تقرير وزير الدفاع الروسي جنرال الجيش سيرغي شويغو خالل إجتماع مجلس القادة لوزارة الدفاع الروسية
( 18كانون األول عام )2018
يا سيادة القائد األعلى!
تتصف السنة الحالية باستمرار التوتر وتصعيد الوضع العسكري السياسي في العالم.
وتستمر زيادة القدرات القتالية في الواليات المتحدة األمريكية وحلب ناتو.
ومن أجل تحقيق التفوق في الفضاء منذ حزيران عام  2018باشرت الواليات المتحدة في إنشاء النوع الجديد من القوات
المسلحة وهو القوات الفضائية.
وشهر آب تم إنشاء األسطول العملياتي الثاني للقوى البحرية األمريكية .ومهمته الرئيسية زيادة لوجود القوى األمريكية
في القطب الشمالي.
وأتخذت قيادة حلب ناتو القرار عن تشكيل القيادتين الجديدتين بحلول عام  :2022القيادة المتحدة األطلسية لقوات
الحلفاء وقيادة الدعم المتحدة .وبفضل ذلك ،من الممكن نقل القوات من الواليات المتحدة األمريكية إلى أوروبا وإنتشارها
قرب الحدود الروسية.
وفي  2019سوف يتم تحديد طرق الوصول والنقل الرئيسية واإلحتياطية.
وبحلول  2020تتم إقامة آلية التنسيق لنقالت عبر الحدود وتقليل وقت حصول الموافقة على عبور الحدود من  15إلى
 5أيام.
وفي هذه السنة إستغرقت الواليات المتحدة األمريكية  6مليار  300مليون دوالر لتطوير شبكة قواعد الطبيعة في بلدان
أوروبا الوسطى والشرقية.
وعند بعد  60كم عن الحدود الروسية يتم بناء القاعدة إلنتشار محطة الكشف الراداري الجديدة من طراز "غلوبوس-
."3
وخالل هذه السنة تمت زيادة إعداد وحدة المشاة البحرية األمريكية بأراضي النرويج بمقدار المترين إلى  700شخص.
ووفقت بولندا على إنتشار الفرقة المدرعة للقوى البرية األمريكية في أراضيها ودفع حتى  2مليار دوالر إلقامة البنية
التحتية لها.
وبدال من الحفاظ على اإلستقرار اإلستراتيجية تخطط الواليات المتحدة سحبا من معاهدة إزالة القذائف المتوسطة المدى.
وسوف تبلغ الميزانية العسكرية األمريكية من  707إلى  725.5مليار دوالر وذلك ما يقارب عن الميزانية اإلجمالية
لبلدان العالم كله.
وتبذل أعضاء ناتو جهودها لكي تصل حصتها في ميزانية الحلب إلى  2بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي القومي.
وبالمقار نة مع السنة الماضية إزداد عدد المشاريع والتدريبات بمقدار المرتين .وبشكل متزايد تشارك الدول غير
المنضمنة إلى حلف ناتو أي جورجيا وأوكرانيا والسويد وفنلندا.
وإزداد عدد التحليقات اإلستطالعية في المحورين الغربي والجنوب الغربي بنسبة  10بالمائة.
ونراقب على الوضع بتمعن .ولم يكون هناك أي فعالية أجنبية بدون رصدنا .وتم تحليل وتقييم إنجازات لكل منها عند
تخطيط التدريب القتالي.
والجيش الروسي حديث وسريع وموجزة وقوي ويستعيد لصد التحديات الحالية والقادمة بدون زيادة إعداده والميزانية
العسكرية.
وحسب الخطط والموافقة عليها بسيادتكم سيد القائد األعلى تتم زيادة النوعية للقوات المسلحة.
وبشكل مخطط يتم تحقيق برنامج إستكمال القوات المسلحة بعسكريين متطوعين .وبحلول عام  2025ستصل إعدادهم
 475600عسكري وبالنسبة للخدمة اإلجبارية فيقلل العدد اإلجمالي من المجندين ليصل إلى  220ألف عسكري.
ولدى القوات المسلحة الروسية العدد الكافي من الضباط المهارة .وعند جميع قادة قوات المناطق العسكرية وجيوش
األسلحة المشتركة وجيوش القوات الجوية والدفاع الجوي وقادة الفرق و 96بالمائة من قادة ألويا وأفواج األسلحة
المشتركة خبرات قتالية.
وتقع القوى النووية اإلستراتيجية على مستوى يحقق لها تنفيذا للردع النووي.
وتم تنفيذ المهمة المكلفة عام  2017من شأن وصول القوى النووية اإلستراتيجية إلى مستوى التزويد بالمعدات
واألسلحة الحديثة بنسبة  82بالمائة تماما.
وشاهدت السنة الجارية تشغيل المناوبة القتالية بفوج الصواريخ المزود بمنظمة صواريخ "يارس" اإلستراتيجية.
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وزودت القوى النووية اإلستراتيجية الجوية بطائرات المتطورة :توبوليف 160-الواحدة و 4توبوليف 95-إم إس.
سيادة القائد األعلى ،تم تنفيذ تعليماتكم من شأن تأكيد القدرة على اإلطالق المكثف عن الغواصات الصاروخية
اإلستراتيجية وطائرات توبوليف 160-القاذفة الصاروخية.
وشهر حزيران لهذه السنة نفذت غواصة "يوري دولغوروكي" الصاروخية اإلستراتيجية إطالقا لـ  4صواريخ بالستية
من طراز "بوالفا" إلى ميدان تدريب كورا في كامتشاتكا .وجرى إطالق عدة الصواريخ هذه من هذا النوع عن
الغواصات اإلستراتيجية ألول مرة.
وشهر تشرين الثاني عند إتمام تجديد طائرة توبوليف 160-القاذفة الصاروخية اإلستراتيجية تم تنفيذ إطالق 12
صاروخا كروز المطلقة جوا من طراز  Kh-101إلى ميدان تدريب بيمبوي في القطب الشمالي.
وردا على إنتشار شبكة الدفاع المضاد للصواريخ العالمية بيد الواليات المتحدة األمريكية تزيد القدرة القتالية الهجومية
في القوات المسلحة.
وتستخدم منظومات صواريخ "كينجال" فوق الصوتية الجوية للدقة العالية خالل تنفيذ مهام المناوبة القتالية .وحُققت 89
تحليقا ودورية جوية فوق بحري األسود وقزوين.
ومنذ  1كانون األول تم تشغيل المناوبة القتالية المنفذة بمنظومات ليزير "بيريسفيت" القتالية.
وتمت التجربة الناجحة لمنظومة صواريخ "سرمات" البالستية الثاقيلة اإلستراتيجية العابرة للقارات.
وعام  2019سيتم تشغيل المناوبة القتالية بفوج الصواريخ المزود بمنظومة صواريخ "أفانغارد" اإلستراتيجية ذات
القسم المجنح الشراعي.
وبفضل تلك الوسائل سيحقق التفوق على أقدم منظومات الدفاع الجوي.
وباإلضافة إلى ذلك ،بدأت تجربة الغواصة األولى من طراز "بوري-أ" وتتصف بأكبر القدرة على الخفاء واإلستدامة
بالمقارنة مع غواصات أجنبية.
فيما يتعلق بالقوى العامة.
وتجوزت مهمة زيادة مستوى تزويد القوات البرية بالسالح الحديث بالنسبة  2.3بالمائة .ووصلت الحصة إلى 48.3
بالمائة .وزودت القوات بـ  2200قطعة من معدات وأسلحة حديثة ومتطورة.
وتم إنشاء  10تشكيال وقطعة العسكرية الجديدة.
ولصالح القوات الفضائية الجوية شاهد عام  2018وصول  126طائرة ومروحية الحديثة و 9أقمار الصناعية و120
قطعة من معدات الدفاع الجوي إليها.
وبلغت حصة السالح الحديث في القوات الجوية  64بالمائة وبالنسبة للقوات الجوية الفضائية الروسية فبلغت مؤشرا
مخططا لهذه السنة وهو  74بالمائة.
وتجاوزت مهام تزويد األسطول البحري باألسلحة والمعدات الجديدة ووصلت الحصة إلى  62.3بالمائة .وتم تشغيل 14
سفينة وزورقا القتالية و 11سفينة للتأمين و 4منظومات صاروخية للدفاع الساحلية من طرازي "بال" و"باستيون".
وعام  2018زودت قوات اإلنزال الجوي بما يزيد عن  300قطعة الجديدة من أسلحة ومعدات عسكرية ومتخصصة
وأكثر من  11ألف وسيلة إلنزال األفراد والمعدات والحموالت.
وبلغ مستوى تزويد قوات اإلنزال الجوي باألسلحة والمعدات الحديثة  63.7بالمائة بصورة مخططة.
وتقترب أعمال إنتاج منظومات طيران اإلستطالع والهجوم للمدى المتوسط عن نهايتها .وابتداء من السنة القادمة سيبدأ
تزويد القوات بها.
وسنويا في إطار تحقيق متطلبات التسلح الحكومية تحصل القوات على ما يزيد عن  300طائرة المسيرة للمدى
القصيرة .وبشكل إجمالي تفوق عددها اإلجمالي في القوات المسلحة على  2100قطعة.
وعلى سبيل األولوية يتم تحسين النظام األوتوماتيكي إلدارة القوات المسلحة.
ولغرض تطوير مكوناته الرئيسية بصورة متوازنة يتم تحقيق البرنامج الشامل الخاص .وبفضله بدأ إنشاء جميع
العناصر والمكونات للنظام اآللي المنظور إلدارة عند إستعمال البرمجيات والمعدات الحاسوبية الروسية الصنع ألول
مرة.
ومن خالل وصلول ما يزيد عن  31ألف قطعة من معدات اإلتصاالت بلغ مستوى تزويد القوات المسلحة بوسائل
اإلدارة الحديثة مؤشرا مخططا وهو  66بالمائة.
وبشكل عام تم تنفيذ جميع الفعالية المرسومة في خطة نشاط وزارة الدفاع الروسية ومتطلبات التسلح الحكومية لعام
 .2018وبالنسبة لعدة المؤشرات  -مثال فيما يتعلق بالطائرات والمروحيات  -وصلنا إلى المستويات المخططة .وفي
هذا الخصوص تتصف المهام المكلفة من قبلكم بأكبر صالحية .وبفضل تحقيقها سوف تتمكن مصانع اإلنتاج العسكري
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من صناعة التجاري للتكنولوجيا المتقدمة.
وأثرت إنشاء النظام اإلعالمي الموحد لحسابات متطلبات التسلح الحكومية ،وإنشاؤه بناء على تعليماتكم ،على زيادة
فعالية تحقيق متطلبات التسلح الحكومية وذلك من خالل إنتاج وتشغيل أسلوب الحساب المنفصل لألنشطة المالية
واالقتصادية.
ويسمح النظام لتقدير وتحليل محاسبة الشركات المسؤولة على تحقيق المتطلبات بشكل منفصل فيما يتعلق بمهام حكومية
من ناحية أولى وفيما يتعلق باألنشطة المالية واالقتصادية من ناحية ثانية.
ومن خالل تنفيذ األفعال المذكورة يتم تنظيم المراقبة على آلية التسعير لمتطلبات الدفاع الحكومية.
وبالتزام مع إستالم القطع المتطورة والحديثة من أسلحة ومعدات واصلت القوات المسلحة إستخدامها والتدريب القتالي
بإستعمالها.
وعقدت  6تفقدات المفاجئة للكفاءة القتالية عند مشاركة جميع المناطق العسكرية وصنوف وأنواع القوات المسلحة.
ومن أكبر الفعالية للتدريب القتالي في تاريخ روسيا الحديث كانت مناورات "فوستوك."2018-
وجرت مع مشاركة وحدات جيش التحرير الشعبي الصيني والقوى المسلحة المنوغولية.
وفيما يتعلق بإعداد القوات واألسلحة والمعدات تتناسب مناورات "فوستوك "2018-مع مشروع "زاباد "81-وبالنسبة
لنطاقها اإلقليمي ولم تنفذ الفعاليات الواسعة النطاق مثل "فوستوك "2018-حتى خالل اإلتحاد السوفياتي.
وعام  2018عقد األسطول البحري مشروعا عسكريا بحريا واسعا في الخوض الشرقي بالبحر األبيض المتوسط ألول
مرة.
وأظهر تجمع القوات شمل  28سفينة و 36طائرة الطيران البحري قدرته على تنفيذ المهام المكلفة له في دفاع المصالح
القومية لروسيا اإلتحادية في البحر األبيض المتوسط.
وإزداد مشتوى المهارات الميدانية والجوية والبحرية لدى األفراد .وفي المجموعة ،شاهدت القوات المسلحة تنفيذ ما
يزيد عن  18ألف مشروع وتمرين على المستويات المختلفة.
وإزدادت شدة التدريب المتعددة األنواع بمقدار  16بالمائة وإعداد المشاريع الثنائية  -بمقدار  20بالمائة.
وسنويا هناك إهتمام متزايد من الدول األجنبية بإتجاه األلعاب العسكرية الدولية التي أصبحت أهم مكونة للتدريب
القتالي .وجرت مسابقات األلعاب في  7دول  -روسيا وأذربيجان وبيالروسيا والصين وكازاخستان .وألول مرة تمت
المنافسات في أراضي أرمينيا وإيران.
وفيها شاركت  189فريقا أي  4700مشارك من  32دولة.
واأللعاب العسكرية الدولية ومنتدى "أرمي" الفني العسكري الدولي عبارة عن األراضي الجيدة لعرض إمكانيات
المعدات واألسلحة الروسية ومزاياها على نماذج أجنبية .وتساهم كثيرا في تشكيل حافظات الصادرات للمعدات
العسكرية الروسية.
يا سيادة القائد األعلى!
شهر كانون األول للسنة الماضية أتمت عملية القوات المسلحة الروسية في الجمهورية العربية السورية وتم تحرير 96
بالمائة من أراضيها من تنظيمات إرهابية.
وقدمنا تقريرا بالتفاصيل عند تقييم إنجازات العملية.
وحسب قراركم أكمل سحب التجمع الر ئيسي كان عامال في سوريا .وعودت المعدات واألسلحة غير المتضمنة في قوام
قاعدتينا حميميم وطرطوس إلى أراضي روسيا.
وقلل عدد تجمع القوات وبلغت اإلعداد المرسوم الكافي لتنفيذ المهام.
وقوامها النموذجي وعددها يتناسب مع قواعدنا العسكرية في قيرغيزستان وأرمينيا وطاجكستان .وباإلضافة إلى ذلك،
ينفذ الخبراء الروس وأفراد قوات المهام الخاصة وعسكريو مركز المصالحة الروسي والشرطة العسكرية مهام مكلفة
لهم.
ويبلغ عدد تحليقات الطيران من  2إلى  4تحليقات باألسبوع  -اساسا إلستطالع الوضع.
ومن أهم نتيجة عمليات ربيع  -صيف  2018سيطرة الحكومة السورية على مشارف مدينة دمشق أي الغوطة الشرقية
والقلمون الشرقية ومخيم يرموك وريف حمص الشمالي ومحافظات السويداء ودرعا ووالقنيطرة بدون إستخدام القوة
العسكرية تقريبا.
وأنجز ذلك بفضل نشاط مركز المصالحة الروسي بين األطراف المتحاربة وتنسيق مع قادة الفصائل المسلحة والحكومة
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السورية.
وفي ظروف إستقرار الوضع في سوريا بدأ تحقيق البرنامج الواسع إلعادة الحياة السلمية وعودة الالجئين.
ومن أجل تنسيق هذا العمل في روسيا وسوريا ولبنان واألردن تم إنشاء هيئات أركان التنسيق المتعدد الوزارات .وفي
التعاون مع المنظمات الدولية المسؤولة تنفذ مهام عودة الالجئين وتحقيقهم بكل ما يلزم.
ومنذ  18تموز لهذه السنة قد عادوا  68230شخصا إلى األراضي السورية.
وفي المجموعة ،منذ عام  2015قد عادوا ما يزيد عن  1.5مليون نازح ومشرد داخليا.
وخالل هذه السنة حقق مركز المصالحة الروسي بين األطراف المتحاربة إيصال ومرافقة  86قافلة اإلنسانية من قبل
األمم المتحدة ومنظومات دولية متنوعة .وعقدت  294عملية اإلنسانية وقُدمت الخدمات الطبية إلى  37ألف شخص.
وقُدم الطعام والمواد الغذائية إلى  163215مدنيا.
ومن أهم مراحل لتسوية الوضع بعد الحرب هو تنظيم الحوار السياسي .وساهمت مفاوضات أستانا فيه بالمزيد .وشهر
كانون الثاني لهذه السنة تم مؤتمر للحوار الوطني السوري الذي أنشاء التربة لتشكيل اللجنة الدستورية.
ومن ثم ،تنشأ الظروف السياسية للحفاظ على السالمة االقليمية للجمهورية العربية السورية كدولة.
وتتم اإلستفادة من الخبرات القتالية والحصول عليها في سوريا ويتم إستخدامها في الدراسة العسكرية بكليات ومعاهد.
وأكمل اإلنتقال إلى الوسائط اإللكترونية في جميع المعاهد .وهناك  12ألف كتاب تعليمي بشكل عام.
ونتيجة إستخدام األساليب الجديدة للدراسة تزيد المستوى العام لتدريب الطالب.
وخالل  5سنوات الماضية كانوا يحققون إنجازات ونتائج عالية في أولمبيادات دولية.
وتساهم فعالية "اإلمالء الجغرافي" في اكتساب التعليم .ومن قبل القوات المسلحة شارك ما يزيد عن  150ألف شخص
فيها .ومنذ هذه السنة بدأت تنفيذ عملية "اإلمالء العسكري التاريخي" .وفيها شارك حول  50ألف عسكري.
وفي هذه السنة أتم إعمار نظام الدراسة العسكرية وسمح ذلك لتنفيذ التخرج الكامل من معاهد وزارة الدفاع الروسية.
ووصل ما يزيد عن  12ألف ضابط إلى القوات المسلحة .وتم تعيين جميع المتخرجين على مناصب عسكرية حسب
إختصاصاتهم المرسومة ولدى كل الضابط خبير.
وتزيد هيبة الدراسة العسكرية بين الشباب .وفي هذه السنة بلغ عدد المتقدمين  8أشخاص لمكان واحد في صفات أولى
بمعاهدنا و 20متقدما في بعض معاهد.
وفي معاهد الدفاع الروسية يدرس طالب  81دولة ويتفوق هذا المؤشر على معايير اإلتحاد السوفياتي.
ووفقا لتعليمتكم يتم تدريب  60ألف طالب بـ  93كلية ومعهدا بصورة مستمرة.
ويتم تطوير القاعدة التعليمية المادية في كليات ومدارس عسكرية ألطفال بالنشاط .وفي مدرسة ناخيموف البحرية
العسكرية تم تشغيل البناء التعليمي المتعدد اإلستهداف المزود بمعدات حديثة.
ومنذ عام  2013تم إنشاء  15مدرسة وكلية العسكرية ألطفال فيما بينها  4مدرسة سوفوروف العسكرية و 3مدرسة
رئيس روسيا ز 3فروع لمدرسة ناخيموف البحرية العسكرية و 2مدرستين العسكريتين و 3مدارس للطالب الموهوبين.
وألول مرة عقدت األلعاب األولمبية للمدارس العسكرية بالنجاح .وفي السنة القادمة ستصبح دولية.
والسرايا العلمية عبارة عن مصدر متين لزيادة القدرات العسكرية العلمية لدى القوات المسلحة .ومنذ إنشائها أصبح
 459عسكريا ضباط .وفي المجموعة ،تم إستخدام وتشغيل  1285مشروعا وتسجيل  110اختراعا.
ومن أجل تنفيذ البحوث العلمية في الدفاع الروسية تم إنشاء تيكنوبوليس "إيرا" العسكري .وفيه  18مختبرا وتزويدها بـ
 600قطعة من تجهيزات فريدة .وفي البحوث يشارك ممثلو  32شركة المتقدمة من مجاالت الصناعة والعلم وعمالء 4
سرايا العلمية.
وبفضل تحقيق هذا المشروع ستتطور العلوم البحتة والعلوم التطبيقية والصناعة التحويلية الرفيعة التكنولوجيا.
وفي برنامج "الجيش الفعال" يتم تحقيق النهج االبتكارية .وخالل  5سنوات تمكننا من تسديد العجز في المعايير
األساسية في ما يتعلق بخدمات المرافق واإلمداد الفني المادي بسبب زيادة األسعار عليها .ومع ذلك ،في إطار تلك
الفعاليات لم تطلب وزارة الدفاع الروسية مبالغ إضافية لزيادة الميزانية العسكرية .وبلغت الوفورات االفتراضية العائدة
 340مليار روبل.
وبفضل إلعمار وحدات الصيانة واإلصالح العضوية في القوات تحقق وفورات سنوية حتى  1مليار روبل سنويا.
ومن خالل تزويد المطاعم العسكرية بـ  730منظومة إلدارة الطعام حققت وفورات  3مليار روبل.
وأدى تجهيز المعسكرات بـ  111030جهازا لتسجيل الموارد المجتمعية إلى وفور  5مليار  300مليون روبل.
وفي الوقت الراهن تقوم شركة "نوفاتيك" بالمشروع التجريبي في إلنتقال المرجلين في مقاطعة مورمانسك إلستخدام
غاز طبيعي مسال .وبناء على نتائجه ،سيتم تخطيط برنامج إعادة تزويد جميع المراجل العامل بإستعمال وقود ديزل
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وزيت وقود السفن.
ويستطيع المرجل الواحد أن يحقق وفورات حولي  12-10مليون روبل سنويا.
وحققت ورشات اإلصالح عند ترسانات حققت إصالح وإعادة إستخدام  550ألف صاروخ وذخيرة في هذه السنة فقط.
ولو إشترت الدفاع الروسية تلك الذخيرة لدفعت  63مليار روبل.
ومنذ  2016تم شراء وتخزين ما يقارب عن  590ألف قطعة من ذخيرة وأسلحة جديدة وحديثة في الترسانات .وحقق
ذلك توفير  1مليار  400مليون روبل.
وستبلغ الوفورات السنوية بعد تشغيل نظام تسجيل المعلومات الشخصية للعسكريين عند إستعمال بطاقات "باسبورت"
اإللكترونية في عام  2020حتى  1.5مليار روبل.
ولغرض انخفاض تكاليف الدفاع الروسية للحفاظ على الممتلكات غير المستخدمة بالقوات المسلحة يتم نقل المملكية إلى
مقاطعة روسيا االتحادية .ومنذ عام  2013تم نقل  3210بيتا و 8144موقعا الغاز وخدمات المرافق و 1482موقعا
اإلجتماعية و 16565موقعا الصناعية.
وتبلغ الفوائد االقتصادية الشاملة  9مليار  300مليون روبل.
وأهم نتيجة تغيير كيفية عمل المجتمع البناء العسكري هو تسريع لتقدم عمليات البناء خالل إنشاء المواقع المتخصصة
والمساكن والبنية التحتية.
وكذلك يحقق إنشاء البنية التحتية المطلوبة للمعدات واألسلحة الحديثة بالتزامن مع وصولها إلى القوات.
وفي السنة الراهنة أتمت عمليات بناء وإعمار وإصالح  3573مبنيا ومساحتها اإلجمالي  3مليون  600ألف متر مربع.
وبالمقارنة مع السنة الماضية سرع تقدم البناء وتشغيل المباني بالنسبة  6بالمائة عند الحفاظ على نفس مستوى التمويل.
ويحقق ذلك من خالل إستخدام المشاريع القياسية والتكنولوجية .ونتيجة ذلك ال يتفوق سعر متر مربع لمواقع الدفاع
الروسي مستوى  32ألف روبل وذلك أقل من المستوى القومي العام.
ويقارب القسم األساسي من عمليات إعادة بناء شبكة المطارات عن إتمامها .وفي  19مطارا تم تركيب ما يزيد  3مليون
 700ألف متر مربع من المساحات االصطناعية.
ونكمل بناء ألويا الصواريخ المزودة بمنظومات صواريخ "إسكندر-إم" .ومن  2013إلى  2018تم بناء  458مبنيا لـ
 10لواءا للصواريخ.
وتقع جميع منظومات "إسكندر-إم" في الظروف المرسومة وتستعيد إلستخدامها.
ولصالح تحسين مواقع تخزين االسلحة والصواريخ والذخيرة تم بناء  366مخزنا من  580المرسومة فيما بينها 221
خالل هذه السنة .وسيسمح ذلك لتخزين  218ألف طن ذخيرة .وسينتهي بماء المخازن والترسانات في .2019
وما زال إنتشار البنية التحتية إلقامة منظومات صواريخ "يارس" اإلستراتيجية المتحركة والمطلقة من الصوامع
بالصورة النشيطة .وتم تشغيل مواقع اإلطالق القتالية في  6أفواج للصواريخ تماما وتم تجهيز مواقع المناوبة القتالية
بمواقع التمركز المؤقت في  7أفواج.
وفي السنة الجارية تم تشغيل مجموعة "نارا"األولى للصناعة واللوجستية .وتم نقل حول  2000قطعة من معدات و18
ألف طن من مواد مادية إلى قواعد المجموعة ومن خالل ذلك تم فك تشكيل  4من  27مخبزا ومستودعا القديمة.
وفي السنة القادمة سينطلق البناء لـ  2مجموعتين للصناعة واللوجستية بسيفاستوبول وأرخانغيلسكي من خالل إستخدام
اإلستثمارات الشخصية على شروط اتفاقيات االمتياز.
ونفذت منظمات النفط في مطارات القوات المسلحة استغالل  12محطة لوقود ويكمل بناء  3محطات للوقود.
وانضمت شركتا "روسنفت" و"لوك أويل" الى هذا المشروع .وفي عام  2019ستبدأن بماء  12محطة للوقود.
والمبلغ اإلجمالي لالستثمارات في هذا المشروع من قبل منظمات النفط هو نحو  17مليار روبل.
وعند انتشار البنية التحتية في القطب الشمالي تم إكمال بناء  20مبنيا األساسية إلعادة تحليقات في مطار
سيفيرومورسك .1-وفي المطار تم إعمار مدرج جوي مجهز بالوسائل الالسلكية الفنية ووسائل اإلضاءة لتأمين
التحليقات.
وفي جزيرة زيمليا ألكسندري يكمل بناء  59دارا لمدينة عسكرية لجماعة الكشف الراداري.
وما زال إعمار مطار تيمب في جزيرة كوتيلني .وبدأ بناء مدينة تجميعية في بلدة تيكسي إلقامة وحدات الفرقة  3التابعة
للدفاع الجوي لألسطول الشمالي وسيتم تشكيلها في عام ... .2019
وتكمل وزارة الدفاع الروسية القضاء على الضرر البيئي للقطب الشمالي في أراضي إقامة القوى.
وفي المجموعة ،منذ عام  2015نفذت الوحدات البيئية تصفية  104000كم المربع لألراضي .وكذلك قامت بجمع
 18572طن ونقل  16000طن من خردة.
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وتقبى  9000كم المربع أي  9%من األراضي للتصفية.
ووفقا ألمركم ،يا سيادة القائد األعلى ،وجراه خالل جلسة مجلس قادة وزارة الدفاع في السنة الماضية تم العمل في حل
األسئلة االجتماعية للعسكريين وأقاربهم مع قادة كيانات روسيا االتحادية .وبسبب ذلك تم تخفيض الطابور الى
روضات لألطفال لـ  97%وعدد عوائل العسكريين اذين يحتاجون في التوظيف  -لـ .99%
وفي  80كيانا لروسيا االتحادية تم حل هذه المشاكل في الحجم الكامل.
وفي جمهوريتي داغستان وأوسيتيا الشمالية ومقاطعة ساخالين هناك  202طفلين دون األماكن في روضات لألطفال.
وعند ذلك حققت وزارة الدفاع الروسية قرار حكومة روسيا االتحادية عن نقل  467روضة لألطفال الى هيئات اإلدارة
المحلية.
وفي الحجم الكامل تم تحقيق الخطوط في تأمين العسكريين باإلسكان الدائم .وخالل عام  2018تم تأمين 8300
عسكري باإلسكان وبينهم  2800بشقق و - 5500اإلعانات في مجال اإلسكان.
وتم ازداد معدالت تشكيل المساكن الخاص بـ  5.5مرات .وسمح ذلك بازدياد حجمه حتى  78000مكان السكنية .وفي
عام  2018تم انضمام  16500شقة وتأمين  35500عائلة للعسكريين بأماكن اإلقامة.
وما زال تطوير نظام الرهن .وفي السنة الجارية تم انضمام  43000عسكري اليه .وذلك مضاعفة المعدالت للسنوات
الماضية .وعند ذلك أكثر من  64%من المشاركين  -الجنود والرقيبون الذين ينفذون الخدمة العسكرية المتطوعة
الجديدة.
يا سيادة القائد األعلى! بفضل تحقيق قراراتكم في فهرسة أجرة العسكريين تحافظ على مستوى أجرة عمالء قطاعات
االقتصاد الكبيرة.
وفي إطار تحقيق مراسيم أيار من المخطط فهرسة األجرة والتقاعد سنويا.
ونكمل إنشاء شبكة الطب العسكري الحديث .ووصلنا الى تقديم المساعدة الطبية ذات مستويات تكنولوجية عالية على
مستوى المعايير الدولية .وأكملنا العمل الذي بدأناه في عام  2013في نقل  29مستشفيا ومركزا الطبية الى وزارة
الصحة وكيانات روسيا االتحادية.
وتم تغيير وجه المستشفيات .وتم تجهيزها بأجهزة حديثة .وتم انتشار وعمل أنظمة تشاورات طبية عبر فيديو وإخالء
طبية عن طريقة طائرات.
وكنتيجة ،خالل  3سنوات قلل مستوى أمراض العسكريين الى  16%وأمراض التنفس  -الى .23%
وفي السنة الجارية تم تقديم المساعدة الطبية ذات مستويات تكنولوجية عالية الى أكثر من  15000مريض.
و ُعقدت  187تشاورا الطبية المخططة والطارئة عبر الفيديو لعسكريين الحاميات البعيدة.
ومنذ بدء استعمال وحدات جوية طبية متعددة األهداف تم إنقاذ أكثر من  1300شخص.
ووفقا لمرسومكم ،في السنة الجارية بدأ إنشاء الهيئات العسكرية السياسية.
ُ
وتعتمد النهوج الجديدة للعمل مع األفراد وفقا لمبادرة قادة القوات المسلحة على البحث االجتماعي الذي عقد في القوات
في سنوات .2013-2017
ومن أهم االتجاهات للعمل العسكري السياسي هي التوعية الوطنية لعسكريي القوات المسلحة والشباب.
وكل السنة تزداد حركة "يونارميا" (جيش الشبيبة) .واليوم في جيش الشبيبة  276125شابا وفي جميع كيانات روسيا
االتحادية.
وفي الصيف ُعقد  1637معسكرا لجيش الشبيبة و 26بعثة وذلك أعلى بـ  15مرة من مؤشر السنة الماضية وعدد
المشاركين هو  83000طفل وشاب.
الفاتحين وديار اإلبداع لألطفال يتم إنشاء ديار جيش الشبيبة وحدائق "باتريوت" وبفضل ذلك
وعلى غرار ديار
َ
سيحصل األطفال على الفرصة لزيارة نوادي.
وأصبح منتدى "أرمي "2018-الفني العسكري الدولي وأسبوع األمن الوطني طريقا فاعليا لتحسين التعاون بين هيئات
اإلدارة ومجتمع األعمال التجارية وتطوير التعاون العسكري الفني الدولي.
وفي عملها شارك ممثلو  118دولة بما في ذلك  102وفدين الرئيسية وذلك مضاعفة السنة الماضية.
ويدل ذلك على ازداد شهرتها واالعتراف الدولي.
وفي السنة الجارية شملت فعاليات التعاون العسكري  98دولة .وفي مجال التعاون العسكري الفني كانت الصين
ومصر والهند وفيتنام شركاءنا األولويين .وتم ازداد عدد العقود العسكرية في إطار رابطة أمم جنوب شرق آسيا.
ونشارك بشكل نشيط في مجلس وزراء دفاع بلدان الرابطة (.)ADMM-Plus
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وما زلنا تعزيز العالقات الحليفة مع دول منظمة معاهدة األمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شانغهاي
للتعاون .و ُعقدت  25مشروعا الدولية للمستويات المختلفة .وأكثر وسعا منها  -مشروع "التعاون "2018-قوات الرد
السريع الجماعية لمنظمة معاهدة األمن الجماعي ومشروع "البعثة السلمية "2018-منظمة شانغهاي للتعاون.
وفي السنة الجارية زار أكثر من  850ممثال من  95دولة و 8منظمات الدولية مؤتمر موسكو لألمن الدولي .
يا سيادة القائد األعلى!
نفذت القوات المسلحة جميع المهام المكلفة لسنة .2018
وتم تأمين ازداد القدرات القتالية لـ  11%والمستوى المطلوب لدعم القدرات الدفاعية للدولة.
وهناك االزدياد النوعي والكمي للمعدالت األساسية مقابل عام .2017
وفي المجموعة ،بلغ تسلح الجيش واألسطول بالسالح الحديثة مستوى .61.5%
وفي عام  2019على وزارة الدفاع الروسية تنفيذ العديد من المهام األولوية.
فيما يتعلق بالقوى النووية االستراتيجية.
في قوات الصواريخ اإلستراتيجية على  31منظومة "يارس" و"أفانغارد" البالستية العابرة للقارات تشغيل المناوبة
القتالية.
تزويد قوات الصواريخ االتسراتيجية بـ  4طائرات تو 95-إم إس القاذفة الصاروخية االستراتيجية.
تزويد األسطول بغواصة "كنياز فالديمير" النووية األولى لمشروع "بوري-أ" ولديها صواريخ "بوالفا" الباليستية.
فيما يتعلق بالقوى العامة.
في إطار تحسين قوام المناطق العسكرية والجيوش وجيوش األسلحة المشتركة في القوات البرية من الضرورة تشكيل
 11تشكيال وقطعة العسكرية.
تزويد القوات البرية والقوات الساحلية لألسطول البحري وقوات اإلنزال الجوي بـ  719عربة المدرعة وفرقة
منظومات "إسكندر-إم" الصواريخ وفرقتي منظومات "إس 300-بي  "4و"بوك  -إم  "3الصواريخ م/ط .ازدياد حصة
النماذج الحديثة حتى .50.8%
تزويد القوات الفضائية الجوية والطيران البحري وقوات الدفاع الجوي لألسطول البحري بـ  143طائرة الجديدة
والمتطورة وفوجي منظومات إس" 400-تريومف" الصواريخ م/ط ومنظومة "فيتياز" الصواريخ م/ط و 7فرق
لمنظومات "بانتسير" المدفعية والصواريخ م/ط.
ا زدياد حصة األسلحة الحديثة والمعدات العسكرية والمتخصصة في القوات الجوية حتى  65%وفي القوات الفضائية
الجوية  -حتى  .81.8%تأمين تنفيذ مهام المناوبة القتالية للنظام الفضائي الموحد.
تزويد األسطول البحري بـ  12سفينة وزورقا القتالية و 2غواصتين و 12سفينة للتأمين .تزويد القوى بـ  4منظومات
"بال و"باستيون" الصواريخ الساحلية .وفي المجموعة ،في األسطول البحري من المهم ازدياد حصة النماذج الحديثة
حتى .64%
وكنتيجة  -تأمين تحقيق مهام متطلبات التسلح الحكومية في الوقت المناسب والحصول على تزويد القوات المسلحة
باألسلحة الحديثة والمعدات لـ .67%
تنفيذ تحضيرات وعقد  18.5ألفا لمشاريع وتمارين مختلفة بما في ذلك مشروع "المركز "2019-القيادة واألركان
االستراتيجي ومشروع "غروم" (الرعد) القوى النووية االستراتيجية.
استغالل  3751دارا مع مواعيد تزويد القوى باألسلحة والمعدات العسكرية.
إكمال األعمال البيئية في القطب الشمالي وتصفية  9000كم المربع المتبقي.
بناء مدرسة رئيس روسيا العسكرية في مدينة كيميروفو والمدرسة العسكرية للبنات لوزارة الدفاع الروسية في مدينة
سنت بطرسبورغ.
تكثيف العمل العسكري الوطني في صفوف الشباب .ازدياد عدد أعضاء جيش الشبيبة حتى  500000شاب.
في أقرب  3سنوات تنفيذ مهمة إنشاء حلبات تزلج ومسابح ومدن رياضية في مدارس وزارة الدفاع الروسية.
استمرار تحقيق برنامج "الجيش الفاعلي".
حتى عام  2020إكمال تشغيل نظام محاسبة البيانات الشخصية للعسكريين عند استعمال بطاقات "باسبورت"
اإللكترونية.
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يا سيادة القائد األعلى!
اُخذت طرق حل المشاكل وجرى تحديدها خالل العمل ،بعين االعتبار في خطوط أنشطة وزارة الدفاع الروسية لسنوات
.2019-2025
وسنبحث فيها بتفاصيل خالل القسم القفول لمجلس قادة وزارة الدفاع.

