطألا معد¨ةصصختملا

�ثأتلل (KAP) تاسرامملاو فقاوملاوT لا (ع� ،ةMعامتجالا تامدخلاو ةدعاسملا نم ةلما¯تم ةمزح م�دقت مت«سو .ةÜانملاو تالاصتالاو جما9
wام nU

C ب تالاحإلا بناج ¥إ ،لفطلا ةقاعإ ةحنم كلذSTU لطملا تامدخلا ¥إ تاعاطقلاÑةلدتعم¨ةد�دش تاقاعإ نم نوناع� لفط 8,000 ـل ة 
.ةMنطولا تاناMبلا ةدعاق لالخ نم اهد�دحت مت

 
 اYFيل
 ةمظنألاو سانلا jع DEثأتلا
AUاع�

C يل عضوLMح نم ةشاشهلا اMفوك" راش�نا ثMلا رارمتسا ىدأ دقف ،"19-د�UUقعت ¥إ حلسملا عاMنا¯مإ دMاجتسالاو بهأتلا تاwة nU
C اذه 

¯فت ةحصلاو مMلعتلاو ØCامتجالا نامضلا ةمظنأ نأ ام�  .دل�لا
Ú

�لا نم تاونس ب·سª ترDUتو تكUUو .حلسملا عاÞش¯
Ú

 تامدخلا م�دقت ل
nU امw ،ةشاشه  ��ألا تائفلل

C جاهملا كلذg,ئجاللاو نSTU حزانلاوSTU دحت ،نيدئاعلاو�íبك ا�Tًس ام� .ا�BU,فوك"ةحئاج دMع طغضلا نم "19-د) 
الصأ ةشهلا ةMساسألا ةMعامتجالا تامدخلا م�دقت ةمظنأ

ً
، wلا نأ ¥إ ةفاضإلا�UUطلا حلسملا عاÑ,ثأ ل

ّ
 ومنلا أطا�تو طفنلا جاتنإ (ع ر

nU تالئاعلل ةMئاbcلا ةوقلا فعضأ امم ،يداصتقالا
C يلLMا. 
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AUاع,و .ةفلتخم لود نم رجاهم 66,000 نم  ��أ اMًلاح اLMيل فMضتس¼

C أ مهلعج� دق امم ،ةّداحلا ةشاشهلا نم نا¯سلا ءالؤه�� ةضرع  
�فلاw ةwاصإللTسو ªحصلا مهتلاح ب·سMش[عملا مهفورظو ة,وذغتلاو ةMعصو ةÑحصلا تامدخلا (ع لوصحلا تاMب نمو .ةSTU تائفلا 
nU نوزجتحملا نوئجاللاو نورجاهملا مه ةشاشه  ��ألا

C ةدوجوملا ةحزانلا تالئاعو لاقتعالا ز�ارم nU
C 89الملاÀ عامجلاMتاعومجملاو ة 

nU ش[عت BC£لا ىرخألا
C ةروصحملا قطانملا. 

 
 ةmاجتسالا ةطخ
�لا عم ،صخش نويلم 4.5 ¥إ لوصولا ¥إ اهؤا�Ícو فس[نويلا فدهتBك�TU نا¯سلا ةفاث�لا تاذ قطانملا (عMلاعلا ةMجاهملا نم ةg,ن 
�لاw ةرثأتملا تاعمتجملاوUUلوألا نإف ،فس[نويلا ة�س¹لاو .عاÑ,ة ÁC لآ ز,+عت لالخ نم ة�اقوللMنطولا قيس¹تلا تاMسا قيقحتل ة�BتاMجMة 
 ةدا,ز قيقحتل ،ةللضملا تامولعملا ة�قارمو ،عمتجملا كا�Ícو رطاخملا لوح لصاوتلاو ،"19-دMفوك" ـل ةلما¯تملا ةwاجتسالاو بهأتلا
 لصاوت .تا�دل�لا ىوتسم (عو 9C£عشلا ىوتسملا (ع STUيس[ئرلا ةحلصملا باحصأ عم ةMعامتجالا ةكراشملا ءانو ةMئاقولا تاMكولسلا
�ثأتلا دصر فس[نويلاT حصلا تامدخلا ز,+عت عم ،لافطألا (عMساسألا ة,وذغتلاو ةMس ال ،ةMتاعضرملاو لماوحلاو عضرلا لافطألل ام. 
wسحت ¥إ ةفاضإلاSTU ملا تامدخMلاو ەاDصلا فĆ اقولاAÀ

C بادتو�T اهتحفا¯مو ىودعلا نم ة�اقولا nU
C لحملا تاعمتجملاMزاجتحالا ز�ارمو ة 

�س[ت فس[نويلا لصاوتو .ةMحصلا ز�ارملاو ةMعامجلا ز�ارملاوT ة�امحلا تامدخ ¥إ لوصولا، wام nU
C فنلا معدلا كلذÇ امتجالاوØC ةلاحإلاو 

 مMلعتلا ماظن ر,Ñطت لالخ نم مMلعتلا ¥إ لافطألا لوصح رارمتسا معدل مMلعتلا ةرازو عم فس[نويلا لمعت ام� .ةصصختملا تامدخلا ¥إ
�نإلا 9�عBتن. .

 
 نامُع

 ةمظنألاو سانلا jع DEثأتلا
�ف راش�نا نم دحلل ةلماشلاو ةع,bلا ةwاجتسالل ة,gهوج ةمظنأو تاردق اهيدل نأ نامُع ترهظأTفوك" سوMفختلاو "19-دMثأت نم ف�Tە 
 ددع ضMفختو تا�bcلا قالغإ نأشª ا�Mًلم اًموسرم نامع تردصأ ،ةئراطلا ةلاحلا ەذهل لجألا ل,Ñطلاو طسوتملا رثألا ةجلاعملو .يداصتقالا
nU ةلماعلا ىوقلا

C حص ة�اعر دوجوب نامُع عتمتت .ةصاخلاو ةماعلا قفارملاMناجم ةMلعتو ةMنطاوملا عيمجل مSTU. أ دقلو
ì

لغ
�

 مMلعتلا ز�ارم ق
�لا ةرازو تقلطأ ام� ،عضولا عم فMكتلاw ةMحصلا ة�اعرلا ماظن موق,و .ةقاعإلا يوذ لافطألل لMهأتلاوBMلعتلاو ةMلعت جمارب مMمMع ة�9 
�نإلاو ويدارلاو نو,+فلتلاBلفطلا ة�امح تامدخ رمتس¼ ،كلذ (ع ةوالعو .تن nU

C لفطلا ة�امحل ةصصخم ناجل لالخ نم تاظفاحملا عيمج. 
 
 ةmاجتسالا ةطخ
nU فس[نويلا لصاوت

C س مادختسا نامعMانملا ةساÜظنتلا اهرودو ةMaC ل�BUءارظنلا د,و nU
C ب ماعلا عاطقلاÕنا¯مMتاسرامملا لضفأ ¥إ لوصولا ة 

 تال,Ñحتلل جمانرب نامع ىدلو .عمتجملا ىوتسم (ع بMجتس¼ تارازولا نأ ام� .ةثدحملا تامولعملاو تاودألا ¥�و ةدوجوملا ةMلودلا
nU لافطألا لصاويسو ،ضفخنملا لخدلا تاذ تالئاعلل ة,راسلا تاقاقحتسالاو ة�دقنلا

C نامرحلا نوناع� نيذلاو تاقاعإلا يوذو ةسردملا نس 
 .ر,Ñطتلا دMق نآلا وه صاخ ىوتحم� دعw نع ملعتلا (ع لوصحلا نم
 
 لالخ نم كلذكو با�شلا تاعومجم ل�ق نم ةMس[ئرلا لئاسرلا لقن ،عمتجملا كا�Ícو رطاخملا لوح لصاوتلا ةنجل عم قيس¹تلاw مت,و
 لامعلا ¥إ لوصولا فدهتس¼ ةفلتخم تاغلw تالمحw ماMقلاو ،تامولعملا ¥إ لوصولاو ØCولا ىوتسم عفرل كلذو ،فس[نويلا تاصنم
 لئاسو (ع اهتاونق 9�ع رمتسملا دعw نع مMلعتلا ةMمهأ نأشª ةMلحملا تاعمتجملا STUب ØCولا ىوتسم عفر (ع فس[نويلا لمعت .ن,gجاهملا
nU لافطألا كاÍcإ لوح ءاwآلل هMجوتلا Wbc لالخ نمو ،نو,+فلتلاو ةعاذإلاو ØCامتجالا لصاوتلا

C بلاMت nU
C ألاو جهانملاWجهنماللا ةطشMّام� .ة 

�فحتلا ةMمهأ لوح ØCولا ىوتسم عفر فس[نويلا لصاوتTU فنلاÇ امتجالاوØC. لعتلا ةرازول معدلا فس[نويلا تمدق ام�Mم nU
C و عضوWbc 

�بادتلا نأشª سرادملل ةMهيجوت ئدا�مT ئاقولاMلحت فس[نويلا يرجتو .ةMتاوجفلا نع ًال nU
C لعتلا لوصوMنع م wدع. .
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 برغملا
 ةمظنألاو سانلا jع DEثأتلا 

nU تالاحلا ددع نا� ،ر,gقتلا اذه ةwاتك تقو B£ح
C دق برغملا wتخم ةدكؤم ةلاح 1,184 غل� دقو ."19-دMفوك" ـw قلعتت ةافو ةلاح 90و ،اً,9

�بادت ةلودلا تذختاT Í,فختلل ةعMلا راثآ نم فÑةموكحلا تنلعأ ذإ ،ءا nU
C 20 حصلا ئراوطلا ةلاح سرام̈راذآMتأدو ة nU

C فنتMبادت ذ�T 
�فلا ءاوتحال ةMج,ردتTبادتلا ەذه تلمش .سو�T جوتو سرادملاو تاراطملا قالغإMامتجالا دعا�تلا نامضل ةمراصلا تاداشرإلا هØC. رمأ ام� 
 ةلجاعلا ةMبطلا تاجاMتحالا ةMبلت لجأ نم ،)رالود راMلم A9C )3.2رغم مهرد راMلم 32.7 نم  ��أ عمجل ئراوط قودنص ءاشÕWب برغملا كلم
nU ةMلاملا ةرازو أد��سو .ءاÑلل يداصتقالا رثألا نم فMفختلاو

C حتلا ءارجإÑ,نطاوملل ة�دقنلا تالSTU ةصاخ ،عاضوألا ةشاشه نوناع� نيذلا 
 .مهفئاظو اودقف نيذلا كئلوأ
�ثأتلا نإT ألا��nU ةMمامألا طوطخلا (ع STUلماعلا (ع عق� يذلا وه ەÍcا�م ةحصلاw ط�ترملا 9

C مهتالئاع (عو ةحصلا لاجم. wإ ةفاضإلا¥ 
nU دجوت ثMح STUيف,gلاو ءارقفلا نا¯سلا

C قراوف لصألا nU
C لاو ءارقفلا نا¯سلا ءانبأ نم لافطألا نأ ام� .ةحصلا تامدخ (ع لوصحلاg,يفSTU 

nU ةردقلا مدع رطخل ةضرع  ��ألا مه
C نع ملعتلا صرف (ع لوصحلا wةلئاعلا وأ نيدلاولا ة�اعر (ع نولصح� ال نيذلا لافطألا كانهو .دع 

nU لافطألا كلذكو ،اهللقت وأ تامدخلا مدّقت الف تاسسؤملا قلغت STUح رطخلل ةضرُع  ��ألا مهو
C نيذلاو ،رخآ ¥إ نا¯م نم لاحترالا تالاح 

�بك رطخل نوضرعم اًض�أ مهT. 
  

 ةmاجتسالا ةطخ
nU ةموكحلا تاهيجوتل اًقفو ،فس[نويلا موقت

C و رطاخملا لوح لصاوتلا ز,+عتب ،برغملا�Ícع عمتجملا كا� ØCامتجالاو Çفنلا معدلا لئاسر 9
 تاسرامملا ز,+عتو ØCولا ةدا,ز (ع مهتردق ءانبل STUيس[ئرلا ن,gثؤملا عم لمعلاو ،رومألا ءاMلوأ¨نيدلاولا هMجوتو ،س¹جلاو رمعلل ةصصخملا
�نإلا تاصنم لالخ نم اهمMمعتو ةMحصلاBهامجلا مالعإلا لئاسوو تن�T,ب فس[نويلا تماق .ةÕشملا تامدخ ةحات�B,لا تا£BC ةموكحلل اهيدل 
 لصاوت .ةجاحلا بسح "19-دMفوك" ةهجاومل ةMساسألا تادادمإلا (ع لوصحلاو حيقلتلا لثم ةMساسألا ةMحصلا تامدخلا رارمتسا نامضل
 لافطألا لاثملا لLMس (ع مهنمو ،"19-دMفوك" ةحئاج ب·سª مهيلع رطاخم مقافت�س نيذلاو ةشاشه  ��ألا لافطألا معد فس[نويلا
�لا ¥إ لوصولا ةحاتإ (ع لمعلا فس[نويلا لصاوتس .STUلحترملا لافطألاو نيدلاولا ة�اعر نم STUمورحملاBMس الو ،ملعتلاو ةMلافطألل ام 
�بادتل UC£قتلا معدلا م�دقت نع ًالضف ،ةشاشه  ��ألاT عامتجالا ة�امحلاMلا ة£BC ألا لافطألاو تالئاعلا ¥إ لصت��. .ةشاشه  

 
 _̂[طسلف ةلود
 ةمظنألاو سانلا jع DEثأتلا
أ
ì

 ةفضلا داصتقا رثأتي فوس C¥اتلاو ،"19-دMفوك" ةحئاجل ةwاجتسا عناصملاو ةدا�علا ن�امأو ةMمMلعتلا تاسسؤملاو ةماعلا ن�امألا تَقِلغ
-دMفوك" ـل جالع ز�ارم� ةMحص قفارم ةثالث ةحصلا ةرازو تددح .ةلاط�لا دادزت نأ لمتحملا نمو ،C(حملا كالهتسالا ضافخنا ةج�Mن ةgMغلا

19" nU
C غلا ةفضلا ءاحنأgMصلا ماظنلا ةردق ن�ل ،ةزغ عاطقو ةĆ nU

C طسلف ةلودSTU كتلا (عMلل عقوتملا راش�نالا عم فÑعض ءاMةف ªةدش. 
�طخ عضولاT ªصاخ ل¯ش nU

C ح ،ةزغ عاطقMالصأ مت ث
ً

�لا نم دوقع ب·سĆ ªصلا ماظنلا فاعضا UUراصحلاو عا. 
 
nUو

C غلا ةفضلاgMتع� ،ة�nU نوش[ع� نيذلا نوي¹يطسلفلا نوئجاللاو ةقاعإلا ووذ صاخشألا 9
C غ فورظ�T حصMة nU

C خملاMأ نم تام��  
nU امأ .رطاخملل STUضرعملا

C ألا صاخشألا نإف ،ةزغ عاطق��nU نيذلا كئلوأ مه �ارDUت  
C صلا رجحلا قفارمĆ رملاوëU يبطلاSTU بالطلاو 

nU لمعلا ¥إ نوهجوتي نيذلاو
C إÍئاMق,و لMنوم nU

C ب نوك� ال دق نيذلا لافطألاو تاعضرملاو لماوحلا ءاس¹لا كانهو .عاطقلاÕلت مهنا¯مÎB
C 

 نوئجاللا هجاوي .رطخلا نم د,+ملل ةضرُع نونوك� اذكهو ،ةMحصلا تامدخلا تا,Ñلوأ ب[ترت ةداعإ ب·سª ةMساسألا ةMحصلا ة�اعرلا
nU نوش[ع� نيذلا نوي¹يطسلفلا

C خم 19 نم دحاوMظت�ُم اًمóئجالل اSTU، ش[عم فورظ نم نوناع� نيذلا ود�لا كلذكوMغ ة�T لافطألاو ،ةمئالم 
nU
C م رطاخم نم ،زاجتحالا قفارم�BUةد�ا ªفوك" ةحئاج ب·سM19-د". 

 
 ةmاجتسالا ةطخ
 ىوتسم (ع ةلمح ءارجإل C(حملا عمتجملا كا�Ícو رطاخملا نع غالwإلاw ةMنعملا لمعلا قرف ةMملاعلا ةحصلا ةمظنمو فس[نويلا دوقت
�لا بصن«سو .ةلودلاBك�TU ألا تاعمتجملا (ع�� .ة�اقولا قرطØC wولا ةدا,+ل تامولعمو س¹جلا عÑن (ع مئاقلا فنعلا لمش[سو اًش[مهت  

�لا ق,gط نع Ćصلا رجحلا ز�ارم ¥إ معدلا فس[نويلا مّدقت فوسBUد,و wمMلا ەاbcلاو ةفاظنلا تاودأ مزُرو ب£BC ¼ةمار�لا ظفح (ع دعاس 
wإلا نوؤشلا قيس¹ت بتكم عم قيس¹تلاWناسMصخشلا ةفاظنلا مزرب سرادملا د,وزتو ،اهعم ةلماعلا تاعومجملاو ةMة wلا ةرازو عم قيس¹تلا�BMة 
�قفلا تالئاعلا مظعم د,وزتو ،مMلعتلا ةعومجمو مMلعتلاوTةّشهلاو ة wمئاسق لالخ نم ةفاظنلا داوم åش�Bلاعلا ة�ذغألا جمانرب كaC 
nU فMس[نويلاو

C فس[نويلا موقتسو .اهم�دقت، wلاbcويلا عم ة�اWفوت لالخ نم ملعتلا ة,رارمتسال معدلا م�دقتب ،وكس�T لعتلا داومMع م�9 
�نإلاBجولونكت معدو تنMسحتل تالاصتالاو تامولعملا اSTU ¹بلاMتحتلا ةMلعتلا ةصنمل ةMع م��نإلا 9Bتامدخ ة,رارمتسا فس[نويلا معدتو .تن 
 تاعضرملاو لماوحلا ءاس¹لا STUب ة�سانملا ة�ذغتلا ة�امحو ز,+عتل ةنخاس طوطخ لاخدإ لالخ نم ،لافطألاو ءاس¹لل ةصاخ ،ةMحصلا ة�اعرلا

STU nUصتخملا ءا�bcلا دحأ رداw دقو .عضرلاو راغصلا لافطألاو
C فنلا معدلاÇ امتجالاوØC nU

C فوت�T ع ب,ردتلا��نإلا 9Bل تنbcّيساسأ ءا�STU 
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�نإلا 9�ع ØCامتجالاو Çفنلا معدلاو ةروشملا م�دقت نم مهنيكمتل ،لافطألا ة�امح (ع نولمع�Bلمع� يذلا "لفطلا طخ" ز,+عت متو ،تن 
.نويفاضإ نوعوطتم هMلإ مضنا دقو ةعاسلا رادم (ع
 

 نادوسلا
 ةمظنألاو سانلا jع DEثأتلا
nU "19-دMفوك"ـw ةwاصإ ةلاح لوأ دوجو نادوسلا د�أ

C 20 و ،سرام̈راذآnU
C حSTU ةعضاوتم تالاحلا دادعأ نأ WسLMًا nU

C احلا تقولا¥C، نأ الإ 
�ب�لا رطخلل ةضرعم لازت ال دال�لاT ةحئاجلا تخّسرت اذإ nU

C صلا ماظنلا فعض لظĆ. فنت ىدأوMبادتلا ذ�T ئاقولاMاجتسا ةwلثم ،ةحئاجلل ة 
�ثأتلا ¥إ لوجتلا رظحو رفسلا (ع دويقلا ضرفT عتملا داصتقالا (ع� .شهلا éCاMسلا لاقتنالاو  
الصأ ةّشهلا عضاوملا روهدت ¥إ عضولا اذه يدؤي نأ نكم�

ً
�لاو Bنا¯سلا ة�يكMفنتلا تارازولا مظعم تضفخ دقو .ةMإ اهيفظوم ددع نم ة�ذ¥ 

nU ّلح� يذلا راطمألا مسوم ىدؤيسو .تامدخلا م�دقت (ع اهتردق فاعضإ ¥إ ىدأ امم ،ىودعلا راش�نا د�دحتل فصنلا
C ويام̈را�أ رهش 

�بك ل¯شª "19-دMفوك" ـل ةwاجتسا (ع لوصحلا ةقاعإ ¥إ ەاMملا 9�ع ةلوقنملا ضارمألاو تاناضMفلا بلج,وT طخو�T. 
 
الصأ STUجاتحملا نم صخش نويلم 9.3 كانه ،2020 ماعل ةMناسWإلا تاجاMتحالا (ع ةماعلا ةرظنلل اًقفو

ً
 nU

C نويلم 5.3 مهن«ب نمو ،نادوسلا 
nU ءوجللا 9C£لاطو STUئجاللا نم ددع 9��أ عبار نادوسلا فMضتسå .حزان نويلم 1.8و ةأرما

C صخش نويلم 1.1 مهددع غل�ي نيذلاو ،ملاعلا، 
nU مهمظعم

C خملا اهضرفت فورظMنوهجاو,و تام wاتلا¥C اصإلا رطخwة wدجوي .ىودعلا nU
C اوح نادوسلا¥C 600,000 نم نوناع� نسم 

AUاع� ام� ،ةنمزم ةMحص ضارمأ
C الصأ نادوسلا

ً
nU نوش[ع� نيذلا ددع ردق,و ،لخدلا ضافخنا ب·سª رقفلا نم ةMلاع ةجرد نم 

C ىوتسم 
nU 14 يأ - صخش نويلم 6.2 وحنب "أوسأ وأ ةمزألا"

C اذغلا نمألا مادعنا نم نوناع� نيذلا نم ،نا¯سلا نم ةئاملاAÀ
C، اع� ام�AU

C اوح¥C 3.2 
 STUب ةلضافملا ¥إ تالئاعلا ّرطضت ،ةلöMضلا ة�داصتقالا صرفلاو ةعفترملا ةلاط�لا ب·سaC. ªلاعلا داحلا ة�ذغتلا ءوس نم لفطو ةأرما نويلم
 .تا,روDUلا

 
 ةmاجتسالا ةطخ
AUامث نم فلأتت BC£لا ةMملاعلا ةMناسWإلا ةwاجتسالا ةطخ عم écامتي امUC w£طولا دMعصلا (ع ةلما¯تملا ةMموكحلا ةwاجتسالا فس[نويلا معدت

C 
nU فس[نويلا بتكم فدهتسå .زئا�ر

C يالم 6 نادوسلاSTU صخش ªفس[نويلا موقتو .ماع ل¯ش wق راودأMة�دا nU
C إلاwو رطاخملا نع غال�Ícكا 

 ةMعامتجالا نوؤشلا ةرازو عم قيثو ل¯شª فس[نويلا لمعت ،كلذ ¥إ ةفاضإلاw .اهتحفا¯مو ىودعلا نم ة�اقولا ¥إ ةفاضإلاC، w(حملا عمتجملا
AUويلمل ة�دقن ةدعاسم معدلا مزلتسÞو ،ةشاشه  ��ألا تائفلا ة�امحل ØCامتجا نامأ ةك�ش دوجو نامضل ةMمنتلاو

C أÍة nU
C ءاحنأ فلتخم 

. .دال�لا

 
 ا+روس
 ةمظنألاو سانلا jع DEثأتلا 
nU 90 رقفلا ّطخ تحت نوش[ع� نيذلا ة�سW رّدقت

C فت راثآ يدؤت نأ حجرملا نمو .نا¯سلا نم ةئاملاçC "فوكMمقافت نم د,+ملا ¥إ "19-د 
�ي .ةMساسألا تامدخلاو علسلا (ع تالئاعلا لوصح راسحنا ¥إ يدؤي امم ،روهدتملا يداصتقالا عضولاBص ªبك رطخ ا,روس�T ªب·س 
�لاو ةMئادعلا لامعألا رارمتساو éCاMسلا ماسقنالاUUخملا ظاظت�او حوMةداحلا ةشاشهلاو ،ءوجللا عقاومو تام nU

C بك ءازجأ�Tفوسو .دال�لا نم ة 
AUاع� يذلا Ćصلا ماظنلا (ع لصاحلا لMطعتلا يدؤي

C ت نمDU¹بلا رMتحتلا ةMفظوملاو تادادمإلا صقنو ةSTU wملا تامدخ ¥إ ةفاضإلاMەا 
�غ Ćصلا فDلاوT عص نم ،ةمئالملاÑة wةغلا nU

C اجتسالاwة ªفوك" ـل قاطنلا عساو راش�نالل فا� ل¯شM19-د". 
 
nU ةصاخ - ةMفاxلا ةMحصلا تامدخلا ¥إ رقتفت BC£لا عقاوملا نإ

C لا لامشلاbcnB
C رغلا لامشلاوA9C - ملا صقنوMلاو ەاDصلا فĆ ىوأملاو، 

�خألا ذالملا اهنأ امMس ال ،ةMلاع رطاخمل اهل� ةضرعمT ث�لل�T,أ( ن��nU حزان نويلم 1.4 نم  
C 1,367 اعتو )اًعقومAU

C لا تاعمتجملا£BC ¼ضتسMف 
Wلاع ة�سMحزانلا نم ةSTU ةّصاخ ،ةلثامم فورظ نم )صخش نويلم 8.8 ¥إ (عأ( نيدئاعلاو nU

C حلا قطانملا نإ .ا,روس برغ لامشDU,ة 
nU ةصاخ ،STUئجاللاw ةلقثملا ةفMضملا تاعمتجملاو ةفMث�لا

C اصإلا تالاح يدؤت دق ،ضرملا راش�نا رطخل ةضّرعم ،اهف,رو قشمدwةدا,ز ¥إ ة 
 .ةMحصلا قفارملا (ع ءبعلا
 

 ةmاجتسالا ةطخ
�فوتو اهتحفا¯مو ىودعلا نم ة�اقولا (ع ب,ردتلا نإT حصلا ة�اعرلا ةمدخ ة,رارمتسا نامضل تادادمإلاMساسألا ةMة، åش¯

Ú
 فMفختلل ةMّلوألا ل

�ت .ءاÑلاw ةصاخلا تاجاMتحالل ةwاجتسالاو "19-دMفوك" رثأ نمBلآ فس[نويلا سأMإلا قيس¹ت ةwو رطاخملا نع غال�Íc¹تو ،عمتجملا كاbc 
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 ةMنو,+فلت لئاسرو تاتفال( ة�دMلقت تاونقو )ةMلعافت تاقMبطت( ةركتبم تاونق لالخ نم كلذو ،ة�اقولاو رطاخملا نم دحلا (ع دعاس¼ لئاسر
 ىودعلا نم ة�اقولا ز,+عتو ،ةفاظنلاو Ćصلا فDلاو ەاMملا ةwاجتسا قيس¹تب ،ةعومجملل ة�داMقلا اهتاMنا¯مÕب ،فس[نويلا موقتسو .)ةMعاذ�و
nU اهتحفا¯مو

C حصلا قفارملاMلحملا تاعمتجملاو با�شلا ز�ارمو ملعتلا ن�امأو سرادملاو ةMص لالخ نم كلذو ،ةMفنتو ةغاMة�اقولا دعاوق ذ 
 ەاMملا تامدخ م�دقت فس[نويلا لصاوتس ام� .نوباصلاw نيدMلا لسغ ز,+عتو ،ضرغلا اذهل تادادمإ عــــ,زوتو ءاÍcو ،اهتحفا¯مو ىودعلا نم
�فوت صخألا (عو ،ة�داعلا ةفاظنلاو Ćصلا فDلاوT حلل ذقنملا لخدتلاMةا nU

C حزانلا عقاومSTU، غش¼ معدوMصو لM¹بلا ةناMتحتلا ةMملل ةMەا 
nU ةفاظنلاو Ćصلا فDلاو

C فس[نويلا موقت .دال�لا ءاحنأ عيمج، wلاعلا ة�ذغألا جمانرب عم نواعتلاaC، لا تامزلتسمو نوباصلا عــــ,زوتب�BفMه 
الصأ ةمئاقلا ططخلا (ع ًءانب ،ةMعامتجالا ة�امحلا ¥إ لوصولا ةMنا¯مإ عيسوت ّمتي امن«ب ،صخش نويلم 4.9 ¥إ لصت فوس BC£لاو ،لافطألل

ً. 
�غ تامظنملا عم فس[نويلا لمعتو اذهT موكحلاMلعتلا ةرازو عم قّس¹تو ،لافطألا تالاح ةرادإ تامدخ ةلصاوم لجأ نم ةMث�دحتل م 
. .دعw نع مMلعتلا تاصنم

 
 سaوت
 ماظنلاو سانلا Hع EFثأتلا

�بادت ةMّسWوتلا ةموكحلا تذختاT ج,ردتMف ،ةÎU
C لغأ اهدعو ،جراخلا ¥إ رفسلا (ع دويقلا تضرف ة�اد�لا

�
 قاوسألاو تاعماجلاو سرادملا تق

nUو ،دجاسملاو
C 21 ّمت سرام̈راذآ Wbc اجتسالاwنطولا ةMط نع ةg,فنت قMالإ مهلزانم ةرداغم مدع سانلا نم بلُطو ،لماشلا قالغإلا ذ nU

C 
  اهيف تلقتنا ةMلحم تاعومجم عــرأ دوجو عم ،"19-دMفوك" ـw ةwاصإ ةلاح 362 دوجو د�أت ،سرام̈راذآ 31 نم ءادتبا .ةحلملا ةجاحلا ةلاح
nU ةMس[ئرلا تا�دحتلا دحأ لثمتي .ىودعلا

C اجتسالا قاطن عيسوتwلا عضولا روطتل اًقفو ةÑاAÀ
C، ةصاخو nU

C صلا ماظنلا ةردقĆ لماعتلا (ع 
�بك ددع عمT لا يداصتقالا عضولا يدؤي دقو .تالاحلا نمx)C رارقتسالا مدعو ،شهلا nU

C يلLMلل يداصتقالا رثألاو ،ةرواجملا اÑماظنلا (ع ءا 
 تاتوافتلا (عو دال�لل ØCامتجالا جيس¹لا (ع ةMبلسلا راثآلا نم د,+ملا نم كلذ ەّرجMس امو ،UC£طولا داصتقالا شام¯نا مقافت ¥إ ،89Cاتنإلا
nU رئاسخ ¥إ ةMئاÑلا بقاوعلا يدؤت .هMف ةمئاقلا

C رثؤي امم ،لخدلا ªا�م ل¯شÍc نا¯سلا تائفلا (عMلاو ،ةّشهلا ة£BC ¼لماعلا لمشSTU مهباسحل 
STU nUلماعلاو ،صاخلا

C غ عاطقلا�T سرلاaC، س ال( ءاس¹لاوMلماعلا امSTU nU
C غ عاطقلا�T سرلاaC، املا معدلا نومّدق� نيذللا كئلوأو¥C ةشاعإل 

STU nUلماعلاو ةلئاعلا
C نوضرعتي نيذلا ةحصلا عاطق ªاصإلا رطخل ةدشwة wلافطألاو با�شلا حبص� ام� ،)كلذ ¥إ امو ،فنعلا ا�احضو ،ىودعلا 

�قفلا تالئاعلا نمTن ة�ذغتلا ءوس وأ صقن رطخل ةضرع ة�Mعصو سرادملا قالغإ ةجÑةدوجوملا فصاقملا ¥إ لوصولا تا nU
C ةسردملا 

 .ماعطلاw مهدوزت BC£لاو
 
 ةTاجتسالا ةQجQتاEOسا
�فلا ىودع لاقتنا نم دحلل ةMنطولا دوهجلا قيس¹تل تاصصختلا ةددعتم ةMنطو ةwاجتسا ةنجل ةموكحلا تأشWأTلمع ماظتنا ة�قارمو ،سوMة 
�بادتلا قيس¹تو ،ةMساسألا تامدخلاو تاجتنملا د,روتT فختلل دراوملاوMامتجالا رثألا نم فØC اهتاءارجإ فس[نويلا زكرت .ةحئاجلل يداصتقالاو 

 معدو ،ةفاظنلاو Ćصلا فDلاو ەاMملا تامدخ معدو ،اهتحفا¯مو ىودعلا نم ة�اقولاو ،Cّ(حملا عمتجملا كا�Ícو رطاخملا نع غالwإلا (ع
�ثأت نم فMفختلل ةموكحلاT لمعلاو ،ةحئاجلا wو ةدحتملا ممألا ةموظنم عم قيثولا نواعتلاÍcمنتلا ءا�Mخآلا ةg,ن. .

 
 نمFلا
 ةمظنألاو سانلا jع DEثأتلا
nU "19-دMفوك" ـw ةwاصإ ةلاح ة�أ لMجس¼ ّمتي مل ،2020 ل,gبأ¨ناس[ن 2 نم ًءادتبا

C لاMعمو .نا¯سلاو ةماعلا ةحصلا ةرازو تدافأ ام� ،نم 
AUاسWإلا عضولا مقافتي نأ حجرملا نمف ،ءاÑلا ب·سøو ،كلذ

C ملا�Bرمتسملاو يد nU
C لاMح ،نمMجاتحم صخش نويلم 24 دجوي ث، wام nU

C 
nU امw ،تادعملا صقن نإ .اًقهرم Ćصلا ماظنلا نوك� نأ لمتح,و ،ةMناسWإ ةدعاسم ¥إ نوجاتح� نمم لفط نويلم 12.2 كلذ

C تاودأ كلذ 
nU ل,Ñمتلاو ة,ودألاو ة,Ñهتلا حوارمو ةMصخشلا ة�امحلا

C حصلا ة�اعرلا لاجمMبك قلق ردصم وه ،ة�T ىودعلا نم ة�اقولا فعض بناج ¥إ 
nU اهتحفا¯مو

C حصلا قفارملاMة. wجلا تالحرلا عيمج تلطعت دقف ،كلذ ¥إ ةفاضإلاÑ,أو ة
ì

 ،لامشلا ¥إ بونجلا نم لوخدلا طاقن تقِلغ
اMلاح دجوي .ةقلغم ةMمMلعتلا دهاعملاو تاعماجلاو سرادملا عيمجو ،ةرمتسم تاظفاحملا STUب ةكرحلا (ع دويقلا نأ ام� ،اMًمسر

�
 5.8 نم  ��أ 

nU امw ،ةماعلاو ةMعامتجالا تاMلاعفلا عيمج تفقوأ ام� .ةMئادتبالا ةسردملا جراخ لفط نويلم
C ردتلا تارودلاو لمعلا شرو كلذ,LMة 

 .ىرخألا تاMلاعفلاو
 
 ةفاضإلاw ،ةنماxلا ةMحصلا فورظلاو )ةظوحلملا Çفنتلا زاهجلا ىودع( ةMس[ئرلا ضرملا رهاظمو ةدوجوملا تارغثلا يدؤت نأ لمتحملا نم
�ثأت مقافت ¥إ ،ةئ«سلا ةMلئاعلاو ةMصخشلا ةفاظنلا تاداع ¥إT "فوكM19-د" nU

C لاMنوش[ع� نيذلا نوحزانلا ضرعتي .نم nU
C غ عقاوم�T مسرMة 

nU حزان نويلم 4.4 كانه لازي ال ،اMًلاح .صاخ ل¯شª رطخلل نا¯سلا ةفMثك ة,DUح قطانم وأ ةÚظتكم
C لا ءاحنأ عيمجM1.2 كانه لازي الو .نم 
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nU نوش[ع� لفط نويلم
C 39 مامأ ةهبجMة Wأ ش[ع,و .ةطش��nU امw ،صخش نويلم 1.2 نم  

C تاونس سمخلا نس نود لفط 200,000 كلذ 
nU
C لاع قطانمMةروطخلا ة ªلو�لاو ة�ذغتلا ءوس ب·س�Tا. 
 

 ةmاجتسالا ةطخ
 çCفت ةجلاعمل ةwاجتسالا تاءارجإ وأ̈و بهأتلا نامضل ة,Ñلوألا لLMس (ع اهذاختا بج� BC£لا ة,روفلا تاءارجإلا (ع ةwاجتسالا ةطخ زكرت
nU "19-دMفوك"

C لاMيذلاو نم åاجتسالا (ع ةطخلا دن�س¼و .صخش نويلم 2.6 فدهتسwةلحملا ة wقMملاعلا ةحصلا ةمظنم ةداMذخأتو ،ة 
nU
C عSTU تملا نادل�لا نم ةدافتسملا سوردلا را�تعالاDUاجتسالاو ىرخألا ةرwفتل ةçC املا لاهسإلا ضرمAÀ

C لو�لا¨ّداحلا�Tلاو ،ا£BC ت�Bب حواSTU 
nU تاءارجإلا ذاختا ¥إ ةجاحلا

C لا (ع ًءانب ناوألا تاوف ل�قو بسانملا تقولاbcاçب ةمئاقلا تاSTU نطولا تاطلسلا عم نواعتلاو تالا�ولاMة 
 دن�س¼ فوسو .رمتسم ل¯شª ءا�bcلا دوجو STUمأت (ع اًدامتعا ،كلذ نكمأ امثيحو قئاوع نود لوصولا ةMنا¯مإ STUو ،ةMلعفلا تاطلسلاو
�ساBتاMجMاجتسالا ةwب�لا تارامث�سالا (ع ة�Tلاو ،اًض�ا ة£BC ضاملا تاونسلا ىدم (ع تمتMحصلا مظنلا معدل ةMنطولا ةMلا ضارمألا وأ ة£BC 

 ةصاخ ،رطاخملا ةهجاومل ة,Ñق تالاصتا تا¯�ش (ع دمتعتو اهقاطن عيسوت (ع لمعتسو ،ةMحصلا ةwاجتسالا (ع وأ ،تّشفت نأو قبس
nU ةلماعلا كلت وأ ةشاشه  ��ألا تاعمتجملاw قلعتي امMف

C إلا لاجملاWاسAU
C nU

C حزانلا دجاوت ن�امأ لثم( ةفلتخم عقاومSTU¨خمMئجاللا تامSTU، 
�قفلا ءاMحألا نا¯سوTةشمهملاو ة(. 
 
 تامولعملا ةجلاعمل Ćصلا فMقثتلا زكرم ةداMقw عمتجملا كا�Ícو رطاخملا لوح لصاوتلل ةMنطو قيس¹ت ةMلآ ءاشWإ فس[نويلا معدت
 STUطشانلاو STUنانفلاو STUملعملاو ةMّل�قلاو ة¹Mيدلا تاداMقلا دوهج فMثكت ¥�و .ØCامتجالا لصاوتلا لئاسوو مالعإلا لئاسو لالخ نم ةئطاخلا

nU
C امتجالا لصاوتلا لئاسوØC ع لئاسرلا ّخضل��نإلا تاونقلا 9Bتن. 
�هجت :ةMلاتلا لخادملا (ع ةفاظنلاو Ćصلا فDلاو ەاMملا تامدخو اهتحفا¯مو ىودعلا نم ة�اقولا جمارب زكرتوTU صلا رجحلا عقاومĆ 
wملا تامدخل ةئراط قفارمMلاو ەاDصلا فĆ و .ةفاظنلا داوموÞكرت رمألا اذه لمشMملا تانازخ بMحارمو ەاMلقنو ةزهاجلا ئراوطلا ض 
nU ەاMملا

C ةفاظنلا مزر عــــ,زوتو ئراوطلا تانحاش. 
�شالاw فس[نويلا لمعتBملاعلا ةحصلا ةمظنم عم كاMبت (ع ة£UC هيجوتلا ئدا�ملاو مظنلاMلماعلل تامولعملا ث�دحتل ةSTU nU

C ةحصلا لاجم 
ن لوح

ُ
nU امw ،"19-دMفوك" تالاح ةرادإ مظ

C ب تالاحلا ةرادإ كلذSTU ةجمرب فس[نويلا معدت ام� .تاعضرملاو لماوحلا ءاس¹لاو لافطألا 
nU ةمئاقلا ةMن«تورلا تامدخلا

C حصلا ة�اعرلا قفارمMلوألا ةMفش�سملاو ةMلحملا تاعمتجملاو تاMّة. 
 ةgMعلا ة�لمملا نم ةدوعلا (ع او9�جأ نيذلا صاخشألل لزع ز�ارم� سرادملا مادختسا نع ةل�دw لولح داج�إ ¥إ فس[نويلا وعدتو
 ةئراطلا ة�دقنلا تال,Ñحتلا تاءارجإ ل�دعت مت ام� .سرادملا حتف ةداعإ متي امدنع نمآلا ملعتلا (ع لافطألا لوصح نامضو ،ة�دوعسلا

nUاضإلا يدقنلا معدلا ةردا�مو
C ولا ةدا,زو ةلودجلا ز,+عتلØC )قلعتت داوم عــــ,زوت لالخ نم wولاØC فوك" لوحM19-د" nU

C لس¼ عقاومMم 
 .ماحدزالا نم دحلل لمعلا ما�أ¨تاعاس ةدا,زو )تالاحلا ةرادإ (ع STUمئاقلا لالخ نم تالئاعلا عمجت نمضو ة�دقنلا تال,Ñحتلا


