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 جٕصف فشح

 
يشفؤ ثٛشٔد ٚغٛش ػكظ انزٛبس. فبنمطبػبد االلزصبدٚخ انًخزهفخ رؼبَٙ يٍ انخغبئش ٔانزشاجؼبد، ثًُٛب ٚالدظ اٌ يشفؤ 

ثٛشٔد يب صال ٚذمك االسلبو انمٛبعٛخ اٌ ػهٗ صؼٛذ انجضبئغ انًغزٕسدح ٔانًصذسح ٔدشكخ انذبٔٚبد أ ػهٗ صؼٛذ 
 الصيبد انذاخهٛخ ٔاالدذاس االيُٛخ انجبسٚخ فٙ انًُطمخ ٔانجٕاس.انغٛبساد انزٙ ٚزى رذأنٓب سغى رفبلى ا

ٔلذ أضخ سئٛظ انغشفخ انذٔنٛخ نهًالدخ فٙ ثٛشٔد اٚهٙ صخٕس اٌ انغجت انًجبشش نٓزِ انُزبئج انجٛذح ٚؼٕد انٗ رذٕل 
ًفشٔضخ ػهٗ عٕسٚب. نجُبٌ انٗ يذطخ رٕسٚذ نهجضبئغ نزغطٛخ االعٕاق انغٕسٚخ، ثغجت انؼمٕثبد االلزصبدٚخ انغشثٛخ ان

كًب اٌ انًخبطش انًذذلخ ثبنشبدُبد انؼبثشح نالساضٙ انغٕسٚخ ثغجت االدذاس االيُٛخ دفؼذ لغًبً كجٛشاً يٍ انزجبس 

 انهجُبٍَٛٛ انٗ رذٕٚم يغزٕسدارٓى ٔصبدسارٓى انزٙ كبَذ رزى ثشاً يٍ ٔانٗ انذٔل انؼشثٛخ انٗ يشفؤ ثٛشٔد.
ٗ اٌ ْزِ انذشكخ انجٛذح عزغزًش انٗ ايذ غٛش يُظٕس، دزٗ ثؼذ ػٕدح االيٍ ان« انذٚبس»ٔاشبس صخٕس فٙ دذٚثّ نـ

ٔاالعزمشاس انٗ عٕسٚب، فبنًشفآٌ انغٕسٚبٌ: انالرلٛخ ٔطشطٕط، نٍ ٚكَٕب لبدسٍٚ ػهٗ اعزٛؼبة يب لذ رذزبجّ عٕسٚب 
 يٍ يٕاد ٔثضبئغ الػبدح اػًبس يذَٓب ٔيصبَؼٓب انًذيشح.

انزٙ يب ٚضال انًشفؤ ٚؼبَٙ يُٓب يغ اَجبص يششٔع انزٕعؼخ ٔانزجٓٛض ٔانًزٕلغ فٙ ٔأيم صخٕس اٌ رذم اصيخ االصددبو 

 انشثغ االخٛش يٍ انؼبو انذبنٙ.
 2012اسلبو لٛبعٛخ فٙ رًٕص 

ٔاػهٍ صخٕس اٌ شٓش رًٕص انذبنٙ، شٓذ رذطٛى ألسلبو لٛبعٛخ نى ٚشٓذ يثهٓب يشفؤ ثٛشٔد يُز رذشٍٛ يذطخ 
االف دبٔٚخ ًَطٛخ ْزا انشٓش، ْٕٔ انشلى  104كٍ انًشفؤ يٍ انزؼبيم يغ اكثش يٍ . فمذ ر2005ًانذبٔٚبد فٙ انؼبو 

االكجش انز٘ ٚغجم فٙ شٓش ٔادذ دزٗ ربسٚخّ. كًب عجهذ دشكخ انذبٔٚبد انًصذسح يألٖ ثجضبئغ نجُبَٛخ سلًب لٛبعٛب 
 االف دبٔٚخ ًَطٛخ. 8جذٚذا، ػُذيب رجبٔص ػذدْب ػزجخ انـ 

 ، ٚزجٍٛ يب ٚهٙ:2013ٔ 2012شكخ يشفؤ ثٛشٔد خالل انُصف االٔل يٍ انؼبيٍٛ ٔثبنؼٕدح انٗ انًمبسَخ ثذ

 ثبنًئخ. 5ثبخشح فٙ انُصف االٔل يٍ انؼبو انذبنٙ ٔثُغجخ  1058يجًٕع انجٕاخش: اسرفغ انٗ 
 ثبنًئخ. 16يهٌٕٛ طٍ ٔثضٚبدح َغجزٓب  3.566كًٛبد انجضبئغ انًغزٕسدح: ثهغ ٔصَٓب االجًبنٙ 

 ثبنًئخ. 29انف طٍ ٔثُغجخ  525ذسح: اسرفغ ٔصَٓب انٗ كًٛبد انجضبئغ انًص
انف دبٔٚخ ًَطٛخ  558ايب دشكخ انذبٔٚبد انزٙ رذأنٓب يشفؤ ثٛشٔد خالل انُصف االٔل يٍ انؼبو انذبنٙ، فجهغ يجًٕػٓب 

 ثبنًئخ. 8ثًُٕ َغجزّ 

انف دبٔٚخ ًَطٛخ خالل  185ب ٔدممذ دشكخ انذبٔٚبد انًغزٕسدح ثشعى االعزٓالن انًذهٙ صٚبدح كجٛشح، فجهغ يجًٕػٓ
ثبنًئخ. ثًُٛب عجهذ دشكخ انذبٔٚبد انًصذسح انًألٖ ثجضبئغ نجُبَٛخ  23انُصف االٔل يٍ انؼبو انذبنٙ، ثبسرفبع َغجزّ 

 ثبنًئخ. 41انف دبٔٚخ ًَطٛخ ٔثًُٕ َغجزّ  38سلًب كجٛشا، فجهغ يجًٕػٓب 
ثبنًئخ. ٔٚزكش اٌ اداسح يشفؤ ثٛشٔد  11بٔٚخ ًَطٛخ ٔثُغجخ انف د 178ايب دشكخ انذبٔٚبد ثشعى انًغبفُخ فزشاجؼذ انٗ 

ْٙ انزٙ طهجذ يٍ انششكزٍٛ انهزٍٛ رؼزًذاٌ يشفؤ ثٛشٔد يشكضا نذشكخ انًغبفُخ، رخفٛض ْزِ انذشكخ ثصٕسح يٕلزخ، 
 يٍ اجم انزخفٛف يٍ االصددبو انشذٚذ انز٘ ٚؼبَٙ يُّ يشفؤ ثٛشٔد، ٔنذٍٛ اَجبص يششٔع انزٕعؼخ ٔانزجٓٛض.

 سرفبع كجٛش ثذشكخ انغٛبسادا

 ثبنًئخ. 20انف عٛبسح ثًُٕ َغجزّ  48ٔدممذ دشكخ انغبساد انزٙ رؼبيم يؼٓب يشفؤ ثٛشٔد سلًب كجشا، فجهغ 
يالٍٚٛ دٔالس فٙ  106ٔلذ اَؼكغذ ْزِ انذشكخ انكجٛشح اٚجبثب ػهٗ انًجًٕع انؼبو نهٕاسداد انًشفئٛخ انزٙ اسرفؼذ انٗ 

 ثبنًئخ ػًب كبَذ ػهّٛ فٙ انفزشح رارٓب يٍ انؼبو انًبضٙ. 25بنٙ، ٔثُغجخ انُصف االٔل يٍ انؼبو انذ



ٔأضخ صخٕس اَّ فٙ انٕلذ انزٙ رشكٕ فّٛ كبفخ انمطبػبد االلزصبدٚخ يٍ رشاجغ دشكخ انجٛغ ٔانششاء فٙ االعٕاق 

اٌ يشفؤ ثٛشٔد ْٕ انًغزفٛذ »انهجُبَٛخ َزٛجخ نالٔضبع انًزٕرشح فٙ انجالد ٔاالدذاس االيُٛخ انجبسٚخ فٙ انًُطمخ، َشٖ 
فبنزبجش انهجُبَٙ انز٘ كبٌ ٚغزٕسد ػذدا يذذٔدا يٍ انذبٔٚبد ٔكًٛبد انجضبئغ نزغطٛخ دبجبد «. االٔل يٍ ْزِ االدذاس

االعٕاق انهجُبَٛخ، ضبػف يٍ دجى يغزٕسدارّ نزغطٛخ االعٕاق انغٕسٚخ اٚضب، ٔانًطهٕة يُٓب رؤيٍٛ ادزٛبجبد اكثش 
عٕس٘. كًب اٌ اغالق انذذٔد انجشٚخ ثصٕسح كبيهخ ثٍٛ عٕسٚب ٔرشكٛب، ادٖ انٗ رذٕٚم االعزٛشاد يهٌٕٛ يٕاطٍ  22يٍ 

ٔانزصذٚش يٍ نجُبٌ ٔانٗ رشكٛب يٍ انجش انٗ انجذش ثٕاعطخ ثٕاخش انشٔ/سٔ )انؼجبساد( فٙ يشفؤ طشاثهظ أ ثجٕاخش انذبٔٚبد 

 ػجش يشفؤ ثٛشٔد.
انشبدُبد نالساضٙ انغٕسٚخ ادٖ انٗ سفغ اجٕس انُمم انجش٘ ثٍٛ نجُبٌ  ٔال ثذ يٍ االشبسح اٚضب انٗ اٌ يخبطش ػجٕس

ٔانذٔل انؼشثٛخ ٔصٚبدح سعٕو انزؤيٍٛ، ٔثبنزبنٙ رذٕل لغى كجٛش يٍ ػًهٛبد االعزٛشاد ٔانزصذٚش انزٙ كبَذ رزى ثشا يٍ 
 انذٔل انؼشثٛخ ٔانٛٓب، انٗ يشفؤ ثٛشٔد.

العزمشاس انٗ عٕسٚب، فؼُذيب ٚكٌٕ جبسن ثخٛش، ركٌٕ اَذ ثخٛش، َذٍ َزًُٗ ػٕدح االيٍ ٔانغالو ٔا»ٔاضبف صخٕس: 
ػهًب اٌ ػٕدح االيٍ ٔانغالو انٗ عٕسٚب عزضبػف يٍ انذشكخ فٙ يشفؤ ثٛشٔد الٌ انًشفؤٍٚ «. ٔانؼكظ صذٛخ

خ انغٕسٍٚٛ طشطٕط ٔانالرلٛخ، نٍ ٚكَٕب لبدسٍٚ ػهٗ اعزٛؼبة يب رذزبجّ عٕسٚب الػبدح اػًبس يذَٓب ٔثُٛزٓب انفٕلٛ

 ٔانزذزٛخ ٔيصبَؼٓب انًذيشح.
 رُفٛز يششٔع انزٕعٛغ ٔانزجٓٛض

يٍ جٓخ ثبَٛخ، اشبس صخٕس انٗ اٌ رُفٛز يششٔع رٕعؼخ يذطخ انذبٔٚبد ٔرجٓٛضْب جبس ػهٗ لذو ٔعبق، ٔاٌ اداسح 
انف يزش يشثغ، ٔثبششد  90انًشفؤ كبَذ اعزهًذ انمغى انًُجض يٍ انجبدخ انجذٚذح فٙ انًذطخ ثًغبدخ دٕانٗ 

 بعزخذاو ْزا انمغى يًب عبْى فٙ اعزٛؼبة لغى يٓى يٍ دشكخ انذبٔٚبد انزٙ رٕاصم ًَْٕب.ث

ٔأشبس انٗ اٌ االَزٓبء يٍ رُفٛز يششٔع انزٕعؼخ ٔانزجٓٛض عٛشفغ ػذد انشافؼبد انجغشٚخ انذبنٛخ انزٙ رغزخذو فٙ 
انًغبػذح انؼبيهخ فٙ ثبدخ  سافؼخ جغشٚخ، كًب ٚشرفغ ػذد انشافؼبد 12سافؼبد انٗ  6رفشٚغ ٔشذٍ انغفٍ يٍ 

يزش  1100فٙ يذطخ انذبٔٚبد  16سافؼخ يغبػذح، ٔعٛجهغ طٕل انشصٛف انًشكض٘ سلى  36سافؼخ انٗ  18انًذطخ يٍ 
يزشاً. ٔثبنزبنٙ رصجخ انًذطخ لبدسح ػهٗ  16.5يزش، كًب عٛجهغ ػًك يٛبِ انمغى انجذٚذ يٍ انًذطخ  600ثذال يٍ 

يهٌٕٛ دبٔٚخ ًَطٛخ  1.5فٙ انؼبنى، كًب اٌ لذسرٓب االعزٛؼبثٛخ عزشرفغ انٗ دٕانٗ انزؼبيم يغ أكجش عفٍ انذبٔٚبد 
 عُٕٚب.

ٔأيم صخٕس اٌ رذم أصيخ االصددبو ثصٕسح َٓبئٛخ يغ اَجبص يششٔع انزٕعؼخ ٔانزجٓٛض ٔاعزخذاو انًذطخ ثكبيم طبلزٓب 

 فٙ انشثغ االخٛش يٍ انؼبو انجبس٘.
د انزصبيٛى نجُبء يذطخ دبٔٚبد ًَٕرجٛخ جذٚذح غشة انًذطخ انذبنٛخ، ٔاٌ ٔصٚش ٔكشف صخٕس ثؤٌ اداسح يشفؤ ثٛشٔد اَجض

االشغبل انؼبيخ ٔانُمم غبص٘ انؼشٚضٙ ٚجذ٘ اْزًبيب خبصب نهزؼجٛم فٙ ثُبء ْزِ انًذطخ، ألٌ انًذطخ انذبنٛخ 
اٌ ػذح ششكبد يالدخ ٔثبنشغى يٍ انزٕعؼخ انجذٚذح، نٍ ركٌٕ لبدسح ػهٗ اعزٛؼبة دشكخ انذبٔٚبد انًزٕلؼخ، خصٕصب 

ثذشٚخ كبَذ اثذد سغجزٓب فٙ اػزًبد يشفؤ ثٛشٔد يشكضا نؼًهٛبد انًغبفُخ، أعٕح ثبنششكزٍٛ انذبنٛزٍٛ، نكٍ اداسح 

 انًشفؤ نى رزجبٔة يغ سغجزٓب ألٌ انًشفؤ غٛش لبدس دبنٛب ػهٗ اعزٛؼبة انًضٚذ يٍ دشكخ انًغبفُخ.
ذمٛك انًضٚذ يٍ انُزبئج انجٛذح ٔرفؼٛم دٔسِ انًذٕس٘ فٙ انًُطمخ، ٔأكذ اخٛشا، اٌ يشفؤ ثٛشٔد عٛكٌٕ لبدسا ػهٗ ر

 ششط انًذبفظخ ػهٗ انذذ األدَٗ يٍ األيٍ ٔاالعزمشاس انهزٍٚ ُٚؼى ثًٓب انجهذ دبنٛب.

 

 


