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 لقتسمو هيزن لكشب ةيلحملا ةرادإلا تاباختنا ءارجإ ةلاحتسا :ايروس

 ةقيقدلا ريغ ةيناكسلا تاءاصحإلا ىلإ ةفاضإ دايحلاو ةيلالقتسالا ىلإ "تاباختنالل ايلعلا ةيئاضقلا ةنجللا" راقتفا نإ
 تا/نييروسللً اقيقح ًاليثمت ةلثمم ريغو ةلطاب اهءارجإ عمزملا تاباختنالا نم لعجي "يباختنا لجس" دوجو مدعو
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 ماعل 216 مقرلا لمح يذلا يعيرشتلا موسرملا دسألا راشب يروسلا سيئرلا ردصأ ،2022 سطسغأ/بآ 3 خيراتب

 يف ةيلحملا سلاجملا ءاضعأ تاباختنا ءارجإلً ادعوم ،2022 ربمتبس/لوليأ 18 موي ديدحت هبجومب ّمت يذلاو ،2022

 ماعل 107 مقر يعيرشتلا موسرملاب رداصلا ةيلحملا ةرادإلا نوناق ماكحأ ىلع ءانب روكذملا موسرملا ردص دقو ،ايروس

 .هتاليدعتو ،2014 ماعل 5 مقر ةماعلا تاباختنالا نوناق ماكحأ ىلإً ادانتسا كلذكو ،هتاليدعتو ،2011

 مقرلا لمح )تاقفرملا رظنا(ً ارارق "فولخم نيسح" سدنهملا ،ةئيبلاو ةيلحملا ةرادإلا ريزو ردصأ ،مويلا تاذ يفو

 دّدُح امك ،)ةيدلب - ةدلب - ةنيدم - ةظفاحم( ةيرادإلا تادحولا سلاجم ءاضعأ ددع ديدحت نمضتو ،ق/1452

ً اوضع 50 نع لقي ال امب ةمسن فالآ ةرشع لكل دحاو وضع ةبسنب تاظفاحملا سلاجم ءاضعأ ددع )رارقلا( بجومب

 .وضع ةئم ىلع ديزي الو

 ّمت ثيح ،ةظفاحم 14 ةغلابلا ةيروسلا تاظفاحملا ددعلً اقفو تاظفاحملا ساجم ءاضعأ ددع رارقلا ددح دقو

 روزلا ريدو بلدإو سوطرطو ةيقذاللاو هامحو صمحو بلحو قشمد فيرو قشمد( تاظفاحمل وضع 100 ديدحت

  ً.اوضع 60 ةرطينقلاو ،57 اهيف ءاضعألا ددع ديدحت ّمت يتلا ءاديوسلا ءانثتساب )اعردو ةقرلاو ةكسحلاو

 عاطق ليثمت ةبسن ديدحت نمضتملاو ،ق/1450 مقر رارقلا ةيلحملا ةرادإلا ةرازو تردصأ ،مويلا سفن يفوً اضيأ

 عاطقل % 50 لدعمب ةيلحملا سلاجملا ءاضعأ تاباختنا يف "بعشلا تائف" عاطق ليثمت ةبسنو نيحالفلاو لامعلا

 دنع ةروكذملا ةيوئملا ةبسنلا قيقحت متي نأ طرتشت ال هنأ ىلع .بعشلا تائف يقابل % 50 و نيحالفلا لامعلا

 .)ةماعلا تاباختنالا نوناق 24 ةداملا( .ةدحاولا ةيباختنالا ةرئادلا يف نيتئفلا نيب دعاقملا عيزوت

 يذلا موسرملا دسألا راشب يروسلا سيئرلا ردصأ ،2022 ويام/رايأ 22 خيراتبً اديدحتو ً،ابيرقت نيرهش يلاوح لبقو

 نم نويروس" تأر ثيح ،"تاباختنالل ايلعلا ةيئاضقلا ةنجللا" ليكشت ىلع هبجومب صن يذلاو 131 مقرلا لمح

 قرخ لاكشأ نم ًالكش ةعبتملا ةيلاحلا ةقيرطلا تربتعاو ،ةنجللا ءاضعأ نييعت ةيلآ يفً ابويع "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ

 لامعأ ىلع )ةيروهمجلا سيئر( ةيذيفنتلا تاطلسلا سأر لبق نم هيف سبل الً ايدعتو "تاطلسلا نيب لصفلا" أدبم

 .ةيدايحلا وأ ةيلالقتسالا اهئاضعأو ةنجللا كلت نع عزني كلذ ّنأو ،ةيئاضقلا ةطلسلا

 :يلاحلا تقولا يف ةيدايحو ةهيزن ةيلحم ةرادإ تاباختنا ءارجإ ةلاحتسا .1

 بجي ،ةيدايحو ةهيزن تاباختنا نوكت يكلو ،تاباختنالا هذه ّنأب "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" دقتعت

 نع دعبلا لك ةديعبو ،ةهازنلاو ةيعوضوملاو ةيلالقتسالاو دايحلاب فصتت ةيئاضق ةهج لبق نم اهيلع فارشإلا

 ةيعرفلا ناجللاو تاباختنالل ايلعلا ةنجللا يف ً ايلاح رفوتم ريغ طورشلا هذهو .ةيذيفنتلا تاطلسلا لخدتو ةوطس

  .اهل ةعباتلا

 تافلاخملا باكتراب حامسلا مدعو ،ةيدايحو ةيفافشب اهاهمب "ةنجللا" موقت نأ ضرتفملا نم :ةيرظنلا ةيحانلا نمف

 ةفاكب ةيباختنالا ةيلمعلا عم ىطاعتتس اهنأ ىلإ ةفاضإ ،تناك ةهج يأ لبق نم مهماهم وأ مهنوؤشب لخدتلا وأ

 .ةيلاع ةقدو ةهازنب تاباختنالا ةرادإب ةيئاضقلا ةسسؤملاب طونملا رودلا ىلإ ةريشم نوناقلا دودح نمض اهلحارم

 

 سيئر بئان هتفصبو ،لدعلا ريزو نأب لثمتت ةنجللا هذهل ةيساسألا تايلاكشإلا دحأ نإف ،ةيلمعلا ةيحانلا نم امأ

 حامسلاو )مئاد رييغت( مهلقنو )تقؤم لقن( مهبدنو ةاضقلا ةيقرتبً ايلعف موقي نم وه ،ىلعألا ءاضقلا سلجم
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 اهعاونأو اهتاجارد فلتخم ىلع ايروس يف ةيئاضقلا ةسسؤملا لماك نإف يلاتلابو ،مهدض ةماعلا ىوعدلا كيرحتب

 .ًالوأ اذه .)ةيذيفنتلا ةلطسلا لثمم( لدعلا ريزو تاءالمإو تارارقل عضخت

 رادصإو ،رشابم لكشب ةاضقلا نييعتب )ةيروهمجلا سيئر( ةيذيفنتلا ةطلسلا سيئر مايق ّنإف ،ةيناث ةيحان نمو

ً ايدعتو تاطلسلا نيب لصفلا أدبملً اقرخ لّكشي ،اهئاضعأ تآفاكم ديدحتو )ايلعلا ةيئاضقلا ةنجللا( ليكشتب موسرم

ً اكاهتنا ربتعي امم .ةيئاضقلا ةطلسلا لامعأ ىلع )ةيروهمجلا سيئر( ةيذيفنتلا تاطلسلا سأر لبق نم هيف سبل ال

 وأ ةيلالقتسالا نم ةفص يأ اهئاضعأو ةنجللا كلت نع عزنيو ،هنم 140 ةداملاً اديدحتو ،2012 ماعل يلاحلا روتسدلل

 ةيلحملا ةرادإلاو ةيعيرشتلاو ةيسائرلا تاباختنالا ةرادإب موقت اهنوك ،اهب عمتت نأ ضرتفملا نم يتلاو ةيدايحلا

  .ةمهملا تاءاتفتسالاو

 نمألا ىوقو شيجلا رصانعل حامسلا وه ،اهتحصو تاباختنالا هذه ةهازن ةلأسم يف كوكشلا ريثت يتلا طاقنلا نمو

 8 مقر نوناقلا بجومب ةلدعملاو 6 ةداملا( ،ةيلحملا سلاجملا تاباختنا يف باختنالا قح ةسراممب )ةطرشلا( يلخادلا

 ةزهجألا نم مهل ردصتس يتلا تاميلعتللو ةيروهمجلا سيئرل قلطملا ءالؤه ءالو فورعملا نمو .)2016 ماعل

 .ةينمألا

 :ةدوقفم ةيلالقتساو ةيلحملا ةرادإلا سلاجم .2

 تادحو نم فلأتت ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا نأ ىلع ،هنم 130 ةداملا يف ،2012 ماعل ذفانلا ايروس روتسد صن

 ةيرابتعالا ةيصخشلاب اهعتمت ىدمو اهتاصاصتخاو اهدودحو اهددع ديدحت ،نوناقلا ىلإ لاحأ ّمث نمو ،ةيرادإ

 .)2011 ماعل 107 مقر نوناقلا( يرادإلاو يلاملا اهلالقتساو

 تايلوؤسملاو ةطلسلا ةيزكرم ال أدبم ىلع زكتري ةيرادإلا تادحولا ميظنت نأب 131 ةداملا يف روتسدلا ركذ امك 

 .يرادإلاو يلاملا اهلالقتساو ةيرابتعالا ةيصخشلاب اهعتمت ىدمو اهتاصاصتخاو اهدودحو اهددع

 هرابتعا نكمي ام وهو ،اهل يلاحلا روتسدلا صن نم مغرلا ىلع ،لّعُفت مل ةداملا هذه نإف ،ةيلمعلا ةيحانلا نم اّمأ

 .ةيروتسدلا تافلاخملا دحأ

 ةيزكرملا ةدايز ىلإ تعس ايروس يف حلسملا عارصلا ةرتف ةليطو ةيروسلا ةموكحلا نإف كلذ نم سكعلا ىلعو

 .ةيروهمجلا سيئر ةيحالص صاخ لكشبو اهعرذأو ةيذيفنتلا تاطلسلا ديب اهفيثكتو

 ماعل 163 مقر موسرملا دسألا راشب يروسلا سيئرلا ردصأ ،2022 وينوي/ناريزح 29 خيراتبو ،لاثملا ليبس ىلعف
 ماعل 162 مقر موسرملا ردصأ مويلا سفنبوً اضيأو ،هامح ةظفاحمب ةيملسلا ةنيدم سلجم ّلحب ىضق يذلاو ،2022
 .ةيقذاللا ةظفاحمب ةديدجلا ةيدلب سلجم لحب يضاقلا ،2022

 لمعلا بيوصت راطإ ةيلحملا سلاجملا لمعب اهلخدتو ءارجإلا اذه اهذاختال ةيروسلا ةموكحلا تعرذت دقو
 .ءانبلا تافلاخم ةجلاعمب ديقتلاو مازتلالا مدعو تامدخلا ميدقت يف لامهإلا ةجلاعمو داسفلا ةحفاكمو

 :ةقيقحلا يفاجتو قطنملا يفانت ةيموكح ةيمسر تاءاصحإ .3

 ةئيبلاو ةيلحملا ةرادالا ةرازو هتردصأ يذلاو ،2022 سطسغأ/بأ 3 خيراتب رداصلا 1452 مقر رارقلا بسحب

 ةظفاحم لك يف ناكسلا ددع نايبت مدع عم ،ةمسن نويلم 30 وه 2022 ماعل ايروس ناكس ددع نإف ،ةيروسلا



 

Page 5 of 9 
   

 لقتسمو ھیزن لكشب ةیلحملا ةرادإلا تاباختنا ءارجإ ةلاحتسا :ایروس
 

www.stj-sy.org 

 ّمت اميفو ،جراخلا يف تا/نييروسلا نيئجاللا نييالم ىلإ رشي مل ةينعملا ةرازولا ريدقت نأ املع .ةدح ىلع ةيروس

 .ايروس يفً ايلخاد نيحزانلا نييالم باستحا ةقيرط ىلإ رارقلا رشي مل مك .ال مأ مقرلا اذه نم مهباستحا

 فلأ 192و نويلم 17( غلب دق ناكسلا ددع ّنأب 2004 ماعلا يف تراشأ دق ،ةيروس ةيمسر تايئاصحإ تناكو

 نويلم 21( غلبو هتورذ ايروس يف ناكسلا دادعت غلب دقف ،يلودلا كنبلا بسحبو ،2010 ماع يفو ً.اصخش )صخش

 .2011 ماعلا يف أدب دق ناك يذلا ّحلسملا عازنلا دادتشا دعب صقانتلاب ةبسنلا أدبت نأ لبق ،)صخش فلأ 362و

 مقرلا وهو ً)افلأ 619 و نويلم 20( 2014 ماعلا يف غلب ايروس ناكس ددع ّنأب ءاصحإلل يزكرملا بتكملا دافأ ثيح

 لود وحن نيرخآ نييالم هجتاو ً،ايلخاد نييروسلا نييالم حزن نيح ،2015 ماع ءوجل ةجوم لبق هرادصإ ّمت يذلا

 1.ةيبوروألا لودلاو راوجلا

 18( كاذنآ ناكسلا ددع غلبو ،2021 ماعل دوعت يلودلا كنبلا بسحبو ايروس يف ناكسلا ددعل ةيئاصحإ رخآ ّنإ

 .ةيروسلا ةموكحلا نع رداصلا يمسرلا مقرلا نع نويلم 12 يلاوحب لقأ يأ ،ً)افلأ 275و نويلم

 :ناكسلا ددعل ةقيقدلا تايئاصحإلا بايغ لظ يف يباختنالا لجسلا ةيلاكشإ .4

 نوناقلاب رداصلا ةماعلا تاباختنالا نوناق يف يباختنالا لجسلا ةّيضق يه ؛مويلا اهتشقانم نكمي يتلا ىلوألا ةطقنلا

 نيذلا نونطاوملا هيف ركذي نأ بجي يذلا لجسلا وه ماعلا يباختنالا لجسلاف .)28و 27 ةداملا( 2014 ماعلل 5 مقر

 ةيلحملا ةرادإلاو لدعلا يترازو عم قيسنتلاب ةيلخادلا ةرازو موقتو باختنالا قح ةسرامم طورش مهيف رفاوتت

 ةفاضإلل ،ماع لك ةيادب يف ةدحاو ةرم هتعجارم متتو .ةيروهمجلا ىوتسم ىلع هدادعإب ءاصحإلل يزكرملا بتكملاو

 .يباختنا قاقحتسا يأ دعوم نم لقألا ىلع نيرهش ةدم لبق هتعجارم متت امك ،ليدعتلا وأ فذحلا وأ

 قح ةسرامم طورش هيف رفوتت نطاوم لكل ةيدرف ةيلوؤسموً ايساسأ ً اقح ماعلا يباختنالا لجسلا يف ليجستلا ّدعيو

 ليجست نم ققحتلا هلو ،يباختنالا لجسلا يف همسا ليجست بلطي نأ هلو ،نوناقلا اذه ماكحأ بجومب باختنالا

 ةزهجألا نم ديدعلا اهل عبتي يتلا ةيلخادلا ةرازول يباختنالا لجسلا دادعإ ةمهم دانسإو ،هيفً ادراو نكي مل نإ همسا

 ةطلسلل ةيوقلا عرذألا نم يهو ،ايروس يف دياحم ريغ فرط ةرازولا هذه نإو اميس ،هتحص يف كشلا ريثي ،ةينمألا

 .ةيذيفنتلا

 يتلا ةعجارملا نيأو  ؟نوناقلا رودص نم تاونس نامث دعب يباختنالا لجسلا حبصأ نيأ :يلاكشالا لاؤسلا ىقبيو

 لك لوصح دعب ةدوجومو ةيمقر اهلك تحبصأ تانايبلا نأً اصوصخ ؟ةيباختنالا ةيلمعلا ةيادب لبق متت نأ بجي

 ةيباختنالا رئاودلاب اهطبرب ةبوعص يأ كانه سيلو ،معدلا عيزوتل ةصصخملا ةيلئاعلا تاقاطبلا ىلع نينطاوملا

 ءاغلا دعب طقف ةيصخشلا ةقاطبلل اقفو متي باختنالا نأ اصوصخ ةيباختنالا ةيلمعلا ةيفافشو ةهازن نامض يلاتلابو

 .زكارملا بلغأ يف يرسلا ربحلا رفاوت مدعو ،ةيباختنالا ةقاطبلا ةبرجت

 ماعلا يباختنالا لجسلا دادعإ متي مل اذاملف ،ةيروسلا ةموكحلا تاءاعدا بسحب ةّمظنمو ةزهاج دادعألا نأ امبو

  ؟ةماعلا تاباختنالا نوناقلً اقفو

 تا/نييروسلا قح ةلأسمل قرطتي مل ّهنإ الإ 2014 ماع يف ردص دق ةماعلا تاباختنالا نوناق ّنأ نم مغرلا ىلعو

 تيوصتلا قح ،روكذملا نوناقلل ةيذيفنتلا تاميلعتلا نم 70 ةداملا تحنمو ،تيوصتلا يف ايروس جراخ نيميقملا

 
 ً:ایلخاد نیحزانلاو نییروسلا نیئجاللا دادعأ لوح ةدحتملا ممألل ةعباتلا نیئجاللا نوؤش ةیضوفم تایئاصحإ لاثملا لیبس ىلع رظنا 1

https://www.unrefugees.org/emergencies/syria/  
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 اذهو ،يباختنالا لجسلا يف ادراو همسا نوكي نأ طرشب .طقف ةيسائرلا تاباختنالا يف جراخلا يف نيميقملا نييروسلل

 ضقانتي رمألا اذهو .ةقرولا هذه عوضوم ةيلحملا سلاجملا تاباختناب مهل ةقالع ال ايروس جراخ نيميقملا نأ ينعي

ً اقفو يرجت ةهيزنو ةّرح تاباختنا" ءارجإ ةرورض ىلع صن يذلا 2015 ماعل 2254 مقر يممألا رارقلا يف درو ام عم

 ريياعملا ىلعأو ،ةمكوحلا تابلطتمل بيجتسي امب ،ةدحتملا ممألا فارشإ تحتً ارهش 18 نوضغ يفو ديدجلا روتسدلل

 نيذلا كئلوأ كلذ يف امب ،ةكراشملا مهل قحي نيذلا نييروسلا عيمج لمشتو ،ةلءاسملاو ةيفافشلا ثيح نم ةيلودلا

   "رجهملا يف نوشيعي

 يباختنالا لجسلا يف همسا دري مل يذلا بخانلا ّقح ةلأسمل قرطتي مل ةماعلا تاباختنالا نوناق نإ ً،اضيأ بيرغلاو

 امن‘ ،ناسنالل ةيساسألا قوقحلا نم وهو باختنالا قحب قلعتت ةلأسملا هذه نم مغرلا ىلع ،ءاضقلا مامأ نعطلاب

 لاح يف لحلا وه ام نكلو ،يباختنالا لجسلا يف همسا جاردإ بلط يف هقحو نطاوملا ةيلوؤسم ركذب نوناقلا ىفتكا

 ؟هيف ةينوناقلا طورشلا رفوت مدع ةجحب لجسلا يف بلاطلا صخشلا مسإ جاردإ ةنجللا تضفر

 :ةمتاخ .5
 ءابعألا نم ريثك لمحت ىلع ةيزكرملا ةيروسلا ةموكحلا ةردق مدع لظ يف ةحلم ةجاح تحبصأ ةيزكرماللا ةركف نإ

 ةقيرط حبصت ثيحب )فارطألا( ةيلحملا سلاجملا ىلإ )ةموكحلا( زكرملا ةيحالص نم ديزم ضيوفت ىلع زكترت ثيحب

 .تايدلبلل يمدخلا راطالا نم عسوأ مالسلا ءانبو ةكراشملا نم لعجي مهسفنأل سانلا مكح بولسأو

 ةيزكرماللا نيب لماكتلا ققحي امب ةيلمعلا لماك يف ًاليصأً اكيرش يندملا عمتجملا لعج نم ّدب ال ،كلذ ىلع ةوالع

 ءانب يف مهسي امم اهل لضفألا يعامتجالاو يداصتقالا جذومنلا ليكشتو اهتايح تارارقل سانلا ةكراشمو ةيرادإلا

 نيناوقلا ليعفت يف ةيلحملا تاعمتجملا نكمي امم ةكراشملل سانلا يعو نم ديزيو ديدج يعامتجا -يسايس ماظن

 .ةيلحملا ةرادإلل ةهيزنو ةيطارقميد تاباختنا ءارجاو

 تلح يتلاو ديدجلا روتسدلا نم ةنماثلا ةداملا هيلع تصن يتلا ةيسايسلا ةيددعتلا أدبم مارتحا نم كلذك دبالو

 دعاقملا نم ةئملاب 50 صيصختف ،هلاح ىلع يلمعلا عقاولا يقب نكل ،قباسلا روتسدلا نم ةنماثلا ةداملا لحم

 يف نيحالفلاو لامعلا يداحتا نأل ،روكذملا ةيسايسلا ةيددعتلا أدبم عم ضقانتي نيحالفلاو لامعلا ةئفل ةيباختنالا

 يذلاو ،يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح اهريدي يتلا ةيمدقتلا ةينطولا ةهبجلل ةقلطملا امهتيعبتب نيفورعم ايروس

 ادبم مارتحا مدع دكؤي امو ،عمتجملاو ةلودلل دئاقلا بزحلا" ناك امك دعي مل هنأ ،روتسدلا بجومبو ،ضرتفي

 ةينطولا ةهبجلا بازحأ ربتعا يذلا 2011 ماعل 100 مقر بازحالا نوناق نم 35 ةداملا صن وه ةيسايسلا ةيددعتلا

 ."ً.امكح ةصخرم ةيمدقتلا

 نع ربعت ال يتلاو ةهازنلا نع ةديعبلاو ةيروصلا تاباختنالا ةلكشم زواجتل يساسألا لحلا نأب "نويروس" ىرتو

 ةداملا يف ةدراولا اميس الو ةيلودلا ريياعملا مرتحي ديدج تاباختنا نوناق رادصإ يف نمكي ،نينطاوملل يقيقحلا يأرلا

 2254 مقر يممألا رارقلا يف درو ام كلذك مرتحيو ،1966 ماعل ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم 25

 .تاباختنالا يف رجهملا يف نيميقملا نييروسلا ةكراشم ةرورض ىلع دكأ يذلا 2015 ماعل

 :تاقحلم .6
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 يقابو لامعلاو نيحالفلل( ليثمتلا ةبسن يذلاو ،ةئيبلاو ةّيلحملا ةرادإلا ريزو لبق نم رداصلا ،1450 مقر رارقلا  - )1( مقر ةروص

 .ةّيلحملا ةرادإلا تاباختنا يف )بعشلا تائف
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 ةفاك يف ةيلحملا سلاجملا ءاضعأ ددع ددح يذلاو ،ةئيبلاو ةّيلحملا ةرادإلا ريزو لبق نم رداصلا ،1452 رارقلا – )2( مقر ةروص

 ,ةيروسلا تاظفاحملا
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