
نوناقلا نأشب  ياهال  رمتؤم  نيب  كرتشم  نايبتسا 
ةيلعفلا اياضقلا  ديدحت  لوح  وبيولاو  صاخلا  يلودلا 

تالماعم يف  صاخلا  يلودلا  نوناقلل  ةيلمعلاو 
دودحلل ةرباعلا  ةيركفلا  ةيكلملا 

تعليمات الستكمال االستبيان

؛ ةرواجملا قوقحلاو  فلؤملا  قح  ةيلاتلا : ةيكلملا  تائف  ةيركفلا " ةيكلملا   " حلطصم لمشي  نايبتسالا ، اذه  ضارغأل   .1
تاءاربلاو ةعورشملا ؛ ريغ  ةسفانملا  نم  ةيامحلاو  ةيعانصلا ؛ ميماصتلاو  ةيفارغجلا ؛ تارشؤملاو  ةيراجتلا ؛ تامالعلاو 

؛ اهنع فوشكملا  ريغ  تامولعملا  ةيامحو  ةلماكتملا ؛ رئاودلل  تايفارغوبوطلا )  ) ةيطيطختلا ميماصتلاو  ةعفنملا ؛ جذامنو 
ريشي كلذ ، ىلإ  ةفاضإلابو  .تاتابنلا  يتبنتسم  قوقحو  ةيراجتلا ؛) رارسألا   ) اهنع فوشكملا  ريغ  تامولعملا  ةيامحو 

نوناقلا لوح  تالؤاست  ريثت  يتلا  ةيركفلا  ةيكلملا  تاعزانم  ىلإ  دودحلل " ةرباعلا  ةيركفلا  ةيكلملا  تاعزانملا   " حلطصم
.صاخلا يلودلا 

، لاجملا اذه  يف  مكتبرجت  ءوض  يف  ةهيجو  اهنوربتعت  يتلا  ةلئسألا  ىلع  طقف  ةباجإلا  ىجُري  نايبتسالا ، لامكتسا  دنع   .2
.ةيركفلا ةيكلملا  قوقح  نم  ةّنيعم  تائفب  طقف  ةصاخ  مكتباجإ  نوكت  ىتم  ديدحت  ىجُري  امك 

تاذ ماكحألاو  فارطألا  ةددعتم  وأ  ةيميلقإلا  وأ  ةيلحملا  كوكصلاب  ةلص  تاذ  تامولعم  يأ  قافرإ  وأ  نيمضت  ىجُريو   .3
ةيركفلا ةيكلملا  تاعزانمب  قلعتت  تاءاصحإ  يأو  عجارملا ، كلذ  يف  امب   ) ةيلعفلا ةيركفلا  ةيكلملا  اياضقو  اهب ، ةلصلا 

.ةّمدقم ةيفاضإ  داوم  وأ  تامولعم  يأب  ًاضيأ  بّحرنو  .ءاضتقالا  بسح  دودحلل ، ةرباعلا 
نأشب ياهال  رمتؤمو  وبيولا  يتنامأل  ةّميق  ةدعاسم  مدقيسو  ريبك  ريدقت  عضوم  نايبتسالا  اذه  ىلع  درلا  يف  مكنواعت  نإو   .4

.صاخلا يلودلا  نوناقلا 

( ةعباتملا ضارغأل   ) تامولعم
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االستبيان 

* كلذ ريغ  ةمظنملا / وضعلا / ةلودلا 

* : فتاهلا مقر 

* : ينورتكلإلا ديربلا  ناونع 

صاخلا يلودلا  نوناقلا  اياضق  ًاينمض ، وأ  ةحارص  لوانتت ، ةيئاضق  قباوس  وأ  ةينوناق  ماكحأ  ةيئاضقلا  مكتيالو  يف  دجوي  له   .1
اميف يلودلا ) يئاضقلا  وأ  يرادإلا  نواعتلاو  اهذافنإو ، ةيبنجألا  ماكحألاب  فارتعالاو  يراسلا ، نوناقلاو  يئاضقلا ، صاصتخالا  )

* دودحلل ؟ ةرباعلا  ةيركفلا  ةيكلملا  تاعزانمب  قلعتي 

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

* : كلذ فصو  ىجُري 

: ةيئاضقلا قباوسلا  وأ  ةلصلا  تاذ  ماكحألا  قافرإ  ىجُري 

...حفصت



اميف صاخلا  يلودلا  نوناقلا  اياضق  مكحت  فارطألا ، ةددعتم  وأ  ةيميلقإ  وأ  ةيئانث  كوكص  يأب  ةمزلم  ةيئاضقلا  مكتيالو  له   .2
ينمض وأ  حيرص  وحن  ىلع  اياضقلا ، هذه  لوانتت  ماكحأ  ىلع  يوتحت  وأ  دودحلل ، ةرباعلا  ةيركفلا  ةيكلملا  تاعزانمب  قلعتي 

* يلودلا ؟) يئاضقلاو  يرادإلا  نواعتلا  وأ  اهذافنإو  ةيبنجألا  ماكحألاب  فارتعالا  وأ  يراسلا  نوناقلا  وأ  يئاضقلا  صاصتخالا  )

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

* كلذ : فصو  ىجُري 

: ةلصلا تاذ  كوكصلا  قافرإ  ىجُري 

...حفصت 

اياضق جلاعت  ةمزلم ) ريغ  وأ  ةمزلم   ) ىرخأ رداصم  وأ  ةيسايس  ئدابم  يأ  ىلإ  ةيئاضقلا  مكتيالول  ةعباتلا  مكاحملا  تراشأ  له   .3
وأ يراسلا  نوناقلا  وأ  يئاضقلا  صاصتخالا   ) دودحلل ةرباعلا  ةيركفلا  ةيكلملا  تاعزانمب  قلعتي  اميف  صاخلا  يلودلا  نوناقلا 

* يلودلا ؟) يئاضقلاو  يرادإلا  نواعتلا  وأ  اهذافنإو  ةيبنجألا  ماكحألاب  فارتعالا 

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

* كلذ : فصو  ىجُري 

: ةلصلا تاذ  كوكصلا  قافرإ  ىجُري 

...حفصت 



الواليات القضائية

يُرجى الرد على األسئلة أدناه إما بالرجوع إلى إطار قانوني ساري أو العتبارات عملية

يأ كلذ  يف  امب  دودحلل ، ةرباعلا  ةيركفلا  ةيكلملا  تاعزانم  يف  صاخلا  يلودلا  نوناقلاب  ةلصلا  تاذ  تايدحت  يأ  متهجاو  له   .4
* ؟ ىرخأ ةيلمع  قئاوع  يأ  وأ  يلاحلا  راطإلا  يف  تارغث 

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

* : كلذ حرش  ىجُري 

يف ةحاتملا  صاخلا  يلودلا  نوناقلا  اياضق  نمضتت  ةيركفلا  ةيكلملا  تاعزانم  نأشب  ةيئاصحإ  تامولعم  يأ  انتكراشم  ىجُري   .5
ةيئاضقلا مكتيالو 

: ةلصلا تاذ  كوكصلا  قافرإ  ىجُري 

...حفصت

أشنت ةعزانمب  قلعتي  اميف  اهيف ، نعطلا  وأ  اهئاشنإ  وأ  ةيئاضق  ةيالو  رايتخا  يف  ةهيجو  ةينوناق  وأ  ةيلمع  تارابتعا  يأ  دجوت  له   .6
* ؟ دودحلل ةرباعلا  ةيركفلا  ةيكلملا  تالماعم  نم  ةلماعم  نع 

معن

ال

ّدكأتم ريغ 



* : ةلصلا تاذ  تارابتعالا  حرش  ىجُري 

يذلا يسيئرلا  لماعلا  هيلع ، ىعدملل  ىرخأ  ةسسؤم  يأ  وأ  ةلاكولا  وأ  عرفلا  وأ  يدايتعالا )  ) نكسملا ةماقإلا / لكشت  له   .7
* دودحلل ؟ ةرباعلا  ةيركفلا  ةيكلملا  تاعزانم  قايس  يف  ةيئاضقلا  ةيالولا  ددحي 

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

* : كلذ حرش  ىجُري 

لهف هليجست ، وأ  هحنم  وأ  ةيركفلا  ةيكلملا  قوقح  دحأ  ةيحالصب  قلعتت  دودحلل  ةرباعلا  ةيركفلا  ةيكلملا  ةعزانم  تناك  اذإ   .8
* ؟ ةيئاضقلا ةيالولل  ةيساسألا  ةدعاقلا  نع  فلتخت  صاصتخا  دعاوق  قيبطتب  حمسي  وأ  كلذ  بلطتي 

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

* : كلذ حرش  ىجُري 



دعاوق قيبطتب  حمسي  وأ  كلذ  بلطتي  لهف  ةيدقاعت ، اياضقب  قلعتت  دودحلل  ةرباعلا  ةيركفلا  ةيكلملا  ةعزانم  تناك  اذإ   .9
* ؟ ةيئاضقلا ةيالولل  ةيساسألا  ةدعاقلا  نع  فلتخت  صاصتخا 

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

* : ةيلمعلا ةسرامملا  يف  اهقيبطت  ةيفيك  حرشو  دعاوقلا  ديدحت  ىجُري 

كلذ بلطتي  لهف  ةيركفلا ، ةيكلملا  قوقح  نم  قح  ىلع  يدعتلاب  قلعتت  دودحلل  ةرباعلا  ةيركفلا  ةيكلملا  ةعزانم  تناك  اذإ   .10
* ؟ ةيئاضقلا ةيالولل  ةيساسألا  ةدعاقلا  نع  فلتخت  صاصتخا  دعاوق  قيبطتب  حمسي  وأ 

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

* : ةيلمعلا ةسرامملا  يف  اهقيبطت  ةيفيك  حرشو  دعاوقلا  ديدحت  ىجُري 

لهف ةيركفلا ، ةيكلملا  قوقح  دحأ  ةيكلم  وأ  قاقحتسا  تابلاطمب  قلعتت  دودحلل  ةرباعلا  ةيركفلا  ةيكلملا  ةعزانم  تناك  اذإ   .11
* ؟ ةيئاضقلا ةيالولل  ةيساسألا  ةدعاقلا  نع  فلتخت  صاصتخا  دعاوق  قيبطتب  حمسي  وأ  كلذ  بلطتي 

معن

ال

ّدكأتم ريغ 



االختصاص الحصري

* : ةيلمعلا ةسرامملا  يف  اهقيبطت  ةيفيك  حرشو  دعاوقلا  ديدحت  ىجُري 

ىلإ 11، نم 8  ةلئسألا  يف  ةروكذملا  كلت  لثم  تاءاعدا ، ةدعب  قلعتت  دودحلل  ةرباعلا  ةيركفلا  ةيكلملا  ةعزانم  تناك  اذإ   .12
* ؟ ةيدرفلا تابلاطملا  يف  اهب  حومسملا  وأ  ةبولطملا  كلت  نع  ةفلتخم  ةيئاضقلا  ةيالولا  تارابتعا  وأ  دعاوق  فلتخت  لهف 

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

* : ةيلمعلا ةسرامملا  يف  اهقيبطت  ةيفيك  حرشو  دعاوقلا  ديدحت  ىجُري 

ةيئاضق ةيالو  يف  لجسم  وأ  مئاق  ةيركفلا  ةيكلملل  قحب  قلعتت  تناك  لاح  يف  هالعأ  ةروكذملا  تارابتعالا  فلتخت  له   .13
* ؟ ىرخأ

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

* : كلذ حرش  ىجُري 



* ؟ ةيئاضقلا مكتيالول  ةعبات  ةمكحمل  يرصحلا  صاصتخالا  نمض  ةيركفلا  ةيكلملا  لئاسم  نم  ةنيعم  لئاسم  جردنت  له   .14

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

* ؟ ةيركفلا ةيكلملا  اياضق  نم  يأ 

ريغو ةلجسملا  ةيركفلا  ةيكلملا  قوقح  قايس  يف  هالعأ  ةروكذملا  يرصحلا  صاصتخالا  تارابتعا  دعاوق / فلتخت  له   .15
* ؟ ةلجسملا

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

* : كلذ حرش  ىجُري 

عفر لالخ  نم  ةيركفلا  ةيكلملا  ةيضق  تريُثأ  لاح  يف  هالعأ  ةروكذملا  يرصحلا  صاصتخالا  تارابتعا  دعاوق / فلتخت  له   .16
* ؟ داضم ءاعدإ  وأ  ىوعد 

معن

ال

ّدكأتم ريغ 



ةيئاضقلا ةيالولا  رايتخا 

ةيلوأ لئاسم 

* : كلذ حرش  ىجُري 

يف ةراثملا  تابلاطملا  قايس  يف  فارطألا  اهيلع  قفتا  يتلا  ةمكحملا  رايتخا  ضفر  اهلظ  يف  نكمي  فورظ  دجوت  له   .17
* ةلئسألا 8 و11 و14 ؟

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

* : كلذ حرش  ىجُري 

تريُثأ لاح  يف  فلتخم ، وحن  ىلع  ىرخأ  ةلود  ةمكحمل  يرصحلا  صاصتخالا  نمض  عقت  ةلأسم  ةمكحم  جلاعتس  له   .18
* ؟ ةعزانملل ًايسيئر  ًاعوضوم  اهفصوب  وأ  ةيلوأ  اهرابتعاب  ةلأسملا 

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

* : كلذ حرش  ىجُري 



تاءارجإلا ديحوت  مهيلع / ىعدُملا  ددعت 

تنرتنإلا ربع  ةيركفلا  ةيكلملا  ةطشنأ 

ةيامحلا ريبادت  كلذ  يف  امب  ةتقؤملا ، ريبادتلا 

ىلع  ) ةيركفلا ةيكلملاب  قلعتت  ةعزانم  يف  افارطأ  ةفلتخم  لود  يف  نيدوجوملا  مهيلع  ىعدملا  نم  ديدعلا  نوكي  لاح  يف   .19
تاءارجإلا ديحوت  ةيئاضقلا  مكتيالو  مكاحمل  نكمي  لهف  تايسنجلا ،) ةددعتم  ةكرشلا  سفنل  ةعباتلا  تاكرشلا  لاثملا ، ليبس 

* ؟ مهيلع ىعدملا  عيمج  ةاضاقم  لجأ  نم 

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

* : ةيلمعلا ةسرامملا  يف  ةمئاق  ةّنيعم  تايدحت  يأو  طورشلاو  تارايخلا  ديدحت  ىجُري 

ةيكلملا لئاسمب  ةينعملا  ةيئاضقلا  ةيالولا  يف  نعطلا  ءاشنإ / ديدحتب / قلعتي  اميف  ةددحم  تارابتعا  وأ  دعاوق  دجوت  له   .20
* ؟ راشتنالا عساو  يدعتلاب  قلعتي  اميف  لاثملا ، ليبس  ىلع  تنرتنإلاب ، ةقلعتملا  ةيركفلا 

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

ةيركفلا ةيكلملا  قح  عون  وأ  ةعزانملا  ةعيبط  ىلع  ًادامتعا  اهقيبطت  نكمي  يتلا  تارابتعالا  وأ  دعاوقلا  فلتخم  حيضوت  ىجُري 
* : دعاوقلا كلت  قيبطت  دنع  هجاُوت  تايدحت  يأو  ينعملا ،



تاءارجإلا فقو  وأ  ةعزانم  يف  تبلا  ضفر 

فاصتنالا لبسل  يميلقإلا  قاطنلا 

اميف ةيامحلا ، ريبادت  كلذ  يف  امب  ةتقؤم ، ريبادت  حنم  وأ  رارق  ذاختال  صاصتخا  ايدل  ةيئاضقلا  مكتيالو  يف  ةمكحم  دجوت  له   .21
* ؟ ىرخأ ةيئاضق  ةيالو  يف  لجسم  وأ  مئاق  ةيركفلا  ةيكلملا  قوقح  نم  قحب  قلعتي 

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

* كلذ حيضوت  ىجُري  ددصلا ؟ اذه  يف  ةصاخلا  تايدحتلا  وأ  طورشلا و/ يه  ام 

يف ةمكحمل  زوجي  له  رخآ ، ناكم  يف  ةعوفرملا  ىواعدلا  ءوض  يف  دودحلل ، ةرباعلا  ةيركفلا  ةيكلملا  تاعزانم  يف   .22
* ؟ اهصاصتخا لاجم  يف  لخدت  ةعزانم  يف  تبلا  ضفرت  وأ  تاءارجإلا  فقوت  نأ  ةيئاضقلا  مكتيالو 

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

ةلود يف  ةيزاوم  تاءارجإ  دوجو  لالخ  نم  وأ  ةمكحملا " ةمئالم  مدع   " أدبم قيبطت  لالخ  نم   ) ةيلآلا وأ  بابسألا  ديدحت  ىجُري 
* : تاءارجإلا فقو  وأ  ةعزانملا  يف  تبلا  ضفر  طورش  نع  ًالضف  ىرخأ ،) تالاح  وأ  ةيبنجأ 

دودحلا جراخ  ًاينوناق  ًاريثأت  ةيئاضقلا  مكتيالو  يف  ةمكحم  هتحنم  يذلا  ضيوعتلا  ىدل  اهيف  نوكي  فورظ  دجوت  له   .23
* ؟ ةمكحملا ةلود  جراخ  يئاضق  رمأ  وأ  يبنجأ  دلب  يف  دبكتملا  ررضلا  نع  ضيوعتلا  ليبق  نم  ةيميلقإلا ،

معن

ال

ّدكأتم ريغ 



 القانون الساري

* : تابلطتم يأ  ىلإ  ةفاضإ  كلذ ، حرش  ىجُري 

: ةددحم تاعزانم  راطإ  يف  ةيئاضقلا  مكتيالو  يف  يراسلا  نوناقلا  نأشب  هاندأ  ةلئسألا  ىلع  ةباجإلا  ىجُري   .24

نوناق ًايرصح  يرسي  له  ةلجسملا ، ةيركفلا  ةيكلملا  قوقحب  ةلصلا  يذ  ليجستلا  وأ  حنملا  وأ  ةيحالصلاب  قلعتت  ةعزانم  يف  أ )
* ؟ اهيف لجُسي  وأ  لّجسُملا  قحلا  اهيف  حنُمي  يتلا  ةلودلا 

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

* : كلذ حرش  ىجُري 

* ؟ يدعتلا ناكم  نوناق  يرسي  له  تنرتنإلاب ، لاصتالا  نود  ةيركفلا  ةيكلملا  ىلع  يدعتلا  نع  ةعمجان  ةعزانم  يف  ب )

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

* .ةموعزملا ةيركفلا  ةيكلملا  ىلع  يدعتلا  ةطشنأ  هيف  تثدح  يذلا  ناكملا  يدعتلا : ناكم  ديدحت  ىجُري 



* .يراسلا نوناقلا  ديدحت  ىجُري 

* ؟ ليمحتلا ناكم  نوناق  يرسي  له  تنرتنإلا ، ربع  ةيركفلا  ةيكلملا  ىلع  يدعتلا  نع  ةمجان  ةعزانم  يف  ج )

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

* .يراسلا نوناقلا  ديدحت  ىجُري 

نوناقلل فارطألا  رايتخا  ًامئاد  مرتُحي  له  صيخرتلا ، لثم  ةيركفلا ، ةيكلملا  قوقح  نم  قحب  ةلصلا  تاذ  ةيدقاعت  ةعزانم  يف  د )
* ؟ قيبطتلا بجاولا 

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

* : كلذ حرش  ىجُري 



مكحي يذلا  نوناقلا  يرسي  له  صيخرتلا ، ليبق  نم  ةيركفلا ، ةيكلملا  قوقح  نم  قحب  ةلصلا  تاذ  ةيدقاعت  ةعزانم  يف  ه )
* ؟ ًالطاب فارطألا  رايتخا  نأ  ّنيبت  لاح  يف  وأ  ام  نوناقل  فارطألا  رايتخا  مدع  لاح  يف  دقعلا ،

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

* ةيراسلا :)  ) يراسلا نيناوقلا )  ) نوناقلا ديدحت  عم  كلذ  حرش  ىجُري 

* ؟ ةيامحلا اهيف  سمتُلت  يتلا  ةلودلا  نوناق  يرسي  له  ةيلوألا ، ةيكلملاب  قلعتت  ةعزانم  يف  و )

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

* ةيراسلا :)  ) يراسلا نيناوقلا )  ) نوناقلا ديدحت  عم  كلذ  حرش  ىجُري 

* ؟ ةيامحلا اهيف  سمتُلت  يتلا  ةلودلا  نوناق  يرسي  له  لقنلا ، ةيلباقب  قلعتت  ةعزانم  يف  ز )

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

* ةيراسلا :)  ) يراسلا نيناوقلا )  ) نوناقلا ديدحت  عم  كلذ  حرش  ىجُري 



لحم وأ  حناملا  نطوم  اهيف  دجوي  يتلا  ةلودلا  نوناق  يرسي  له  ةيركفلا ، ةيكلملا  يف  ةينامضلا  قوقحلاب  قلعتت  ةعزانم  يف  ح )
* ينامضلا ؟ قحلا  ةماقإ  تقو  يدايتعالا )  ) هتماقإ

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

* ةيراسلا :)  ) يراسلا نيناوقلا )  ) نوناقلا ديدحت  عم  كلذ  حرش  ىجُري 

* ؟ يراسلا نوناقلاب  قلعتي  اميف  اياضق  ريثت  نأ  اهنأش  نم  ةيركفلا  ةيكلملا  تاعزانم  نم  ىرخأ  عاونأ  كانه  له  ط )

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

* : كلذ حرش  ىجُري 

ىلع ةفلتخم  نيناوق  ةيئاضقلا  مكتيالو  يف  مكاحملا  قبطت  له  دودحلل ، ةرباعلا  ةيركفلا  ةيكلملا  تاعزانم  راطإ  يف   .25
* ؟ قوقحلا سفنب  قلعتي  اميف  ىوعدلا  سفن  يف  ةفلتخم  تابلاطم 

معن

ال

ّدكأتم ريغ 



 االعتراف واإلنفاذ

* .كلذ حيضوت  ىجُري 

* ؟ دودحلل ةرباعلا  ةيركفلا  ةيكلملا  اياضق  يف  فارطألا  هتراتخا  ًايبنجأ  ًانوناق  يغلت  نأ  مكتلود  يف  ةكحمل  نكمي  له   .26

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

* : كلذ حرش  ىجُري  ساسأ ؟  يأ  ىلع 

* ؟ اهيف ردص  يتلا  ةلودلا  جراخ  هذافنإ  وأ  ةيركفلا و/ ةيكلملاب  قلعتم  مكحب  فارتعالا  يف  تابوعص  متهجاو  له   .27

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

* تابوعصلا حرش  ىجُري 



ةتقؤملا تارارقلا  وأ  ريبادتلا 

* ؟ ةيركفلا ةيكلملاب  ةلصتملا  ةيبنجألا  ماكحألاب  ةصاخ  ذافنإو  فارتعا  دعاوق  ةيئاضقلا  مكتيالو  يف  دجوت  له   .28

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

نم ةمكحم  يف  هذافنإ  وأ  ةيركفلا و/ ةيكلملاب  لصتم  يبنجأ  مكحب  فارتعالل  اهؤافيتسا  بجي  يتلا  طورشلا  فصو  ىجُري 
* ؟ مكتلود مكاحم 

* ؟ هذافنإ وأ  ةيركفلا و/ ةيكلملاب  لصتم  يبنجأ  مكحب  فارتعالا  ضفرل  ةددحم  بابسأ  يأ  ةيئاضقلا  مكتيالو  ىدل  له   .29

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

* : كلذ حرش  ىجُري 

وأ ةيبنجأ و/ ةلود  يف  ةرداصلا  ةيركفلا  ةيكلملاب  ةقلعتملا  ةتقؤملا  ترارقلا  وأ  ةتقؤملا  ريبادتلاب  فارتعالا  نكمي  له   .30
* ؟ ةيئاضقلا مكتيالو  يف  اهذافنإ 

معن

ال

ّدكأتم ريغ 



مسائل أخرى 

* : كلذ حرش  ىجُري 

وأ  / فرتعت و لهف  اهذافنإب ، موقت  وأ  ةيركفلا  ةيكلملاب  ةقلعتملا  ةيبنجألا  ماكحألاب  ةيئاضقلا  مكتيالو  مكاحم  فرتعت  لاح  يف   .31
* ؟ ةيرجزلا رماوألا  ليبق  نم  ةيدقنلا ، ريغ  ماكحألا  ذافنإب  موقت 

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

* : كلذ حرش  ىجُري 

ةيكلملا تاعزانم  نمض  هالعأ  حلاُعت  مل  تاعزانم  نع  أشنت  صاخلا  يلودلا  نوناقلاب  ةقلعتم  ىرخأ  اياضق  يأ  دجوت  له   .32
* ؟ دودحلل ةرباعلا  ةيركفلا 

معن

ال

ّدكأتم ريغ 

* : كلذ حرش  ىجُري 



يلبقتسملا لمعلا 

.مكل ًاركش 

.انّمهت مكدودرف  نايبتسالا ، لامكتسا  ىلع  ًاركش 

رمتؤملل ةيرادالا  ةئيهلا  كردت  نايبتسالا ، اذه  دادعإل  صاخلا  يلودلا  نوناقلا  نأشب  ياهال  رمتؤم  عم  نواعتلل  وبيولا  ةوعدب   .33
عامتجا تارارقو  تاجانتسا   ) ةيركفلا ةيكلملاو  صاخلا  يلودلا  نوناقلا  عطاقت  طاقن  نأشب  لمعلا  ةلصاوم  ىلإ  ةجاحلاب 

(. 2020 صاخلا ، يلودلا  نوناقلا  نأشب  ياهال  رمتؤمل  عباتلاو  تاسايسلاو  ةماعلا  نووشلاب  ينعملا  سلجملا 

رمتؤم لالخ  نم  مظنت  ةيلبقتسم  ةطشنأ  دوجو  ةيناكمإ  لوح  مكيدل  نوكت  دق  تاحارتقا  وأ  تاظحالم  يأ  انتكراشم  ىجري 
تاردابم ةدايز  لثم  ةيركفلا ، ةيكلملاو  صاخلا  يلودلا  نوناقلا  نيب  ام  طابترالا  لوح  وبيولاو  صاخلا  يلودلا  نوناقلل  ياهال 
يئاضقلا صاصتخالا  عورشم  راطإ  يف  ةشقانملا  ةلصاوم  وأ  يئاضقلا ، قيسنتلا  وأ  نواعتلا  زيزعت  وأ  ميلعتلاو ،  يعولا  ءاكذإ 

.صاخلا يلودلا  نوناقلا  نأشب  ياهال  رمتؤمل  عباتلا 
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