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 ىلع ءاليتسالل ةديدج ةلواحم "5" موسرملا قفو "ربوج" ميظنت ططخم :ايروس

 ناكسلا تاكلتمم

 فدهت عسوأ ةيموكح ةسايس نم ءزج يه نيناوق ةّدع ىلإً ادانتسا "ةيراقعلا قطانملا ميظنت" ةيلآ ّنإ
 قشمد ةمصاعلاب ةطيحملا كلت ةصاخ ّةيروس قطانمل ةيعامتجالا ةسدنهلا ةداعإ ىلإ
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 تحتً اربخ يمسرلا اهعقوم ربعو )اناس( ةيمسرلا ةيروسلا ءابنألا ةلاكو ترشن ،2022 ونيوي/ناريزح 28 خيراتب

 قشمد ةظفاحم نأ ىلإ هيف تراشأو ،"اهب ةطيحملا قطانملاو ربوجل يليصفتلا يميظنتلا ططخملا رودص" ناونع

 قطانملل ةينارمعلا ةفصلا ليدعت ىلإ فداهلاو /106/ مقرلا لمحي يذلا يليصفتلا يميظنتلا ططخملا تردصأ دق

  .)امرت نيعو اكلمزو نيبرعو باصقأ دجسم يحو نوباقلاو ربوج( ةيلاتلا ةيراقعلا

 )ةيدلبلا وأ قشمد ةظفاحم( ةيرادإلا تادحولا مايق ،قايسلا اذه يف "ةينارمعلا ةفصلا" حلطصمب دصقيو

 وأ ةينكس نوكت ّنأك ،ةددحم تاطاشنب اهصيصختو ،ةيراقعلا ةقطنملا طيطخت وأ ءاشنإ نم ةياغلا ديدحتب

 ةعيبط يهام ددحي مل يميظنتلا ططخملا ّنأب املع .ةيلاملا تامدخلل ةصصخم قطانم وأ ةيراجت وأ ةيعانص

 .ربخلا يف اهلا راشملاو ةمظنملا قطانملا يف ةينارمعلا ةفصلا

 هدافم ،قشمد ةظفاحم يف ينارمعلا ميظنتلاو طيطختلا ريدم ،"يسلبارط نسح" سدنهمللً احيرصت ً،اضيأ ربخلا درفأ

 هيلع عالطالا نم ةقالعلا باحصأ نكمتي ىتح قشمد ةظفاحم ىنبم وهب يف ّمت )106( مقر ططخملا نع نالعإلا ّنأ

 ً.اموي نيثالثلا زواجتت ال ةدم لالخ تاضارتعالا ميدقتو

 ةجلاعمو اهتساردل ةيميلقإلا ةنجللا ىلإ تاضارتعالا ةفاك ليوحت متتس ّهنأب اناس ةلاكول هثيدح "يسلبارط" عباتو

 .2002 ماعل 41 نوناقلا يأ ،هتاليدعتو 1982 ماعل 5 موسرملا ماكحألً اقفو ةقحملا تاضارتعالا

 قطانم ميظنت تايلاكشإ" لوحً اريرقت قباس تقو يف ترشن دق ،"ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" تناكو

 وحن ةيروسلا ةموكحلا هّجوت  نأ هيف تنّيبو 82 ماعل 5 مقر نوناقلا قفو ادليو انامرجو ةنيبسلاو دوسألا رجحلا

 يأرلا ليلضت يف اهتّينب يحوي ،ةيعيرشت ميسارمو نيناوق ةّدعلً ادانتسا قشمد فير يف ةبوكنملا قطانملا "ميظنت"

 ماعل 10 مقر نوناقلا ةلاح يف امك مهتايكلم ةيامح نم نييروسلا قيعت يتلا جئاتنلا سفن ىلع لوصحلاو ماعلا

2018. 

 ىلع ءاليتسالل ةميدق ةديدج ةلواحم 1982 ماعل 5 موسرملا قفو ربوج ةقطنم ميظنت .1

 :نييروسلا تاراقع

 فدهت يتلا ةيروسلا ةموكحلا ةسايس لامكتسا لاكشأ دحأ ،ربوج ةقطنم "ميظنت" ططخم ربتُعي ،ىلوأ ةيحان نم

 مقر يميظنتلا ططخملا اهلمش يتلا قطانملا ناكس مظعم ّنأ ثيح .ةيراقعلا تا/نييروسلا كالمأ ىلع ءاليتسالا ىلإ

 تاوقلا نيب ةيراض كراعم تدهش قطانملا كلت ّنأ نوك ،نيئجاللا وأً ايلخاد نيحزانلا دادع يف اوحبصأ دق 106

 .ةيضاملا يروسلا عازنلا تاونس لالخ ةيمالسإو ّةيروس ةضراعم لئاصفو ةيروسلا ةيموكحلا

 ءزج يه ،"ةمظنملا ريغ وأً اقباس ةمظنملا/ةيراقعلا قطانملا ميظنت" قرط ّنأ "نويروس" دقتعت ،ةيناث ةيحان نمو

 يتلا قطانملا كلت ،صاخ وحن ىلعو ،ايروس قطانم ةّدع يف ةيعامتجالا ةسدنهلا ةداعإ ىلإ فدهت عسوأ ةسايس نم

 .ةيضاملا تاونسلا رادم ىلع ،قشمد ةمصاعلا طيحم يف ةيروسلا ةموكحلل ةيسايسلاو ةيركسعلا اهتضراعمب تفرُع

 مقر نوناقلاً اقحالو ،2012 ماعل 66 مقر موسرملا نم ًءادتبا نيناوقو ميسارم ةّدع رادصإ ىلإ ةموكحلا عفد ام وهو

 لخدم يف "ةيميظنت قطانم" ثادحإ ىلع ّصن يذلاو ،)237( مقر يعيرشتلا موسرملاب ًءاهتنا سيلو ،2018 ماعل 10

 رادصإ اهعبت .)104( مقرلا لمح يذلا يليصفتلا يميظنتلا ططخملا ىلاً ادنتسم ،)اتسرحو نوباقلا( يلامشلا قشمد

 ،1982 ماعل 5 مقر موسرملا قفو ،ادليو انامرجو ةنيبسلاو دوسألا رجحلا قطانم ّصخت ةهباشم ةيميظنت تاططخم

 .ةيراقعلا مهقوقح نم مهديرجتو نييروسلا تايكلم عزن تاقلح نم ىرخأ ةقلح ربتُعي يذلاو
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 تايكلملا ىلع ءاليتسالا ةعباتمل نيناوقلا ضعب ضيوفتل ةيروسلا ةموكحلا لالغتسا .2

 :ةيراقعلا

 ماعل 41 نوناقلاب لدعملاو ،1982 ماعل 5 مقر موسرملا يف اهل حونمملا ضيوفتلا لالغتساب قشمد ةظفاحم تماق

 اّمإ :ًءانب كلذو ،ةنيعم تاحاسمب ةعسوت وأ رامعإ ةداعإ ىلإ ةجاحب اهارت يتلا قطانملا ديدحت لالخ نم 2002،1

 ةيحالص اهحنمو ،يروسلا عازنلا ببسب ةررضتملا قطانملاب تقحل يتلا رارضألا ةجيتن وأ ناكسلا ددع يف ةدايز ىلع

 .ةحرتقملا ةحاسملا ساسأ ىلع قطانملا كلتل ةيميظنت تاططخم عضو

 ةطلس ً،ايلعف اهحنمي ام ،ةيميظنتلا تاططخملا رادصإل ةددحم ةينمز ةّدم دوجو مدع تلغتسا ةموكحلا ّنأ امك

 باحصأ حلاصم نم ّيأ نابسحلاب ذخألا نود اهميظنت ديرت يتلا نكامألاو بسانملا نامزلا رايتخا يف ةعساو

 يكلام ةيبلاغ نإ رابتعالا نيعب انذخأ ام اذإ ةصاخ ،ءوجللا وأ حوزنلا وأ عازنلاك ىرخألا تاقايسلا وأ تاكلتمملا

 .اهيف نوميقي ال ةبوكنملا قطانملا كلت يف ةصاخلا تاراقعلا

  :تابثإلا تايلاكشإو نييروسلا تاكلتمم ىلع ءاليتسالا يف ةيروسلا ةموكحلا تاكيتكت .3

 ةلغتسم ،اهيلع ءاليتسالا دارملا قطانملا ميظنت دنع ضومغلاو ةيبابضلا نم ةلاح قلخ ىلع ةيروسلا ةموكحلا لمعت

 قيبطت لالخ نم كلذو ،ةفلتخملا ةيروسلا ندملا ميظنت تالاح يف ةقبطملا "ةيراقعلا تايعيرشتلا ةيجاودزا" ةلاح

 ميظنتل ةفلتخم ةينارمع نيناوق ةّدع ىلإً ادانتسا ،اهيلع ةرطيسلا ديرت قطانم ةّدع ىلع ةفلتخم تاعيرشتو نيناوق

 ماعل 5 مقر موسرملاو 2018 ماعل 10 مقر نوناقلاو 2012 ماعل 66 مقر موسرملا( اهنم ،ةبوكنملا قطانملا

1982(. 

 يأرلا بيلأت مدع يف اهتبغر ىلإ دوعي نيناوقو ميسارم ةّدع ىلإ ةموكحلا ءوجل ببس ّنأ "نويروس" دقتعت

 ماعل 10 مقر نوناقلا رادصإ تقفار يتلا ةّجضلا رابتعالاب اندخأ اذإ ةصاخ ،اهيلع يلودلاو يروسلا ماعلا

 تايّمسم تحت ةيكلم عزن( اهسفن يه تاراقعلا باحصأ ىلع نيناوقلا كلت عيمج ةجيتن ّنأ مغر ،2018

 .)ةفلتخم

 ةليسو يف ،ةيميظنتلا تاططخملا رادصإل 1982 ماعل 5 مقر نوناقلا دامتعا يف ،ىرخألا تايلاكشإلا ضعب نمكتو

 رارق رشن ربع وأً ايصخش اّمإ ّمتي غيلبتلا ّنأ ،نوناقلا نم )ب ةرقف( 5 ةداملا تّصن دقف .كالمألا باحصأل غيلبتلا

  .يئرملاو عومسملا مالعإلا قيرط نع وأ )ةروثلا ةفيحصو ثعبلا ةفحص :لاثم( نيتيلحم نيتفيحص يف ميظنتلا

 يف اوحبصأ 106 مقر يميظنتلا ططخملا يف ةروكذملا قطانملاو ربوج ةقطنم ناكس بلغأ نإف ؛ةيلمعلا ةيحانلا نمف

 نييلصألا ناكسلا ةفرعم/ملع ةلاحتساً انايحأ وأ ةبوعص ينعي ام وهو ،نييلخادلا نيحزانلا وأ نيئجاللا دادع

 .مهتايكلم تابثإ وأ اهيلع ضارتعالا لجأ نم ةيميظنتلا تاططخملا تانالعإب

 ىرخأ لود ىلإ مهئوجل وأ ىرخأ قطانم ىلإ مهحوزن ّنإف ،تانالعإلا كلتب ناكسلا نم ءزج ةيارد ؛ًالدج انضرف ولو

 .تارارقلا كلت ىلع ضارتعالا درجم ىتح وأ مهتايكلم تابثإ مامأً اقئاع فقتس

 
 .میظنت ةداعإ ىلإ جاتحت يتلا قطانملل ةصاخلاو ةماعلا ةیمیظنتلا تاططخملا عضو يف قحلا "ةماعلا لاغشألا ةرازو" نوناقلا حنم 1
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 تارارق ىلع ضارتعالا ةلاح يف )طقف دحاو رهش( سانلل ةحونمملا ةريصقلا ةينمزلا ةّدملا نإف ؛قايسلا تاذ يفو

 ،ططخملا نالعإ خيرات نم ،1982 ماعلل 5 مقر نوناقلا اهحنمي يتلا ةيلعفلا ةّدملا يهو ،ةيميظنتلا تاططخملا

 .ةّدملا كلت يف ةيكلملا تابثإ ناكمب ةبوعصلا نم لعجت

 نمألا تاطلسل "نيبولطملا" مئاوق ىلع ناكسلا نم ريثكلا تلعج ةيروس يف "برحلا فورظ" ّنإف ،كلذ نع دع

 مامأ ضارتعالاو لوثملا ىلإ لاحلا ةعيبطب ةفزاجملا نم مهعنميس اذهو ،ةيسايسلا مهفقاوم وأ مهئارآ ببسب يروسلا

 .روكذملا نوناقلا نم ةسماخلا ةداملا ىلإً ادانتسا ،ةروكذملا ةنجللا

 تابثإ تالواحم مامأ ةفاضإ ةبقع ،تالاكو ءارجإل "ةينمألا تاقفاوملا" ىلع لوصحلا ةلضعم ىقبت ىرخأ ةيحان نمو

 لصت ةينمز ةدمل جاتحت تالاكولل ةينمألا تاقفاوملا بلغأ ّنأ فورعملا نمف .2011 ماعلا دعب ايروس يف ةيكلملا

  ً.اينمأ وأً ايئاضق قحالم ريغ ينعملا صخشلا ناك لاح يف كلذ ،اهيلع لوصحلل رهشأ ةتسل

 ةقفاوملا يتأت نأ يهيدبلا نمف ،تايكلملا باحصأ قحب يبايغ يئاضق مكح وأ ةينمأ تالاكشإ كانه ناك لاح يف اّمأ

  .ةيكلملا تابثإ وأ ضارتعالا يف اهقح نم سانلا نامرح يلاتلابو ضفرلاب ةينمألا

 ،ةقفاوملا ىلع لوصحلا ةيلمع اهقرغتستس يتلا ةّدملاف ،ليكوتلل ةينمألا ةقفاوملا ىلع كلاملا لوصح ًالدج انضرتفا ولو

 ةددحملا ضارتعالا ةدم نم لوطأ ةدملا كلت نم لعجيس ،اهلاصحتسا يف ةينيتورلا اهتاءارجا رابتعالا نيعب ذخألا عم

 .)هنومضم نم غرفمو ىنعم يذ ريغ ضارتعالا نإ يأ( .موي 30ـب

 ةقطنم يف نيكلاملا ضعب تاراقع ىلع ءاليتسالا ىلإً امتح يدؤيس ،1982 ماعل 5 مقر نوناقلا قفو قطانملا ميظنت ّنإ

 تاقرطل ءاشنإو ةدوجوملا تاقرطلل عيسوت يضتقيس ميظنتلا نوك ً،ايلك وأً ايئزج ،ةقرولا هذه عوضوم ربوج

 هسفن ىري نملً انوناق حامسلا بجاولا نم ناك كلذل ،ةماع قفارم نم اهريغو سرادمو قئادح ءاشناو ةديدج

 عزن روكذملا نوناقلا نكل ،هقح نامضل ءاضقلا ىلإ ءوجللاب ،اهذيفنتو ةيميظنتلا تاططخملا كلت عضو نمً اررضتم

 رظنلل هيسوؤرم نم ددع ةيوضعو ظفاحملا ةسائرب لكشت ةينف ةنجلل اهدنسأو ةيحالصلا هذه ءاضقلا نع

 .تاضارتعالا كلت يف مكحلا هسفن وه مصخلا نوكيس يلاتلابو ،)5 ةداملا( تدجو نا تاضارتعالاب

 :ةمتاخ .4
 نيكلاملا نامرح لالخ نم نييروسلا قحب ةيروسلا ةموكحلا اهسرامت يتلا ةيعامتجالا ةسدنهلا ةداعإ ةسايس نإ

 روتسد(ً ايلاح ذفانلا ايروس روتسد نم 15 ةداملا صن عم ضراعتت لداع ضيوعت نودبو ً،ايئزج وأً ايلك ،مهتاراقعل

 لباقمو ةماعلا ةعفنملل الإ عزنت الو ةناصم ،ةيدرفو ةيعامج نم ،ةصاخلا ةيكلملا نأب دّكأ يذلا ،)2012 ماع

 15 ةداملا) ةيكلملل ةيقيقحلا ةميقلا لداعي ضيوعت

 ماعل 84 مقر يعيرشتلا موسرملاب رداصلا يروسلا يندملا نوناقلا نم 771 ةداملا صن ءارجالا هذه فلاخي امك

 كلذ نوكي نأ ىلع نوناقلا اهررقي يتلا لاوحالا يف الإ هكلم نم دحأ مرحي نأ زوجي ال هنأب تدكأ يتلا ،1949

 .لداع ضيوعت لباقم

 ،ينارمعلا ميظنتلا اهلمشيس يتلا ربوج ةقطنم يف تا/نينطاوملا ضعبل ةيراقعلا تاكلتمملا ىلع ءاليتسالا ّنأ امك

 ضارتعالل مهل ةصرفلا حنم نودو ةميلسلا ةينوناقلا تاءارجالا عابتا نودب ،"ةينارمعلا ةفصلا ليدعت" ىمسم تحت

 نم ديدعلل ةحيرص ةفلاخم لكشي ،يقيقحو لداع ضيوعت نودبو ،ميلسلا لكشلاب ةيرادالا تادحولا تارارق ىلع

 يذلا ،1948 ماعل ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعالاك ،ةصاخلا ةيكلملا قح ىلع تدّكأ يتلا ةيلودلا قيثاوملاو دوهعلا
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 ناسنالا قوقحل ةيبروالا ةيقافتالاو ً،افسعت هكلم نم صخش يأ نامرح رظحو كلمتلا يف ناسنإلا قح ىلع ّصن

 يبرعلا قاثيملاو ،هنكسمو ةيلئاعلاو ةصاخلا هتايح مارتحا يف ناسنإلا قحب تّرقأ يتلا ةقيثولا يهو ،1950 ماعل

 لاوحألا عيمج يف رظحيو صخش لكل لوفكم ةصاخلا ةيكلملا قح ّنأب دّكأ يذلاو ،2004 ماعل ناسنالا قوقحل

 .ةينوناق ريغ وأ ةيفسعت ةروصب اهضعب وأ اهلك هلاومأ ةرداصم

 

 ةموكحلا يونت يتلا قطانملا يف رامدلا مجح رهظُت ةيعانطصالا رامقألا روص :قحلم .5

 مقرلا لمحي يذلا يليصفتلا يميظنتلا ططخملا قفو ةينارمعلا اهتفص ليدعت ةيروسلا

)106( 
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 4 خيرات نيب ام "يقشمدلا ربوج" يح يف رامدلا مجح نارهُظت ةيعانطصالا رامقألا ةطساوب ناتذوخأم ناتروص  - )1( مقر ةروص

 .2020 سطسغأ/بآ 3 و ،2012 رياربف/طابش
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 4 خيرات نيب ام "نوباقلا" يح يف رامدلا مجح نارهُظت ةيعانطصالا رامقألا ةطساوب ناتذوخأم ناتروص  - )2( مقر ةروص 

 .2020 ربوتكأ/لوألا نيرشت 4و ،2012 رياربف/طابش

 



 

Page 9 of 12 
  

 ناكسلا تاكلتمم ىلع ءالیتسالل دیدج ةلواحم "5" موسرملا قفو "ربوج" میظنت ططخم :ایروس

 

www.stj-sy.org 

 

 رياربف/طابش 4 خيرات نيب ام "اكلمز" يح يف رامدلا مجح نارهُظت ةيعانطصالا رامقألا ةطساوب ناتذوخأم ناتروص  - )3( مقر ةروص

 .2020 سطسغأ/بآ 8و ،2011
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 4 خيرات نيب ام "نيبرع" يح يف رامدلا مجح نارهُظت ةيعانطصالا رامقألا ةطساوب ناتذوخأم ناتروص  - )4( مقر ةروص 

 .2020 ربوتكأ/لوألا نيرشت 4و ،2012 رياربف/طابش
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 8 خيرات نيب ام "امرت نيع" يح يف رامدلا مجح نارهُظت ةيعانطصالا رامقألا ةطساوب ناتذوخأم ناتروص  - )5( مقر ةروص 

 .2020 ربوتكأ/لوألا نيرشت 4و ،2011 سطسغأ/بآ
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