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قبم ٔبؼذبٍٛ  األَذَٔٛغٛت عٕق األعٓى بؼُٕاٌ: "سد فؼم أطشٔدت. .2102نُٛٙ. . يغشٔدت
 "2101نؼبو  نهتجبسة انذشة )يُطقت انتجبسة انذشة( اتفبقٛت االعٛبٌ ٔانصٍٛ

 .MMعٕعٛبتٕ،  أجٕط :انًغتشبس
)يُطقت انتجبسة نهتجبسة انذشة  اتفبقٛت بٍٛ االعٛبٌ ٔانصٍٛ انذذث، انكهًبث: دساعت يفتبح

 نهُشبغ ٔدجى انتذأل غٛش طبٛؼٙ انؼٕدة انذشة(، ٔأعؼبس األعٓى، ٔانؼٕدة،
 

ال ًٚكٍ أٌ أَشطت عٕق سأط انًبل ال ًٚكٍ فصهٓب ػٍ بؼط انًؤثشاث انبٛئٛت، 
ٔببنتبنٙ، فئٌ ْزِ انتأثٛشاث تؤثش ػهٗ األعٓى  ٔكالًْب انبٛئت االقتصبدٚت ٔغٛش االقتصبدٚت.

يًبسعت انتجبسة انذشة ٜعٛب  عٛت نًجًٕػت يتُٕػت يٍ األدذاث يٍ دٕنّ.تكٌٕ أكثش دغب
، تعى انذكٕيت انًذهٛت إلصذاس عٛبعت إنغبء 2101ُٚبٚش  0ٔانصٍٛ انز٘ تى تذشُّٛ فٙ 
٪ ببنُغبت نبؼط انغهغ، ٔتهك ْٙ انغٛشايٛك ٔاألدزٚت 1انتؼشٚفبث انجًشكٛت ػهٗ 

ٔاالنكتشَٔٛبث، ٔانًٕاد انغزائٛت  صهب، ٔقبػذةٔانًُغٕجبث ٔانًالبظ انجبْضة ٔانذذٚذ ٔان
تٓذف ْزِ انذساعت إنٗ يؼشفت سد فؼم عٕق سأط انًبل  ٔانًششٔببث، ٔانًٕاد انكًٛٛبئٛت.

 2101قبم ٔبؼذ اتفبق بٍٛ انصٍٛ ٔاالعٛبٌ نهتجبسة انذشة )يُطقت انتجبسة انذشة( فٙ ػبو 
بٛؼٛت َٔشبغ تجبس٘ دة غٛش طْٕٔ يب ٚتعخ يٍ يؤششاث دشكت عؼش انغٓى، ٔانؼبئذ، ٔػٕ

 ٔدذة انتخضٍٚ.
 

ششكت يٍ  01انؼُٛبث انًغتخذيت ْٙ  تغتخذو ْزِ انذساعت يُٓج دساعت انذذث.
بؼذ  01ٕٚيب قبم انذذث ٔ  01ٕٚيب ٔ  21فتشة انذساعت ْٙ  يختهف انقطبػبث انفشػٛت.

ػُٛت فشظٛت اعتخذاو تذهٛم  ٔقٕع انذذث.ٔٚتى اختببس بٕاعطت انتذهٛم انٕصفٙ ٔانفشظٛت.
 ٙ تغتخذو ػُٛت ٔادذة اختببس )ث(.االختببس، فٙ دٍٛ أٌ انتذهٛم انٕصف-)ث(االقتشاٌ 

 
، ٔيٍ انًؼشٔف GIS  5%يٍ تذهٛم انؼُٛبث انتٙ تقشٌ اختببس )ث( يغ يغتٕٖ 

أَّ ال ٕٚجذ فشق كبٛش بٍٛ، استفغ عؼش عٓى ػٕدة، ٔػٕدة غٛش طبٛؼٛت َٔشبغ انتذأل دجى 
َتبئج  .2101( فٙ ػبو  انذشة فٙ آعٛب ٔانصٍٛ )اتفبقٛت انتجبسة انذشةقبم ٔبؼذ نهتجبسة 

تظٓش فبسقب كبٛشا بٍٛ عؼش انغٓى قبم  % GIS 5اختببس ػُٛت يغ يغتٕٖ يٍ  T-0تذهٛم 
ٔيغ رنك،  .2101ٔبؼذ نهتجبسة انذشة بٍٛ االعٛبٌ ٔانصٍٛ )يُطقت انتجبسة انذشة( فٙ ػبو 

انتذأل دجى َشبغ قبم ٔبؼذ اتفبق بٍٛ انصٍٛ  ٔػٕدة، ٔػٕدة غٛش طبٛؼٛت ٔيتغٛشاث
ٚذذث  نٛظ نّ أ٘ يذنٕل. 2101ٔاالعٛبٌ نهتجبسة انذشة )يُطقت انتجبسة انذشة( فٙ ػبو 

رنك ألٌ انغٕق نى ٚؼشف ببنفؼم يؼهٕيبث ٔيٍ ثى يٍ انًتٕقغ انتٕصم انٗ اتفبق يٍ خالل 
نؼٕدة، ٔانؼٕدة غٛش انٓبئم انز٘ سدب بّ فٙ انغٕق يغ اَخفبض فٙ عؼش انغٓى، ٔا

بؼط انًغتثًشٍٚ االعتفبدة يٍ ْزا انذذث يٍ خالل ششاء عؼش انغٓى يُخفط  طبٛؼٛت.
ٔخالصت  ٔٚظٓش رنك يٍ صٚبدة فٙ َشبغ دجى انتذأل. ٔبٛؼّ ػُذ أعؼبس األعٓى يشتفؼت.

انقٕل، اعتُبدا إنٗ انًؼهٕيبث كفبءة انغٕق، ٔٚتى تصُٛفٓب فٙ عٕق انؼبصًت االَذَٔٛغٛت 
 ٗ كفبءة شكم شبّ قٕ٘.إن

 


