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  دالبلا لخاد ىلإ ةيروس نم عازنلا دادتما عم نانبل يفعازنلا دايدزا و ناسنإلا قوقح تاكاهتنا
 

قوـقح تاـكاهتنا   لدعم ةدايز ل ىدأ يذلا رمألا ،ةداح ةيفئاط تارتوتو ةنمزم ةيسايس ةمزأ نم يناعي نانبل لاز ام
ةيروـس يـف يلاحلا عازنلا دادتما داز   دق و. يريرحلاقيفر ءارزولا سيئر لايتغا ذنم دالبلا ءاحنأ عيمج يف ناسنإلا 

. ةحلسملا تايشيليملا نيب تاكابتشاو تامادصنع رفسا امم ،نانبل يف  ةيسايسلا لتكلا نيب تارتوتلا ةدح نم ةرواجملا
  .نانبل يف رطخلاب رذنت ةدايز قايسلا اذه يف ناسنإلا قوقح تاكاهتنا تدهشو
 

 :نانبل ىلإ يروسلا عازنلا دادتما قمعت: ًالوأ

ةيلخادلا تاكابتشالا تلصو  ثيح ،عازنلا اذه ةريتو دعاصت رارمتسا عم نانبل ىلإ ةيروس نم عازنلا دادتما ريثأت دتشا
ةـسايس نـم مغرلا ىلع ،ةيروسلا ةروثلا ةيادب ذنم قالطإلا ىلع اهتايوتسم ىلعأ ىلإ نانبل يف ةيسايسلا تارتوتلاو   

  .يتاقيم بيجن ينانبللا ءارزولا سيئر اهيلإ اعد يتلا يتاذلا لاصفنالا
 

ةريقفلا ةيلامشلا سلبارط ةنيدم يف ىحرجلا تائمو  ًاليتق ٥٣تفلخ دق  ٢٠١٢رايأ /ويام ذنم ةيراجلا تاكابتشالا تناك
نسحم لبجو ،ةيحان نم دسألا راشب ةموكحل ةضراعم ةينس ةيبلغأ هنطقت يذلا ةنابتلا باب ءايحأ نيب اميسال ،ةلمهملاو 

  .ةيروسلا ةموكحلا معدت ةيولع ةيبلغأ هنكست يذلا
  

ةفلتخم لئاصف نم نوحلسم لازامو ،ءودهلا ةداعتسا يف ةن يدملا نم ةفلتخم قطانم يف ينانبللا شيجلا راشتنا حجني مل
ذنم مهفتح ا  ١٢يقل ثيح ،ب [آ/سطسغأ يف ةريخألا ةنوآلا يف ديدج نم لاتقلا علدناامك ،ةنيدملا يف نورشتني   صخش

  .فينعلا لاتقلا فانئتسا
 

، ليجست مت كلذك  لـخاد يروسلا  يماظنلا ش يجلا لغوتءارج دلاخ يداوو راكع يتقطنم يف نانبل لامش يف تارتوت
ىـلإ دودـحلا ربع رحلا يروسلا شيجلا دارفأ ةدراطمل ةينانبللا يضارألا لخاد عقاوم ةدع هفصقو ةينانبللا يضارألا   

  .ءاوس دح ىلع نييروسلاو نيينانبللا نم ،لقألا ىلع نييندم ١٠لتقم نع تاراغلا هذه ترفسأ دقو . نانبل
  

 بـهرم دـمحم   هدعاـسمو   -دسألا ةموكحل ضراعموزراب ينانب ل ينس نيد لجر- دحاولا دبع دمحأ خيشلا يقلامك 
فورظ يف راكع نم برقلاب تاخيوكلا ةدلب يف ينانبللا شيجلل شيتفت ةطقن دنع  ٢٠١٢رايأ /ويام ٢٠يف ام هعرصم
  .ةضماغ
  

عوـمجلا تربع ثيح ،قرطلا ليطعت ىلإ تدأ تارهاظم يف نييلحملا نينطاوملا جورخ نع كل  ذ لتقلا ثداح رفسأ
نـم باحـسنالا ىلإ شيجلا عفد امم ،ةينس ةيبلغأ اهنطقت يتلا   وةقطنملا هذه نم ينس لانيد لالجر ةافول اهبضغ نع 

  .شيتفتلا ةطقن دنع نيدوجوم اوناك نيذلا ٢٢ـلادونجلا كولس يف قيقحت حتفو راكع 
 

يف نيلماعلا نييروسلا ددع دادزا دقو  ،بلاغلا يف يمسر ريغ لكشب نانبل يف ءانبلا عقاوم يف نويروسلا لامعلا لمعي
 ، لثم ،ةينانبللا تايدلبلا ضعب ترظح دقو . عازنلا نمنيراف ةروثلا ةيادب ذنم ريبك وحن ىلع يمسر ريغ لكشب نانبل

حابـص نـم ةسداسلا ةعاسلا ىتحو   نكامأ نم جورخلا لامعلا ءالؤه ىلع ،نودمحب    ءاسم ةنماثلا ةعاسلا نم مهتماقإ
ززـعيو نييروـسلا ىلع ىوس اذه يزييمتلا لاوجتلا رظح قبطني الو   . ةدلبلا ةمالس ىلع ظافحلا معزب ،يلاتلا مويلا
  .نانبل يف لعفلاب نييروسلا لامعلا هنم يناعي يذلا مصولا
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 نمو ،ةيدلبلا نم درطلل نوضرع تي دق ،كلت رظحلا تاعاس لالخ عراوشلا يفن ييروسلا نم يأ ىلع رثع اذإ هنا ركذي
تالاح عوقو نع غالبإلا مت  امك ١.لقنتلاو ةكرحلا ةيرح يف مهقحل اًخراص اًكاهتنا ريبادتلا هذه لكشتو. مهفئاظو دقفمث 
  .٢لامعلا دض شرحتو برض

  

ةعبـس بيصأ  ثيح ،دالبلا لخاد رتوتلا  ةدح دعاصت ىلإ تايشيليملا اهب تماق يتلا فاطتخالا تالاح ةدايز اضيأ تدأ
باـقعأ يـف رايأ   /ويام يف ةيروس يف رحلا يروسلا شيجلا مهفطتخا يذلا نيينانبللا نييعيشلا رشع دحألا جاجحلا نم

ىلإ اوجرخف ،اياحضلا رسأ دارفأ بضغ راثأ يذلا رمألا ،ناسنإلا قوقحل يروسلا دصرملا دافأ امبسح ،زازقلا ريجفت 
  .مهبراقأ نع جارفإلا نامضب ةينانبللا ةموكحلا نيبلاطم تاراطإلا قرحب اوماقو عراوشلا
 

 ، يـف كـلذو فطخلا تايلمع نم ةلسلس   ذيفنتب عاقبلا لهس يف يوقلا ذوفنلا تاذ دادقملا ةليبق تماق كلذ ىلع ةوالع
معامك رحلا يروسلا شيجلا دي ىلع ،ةليبقلا يف وضع وهو دادقملا نسح فاطتخا باقعأ  تايـشيليملا معزتو اذه  . ز

نأ تعدا ثيح ،ا  ٥٠نم رثكأ نآلا ىتح تفطتخا اهنأ ةرسألاب ةطبترملا ةحلسملا   دحاو ا  يكرت اًنطاومو ا  يروس اًنطاوم
  .اهبيرق نع جرفي مل اذإ" ىلوألا ةيحضلا"نوكيس يكرتلا نطاوملا 

  

هلوقب فاضأو"ةمداق فطخلا تايلمع نم ديزملا"نأ ةليبقلا مساب يمسرلا قطانلا ،دادقم متاح نلعأ  فـطخب أدبنس  : "، 
نسح انيخأ نع جارفإلا متي مل اذإايروس يف ةضراعملامعدت  يتلا ةيبرعلا لودلا اياعر ةـكلمملاب رـمألا اذه عفدو   ". ، 
  .٣روفلا ىلع نانبل ةرداغم ىلع اهينطاوم ثح ىلإ رطقو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا
 

. فاطتخالا ةلأسم ةشقانمل بآ/سطسغأ  ١٦سيمخلا موي ئراط عامتجا دقع ىلإ يتاقيم بيجن ءارزول ا سيئر اعدو
ىلع ةينانبللا تاطلسلا ةردق مدع لكشت امك . نوناقلا ةدايسب مازتلالا نامض عيطتست ال ةينانبللا تاطلسلا نأ ودبي نكلو
عمتجملا نم ةضيرع تاعاطق رارقتسال ات نانبل يف ةفلتخملا تالئاعلاو لئابقلاو تايشيليملا حالس عزن  ديازتم ا    .ديده
 

 نييروسلا نيئجاللا قوقح تاكاهتنا: ًايناث

 نييروسلا نيئجالل اضيأ نانبل هجاوي  اـم كانه نأ نيئجاللا نو  ئشل يماسلا ةدحتملا ممألا ضوفم ردقيو. ديازتم اًقفدت ا
ملا نم مقر وهو ،ا ٤٧٠٠٠نم برقي   نيئج اللايلعفلا ددعلا نم ريثكب لقأ نوكي نأ حجر يلاح نانبل يف يروس ئجال

لـخد دقف   ٤.ةينانبللا ةموكحلا وأ ةدحتملا ممألا عم اولجسي مل نيئجاللا ءالؤه نم ديدعلا نأ ثيح ،دالبلا يف نييروسلا
 .نيئجاللا نم فالآلا تائم عضبو ٩٠.٠٠٠نيب حوارتي ددع ،ةيمسرلا ريغ تاريدقتلل اًقفو ،دالبلا 
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يـف ةيروسلا ةموكحلا لبق نم فصقلل نوضرعتي ةينانبللا ةيروسلا دودحلا لوط ىلع نويروسلا نوئجاللا لازي الو  
صقنلا دايدزا عم ةيمانتم ةيناسنإ ةلكشم نم نوئجاللا ءالؤه يناعيو . رحلا يروسلا شيجلا دارفأ عم تاكابتشالا قايس
دالبلا يف ًافلختو انانبل لامش يف اميسال ،نكسملاو ةيساسألا تامدخلا يف  رقف رثكألا قطانملا نم ربتعت يتلا مدـقتو  . ، 

نم ةدودحم ةدعاسمب ةقطنملا هذه يف تادعاسملا ًايلاح ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةنوعملا تالاكوو ةيموكحلا ريغ تامظنملا 
 .ةينانبللا ةموكحلا لبق
 

اتةيناكمإ نم نييروسلا نيئجالل ةيمانتملا دادعألا تداز دقو اذه  تـماق دـقف   . ةينانبللا ةموكحلا لبق نم يرسق مهليحر
يف ةيروس ىلإ ا  ١٤ليحرتب ةينانبللا ةموكحلا   تاـضارتعالا نـم مغرلا ىلع   ٢٠١٢بآ /سطسغأ ١يروس اًنطاوم  ،

هنأ ىلإ ا  ةلودلا نمأل ا"م دانتسا ،ناسنإلا قوقح تاعامج اهتدبأ يتلا ةيوقلا    ".ديدهت نولكشي
  

ةـلواحمو ةقرسلا لثم مئارج يف مهيلع مك  ينانبللا ةموكحلا تدكأ  ح نيمرجم اوناك رشع ةعبرألا صاخشألا ءالؤه نأ ة
نيلحرملا ءالؤه ضعب ناك ،اهب قوثوملا رداصملا ضعبل اًقفو هنأ ديب . ةينانبللا يضارألا لخاد ءادتعالاو باصتغالا

 طـشان هنأ ىعدا لقألا ىلع مهنيب نم ا  دحاو نأو ،مهتدوع ىدل ةلماعملا ءوسو داهطضالا نم مهفواخم نع اوبرعأ دق
  .٥دسألا راشب مكحل ةضراعملا يف
  

  :يلي امب مايقلا ةينانبللا ةموكحلا ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم دشانيقايسلا اذه يف 
  

ةـمزاللا ةيناسنإلا تادعاسملا ةفاك ريفوت كلذ يف امب ،نانبل ىلإ اوئجل نيذلا نييروسلا قوقح مارتحا نامض   •
  .مهل

نيرجاـهملل لـقنتلا ةيرح مارتحا ةلافك ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم    ١٢ةداملل ا ًقفو •
  .مهتكرح ىلع تايدلبلا ضعب اهتضرف يتلا دويقلا عفر قيرط نع ةيروس نم نيئجاللاو

نوـضرعتي اـمثيح نيي   روسلا نيئجالل يرسقلا ليحرتلابنجتو بيذعتلا ةضهانم ةيقافتا نم  ٣ةداملا مارتحا  •
 .بيذعتلا رطخل

فارـطألا ةلءاـسمو ناـنبل يف ف    اطتخالل اوضرعت نيذلا نينطاوملا حارس قالطإل ةبسانملا ريبادتلا ذاختا •
 .ةلوئسملا

 

  :يلي ام ىلإ ةلصلا تاذ اهتائيهو ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلا ةرهاقلا زكرم وعدي ،كلذ ىلع ةوالع
  

ةـيبلتل ةـيموكحلا رـيغ ةنوعملا تالاكوو ةدحتملا ممألاو نانبل ةموكحل ةمزاللا تادعاسملا    ةفاك ميدقت ةلافك  •
ةـيبلت يـف ءدبلا ىلع ةوقب نانبل ةموكح ثحو ،دالبلا لخاد نييروسلا نيئجالل ةلجاعلا ةيناسنإلا تاجايتحالا   

 .ةيلعاف رثكأ وحن ىلع نيئجاللا ءالؤه تاجايتحا
لـخاد  ةدحتملا ممألل ةيناسنإلا ةدعاسملا تاثعب نم ةثعب يأ يف ناسن  إلا قوقحل ةبقارم رصنع دوجو نامض •

يـتلا تاـكاهتنالاو ناسنإلا قوقح تايدحت نع اهتائيهو ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلا غالبإ هنكمي نانبل   
 .نانبل يف نويروسلا نوئجاللا اهل ضرعتي

                                                             
آب/أغسطس ٤االتحاد األوروبي یحث لبنان على عدم إعادة الالجئین السوریین،  ٥  
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