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 ةدـحتملا          مـــــمألا

  
 ماعلا نيمألا

 
    

 نوزوألا ةقبط ظفحل يلودلا مويلا ةبسانمب ةلاسر
 2019 ربمتبس/لوليأ 16

 
 لمعلا ةمق يف ةكراـــــــــشملل كرويوين يف ةدحتملا ممألا رقم يف لبقملا عوبـــــــــسألا يف ملاعلا عمتجيـــــــــس 
 يتلا ئراوطلا ةــلاــح ةــهجاوم يف ةــيملاــعلا تاــحومطلT دـــــــــــــــشاــح وحن ىلع ضوهنلا ىلإ فدــI يتلا يخاــنملا
 تTارطــــــضالاو ءاجوهلا فــــــصاوعلاو رحلا تاجوم اهتللخت ىرخأ ةنــــــس ءاــــــضقنا رثإ ىلعو .خانملا اهدهــــــشي
  .ناوألا تاوف لبق لمعلT ليجعتلا ىوس رايخ نم انمامأ دعي مل ،ةيخانملا
 الاثم برـــضي لvرتنوم لوكوتورب نأ ركذتن نأ انل يغبني ،مـــساحلا عامتجالا اذه دقعل ّدعتـــسن ذإو 
 ةادأ هـــــــــسفن تقولا يف لكـــــــــشيو ،ةيملاعلا تvدحتلا ةهجاوم يف نواعتلا ىلع ةيناـــــــــسنإلا ةردق ىلع امهلُم
 نادلبلا تلمع ،ةيلودلا ةدهاعملا هذه راطإ يفف .مويلا اهـشيعن يتلا خانملا ةمزأل يدـصتلا دوهج يف ةيـسيئر
 مدختــسُت يتلاو ،نوزوألا ةقبطل ةدفنتــسملا ةيئايميكلا داوملا مادختــسا ضفخ لجأ نم اماع 32 ىدم ىلع
 قوف سمـــــــــــــشلا ةعـــــــــــــشأ نم انيقت يتلا نوزوألا ةقبط تلخد ،كلذل ةجيتنو .ديربتلا عاطق يف ريبك دح ىلإ
 .يفاعتلا ةلحرم ةراضلا ةيجسفنبلا
 ةـــــيمهألا نم ردـــــقلا سفن ىلع جئاـــــتن قيقحت حيتت ت�اـــــكمإ ىلع لvرتنوم لوكوتورب يوطنيو 
 ،نوبركورولفورديهلا تابكرم فدهتــــــــــــسي يذلا ،لوكوتوربلل يلاغيك ليدعت لالخ نم خانملا ريغتب قلعتي اميف
 نع يجيردتلا ءانغتـــــــــسالاف .ديربتلا مظن يف مدختـــــــــسُت لازت الو خانملا رارتحا يف ببـــــــــستت ةيوق تازاغ يهو
 يف سويــسلــس ملــس ىلع ةجرد 0.4 ىلإ لــصي امب يملاعلا رارتحالا ضّفخي نأ نكمي تازاغلا هذه مادختــسا
 تابكرم نع ةــــضاعتــــسالل ةزهجألا ميمــــصت ةداع� ةيعانــــصلا رئاودلا هيف موقت يذلا تقولا يفو .نرقلا اذه
 ةدvز لجأ نم ةقاطلا مادختــــسا يف اIءافك نيــــسحت ىلع لمعت نأ اــــضيأ يرورــــضلا نم ،نوبركورولفورديهلا
 .خانملا ىلع اهريث¡ نم دحلا
 .يعامج يملاع معد نم هب يظح ام لـــــــضفب حـــــــساكلا حاجنلا اذه لvرتنوم لوكوتورب ققح دقل 
 ىرخألا نادلبلا عيمج عجـشأ امك ،ادلب 81 اهددعو يلاغيك ليدعت ىلع تقدـص يتلا نادلبلT ديـشأ يننإو
  .اهوذح وذحت نأ ىلع
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 صرحن نأ بجي هنإف ،خانملا ريغتل يدصتلا دوهج ىلع انتاقاط زكرن نأ بوـصتـسُمْلا نم ناك اذإو 
 عورـــــــــــــشملا ريغ مادختـــــــــــــسالا هلثمي يذلا رطخلل نيظّقيتم لظن نأو نوزوألا ةقبط لامهإ مدع ىلع اـــــــــــــضيأ
 بــكرم وهو ،تازاــغلا كــلت دــحأ تªاــعبنا نع ارخؤم فــــــــــــــشكلا لــعلو .نوزوألل ةدــفنتــــــــــــــسملا تازاــغلل
 ةيميظنتلا حئاوللا نيـــسحت ىلإو ،غالبإلاو دـــصرلا مظن ىلإ ةرمتـــسملا انتجاحب ٌراكذت ،11-نوبركورولفورولكلا
  .ذافنإلا تايلآو
 نادلبلا عيمج موقت نأ يرورـــــــضلا نمو .يخانملا لمعلا ميمـــــــص يف يلاغيك ليدعت ذيفنت نوكيـــــــسو 
 ميدقتو ديربتلا عاطق يف ةمادتـــــــــــــسالاو ةءافكلا قيقحت لجأ نم ديربتلا لاجم يف ةينطو لمع ططخ عـــــــــــــضوب
 وعدن نحنو .سانلا عيمجل ةنومأملا ةيذغألاو تاحاقللا ليبق نم ةايحلا ىلع ظافحلل ةيــــــــساــــــــسألا تامدخلا
 ملاعلا يف ةدئارلا تاكرـــــــــــــشلا ىدل ةيدايقلا حورلا رفاوتف .ةزّزعمو ةـــــــــــــسوملم تاءارجإ ذاختا ىلإ ينعملا عاطقلا

 .يقيقح عقاو ىلإ ةاخوتملا ةيؤرلا ليوحتل يساسأ طرش
 ةيمنتلا فادهأ عيمج قيقحتل يرورـــــــــــض رمأ خانملا ةحـــــــــــصو نوزوألا ةقبط ةمالـــــــــــس نامـــــــــــض نإ 
 مويلا اذه نكيلو .ءاوـــــس دح ىلع ضرألاو ناـــــسنإلل ةيامحلا رفوي لvرتنوم لوكوتورب لظيـــــسو .ةمادتـــــسملا
 ،دـيربتلا لاـجم يف ةـحومطلا تاءارجإلا نم دـيزم ذاـختا لـجأ نم ماـهلإ ردـــــــــــــــصم نوزوألا ةـقبط ظفحل يلودـلا
 .هدعب امو يخانملا لمعلا ةمق يف كلذو
 


