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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
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 يلمعلا عضولا
 دودحلا ىلإ لوصولاو ةكرتشملا تاوقلا ةيلمع ةقطنم يف ةيناركوألا تادحولا قيوطتل ةلواحم يف اهدوهج ةيسورلا تاوقلا زكرت
 .كستينودوريفيس فراشم ىلعو مويزيإ نم برقلاب ، لوبويرام يف ةيسيئرلا كراعملا رودت .كستينودو كسناهول يَتقطنمل ةيرادإلا
 .يناركوألا قمعلا يف ةيويحلا ةيتحتلا ةينبلا ىلع ةيخوراص تابرض ةيسورلا تاوقلا نشت
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا
 اهتداعتسا يتلا يضارألا يف .ةيسورلا تاوقلا نم لعفلاب اهريرحت مت دق فييك ةقطنم نأ رايلام انح عافدلا ريزو بئان دافأ
 ، فييك ةقطنم يف يناسنإلا مقاطلا سيئر ، ابيلوك يسكيلوأ بسحبو .اًداح ماغلألا رطخ لازي ال ، ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا
 .لقألا ىلع مايأ 10 قرغتسيس هيلع ءاضقلا نإف
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا
 ةعومجملا زكرتت ، ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيهل اًقفو نكل ، فيهينريشت راصح ةيسورلا تاوقلا ضعب لصاوت
 ءاليتسالا مت يتلا يضارألا ىلع ةرطيسلا فنأتست ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا .يسورلا داحتالا ىلإ باحسنالا ىلع ةيسيئرلا
 .فيهينريشت نم برقلاب ةيرضحلا يكسنيبويستوك-ولياخيم ةنطوتسم ريرحت نع "ةيلامشلا" ةيتايلمعلا ةدايقلا تغلبأ .اًتقؤم اهيلع
 يضارألا نم ةيسورلا تاوقلا نم ريبك ددع لوخد ىلإ ، يكستيفيز ورتيمد ، يموس يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر راشأو
 .ةقطنملا ىلإ ةيسورلا
 يهو .يموس ةقطنم يف لفيتوبو نروب يتنيدم تقلغأ ةيسورلا تاوقلا نأ ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تدافأ
 .ةيسورلا ةيركسعلا تادعملا نم ريبك مكارت ليجست متو ، شيتفت طاقنب ةطاحم
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا
 .مويزيإ نم برقلاب مدقتلا ةلواحمو فيكراخ راصح ةيسورلا تاوقلا لصاوت
 Horkyi ةقيدح ىلع تقلطأ MLRS دارج خيراوص نأ ، فيكراخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، فوبوهينيس هيلوأ دافأ
 ىفشتسم ةباصإ ىلإ يسورلا فصقلا ىدأو .فصقلل يشاهردلا ضرعت امك .دحاو صخش ةباصإ ىلإ ىدأ امم ، فيكراخ يف
 .اياحضلا لوح تامولعملا حيضوت مت .ةيئزج رارضأب ايلكالاب ةقطنم
 بسحبو .ةليقثلا ةحلسألا نم ةفلتخم عاونأ نم اًيموي اكفيكشوت و كسناشتيسيل و ينجيبور و كستينودوريفيس ندم فصق متي
 ةعست كلذ يف امب ، فصقلا ءارج نم اًئيش 19 ررضت دقف ، كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، يادياه يهريس
 ، كستينودوريفيس نم برقلاب زاغ بيبانأ طخ ررضت ، فصقلا دعب .دحاو صخش بيصأ ؛ ةصاخ لزانم ةعبسو ةينكسٍ نابم
 .راهنلا لالخ زاغلا تادادمإ نودب كلهتسم 100000 لظو
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا
 لجأ نم لاتقلا رمتسي .اكفيروهونسارك و اكنيرام و اكفييدفأ و يكستيورت ةيسورلا تاوقلا مجاهت ، كستينود ةقطنم يف
 .لوبويرام
 ةسمخ بيصأو ؛ )تومخاب يف( دحاو صخش لتقمب ، كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، وكنيليريك ولفاب دافأ
 .فصقلا ةجيتن )اكنيرامو ينداردوأو تومخاب يف( حورجب صاخشأ
 :وربيند هاجتا
 موجهلا ةجيتن ةيديدحلا ككسلا طوطخ تررضت ، وكنشينزير نيتنلاف كسفورتبوربيند يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئرل اقفو
 .دحاو صخش بيصأ .كسفورتبوربيند ةقطنم يف دارهولفاب ةقطنم ىلع يخوراصلا
 فصقلا ىدأو .دوروهريمل ةيتحتلا ةينبلا ىلع ةيخوراص تابرض نينول ورتيمد افاتلوب يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر نلعأ
 ىلع يسورلا موجهلل ةجيتن هنأ دافأ امك .تويزو دوقو عدوتسم يف قيرح علدنا .يلحملا راطملل ةيتحتلا ةينبلاو جردملا ررضت ىلإ
 .تويزلاو دوقولا نزاخمو ةافصملا ريمدت مت ، ليربأ 2 حابص يف كوشنميرك
 :يبونجلا هاجتالا
 .يوجلا عافدلاب خيراوصلا ضعب تطقسأ ، اسيدوأ ىلع ةيوج تاراغ ةيسورلا تاوقلا تنش
 :ايليدوب هاجتا
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 ىلع اًيخوراص اًموجه تنش ةيسورلا تاوقلا نأ ، يلاماه يهريس ، يكستينلمخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر دافأ
 .يكستينليمخ ةقطنم يف اكفيتيبش نم برقلاب ةيعانص ةأشنم
 تامولعملا ةهجاوم
 تنرتنإلا ةمدخ نأ ادفارب ةيناركوألا تحرص .اتقؤم اهيلع تلوتسا يتلا رادوهرينإ يف تالاصتالا شوشت ةيسورلا تاوقلا
 يف تاقيقحت يأ ترجأ وأ ةيمسر تانايب يأ مدقت مل اهنأب ةيناركوألا نمألا ةرئاد تدافأ .ةنيدملا يف تفتخا دق ةيكلسلا فتاهلاو
 ال ، يلاتلابو .رياربف 24 يف يسورلا وزغلا ةيشع ةيناركوألا ةيركسعلا دراوملا ىلع نيصلا اهنشت ةلمتحم ةينورتكلإ تامجه
 مايق اومعز نيذلا ، قباسلا مويلا يف زميات اذ ةفيحص يف نويفحصلا اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلاب يناركوألا نمألا زاهجل ةقالع
 .يناركوألا نمألا زاهج نم رداصم نع ًالقن ، ةيناركوألا دراوملا ىلع ةنصرقلا تامجهب ةينيصلا ةموكحلا
 
 يناسنإلا عضولا
 لصو .كوشيريف انيريإ ، ًاتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزو بسحب ًانطاوم 4217 ءالجإ مت ، ليربأ / ناسين 2 يف

 ، لوبويرام نم اًصخش 765( مهب ةصاخلا لقنلا لئاسو قيرط نع يجوروباز ىلإ كسنايدريبو لوبويرام نم اًصخش 1263
 ناكس ءالجإ رمتسي .)اكفيليسافو فيخيروأو يهولوبو لوبوتيليمو كسنايدريب :يجوروباز ةقطنم يف تادلب ناكس نم 498

 ينجيبور و كستينودوريفيس ندم نم نطاوم 2700 نم برقي ام ءالجإ نكمملا نم ناك ، كسناهول ةقطنم يف .ةلفاحلاب لوبويرام
 .ينزين ةيرقو انسابوب و انيميرك و كسناشتيسيل و
 يف نييندملا ناكسلا نيب ةيحض 3342 ناسنإلا قوقحل يماسلا ةدحتملا ممألا ضوفم بتكم لجس ، ليربأ 2 نم اًرابتعا
 254 نم رثكأ ةباصإوً الفط 158 نع لقي ال ام لتقمب ماعلا يعدملا بتكم دافأ .اًحيرج 2017 و اليتق 1325 :ايناركوأ
 .طابش / رياربف 24 ذنم ايناركوأ يف نيرخآ
 2 ىتح .ايناركوأل لماشلا يسورلا وزغلا لالخ يسورلا شيجلا اهبكترا يتلا مئارجلا نع تاءاصحإ ماعلا يعدملا بتكم ردصأ
 طيطختلا -42 .برحلا فارعأو نيناوقل تاكاهتنا اهنم 3803 .برح مئارجو ناودع ةميرج 3927 ليجست مت ، ليربأ
 .يموقلا نمألا دض ةميرج 2128 ليجست مت امك .نيرخآلا - 74 .برحلا ةياعد - 8 ؛ ةيناودع برح نشو لحل ريضحتلاو

 .نيرخآلا - 253 .بيرختلا - 56 ةنايخلا - 390 ؛ ايناركوأ ةمرحو ايناركوأ يضارأ ةدحو ىلع اًيدعت دعت اهنم 1429
 ةنيدملا يف نييندملا اياحضلا نم ريبك ددع طوقسب ، قباسلا مويلا يف فييك ةقطنم يف هحارس قلطأ يذلا ، اشتوب ةدمع دافأو
 نم برقي ام نفد .يديألا ديقم مهضعب ، اشتوب عراوش يف نودقري ةيندم بايث يف ىلتقلا تارشع .يسورلا لالتحالا ةجيتن

 نم برقلاب عيرس قيرط ىلع اهقرح نلواح ءاسن سمخ ىلإ عبرأل ةيراع ثثج ىلع روثعلا مت .ةيعامج ةربقم يف صخش 300
 ةيرق يف راذآ سرام 23 يف يسورلا شيجلا امهفطتخا ناذللا اهجوزو وكنيخوس اهلوأ ةيلحملا ةدمعلا ثثج ىلع رثعو .فييك
 .هنع جارفإلا دعب نيزيتوم
 ريهشلا يناركوألا يفحصلا روصملا ةثج ىلع روثعلا مت .لوبويرام يف يفوت سويسيفاراديفك ساتنام يناوتيللا جرخملا نأ درو
 .فييك ةقطنم يف ، برحلا ةقطنم يف سرام 13 موي ىفتخا يذلا ، نيفيل سكام
 بسحبو .)سرام 29( فيالوكيم يف ةيميلقإلا ةرادإلا ىنبم يف خوراصلا طوقس ناكم يف زجاوحلا كيكفت ذاقنإلا لاجر لصاوي
 انايتات ةقطنملا يف ةيسوراليبلا ةيلاجلا ةسيئر اياحضلا نيب نم ناكو .موجهلا ةجيتن اًصخش 36 يفوت ، ةثدحملا تانايبلا
 .افوكينميد
 ىلع ضبقلا ةيسورلا تاوقلا تقلأ .اًتقؤم ةرطيسلا نع ةجراخلا قطانملا يف ةنيدملا ةموكح يلثمم فاطتخا تايلمع ترمتسا
 تادعاسملا قفاري ناك امنيب ، يموس ةقطنم يف ةدحتملا ةيميلقإلا اكسديبولسوفون ةعامج سيئر بئان ، فييابيش يسكيلوأ
 .كازر الوكيم )نوسريخ ةقطنم( كسيرفات ةدمع دوجو ناكم لوح تامولعم دجوت ال ، ليربأ 1 موي ءاسم نم اًرابتعا .ةيناسنإلا
 .نيعوبسأ نم رثكأل سرادم ءاردم 5 و ، لوبوتيليم ةعطاقم سلجم سيئر ، اميرب يهريس زاجتحا مت ، لوبوتيليم يف
 يف ينكس ىنبم 6800 ريمدت مت ، ةيلوألا تانايبلل اًقفو هنإ ، فوشينريشت يسكيلوأ ، ميلاقألاو تاعمتجملا ةيمنت ريزو لاق
 .ةصاخ رارضأل فيهينرشتو فيكراخو لوبويرام تضرعت .ةيئادعلا لامعألل ةجيتن ايناركوأ
 ةمواقم
 يسورلا شيجلا مدختسا .ليربأ 2 يف ايناركوأل ةديؤم ةريسم يف هييجوروباز ةقطنمب اًتقؤم ةلتحملا رادوهرنإ ةنيدم ناكس عمجت
 .نييلحملا ناكسلا نم نيلقتعملاو ىحرجلا نيب نمو .نيرهاظتملا دض ةحلسألا
 
 يداصتقالا عضولا

 .برحلا يف اًيرهش رالود تارايلم 10 نم برقي ام ايناركوأ قفنت ، ةيلاملا ةرازول اًقفو هنأ ايناركوأ سيئر بتكم حرص
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 يف يلامجإلا يلحملا جتانلا ضافخنال داصتقالا ةرازو تاعقوت نإف ، نيدوك سينيد يناركوألا داصتقالا ريزول لوألا بئانلل اًقفو
 .٪40 ىلإ يلامجإلا يلحملا جتانلا يف يونسلا ضافخنالا لصي دقو ، ٪16 غلبت 2022 ماع نم لوألا عبرلا
 راجئتسال اًصاخ اًماظن ئشني يذلا ، 7192№ نوناقلا عورشم ىنبت يناركوألا ناملربلا نأ ةلودلا تاكلتمم قودنص دافأ
 .نيرجأتسملل ايازم ميدقتل ةموكحلا لوخي هنإ .ةيفرعلا ماكحألا لالخ ةلودلا تاكلتمم
 قطانم نم ةكرش 150 لقن مت ، فيستنامتيه وليناد ةيكرمجلاو ةيبيرضلاو ةيلاملا ةسايسلل يناركوألا ناملربلا ةنجل سيئرل اًقفو
 .لعفلاب لمعلا اوأدب مهنم 57 ؛ برحلا ةقطنم نم ءالخإلا جمانرب نم ءزجك ةيبرغلا قطانملا ىلإ ايناركوأ نم ةفلتخم
 يف ةريبك لكاشم نعً الضف ، نيفظوملا ددع يف ريبك ضافخنا نع )اكتيزور و ولا( ةيسيئرلا ةيناركوألا قاوسألا نم نانثا غلبأ
 .ةيرهشلا تاعيبملا يف ةريبكلا تاضيفختلاو لوصألا رئاسخ
 
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا
 زيزعتو ، ايناركوأل يعافدلا معدلا نوسنوج سيروب ةدحتملا ةكلمملا ءارزو سيئر عم يكسنيليز ريميدولوف ايناركوأ سيئر شقان
 يسيئر عم تاثداحم يكسنيليز ريميدولوف ىرجأ ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب .برحلا دعب ةينمألا تانامضلاو ايسور دض تابوقعلا
 .هيف برحلا مئارجو يسورلا وزغلاب طيحملا عضولا كلذكو ، ايناركوأل يناسنإلا معدلا لوح ايفتالو ايبمولوك
 ىلع يلاحلا عضولا اهيف اثحب ةيفتاه ةثداحم كوبرب انيلانأ ايناملأ ةيجراخ ةريزوو ابيلوك ورتيمد ايناركوأ ةيجراخ ريزو ىرجأ
 .ايناركوأل يعافدلا معدلا زيزعتو ايسور ىلع ةديدج ةمراص تابوقع ضرف ةرورض ىلع يناركوألا ةيجراخلا ريزو ددشو .ةهبجلا
 نواعتلل يداحتالا ريزولا عم عامتجا جئاتنل اًقفو ، فوشينريشت يسكيلوأ ، ةيميلقإلا ةيمنتلاو عمتجملا ريزو لاق ، هسفن تقولا يف
 .ايناركوأ يف اًيلخاد نيدرشملل نكاسم ءانبل وروي نويلم 49 مدقتس ايناملأ نإ ، زتلوش اينيفس ةيمنتلاو يداصتقالا
 هذه لثم ذختت يبوروألا داحتالا يف ةلود لوأ حبصتل ، يسورلا داحتالا نم زاغلا داريتسا اًمامت ايناوتيل تفقوأ ، ليربأ ةيادب ذنم
 .ايناوتيل يف ةقاطلا لالقتسا خيرات يف لوحت ةطقن هذه نأ سيفيرك سوينياد يناوتيللا ةقاطلا ريزو حرص .ةوطخلا
 
 ةيناركوألا ءابنألا تالاكوو ايناركوأ يف ةلودلا تاطلس ريراقت - ةيمسر رداصم نم صخلملا يف ةدراولا تامولعملا عمج متي
 .ةبذاك رابخأ دوجو ةلاح يف اهحيحصتو عورشملا قيرف لبق نم ةيانعب تانايبلا ةقد صحف متي .ةيلودلاو


