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2070

 ةيتيوكلا ءابنألا ةلاكو

اسمنلاو تيوكلا نيب يراجتلا لدابتلا

 نيب يراجتلا لدابتلا مجح نأ ،تبسلا ،ةيواسمنلا ةيبرعلا ةراجتلا ةفرغل ماعلا نيمألا ،ةجوخ رضم روتكدلا ركذ
120 وحن هغولب اعقوتم 2018 ماع نم لوألا فصنلا لالخ (رالود نويلم 66 وحن) وروي نويلم 58 غلب اسمنلاو تيوكلا

.يناثلا فصنلا ماقرأو تانايب لامتكا دعب (رالود نويلم 136.5 وحن) انويلم

 عفتري ةيجراخلا تيوكلا ةراجت ضئاف•

عبات

قيلعتةءارق



ثحبلا

 لوخد ليجست



 اديدج ايراجت اطاشن 14 فيضت تيوكلا•

 ،تيوكلا يف هدقع عمزملا ةيبرعلا ةيراجتلا فرغلل (ةيمقرلل لوحتلا) عامتجا يف هتكراشم ةبسانمب ،ةجوخ لاقو
 تارهوجملاو ةيودألاو ءافطإلا تابرعو تارايسلا اهنمو تيوكلل تاجتنملا نم ديدعلا ردصت اسمنلا نإ ،لبقملا نينثإلا
 ةيئابرهكلاو ةيكيناكيملا ةزهجألاو ةمعطألا ىلإ ةفاضإلاب ،تيوكلا يف ةريبك ةرهشب ىظحت يتلا تاكراملا نم
.تايواميكلاو

 اتفال ،اسمنلاو تيوكلا نيب مئاقلا يداصتقالا نواعتلا ىوتسمب ةيواسمنلا ةيبرعلا ةراجتلا ةفرغل ماعلا نيمألا داشأو
."تاحاجنلاو قلأتلا نم ديزمل علطتنو رمتسم روطت يف" هنأ ىلإ

 عم ةيبرعلاو ةيلحملا ةيراجتلا فرغلا لكل ةينورتكلإ ةيتامولعم تاصنم ةماقإ ةشقانم عامتجالا لالخ متيس هنأ ركذو
 قيرطب ةيتوبكنعلا ةكبشلا لالخ نم ةيداصتقا تامولعم ىلع لوصحلا نم نيكرتشملا نيكمت فدهب ةيملاعلا فرغلا

.ةسلسو ةلهس

 ريبك لكشب مهست اهنأ ىلإ اريشم ،تيوكلاو ةيبرعلا ةيواسمنلا ةفرغلا نيب مئاقلا نواعتلاو تاءاقللا ةيمهأ ةجوخ دكأو
.تايوتسملا فلتخم ىلع ةيواسمنلا–ةيتيوكلا تاقالعلا زيزعت يف

 دادعتسا ةجوخ دكأ (2035 ةديدج تيوك) تيوكلا يف ةيمنتلا ةطخ عيراشم ضعب يف اسمنلا ةمهاسم ةيناكمإ لوحو
 ةصاخ ةربخو ليوط عاب اهل ةيواسمنلا تاكرشلا نإ ىلإ اتفال ،ىربكلا عيراشملا ضعب يف لوخدلل ةيواسمنلا تاكرشلا
 يف ىربكلا عيراشملا نم ددع يف اقباس تمهسأ ثيح ،ديدحلا ككسلاو ةقاطلاو ةحصلاو ةيتحتلا ةينبلا تاعاطقب
.تيوكلا

 تاسسؤملاو تاكرشلا نيب ريبك رودب موقت 1989 ماع تسسأت يتلا ةيواسمنلا ةيبرعلا ةراجتلا ةفرغ نأ ركذي
 ىوتسمب ءاقترالل ةمئالملا فورظلا داجيإو ةلدابتملا ةقثلا خانم زيزعت فدهب ةيبرعلاو ةيواسمنلا ةيلاملاو ةيداصتقالا
 لدابتلاو يداصتقالا نواعتلا رصاوأ معد نع الضف ،برعلاو نييواسمنلا ءاكرشلا نيب ةيراجتلاو ةيداصتقالا تاقالعلا
.ةيبرعلا لودلاو اسمنلا نيب يراجتلاو يفاقثلا
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