
 
كٛف ػضصد ْدًبد انسٕثٍٛٛ ثطبئشاد 

 ثذٌٔ طٛبس زشة سٔعٛب فٙ أٔكشاَٛب؟

 َبشَٕٛبل إَزشعذ

 يبٚكم ْٕسٔٚزض



 

  

 أٔكشاَٛب؟ فٙ سٔعٛب زشة طٛبس ثذٌٔ ثطبئشاد انسٕثٍٛٛ ْدًبد ػضصد كٛف

 إٚشاٌ ٔكالء لجم يٍ كجٛش زذ إنٗ األٔكشاَٛخ انكٓشثبء شجكخ نضشة سٔعٛب اعزخذيزٓب انزٙ االعزشارٛدٛخ رطٕٚش رى

 .انًٍٛ فٙ

 ْٕسٔٚزض يبٚكم

 خُٕد أفبد انًبضٙ، زٛث أٚهٕل/  عجزًجش فٙ أٔكشاَٛب فٙ انصُغ إٚشاَٛخ طٛبس ثذٌٔ نطبئشاد سٔعٛب اعزخذاو ػهٗ ػاليخ أٔل ظٓشد

 اعزؼبدرٓب رًذ يُطمخ فٙ ػغكشٚخ يٕالغ العزٓذاف يشح ألٔل" طٛبس االَزسبسٚخ ثذٌٔ"  631- شبْذ طبئشح ثبعزخذاو أٔكشإٌَٛ

 ػذح نزُفٛز طٛبس ثذٌٔ انطبئشاد رهك سٔعٛب اعزخذيذ، أعبثٛغ ثؼذ. انجالد ششق شًبل كٕثٛبَغك يذُٚخ يٍ ثبنمشة سٔعٛب يٍ يؤخًشا

 إنٗ طشٚمٓب فٙ كبَذ اإلٚشاَٛخ طٛبس ثذٌٔ انطبئشاد أٌ يٍ يخبٔف إنٗ أدٖ يًب، كٛٛف رنك فٙ ثًب، األٔكشاَٛخ انًذٌ ْدًبد ضذ

 .انسشة فٙ العزخذايٓب سٔعٛب

 يغ نهزغبْم يجبششح َزٛدخ كبٌ نكُّ، نهغشة صذيخ ثًثبثخ أٔسٔثٛخ ػبصًخ ضذ انصُغ إٚشاَٛخ طٛبس ثذٌٔ طبئشاد اعزخذاو خبء

 خالل يٍ. انًٍٛ فٙ عًٛب ال، انٓدًبد يٍ عُٕاد خالل رطٕس ٔكالًْب، انجبنغزٛخ ٔانصٕاسٚخ طٛبس ثذٌٔ نهطبئشاد إٚشاٌ ثشايح

 الخزجبس يؼشكخ عبزخ اإلعاليٛخ نهدًٕٓسٚخ، انًٍٛ فٙ إلٚشاٌ انًسهٙ انٕكٛم، انسٕثٌٕٛ لذو، انخهٛح أَسبء خًٛغ فٙ دٔل اعزٓذاف

 ػهٗ، األٔكشاَٛخ انذاخهٛخ اندجٓخ نضشة األعهسخ ْزِ َفظ اعزخذاو ٚزى، زبنًٛب. َغجًٛب انًزطٕسح اندٕٚخ انذفبػبد ضذ خذٚذح أعهسخ

 .ٔانًٍٛ إٚشاٌ يٍ انكٛهٕيزشاد آالف ثؼذ

 غٛش ًُٚٛخ ألهٛخ ْٔى، انسٕثٌٕٛ عٛطش، إٚشاٌ ثًغبػذح. انصسف ػُبٍٔٚ ٚزصذس يب َٔبدًسا يُغٙ صشاع انًٍٛ فٙ رؼذ األصيخ

 انسذٔد يٍ ثبنمشة اندًبػخ يٕلغ نؼت. انًٍٛ فٙ( ثبنغكبٌ اكزظبظبً  ٔاألكثش) انغشثٛخ انشًبنٛخ انًُبطك يؼظى ػهٗ رذسٚدٛبً ، يؼشٔفخ

 ثًًُٛب،" ػبئًذا" إلٚشاٌ أًٚضب لذيٕا انسٕثٍٛٛ نكٍ، اندًبػخ دػى إٚشاٌ لشاس فٙ سئٛغًٛب دًٔسا ثبنزأكٛذ انغؼٕدٚخ انؼشثٛخ انًًهكخ يغ

 أصجر يب زٕل انمزبل فٙ اخزجبسْب رى انزٙ ٔانًؼهٕيبد انجٛبَبد رمذٚى خالل يٍ إلٚشاٌ ًٚثهٌٕ ضشٔسح أَٓى يزضاٚذ ثشكم ٔأثجزٕا

 .ٔانجشايح انجبنٛغزٛخ طٛبس ثذٌٔ انطبئشاد ثشايح: اإلٚشاَٛخ انؼغكشٚخ انؼمٛذح خْٕش

 اعزخذاو ػٍ شٛئبً  رؼشف نى ركٍ أٔ سثًب انًؼشفخ يٍ انمهٛم عٕٖ نٓب يمشاً  انًٍٛ يٍ رزخز انزٙ اندًبػخ نذٖ ٚكٍ نى، عُٕاد لجم

 اعزخذيذ. فؼبنخ غٛش األدٔاد ْزِ يثم العزخذاو األٔنٗ انسٕثٍٛٛ يسبٔالد كبَذ. االَزسبسٚخ انصٕاسٚخ أٔ طٛبس ثذٌٔ انطبئشاد

 خُٕة ضشة نًسبٔنخ( انصُغ عٕفٛزٛخ يؼظًٓب) يسهٛخ ثبنٛغزٛخ ٔصٕاسٚخ رسٕٚهٓب يؼبد خٕ٘ دفبع صٕاسٚخ انجذاٚخ فٙ اندًبػخ

 كشٔص صٕاسٚخ إنٗ يٕخٓخ غٛش صٕاسٚخ يٍ ثغشػخ انسٕثٍٛٛ رشعبَخ رطٕسد، إٚشاٌ ثًغبػذح ٔنكٍ. انغؼٕدٚخ انؼشثٛخ انًًهكخ

 .طٛبس ثذٌٔ ٔطبئشاد

 اعزخذيٕا ػُذيب، 6161 ػبو أٔاخش إنٗ انسٕثٍٛٛ لجم يٍ يصًًخ/  انصُغ إٚشاَٛخ طٛبس ثذٌٔ نطبئشاد اعزخذاو أٔل رزجغ ًٚكٍ

 ثذٌٔ انطبئشاد يٍ انخظ ْزا اندًبػخ ٔعؼذ، انسٍٛ رنك ٔيُز. انغؼٕدٚخ انؼشثٛخ انًًهكخ العزٓذاف االَزسبسٚخ 6 لبصف طبئشح

 كًب. طٛبس ثذٌٔ انطبئشاد رهك ٔدلخ يذٖ نضٚبدح، انغبثمخ انٓدًبد خالل انًغزفبدح ٔانذسٔط انصُغ إٚشاَٛخ انزصبيٛى ػهٗ ثُبءً ، طٛبس

 .3 ٔ 6 ٔ 6 صًبد رنك فٙ ثًب، طٛبس ثذٌٔ انطبئشاد يٍ خذٚذح خطٕط إطالق رى



 يُشأرٍٛ ػهٗ 6162 ْدٕو فٙ نٓب رشغٛهٙ اعزخذاو أٔل شٓذد لذ ركٌٕ سثًب ٔانزٙ، 631- شبْذ طٛبس ثذٌٔ انطبئشاد رهك رشًمٔ

 يجبششح إطاللّ رى أَّ فٙ ٚشزجّ ٔانز٘، انغؼٕدٚخ نهطبلخ انزسزٛخ انجُٛخ ػهٗ انًغجٕق غٛش انٓدٕو ْزا أػمبة فٙ. نهطبلخ عؼٕدٚزٍٛ

 َفظ ثبنفؼم ًٚزهكٌٕ أَٓى انسٕثٌٕٛ ٚخف   نى، انؼبو ْزا ٔفٙ". دنزب" طٛبس ثذٌٔ طبئشح يٍ زطبو ػهٗ انؼثٕس رى، إٚشاٌ لجم يٍ

 .انغبزهٛخ انسذٚذح يذُٚخ فٙ ػشض خالل ٔرى ػشضٓب، األٔكشاَٛخ انًذٌ رضشة كبَذ انزٙ طٛبس ثذٌٔ انطبئشح

 َٔزٛدخ، GPS إزذاثٛبد خالل يٍ برٕخٛٓٓ ٚزى. يذَٛخ أْذاف ضذ رمشٚجًب زصش٘ ثشكم طٛبس ثذٌٔ انطبئشاد ْزِ رُغزخذو ثطجٛؼزٓب،

 انمٕاػذ يٍ انؼذٚذ ضذ طٛبس ثذٌٔ انطبئشاد اعزخذاو انسٕثٌٕٛ زبٔل ثًُٛب. ثذلخ انثبثزخ األْذاف إصبثخ عٕٖ رٕلغ ًٚكٍ ال، نزنك

 األْذاف ػٍ انذفبع يٍ أفضم ثشكم ػُٓب انذفبع ٚزى انؼغكشٚخ األصٕل رهك فئٌ، انغؼٕدٚخ انؼشثٛخ انًًهكخ خُٕة فٙ انؼغكشٚخ

: نهمزبل إسادرّ رمهٛم ٔنكٍ نهؼذٔ انؼغكشٚخ انمذساد ضشة نٛظ انٓدًبد ْزِ يٍ انٓذف. ٔانًذٌ انزسزٛخ انجُٛخ رنك فٙ ثًب انًذَٛخ،

 انشٔذ رذْٕس إنٗ اإلسْبثٛخ انٓدًبد ثٓب رؤد٘ انزٙ انطشٚمخ ثُفظ، انًذٍَٛٛ ثٍٛ ٔرسذٚذاً ، ركٌٕ أٌ ُٚجغٙ ال زٛث إنٗ انسشة إٚصبل

 إنٗ رٓذف اعزشارٛدٛخ ْٔٙ - األٔكشاَٛخ انكٓشثبء شجكخ نضشة سٔعٛب اعزخذيزٓب انزٙ االعزشارٛدٛخ فئٌ، أخشٖ ثؼجبسح .انًؼُٕٚخ

 .انًٍٛ فٙ كجٛش زذ إنٗ رطٕٚشْب رى - انمبدو انشزبء خالل انًٕد ززٗ األٔكشاٍَٛٛ ردًٛذ

. ثكفبءح انسذٚثخ اندٕٚخ انذفبػبد ردبٔص كٛفٛخ زٕل لًٛخ يؼهٕيبد ػهٗ انسصٕل يٍ أًٚضب إٚشاٌ رًكُذ، انًٍٛ فٙ انصشاع رفبلى يغ

 انجبنٛغزٛخ انصٕاسٚخ يٍ كم فٙ اإلٚشاَٛخ انخجشح يٍ أًٚضب انسٕثٌٕٛ اعزفبد، نهدًبػخ طٛبس ثذٌٔ انطبئشاد ثشَبيح خبَت إنٗ

 ػذح ٔٔكالئٓب إٚشاٌ اخزجشد. ٔ يُّأ انًٍٛ فٙ انؼًهٛبرٙ اعزخذايٓب يؼظى شٓذد أعهسخ ثزطٕٚش لبيٕا زٛث، كشٔص ٔصٕاسٚخ

 انجبنٛغزٛخ انصٕاسٚخ رشًم انزٙ انًشزشكخ انٓدًبد اعزخذاو ْٕ فؼبنٛخ ٔأكثشْب، انطجمبد يزؼذدح انذفبػبد نزدبٔص اعزشارٛدٛبد

 .طٛبس ثذٌٔ انطبئشاد ٔكزنك كشٔص ٔصٕاسٚخ

 ٔأ٘ - نهسٕثٍٛٛ ًٚكٍ، انطٛشاٌ يغبساد يٍ يزُٕػخ يدًٕػخ يغ انًمزٔفبد يٍ كجٛش ػذد ٔاعزخذاو، ثزنك انمٛبو خالل يٍ

 لبدسح يؼمذح شجكخ خالل يٍ انكم ٔضشة نهؼذٔ اندٕٚخ انذفبػبد ػهٗ انزغهت فٙ ٚأيهٕا أٌ - سٔعٛب رنك فٙ ثًب، آخشٍٚ يغزخذيٍٛ

 انؼشثٛخ انًًهكخ العزٓذاف انسٕثٍٛٛ لجم يٍ ٔاعزخذايٓب االعزشارٛدٛخ ْزِ رُمٛر رى. انثالثخ انزٓذٚذاد ْزِ أزذ يغ نهزؼبيم ػهٗ

 ثبنٛغزٛخ صٕاسٚخ لشٚجًب رمذو لذ إٚشاٌ ثأٌ رفٛذ انزٙ انزمبسٚش ٔفٙ ظم. أثٕظجٙ ضذ األٔل ْدٕيٓى ٔرُفٛز انؼبو ْزا ثذلخ انغؼٕدٚخ

 .ثكثٛش أٔعغ َطبق ػهٗ االعزشارٛدٛخ ْزِ ركشاس يٕعكٕ رسبٔل أٌ َزٕلغ أٌ ًٚكُُب، سٔعٛب إنٗ كشٔص ٔصٕاسٚخ

 أكجش يٍ ٔازذح ػهٗ يجبشش رأثٛش نٓب كبٌ أٔسٔثب ػٍ انكٛهٕيزشاد آالف ٚجؼذ صشاع يٍ انًغزفبدح انذسٔط أٌ يفبخأح ٚكٌٕ لذ

 طٛبس ثذٌٔ انطبئشاد ٔثشايح انسٕثٍٛٛ يغ انزغبْم أٌ ْٙ انسمٛمخ نكٍ. انثبَٛخ انؼبنًٛخ انسشة يُز انمبسح شٓذرٓب انزٙ انسشٔة

 انزٙ األصيبد ثٍٛ انخٕٛط سثظ ٚزى، ألٔكشاَٛب انشٔعٙ انغضٔ يثم، ػبنًٛخ أثؼبد رٔ صشاع ُٚذنغ ػُذيب. ركهفخ نّ اإلٚشاَٛخ ٔانصٕاسٚخ

 .انًبضٙ أخطبء ركهفخ ٔرضداد عبثمًب يشرجطخ ركٍ نى

 انًًهكخ ػهٗ انزشكٛض يغ انًزسذح انٕالٚبد فٙ انًٕضٕع ْزا زٕل انسضثٛخ ػٍ فضالً  - انًٍٛ فٙ انصشاع رغطٛخ إنٗ االفزمبس إٌ

 انزٙ ٔانصٕاسٚخ طٛبس ثذٌٔ نهطبئشاد انًزضاٚذ نهزطٕس َغجًٛب انفبرشح انغشثٛخ االعزدبثخ فٙ خضئًٛب انغجت ْٕ - انغؼٕدٚخ انؼشثٛخ

انخبطئ،  االردبِ فٙ خطٕح كبٌ( FTO) أخُجٛخ إسْبثٛخ كًُظًخ انسٕثٍٛٛ رصُٛف سفغ لشاس أٌ انٕاضر يٍ. انسٕثٌٕٛ ٚغزخذيٓب

 ٔلف رًذٚذ اندًبػخ سفضذ أٌ ثؼذ انؼبو ْزا انغالو فشصخ عهجٕا انزٍٚ، انًٍُٛٛٛ أخم يٍ ٔانؼمٕثبد انضغظ إنٗ اندًبػخ رسزبج زٛث

 انصبسٔخٛخ إٚشاٌ نجشايح انشاخؼخ نهزغزٚخ سئٛغٙ يضٔد أَٓب أثجزذ اندًبػخ ألٌ أًٚضب ٔنكٍ، إنّٛ انسبخخ رشزذ انز٘ انُبس إطالق

 .أٔسٔثب فٙ يًٛذ نزأثٛش األعهسخ ْزِ اعزخذاو اٌٜ ٔٚزى انخطشح، طٛبس ثذٌٔ ٔانطبئشاد
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