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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 سرام 	8:00،24 نم اًرابتعا 2022 سرام23	

 
 يلمعلا عضولا
 تططخ ، ةيلاتقلا تايلمعلا نم عيباسأ ةعبرأ نوضغ يف هنأ ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تدافأ 
 ةرطيسلا ضرفو فييك ةنيدم قيوطتو ، كسناهولو كستينود يَتقطنمل ةيرادإلا دودحلا ىلإ لوصولل ةيسورلا تاوقلا
 .ققحتت مل  .ايناركوأ نم ىرسيلا ةفضلا ىلع عقاولا ءزجلا ىلع
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا 
 ناكرألا ةئيه بسحبو  .فييك نم برقلاب ةلماعلا ةيسورلا تاعامجلا دض ةداضم تامجه يناركوألا شيجلا نشي 
 نإ نإ يس ةكبشل اًقفو  .)يرافورب( يقرشلا هاجتالا يف ةيسورلا تاوقلا فاقيإ مت ، ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا
 هاجتالا يف  .انه ةيناركوألا ةمصاعلا ىلإ ةيسورلا تاوقلا نم اًرتموليك 30 و 20 نيب حوارتت ةدايز نوغاتنبلا لجس ،
 .يناركوألا شيجلا مدقت اذإ ةيسورلا ةبيتكلا قيوطتل لامتحا كانه ، يبرغلا يلامشلا
 يف ةينكس لزانم تررضت  .ىرخأ ةرم فييك تفصق ةيسورلا تاوقلا نأ فييك ةنيدمل ةيركسعلا ةرادإلا تركذ 
 بسحبو  .يكسليدوب يح فصق رمتسي امك  .صاخشأ 4 بيصأو ، يكسفيكنيشتفيش و يكسنيشوتايفس يتقطنم
 نأ تبث  .يراجت زكرم نم برقلاب تارايسلل فقوم فصق ةجيتن اياحض طقس ، وكشتيلك يلاتيف ةنيدملا ةيدلب سيئر
 .يكسليدوب ةقطنم يف فصقلا ةجيتن لتُق ، The Insider يف يفحصلا ، انيلواب اناسكوأ
 تفصق ةيسورلا تاوقلا نإ ويديفلاب ةلاسر يف ، فيشتيموف يروي ، )فييك ةقطنم( شتيتوفالس ةيدلب سيئر لاقو 
 .ةرصاحم ةنيدملا نكل ، شتيتوفالس ةيسورلا تاوقلا مجاهت مل ، نآلا ىتح  .ةنيدملا لخدم دنع اًزجاح
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا 
 نم قيرطلا هربع رمي فيهينريشت يف انسيد رهن قوف ارسج رمدو يسورلا ناريطلا برض ، سرام 23-22 ةليل يف 
  .فيهينريشت يف ةيذغألا ةجلاعم عناصم دحأ ىلع ةيعفدملاب ةراغ ةيسورلا تاوقلا تنش ، ءاسملا يف  .فييك ىلإ ةنيدملا
 اًقفو ، كلذ عمو  .يسيئرلا اينومألا بيبانأ طخ فلتو ةيئاهنلا تاجتنملل عدوتسم يف قيرح علدنا ، كلذل ةجيتنو
 ملو  .ةدعاقلا نمض ةداملا زيكرت لظي ، فيهينريشت يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ،سواشت فالسيشتايفـل
 .تاباصا عوقو نع فصقلا رفسي
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 ةرادإلا سيئر دافأ ، راذآ / سرام 23 موي حابص يف  .فوكراخ ةقطنم ىلع اهفصق لصاوت ةيسورلا تاوقلا 
  .ةيضاملا نيرشعلاو عبرألا تاعاسلا لالخ ةفيذق 32 ذيفنتب ، فوبوهينيس هيلوأ ، فيكراخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا
 ةقطنم يف فيتلاس يراتس ةيرق ىلع فصق رفسأ  .ةيسورلا ِقالطنالا ِدّدعتم ِخيراوصلا ماظن نم ديازتم طاشن كانه
 .يلحملا يورقلا سلجملا ريتركس لتقم نع فيكراخ
 22 موي ءاسم ةيسور ةفيذق طوقس نع ، كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، يادياه يهريس فشك 
 نم ، صاخشأ ةعبرأ لتقم نع رفسأ امم ، )كسناهول ةقطنم( ينجيبور يف قباوطلا ددعتم ىنبم ىلع راذآ / سرام
 .  .نيرخآ ةتس ةباصإو ، نالفط مهنيب
 يسورلا فصقلا ببست  .كسناهول ةقطنم يف ةيندملا ةيتحتلا ةينبلا ريمدت ةكرتشملا تاوقلل ةيفحصلا ةمدخلا تلجس
 كلذ يف امب ، ةعطق 31 ريمدت يف اكفيدوفييوفو كسيزوردوفونو انيميركو ينزيبورو كسناشتيسيلو كستنودوريفيس يف

 .اًصاخ الزنم 13 و ةينكس نابم 10
 :يجوروبازو كستينود تاهاجتا 
 ينابملاب رارضأ تقحلو  .كستينود ةقطنم يف ينيتيرشتوا ةدلب يف ةيديدحلا ككسلل ةطحم ةيسورلا تاوقلا تفصق 
 .تاباصإ عوقو نع غلبي ملو ةأشنملا يف
 :يبونجلا هاجتالا 
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 ةليل ةينكسلا ينابملا تفصق ةيسورلا تاوقلا نأ ، ميك يلاتيف ، فيالوكيم يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر دافأ 
 ةقطنم يف حورجب اصخش 44 ةباصإ ىلإ اضيأ رانلا قالطإ ىدأو  .نيصخش لتقم نع رفسأ امم ، سرام 22-23
 .فيالوكيم ةقطنم يف يناركوألا شيجلا هطقسأ زورك خوراصل ويديف عطقم ميك رشن ، قحال تقو يف  .فيالوكيم
 تامولعملا ةهجاوم 
 ةيناركوألا ةيديدحلا ككسلل ةيفتاهلا تامدخلاو تنرتنإلا ربع ركاذتلا تامدخ تحبصأ ، سرام 23 موي ءاسم يف 
)Ukrzaliznytsia( تالاصتالا تامدخ يدوزم ىلع يعامج موجه ببسب اًتقؤم ةرفوتم ريغ. 
  
 ةيناسنالا ةلاحلا 
 تاكاهتناو فصقلا ببسبو  .اًصخش 4554 ءالخإ اهلالخ نم مت ، ةيناسنإ تارمم 7 ليغشت أدب ، سرام 23 يف 
 .فييك ةقطنم يف اكنيدوروب ةدلب نم نينطاوملا ءالجإ نكمملا نم نكي مل ، تمصلا ماظن
 / سرام 23 ىتح هنأ ، لافطألا ليهأت ةداعإو لفطلا قوقحل ايناركوأ سيئر ةراشتسم ، كوشميساريه ايراد تدافأ 
 21 ءاسم ىتح  .ةريطخ حورجب اوبيصأ الفط 167  ؛ ايناركوأ يف ةيئادعلا لامعألل ةجيتن اًلفط 121 يفوت ، راذآ
 رثكأ تررضت ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .ضرألاب ترمد اهنم 72 ، ةيميلعت ةسسؤم 548 ـب رارضأ تقحل ، راذآ / سرام
 .كلذ ىلإ امو ةينف سرادمو ةيضاير ةسردمو ةبتكم 40 نم
 ةيحض 24 ثثج لاشتنا لعفلاب مت دقو  .ةرمتسم فيكراخ ةقطنم ةرادإ ىلع سرام 1 ةراغ نم اياحضلا ددع لازي ال 
 .ضاقنألا كيكفت رمتسي  .ىنبملا ضاقنأ تحت نم
 ئراوطلل فاعسإ ةرايس 58 فصق مت ، رياربف 24 ذنم هنأ وكشايل روتكيف يناركوألا ةيحصلا ةياعرلا ريزو فشك 
 .نيفعسم 6 لتقو
 دلاوو )كسنايدريب( فيرامونوب ردنسكلوأ بئانلا عقاوم  .ايناركوأ بونج يف نييناركوألا فطخ تايلمع لصاوتت 

 نوسريخ حرسم سيئر اتقؤم زجُتحاو  .نيفورعم ريغ اكستيزلاز انالتيفس لوبوتيليم اير عقوم ريدمو يفحص
 .اينك ردنسكلوأ هبئانو اماردلاو ىقيسوملل
 ىلع ةلماعلا رشع ةسمخلا ةيوونلا اهتادحوو ةعبرألا ةيوونلا ةقاطلا تاطحم عيمج نأ يكسنيليز ريميدولوف حرص 
 اهلوط غلبي يتلا ةقطنملا مدختستو ، برح ةحاس ىلإ ةيوونلا ةقاطلل ليبونريشت ةطحم تلوحت  .ةددهم ايناركوأ يضارأ

 يف حالصإلا ةطشنأو ماظنلا ةنايصو ةيميظنتلا لامعألا ذيفنت متي ال  .ةديدج تامجهل ريضحتلل اهلوح اًرتموليك 30
 يميظنتلا فارشإلا  .داعبتسالا ةقطنم لخاد قئارحلا ليجست متي  .لماك قاطن ىلع ةيوونلا ةقاطلل ليبونريشت ةطحم
 دوجو ببسب اًضيأ ليحتسم يجوروباز ةيوونلا ةقاطلا ةطحم عقوم يف ةرشابم ةيعاعشإلاو ةيوونلا ةمالسلا ىلع
 .يسورلا شيجلا
 
 يداصتقالا عضولا
 ةقفص ماربإ نأشب يدنلوبلا ينطولا كنبلا عم ةيقافتا عيقوت نع يناركوألا ينطولا كنبلل ةيفحصلا ةمدخلا تدافأ 
 .هلداعي امب يكيرمأ رالود رايلم ىلإ لصي غلبمب يكيرمألا رالودلا / اينفيرهلا ةلمع لدابت
 نأب تصوأ ةنجللا نإ ، كرامجلاو بئارضلاو ةيلاملا ةسايسلل يناركوألا ناملربلا ةنجل سيئر ، فيستنامته وليناد لاق 
 .ةيفرعلا ماكحألا لالخ دارفألل ةيفرصملا عئادولل لماكلا غلبملا نمضي نوناق ىلع باونلا قفاوي
 "ةقيدصلا ريغ لودلا" ـب ىمسي امل زاغلا تاعوفدم ليوحت رارق نيتوب ريميدالف يسورلا سيئرلا نلعأ ، سرام 23 يف 
 ةلواحم ىلإ ةيسورلا ةدايقلل ةلصلا تاذ ةوطخلا فدهت  .ةيبرغلا لودلا اهتضرف يتلا تابوقعلا ىلع ًادر لبور ىلإ
 .دالبلا يف ةيدقنلا ةلمعلا صقن ةلكشم ىلع ءاضقلا
  
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا 
 سيئرلا ركشو  .يسنرفلا ناملربلا مامأ ويديفلاب اًباطخ يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا ىقلأ ، سرام 23 يف 
 ىلعو ، تابوقعلا ديدشت ىلإ ةيسنرفلا ةموكحلا اعدو ، نوركام ليوناميإ سيئرلا دوهج ىلعو ، اهتدعاسم ىلع اسنرف
 .ةيسورلا قوسلا نم باحسنالا ةيسنرفلا تاكرشلا
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 ةلصاوم ىلإ نابايلا هباطخ يف سيئرلا اعدو  .ينابايلا ناملربلا مامأ ةملك يكسنيليز سيئرلا ىقلأ ، مويلا سفن يف 
 .ةينمأ تانامضو ةديدج تاودأ ريوطت ىلإ مامضنالاو ايسور ىلع طغضلا
 سيئر عم ايناركوأل ةيعافدلا ةدعاسملاو ةيركسعلا تايلمعلا راسم يكسنيليز ريميدولوف شقان ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب 
 .ةيفتاه ةثداحم لالخ نوسنوج سيروب يناطيربلا ءارزولا
 نع لوؤسم يسورلا شيجلا نأ ةيكيرمألا ةموكحلا دقتعت ، نيكنيلب ينوتنأ يكيرمألا ةيجراخلا ريزول يمسر نايبل اًقفو
 .اهعمج مت يتلا قئاقحلا ليلحت ىلعً ءانب ايناركوأ يضارأ ىلع برح مئارج
 نع اًلضف ، ةيناسنإلا دض مئارجو برح مئارج باكترا نأشب اًرارق يدنلوبلا باونلا سلجم ردصأ ، سرام 23 يف 
 .ايناركوأ يف ايسور لبق نم ناسنإلا قوقح تاكاهتنا
 يف نييندملا ةيامحو ةيناسنإلا تادعاسملا ميدقت نأشب ايسور هتحرتقا يذلا رارقلا يلودلا نمألا سلجم ديؤي ملو 
 لبق نم طقف ةقيثولا معد مت  .ةمئاقلا ةيناسنإلا ةمزألا ميظنت يف ايسور رود ركذت مل ةقيثولا نأل ، عارصلا ةقطنم
 .نيصلاو ايسور
 ىلإو نم تانحاشلا ةكرح رظح ىلإ يبوروألا داحتالا اينوتسإو ايناوتيلو ايفتالو ادنلوب يف لقنلا ءارزو اعد 
 نفسلا عنمل ةمزاللا تاءارجإلا عيمج ذاختا ىلإ يبوروألا داحتالا ءارزولا اعد امك  .ةيربلا قرطلاب ايسورو ايسوراليب
 .يبوروألا داحتالا ئناوم لوخد نم ةيسوراليبلاو ةيسورلا
 ، يبوروألا مالسلا قفرم راطإ يف ايناركوأ معدل ةيفاضإ وروي نويلم 500 صيصخت يبوروألا داحتالا سلجم ررق 
 .وروي رايلم ىلإ يلوألا غلبملا ةفعاضم يلاتلابو
 نيرافلا صاخشألا فيضتست يتلا يبوروألا داحتالا يف ءاضعألا لودلل تادعاسملا ةدايز ةيبوروألا ةيضوفملا تحرتقا 
 عم بنج ىلإ اًبنج ، ةدعاسملا هذه لمعتس  .REACT-EU ةئراطلا ةدعاسملا قودنص نم ايناركوأ يف برحلا نم
 ةصصخملا لاومألا ىلإ يبوروألا داحتالا يف ءاضعألا لودلا لوصو عيرست ىلع ، نيئجاللا ةدعاسمل CARE جمانرب
 ةحصلاو يعامتجالا جامدإلاو ميلعتلاو فيظوتلا تالاجم يف تامدخلاو تادعملاو ناكسإلاو ةيتحتلا ةينبلا ىلع قافنإلل
 .ةياعر  .لفطلاو
  
 ءابنألا تالاكوو ايناركوأ يف ةلودلا تاطلس ريراقت - ةيمسر رداصم نم صخلملا يف ةدراولا تامولعملا عمج متي 
 .ةبذاك رابخأ دوجو ةلاح يف اهحيحصتو عورشملا قيرف لبق نم ةيانعب تانايبلا ةقد صحف متي  .ةيلودلاو ةيناركوألا


