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 للنشر الفوري

 
حماية األمة من دخول اإلرهابيين األجانب : "بيان الجمعية الكيميائية األمريكية حول األمر التنفيذي الرئاسي

 "إلى الواليات المتحدة

 
زاء األمر التنفيذي بصفتها أكبر جمعية علمية في العالم، تعرب الجمعية الكيميائية األمريكية عن قلقها إ — 2017يناير،  30واشنطن، 
والتأثير المخيف الذي يمكن أن يحمله هذا األمر على حرية " حماية األمة من دخول اإلرهابيين األجانب إلى الواليات المتحدة"الرئاسي 

 .التبادل العلمي بين العلماء والطلبة في جميع أنحاء العالم
 

يدعم على وجه الخصوص قدرة العلماء على العمل بدون  حرية التبادل العلمي الدوليإن السياسة العامة للجمعية الكيميائية األمريكية 
 .رح الهادفحواجز أو عقبات أو حدود أو قيود على سفرهم، أو تعاونهم أو غير ذلك من أشكال الط

 

تهم بشكل أو بآخر اللتدخل نيابة عن العلماء األجانب المعتقلين أو المقيد حري يأِهلُهاالجمعية الكيميائية األمريكية  المتبنى من قبل بيانالإن 
 .الذي اشترك فيه هؤالء العلماء هالمشروع ةث العلميواألنظمة المستبدة التي تسعى إلى تهديد البحبواسطة 

 

الواليات  ى لإدخول الالجمعية الكيميائية األمريكية تتفهم أن اإلدارة قد أفادت أن الغرض من األمر هو منع اإلرهابيين من  في حين أن
ويستهدف بشكل غير عادل أفراد من عدد قليل من الدول، ويتجاهل اآلليات الراسخة  القرار نفسه واسع النطاقفإنها تشعر بأن المتحدة، 

 .مستقبلية تبعيه ، ويضع سابقة محتملة ألوامرالقرار التي يسعى إليه هايالغالمصممة لتحقيق 
 

في الواليات المتحدة وعلى مستوى العالم على حٍد  ههائل   كاتارتبا أدى إلى القرار ذفينت أن مصادر إعالمية الموثوقةن مالجمعية  تشير
و . تم منعهم بشكل أو بآخر من السفر إلى الواليات المتحدة متحده حيثقامه الدائمه في الواليات الاإلسواء حيث تم اعتقال أفراد يحملون 

 .حظر السفر بشكل مؤقت العمل بقرار العديد من القضاة الفدراليين تعليق منأوامر اإلرتباك الدولي بعد صدور اددزإقد 
 

المركز الدولي للجمعية ومن أجل المساعدة على تسهيل التعاون العلمي الدولي، فإن الجمعية تدير مورد على شبكة اإلنترنت، هو 
ت تفصيلية عن الموافقة ، الذي يوفر معلومات مفيدة وأدوات للسماح بحرية التبادل العلمي، بما في ذلك معلوماالكيميائية األمريكية

 .  األمنية للسفر إلى الواليات المتحدة
 

لتحقيق أهدافها، بما في فضل هذا وتشجع الجمعية الكيميائية األمريكية اإلدارة على إعادة النظر في األمر التنفيذي والبحث عن سبل أ
 .ا  حالي القائمه ذلك استخدام البرامج
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الجمعية  دتعو. منظمة غير هادفة للربح تم تأسيسها بموجب قرار من الكونجرس األمريكيإن الجمعية الكيميائية األمريكية هي 
الوصول  سبل في توفير ا  عالمي هعضو وهي رائد 157,000الكيميائية األمريكية أكبر جمعية علمية في العالم حيث تضم ما يقارب 

 حاث الهذه االب. ومؤتمراتها العلميةه معتمده دوريمجالت  عددة، وإلى البحث العلمي المتعلق بالكيمياء من خالل قواعد بياناتها المت
ت هيئامن جانب  وثقهالمالعلمية  األبحاثو توزع ونشر الدراساتو بألنها تعمل لتوثيقالجمعية الكيميائية األمريكية تجرى عن طريق 

 .هايوأوكولومبوس، في تقع المكاتب الرئيسية للجمعية في واشنطن دي سي، . علميه موثقه
 

 .groawww@msca.wwwلتلقي البيانات الصحفية من الجمعية الكيميائية األمريكية، ُيرجى التواصل مع 
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