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 نمالا ظفح يف اهتايلوؤسم لّمحت ةيطارقميدلا ايوس تاوقو يلوّدلا فلاحتلا ىلع

 نييلحملا ناّكسلا حاورأ ةيامحو

 تماق ،2020 سطسغأ/بآ 2 خيراتبً اديدحتو ،روزلاريد ةظفاحم يف لايتغالا تايلمع ةلسلسل رارمتسا يف 

 ربكأ ىدحإ ،تاديقعلا/تاديكعلا خويش زربأ دحأ "لفهلا دومح رشطم" خيشلا لايتغاب ةلوهجم ةّحلسم ةعومجم

 "لفهلا ناعدجلا دوبع ليلخ ميهاربإ" ؛ةليبقلا خياشم خيشً اضيأ موجهلا يف بيصأو ،ةظفاحملا يف ةيبرعلا لئابقلا

 يتلا ةرايسلا ىلع رشابم لكشب رانلا قالطإب كلذو ،ةقطنملا يف نييرئاشعلا ءاهجولا زربأ نمً ادحاو ربتُعي يذلاو

 .يقرشلا روزلاريد فير يف "نابيذ" ةدلبل ةعباتلا "جياوحلا" ةيرق نم برقلاب مّهلقت

 ةيطارقميدلا ايروس تاوق ةرطيسو "ةيمالسإلا ةلودلا" ميظنت نم 2017 ماع تارفلا رهن لامش قطانم ريرحت ذنم

 يلع" خيشلا َةلَحدلا ةيرق راتخم مهنمو ،لايتغالا تايلمع نم عونلا اذهل اياحض صاخشألا نم ددع عقو اهيلع

 ىحضألا ديع مايأ لوأ فداصملا ،2020 ويلوي/زومت 31 خيراتب لتق يذلاو ةراقبلا/ةراّكبلا ةريشع ءانبأ نم "سيولا

     .كرابملا

 دهشت ىرقلا نم ددع ّنأ امك ،لتقلاو فطخلا تالاح نمً اددع ةقطنملا تدهش ةروكذملا تايلمعلا ىلإ ةفاضإ

 اهنمو ،نييندملا نم ددع لتقم اهنع جتن ةميدق تافالخ ةجيتن ،ىرخألاو ةنيفلا نيب يلاهألا نيب ةحلسم تاشوانم

 قالطإً اقرش "نيجه" ةيحانل ةعباتلا "جينارغ ةيرق" تدهش نيح ،2020 سطسغأ/بآ 2 خيراتب تعقو يتلا ةثداحلا

 تالاح ديازتم لكشبو ةقطنملا تدهش ،كلذ ىلإ ةفاضإ .صاخشألا نم ددع حرجو لتقم ىلإ تّدأ نيتلئاع نيب ران

 مهحلاصم ةيامحل نييليل سارح نييعت ىلإ ةيراجتلا لاحملا باحصأب تعفد ،قاوسألا يف حلسملا وطسلل ةرركتم

 .مهقازرأو

 بلغأ نأ ّالإ ،حضاو ينمأ تالفنا نم يناعت روزلا ريد ةظفاحمل يقرشلا فيرلا قطانم مظعم نأ نم مغرلا ىلع

 ةعباتلا ةيركسعلاو ةينمألا ىوقلا لماعتت مل كلذ عمو ،تاونس ذنم ةدّدحم تادلب يف زكرتت ينمألا تالفنالا رهاظم

 ملو تايلمعلا نم عونلا اذه راركت عنميو نييندملا يمحيو نمألا ديعي لاّعف لكشب ةيطارقميدلا ايروس تاوقل

 ببسب ،ةقطنملا يف ناقتحالا ةلاح ةينمألا تايلمعلا ضعب تداز دقل .ةظوحلم جئاتن ةينمألا اهتايلمع ققحت

 .دارفألا ضعبل تاقرسو ةيفسعت تالاقتعا نم ،اهتقفار يتلا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا

 ضفل لخدتت مل ،ةيطارقميدلا ايروس تاوقب ةلثمتم ةيركسعلا ةيلحملا تاطلسلا نأ ،ريصقتلا هجوأ مهأ نمو

 ةينمألا تاءارجإلا ززعت ملو همادختساو حالسلا راشتنا ىضوف نم ّدحلاو نيطروتملا ةبساحمو ةحلسملا تاعازنلا

 .ًالبقتسم تالاحلا هذه راركت بّنجتل

 تاديكعلا ةريشع خويش دحأ تلاط يتلا لايتغالا ةيلمع تارابعلا دشأب نيدت نايبلا اذه ىلع ةّعقوملا تامظنملا ّنإ

 ىلع دكؤتو ،برعلاو دركلا نم اهتانوكم نيبو عمتجملا يف ةيهاركلا ثبو ضيرحتلا تايلمع نيدت امك ،ةيبرعلا

 ىلعً ارشابمً اديدهت لّكشي ام وهو ،هنم دحلل اهتابجاوب ةينمألا ىوقلا مايق مدع نيدتو ،نمألاب عتّمتلا يف قحلا

 .نيحزانو نيميقم ناّكسلا نم فالآلا تارشع حلاصمو ةايح

 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةدايقب باهرإلل ضهانملا "يلودلا فلاحتلا" بلاطت ةّعقوملا تامظنملا ّنإف هيلعو

 نييعمتجملا ءاهجولا نمو مهنم ةلّكشم ةنجل فارشإبو ةدّدحم ةّدم لالخو لمعلا ةيطارقميدلا ايروس تاوقو

 :ىلع لمعلل يندملا عمتجملاو
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 ىلع جئاتنلا نالعإو ،لايتغالا تايلمع يقابو "لفهلا" خيشلا لايتغا ةلمعب لجاعو فاّفش قيقحت حتف .1

 .ةبساحملل ةانجلا ميدقتو فافش لكشب ةقطنملا ناكس

 .تاقيقحتلا جئاتن ىلع يروسلا ماعلا يأرلا عالطاو مهريصقت ىلع ةظفاحملا يف نيينمألا نيلوؤسملا ةبساحم .2

 نييركسع نيصتخم ةكراشمو يلاهألل ةسوردمو ةّمظنم ةكراشمب ينمألا تالفنالا ةلاحل لولح عضو .3

 .مهقطانم ةيامحل كلذو يلحملا ىوتسملا ىلع نيلوبقم

 ةيعمتجملا ىوقلا ةفاك عم ةيتاذلا ةرادإلا يف رارقلا باحصأ نيب ةروكذملا ةنجللا ةياعرب عسّوم راوح حتف .4

 .ةيلحملا ةكراشملاو ةيمنتلاو ةمكوحلاب قلعتي ام ةصاخ ةقطنملا ءانبأ هجاوت يتلا تالكشملا زربأ لوح

 

 :ةعقوملا تامظنملا
 ةايحلا لجأ نم ةلادعلا .1
 ةلءاسملاو ةلادعلل يروسلا زكرملا .2
 ريبعتلا ةيرحو مالعإلل يروسلا زكرملا .3
 ةيندملا جاومألا .4
  ناسنإلا قوقحو ةلادعلل ومانروأ .5
 يلاتلا مويلا .6
 انتيب .7
 نفت .8
 دودحالب ةيمنت .9

 ةيناسنإلا دنس .10
  ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس .11
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