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  SIGIR
قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا بتكم

020-10 قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا  :ريرقت صخلم

ةساردلا هذه ءارجإب قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا بتكم ماق اذامل

 فالتئالا ةطلس ريدم لبِق نم 2003 ماع نم ويام/رايأ يف )DFI( قارعلا ةيمنت قودنص ءاشنإ مت
 .1483 مقر ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجم رارق بجومب هب فارتعالا متو ،)CPA( ةتقؤملا
 دعبو .يقارعلا بعشلا حلاصل ةيفافشب قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ مادختسا متي نأ يغبني ناكو
 نم ةيكريمألا ةموكحلا ضيوفت مت ،2004 ماع نم وينوي/ناريزح يف ةتقؤملا فالتئالا ةطلس لح
 دقو .رامعإلا ةداعإ عيراشمل تحيتأ يتلا قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ ةرادإل قارعلا ةموكح لبِق
 بحس متو .ةيكريمألا ةموكحلا نع ةباين قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ ةرادإب عافدلا ةرازو تماق
.2007 ،ربمسيد/لوألا نوناك 31 نم ًارابتعا ضيوفتلا كلذ

 لكشب ،تددح دق عافدلا ةرازو تامظنم تناك اذإ ام ديدحت وه ريراقتلا ميدقت نم انفده نإ
 فدهلا اذه قيقحت يف ةدعاسمللو .اهتقلت يتلا قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ فرص هجوأ ،مئالم
 تقلت دق تناك عافدلا ةرازول ةعبات تامظنم ينامث نم تالجس ةعجارمب ،يئاقتنا لكشب ،انمق
 .قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ

تايصوت

 

 تاءارجإلا نم ددع ذاختاب عافدلا ريزو موقي نأب قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا يصوي
 يف ئراوط تالاح يف ةيكريمأ ريغ لاومأ نع غالبإلاو ةبساحملل تاءارجإ ديدحت نمضتت
 عضوو ،اهيلع فارشإلاو لاومألا مادختسا نأشب ةسايس ءاشنإل يذيفنت ليكو نييعتو ،لبقتسملا
 ةنلعملا قارعلا ةيمنتلا قودنص نأشب انتايصوت عم قفتي امب تاهيجوت رادصإل ةماه ةيلحرم فادهأ
 ظفتحت لازت ام عافدلا ةرازو تامظنم تناك اذإ ام ديدحتو ، 2009 ربوتكأ/لوألا نيرشت يف
.قارعلا ةيمنت قودنص لاومأب
 
قيقدتلا درو ةرادإلا تاقيلعت
 شيجلا يف ةسدنهلا حالسو ،)يلاملا بقارملا( ،عافدلا ريزو ليكو بتكم نم تاقيلعت انيقلت
 بقارملا قفاو دقو .ريرقتلا اذه ةدوسم نأشب ةيكريمألا ةيزكرملا ةدايقلاو ، )USACE(يكريمألا
 ةيزكرملا ةدايقلاو يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالسو ماقو .ريرقتلا تايصوت ىلع يلاملا
.موزللا دنع اهلوانتب انمق ةينف تاقيلعت ميدقتب ةيكريمألا
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ةياردإلاو ةيلاملا ةباقرلا تاءارجإ نيسحت ىلإ ةجاحب عافدلا ةرازو :قارعلا ةيمنت قودنص
_________________________________

 
قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا هدجو يذلا ام

 لكشب ،ةرداق ريغ عافدلا ةرازو تلعج ةيرادإلاو ةيلاملا ةباقرلا تاءارجإ يف فعضلا طاقن نإ
 قودنص لاومأ نم رالود رايلم 9.1 لصأ نم رالود رايلم 8.7 فرص هجوأ ديدحت ىلع ،مئالم
 مظعم نأل عضولا اذه رهظ دق .قارعلا يف رامعإلا ةداعإ ةطشنأ لجأ نم اهتقلت يتلا قارعلا ةيمنت
 ةبولطملا تاباسحلا ءاشنإب مقت مل قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ يقلتت يتلا عافدلا ةرازو تامظنم
 لاومأ مادختسا ةرادإل يذيفنت ليكوك عافدلا ةرازول ةعبات ةمظنم نييعت متي ملو ،ةيلاملا ةرازول

 ريغ تامادختسال ةضرع لاومألا تلعج ةباقرلا تاءارجإ يف للخلا نإ .قارعلا ةيمنت قودنص
.ةفشتكم ريغ ةراسخو ةمئالم

 ةموكحلا صخت ال يتلا لاومألا فرص هجوأ ديدحت نأشب تاهيجوت ةيلاملا ةرازو تعضو دقو
 ذفنت مل عافدلا ةرازو نأ الإ ،لاومألا كلت ىلع يصو ةباثمب ةيكريمأ تالاكو لمعت امدنع ةيكريمألا
 تقلت يتلا عافدلا ةرازو تامظنم مظعم نأ وه كلذ نم مهألاو .بسانملا تقولا يف تاهيجوتلا
 تامظنملا هذه نم طقف ةدحاو ةمظنم تماق دقو .تاهيجوتلا عبتت مل قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ
 نم )٪ 96( رالود رايلم 8.7 فرص هجوأ ديدحت متي مل ، كلذل ةجيتنو ،بولطملا باسحلا ءاشنإب
 .عافدلا ةرازول ةحاتُملا قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ

 قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ ىلع تلصح يتلا تامظنملل عافدلا ةرازو تاهيجوت تزعوأ امك
 ارظنو .تايوستلا زاجنإ متي مل ، كلذ عمو .تاهيجوتلا رودص دعوم لبق تالماعملا عيمج ةيوستب
 نكي مل هنإف ،ةيرادإلاو ةيلاملا تارارقلا ىلع نيعلطم نيفظوم دوجو مدعو تالجس دوجو مدعل
 ىلع نيعتي هنإف ،تاباسحلا ةيوست متت مل هنألو .تاداشرإلا عابتا مدع يف ببسلا ديدحت انناكمإب
 .قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ عضو ديدحتل اهتامظنم تاباسح تالجس ىلع دامتعالا عافدلا ةرازو
 ةرازو نكمتت مل ،لاثملا ليبس ىلع .ًامئاد ةلماك نكت مل تالجسلا نأ يئاقتنالا انضارعتسا نيبيو
.رالود رايلم 2.6 تقفنأ فيك تابثإل قيثوت ريفوت نم عافدلا



 لاو��مأ ةدا��عإ ىل��ع ر��ثأ ا��م د��قاعت��لا ي��ف عا��فد��لا ةارزو تا��سرا��مم ي��ف تا��فالت��خا ك��لذ��ك ا��ند��جو د��قو
 ي��كري��مألا شي��جلا ي��ف ة��سدنه��لا حال��س نأ ني��ح ي��ف ،ةي��قارع��لا ة��موك��حلا ى��لإ قارع��لا ةيمن��ت قودن��ص
 ة����موك����حلا ن����ع ة����باي����ن د����قاعت����لا����ب ت����ما����ق د����ق )AFCEE( ةئيب����لاو ة����سدنهل����ل ة����يو����جلا تاوق����لا ز����كر����مو
 ةجيت��نو .د��يد��ستلا ن��ع ة��لوؤس��م تالا��كو��لا كل��ت نوك��ت نأ ي��ف ةي��ناك��مإ دو��جو ى��لإ يدؤ��ي ا��م ةي��كري��مألا
 يئيب�لا زايت�مال�ل ة�يو�جلا تاوق�لاو ي�كري�مألا شي�جلا ي�ف ة�سدنه�لا حال�س ناك�مإ�ب نك�ي م�ل ه�نإ�ف ،ك�لذ�ل
 ةرازو��ل ةي��قارع��لا ة��موك��حلا تز��عوأ ا��مدن��ع قرع��لا ةيمن��ت قودن��ص لاو��مأ ي��قا��ب ةدا��عإو امه��يدق��ع ءاه��نإ

.2007 ماع ةياهن يف كلذ لعفب عافدلا

 لاو�مأ�ب ظافت�حالا ي�ف عا�فد�لا ةرازو تامظن�م رارمت�سا ي�ف هي�جوت�لاو ة�با�قر�لا دو�جو مد�ع م�ها�س دق�ل
 ي��ف ًالاو��مأ قفن��ت ام��ك ،لاو��مأ��ب ظفت��حت ة��حوتف��م دوقع��ب تامظن��م ا��ند��جو د��قو .قارع��لا ةيمن��ت قودن��ص
 ةدايق���لاو هع���م ن���يد���قاعت���ملا د���حأو ي���كري���مألا شي���جلا ي���ف ة���سدنه���لا حال���س ظفتح���يو .ناي���حألا ضع���ب
 ي���فو .ي���لاوت���لا ىل���ع ،رالود نويل���م 28.9و رالود نويل���م 5.4 ي���لاوح���ب ي���كري���مألا شيجل���ل ة���يز���كر���ملا
 ةرازو مِّدق��ت نأ قارع��لا رام��عإ ةدا��عإل صا��خلا ماع��لا شتف��ملا ى��صوأ ،2009 ر��بوت��كأ/لوألا ن��ير��شت
 لاز ا����م يت����لا لاو����مألا مادخت����سا نأش����ب ي����كري����مألا شي����جلا ي����ف ة����سدنه����لا حال����سل ًاهي����جو����ت عا����فد����لا
 ،تاهي���جوت���لا راد���صإ���ب دع���ب مق���ت م���ل عا���فد���لا ةرازو نأ الإ .اه���ب ي���ئاه���ن لكش���ب فرصت���لاو اه���ب ظفتح���ي
 شيجل�����ل ة�����يز�����كر�����ملا ةدايق�����لاو ي�����كري�����مألا شي�����جلا ي�����ف ة�����سدنه�����لا حال�����س اه�����ب ظفتح�����ي يت�����لا لاو�����مألاو
 تاهي��جو��ت ميدقت��ل تاوط��خ ذاخ��تا��ب عا��فد��لا ةرازو ت��ما��ق امني��بو .اه��قاف��نإ مت��ي نأل ة��ضر��ع ي��كري��مألا
 ن�ع غال�بإلاو ةب�ساح�ملا يطغ�ت ال تاهي�جوت�لا هذ�ه نإ�ف ،لبقت�سملا ي�ف ثد�حت نأ نك�مي تايلم�ع نأش�ب

    .قارعلا يف قارعلا ةيمنت قودنص عم ثدح امك لاومألا
 ماع\لا شتف\ملا ىد\ل ة\ماع\لا نوؤش\لا\ب لص\تا ،تا\مولع\ملا ن\م د\يز\مل
 وأ 1100-428 )703( ىل\\\\\\\\\\\\ع قارع\\\\\\\\\\\\لا رام\\\\\\\\\\\\عإ ةدا\\\\\\\\\\\\عإل صا\\\\\\\\\\\\خلا
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يكريمألا عافدلا ريزو ىلإ ةركذم

 ةيلاملا ةباقرلا تاءارجإ نيسحت ىلإ ةجاحب عافدلا ةرازو :قارعلا ةيمنت قودنص :عوضوملا
)020-10 قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا( ةيرادإلاو

 نع عافدلا ةرازو ةيلوؤسم ريرقتلا شقانيو .ةدافإللو مكعالطال اذه قيقدتلا ريرقت مدقن اننإ
 ةينوناقلا انتايلوؤسمل ًاقفو قيقدتلا اذه انيرجأ دقو .قارعلا ةيمنت قودنص نم ةمَلتسملا لاومألا
 نيشتفملا تايلوؤسمو ماهم جمدي يذلاو ،ةلَّدعملا هتغيصب ،106-108 ماعلا نوناقلا يف ةدراولا
 ةلقتسم قيقدت تايلمع ىلع نوناقلا اذه صنيو .1978 ماعل ماعلا شتفملا نوناق بجومب نيماعلا
 رامعإ ةداعإل ىرخأ قرطب اهريفوت مت وأ ةصصخم غلابمب اهليومت مت تايلمعو جماربل ةيعوضومو
 ،ةيلاعفلاو ةءافكلاو داصتقالا زيزعت ىلإ يمرت ةلص تاذ تاسايس نأشب تايصوت ىلعو ،قارعلا
 ةفصوب قيقدتلا اذه ءارجإ مت دقو .اهمادختسا ءوسو لاومألا ديدبتو لايتحالا فشكو عنمو
.أ1006 عورشملا

 ةدايقلاو يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالسو ،)يلاملا بقارملا( عافدلا ةرازو ليكو بتكم ماق دقو
 يف ةجردم تاقيلعتلا هذهو ،ريرقتلا اذه ةدوسم نأشب ةيطخ تاقيلعت ميدقتب ،ةيكريمألا ةيزكرملا
 ،ريرقتلا اذه يف اهانلوانتو ريرقتلا اذه دادعإ دنع رابتعالاب تاقيلعتلا هذه انذخأ دقو .َد قحلملا
.موزللا دنع

 ،ريرقتلا لوح ةيفاضإ تامولعم ىلع لوصحللو .اهب انيفظوم ةلماعم تمت يتلا ةسايكلا رِّدقن نحنو
 /0982-604 )703( قيقدتلا تايلمعل ماعلا شتفملا دعاسم ،نيراو ديفيد ـب لاصتالا ىجري

david.warren@sigir.mil تايلمعل ماعلا شتفملل يسيئرلا بئانلا دعاسم ،شيبريف نيلغ ـب وأ 
.glenn.furbish@sigir.mil / )703( 604-1388  ،قيقدتلا
عيقوت

نبإلا ،نوارب .ويلبد تراوتس
قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا



ةيكريمألا ةيجراخلا ةريزو :نم لكل ةينوبرك ةخسن
قارعلا ىدل يكريمألا ريفسلا
)يلاملا بقارملا( يكريمألا عافدلا ةرازو ليكو
)يلاملا بقارملاو ةيلاملا ةرادإلا( يكريمألا شيجلا ريزو دعاسم
)يلاملا بقارملاو ةيلاملا ةرادإلا( يكريمألا ةيرحبلا ريزو دعاسم
ةيكريمألا ةيزكرملا ةدايقلا ،دئاق
قارعلا -ةيكريمألا تاوقلا ،ماع دئاق
يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالس ،ماع دئاق
ةئيبلاو ةسدنهلل ةيوجلا تاوقلا زكرم ،ريدم
يكريمألا ةيلاملا ريزو
ةنزاوملاو ةرادإلا بتكم ريدم
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 ةيلاملا ةباقرلا تاءارجإ نيسحت ىلإ ةجاحب عافدلا ةرازو :قارعلا ةيمنت قودنص 
ةيرادإلاو
 ،ويلوي/زومت 02027-10 قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا 

2010

ةمدقم
 ةيمنت قودنص نم رالود رايلم 9.1 يلاوح عافدلا ةرازو تقلت ،2004 رياني/يناثلا نوناك ذنم
 نم ًالاومأ قارعلا ةيمنت قودنص مضيو  1.قارعلا يف رامعألا ةداعإ ةطشنأ لجأ نم قارعلا
 جمانرب نم لاومألا ضئافو ،قارعلا نم يعيبطلا زاغلاو ،طفنلا تاجتنمو ،طفنلا تارداص تاعيبم
 يف قودنصلا ءاشنإ مت دقل .ةدمجم ةيقارع لوصأ ىلإ ةفاضإ ،ءاذغلا لباقم طفنلا ةدحتملا ممألا
 رارق بجومب هب فارتعالا متو ،ةتقؤملا فالتئالا ةطلس ريدم لبِق نم 2003 ماع نم ويام/رايأ
 رارقلا يضقيو .2003 ،ويام/رايأ 22 يف خرؤملاو ،1483 مقر ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجم
 )2(و ،يقارعلا بعشلل ةيناسنإلا تاجايتحالا)1( :لجأ نم ةيفافشب لاومألا مادختسا متي نأب
 يف حالسلا عزن ةلصاوم )3(و ،قارعلا يف ةيتحتلا ةينبلا حالصإو يداصتقالا ءانبلا ةداعإ
 بعشلا ىلع ةدئافلاب دوعت ىرخأ ضارغأ )5(و ،ةيقارعلا ةيندملا ةرادإلا ةفلكت )4(و ،قارعلا
 ضيوفت مت ،2004 ماع نم وينوي/ناريزح يف ةتقؤملا فالتئالا ةطلس لح مت نأ دعبو .يقارعلا
 عيراشمل تحيتأ يتلا قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ ةرادإل قارعلا ةموكح لبِق نم ةيكريمألا ةموكحلا
.2007 ،ربمسيد/لوألا نوناك 31 نم ًارابتعا ضيوفتلا كلذ بحس مت نأ ىلإ رامعإلا ةداعإ

 نطاوم نأشب ًاريرقت قباس تقو يف مَّدق دق قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا ناكو
 قودنص لاومأ فرص هجوأ ةيلوؤسملا يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالس ديدحت يف فعضلا
 ليهست لجأ نم نيتيكريمألا ةيجراخلا ةرازوو عافدلا ةرازو تاءارجإ يف لكاشم نعو قارعلا ةيمنت
 2.ةعوفدملا ريغ قارعلا ةيمنت قودنص عيراشم ريتاوف ديدست

______________________________________________________
 ق�يدانص�لا ة�لءاس�م ز�يزعت�ل ةي�هيجو�ت ة�ساي�س ى�لإ ة�جا�حلا :قارع�لا ةيمن�ت قودن�ص ي�ف ًاق�با�س ا�هر�كذ مت تا�مولع�م ثِّد�حي م�قر�لا اذ�ه 1(

 ).29/10/2009 ،10-006 قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا ،يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالس اهريدي يتلا

 ى���لإ ة���جاح���ب قارع���لا ةيمن���ت قودن���ص ري���تاوف���ل رمت���سملا د���يد���ستلا ةيلم���عو 10-006 قارع���لا رام���عإ ةدا���عإل صا���خلا ماع���لا شتف���ملا 2(
 ).27/04/2010 ،10-014 قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا ،مامتها



 ه����جوأ عا����فد����لا ةرازو د����يد����حت لو����ح ر����يرقت����لا اذ����ه قارع����لا رام����عإ ةدا����عإل صا����خلا ماع����لا شتف����ملا مِّدق����يو
.ماع لكشب قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ فرص

ةيساسأ تامولعم

 وزغ دعب ةتقؤملا ةيقارعلا ةموكحلل 2003 ماع نم ويام/رايأ يف ةتقؤملا فالتئالا ةطلس ءاشنإ مت
 ويام/رايأ نم ةرتفلا يف قارعلا ةيمنت قودنص ةرادإب ةتقؤملا فالتئالا ةطلس ريدم ماقو .قارعلا

 ةيمنت قودنص" ،ةتقؤملا فالتئالا ةطلسل 2 عيرشتلا فصو دقو ،2004 وينوي/ناريزح ىتحو 2003
 .هتاباسح قيقدتو ةبساحملاو همادختساو قارعلا ةيمنت قودنص ةرادإ نع تايلوؤسملا "،قارعلا
 ةبقارمل ةدحتملا ممألا لبِق نم قارعلا يف ةباقرلاو ةروشملل يلودلا سلجملا ءاشنإ مت دق ناكو
 ةموكحلل ةلمكتسملا قيقدتلا ريراقت تراشأ دقو 3.قارعلا ةيمنت قودنص مادختسا تاباسح قيقدتو
 ةداعإ دوقعل ةقيقدو ةلماك تانايب ةدعاقب ظفتحت مل ةيكريمألا ةموكحلا تالاكو نأ ىلإ ةيقارعلا
.ةتقؤملا فالتئالا ةطلس لبِق نم ةحونمملا رامعإلا

 ةيقارعلا ةموكحلا تناكو .2004 ماع نم وينوي/ناريزح يف ةتقؤملا فالتئالا ةطلس لح مت دقل
 .2006 ماع يف قارعلا يف ةمئاد ةموكح ليكشت مت نأ ىلإ قارعلا نوؤش ةرادإ نع ةلوؤسم ةتقؤملا
 فيلكت متو ،ةيقارعلا ةموكحلا ىلإ قارعلا ةيمنت قودنص ةرادإ ليوحت مت ،2004 وينوي/ناريزح يفو
 نيباسح ءاشنإب ةيلاملا ريزو ماقو .قارعلا ةيمنت قودنص ةرادإ نع ةيلوؤسملاب يقارعلا ةيلاملا ريزو
 يزكرملا كنبلا باسح )1( :قارعلا ةيمنت قودنص لاومأل كرويوين يف يلاردفلا يطايتحالا كنب يف
 يعرفلا قارعلا ةيمنت قودنص باسح )2(و ،)يسيئرلا باسحلا مساب كلذك فرعيو( يقارعلا
 ةموكحلا تالاكو مادختسال ًاحاتم يعرفلا باسحلا ناك دقل .)يوناثلا باسحلا مساب كلذك فرعيو(
/يناثلا نوناك ذنمو .قارعلا ةيمنت قودنص دوقع ةرادإ يف ،ةيقارعلا ةموكحلا ةقفاومب ،ةيكريمألا
 باسحلا نم رالود رايلم 1.3 براقي ام يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالس ىقلت ،2004 رياني
 قارعلا ةيمنت قودنصل يعرفلا باسحلا نم رالود نويلم 827.6 و ،قارعلا ةيمنت قودنصل يسيئرلا
 4.قارعلا يف رامعإلا ةداعإو ةثاغإلل دقاعت ةطشنأ لجأ نم

________________________________________________________
 انم���ق يت���لا ر���يراقت���لاو .قارع���لا ةيمن���ت قودن���ص تا���باس���ح قي���قدت���ل تايلم���ع ةد���ع قارع���لا ي���ف ة���با���قر���لاو ةروشمل���ل ي���لود���لا سل���جملا ما���ق دق���ل 3(

).َأ قحلملا يف ةجردم اهتعجارمب
 مت دق��ل .2004 ما��ع ة��ياه��ن لول��حب ع��ئادو��ك ةي��فا��ضإ رالود رايل��م 2.1 ىل��ع ك��لذ��ك لمت��شي قارع��لا ةيمن��ت قودنص��ل ي��عرف��لا باس��حلا نا��ك 4(
 ةي�لا�م تاس�سؤ�م ي�ف دامت�عا تا�باط�خ حتف�ل ك�لذ�كو ،ن�يد�قاعت�مل ةيكن�ب تا�باس�ح ى�لإ ةي�نورتك�لإلا تال�يوحت�لا ل�جأ ن�م لاو�مألا هذ�ه مادخت�سا

)عافدلا ةرازو تالاكو اهريدت ًادوقع عيراشملا هذه تنمضت دقو .اهيلع ةقفاوملا تمت عيراشم ىلع لبقتسملا يف تاعفد ديدست ليهستل



 دقف ،قارعلا ةيمنت قودنصل يعرفلا باسحلاو يسيئرلا باسحلا نم ةمَّدقملا لاومألا ىلإ ةفاضإ
 ةطلس لح مت امدنعف .ىرخأ رداصم ةثالث نم قارعلا ةيمنت قودنصل لاومأ عافدلا ةرازو تقلت
 قيرف ىلإ ةتقؤملا فالتئالا ةطلسل يلاملا بقارملا نم رالود رايلم 6.6 ليوحت مت ،ةتقؤملا فالتئالا
 ،اهرود ناك ،عافدلا ةارزول ةعبات ةمظنم وهو ،)JASG-C( ىطسولا ةقطنملل كرتشملا معدلا
 دقل .ةتقؤملا فالتئالا ةطلس نم اهيلإ ةلوحملا قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ ةبقارمو ةرادإ ،ًايئزج
 ىرخأ ًالاومأ نأ الإ ،ةمئاق رامعإ ةداعإ دوقع لجأ نم عفدلا وه لاومألا ضعب نم ضرغلا ناك
 نم رالود نويلم 24.5 ةداعإ تمت ،2008 سرام/راذآ يفو .ةديدج دوقع لجأ نم ةحاتم تناك
 نويلم 136.0 ةتقؤملا ةيقارعلا ةموكحلا تمَّدق امك ،ةيقارعلا ةموكحلا ىلإ ةيقبتملا ةيدقنلا لاومألا
 ةئراطلا ةباجتسالا جمانرب لجأ نم يقارعلا يزكرملا كنبلا نم 2005و 2004 يماع يف رالود
 لجأ نم 2008 ماع يف رالود نويلم 270.0 قحال تقو يف ةيقارعلا ةموكحلا تمَّدق امك .دئاقلل

 يف ةجردم ةسمخلا لاومألا رداصم عيمج نإ .دئاقلل ةئراطلا ةباجتسالا جمانرب عيراشم ليومت
.1 لودجلا

 2004 ما\\\ع ذن\\\م عا\\\فد\\\لا ةرازو ىد\\\ل ة\\\حات\\\ملا قارع\\\لا ةيمن\\\ت قودن\\\ص لاو\\\مأ رداص\\\م :1 لود\\\جلا
)تارالودلا نييالمب(

ردصملا مالتسالا اهيف مت يتلا ةنسلا غلبملا
 ةيمنت قودنصل يسيئرلا باسحلا
قارعلا

2004
رالود 1,274.8

 ةيمنت قودنصل يعرفلا باسحلا
قارعلا

2004
827.6

 ةطلس نم ةلوحم ةيدقن لاومأ
ةتقؤملا فالتئالا

2004
6,641.1

ةتقؤملا ةيقارعلا ةموكحلا 2004-05 136.0
ةيقارعلا ةموكحلا 2008 270.0

يلامجإلا رالود 9,149.5 
.10/06/2010 نم ًارابتعا عافدلا ةرازو تانايبل قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا ليلحت :ردصملا

 ةرازو��ل ةي��حالص��لا ةي��لا��ملا ر��يزو حن��م ،2007 ربمس��يد/لوألا نو��نا��ك ىت��حو 2004 وي��نو��ي/نار��يز��ح ن��مو
 ةرادإ ىر���خأ ةي���حا���ن ن���مو ،تاع���فد���لا د���يد���ست وأ/و رار���قإلو ،هدي���كأ���تو ءادألا ةب���قار���مل ةي���كري���مألا عا���فد���لا
 كرت�شملا م�عد�لا ق�ير�ف ى�لإ ة�فا�ضإ .قارع�لا ةيمن�ت قودن�ص لبِ�ق ن�م ة�لوم�ملاو اهت�مد�ق يت�لا حن�ملاو دوقع�لا
 هذ��ه ي��ف ت��كرا��ش عا��فد��لا ةارزو��ل ةع��با��ت ىر��خأ تامظن��م سم��خ د��يد��حتب انم��ق دق��ف ،ىط��سو��لا ةقطنمل��ل
 ة��سدنه��لا حال��س )2(و ،قارع��لا ي��ف ي��كري��مألا شي��جلا ىد��ل دوقع��لاو ع��يراش��ملا بتك��م )1( :تاي��لوؤس��ملا
 ي�ف تاي�سنجلا ددعت�ملا قليف�لا )4(و ،ي�كري�مألا شيجل�ل ة�يز�كر�ملا ةدايق�لا )3(و ،ي�كري�مألا شي�جلا ي�ف
 ة�سدنهل�ل ة�يو�جلا تاوق�لا ز�كر�م )6(و 5،نات�سناغ�فأو قارع�لا ي�ف دوقعل�ل ة�كرت�شملا ةدايق�لا )5(و ،قارع�لا



.ةيرحبلا ةرادإ )7(و ،ةئيبلاو
_______________________________________________________

 ة�كرت�شملا ةدايق�لا ةط�شنأ ةي�كري�مألا ة�يز�كر�ملا ةدايقل�ل ةع�بات�لاو تايلمع�لا حراس�م م�عد�ل دوقعل�ل ة�كرت�شملا ةدايق�لا تنمض�ت 5(
 ىد��ل دوقع��لا ةداي��ق م��سا��ب ةدا��ع فرع�ُ�ت ةد��يد��جلا ةدايق��لا هذ��ه .2010 ،وي��نو��ي/نار��يز��ح 11 ي��ف نات��سناغ��فأو قارع��لا ي��ف دوقعل��ل

 )ةيكريمألا ةيزكرملا ةدايقلا



 لثم اهيدل ناك يتلا ةريخألا ةمظنملا يه ناتسناغفأو قارعلا يف دوقعلل ةكرتشملا ةدايقلا تناك دقل
 مل اهنإف ،كلذ نم مغرلابو ؛قارعلا ةيمنت قودنص ىلع يكريمألا فارشإلا ىهتنا امدنع ةطلسلا هذه
 ةلاسر يف ،ةيلاملا ريزو قفاو ،صاخ لكشبو .اهترادإب مقت وأ قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ ًادبأ قلتت
 ةدايقلا ةطلس ديدمت ىلع ،ناتسناغفأو قارعلا يف دوقعلل ةكرتشملا ةدايقلا دئاق ىلإ ةهجوم
 31 ىتح قارعلا ةيمنت قودنص لبِق نم ةلومم دوقع ةرادإل ناتسناغفأو قارعلا يف دوقعلل ةكرتشملا
 ةدايقلل يغبني ال هنأ صوصخلا هجو ىلع ةيلاملا ريزو ركذ ،ةلاسرلا هذه يف .2007 ،لوألا نوناك
 وأ ددجت نأ الو ،خيراتلا كلذ دعب ةديدج دوقع يأ حنم ناتسناغفأو قارعلا يف دوقعلل ةكرتشملا
 دق نوكت نأ بجي دوقعلا عيمج نأ ىلإ كلذك ريزولا راشأو .ةقباس ةحونمم دوقع يأ ددمت
 باسحلا نم ةيقبتملا لاومألا ليوحت يغبني هنأو ،2007 ،ربمسيد/لوألا نوناك 31 لولحب تلمكتسا
 قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملل قباس لمع راشأ دقو .يسيئرلا باسحلا ىلإ يعرفلا
 راثأ دقو ،قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ فرص هجوأل عافدلا ةرازو ديدحت عم لكاشم دوجو ىلإ
 يتلا قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ ًامامت ددحت نأ عافدلا ةرازو ناكمإب ناك اذإ ام نأشب ةلئسأ
 تلجت دقل .)ريراقتلا هذهل ةمئاق ىلع عالطالل َأ قحلملا رظنأ( هتاباسح يف ةيقبتم اهنأ لمتحملا نم
 عاونألا هذه لثم ىلع ةميلس ةيرادإو ةيلام ةباقر تاءارجإ دوجو مدع نع ةمجانلا ةلمتحملا رطاخملا
 ليكو ةطشنأ هيف لوانتي يذلا قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا ريرقت يف لاومألا نم
 قودنص تاباسح ريدمو عفدلا ءالكو نأ ىلإ ريرقتلا صلخو6.قارعلا بونج طسو ميلقإ يف عفدلا
 ًادقن رالود نويلم 96.6 نم رثكأ فرص هجوأ ديدحت نم مئالم لكشب اونكمتي مل قارعلا ةيمنت
 نأشب ًايئانج ًاقيقحت صاخلا ماعلا شتفملا ىرجأ ،كلذ ىلع ءانبو .اهتحص تابثإ وأ ،تالاصيإبو
 عافدلا ةرازوو ةتقؤملا فالتئالا ةطلس يفظومل تانادإ 8 نع رفسأ يذلاو لاومألا هذه مادختسا
 عفدو تارداصمو تامارغ رالود نويلم 7.8و ؛لاومألا ليسغو ،لايتحالاو ،ىواشر يقلت مهتب
.تاضيوعت

فدهلا

 مئالم لكشب تماق دق عافدلا ةرازو تامظنم تناك اذإ ام ديدحت وه ريراقتلا ميدقت نم انفده نإ
.قارعلا ةيمنت قودنص نم اهتقلت يتلا لاومألا فرص هجوأ ديدحتب

________________________________________________________
 ،05-006 قارع����لا رام����عإ ةدا����عإل صا����خلا ماع����لا شتف����ملا ،قارع����لا بون����ج ط����سو ى����لإ ة����مَّدق����ملا ة����يدقن����لا لاو����مألا ةب����قار����م 6(

30/4/2005.(



 دوجو مدع ببسب ًادودحم انلمع ناك دقف ،انقيقدت نم فدهلا قيقحت انناكمإب ناك هنأ نيح يفو
 ىلإ ةفاضإ .قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ تقلت يتلا عافدلا ةرازو تامظنم اهب ظفتحت تالجس
 راطإلا يف قارعلا ةيمنت قودنص ةطشنأ ىلع نيعلطم نيفظوم ىلع روثعلا ىلع نيرداق ريغ انك ،كلذ
.قارعلا ةيمنت قودنص دقاعت ةطشنأ نم ربكألا ءزجلا ثدح امدنع 2005-2003 ماوعألل ينمزلا

 ةمئاق ىلع لوصحللو .أ قحلملا رظنأ ،قيقدتلا ةيجهنمو قاطن نأشب ةشقانم ىلع عالطالل
 عالطاللو ،ج قلحملا رظنأ ،قيقدتلا قيرف ءاضعأ ىلع عالطاللو ،ب قحلملا رظنأ ،تاراصتخالا
 رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا ةمهم ىلع عالطاللو ،َد قلحملا رظنأ ،ةرادإلا تاقيلعت ىلع
ـه قحلملا رظنأ ،هب لاصتالا تامولعمو قارعلا



 قارعلا ةيمنت قودنصل ةيرادإلاو ةيلاملا ةباقرلل عافدلا ةرازو تاءارجإ
نيسحت ىلإ ةجاحب
 مئالم لكشب ةرداق ريغ عافدلا ةرازو تلعج ةيرادإلاو ةيلاملا ةباقرلا تاءارجإ يف فعضلا طاقن نإ
 ةيمنت قودنص لاومأ نم رالود رايلم 9.1 لصأ نم رالود رايلم 8.7 فرص هجوأ ديدحت ىلع
 تاهيجوت ةيلاملا ةرازو تعضو دقو .قارعلا يف رامعإلا ةداعإ ةطشنأ لجأ نم اهتقلت يتلا قارعلا
 تالاكو لمعت امدنع ةيكريمألا ةموكحلا صخت ال لاومأ فرص هجوأ ديدحت نأشب ةبساحملل
 تقولا يف تاهيجوتلا عضت مل عافدلا ةرازو نأ الإ ،لاومألا كلت ىلع يصو ةباثمب ةيكريمأ
 عابتا متي مل هنألو .اهعابتا متي مل تاهيجوتلا هذه تعضو امدنع هنأ وه كلذ نم مهألاو .بسانملا
 عضو ديدحتل اهتامظنم تاباسح تالجس ىلع دامتعالا عافدلا ةرازو ىلع نيعتي هنإف ،تاهيجوتلا
ً.امئاد ةلماك نكت مل تالجسلا نأ ةيئاقتنالا انتعجرم نيبتو .قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ

 مادختسا ةسايس عضو نع لوؤسم يذيفنت ليكو نييعتب مقت مل عافدلا ةرازو نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإ 
 مادختسا نأشب ةيساسألا تامولعملا لقن متي ملو ،اهيلع فارشإلا وأ قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ
 تامظنملا تكرت ،كلذ نم ًالدبو .لاومألا تقلت يتلا تامظنملا ىلإ قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ
 دوقع ةباتكب تامظنملا ضعب تماقو ،دقاعتلا جُهن نأشب صاخلا اهريدقت ىلع ءانب فرصتتل

 ةموكحلا نم ًالدب ،ةيكريمألا ةموكحلا ضرعتل ةيناكمإ كانه تلعج ةقيرطب قارعلا ةيمنت قودنص
 يف ،يهو ةحوتفم دوقعلا ىلع ءاقبإلا عافدلا ةرازو تامظنم لصاوت امك .ةيلوؤسملل ،ةيقارعلا
 دق صاخلا ماعلا شتفملا ناكو .اهقفنتو قارعلا ةيمنت قودنص لاومأب ظفتحت ،تالاحلا ضعب
 اهب ظفتحملا لاومألا مادختسا نأشب هيجوت ميدقتب عافدلا ةرازو موقت نأ قباس تقو يف ىصوأ
 ام عافدلا ةرازو نأ الإ .يئاهن لكشب اهب فرصتلاو ،يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالس لبِق نم
 ،ةلوؤسم ىرخأ تالاكو يأ وأ ،عافدلا ةرازو مدقت مل ام ،كلذكو .تاهيجوتلا ردصت مل تلاز
 هجوأ ديدحت ىلع ةرداق نوكت نل اهنإف ،لبقتسملا يف اهثودح نكمي تالاح يف اهعبتتو تاهيجوتلا

.ةفشتكم ريغ ةراسخو ةمئالم ريغ تامادختسال ةضرع اهلعجي ام ةلثامم لاومأ فرص



قارعلا ةيمنت قودنصل ةبولطملا ةيلاملا ةباقرلا تاءارجإ ديدحتب مقت مل عافدلا ةرازو

 نم رالود رايلم 8.7 غلبمل ةيلاملا ةرازو لخاد عاديإ قودنص تاباسح ءاشنإب عافدلا ةرازو مقت مل
 عضخت تناك يتلا قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ نم  )%96 يلاوح( رالود رايلم 9.1 لصأ
 – 1535 مسقلا ،1500 لصفلا ،2 ءزجلا صني ،1 دلجملا ،ةنيزخلل يلاملا بيتكلا يفو .اهتباقرل
 موقي نأ ةيلاملا ةرادإلا ةرئادل ةنزاوملا ريراقت مسق ىلع نيعتي هنأ ىلع – عاديإلا قيدانص تاباسح
 .ةيلاردفلا ةموكحلا صخت ال يتلا دوقنلا ليجست لجأ نم تالاكول عاديإ قودنص تاباسح ءاشنإب
 ءاشنإ تالاكولا ىلع نيعتي هنإف ،ةلءاسملا ىلع ظافحلا لجأ نم هنأ ىلع ةنيزخلا تاهيجوت صنتو
 نم نوكت يتلا كلت لثم ،ةيكريمألا ةموكحلا صخت ال لاومأب ظافتحالل عاديإ قيدانص تاباسح
 ةموكحلا اهل لمعت يتلاو ،ةيدرف ةينوناق جمارب وأ تاطلس ىلع لوصحلا لجأ نم وأ ةيبنجأ ةموكح
 ةيسيئر ةليسو يهو ،تاباسحلا هذه نإ .يصوك وأ ،يلام ليكوك وأ ،يفرصمك ةدرفنم ةيكريمألا
 ةموكحلا صخت ال لاومأ نع ةلءاسملا ىلع ةظفاحملا نم تالاكولا نِّكمت ،ةيلاملا ةاردإلا ةباقرل
 عم لعفت نأ نكمي امك ًامامت ،يرهش ساسأ ىلع تاقفنلاو تامازتلالا عبتت لالخ نم ةيكريمألا
 قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ نإف ،ةنيزخلا يف فظوم بسحبو .ةيكريمألا ةموكحلا اهتصصخ لاومأ
 قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ كلتمتو ةيكريمألا ةموكحلل ةعبات ةلاكو لك ربتعتو ،طرشلا اذهل عضخت
.عاديإ قودنص باسح ءاشنإ متي نأ بلط نع ،ةنزاوملاو ةرادإلا بتكم عم وراشتلاب ،ةلوؤسم

 نأ الإ .عاديإ قودنص تاباسح ءاشنإب تاهيجوت )يلاملا بقارملا( عافدلا ةرازو ليكو ردصأ دقو
 لاومأ مظعم لعج نم رهشأ ةتس دعب ،2004 ربمسيد/لوألا نوناك ىتح ردصت مل تاهيجوتلا

 هذه تدَّوز دقو .رامعإلا ةداعإ لجأ نم عافدلا ةارزو تامظنم ىدل ةحاتم قارعلا ةيمنت قودنص
 باسح ءاشنإ نأشب زاعيإب )يلاملا بقارملاو ةيلاملا ةرادإلا( شيجلا ريزو دعاسم تاهيجوتلا

 ةينعملا فارطألا عيمج ىلع قبطني هنأ ىلإ راشأو ،يلاملا ةنيزخلا بيتكل ًاقفو عاديإ قودنص
 دعب اهنع غالبإلاو اهنيمأتو اهفرص هجوأ ديدحتو اهقافنإو قارعلا ةيمنت قودنص لوصأ مالتساب
 ىلإ تاهيجوتلا تزعوأ امك .ةتقؤملا ةيقارعلا ةموكحلا ىلإ ةتقؤملا فالتئالا ةطلس نم لاقتنالا
 نوناك لبق قارعلا ةيمنت قودنص تالماعت ةيوستل تاءارجإ ذيفنتو عضوب عافدلا ةرازو تامظنم
.2004 ربمسيد/لوألا

 قودنص باسح ءاشنإب عافدلا ةرازو تامظنم نم طقف ةدحاو ةمظنم تماق ،ىرخأ ةيحان نم
 .ةيلاملا ةرازو ىلإ قارعلا ةيمنت قودنصب ةصاخلا ةيلاملا هتطشنأ نع ريراقت تمَّدقو بولطملا عاديإلا
 ةيقارعلا ةموكحلا نم رالود نويلم 136.0 هعومجم ام يكريمألا شيجلل ةيزكرملا ةدايقلا تقلت دقف
 اهمادختسا لجأ نم ،2004 ربمسيد/لوألا نوناك يف ىلوألا تاصصخملا يقلت مت ثيح ،ةتقؤملا
 يكريمألا شيجلل ةيزكرملا ةدايقلا تماق ،تقولا كلذ يفو .دئاقلل ةئراطلا ةباجتسالا جمانرب يف
 ماع يف ،قحال تقو يفو .عافدلا ةرازو هيجوتل ًاقفو عاديإ قودنص باسح يف لاملا عاديإب

 ةيمنت قودنص لاومأ نم ةيفاضإ رالود نويلم 270.0 غلبمب ةيقارعلا ةموكحلا تدوز امدنع ،2008
 شيجلل ةيزكرملا ةدايقلا تماق ،قارعلا يف دئاقلل ةئراطلا ةباجتسالا جمانرب لجأ نم قارعلا
 .يلصألا عاديإلا قودنص باسح يف لقتسم ةنزاوم طخ اهنأ ىلع لاومألا ةرادإب يكريمألا



 فصوب انديوزت ىلع ةلوهسب ةرداق يكريمألا شيجلل ةيزكرملا ةدايقلا تناك دقف ،كلذل ةجيتنكو
 تامظنم يقاب نكت ملو .ةيقبتملا ةدصرألاو اهتاقفنو ،قارعلا ةيمنت قودنصب ةصاخلا اهتامازتلال
 .تامولعملا كلت ريفوت ىلع ةلوهسب ةرداق عافدلا ةرازو

 تمت عافدلا ةارزول ةعبات ىرخأ تامظنم نأ قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا دجو دقل
 اذامل حضاولا ريغ نم ناك دقل .كلذ لعفب مقت مل ةلقتسم عاديإ قودنص تاباسح ءاشنإب اهتبلاطم
 ءاشنإب ،ةيرحبلا ةرادإو ىطسولا ةقطنملل كرتشملا معدلا قيرف لثم ،تامظنملا ضعب مقت مل
 قودنص لاومأ بقعتل ىرخأ تايلمع تمدختسا كلذ نم ًالدبو ،ةلقتسم عاديإ قودنص تاباسح
 عالطا ىلع نيفظوم دوجو مدع ببسب ةدودحم تناك رمألا اذه ديدحت ىلع انتردق نإ .قارعلا ةيمنت
 تامظنم نأ ىلع ليلد ىلع رثعن ملو .تامظنملا هذه لبِق نم اهب ظَفتحملا تالجسلابو عوضوملاب
 ربمسيد/لوألا نوناك لبق قارعلا ةيمنت قودنص نأشب اهتالماعت ةيوستب تماق دق عافدلا ةرازو

 قارعلا ةيمنت قودنص ليومت غلابم نأشب ةنقيتم ريغ عافدلا ةرازو نإف ،كلذ ىلع ءانبو .2004
 نأ نكمملا نم يتلا قارعلا ةيمنت قودنص ليومت غلابم نأشب وأ ،عافدلا ةارزول اهريفوت مت يتلا
 ينامث نم ،يئاقتنا لكشب ،ةرفوتملا تالجسلا ةعجارمب انمق دقل .اهب ةظفتحم اهتامظنم نوكت
 مل تامولعملا نأ اندجوو ،قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ تقلت دق تناك عافدلا ةرازول ةعبات تامظنم
:لاثملا ليبس ىلع .ةلماك ًامئاد نكت

 ةشقانمل ىطسولا ةقطنملل كرتشملا معدلا قيرف يفظوم عم انعمتجا قارعلا ىلإ انترايز لالخ
 مهنأب نوفظوملا انربخأ دقو .لاومألا هذهب ةلصتملا قارعلا ةيمنت قودنص نأشب ةيدقاعتلا مهتطشنأ
 كرتشملا معدلا قيرف ةطشنأب عالطا ىلع اونوكي مل ،يلاتلابو ،تقولا كلذ يف قارعلا يف اونوكي مل
 ىدل قارعلا ةيمنت قودنص تافلم عيمجل ةينورتكلإ خسنب نوفظوملا اندوز دقو .ىطسولا ةقطنملل
 نأ تامولعملا هذهل انتعجارم تنيب دقو .قارعلا يف ةظوفحملا ىطسولا ةقطنملل كرتشملا معدلا قيرف

 تناك ةتقؤملا فالتئالا ةطلس نم اهليوحت مت يتلا ًادقن رالود رايلم 6.6 لصأ نم رالود رايلم 4.0
 ةيحان نم .ةتقؤملا فالتئإلا ةطلس لبِق نم اهذيفنت مت  ةمئاق رامعإ ةداعإ دوقع ديدست لجأ نم
 قيرف تماق دقو .لاومألا هذه قافنإ اهب مت يتلا ةقيرطلا ةينورتكلإلا تالجسلا نيبت مل ،ىرخأ
 ىلإ 2008 سرام/راذآ يف ًادقن رالود نويلم 24.5 ةداعإب ىطسولا ةقطنملل كرتشملا معدلا
 لاومألا نم ًابيرقت رالود رايلم 2.6 ـلا فرص هجوأ ديدحت نم نكمتن ملو .ةيقارعلا ةموكحلا
 هذه نم يلاملا بقارملا - ىطسولا ةقطنملل كرتشملا  معدلا قيرفل اهريفوت مت يتلا ةيقبتملا
.تالجسلا

 تقلت يتلا عافدلا ةرازول ةعباتلا ةديحولا ةمظنملا وه يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالس ناك
 قودنص تاباسح نم ،رالود رايلم 2.1 يلاوح ةيلامجإلا اهتميق تغلب ،ةرشابم ليومت تاليوحت
 نلعأ ،2009 ربوتكأ/لوألا نيرشت يفو .كرويوين يف يلاردفلا يطايتحالا كنب ىدل قارعلا ةيمنت
 دق يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالس يفظوم نأ قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا
 رالود نويلب 2.4 هعومجم ام تقلت اهنأ نيبت بوساحلا ةطساوب اهؤاشنإ متي مئاوقب انديوزتب اوماق
 قودنصل درفنم باسح زمر ءاشنإب مقي مل هنألو ،ىرخأ ةيحان نم  7.قارعلا ةيمنت قودنصل ليومتك



 ليومت غلبم لزع يف ةبوعص نم يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالس ىناع دقف ،قارعلا ةيمنت
 شيجلا يف ةسدنهلا حالس اندوز ،ةعباتم لامعأ يفو .هل هريفوت مت يذلا قارعلا ةيمنت قودنص
 ليومتلا غلبم معدل لاومألا ليوحتب ةصاخلا ةرفوتملا ةينورتكلإلا قئاثولا عيمجل خسنب يكريمألا
 نم نكمتن ملو .يعرفلاو يسيئرلا قارعلا ةيمنت قودنص يباسح نم ةرشابم ةلاكولا هتقلت يذلا
 تركذ يتلا ةيقبتملا رالود نويلم 300.0 ـلا غلبم ردصم تابثإ وأ ديدحت نم ةمَّدقملا تامولعملا لالخ
 لبق تالجسلا نأل ةوجفلا تثدح دقل .اهاقلت دق يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالس نأ ريراقتلا
 تمت يتلاو ةركبملا ةيكريمألا رامعإلا ةداعإ لامعأ معدل ةيدقنلا تالاصيإلا اهيف امب ،2004 ماع
.ةلوهسب ةحاتم نكت مل ،ةتقؤملا فالتئالا ةطلس لبِق نم اهتزاجإ

 نع ريرقت ميدقتل لقتسم عاديإ قودنص باسح ءاشنإب يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالس مقي مل
 ةسدنهلا حالس وفظوم انربخأ دقو .ةيلاملا ةرازو ىلإ قارعلا ةيمنت قودنص لبِق نم لومملا هعضو
 لامعأل ةقبسم تاعفد اهنأ ىلع قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ اوربتعا مهنأب يكريمألا شيجلا يف
 شيجلا يف ةسدنهلا حالس ماق دقف ،كلذل ةجيتنو .اهل نوططخي اوناك يتلا رامعإلا ىداعإ
 ،ةنايصلاو ليغشتلاو يركسعلا ءانبلا اهيف امب ،ةيماظن تاصصخمو لاومألا نيب عمجلاب يكريمألا
.ةيلاملا ةرازو ىلإ اهنع ريراقت ميدقت ضرغب

___________________________________________________
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 ناك ،2005 ،وينوي/ناريزح 1 نم ًارابتعا هنأب قارعلا يف تايسنجلا ددعتملا قليفلا تالجس نيبت
 لصأ نم قارعلا ةيمنت قودنص يف ةقفنم ريغ لاومأ لكش ىلع رالود نويلم 15.0 يلاوح هيدل

 قليفلا وفظوم انربخأ دقو .قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ نم هاقلت ام يلامجإ رالود نويلم 368.1
 امنإو ،هسفنب ًادوقع حنمي مل قارعلا يف تايسنجلا ددعتملا قليفلا نأب قارعلا يف تايسنجلا ددعتملا
 ىدل نكي ملو .قارعلا ةيمنت قودنص دوقع ذيفنتل ةعباتلا هتادايقل لاومألا ريفوتب كلذ نم ًالدب ماق
 ريصملا نيبت تالجس وأ تامولعم قيقدتلاب انمايق تقو قارعلا يف تايسنجلا ددعتملا قليفلا يفظوم
 تامازت لاخدإ مت هنأب نيفظوملا انربخأ دقو .َةقفنُملا ريغ قارعلا ةيمنت قودنص لاومأل يئاهنلا
 ةرئادلا هب ظفتحت يذلا يكريمألا شيجلل دحوملا ليومتلا ماظن يف قارعلا ةيمنت قودنص تاقفنو
.ةيعافدلا ةبساحملاو ةيلاملا

 ةيبساحملاو ةيلاملا تابلطتملا ذيفنتو ديدحت نع ةلوؤسم ةيعافدلا ةبساحملاو ةيلاملا ةرئادلا نإ
 ةبساحملاو ةيلاملا ةرئادلا يفظوم انربخأ دقف ،ىرخأ ةيحان نم .عافدلا ةارزول اهفئاظوو اهتمظنأو
 قودنصب ةينعملا قارعلا يف تايسنجلا ددعتملا قليفلا تالماعت نع ًالجس مهيدل نكي مل هنأب ةيعافدلا
 تامولعمب انديوزت هنكمي عافدلا ةرازو يف رخآ بتكم يأ ىلع روثعلا نم نكمتن ملو .قارعلا ةيمنت
 قليفلا تاقفنو تامازتلا ةيوست نم نكمتن مل ،كلذ ىلع ءانبو .َةقفنملا ريغ لاومألا هذه عضو نع
  .قارعلا ةيمنت قودنصل قارعلا يف تايسنجلا ددعتملا

 لاومأ بقعتل ةيرحبلا ةرادإ اهتمدختسا يتلا تاءارجإلاو ةيلمعلا ديدحت نم نكمتن مل اننأ امك
 انلواح دقف ،عاديإ قودنص تاباسح يف نكت مل لاومألا مظعم نأل ًارظنو .قارعلا ةيمنت قودنص
 نم هتقلت دق ،عافدلا ةارزول ةعبات ىرخأ تامظنم ىلإ ةفاضإ ،ةيرحبلا نوكت نأ نكمي ام ديدحت
 تانايبلا حضوتو .قارعلا رامعإ ةداعإ ةرادإ ماظن نم مالعتسالا لالخ نم قارعلا ليومت قودنص
 نويلم 29.2 تقلت دق ةيرحبلا نأ ،قارعلا رامعإ ةداعإ عيراشم عضو دسجي يذلا ،ماظنلا كلذ يف
 ةلومملا دوقعلا نم ديدعلا ىلع قارعلا يف انرثع اننأ نيح يف .قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ نم رالود
 ةطشنأب ةطروتم تناك ةيرحبلا نأ دكؤي يذلا رمألا ،اهتعجارمب انمقو ،قارعلا ةيمنت قودنص نم
 ةيلاملا ةرادإلا( ةيرحبلا ريزو دعاسم بتكمب لاصتالاب انمقو .قارعلا ةيمنت قودنصب ةصاخ دقاعت
 مهيدل نكي مل هنأب انرابخإ متو ،ةيرحبلا حالس قفارم ةسدنه ةدايق ىلإ ةفاضإ )يلاملا بقارملاو
.قارعلا ةيمنت قودنصب ةصاخلا هذه دقاعتلا ةطشنأب ةفرعم



 ةطشنأ نأشب ةيلام تانايب يأ مهيدل نكي مل نكلو ،ةيعافدلا ةبساحملاو ةيلاملا ةرئادلاب انلصتا دقل
 ةقدو لامتكاب ةطبترملا لكاشملل ًارظنو .قارعلا ةيمنت قودنصب صاخلا دقاعتلا يف ةيرحبلا حالس
 شتفملا نإف ،ةلوهسب ةحاتم ةيلام تالجس دوجو مدعو قارعلا رامعإ ةداعإ ةرادإ ماظن يف تانايبلا
 حالس ىدل يلامجإلا غلبملا لثمي اذه ناك اذإ ام نم نقيتم ريغ قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا
 8.قارعلا ةيمنت قودنص نأشب دقاعتلا ةطشنأ نم ةيرحبلا

_______________________________________________________
 نأشب اهيلإ ثدحتن نأ يغبني يتلا عافدلا ةرازو تامظنم ديدحتل طقف تانايبلا مادختساب انمق ،قيقدتلا اذه ضارغأل 8(
 ركذ دق قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا ناك دقو .قارعلا يف قارعلا ةيمنت قودنصل ةلمتحم دقاعت ةطشنألا
 ةلماش ةطخ ىلإ ةجاحلا رظنأ .ةلماك ريغو ةقيقد ريغو ةقستم ريغ تناك تمتؤملا ماظنلا اذه يف تانايبلا نأ ًاقباس
).26/07/2008 ،08-021 قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا ،قارعلا رامعإ ةداعإ ةرادإ ماظن لبقتسم هيجوتل



ةيفاك ريغ تناك قارعلا ةيمنت قودنصل ةياردإلا ةباقرلل عافدلا ةرازو تاءارجإ

 ،ةسايس ءاشنإ نع ًالوؤسم نوكيل عافدلا ةرازو لخاد يذيفنت ليكو نييعتب عافدلا ةرازو مقت مل
 متي مل امك .اهيلع ةباقر تاءارجإ وأ قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ مادختسال ،اهيلع فارشإلاو

 يتلا تامظنملا عيمج ىلإ قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ مادختسا نأشب ةيساسأ تامولعم ليوحت
 دقاعت تاسرامم نم دكأتلل ةيرادإ ةباقر تاءارجإ ءاشنإب عافدلا ةرازو مقت ملو .ًالاومأ تقلت
 رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا دجو دقو .قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ مادختسا دنع ةقواستم
 فارشإ تحت دوقع يف قارعلا ةيمنت قودنص لاومأب تدهع عافدلا ةرازو تامظنم ضعب نأ قارعلا
 اذه ببس دقو .ةيكريمألا ةموكحلا فارشإ تحت ىرخأ تامظنم تدقاعت نيح يف ،ةيقارعلا ةموكحلا
 .2007 ماع ةياهن يف قارعلا ةيمنت قودنص دوقع ءاهنإب ةيقارعلا ةموكحلا تزعوأ امدنع لكاشم
 فارشإلل يذيفنت ليكو دوجو مدعل ًارظن هنأ قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا دجو امك
 تامولعم َقلتت مل تامظنملا ضعب نإف ،عافدلا ةرازو لخاد قارعلا ةيمنت قودنص تاسايس ىلع
 ناتمظنم لقألا ىلع ظفتحتو .ةيقبتملا قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ ةداعإو دوقعلا ءاهنإ اهنم بلطت
 ،ىرخأ ةيحان نم .قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ نم رالود نويلم 34.3 ىلإ لصي امب دحاو لواقمو
 نم ًانقيتم قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا نوكي نأ نكمي ال هنإف ،ًاقباس شقون امكو
 ببسب عافدلا ةرازو ةمظنم تاباسح يف ةيقبتملا قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ نم يلامجإلا غلبملا
 .ةيفاك ةيلام ةباقر تاءارجإ دوجو مدع

 .قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ مادختساب دوقع حنم نأشب تاهيجوت ميدقتب مقت مل عافدلا ةرازو نإ
 ةيمنت قودنص لاومأ مادختساب قارعلا يف رامعإلا ةداعإ نأشب دقاعتلل تاهيجوت دوجو مدع نإ
 ىلع .فلتخم لكشب قارعلا ةيمنت قودنص نأشب اهتطشنأل تامظنملا ةرادإ يف مهاس دق قارعلا
 ةركذملا بسح ةذَّفنملا ةسرامملا ناتسناغفأو قارعلا يف دوقعلل ةكرتشملا ةدايقلا تعبتا ،لاثملا ليبس
 فارشإ تحت قارعلا ةيمنت قودنص لبِق نم ةلومم ًادوقع تحنمو ،ةتقؤملا فالتئالا ةطلسل 4 مقر
 ةموكحلا نكت مل ،ةقيرطلا هذهب دقاعتلا لالخ نمو .ةيكريمألا ةموكجلا نم ًالدب ةيقارعلا ةموكحلا
 يه ةيقارعلا ةموكحلا تناك كلذ نم ًالدبو ؛اهتيوستو دوقعلا هذه ديدست نع ةلوؤسم ةيكريمألا
 دوقع ءاهنإ نم ناتسناغفأو قارعلا يف دوقعلل ةكرتشملا ةدايقلا رمألا اذه نَّكم دقو .اهنع ةلوؤسملا

 ظفتحملاو ًادقن ةيقبتملا لاومألا نم رالود نويلم 24.5 ةداعإ تابيترت لمعو قارعلا ةيمنت قودنص
 ةموكحلا تزعوأ نأ دعب ًابيرقت روفلا ىلع ،ىطسولا ةقطنملل كرتشملا معدلا قيرف لبِق نم اهب
.،كلذب مايقلاب اهيلإ ةيقارعلا



 ةسدنهلا زكرمو ،ةئيبلاو ةسدنهلل ةيوجلا تاوقلا زكرم لثم ،ةدقاعتملا تامظنملا تماق دقف ،لباقملابو
 ةموكحلا لعجت نأ نكمي ةقيرطب قارعلا ةيمنت قودنص نم ةلومم دوقع حنمب ،يكريمألا شيجلا يف
 دوقعلا نأشب ماهم رماوأ تردصأ تامظنملا هذه .دوقعلا ةيوستو ديدست نع ةلوؤسم ةيكريمألا
 ضعب ىدل دجويو .رامعإلا ةداعإ لامعأب ءدبلا تقو عيرستل ةلواحم يف ةمئاقلا ةيكريمألا
 ةراثإ تمت دقو ،ةيقارعلا ةموكحلا لبِق نم اهديدست متي مل قارعلا ةيمنت قودنصل ريتاوف نيدقاعتملا
 نم ناك اذإ ام نأشب ةئيبلاو ةسدنهلل ةيوجلا تاوقلا زكرم لخاد دقاعت يفظوم لبِق نم تالؤاست
 يفف ،كلذ ىلع ةوالع .ةعوفدم ريغ ريتاوف ديدست نع ةلوؤسم ةيكريمألا ةموكحلا نوكت نأ نكمملا
 يعيرشتلا طابترالا بتكم ركذ ،قارعلا ةيمنت قودنص دوقع لوح سرغنوكلا نم راسفتسا ىلع در
 دوقعلا نأ ،2008 ،رياربف/طابش 12 يف ةخرؤم ةلاسر يف ،يكريمألا وجلا حالس تاوق يف
 نأ ىلع كرتشم مهافت لالخ نم َتحنُم دق ةئيبلاو ةسدنهلل ةيوجلا تاوقلا زكرم لبِق نم ةرداصلا
 نع ًالضفو .ةيكريمألا ةموكحلاو يلاردفلا ءارشلا ماظن ةطلس لبِق نم ًاموعدم ناك لمعلل ديدستلا
 ّلضفملا بولسألا ناك اذإ هنأب يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالس وفظوم انربخأ دقف ،كلذ
 يف ةمظنم يأ لبِق نم ًادبأ اذهب مهغالبإ متي مل هنإف ،لواقملاو ةيقارعلا ةموكحلا نيب وه دقاعتلل
 ةسدنهلا حالس نأ يه هذه دقاعتلا تاسراممل ةيلمعلا ةجيتنلا نإف ،كلذ نم مغرلابو .عافدلا ةرازو
 رالود نويلم 5.4 ىلإ لصي امب ناظفتحي نالازي ال ،هعم نيدقاعتملا دحأو ،يكريمألا شيجلا يف
 زاعيإلاب ةيقارعلا ةموكحلا مايق نم فصنو ناتنس يلاوح دعب قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ نم
 9.اهتداعإب

 ةداعإو دوقعلا ءاهنإ نأشب ةرازولا قاطن ىلع تاهيجوت ميدقتب عافدلا ةرازو مقت مل ،لثامم لكشبو
 مل عافدلا  ةرازو نأب يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالس ركذ دقو .ةيقارعلا ةموكحلا ىلإ لاومألا
 ضيوفتلا ىهتنا امدنع ةيقبتملا قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ ةداعإو دوقع ءاهنإب ًادبأ مهيلإ زعوت
 .قارعلا ةيمنت قودنص ةرادإب يكريمألا

_______________________________________________________
 ولواقم اهب ظفتحي رالود نويلم 202 لصأ نم رالود نويلم 2.1 يف عافدلا ةرازو يف دوقعلا قيقدت ةلاكو تككشت 9(
 ةبلاطملا ركنيس ناك اذإ ام ديدحت نع لوؤسم يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالسو .يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالس
 لبق هرارق ذختي مل يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالسو .نيلواقملا لِبق نم اهب ظفتحملا لاومألاب يئاهن لكشب فرصتلاوو
).ريرقتلا اذه رودص دعوم



 ةجيتن ةيقارعلا ةموكحلا ىلإ رالود نويلم 13.1 داعأ دق يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالس ناكو
 شيجلا يف ةسدنهلا حالس رظتنيو ،قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا هارجأ يذلا قيقحتلل
 رالود نويلم 504 ةداعإ نأشب رارق ذاختا لبق قيقدتلا تايلمع نم ديدعلا لامكتسا يكريمألا
 ركذ امك .يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالس يف فظوم بسحب ،هعم نيدقاعتملاو اهب ظفتحي
 ايلع ةدايق زكارم نم تاهيجوت ًادبأ اوقلتي مل مهنأ يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالس وفظوم
 ةيقارعلا ةموكحلا ىلإ داُعت نأ ررقملا نم ناك ةيقبتملا قارعلا ةيمنت قودنص ةدصرأ نأ ىلإ ريشي
 دعب قارعلا ةيمنت قودنص نأشب ةديدج دقاعت ةطشنأ ءارجإ زوجي ال هنأو ،2007 ماع ةياهن دنع
.خيراتلا كلذ

 ةيمنت قودنص لاومأ قافنإ يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالس لصاو ،تاهيجوتلا بايغ يف
 نم يقبتملا قارعلا ةيمنت قودنص ديصر مظعمب يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالس دهعتو .قارعلا
 عيراشم يف اهمادختسا ضرغب 2005و 2004 يماع يف اهاقلت يتلا رالود نويلم 136.0 ـلا
 شيجلا يف ةسدنهلا حالس تالجس نيبتو .اهقافنإب ماقو ،دئاقلل ةئراطلا ةباجتسالا جمانرب
 لاومأ يف رالود نويلم 10.1 يلاوح هيدل ناك 2007 ،ربمسيد/لوألا نوناك 31 يف هنأ يكريمألا

 05-2004 يماع يف اهاقلت يتلا رالود نويلم 136.0 ـلا نم اهب دهعتملا ريغ قارعلا ةيمنت قودنص
 ىلإ اهتداعإ نكمملا نم ناك يتلاو دئاقلل ةئراطلا ةباجتسالا جمانرب عيراشم لجأ نم اهمادختسال
 يفظوم دحأ صلخ ،ىرخأ ةيحان نم .كلذ لعفب عافدلا ةرازو تزعوأ لاح يف ةيقارعلا ةموكحلا
 رالود نويلم 270.0 ةيقارعلا ةموكحلا تمَّدق امدنع هنأ ىلإ يكريمألا شيجلا يف ليومتلا زكرم
 نم دعي مل هنإف ،2008 ،ليربإ/ناسين 14 يف قارعلا دئاقلل ةئراطلا ةباجتسالا جمانربل ةيفاضإ
 ،كلذل ةجيتنو .قارعلا ةيمنت قودنصل ةيلوألا تاضيوفتلا نم يقبتملا ليومتلا اذه ةداعإ يرورضلا
 ةئراطلا ةباجتسالا جمانربل عيراشم ةعضبب ءدبلا ضيوفتب يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالس ماق
 .05-2004 يماع لاومأ نم اهب دهعتملا ريغ هلاومأ قافنإ لصاوو 2009و 2008 يماع يف دئاقلل
 .2010 ،ويام/رايأ 19 نم ًارابتعا طقف رالود 473.000 غلبم يقب دقو

 حالس اهاقلت يتلا لاومألا نم اهب دهعتم ريغ رالود نويلم 28.4 غلبم يقب ،كلذ ىلع ةوالع
 جمانرب ذيفنت يطغت يتلا مهافتلا ةركذم ركذت ملو .2008 ماع يف يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا
 ةموكحلا ىلإ ةيقبتملا لاومألا ةداعإ بجي ناك اذإ هيلع فارشإلاو قارعلا دئاقلل ةئراطلا ةباجتسالا
 يف طيسب طاشن كانه ناك هنأ ةقيقح ببسبو ،ىرخأ ةيحان نم .اهتداعإ بجي ىتم وأ ،ةيقارعلا
 شيجلا يف ةسدنهلا حالس ىلع نيعتي ناك اذإ ام لءاستن اننإف ،باسحلا اذه يف ةريخألا ةنوآلا
.قارعلا دئاقلل ةئراطلا ةباجتسالا جمانربل ةيقبتملا لاومألاب ظافتحالا يكريمألا



 ةداعإو قارعلا ةيمنت قودنص دوقع ءاهنإ نأشب تاهيجوت ميدقتي مقت مل عافدلا ةرازو تلاز امو
 تقو يف ىصوأ دق قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا ناكو .ةيقارعلا ةموكحلا ىلإ لاومألا
 لاومأ مادختسا نأشب هيجوت ميدقتب يلاملا ريدملا /)يلاملا بقارملا( عافدلا ةرازو ليكو قباس
 حالس اهب ظفتحي ناك يتلا قودنصلا لاومأب يئاهنلا لكشب فرصتلاو قارعلا ةيمنت قودنص
 لاومأ ةرادإب يكريمألا ضيوفتلا تبحس ةيقارعلا ةموكحلا نأل كلذو ،يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا

 ةرازو ليكو قفاو دقو 10 .2007 ،ربمسيد/لوألا نوناك 31 نم ًارابتعا قارعلا ةيمنت قودنص
 ،كلذ نم مغرلابو .2010 رياني/يناثلا نوناك لولحب هزاجنإ متيس هنأ رَّدقو ءارجإلا ىلع عافدلا
 صاخلا ماعلا شتفملا دقتعيو .ةرداص ريغ تاهيجوتلا لازت ام ،ريرقتلا اذه رادصإ ىتح هنإف
 دهعتلا فاقيإل اهتامظنمل تاهيجوتلا رادصإب عافدلا ةرازو مايق نيحل هنأب قارعلا رامعإ ةداعإل
 يف ةسدنهلا حالس لبِق نم اهب ظفتحملا لاومألا نإف ،اهقافنإو قارعلا ةيمنت قودنص لاومأب
 نم مئالم ضيوفت نودب اهقافنإ رطخل ةضرعم يكريمألا شيجلل ةيزكرملا ةدايقلاو يكريمألا شيجلا
.ةيقارعلا ةموكحلا

عيسوت ىلإ ةجاحب عافدلا ةرازو يف ةيلاملا ةرادإلا عيرشت

 ةرادإلا عيرشت يف ديدج لصف ةغايصب عافدلا ةرازو تماق ،2008 ربمفون/يناثلا نيرشت يف
 هجوأ ديدحتو اهمادختساو ةرداصُملاو ةبستكملا تاكلتمملاو لاومألا ةرادإ نأشب اهيدل ةيلاملا
 ةيحان نم  11.لوصألا هذهل ةلءاسملاو ةيفافشلا نامضل ئراوطلا تايلمع لالخ اهب فرصتلا
 ةيكريمألا ةموكحلا جراخ نم لاومأل ريراقتلا دادعإو ةبساحم يطغي ال ديدجلا لصفلا نإف ،ىرخأ
 ّرقأ ،)يلاملا بقارملا( عافدلا ريزو بتكم عم يماتخلا انئاقل لالخو .قارعلا ةيمنت قودنص لثم
 متي يتلا ،ةيكريمألا ةموكحلا صخت ال لاومأ فرص هجوأ ديدحتل تاءارجإ ىلإ ةجاحلاب نوفظوملا
 ةمئالم ريغ تامادختسا عنمل لبقتسملا يف اهثودح نكمي تايلمع لجأ نم عافدلا ةرازول اهريفوت
.اهنع ريراقتلا دادعإو ،ةراسخلا فشكو عدرل لاومألل

_______________________________________________________
 )10-006 قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا 10(
 ةرداُصملاو ةبستكملا تاكلتمملاو لاومألا ةرادإ ،29 لصفلا ،12 دلجملا ،عافدلا ةرازول ةيلاملا ةرادإلا عيرشت 11(
 ًاقيقدت قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملل ناك .ئراوطلا تايلمع لالخ اهب فرصتلا هجوأ ديدحتو اهمادختساو
).ماعلا اذه نم قحال تقو يف قيقدتلا اذه جئاتن نع غالبإلاب موقيسو ،ةبستكملاو ةرداُصملا ةيقارعلا لوصألل ًامئاق



تايصوتو جئاتن

جئاتن

 لكشب ةرداق ريغ اهتلعج عافدلا ةرازول ةيرادإلاو ةيلاملا ةباقرلا تاءارجإ يف فعضلا طاقن نإ
 ةيمنت قودنص لاومأ نم رالود رايلم 9.1 لصأ نم رالود رايلم 8.7 فرص هجوأ ديدحت ىلع مئالم
 مظعم نأل عضولا اذه رهظ دق .قارعلا يف رامعإلا ةداعإ ةطشنأ لجأ نم اهتقلت يتلا قارعلا
 ةبولطملا تاباسحلا ءاشنإب مقت مل قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ ىقلتت يتلا عافدلا ةرازو تامظنم
 دقو .عافدلا ةرازو لبِق نم بولطم وه امك قارعلا ةيمنت قودنص تاباسح ةيوست وأ ةيلاملا ةرازول
 اهنكمي ال عافدلا ةرازو نإ .بولطملا باسحلا ءاشنإب تامظنملا هذه نم طقف ةدحاو ةمظنم تماق
 ةيمنت قودنصب ةطبترملا ةيقبتملا ةدصرألاو اهتاقفنو اهتامازتلا لماك لكشبو ةلوهسب نيبت نأ
 ريغ ةراسخو ةمئالم ريغ تامادختسال ةضرع لاومألا تلعج ةباقرلا تاءارجإ يف للخلا نإ .قارعلا
.ةفشتكم

 مادختسا ةرادإل يذيفنت ليكوك عافدلا ةرازو تامظنم نم ةمظنم نييعت متي مل ،كلذ ىلع ةوالع
 ةيفاكو بسانملا تقولا يف تاهيجوت دوجو مدع يف مهاس عضولا اذه .قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ
 تافالتخالا تمهاسو .ةيقارعلا ةموكحلا ىلإ اهتداعإو قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ مادختسا نأشب
 ءاهنإ يف ةيقارعلا ةموكحلا زاعيإب مازتلالا ىلع عافدلا ةرازو ةردق مدع يف دقاعتلا تاسرامم يف
 يفو ،ةحوتفم دوقع عافدلا ةرازو تامظنم ىدل لازي الو .قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ ةداعإو دوقع
.اهقفنتو قارعلا ةيمنت قودنص لاومأب ظفتحت ،تالاحلا ضعب

 صخت ال لاومأ مادختسا نأشب تاهيجوت ميدقتل تاوطخلا ضعب عافدلا ةرازو تذختا نيح يف
 فرصلا هجوأ ديدحت يطغت ال تاهيجوتلا نإف ،لبقتسملا يف ئراوط تايلمع يف ةيكريمألا ةموكحلا
 هذه ميدقتب موقت نأ ىلإو .قارعلا يف قارعلا ةيمنت قودنص عم ثدح امك لاومألا نع غالبإلاو
 ىلع مئالم لكشب ةرداق نوكت نل ةلوؤسملا تالاكولا نم اهريغو عافدلا ةرازو نإف ،تاهيجوتلا

.لبقتسملا يف اهثودح نكمي تالاح يف ةلثامم لاومأ فرص هجوأ ديدحت

 ،2009 ربوتكأ/لوألا نيرشت يف انيصوأ امك ،تاهيجوت رادصإب عافدلا ةرازو مقت مل ،ًاريخأ
 اهمايق نيحلو .اهنم يقبتملاب  يئاهن لكشب فرصتلاو قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ مادختسا نأشب
.اهقافنإ رطخل ةضرعم لاومألا هذه نإف ،كلذب



تايصوت
:ىلإ زاعيإلاب عافدلا ريزو موقي نأ قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا يصوي

 ةبساحملل تاءارجإ ديدحتل ةيلاملا ةرادإلا عيرشت ثيدحتب )يلاملا بقارملا( عافدلا ةرازو ليكو
 ةرازو تامظنمل اهريفوت متي يتلاو ةيكريمألا ةموكحلا صخت ال يتلا لاومألا عيمج نع غالبإلاو
 تاهيجوتلا هذه نمضتت نأ يغبنيو .لبقتسملا يف ئراوط تايلمع يف اهمادختسا لجأ نم عافدلا
 هذه مادختسا نأشب ةسايس ءاشنإ نع ًالوؤسم نوكيل عافدلا ةرازو لخاد يذيفنت ليكو نييعت كلذك
.اهيلع فارشإلاو ،لاومألا

 عم قواستم هيجوت رادصإل ةددحم ةيلحرم فادهأ ءاشنإل )يلاملا بقارملا( عافدلا ةرازو ليكو
.2009 لوألا نيرشت يف انتايصوت

 يتلا قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ غلبم ددحتل ةيكريمألا ةيزكرملا ةدايقلاو ،دئاقلاو تامدخلا ءارزو
 دحكو .لاومألا هذه نم يأب ظفتحت لازت ام تناك اذإ امو ،مهنم لكب ةصاخلا تامظنملا اهتقلت
 )2(و ،ىطسولا ةقطنملل كرتشملا معدلا قيرف )1( :ىلع لمتشت فوس تامظنملا هذه نإف ،ىندأ
 شيجلا يف ةسدنهلا حالس )3(و ،قارعلا يف يكريمألا شيجلل عباتلا دوقعلاو عيراشملا بتكم
 ،قارعلا يف تايسنجلا ددعتملا قليفلا )5(و ،يكريمألا شيجلل ةيزكرملا ةدايقلا )4(و ،يكريمألا
 ،ةئيبلاو ةسدنهلل ةيوجلا تاوقلا زكرم )7(و ،ناتسناغفأو قارعلا يف دوقعلل ةكرتشملا ةدايقلا )6(و
.ةيرحبلا ةرادإ )8(و



قيقدتلا درو ةرادإلا تاقيلعت

 ةيزكرملا ةدايقلاو ،يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالسو ،)يلاملا بقارملا( ،عافدلا ريزو ليكو مَّدق
 ططخ ةنيعم تاءارجإ ددحو انتايصوت ىلع يلاملا ريدملا بئان قفاو دقو .ةيطخ تاقيلعت ةيكريمألا
 ربمفون/يناثلا نيرشت لولحب تلمكتسا دق نوكت فوس تاءارجإلا عيمج نأ ركذو ،اهذاختال

 اهذيفنت مت اذإ ،ةددحملا تاءارجإلا نأ قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا دقتعيو .2010
  .قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا فواخم جلاعت فوس ،ررقم وه امك

 لك ركذو .ةينف تاقيلعت ةيكريمألا ةيزكرملا ةدايقلاو ،يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالس ّمدق دقو
 ىلع ةرداق ريغ تناك عافدلا ةرازو نأب ديفي يذلا ريرقتلا ةدوسم نايبب ًامتهم ناك هنأ امهنم
 قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ نم رالود رايلم 9.1 لصأ نم رالود رايلم 8.7 فرص هجوأ ديدحت
 يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالس راشأو .قارعلا يف رامعإلا ةداعإ ةطشنأ لجأ نم اهتقلت يتلا
 لصح دق ناك قارعلا ةيمنت قودنصل رالود رايلم 2.0 نع تامولعم ريفوت ىلع ًادراق ناك هنأ ىلإ
 مادعنا ىلإ يدؤي ال عاديإ قودنص باسح دوجو مدع نأ ةيكريمألا ةيزكرملا ةدايقلا تركذو ،اهيلع
 اننايب انلعج دقف ،تاقيلعتلا هذه ىلع ءانبو .عافدلا ةرازو اهتقلت يتلا لاومألا عيمج نأشب ةلءاسملا
 ةبولطملا عاديإلا قودنص تاباسح ءاشنإب ،مئالم لكشب ،مقت مل عافدلا ةرازو نأ ركذ يف ًاحضاو
.اهيلع تلصح دق تناك رالود رايلم 9.1 لصأ نم رالود رايلم 8.7 غلبمل ةيلاملا ةرازو يف

 ىرخأ ةينف تاقيلعت ةيكريمألا ةيزكرملا ةدايقلاو ،يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالس ّمدق دقو
.ًامئالم كلذ ناك امثيح قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا اهلوانت



ةيجهنملاو قاطنلا – أ قحلملا

ةيجهنملاو قاطنلا

 أ1006 عورشم قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا أدب ،2009 ربمفون/يناثلا نيرشت يف
 انريراقت ميدقت نم فدهلا نإ .قارعلا ةيمنت قودنص نأشب قيقدتلا تايلمع نم هتلسلس نم ءزجك
 اهاقلتت يتلا لاومألا فرص هجوأ مئالم لكشب ددحت عافدلا ةرازو تامظنم تناك اذإ ام ديدحت وه
 هتغيصب ،106-108 ماعلا نوناقلا ةطلس بجومب قيقدتلا اذه ءارجإ متو .قارعلا ةيمنت قودنص نم
 ماق دقو .1978 ماع نوناق بجومب نيماعلا نيشتفملا تايلوؤسمو تابجاو كلذك مضي يذلاو ،ةلَّدعملا
 وينوي/ناريزح ىتحو 2009 ربمفون/يناثلا نيرشت نم ءادتبا هلمع ةسراممب صاخلا ماعلا شتفملا

.قارعلاو ةدحتملا تايالولا يف 2010

 تالجس دوجو مدعل ًادودحم ناك انلمع نإف ،انقيقدت نم فدهلا قيقحت ىلع نيدراق انك نيح يفو
 ،كلذ ىلإ ةفاضإ .قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ تقلت يتلا عافدلا ةرازو تامظنم ىدل اهب ظفتحم
 ينمزلا راطإلا يف قارعلا ةيمنت قودنص ةطشنأب ةفرعم مهيدل نيفظوم دجن نأ نيرداق ريغ انك
.قارعلا ةيمنت قودنصل دقاعتلا ةطشنأ نم ربكألا مسقلا ثدح امدنع 2005-2003 نيب عقاولا

 ،قارعلا يف دقاعتلل قارعلا ةيمنت قودنص ةطشنأ يف تكراش يتلا عافدلا ةرازو تامظنم ديدحتلو
 شتفملا ناكو .قالطنا ةطقنك قارعلا رامعإ ةداعإ ةرادإ ماظن يف ةدراو تامولعم ىلع اندمتعا دقف
 رامعإ ةداعإ ةرادإ ماظن تانايب نأ قباس تقو يف ركذ دق قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا
 اذه ضارغألو ،ىرخأ ةيحان نم 12.لامتكالاو ةقدلاو قاستالا دوجو مدع نم يناعت تناك قارعلا
 دق نوكت امبر يتلا عافدلا ةرازو تامظنم ديدحتل لوألا ماقملا يف تانايبلا انمدختسا دقف ،قيقدتلا
 ،كلذ ىلإ ةفاضإ .رامعإلا ةداعإ ةطشنأ يف اهمادختسا لجأ نم قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ تقلت
 اهديدحتب انمق دق انك عافدلا ةارزول ةعبات تامظنم ينامثل تالجس ةعجارمب ،يئاقتنا لكشب ،انمق
.اهتقدو اهلامتكا مييقتل تالجسلا كلت صحفتب انمقو .قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ ىقلتت اهنأ ىلع

_________________________________________________________
 ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا ،لبقتسملا يف قارعلا رامعإ ةداعإ ةرادإ ماظن هيجوتل ةلماش ةطخ ىلإ ةجاح كانه 12(
 )26/07/2008 ،08-021 قارعلا رامعإ



 تالجسلا ةعجارمب انمق ،قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ ىلع ةيلاملا ةباقرلا تاءارجإ ةيافك مييقتلو
 ريزو دعاسمو ؛)يلاملا بقارملا( عافدلا ريزو بتكمو ؛ةيلاملا ةرازو نم نيفظوم عم انعمتجاو ةيلاملا
 ،يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالسو ؛)يلاملا بقارملاو ةيلاملا ةرادإلا( يكريمألا شيجلا
 ةرئادلا ىلإ ةيناديملا انتارايز لالخ ةيلاملا تالجسلا ةعجارمب انمق امك .يسينيت ةيالو ،نوتغنيليم
 كنب ىلإ ةفاضإ ،انايدنإو ،سيلوبانايدنإو ،كرويوينو ،امور يف ةيعافدلا ةبساحملاو ةيلاملا
 صاخلا ماعلا شتفملا ريرقت ةعجارمب ،انمق ،كلذ ىلإ ةفاضإ .كرويوين يف يلاردفلا يطايتحالا
 ىدم لوانتت ىرخأ ريراقتو ،ةباقرلاو ةروشملل يلودلا سلجملا ريرقتو ،قباسلا قارعلا رامعإ ةداعإل
 .قارعلا ةيمنت قودنص ىلع ةيلاملا ةباقرلا تاءارجإ ةيافك

 ةيمنت قودنص لاومأب ظفتحت لازت ام عافدلا ةرازو تامظنم تناك اذإ ام ديدحتل انم ةلواحمو
 ؛ةيجراخلا ةرازوو ؛ةنزاوملاو ةرادإلا بتكم نم نيفظوم عم انعمتجاو قئاثو ةعجارمب انمق ،قارعلا
 يكريمألا شيجلا ريزو دعاسمو ؛)يلاملا بقارملا( عافدلا ةرازو ليكو بتكمو ؛ةيلاملا ةرازوو
 شيجلل ةيزكرملا ةدايقلاو ؛يكريمألا شيجلا ةنزاوم بتكمو ؛)يلاملا بقارملاو ةيلاملا ةرادإلا(
 ةسدنهلل ةيوجلا تاوقلا زكرمو ؛ةيرحبلا ةرادإو ؛يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالسو ؛يكريمألا
 ةدايقلا نم نيفظوم عم انعمتجاو قارعلا ةيمنت قودنص تافلم ةعجارمب انمق ،قارعلا يفو .ةئيبلاو
 معدلا قيرفو ؛قارعلا يف تايسنجلا ددعتملا قليفلاو ،ناتسناغفأو قارعلا يف دوقعلل ةكرتشملا
.يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالسو ؛ىطسولا ةقطنملل كرتشملا

 بلطتت ريياعملا هذهو .ًامومع اهيلع فراعتملا ةيموكحلا قيقدتلا ريياعمل ًاقفو قيقدتلا ءارجإ مت دقل
 ةلدأ ىلع لوصحلل هئارجإو قيقدتلا ةطخ عضوب قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا موقي نأ
 .قيقدتلا نم انفادهأ ىلع ءانب انتاءاصقتساو انثحب جئاتنل لوقعم ساسأ ريفوتل ةمئالمو ةيفاك
 انثحب جئاتنل ًالوقعم ًاساسأ رفوت اهيلع لوصحلا مت يتلا ةلدألا نأ صاخلا ماعلا شتفملا دقتعيو
.قيقدتلا نم انفادهأ ىلع ءانب انتاءاصقتساو

بوساحلاب ةجلاعُم تانايب مادختسا

 ةعومجم ةعجارمب انمق ،عافدلا ةرازو تامظنم هتقلت يذلا قارعلا ةيمنت قودنص ليومت غلبم ديدحتل
 مت مئاوق ةعجارمب انمق ،لاثملا ليبس ىلع .بوساحلا ةطساوب اهؤاشنإ مت ريراقتلا نم ةعونتم
 كنب يف قارعلا ةيمنت قودنصل يعرفلا باسحلا نم تاعوفدمو عئادول بوساحلا ةطساوب اهؤاشنإ
 ةيلاملا ةرئادلا لبِق نم اهدادعإ مت قودنصلا عضو نع ريراقتو ،كرويوين يف يلاردفلا يطايتحالا
 معدلا قيرف لبِق نم ةمّدقمو بوساحلا ةطساوب اهؤاشنإ مت ةيلودج حئاولو ،ةيعافدلا ةبساحملاو
 هذه قيقدتو صحف ةداعإب انمق ،ةرفوتم تالجسلا تناك امثيحو .ىطسولا ةقطنملل كرتشملا
 مظنلا نم ةَدرتُسملا تانايبلا ةقد نم دكأتلل بوساحلاب ةجلاُعم تانايب مادختساب تالجسلا
 ةيلاملا ةرئادلا ةطساوب اهؤاشنإ مت تالجس يف ةدصرألا انراق ،لاثملا ليبس ىلع .ةيبوساحلا
 ،ريرقتلا اذه لاوط درو امكو .ةيلاملا ةرازو تالجس يف ةدراو ةلثامم تامولعمب ةيعافدلا ةبساحملاو



 مل يلاحلا هعضوو قارعلا ةيمنت قودنص ليومت خيرات فصت يتلا ةلماشلا ةيخيراتلا تالجسلا نإف
 بوساحلا ةطساوب اهؤاشنإ مت يتلا تانايبلا ةساردب انمق ،ىرخأ ةيحان نم .ًامومع ةرفوتم نكت
 تانايبلا كلت كلذ يف امب ،قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا لبِق نم ةّعمجملاو ةمَّدقملاو
 نم ةمدختُسملا ضارغألل ٍفاك لكشب ةقوثوم نوكتل ،قارعلا رامعإ ةداعإ ةرادإ ماظن يف ةدراولا
.قيقدتلا اذه يف اهلجأ

ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإ

 نم عافدلا ةرازول ةيلخادلا ةيلاملاو ةيرادإلا ةباقرلا تاءارجإ ةعجارمب انمق ،قيقدتلا اذه ءارجإب
 بيتكلا ةعجارمب انمق ،هذه ةباقرلا تاءارجإ نم يسيئر ءزجكو .قارعلا ةيمنت قودنص ةرادإ لجأ
 تالاكولل عاديإ قودنص تاباسح ءاشنإل ةمزاللا تابلطتملا لوانتي يذلا ةيلاملا ةرازول يلاملا
 ريراقتو ،ةيلاملا ةرادإلا عيرشت انعجار امك .ةيلاردفلا ةموكحلا صخت ال يتلا لاومألا ليجستل
 نييسيئر نيلوؤسم عم تاشقانم انيرجأو ،قودنصلا عضوو عافدلا ةرازو تاهيجوت نأشب ىرخأ
 امك .قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ مادختسا مِّظنت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإل مهف ىلإ لوصولل
 تاءارجإ ةيافك ىدمب قلعتت ةلقتسم قيقدت ريراقت يف ةدراولا تاجاتنتسالاو تاقيلعتلا يف انثحب
 ةجردم اهتعجارمب انمق يتلا ريراقتلا نإ .قارعلا ةيمنت قودنص ىلع عافدلا ةرازول ةيلخادلا ةباقرلا
 كلذ ناك امثيح ريرقتلا اذه يف ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإل انتعجارم جئاتن انمدق دقو .هاندأ
.ًامئالم

ةلص تاذ قيقدت ريراقت

 ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا نع ةرداصلاو ةيلاتلا لامعتسالل ةلباقلا قيقدتلا ريراقت ةعجارمب انمق
 ،يكريمألا شيجلا يف قيقدتلا ةلاكوو ،ةيعافدلا دوقعلا قيقدت ةلاكوو ،عافدلا ةرازوو ،قارعلا رامعإ
.يكريمألا باونلا سلجمو ،ةباقرلاو ةروشملل يلودلا سلجملاو



قارعلا رامعإل ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا

 صاخلا ماعلا شتفملا ،مامتها ىلإ ةجاحب قارعلا ةيمنت قودنصل رمتسملا ريتاوفلا ديدست ةيلمع
.27/04/2010 ،10-014 قارعلا رامعإ ةداعإل

 ةسدنهلا حالس اهريدي لاومأل ةلءاسملا زيزعتل ةسايس تاهيجوت ىلإ ةجاحلا :قارعلا ةيمنت قودنص
.29/10/2009 ،006-10 قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا ،يكريمألا شيجلا يف

 ماعلا شتفملا ،لبقتسملا يف قارعلا رامعإ ةداعإ ةرادإ ماظن هيجوتل ةلماش ةطخ ىلإ ةجاحلا
.26/07/2008 ،021-08 قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا

 ،ىطسولا ةقطنملل كرتشملا معدلا قيرف ةزايح يف قارعلا ةيمنت قودنصل ةيدقن لاومأ ىلع ليلد
.13/03/2008 ،021-08 قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا

 رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا ،عيراشملاو جماربلا ةرادإ يف سورد :قارعلا رامعإ ةداعإ
.03/2007 قارعلا

 شتفملا ،قارعلا ةيمنت قودنص نأشب قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا تايصوتل ةعباتم
.29/01/2007 ،036-06 قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا

 ،031-06 قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا ،ةتقؤملا ةيقارعلا ةموكحلا قودنص ةرادإ
27/10/2005.

 قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا ،ءارشلاو دقاعتلا يف سورد :قارعلا رامعإ ةداعإ
07/2006.

 قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا ،قارعلا ةيمنت قودنص نم ةلومملا دوقعلا ةرادإ
05-008، 30/04/2005.



 رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا ،قارعلا يف طسوألا بونجلا ىلإ ةمدقملا ةيدقنلا لاومألا ةبقارم
.30/04/2005 ،006-05 قارعلا

 ةيمنت قودنص ىلع ةتقؤملا فالتئالا ةطلسل يلاملا بقارملل ةيدقنلا لاومألا ةرادإ ةباقر تاءارجإ
.28/07/2004 ،009-04 قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا ،قارعلا

عافدلا ةرازو

 شتفملا ،عافدلا ةرازو ،رصمو تيوكلاو قارعلا يف ةذَّفنملا تاعوفدملا ىلع ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإ
.D-2008-098، 22/05/2008 مقر ريرقتلا ،ماعلا

ةيعافدلا دوقعلا قيقدت ةلاكو

.2009W17900003، 18/05/2010-4261 مقر قيقدت ريرقت ،ةيعافدلا دوقعلا قيقدت ةلاكو

يكريمألا شيجلا يف قيقدتلا ةلاكو

 شيجلا يف قيقدتلا ةلاكو ،قارعلا ةيمنت قودنص ةدصرأو ةرداصملا لوصألاب فرصتلا هجوأ ديدحت
.A-2008-0109-FFM، 22/05/2008 :قيقدت ريرقت ،يكريمألا

ةباقرلاو ةروشملل يلودلا سلجملا

/لوألا نوناك 31 يف ةيهتنملا ةنسلا نع ،ةيدقنلا تاعوفدملاو تاضوبقملا نايب ،قارعلا ةيمنت قودنص
.12/06/2008 ،غنويو تسنريإ ،لقتسم تاباسح ققدم ريرقت ،2007 ربمسيد

/لوألا نوناك 31 يف ةيهتنملا ةنسلا نع ،ةيدقنلا تاعوفدملاو تاضوبقملا نايب ،قارعلا ةيمنت قودنص
.05/07/2007 ،غنويو تسنريإ ،لقتسم تاباسح ققدم ريرقت ،2006 ربمسيد



 31 ىلإ 2005 ويلوي/زومت 1 نم ةرتفلل ،ةيدقنلا تاعوفدملاو تاضوبقملا نايب ،قارعلا ةيمنت قودنص
.13/09/2006 ،غنويو تسنريإ ،لقتسم تاباسح ققدم ريرقت ،2005 ربمسيد/لوألا نوناك

 2005 رياني/يناثلا نوناك 1 نم ةرتفلل ،ةيدقنلا تاعوفدملاو تاضوبقملا نايب ،قارعلا ةيمنت قودنص
.29/09/2005 ،يج مإ يپ هيك ،لقتسم تاباسح ققدم ريرقت ،2004 وينوي/ناريزح 30 ىلإ

 2004 وينوي/ناريزح 29 نم ةرتفلل ،ةيدقنلا تاعوفدملاو تاضوبقملا نايب ،قارعلا ةيمنت قودنص
 ،يج مإ يپ هيك ،لقتسم تاباسح ققدم ريرقت ،2004 ربمسيد/لوألا نوناك 31 ىلإ

06/04/2005.

يكريمألا باونلا سلجم

 ةنجل ،يكريمألا باونلا سلجم ،قارعلا ةيمنت قودنصل ةيكريمألا ةرادإلا ءوس :قارعلا رامعإ ةداعإ
.06/2005 ،ةصاخلا تاقيقحتلا مسق ،تايلقألا وفظوم -يموكحلا حالصإلا



تارصتخملا – ب قحلملا
رصتخملا فصولا

AFCEE ةئيبلاو ةسدنهلل ةيوجلا تاوقلا زكرم
ARCENT يكريمألا شيجلل ةيزكرملا ةدايقلا
CERP دئاقلل ةئراطلا ةباجتسالا جمانرب
CPA ةتقؤملا فالتئالا ةطلس
DFI قارعلا ةيمنت قودنص
DoD ةيكريمألا عافدلا ةرازو
GOI  ةيقارعلا ةموكحلا
I-CERP قارعلا دئاقلل ةئراطلا ةباجتسالا جمانرب
JASG-C ىطسولا ةقطنملل كرتشملا معدلا قيرف
JCC-I/A ناتسناغفأو قارعلا يف دوقعلل ةكرتشملا ةدايقلا
MNC-I قارعلا يف تايسنجلا ددعتملا قليفلا
SIGIR قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا
USACE يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالس



قيقدتلا قيرف ءاضعأ – ج قحلملا

 ،قيقدتلل ماعلا شتفملا دعاسم ،نيراو .رآ ديفيد فارشإ تحت قيقدتلا ءارجإو ريرقتلا اذه دادعإ مت
 اورجأ نيذلا نيفظوملا مقاط ءاضعأ نيب نمو .قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا بتكم
:ريرقتلا يف اومهاسو قيقدتلا

تروفموك .شتإ نيماجنيب

لفبونك نيلغ .مإ

رينيف .يج نوسيج

شليو لكيام .لإ



ةرادإلا تاقيلعت – د قحلملا
عافدلا ةرازو ليكو بتكم

نوغاتنب سنيفيد 1100
20301 1100 ةمصاعلا ،نطنشاو

2010 ويلوي/زومت 21
يلاملا بقارملا

قيقدتلا نأشب قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا دعاسمل ةركذم

 ةجاحب عافدلا ةرازو :قارعلا ةيمنت قودنص" ،قيقدتلا ريرقت ةدوسم ىلع تاقيلعت :عوضوملا
 "ةيرادإلاو ةيلاملا ةباقرلا تاءارجإ نيسحت ىلإ
)10-020 قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا(

 ريرقت ةدوسم عوضوم ىلع )يلاملا بقارملا( عافدلا ةرازو ليكو در لسرت ةركذملا هذه
 اذه نم ةخسن قفرم .2010 ويلوي /زومت 7 ةخرؤملا ،قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا
 .درلا

 ةصاخلا لاصتالا ةطقن .قيقدتلا ريرقت ةدوسم ىلع قيلعتلل ةصرف انحنم ردقن اننإ
 ىلع وأ 703-602-0370 مقرلا ىلع اهب لاصتالا نكميو .كرالك يردوأ ةسنآلا يه ّيفظوم مقاطب

Audrey.clarck@osd.mil.

نوتسيإ .يإ كرام
يلاملا ريدملا بئان

:قفرملا
روكذم وه امك



 2010 ،ويلوي/زومت 7 ةخرؤملا -قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا ريرقت ةدوسم

10-020 قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا
"ةياردإلاو ةيلاملا ةباقرلا تاءارجإ نيسحت ىلإ ةجاحب عافدلا ةرازو :قارعلا ةيمنت قودنص"

)يلاملا بقارملا( عافدلا ةرازو ليكو بتكم
 ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا تايصوت ىلع )يلاملا بقارملا( عافدلا ةرازو ليكو بتكم تاقيلعت

قارعلا رامعإ

:هيجوتب عافدلا ريزو موقي نأ قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا يصوي

 ديدحتل عافدلا ةرازول ةيلاملا عيرشت ثيدحت )يلاملا بقارملا( عافدلا ةرازو ليكو  :1 ةيصوتلا
 اهريفوت متي يتلاو ةيكريمألا ةموكحلا صخت ال يتلا لاومألا عيمج نع غالبإلاو ةبساحملا تاءارجإ
 هذه لمتشت نأ يغبنيو .لبقتسملا يف اهثودح نكمي تايلمع لجأ نم عافدلا ةرازو تامظنمل
 نأشب ةسايس ءاشنإ نع ًالوؤسم نوكيل عافدلا ةرازو لخاد يذيفنت ليكو نييعت كلذك تاهيجوتلا
.اهيلع فارشإلاو لاومألا هذه مادختسا

 بقارملا( عافدلا ةرازو ليكو نواعتي فوس .قفاوم :)يلاملا بقارملا( عافدلا ةرازو ليكو در
 بتكم ةسايسو ،)ةيتسيجوللا تادادمإلاو ،ايجولونكتلاو ،ءارشلا( عافدلا ريزو بتكم عم )يلاملا
 عيرشت ثيدحتل ةيعافدلا ةبساحملاو ةيلاملا ةرئادلاو ،)يلاملا( ماعلا راشتسملا بتكمو ،عافدلا ريزو
 ةموكحلا صخت ال يتلا لاومألا عيمج نع غالبإلاو ةبساحملا تاءارجإ ديدحتل عافدلا ةرازول ةيلاملا
 ليكو نييعتل تابلطتم هيجوتلا نمضتيس امك .عافدلا ةرازو تامظنمل اهريفوت متي يتلاو ةيكريمألا
 لاومألا هذه مادختسا نأشب ةسايس ءاشنإ نع ًالوؤسم نوكيل عافدلا ةرازو لخاد يذيفنت
.2010 ربمفون/يناثلا نيرشت وه رَّدقملا ءاهتنالا دعوم .اهيلع فارشإلاو

 رادصإل ةنيعم ةيلحرم فادهأ ءاشنإ )يلاملا بقارملا( عافدلا ةرازو ليكو ىلع بجي  :2 ةيصوتلا
.2009 ربوتكأ/لوألا نيرشت يف انتايصوت عم قواستم هيجوت

 ةسايس ةركذم رادصإب يلاملا ريدملا بئان موقيس .قفاوم :)يلاملا بقارملا( عافدلا ةرازو ليكو در
 :قارعلا ةيمنت قودنص" قيقدت نم ةمَّدقملا تايصوتلا عم ةقواستم عافدلا ةرازو رصانع ىلإ
 "يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالس لاومأل ةبسنلاب ةلءاسملا زيزعتل ةسايس هيجوت ىلإ ةجاحلا
 نأ بجي ةسايسلا ةركذم نإف ،هب ىصوم وه امل ًاقفوو .2009 ربوتكأ/لوألا نيرشت يف رداصلا

 رصانع اهب ظفتحت يتلا قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ مادختسا )1( :نأشب تاهيجوت ىلع يوتحت



 مادختسا نكمي ناك اذإ ام )2(و ؛يئاهن لكشب اهب فرصتلاو مهعم نيدقاعتملا وأ/و عافدلا ةرازو
 ؛قارعلا ةيمنت قودنص دوقعل ةبحاصملا ةماعلاو ةيلخادلا تاقفنلا عفدل قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ
 ىلع نيلواقم ةدع لبِق نم اهبسك مت دق نوكي نأ نكمي يتلا دئاوفلا عم لماعتلا يغبني فيك )3(و
 ةسدنهلا حالس لاومأل ةبسنلاب ةلءاسملا زيزعتل ةسايس ،كلذ ىلإ ةفاضإ .اهب حومسملا ريغ تاعفدلا
 نإف ،هب ىصوم وه امل ًاقفوو .2009 ربوتكأ/لوألا نيرشت يف رداصلا "يكريمألا شيجلا يف
 قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ مادختسا )1( :نأشب هيجوت ىلع يوتحت نأ بجي ةسايسلا ةركذم
 اذإ ام )2(و ؛اهنم يئاهنلا صلختلاو مهعم نيدقاعتملا وأ/و عافدلا ةرازو رصانع اهب ظفتحت يتلا
 دوقعل ةبحاصملا ةماعلاو ةيلخادلا تاقفنلا عفدل قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ مادختسا نكمي ناك
 نم اهبسك مت دق نوكي نأ نكمي يتلا دئاوفلا عم لماعتلا يغبني فيك )3(و ؛قارعلا ةيمنت قودنص
 فوس ةسايسلا ةركذم نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإ .اهب حومسملا ريغ تاعفدلا ىلع نيلواقم ةدع لبِق
 تامظنملا اهتقلت يتلا قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ غلبم ديدحتب رصانعلا موقي نأ بلطتم نمضتت
 قودنصل لاومأ يأب ظفتحت لازت ام اهعم نيدقاعتملا وأ /و يه تناك اذإ امو ،مهنم لكب ةصاخلا
  .2010 ربمتبس /لوليأ وه رَّدقملا ءاهتنالا دعوم .قيقدتلا اذه يف هب ىصوم وه امك ،قارعلا ةيمنت

 لاومأ غلبم ددحت نأ ةيكريمألا ةيزكرملا ةدايقلاو ،دئاقلاو تامدخلا ءارزو ىلع بجي  :3 ةيصوتلا
 يأب ظفتحت لازت ام تناك اذإ امو ،مهنم لكب ةصاخلا تامظنملا اهتقلت يتلا قارعلا ةيمنت قودنص
 ةقطنملل كرتشملا معدلا قيرف )1( :نمضتت فوس تامظنملا هذه نإف ،ىندأ دحكو .لاومألا هذه نم
 يف ةسدنهلا حالس )3(و ،قارعلا يف يكريمألا شيجلا يف دوقعلاو عيراشملا بتكم )2(و ،ىطسولا
 )6(و ،قارعلا يف تايسنجلا ددعتملا قليفلا )5(و ،يكريمألا شيجلل ةيزكرملا ةدايقلا )4(و ،شيجلا
.ةيكريمألا ةيرحبلا ةرادإ )8(و ،ةئيبلاو ةسدنهلل ةيوجلا تاوقلا زكرم

 بلط( ةركذم رادصإب يلاملا ريدملا بئان موقيس .قفاوم  :)يلاملا بقارملا( عافدلا ةرازو ليكو در
 ةيكريمألا ةيزكرملا ةدايقلاو دئاقلاو تامدخلا ءارزو جاردإل عافدلا ةرازو رصانع عيمج ىلإ )تانايب
 تناك اذإ امو ،مهنم لكب ةصاخلا تامظنملا اهتقلت يتلا قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ غلبم ديدحتل
   .2010 ربمتبس /لوليأ وه رَّدقملا ءاهتنالا دعوم .ةيقبتملا لاومألاب ظفتحت لازت ام



2010 ويلوي/زومت 7 ةخرؤملا -قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا ريرقت ةدوسم
10-020 قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا قيقدت

ةيرادإلاو ةيلاملا ةباقرلا تاءارجإ نيسحت ىلإ ةجاحب عافدلا ةرازو :قارعلا ةيمنت قودنص

ةيكريمألا ةيزكرملا ةدايقلا تاقيلعت
ريرقتلا ةدوسم ىلع

:هيجوتب عافدلا ريزو قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا يصوي

 )قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا ةدوسم نم 11 ةحفصلا( ،3 ةيصوتلا
 ةيمنت قودنص لاومأ غلبم ددحت نأ ةيكريمألا ةيزكرملا ةدايقلاو ،دئاقلاو تامدخلا ءارزو ىلع بجي 
 هذه نم يأب ظفتحت لازت ام تناك اذإ امو ،مهنم لكب ةصاخلا تامظنملا اهتقلت يتلا قارعلا
 ةقطنملل كرتشملا معدلا قيرف )1( :نمضتت فوس تامظنملا هذه نإف ،ىندأ دحكو .لاومألا
 يف ةسدنهلا حالس )3(و ،قارعلا يف يكريمألا شيجلا يف دوقعلاو عيراشملا بتكم )2(و ،ىطسولا
 يف تايسنجلا ددعتملا قليفلا )5(و ،يكريمألا شيجلل ةيزكرملا ةدايقلا )4(و ،يكريمألا شيجلا
 ةسدنهلل ةيوجلا تاوقلا زكرم )7(و ،ناتسناغفأو قارعلا يف دوقعلل ةكرتشملا ةدايقلا )6(و ،قارعلا
.ةيكريمألا ةيرحبلا ةرادإ )8(و ،ةئيبلاو

 يف ةمَّدقملا تامولعملا ىلع ًايئزج قارعلا يف ةيكريمألا تاوقلا قفاوت :قارعلا يف ةيكريمألا تاوقلا
.ريرقتلا اذه

ريرقتلا ىلع ةماع تاقيلعت

 ةيرادإلاو ةيلاملا ةباقرلا تاءارجإ يف فعضلا طاقن نإ" :ىلوألا ةلمجلا ركذت .5 ةحفصلا )وي(
 نم رالود رايلم 8.7 فرص هجوأ ديدحت ىلع مئالم لكشب ةرداق ريغ عافدلا ةرازو لعجت
 ةداعإ ةطشنأ لجأ نم اهتقلت يتلا قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ نم رالود رايلم 9.1 لصأ
 اذه ريرقتلا معديو .جئاتنلا هذه معد اهنم دوصقملا قئاقحلل هيوشت اذه نإ ".قارعلا يف رامعإلا
 ةرازو لخاد عاديإ قودنص تاباسح ءاشنإب عافدلا ةرازو مقت مل" :ركذ لالخ نم ديكأتلا
 يتلا قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ نم رالود رايلم 9.1 لصأ نم رالود رايلم 8.7 غلبمل ةيلاملا
 8.7 نوك ىلع رسفت ال اهؤاشنإ متي مل عاديإلا تاباسح نأ ةقيقح نإ ".اهتباقرل عضخت تناك
 نأ اهنأش نم يتلا قئاثولا ةفشرأ تمت دق هنأ لمتحملا نمو .ةلءاسملل ةعضاخ ريغ رالود رايلم
 تمت امكو .ةدحتملا تايالولا يف ام ناكم يف رالود رايلم 8.7 ـلا نم ريبك ءزج فرص هجوأ ددحت
 ىلع جردملاو هلماكب رالود رايلم 8.7 ـلا غلبم نإف ،ريرقتلا نم 3 ةحفصلا ،1 لودجلا يف ةراشإلا
 نودبو .2004 ماع يف عافدلا ةرازو تالاكو لبِق نم هيقلت مت دق هفرص هجوأ ديدحت متي مل هنأ
 نم هنإف ،ذيفنتلا بتكم يف ذيفنتلا نم دحاو ماع نم رثكأل ةيلام قئاثو نيزختب ةينوناق تابلطتم



 حالس ىلإ اهلاسرإ مت دق ،رالود رايلم 8.7 ـلا قافنإ هجوأ ددحت يتلا قئاثولا نم ريثك نأ حجرملا
 ضرغب رخآ ناكم ىلإ وأ ،ايجروج ةيالو يف نوسرفكام تروف يف يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا
.ةفشرألا

 ةحفص نم ىلوألا ةلمجلاو 11 ةحفصلاو ،5 ةحفصلا نم ىلوألا ةلمجلا لادبتساب ةيصوتلا )وي( 
 لخاد عاديإ قودنص تاباسح ءاشنإب عافدلا ةرازو مقت مل" :يلي امب ةمَّقرملا ريغ صخلملا
 ةيمنت قودنص لاومأ نم رالود رايلم 9.1 لصأ نم رالود رايلم 8.7 غلبمل ةيلاملا ةرازو
 8.7 ـلا فرص هجوأ ديدحت ةلواحم نإف ،كلذل ةجيتنو .اهتباقرل عضخت تناك يتلا قارعلا
 دوهج بلطتيس عافدلا ةرازو ةباقرل ةعضاخلا قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ نم رالود رايلم
".ةريبك ةيفيشرأ عاجرتسا

:لِبق نم هيلع قفاوم
نيلربماشت لوب
يكريمألا شيجلا ،لينولوك
8هيج قارعلا يف ةيكريمألا تاوقلا ،ريدم
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:دادعإ
بور نوج

يكريمألا شيجلا ،روجيم
 م\\\\\\\\\\\قر\\\\\\\\\\\لا ،قارع\\\\\\\\\\\لا ي\\\\\\\\\\\ف ةي\\\\\\\\\\\كري\\\\\\\\\\\مألا تاوق\\\\\\\\\\\لا
 :(DSN( ة\\\\\\\\ق\\\\\\\\ي\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ثو\\\\\\\\ل\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ل ي\\\\\\\\ل\\\\\\\\س\\\\\\\\ل\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\س\\\\\\\\ت\\\\\\\\لا

2527-485-318



                       يسيئرلا زكرملا                      
ةيزكرملا ةدايقلا يف دقاعتلا ةدايق

قارعلا ،دادغب
09342 يإ هيإ  وأ يب هيإ

2010 ويلوي/زومت 20
سإ وأ يس -3يس

ليجستلل ةركذم

 ةيمنت ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا قيقدت ريرقت ةدوسم )0708-003( – يت يس :عوضوملا
 ةيلاملا ةباقرلا تاءارجإ نيسحت ىلإ ةجاحب عافدلا ةرازو :قارعلا ةيمنت قودنصو ،10-020 قارعلا
20100709147 سإ هيج سإ – ةيرادإلاو

 صاخلا ماعلا شتفملا قيقدت ريرقت ةدوسم )0708-003( – يت يس ىلع در يه ةركذملا هذه
 تاءارجإ نيسحت ىلإ ةجاحب عافدلا ةرازو :قارعلا ةيمنت قودنصو ،10-020 قارعلا ةيمنت ةداعإل
.ةيرادإلاو ةيلاملا ةباقرلا

.قارعلا ةيمنت قودنص نم اهتقلت يتلا لاومألا نع عافدلا ةرازو ةلءاسم ريرقتلا ةدوسم شقانت

 .ريرقتلا ةدوسم يف 3أ ةيصوتلا ىلع تاقيلعت قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا بلطي
 غلبم اوددحي نأ ةيكريمألا ةيزكرملا ةدايقلاو ،دئاقلاو تامدخلا ءارزو  ىلع نيعتي هنأ ةيصوتلا ركذتو
 لازت ام تناك اذإ امو ،مهنم لكب ةصاخلا تامظنملا اهتقلت يتلا قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ

.لاومألا هذه نم يأب ظفتحت

 ةيزكرملا ةدايقلل دقاعتلا ةدايق نإف ،قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا ريرقتل ًاقفو
 دوقعلا ءادأ ديكأت نم لكب مايقلاب ضيوفت ىلع لوصحلا يف ةريخألا تناك )3يس( ةيكريمألا
 اذه لثم ىلع لصح نم رخآ تناك 3يس نأ نيح يف .اهترادإو ،قارعلا ةيمنت قودنص نم ةلومملا
 يأ ًادبأ قلتت مل 3يس نإف ،قارعلا ةيمنت قودنص ىلع يكريمألا فارشإلا ىهتنا امدنع ضيوفتلا
.اهترادإب مقت وأ قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ

 ،يلاناك مايليو لينولوك تنانيتويللا وه لاصتالا ةطقن
William.canaley@iraq.centcom.mil، 318-485-4095 ةقيثولل يلسلستلا مقرلا.



هورتس .فإ يروغيرغ
نإ سإ وي ،يس سإ ،نتباك
نيفظوملا سيئر



شيجلا ةرازو                                 
يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالس

تسيو ثرون ،تيرتس يج 441
20314-1000 ةمصاعلا ،نطنشاو

ىلع در
ةيانعل

فإ – مريس

قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملل ةركذم

 ةرازو :قارعلا ةيمنت قودنص – 10-020 ىلع يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالس در :عوضوملا
ةيرادإلاو ةيلاملا ةياقرلا تاءارجإ نيسحت ىلإ ةجاحب عافدلا

.اهيلع قيلعتلاو ريرقتلا ةدوسم ةعجارمل ةصرفلا هحنم يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالس رِّدقي

 تامدخلا ءارزوو ،)يلاملا بقارملا( عافدلا ةرازو ليكو ىلإ ةهجوم تناك تايصوتلا نأل ًارظن
 .تايصوتلا ىلع ًادر مدقي ال يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالس نإف ،ةيكريمألا ةيزكرملا ةدايقلاو
 ةنيعم ةغل نأشب تاقيلعتلا نم ددع هيدل يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالس نإف ،ىرخأ ةيحان نم
 .تاهيوشت وأ تافوذح دجوي ثيح ريرقتلا يف

 
 نم رثكأ نع ةلصفم تامولعم مَّدق دق يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالس نأ حيضوت بجي
 ىلإ دوعت ةيئاهنلا غلابملا يف تاقورف يأو .اهاقلت دق ناك قارعلا ةيمنت قودنصل رالود ينويلب
 ةطلس لبِق نم اهظفح مت دق معدلا قئاثو نوك ىلإو ،مئالم لكشب اهديدحت متي مل لاومأ
.ىلوألا ةلحرملا يف ةتقؤملا فالتئالا

 يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالس اهب ظفتحي يتلاو ةيقبتملا قارعلا ةيمنت قودنص لاومأ نإ
 لاومألا تناك اذإ ام ديدحتل دوقعلل ةيعافدلا دوقعلا قيقدت ةلاكو قيقدت تايلمع رظتنن اننأل يه
 هنأب يكريمألا شيجلا يف ةسدنهلا حالس دقتعيو .سكعلا مأ نيلواقملا نم ةموكحلل ةقحتسم
 دوقعلا قيقدت ةلاكو قيقدت تايلمع لامكتسا لبق لاومألا هذه ةداعإ مئالملا ريغ نم نوكيس
.دوقعلل ةيعافدلا

.)202-761-5844( يليد نوج يه تاقيلعتلا هذه نأشب يب لاصتالا ةطقن نإ



دئاقلا نع

رليم .يس يلزيو
دراوملا ةرادإ ريدم



 تامولعمو قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا ةمهم - ـه قحلملا
هب لاصتالا

قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا ةمهم

 ةداعإل ةيكريمألا تايلمعلاو جماربلاو ططخلاب قلعتي اميف
 ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا نإف ،قارعلا يف رامعإلا
  :ةيعوضومو ةيلالقتساب مِّدقي قارعلا رامعإ
 شيتفتو قيقدت تايلمع لالخ نم ةعجارمو فارشإ
ةلماش قيقحتو
 زيزعتل تاسايسلا نأشب تايصوتلاو ةروشملا ميدقت
ةيلاعفلاو ةءافكلاو داصتقالا
 لايتحالا فشكو عنم لالخ نم تافلاخملا عدر
ةءاسإلاو ردهلاو
 ريزوو ،ةيجراخلا ريزو ىلإ تاليلحتو تامولعم ميدقت
 لالخ نم يكريمألا بعشلاو ،سرغنوكلاو ،عافدلا
ةيلصف ريراقت

 ماعلا شتفملا تاداهشو ريراقت نم خسن ىلع لوصحلا
قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا

 صاخلا ماعلا شتفملا قئاثو نم خسن ىلع لوصحلل
 عقوملا ىلإ بهذا ،ةفلكت يأ نودب قارعلا رامعإ ةداعإل
 قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملل ينورتكلإلا
)www.sigir.mil(

 ةثاغإ جمارب يف ةءاسإ وأ رده وأ لايتحا نع غالبإلل
قارعلا رامعإ ةداعإو

 غالبإلا لالخ نم ةءاسإلاو ردهلاو لايتحالا عنم يف دعاس
 نخاسلا طخلا ىلع ةينوناق ريغ وأ ةهوبشم ةطشنأ نع
:قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملل
/www.sigir.mil   :ينورتكلإلا عقوملا

submit_fraud.html
4063-602-703   :فتاه
2003-301-866   :يناجملا مقرلا



سرغنوكلا نوؤش غريبنيو ليليه
سرغنوكلا نوؤشل ماعلا شتفملا دعاسم
 ماعلا شتفملا بتكم:يديربلا ناونعلا

قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا
 Army 400 /فيارد يفين يمرآ 400

Navy Drive
  Arlington, VA اينيجريف ،نوتغنيلرآ

22202-4704
0368-604-703:فتاه
:ينورتكلإلا ديربلا

hillel.weinberg@sigir.
mil

ناروه اروبيدةماعلا نوؤشلا
ةماعلا نوؤشلا ريدم
قارعلا رامعإ ةداعإل صاخلا ماعلا شتفملا بتكم:يديربلا ناونعلا

Army Navy Drive 400 /فيارد يفين يمرآ 400
Arlington, VA  22202-4704   اينيجريف ،نوتغنيلرآ
1217-428-703:فتاه
0817-428-703:سكاف
 HYPERLINK:ينورتكلإلا ديربلا
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PAGE  

PAGE  22




