
 

 

 
 

 نوروطي ميلعتلا لاجم يف نويملاع نوعدبمو ةداق

 ةيلودلا رطق ةسسؤم عم ةكارش ربع يفطاعلاو يعامتجالا ملعتلا موهفم
 
 

 كراشت ،ةدحتملا ممألا لبق نم دمتعملا يملاعلا ةداعسلا موي ةبسانمب :2019 سرام 20 ،يس يد نطنشاو

 عيجشت نع نالعإلا يف ءاكرشلا نم مهريغو تفوسوركيامو ETSو ةيملاعلا غروبزلاس ةودن ةيلودلا رطق ةسسؤم

 ملعتلا لوح مويلا رشن يذلا غروبزلاس ةودن نايب يفو .لافطألا عيمجل يفطاعلاو يعامتجالا ملعتلا موهفم دامتعا

 زيزعت ىلإ دنتسي ،طبارتلا ديازتم ملاع يف يلبقتسملا نيدشارلا حاجن زيزعت نأب كرتشم كاردإ زرب ،يفطاعلاو يعامتجالا

 75 نم رثكأ لمع جاتن نايبلا دعيو .نواعتلاو لصاوتلاك ريبك دح ىلإ لافطألا اهيلإ جاتحي يتلا "ةيصخشلا تاراهملا"

 .ةيلودلا رطق ةسسؤم لبق نم ةيبرعلا ةغللا ىلإ هتمجرت تمت دقو ،ميلعتلا لاجم يف اينهموً ايميداكأو ًايوبرت ًالوؤسم

 

 ريوطت ةيمهأب نمؤن" ةلئاق ،ةيلودلا رطق ةسسؤمل ةيذيفنتلا ةريدملا ملاس لشتيم يجام تدكأ ،قايسلا اذه يفو

 اذإف .ةيفارغجلا دودحلا ربعو تافاقثلا نيب مهافت ءانبب ةلثمتملا انتمهملً ارظن ،يفطاعلاو يعامتجالا ملعتلا موهفم

 ىلع نيرداق دارفألا حبصي ،ميلعتلا عاونأ فلتخم يف حضوأ ةروصب يفطاعلاو يعامتجالا ملعتلا موهفم نيمضت مت

 ."ةنورم رثكأ تاعمتجملا حبصت امك ،ًاطبارت دادزي ملاع يف ربكأ ةقثب كرحتلا

 

 نيب طبرلا لالخ نم لبقتسملاو مويلا ةداق معدل تسسأت ةيحبر ريغ ةمظنم يهو ،ةيملاعلا غروبزلاس ةودن تراشأو

 ملعتلل يماظنلا قيبطتلا ىلع اهزيكرت بصتس اهنأ ىلإ ،هترشن يذلا نايبلا يف ،ةيملاعلا دراوملاو نييلحملا نيركتبملا

 لوح يليوحتلا يميلعتلا حالصإلل تاسرامملا لضفأ عيجشت بناج ىلإ ،يساردلا جهنملا يف يفطاعلاو يعامتجالا

  .ملاعلا

 جمارب عيطتست يتلا تاءافكلاو تاراهملا" نأ ىلع رتسيجير كينيمود ةيملاعلا غروبزلاس ةودن يف جماربلا ريدم ددشو

 رثكأ تاعمتجم لجأ نم ،دغلا تاداصتقال ةديفم دعُت نيملعتملا عيمج ىدل اهريوطت يفطاعلاو يعامتجالا ملعتلا

 الو ،بالطلا عيمجل لضفأ ةيميلعت جئاتن قيقحت ىلع ةدعاسملاو يسفنلا هافرلا لجأ نمو ةيلومشو ًافطلو ةلادع

 ."مهنيب فعضألا اميس

 

 ةغللا ىلإ نايبلا ةمجرت رارق" نأ ىلإ فالع نيراك ةروتكدلا ةيلودلا رطق ةسسؤم يف جماربلا يراشتسم ةريبك تتفلو

 ةمدص نم اوناع نيذلاو ،ةيبرعلا نوثدحتي نيذلا كئلوأ ةصاخو ،نيرجاهملاو نيئجاللا نييالم تاجايتحال ًاريدقت ءاج ةيبرعلا

 يف نيلماعلا لبق نم يفطاعلاو يعامتجالا ملعتلا مادختسا نكمي .ءاقدصألاو ةلئاعلا نادقف كلذ يف امب ةديدش



 

 

 دح ىلع رابكلاو لافطألا نم نيحزانلا ةدعاسمل ةفيضملا تاعمتجملاو لزنملا يف نيعوطتملاو يناسنإلا لاجملا

 ".ءاوس

 

 غروبزلاس ةودنب صاخلا "دغلا لجأ نم ميلعتلا" جمانرب ةيلودلا رطق ةسسؤم اهيف معدت يتلا ةثلاثلا ةنسلا هذه دعتو

 سوكيتروبو نايكنبلوك تسولاك ةسسؤمو يناطيربلا يفاقثلا سلجملا ،جمانربلل نيرخآلا ءاكرشلا نيب نمو .ةيملاعلا

 .ةيكيرمألا لودلل ةيمنتلا كنبو

 

 

 :ةيلودلا رطق ةسسؤم لوح

 زيزعتو ،نيملعملاو نيملعتملا نم عوتنم يملاع عمتجم عيجشت ىلا ةيلودلا رطق ةسسؤم ىعست ،2009 ماع ذنم

 ،همرتحتو عونتلا نضتحت انتيؤر .يبرعلا ملاعلاو ةيبرعلا ةغللا فاشكتسا لالخ نم 21 نرقلا تاراهمو ةيملاعلا ةءافكلا

 .مهلبقتسم ديدحتل ةيرورضلا تاردابملا ذخا نم دارفألا نكمتو ةايحلا ىدم ملعتلا ردقتو

 

 ؛ةيبرعلا تافاقثلاو تاعمتجملا ؛ةيبرعلا ةغللا يه ةيسيئر تالاجم ةثالث يف جمارب قلخ يف ةيلودلا رطق ةسسؤم متهت

 .ةطبارتملا تاعمتجملاو

 

 تانايكلاو تاعماجلاو ةيوناثلاو ةيئادتبالا سرادملا عم ةكارشو بلاطلا لوح ةروحمتملا ملعتلا تائيب ىلع زكرن نحن

 لصاوتلاو عادبإلاو نواعتلاو يدقنلا ريكفتلا مدقت انجمارب نأ نامضل ةيريخلا تامظنملا نم اهريغو فارطألا ةددعتم

 .تافاقثلا نيب

 رطق ةسسؤم يف وضع يه ةيلودلا رطق ةسسؤم
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