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 امقبهرث فٌ امورورً االزدحبه

 امووليج امحنول ولذمك مألشتبة عبه عرض

 

ٕ  اهزضبى ألشتبة خضوٖل ُٕ اهلبُرث فٕ اهيرّرٔ االزدضبى دراشج يً األّهٓ اهيرضوج أً إهٓ تبهٌؼر  فضشية  اهليبُرث  في
 اهيرضوج سِّد إهٓ اشخٌبدا هيضخيوجا اهضوّل أٖغب ٖلدى اهـبى شخـراعاال ُذا فئً االكخظبدٖج، هوخنبهٖف اهيتدئٕ اهخلدٖر ّنذهم
ٔ  هوٌلل  اهدّهٕ اهتٌم اكخرضِب اهخٕ اإلشخراخٖسٖج ّيٌِب اهشبتلج، ّاهدراشبح اهدراشج ُذٍ يً خٌفٖذُب اهسبرٔ اهذبٌٖج  اهضغير

  .اهنترْ اهلبُرث فٕ

ٕ  رضويج ت اهلٖيبى  ـٌدف .أشوأ إمي شٌء وى امقبهرث فٌ امورور حرلج فٌ وامخأخٍراح االزدحبه وشلنج خشٍر .1  في
 اهيٖـبد، فٕ يِى اسخيبؽ إهٓ ّهوّظّل .األكل ؿوٓ اهيـخبد اهّكح غـفٕ كغبء ٖخّكؾ أً اهيرء ؿوٓ ٖسة اهذرّث، شبؿبح

 ضيّادد  تشتة يخنررث نبٌح ّإً اهيخّكـج غٖر اهخأخرضبالح  هيّاسِج إغبفٖب ّكخب اهضشتبً فٕ ٖأخذ أً اهيرء ؿوٓ ٖسة
ٓ  ٖتوغ اهرئٖشٖج اهيشبراح فٕ اهشرؿج ّيخّشػ .اهيرنتبح ـػلّخ األيٌٖج، اهخفخٖص ّؿيوٖبح اهػرٖق،  ٌظيف  األكيل  ؿوي

 تـيع  ؿوٓ اهشرؿج إً تل ،(اهشبؿج فٕ نٖوّيخرا 84-64) اهيـخبد فٕ اهيخّكـج اهشرؿبح (اهشبؿج فٕ نٖوّيخرا 15-44)
 اهلظيٖرث  تبهرضالح هلٖبىا األشرؽ يً األضٖبً تـع فٕ ٖسـل اهذٔ األير ذهم، يً أشّأ اهلبُرث ّشػ فٕ اهفرؿٖج اهػرق

 .األكداى ؿوٓ

 زٖبدث ؿوٓ ّٖضسؾ رخٖظب ّاهدٖزل اهتٌزًٖ شـر ٖسـل اهّكّد فدؿى .لثٍرث أشتبة امقبهرث فٌ امورورً منخلدس .2
 ضرنج فٕ اهيخزاٖد اهخندس خسبرٔ هً اهشرٖـج اهػرق فٕ اهنتٖرث االشخذيبراح ّضخٓ اهػرق، ؿوٓ اهخبظج اهشٖبراح ؿدد

 ّكّف أيبنً ألً اهيرّر، ؿركوج فٕ يخشتتج اهضّارؽ، فٕ اهّكّف أّ ّاهدّراً اهوف إهٓ إيب هشٖبراحا ّخغػر  .اهيرّر
 هيدٌٖيج  تبهٌشتج سدا يضدّد اهيخرّ خغػٖج ٌػبق هنً يرخفؾ هويخرّ اهرنبة اشخخداى ّيـدل .هِب ّسّد ال أّ كوٖوج اهشٖبراح

 هنٌِيب  اهٌيبس،  يً اهنذٖر ٌلل فٕ األسرث ّشٖبراح تبط اهيٌٖٕ يرنتبح ّخشبؿد .ّؿخٖلج كوٖوج ّاهضبفالح نبهلبُرث، نتٖرث
 اهيضيبث ّأيبنً ؿتيّر   .أنتر تشِّهج ّإٌزاهِى اهرنبة خضيٖل ؿوٓ ّكدرث ٌّؼبفج أيبٌب أنذر خنًّ أً إهٓ ؿبى تّسَخضخبر 

 ّيٌـػفيبح  كوٖوج رقاهػ ّخلبػـبح اهغّئٖج اهيرّر ّإضبراح .األرظفج اهسبئوًّ اهتبؿج ٖشد يب ّغبهتب كوٖوج اهػرق ؿوٓ
ً  خٌفٖيذ  ّشيّء  اهشبئلًٖ شوّنٖبح خؤدٔ يب ّغبهتب .هوغبٖج تػٖئج اهيرّر ّضرنج شٕء تضنل خدار اهدّراً ٓ  اهليّاٌٖ  إهي

 .اهيرّر تلّاؿد اهـبى االشخخفبف

 .شنيوٍب  اموحنٌ اميبخج إجوبمٌ وى اموبئج فٌ 4 إمي امقبهرث فٌ امورورً منخلدس االقخصبدٍج امخلبمٍف خصل قد .3
 ّاٗذيبر  اهّكّد، خنبهٖف زٖبدث ؿوٓ خضخيلتل  ،فٕ االٌخلبل ّ اهّظّل خأخرؿوٓ اه هوخندس االكخظبدٖج اهخنبهٖف  خلخظرالّ

ً  نوِب، خسيٖـِب خى ّإذا .االكخظبدٖج اإلٌخبسٖج ؿوٓ ّاٗذبر ّاهضّادد، اهِّاء ٌّؿٖج شّء ؿً اهٌبسيج اهظضٖج  اهخنوفيج  فيئ
ٕ  .هيظير  اهيضوٕ اهٌبخز إسيبهٕ يً اهيبئج فٕ 4 إهٓ خظل كد اهيرّرٔ هوخندس اهشٌّٖج االكخظبدٖج  خشيبرث  ُيذا  ّٖـٌي
  1(.شٌّٖب دّالر يوٖبراح 8) شٌّٖب سٌَٖ يوٖبر 54 إهٓ خظل هيظر اكخظبدٖج

                                                           
 األّهٓ اهيرضوج خضوٖل ُّأسِرٔ .اهيضوٕ اهٌبخز إسيبهٕ يً اهيبئج فٕ 5.1 ضّاهٕ ُّ االكخظبدٖج هوخنوفج أّهٖب خلدٖرا األّهٓ اهيرضوج خغيٌح  1

 االكخظبدٖج اهيخغٖراح يً كوٖل ّهـدد (اهيضوٖج اهػرق ضتنج يً نتٖر هسزء اهخلدٖراح تبشختـبد) اهلبُرث فٕ اهػرق ضتنج يً فرؿٖج هيسيّؿج
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ٌ  امخلبمٍف ملى امورورً، منخلدس تبهعب ثويب  خقرٍتب امعبمه فٌ املترى وامحواطر امودى لل خدفع .4  خخحونهنب  امخن
ٓ  اهيِدرث ّاأليّال اهخأخٖراح تشتة 2شٌّٖب دّالر يوٖبراح 14 خخشر ٌّّٖٖرمف .وفرظج امقبهرث  ّضيدُيب  اهّكيّد  ؿوي
ّخشبئر اهلبُرث نتٖرث تدرسج غٖر ؿبدٖج تبهٌؼر إهٓ األُيٖج اهٌشيتٖج هويدٌٖيج     3.شٌّٖب دّالر يوٖبراح 5 خخشر ّسبنرخب

ّخيذل خشيبئر  ( فٕ اهيبئج 4047)يضوٕ األيرٖنٕ ػفٖفج فخشبئر ٌّّٖٖرم تبهٌشتج إلسيبهٕ اهٌبخز اه .الكخظبد يظر ؿيّيب
فٕ اهيبئج يً إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ إلٌدٌّٖشٖب، ّهذهم فئً اهخنوفج اهٌشتٖج هوخندس فٕ اهلبُرث إهٓ إسييبهٕ   406سبنرخب ٌضّ 

 .فٕ اهيبئج 4ختوغ ضٖد اهٌبخز اهيضوٕ هيظر يرخفـج 

 وهونب   :رئٍشٍٍى ٍىحن عني أشبشب امودى فٌ اموعقدث مورورًا امخلدس وشلنج وعبمجج فٌ امعبمه خجبرة خخرلز .5
 سدا يخػّر تأٌَ األّرّتٖج اهيدً يـؼى فٕ اهـبى اهٌلل ٖخيٖز  .امخبصج امورلتبح اشخخداه خلنفج وزٍبدث امعبه اميقل خحشٍى

 ّيٖشيّرث  ّيأيٌّيج  ٌؼٖفج تأٌِب ...( ّاهضبفالح ّاهخراى اهيخرّ) اهٌلل ُذا ّشبئل نل ّخخشى  .ّاهٌّؿٖج اهخغػٖج ضٖد يً
 ولبى أً فٌ االٌخلبل يً (ٌّشبء ّرسبال ّفلراء أغٌٖبء) اهيشبفرًٖ فئبح لل خينًٖ ُّ ذهم يً ّاهِدف  .ّيخنبيوج اهخنوفج

 أنذر خرفب ٖظتص اهذرّث شبؿبح فٕ اهخبظج اهشٖبراح اشخخداى فئً سٖدث اهـبى اهٌلل ّشبئل خنًّ ّضٌٖيب  .خلرٖتب اهيدٌٖج فٕ
 اهشيٖبراح  ّكيّف  ّرشيّى  اهػرق رشّى خالل يً نتٖرا ذيٌب ٖدفـّا أً ؿوِٖى اهخرف ُذا ٖخخبرًّ ّيً ث،غرّر يٌَ

  .اهخندس ّرشّى

ً  4.فورٍج ثوبرا خؤخٌ وقد امقبهرث فٌ تشرعج خيفٍذهب ٍولى حنول هيبك .6 ً  اهتيدء  ٖيني  اهييرّر  إدارث تخضشيٖ
ً  إدارث أٖغيب  نتٖير  أذر هِب ٖنًّ اهخٕ راأليّ ّيً .اهخلبػـبح فٕ هويرّر اهغّئٖج اإلضبراح ّاشخخداى  ّكيّف  أييبن
ً  خّفٖر ضبً ّيً .اهشٖبراح هّكّف (سراسبح) يراتع ّتٌبء اهّكّف ؿداداح ٌؼبى ّخػتٖق اهشٖبراح  اهيٌبشيتج  األييبن

 اهلّاؿد خضشًٖ ّٖشبؿد .اهيرّر خـػٖالح يً ّٖضد اهضّادد يً ٖلول أً اهػرق أيبنً ؿتّرّ األرظفج يذل اهيضبث هخضرم
 .اهييرّر  ضرنج اٌشٖبة خضلٖق ؿوٓ اهشٖبراح ّّكّف اهيرّر كّاؿد إٌفبذ ّنذهم ّاهشبئلًٖ تبهيرنتبح اهخبظج اهخٌؼٖيٖج

ٕ  ّاهيٌبػق اهيشبراح ّخٌؼٖى ّاهيٖنرّتبط األسرث هشٖبراح يّاكف خوق فئً اهٌِبٖج ّفٕ  اهيرنتيبح  ُيذٍ  خخيديِب  اهخي
  .ّاالٌخلبل تبهشفر اهخبظج ػًٌٖاهيّا اضخٖبسبح خوتٖج إينبٌٖج خضشًٖ ؿوٓ شٖشبؿد

 

 ووراجعنج  امعنبه  اميقل شتلج خوشٍع وخخطوى تبالشخداوج خخشه أودا أظول حنول خصبحتهب أى ٍجة امحنول هذً .7
 أير ُّذا  :اهلبُرث فٕ تبهرنبة ينخؼج تأٌِب ّاهيٖنرّتبط ّاهضبفالح اهيخرّ ؿرتبح خخشى  .اميقل وشبئل اشخخداه خعرٍفج
 ّال كوٖيل  اهيـيرّع  أً ٖـٌٕ ألٌَ شٕء أٖغب ّهنٌَ اهـبهى، اهٌلل ّشبئل ٖشخخديًّ اهٌبس يً ذٖران أً ٖؼِر ألٌَ ػٖة
 ّٖخـيذر  اهخنيبهٖف  تبُؼيج  اهـبى اهٌلل فٕ اهنتٖرث االشخذيبراح خنًّ ّكد  .اهضبهٖج اهـبى اهٌلل ضتنج فٕ نبفٖج ػبكج خّسد

                                                                                                                                                                                           

 يً اإلغبفٖج اهخنبهٖف ضشبة ضبهٖب خسرٔ اهخٕ اهذبٌٖج اهيرضوج ّخخغيً .اهّكّد اشخِالم فٕ ّاإلفراػ اهخأخر فٕ االٌخلبل ّاهّظّل ّالشٖيب
 إهٓ ٌِبئٖج غٖر نبٌح ّإً اهذبٌٖج اهيرضوج خلدٖراح ّخذُة .االكخظبدٖج ّاإلٌخبسٖج اهظضج ؿوٓ اٗذبر يذل اهخنبهٖف يً ّغٖرُب اهيضوٖج هػرقا

 .يظرٔ سٌَٖ يوٖبر 14-04 يب ٖخراّش يً إسيبال ختوغ اهشٌّٖج االكخظبدٖج اهخنبهٖف أً
 .6455 هوٌلل خنشبس يـِد اهضغرٔ، اهٌلل خلرٖر  2
 .سبنرخب فٕ اهٌلل هيؤششج دراشج إهٓ إضبرث ،6455 آذار/يبرس 52 تّشح، سبنرخب ظضٖفج  3
 تضأً خّظٖبح ّخلدى اإلسراءاح ُذٍ هتـع االكخظبدٖج اهيٌبفؾ خلدٖر ؿوٓ اهلبُرث فٕ اهيرّرٔ االزدضبى دراشج يً اهذبٌٖج اهيرضوج خضخيل  4

 .فـبهٖجاألنذر  اإلسراءاح
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 خـدٖل ضأً يًف .سدا نتٖرث شخنًّ اهيٌبفؾ فئً يـخدهج يئّٖج تجتٌشّهّ  اهخندس يضنالح خلوٖل ٖينٌِب نبً إذا ّهنً خيّٖوِب،
 فٕ ٖشبُى أً، اهشٖبراح هّكّف اهرشّى ٌؼبى ّخػتٖق اهّكّد هدؿى اهخدرٖسٕ اإلهغبء شٖيب ّال اهٌلل، ّشبئل اشخخداى خـرٖفج

ً  اهسييؾ  أشيوّة  أً ّٖتدّ .اهـبى اهٌلل تبشخذيبراح هولٖبى اهالزيج اهدخّل ّخّهٖد اهخبظج يرنتبحاه اشخخداى اهضد يً  تيٖ
 اهشيتٖل  ُيّ  (اهخنوفيج  ّيٖشّرث سٖدث ؿبى ٌلل ّشبئل خّفٖر) "اهسزرث"ّ (اهخبظج اهيرنتبح اشخخداى خنوفج زٖبدث) "اهـظب"

 هضويّل  خدرٖسٕ خٌفٖذ ٖسرٔ أً ٖسة ذهم، يؾ ّتبهخّازٔ .اهلبُرث فٕ ّاهخنبهٖف اهيرّرٔ اهخندس يً هوضد اشخدايج األنذر
ٕ  اهـيبى  هوٌليل  يٌبشتج ّّشبئل هوػرق نبفٖج يشبضبح ّخّفٖر األراغٕ اشخخداى كّاؿد يراسـج شٖيب الّ أيدا، أػّل  في

 اشيخخداى  ّزٖبدث اهيرٌج اهـيل شبؿبح تٌؼبى اهشيبش خالل يً اهػرق اشخخداى أٌيبػ ّخغٖٖر اهسدٖدث، اهـيراٌٖج اهيسخيـبح
 غٖير  اهٌلل ّشبئل يً ّغٖرٍ األكداى ؿوٓ اهشٖر خضسٖؾ فٕ خيرارّاالش اهتـٖدث، األؿيبل ظفلبح هخٖشٖر اهخنٌّهّسٖب ّشبئل
  .اٗهٕ

 امونوعفٍى  وى لبفٍج أعداد مدٍهب امحطرً منيقل وخخصصج وؤششبح خالل وى إال خيفٍذهب ٍولى ال امحنول هذً .8
 ؿبيج خضغٖل ُّٖئبح ضنّيٖج ّيؤششبح ّيضبفؼبح ّزاراح ؿدث نفبءاح ٖضيل يـلد يّغّؽ اهضغرٔ ّاهٌلل .اموؤهنٍى
 اهيسيبالح  يخخويف  فٕ تبهخترث ٖخيخـًّ اهذًٖ اهيِرث اهيّؼفًٖ يً نتٖرا ؿددا أٖغب ٖخػوة ُّّ .اهٌلل كػبؽ فٕ ّخبظج

 اهـبهيٖج اهختراح ّخؼِر .اهلّاؿد ُذٍ ّإٌفبذ اهشٖبراح يّاكف ّإدارث ّ اهخضخٖج اهتٌٖج ّإدارث اهـبى ّاهٌلل اهيرّر إدارث يذل
 اهٌليل  ظيالضٖبح  يً نذٖرا ٌلوح (ّتبرٖس هٌدً) اهيرّرٔ اهخندس يشخّٖبح خفع فٕ نتٖرا ٌسبضب ضللح اهخٕ اهيدً أً

ً  خخخوف كد اهِٖئج تِذٍ اهخبظج اهظالضٖبح أً ّيؾ .اهضّاغر يشخّْ ؿوٓ هوٌلل ّاضدث ُٖئج إهٓ ّشوػبخَ اهضغرٔ  يي
ٔ  اهٌلل ألٌضػج ّاهخٌفٖذ ؼٖىّاهخٌ اهخخػٖػ ؿيوٖبح ؿوٓ اإلضراف ُٕ األشبشٖج ّؼٖفخِب ًغٖر أ أخرْ، إهٓ يدٌٖج  اهضغير

 فٕ اهظوج ذاح اهيؤششبح يخخوف يؾ ّأٌضػخَ اهضغرٔ اهٌلل شٖبشبح خٌشٖق فٕ يضّرٖب دّرا أٖغب خوـة ُّٕ .اهرئٖشٖج
  يٌضِيب  ييؾ  اهِٖئج ُذٍ يذل إهٓ تضدث اهلبُرث ّخضخبر .اهضغرٔ هوٌلل ّيخنبيل ّنفء يخشق ٌؼبى إٖسبد أسل يً اهلػبؽ
ٔ  اهالزيج تبهشرؿج اهضغرٔ اهٌلل أسٌدث خٌفٖذ فٕكديب  هويغٕ اهنبفٖج ضٖبحظالّاه اهيّارد  اهيخزاٖيدث  هوخضيدٖبح  هوخظيد
   .تبهلبُرث اهيرّرٔ هوخندس

 


