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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 ليربأ	27 ،8:00 نم اًرابتعا 2022 ليربأ26	

	
 يلمعلا عضولا
  .فيكراخو كسناهولو كستينود قطانم يضارأ يف ةيسيئرلا كراعملا رودت  .ايناركوأ قرش يف مدقتت ةيسورلا تاوقلا 
 .امئاق - فيالوكيمو هير يفيرك ىلع - يبونجلا هاجتالا يف يسور موجه نش رطخ لازي ال
 ايناركوأ ماهتا وه مهنم ضرغلاو  ."ةيفادلوملا ايفورتسينديرب ةيروهمج" ىمسي ام ميلقإ يف تازازفتسالا لصاوتتو 
 عقاولا رمألا مكحب عضخي يذلاو ، افودلوم تاطلس ةرطيسل عضخي ال يذلا ، بيجلا اذه دض ةيناودع لامعأ باكتراب
 يضارأ ىلع تعقو يتلا ثادحألا يف ايناركوأل طروت يأ ايناركوأ ةيجراخ ةرازو تفن  .يسورلا داحتالا ةرطيسل
 .افودلوم يف ايرتسينسنارت ةقطنم
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا 
 يموس ةقطنم يف ةلودلا دودح نم برقلاب ةيفاضإ ةينمأ دويق ضرف مت هنأ ةيناركوألا دودحلا سرح ةرئاد تدافأ 
 .ةيسورلا يضارألا نم فصقلا ببسب
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 عبرألا تاعاسلا لالخ نورخآ 7 بيصأو صاخشأ 3 لتُق ، ةيلوألا تامولعملا بسحبو  .رمتسم فيكراخ ةقطنم فصق 
 .ةقطنملا يف نورخا 5 بيصاو  .فيكراخ ةنيدم يف ةيضاملا نيرشعلاو
 يلامشلا حانجلا نيمأتب  .فوكنيفراب هاجتاب مويزيإ ةقطنم نم مدقتلا ، ةيعفدملاب ةموعدم ، ةيسورلا تاوقلا لصاوت 
 .يدوفاز ةنطوتسم ىلع اولوتسا ثيح ، اخافوشيموك اكيليف ةقطنم يف اوحجن ، ةيلمعلل
 هاجتا يف موجه ىلإ يدؤي امم ، انسابوب و ينجيبور ىلع ءاليتسالا ةيسورلا تاوقلا لواحت ، كسناهول ةقطنم يف 
 ةيركسعلا ةرادإلا تركذ  .رمتسم ةقطنملا يف ناكسلاب ةلوهأملا قطانملا فصق  .فوكيروأ و ينزين يتنطوتسم
 .قباوطلا ددعتم ىنبم يف ةفيذق طوقس ةجيتن انسابوب يف اولتق صاخشأ 3 نأ كسناهول يف ةيميلقإلا
 ةريخذ عدوتسم يف تلعتشا نارينلا نأ ، يسورلا داحتالا يف دوروغليب ةقطنم مكاح ، فوكدالج فالسيشتايف دافأ 
 .تاراجفنا ةدع يود عمسو اكفوديلين اياراتس ةيرق نم برقلاب
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
 تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تدافأ  .كستينود ةقطنم يف اكنيرام ىلع ءاليتسالل ةيسورلا ةيركسعلا تالواحملا لصاوتت 
 ىلع ءاليتسالا مت ثيح ، ةقطنملا لامش يف ناميل ةدلب ىلع موجه نشل ةيسورلا تاوقلا زيكرت نع ةيناركوألا ةحلسملا
 ترمتسا  .فوخاروك هاجتا يف تامجه ةيسورلا تاوقلا نشت امك  .ليبماي لجأ نم لاتقلاو نشيراز ةنطوتسم
 .ةداوه الب لوبويرام يف لاتسفوزآ عنصم يضارأ ىلع يوجلاو يعفدملا فصقلا
 ىلع ةيوج ةراغ تذفن ةيسورلا تاوقلا نأ ، كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، وكنيليريك ولفاب دافأ 
 كرويوين تضرعت ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .ءابرهك نودب ةنيدملا تكرُت ، اكفيروهونسارك ةنيدم فصق ةجيتن  .اكفييدفأ
 صاخشأ 3 لتُق ، ةيلوألا تامولعملا بسحبو  .راهنلا لالخ فصقلل ناميلو اكليسوفون اكيليفو اكنيرامو فينفارتو
 .6 حرُجو
 ةيركسع تايلمعب موقي يسورلا شيجلا نأ ، يجوروباز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا لثمم ، فييفيرأ نافيإ دافأ 
 يهولوب يف ةيتحت ةينب تآشنمو ةينكس لزانمب رارضأ قاحلإ ىلإ فصقلا ىدأو  .اكفيبويلودورت هاجتا يف ةيموجه
 .فيخيروأو كسناشولومو اكفيليسافو
 يف يجوروباز ىلع هقالطإ مت يذلا يخوراصلا موجهلا جئاتن يجوروباز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا تددح 

 صخش لتق ، ةيلوألا تامولعملا بسحبو  .ةيلحم ةسسؤمل ةيتحتلا ةينبلا قفارم تررضت دقو .ليربأ 26 موي حابص
 .رخآ بيصأو
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 :يبونجلا هاجتالا
 فصق ةجيتن هعرصم لقألا ىلع دحاو صخش يقل ، ناسين / ليربأ 26-25 ةليل يف  .فيالوكيم فصق رمتسي 
 ةيسورلا تاوقلا لبق نم ديدج موجهل دعتست تناك ةنيدملا تاطلس نأ شتيفيكنيس ردنسكلوأ ةدمعلا حرص  .ةنيدملا
 .ةنيدملل لمتحم راصحو
 بسحبو  .هير يفيرك هاجتا يف ةحلسألا نم ىرخأ عاونأو MLRS نم فصقلا رمتسي ، نوسريخ ةقطنم يف 
 .نييندملا نيب حيرج كانه ، هير يفيرك يف ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، لوكليف ردنسكلوأ
 رتسيند رهن بصم قوف عقاولا رسجلاب رارضأ تقحلو  .اسيدوأ ةقطنم ىلع ةيخوراص ةبرض ةيسورلا تاوقلا تنش 
 راهنلا لالخ  .ةقطنملا يف ليعامسإو يكسفورتسيند دوروهليبو دارهلوب قطانم ىلإ لقن تالصو رفوي يذلاو جيلخلا يف
 .رسجلا ربع ةيديدحلا ككسلاو قرطلا ىلع رورملا ةكرح ةداعتسا تمت ،
 يينيمز ةريزج يف ةيسور عقاوم ىلع تابرض تذفن ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا نأب "ةيبونجلا" تايلمعلا ةدايق تدافأ 
 .اًتقؤم ةلتحملا
 ةبهأ ىلع ةيفادلوملا نايفورتسينديرب ةيروهمجب ىمسي ام يضارأ ىلع ةدوجوملا ةيسورلا ةيركسعلا ةدحولا عضو مت 
 .لماكلا يلاتقلا دادعتسالا
 تامولعملا ةهجاوم 
 دق نيراجفنا نأ اهسفنب اهسفن تبصن يتلا "ةيفادلوملا ايفورتسينديرب ةيروهمج" يف "ةيلخادلا نوؤشلا ةرازو" تدافأ 
  .نيلطعم يسورلا ويدارلا ناثبي نييئاوه نأ اًفورعم حبصأ ، قحال تقو يف  .كايام ةنطوتسم يف حابصلا يف ارجفنا
 ةدحو ىلع ثلاثلا موجهلا ، يكسليسونسارك ميداف ، ةيفادلوملا ايفورتسينديرب ةيروهمج ةمظنم "سيئر" ددح ، هرودب
 .يناكراب ةيرق نم برقلاب ةيركسع
 لخاد ىوقب ةطبترم تناك ديعصتلا تالواحمو ايرتسينسنارت يف تاراجفنالا نأ ودناس ايام افودلوم سيئر حرصو 
 .اهب فرتعملا ريغ ةقطنملا
 اهدودح لخاد افودلوم يضارأ ةدحو معدت ايناركوأ نإ ، وكنيلوكين هيلوأ ، ةيجراخلا ةرازو مساب ثدحتملا لاق 
 .ايناركوأ دض ةلماش ةيسور برح ىلإ ايرتسينسنارت رج تالواحم نيدتو اًيلود اهب فرتعملا
 موجه زازفتسال دعتسي يسورلا داحتالا نأ نم ةيناركوألا عافدلا ةرازول ةعباتلا تارابختسالل ةيسيئرلا ةيريدملا رذحت 

 ، ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا نم ودبي ام ىلع ، ةيصن لئاسر يقلت يف ناكسلا أدب  .ايرتسينسنارت ىلع يخوراص
 .موجهلا نم رذحت
 
 يناسنإلا عضولا
 ضوفملا بتكم لجس ، 2022 ليربأ 25 نم اًرابتعا يسورلا داحتالا لبق نم قاطنلا عساو حلسملا موجهلا ةيادب ذنم 
 .)ًاحيرج 3111 و اليتق 2729( ايناركوأ يف ةيندم ةيحض 5840 ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقحل يماسلا
 داحتالا ناودع ةجيتن ايناركوأ يف لافطأ 608 نم رثكأ بيصأ ، ليربأ 26 ىتح هنأ ثادحألا ءاعدا ولثمم دافأ 
 .391 نم رثكأ حرجو الفط 217 لتق  .يسورلا
 لمعلا ىلع نييلحملا روكذلا ناكسلا ربجي يسورلا شيجلا نأ ، لوبويرام ةدمع راشتسم ، وكنيشويردنأ ورتب دافأ 
 .ةيعامج رباقم ةماقإو ضاقنألا ةلازإو ، مهعم
 نمآ يناسنإ رمم ريفوت يف ةدعاسملل رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللاو ةدحتملا ممألا ةيناركوألا ةيجراخلا ةرازو تعد 
 .لوبويرام نم
 ةحلسملا تاوقلا نم برحلا ىرسأ نأ ، افوسينيد اليمدويل ، يناركوألا ناملربلا يف ناسنإلا قوقح ةضوفم تدافأ 
 يف نيتينجس نيتسسؤم ليوحت مت ، ضرغلا اذهل  .فوتسور ةقطنم يف ةيسورلا تارمعتسملا يف نوزجتحم ةيناركوألا
 يف ةمكاحملل قباسلا زاجتحالا قفارم يف برحلا ىرسأ عضو متي امك  .برحلا ىرسأل تاركسعم ىلإ ايسور بونج
 ىلإ نوجسلل يمسر ليوحت كانه نكي مل ، هسفن تقولا يف  .كسنايرب ةقطنمو ، وكسومو ، جورناجاتو ، امزايف
 .يلودلا يناسنإلا نوناقلا يضتقي امك ، برحلا ىرسأل تاركسعم
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 عضخت ايناركوأ يف يضارألا نم عبرم رتموليك فلأ 300 نم رثكأ نإ ، لاهيمش سينيد ، ايناركوأ ءارزو سيئر لاق 
 .فصقلاو لاتقلا بقاوع وأ اهل ططخملا ماغلألا ببسب نيرطخ نولازي ال نآلا  .ماغلألا ةلازإل
 ريرقتلا مدقي  .فييك ةقطنمب اشتوب يف 2022 راذآ / سرام 31-4 ثادحأ نعً اريرقت شتوو ستيار نمويه ترشن 
 .برحلا مئارج تامصب لمحت اشتوب لالتحا ءانثأ يسورلا شيجلا لاعفأ نأ ىلع ةريثك ةلدأ
  
 يداصتقالا عضولا 
 تايالولا نم بلطت ايناركوأ نأ ، وكنيشرام يهريس ةيلاملا ريزو نع اًلقن ، ةيكيرمألا تسوب نطنشاو ةفيحص تركذ 
 .ةيداصتقا تادعاسمك اًيرهش رالود يرايلم نع لقي ال ام ةدحتملا
 ماظن يف بقارم وضع عضو وجرنركوأ حنمل وسراو يف ةيقافتا عيقوت مت ، وكنيشولاغ نامريه ةقاطلا ريزول اًقفو 
 .ENTSO-E يبوروألا ةقاطلا
 نيميقملا لبق نم ةنيمثلا ءايشألاو ةيبنجألا تالمعلا لاومأ بحس نإ كينليم ميداف يداصتقالا نمألا بتكم ريدم لاق 
 .وروي تارايلم 3 نم رثكأ وه رياربف 24 ذنم يبوروألا داحتالا لود ىلإ ايناركوأ يف نيميقملا ريغو
 بقاوع ةيفصتل اًيفاضإ انفيرغ نويلم 400 تصصخ ةموكحلا نأ لاهيمش سينيد يناركوألا ءارزولا سيئر حرص 
 .ةيويحلا ةيتحتلا ةينبلا فانئتساو ةيئادعلا لامعألا
 لقنلا ةرازو سردت  .ةيلودلا قاوسألا ىلإ ايناركوأ نم بوبحلا تارداص ميظنت يف ةدعاسملا ةيناملألا ةموكحلا مدقت 
 ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .ةيديدحلا ككسلاب عئاضبلا لقنل ناب هشتيود ةكرش ةدعاسمب بوبحلا ريدصتل اًططخ ةيناملألا
 كيشتلا ةيروهمجو ادنلوبو ايناركوأ يف ةيديدحلا ككسلاب لقنلا ليثمت عم ةيلمعلا هذه قيسنتل لعفلاب ايناملأ ضوافتت
 .اينامورو ايكافولسو
 
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا
 يف ةيوجلا نياتشمار ةدعاق يف ةلود 40 نم رثكأ ةكراشمب ايناركوأ لوح ةيعافدلا ةيراشتسالا ةعومجملا عامتجا دقع 
 .ايناركوأل ةيركسعلا ةدعاسملا قيسنتو قيسنت وه عامتجالا نم يسيئرلا ضرغلا ناك  .ايناملأ
  .مداقلا عامتجالل لاصتالا ةعومجمل يرهش عامتجا دقعل طيطختلا مت هنأ نتسوأ ديول يكيرمألا عافدلا ريزو حرص 
 اهجاتحت يتلا ةثيدحلا ةحلسألاب ةمئاق نييبرغلا ءاكرشلا فوكينزير يسكيلوأ عافدلا ريزو ملس ، عامتجالا لالخ
 عفادم كلذ يف امب ، ةليقث ةحلسأب ايناركوأ دوزتس ايناملأ نأ تخربمال نيتسيرك ةيناملألا عافدلا ةريزو تدكأ  .ايناركوأ
 .تارئاطلل ةداضملا درابيج
 ىلع ركشو  .فييك يف وشتويس يالوكين ينامورلا ءارزولا سيئرب يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا ىقتلا 
 .يسورلا داحتالا ىلع ةضورفملا تابوقعلا نأشب حضاولا اينامور فقوم كلذكو ، يناسنإلاو يعافدلا معدلا
 نافرطلا شقان  .يسورغ ونايرام ليئافار ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولل ماعلا ريدملا عم يكسنيليز ريميدولوف ىقتلا امك 
 .ةيسورلا تاءارجإلا نم ًانامأ رثكأ ملاعلا لعجت نأ نكمي يتلا تاءارجإلاو ايسور اهلثمت يتلا تاديدهتلا
 يسورلا ناودعلا ةهباجم ىلع علطاو  .اديشيك ويموف ينابايلا ءارزولا سيئر عم ةيفتاه ةثداحم يكسنيليز ىرجأ امك 
 حبصت نأ يف هلمأ نع يكسنيليز برعأو  .برحلا دعب لعافتلا قافآ نابناجلا شقان  .مهملا اهمعد ىلع نابايلا ركشو
 .ايناركوأب قلعتي اميف ةيلبقتسملا ةينمألا تانامضلا يف اًفرط نابايلا
 ايناركوأل ةيعرش ربتعي هنأ يبيه سميج ةحلسملا تاوقلا نوؤشل يناطيربلا يناملربلا ةيجراخلا ةرازو ليكو نلعأ 
 تاوقلل ةيتسجوللا تاردقلا ضيوقتل ةيسورلا يضارألا برضل يناطيربلا بناجلا اهلقن يتلا ةحلسألا مادختسا
 ةحلسألا ىلع رصتقت نأ يغبني ال ايناركوأل ةدعاسملا نأ سورت زيل ةيناطيربلا ةيجراخلا ةريزو تحرص امك  .ةيسورلا
 .اهدحو ةيعافدلا
 نكمي هنإ لاقو  .يسورلا طفنلا داريتسا فقول ةدعتسم نيلرب نأ ىلإ كيباه تربور يناملألا داصتقالا ريزو راشأو 
 .مايأ نوضغ يف دادمإلل ةليدب رداصم ىلع روثعلا
 فورفال يغريس يسورلا ةيجراخلا ريزوب ىقتلا ثيح ، وكسوم شيريتوغ وينوطنأ ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا راز 
 ىلع ايناركوأ يف ايسور تافرصت ىلإ رظنت ةدحتملا ممألا نإ ماعلا نيمألا لاقو  .نيتوب ريميدالف يسورلا سيئرلاو
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 ءاشنإ شيريتوغ وينوطنأ حرتقا  .ةمظنملا قاثيم عم ضراعتي يذلا رمألا ، ةدايس تاذ ةلود يضارأ ةدحول كاهتنا اهنأ
 .ةيناسنإ تارمم ريفوتل ايناركوأو ايسورو ةدحتملا ممألا لكش يف لاصتا ةعومجم
 اهل ةعباتلا تاكرشلاو ةيسوراليبو ةيسور ةكرش 35 و ةيسورلا ةلقلا نم 15 ىلع تابوقع ةيدنلوبلا ةموكحلا تضرف 
 نآلا لمعت ةيدنلوبلا تامدخلا نأل ، ةمئاقلا عيسوت متيس  .بال يكسربساكو كيتافونو موربزاج اهنيب نم  .ادنلوب يف
 .ةيجراخلا قطانملا يف اهليجست ببسب ايسور نم نييئاهنلا نيديفتسملا يفخت يتلا تاكرشلا ديدحت ىلع
  
 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 ةيناركوألا  


