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ءانمألا سلجم  سيئر  كلوف  | دراشتير  لمألا  ةبيخو  طابحإلا  مغر  لاضنلا  ةلصاومل  ةياهنلا  يف  ةلادعلا  راصتناب  ناميإلا  انعفدي  نأ  مهملا  نم  
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نم تالفإلا  ةعاشبب  رّكذت  يبرعلا  فلاحتلل  ءايمع  ةيماقتنا  ةراغ  نميلا :
باقعلا

         كراش     
يبرعلا , فلاحتلا  , نميلا  ,  , 

Yemen 2020-02-16

سمأ موي  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  ةدايقب  يبرعلا  فلاحتلل  ةراغ  ءارج  نميلا  يف  نييندملا  تارشع  ةباصإو  لتقم  ناسنإلا  قوقحل  يطـسوتموروألا  دصرملا  نادأ   - فينج
�برحلا نيناوقل  ديدج  كاهتنا  يف  تبسلا ،

سمأ فوجلا  ةظفاحم  ىلع  يبرعلا  فلاحتلا  اهنـش  ةراغ  تايثيح  يف  يروف  قيقحت  حتفب  يفحـص ، نايب  يف  هل  اًرقم  فينج  نم  ذختي  يذلا  يطـسوتموروألا  دصرملا  بلاطو 
زييمتلا يأدبم  ةصاخو  يناسنإلا ، يلودلا  نوناقلا  ئدابمل  ةاعارم  ىندأ  نود  ىمعأ  اًماقتنا  ادب  اميف  فلاحتلل ، ةيبرح  ةرئاط  طاقسإ  نع  نالعإلا  نم  ريـصق  تقو  دعب  تبـسلا ،

�بسانتلاو
 

هنمث عفدي  ام  ةداع  يذلا  يئاوشعلا  فادهتـسالا  جهن  نم  يلودلا  يقوقحلا  دصرملا  رذـحو 
لكشي امب  ةيركسع  رئاسخ  نميلا  يف  عارـصلا  فارطأ  دحأ  دبكت  بقع  ماقتنا  ةادأك  نويندملا 

�يناسنإلا يلودلا  نوناقلل  ةميسج  ةفلاخم 
نورخآ بيصأو 12  اًيندم  لتق 31  ةيناسنإلا ، نوؤشلا  قيسنتل  ةدحتملا  ممألا  بتكم  بسحبو 

�فوجلا ةظفاحم  ىلع  ةيدوعسلا  ةدايقب  يبرعلا  فلاحتلا  اهّنش  تاراغ  يف 
هل ةـعبات  ةـيبرح  ةرئاط  طوقـس  نميلا  يف  يبرعلا  فلاحتلا  تاوق  نـالعإ  بقع  ةراـغلا  تءاـجو 
" نوــيثوحلا  " راــصنأ هللا ةـــعامج  لــيمحتو  ةروكذـــملا ، ةـــظفاحملا  يف  وداــنروت "  " زارط نــم 

�ةلتاقملا مقاط  ةمالسو  ةايح  ةيلوؤسم 
ةيريدـم يف  اهطاقـسإ  مت  يتلا  ةرئاطلا  ماطح  دـنع  مهعّمجت  ءانثأ  يثوحلا  ةـعامج  نم  نيحلـسم  ةـقفر  نيينمي  نينطاوم  فلاحتلا  ناريط  فدهتـسا  ةـيلحم ، ريراقت  بسحبو 

�فوجلا ةظفاحم  يف  بولصملا 

مزلي اـــم  لـــكب  ماـــيقلا  فارطـــألا  ىلع  بّجوــتي      
، ةحيحص ةيركـسع  نايعأ  يه  فادهألا  نأ  نم  قّقحتلل 

نأ عـقوتملا  نـم  ةــيئاوشع  تاــمجه  يأ  نـع  فـقوتلاو 
ةبسانتم    ريغ  ةيندم  رئاسخ  يف  ببستت 
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فادـهألا نأ  نم  قّقحتلل  مزلي  ام  لكب  مايقلا  فارطألا  ىلع  بّجوتي  لاتقلاو ، حلـسملا  عازنلا  ةـلاح  مطنت  يتلا  ةـيلودلا  نيناوقلا  بجومب  هّنإ  يطـسوتموروألا  دـصرملا  لاـقو 
�ةبسانتم ريغ  ةيندم  رئاسخ  يف  ببستت  نأ  عقوتملا  نم  ةيئاوشع  تامجه  يأ  نع  فقوتلاو  ةحيحص ، ةيركسع  نايعأ  يه 

فارطأ عجـشي  يلودـلا  نوناقلل  ةـعزانتملا  فارطألا  تاكاهتنا  لوح  ةـلدألا  دـيازت  نم  مغرلا  ىلع  نميلا  يف  اًيلاح  دـئاسلا  ةـيلودلا  ةبـساحملا  بايغ  عقاو  رارمتـسا  نأ  فاضأو 
�مئارجلا نم  ديزملا  باكترا  ىلع  عارصلا 

نم ىلتقلا  نـم  نم ٪60  رثـكأ  ناـكو  سراـم 2015 ، ذـنم  نميلا  يف  نـيرخآ  فـالآ  تارـشع  حرجو  لـفط  يفلأ  وـحن  مـهنيب  ينمي  فـالآ  وحن 10  لتُق  ةدـحتملا ، ممـألل  اًـقفوو 
�ةيدوعسلا ةدايقب  فلاحتلا  نم  ةيوجلا  تابرضلل  ةجيتن  نييندملا 

سـسأ عضول  ةمزاللا  تاوطخلا  ذـختُت  نأو  نيينميلا ، نييندـملا  دـض  تاكاهتنالا  ةـهجاوم  نمـضت  ةـلعاف  ةـيلود  ةـيلآ  داجيإ  ىلإ  ةـجاحلا  ىلع  يطـسوتموروألا  دـصرملا  ددـشو 
�نميلا ىلع  برحلا  فقول  لمعلاو  ةسوململا  ةلءاسملا 

نم دـيدعلا  ةيدوعـسلا  ةداـيقب  فلاـحتلا  باـكترا  ةـقيقح  مغر  نييثوحلا ، طـقف ، دـحاو  بناـج  دـض  تاـبوقعلا  ماـظن  يلودـلا  نمـألا  سلجم  مدختـسا  نـآلا  ىتـح  هنأ  ىلإ  راـشأو 
ةيتحت ةينب  تباصأو  نييندملا ، فالآ  اهتيحـض  حار  يتلا  ةبـسانتملا ، ريغو  ةـيئاوشعلا  ةـيوجلا  تاراغلا  تائم  نش  اميـسال  برحلا ، مئارج  قاطن  يف  لخدـت  دـق  يتلا  تاكاهتنالا 

�برحلا نيناوقل  كاهتنا  يف  ةيندملا  ىنبلا  نم  اهريغو  ةيويح 
ممألا بلاط  امك  نميلا ، يف  عازنلا  فارطأ  عيمج  ىلإ  روفلا  ىلع  ةحلـسألا  لقن  وأ  تاعيبم  قيلعت  ىلع  لودـلا  عيمج  اًددـجم  ناسنإلا  قوقحل  يطـسوتموروألا  دـصرملا  ثحو 

�مهدض ةبجاولا  ةينوناقلا  تاءارجإلا  ذاختاو  نيينميلا ، نييندملا  قحب  برح  مئارجب  نيطّروتملا  ةبساحمل  ةداج  تاوطخ  ذاختاب  ةدحتملا 

نحن نم 

طسوألا قرشلاو  ابوروأ  يف  نيلثممو  ةيميلقإ  بتاكم  اهلو  فينج ، يف  يسيئرلا  اهرقم  ةلقتسم ، ةمظنم  وه  يطسوتموروألا  دصرملا 

انلمع نكامأ 

انعبات

          

ةيديربلا ةمئاقلا 

�انيدل ديدج  لك  كلصيل  كديرب  ليجست  ىجري 
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