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 :يذيفنت صخلم .1

 روثعلا نع ،كوب سيفلا ةصنم ربع اهل روشنم يف ةيروسلا ةيلخادلا ةرازو تنلعأ ،2022 سطسغأ/بآ 14 خيراتب

 ،صمح ةنيدم يف "رصنلا لت" ّيح تايافن بكم يف ةيمرمو ةلوتقم "يلوبنتسا ىوج" ةيروسلا ةلفطلا ةثج ىلع

 .اهسبالم لالخ نم اهيلع تفّرعت ،هتاذ رهشلا نم 8 خيراتب تدُقف يتلا ،ةلفطلا ةدلاو ّنأ ةرازولا تلاقو

 اهميلست مت ةثجلا ّنأب لاقو ،"ةداح ةلآب سأرلا برض نع مجانلا داحلا فزنلا" ىلإ ةافولا ببس ةرازولا روشنم ازعو

 تاسبالم فشكل ةرمتسم تاقيقحتلا ّنأب ةرازولا تدّكأو )هتيمست نود( ةاضقلا دحأ بلط ىلع ءانب اهلهأل

 .اهيبكترم فيقوتو ةميرجلا

 ةلفطلا  لتاق ّنأب هيف تنلعأ ،ةيضقلا لوحً ارخآً اروشنم ةيلخادلا ةرازو ترشن ،2022 سطسغأ/بآ 20 خيراتبو

 لالخ نم"و :ّهنأب اهروشنم يف ةرازولا تلاقو .صمحب يئانجلا نمألا عرف ةضبق يف حبصأ "يلوبناتسا ىوج"

 عبتتو يرحتلاو ثحبلابو ىوج ةلفطلا لتق ةميرجب صمح يف يئانجلا نمألا عرف اهارجأ يتلا تاقيقحتلا

 هيلع ضبقلا ءاقلإ مت هّنأو )دمحألا نيدم( ىعدي هنأ نيبتو لتاقلا ةفرعم ىلإ لصوتلا مت نئارقلاو ةلدألا

 .2022 سطسغأ/بآ 16 خيراتب

 سطسغأ/بآ 8 خيراتب هلزنم ىلإ ةلفطلا جاردتسا ىلع همادقإب فرتعا ةلدألاب هتهجاومو هعم قيقحتلابو

 ةيواح يف ًاليل اهيمرو ةمامق سايكأب اهعضوب ماق مث ،اهلتقو اهيلع ءادتعالاو ناريجلا نم هنوك ،2022

 ".يحلا تاذب ةمامقلا

 

 ."يلوبناتسا ىوج" ةلفطلا ةثج ىلع روثعلا نع هيف نالعإلا ّمت يذلا ،ةيروسلا ةيلخادلا ةرازو روشنم – )1( مقر ةروص
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 .هتروصو ىوج ةلفطلا لتقب هب هبتشملا مسا فشك هيف ّمت يذلا ةيروسلا ةيلخادلا ةرازو روشنم – )2( مقر ةروص

 

 :ةلفطلا ةيضقب ةقلعتملا ةيلخادلا ةرازو تاروشنم لوح ةيلوأ تاظحالم .2

 ةتسلا رهشألا لالخ ةيروسلا ةيلخادلا ةرازو تاروشنم تعبتتو "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" تداع

 فرحألا مدختست ام ةداع ةرازولا نأب ظحولو ،"ىوج" ةيضق يف هب هبتشملا تانايبو ةروص رشن خيراتل ةقباسلا

 يفو هنأ ّالإ ،مههوجو حمالم راهظإ نود فلخلا نمً ايفارغوتوف مهريوصتب موقتو مهب هبتشملا صاخشألل ىلوألا

 "دمحألا نيدم" لماكلاو يقيقحلا همساب هتّمسو هب هبتشملا صخشلل ةلماك ةروص ضرع ّمت ،"ىوج" لتق ةميرج

 مامأ اهحلاصل جيورتلل لتقلا ةثداح لالغتسا يف ةيروسلا ةموكحلا ةبغر لوح كوكشلا ريثي امم ،سانلل نلعلا ىلع

 نيمرجملا ةقحالم ىلع ةردقلاو ةيئانجلا ةءافكلاب عتمتت اهتزهجأو ةيذيفنتلا تاطلسلا نأب نّيبتل يروسلا ماعلا يأرلا

 .)ًالوأ اذه( .اهيلع رطيست يتلا قطانملا يف ةيلاعفب اهماهم ةسراممو

 ،اهتاروشنم بلغأ يف "دمحألا نيدم" فصول "لتاقلا" ينوناق حلطصم ةيروسلا ةيلخادلا ةرازو تمدختسا :ً)ايناث(

 دعب ثدحي مل ام وهو( لتقلا ةيانحب مربم يئازج مكحب ناُدي نم ىلع قلطي ،"لتاق" هنأب ام صخش فصو نأ ثيح

 صخش ىلع لتاقلا ةفص قاصلإب ةيروسلا ةموكحلا هجوت لوح ،ىرخأ ةرم تالؤاستلا ريثي ام وهو .)نيدم ةلاح يف

 .ةفصنمو ةلداع ةمكاحم تاءارجإ عابتا نود نيعم

 اهب تماق يتلا قيقحتلا ةيلمع تباش يتلا ءاطخألا ّنأب "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" دقتعت

 راهظإ ىلع ايروس يف ةلادعلاو ةطرشلا ةزهجأ ةردق لوح قاطنلا ةعساوً اكوكش تراثأ ،ةيروسلا ةموكحلا

 .ةلداع تامكاحم ءارجإو ةقيقحلا

 اذه نأ رابتعا ىلع كلذو هب هبتشملا وه "دمحألا نيدم" فيصوت يغبني يذلاو ،قدألا ينوناقلا حلطصملا ناك

 .ةطرشلا مامأ ةميرجلاب فرتعا ولو ىتح ،لتقلا ةميرج هباكتراب كوكشلا تراث يذلا صخشلا ىلع قلطي فصولا

 ةباينلا هيلع تكرح يذلا وهو هيلع ىعدملا حلطصمك ؛ىرخألا ةينوناقلا تاحلطصملا نع فلتخي كلذب وهو

 يضاق لبق نم ماهتا رارق هقحب ردص نم وه يذلا مهتملا حلطصم نع كلذكو لتقلا ةيانج هباكتراب ءاعدالا ةماعلا

 .لتقلا ةيانجب يركسعلا قيقحتلا يضاق وأ ةلاحإلا
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 :تا/نييروسلا رعاشم تججأ يمسرلا نويزفلتلا ىلع هب هبتشملا تافارتعا .3

 نيدم" هب هبتشملل ةلماكلا تافارتعالا اّهنأب تلاق ام ةيروسلا ةيلخادلا ةرازو تثب ،2022 سطسغأ/بآ 20 خيراتب

 :يلي ام لاقو ،ةميرجلا عئاقو نع ليصفتلاب اهيف فرتعا دقو "دمحألا

 ةيواح يف اهتيمرو ةمامق سايكأب اهتعضوو اهتلتق مث اهيلع تيدتعاو يلزنم ىلإ ةلفطلا ُتجردتسا" 

 ".)...( ..ةمامقلا

 ةيلخادلا ةرازو هترشن حيرصت يف ،صمحب يئانجلا نمألا عرف سيئر "بّاطخ رماس" ديمعلا لاق ،ةلباقملا سفن يفو

 نكست يذلا يحلا نم ةريغص ةلفط فاطتخا ّمت ثيح ،"صاخ عباط" اهل ناك ىوج ةلفطلا ةثداح ّنأ ةيروسلا

 ثحبلا مغربو ّهنأب لاقو ،).. ةرايس .. ءابرغ( يحلا يف بيرم ءيش يأ دوجو نود )نيرجاهملا يح( اهتالئاع اهيف

 .اهدجاوت ناكم لوح ليلد يأ ىلع روثعلا ّمتي ملف )اهتثج ىلع روثعلا ةرتف ىتح( اهبايغ ةرتف لالخ ّيصقتلاو

 نّيبت "هشييفتب" اوماق امدنعو ،هبحاص مسا ىلع اولصحو ،يحلا يف ةبيرملا تويبلا دحأ اوشتف مّهنأب ديمعلا فاضأو

 ةّحص نم ققحتلا نود( ."ةعيبطلا فالخب سنجلا ةسرامم" و "لافطألل حربم برض" مرجب ةقلعتم قباوس هل ّنأ

 .ً)اساسأ تاماهتالا هذه

 ناكملا شيتفت لجأ نم يعرش بيبط بلجب يلاتلا مويلا يف ماق يئانجلا نمألا عرف ّنأب ءاقللا يف ديمعلا فاضأو

 .ناكملا تاذ يف يسنج ءادتعا ثودح لوح )اهتيهام ددُحي مل( راثآ اودجو مّهنأب رماس ديمعلا حّرصو ،قيقد لكشب

 يئانجلا نمألا عرف ىلإ هذخأ متو ،لزنملا يفً ادجاوتم ناك يذلا صخشلا ىلع ضبقلا ءاقلإ مت كلذ ساسأ ىلعو

 :يلاتلاب فارتعاو

 7 ةعاسلا تيبلا هاجتاب تهجتا ،)نيرجاهملا ةقيدح( ةقيدحلا نم تيج ،نينثالا موي ،8/8 خيراتب"

 ،ةراحلاب اوبعليب دالولاو ةحتاف تناك تالحملا ..ادنربلا ىلع تعلطو ،قوفل يتيب ىلع تعلط ،اسملا

 ينوك تيبلا ع يدنعل تانبلا نم ةدحو بيج ونإ ةركف ينتجا ..ةباطلاب اوبعليب تانب عبرأ تفش

 رشع ةّدمل ةلفطلا باصتغاب ماق ّهنأب فارتعاو ةثداحلا ليصافت هب هبتشملا لمكأ ."...اهبصتغاو ..يلاحل

 ً.اقحال اهقنخب موقي نأ لبق قئاقد

 تراثأ دقو ،نييروسلا رعاشم )ةيلخادلا ةرازو اتّهثب امك - يسنجلا ءادتعالا/باصتغالا ةيلمع( تافارتعالا تّزفتسا

 ماعلا يأرلا ةظيفح ةيروسلا ةموكحلل ةعباتلا ةيمسرلا ةانقلا لبق نم ةميرجلا ليصافتو ةروصملا تافارتعالا

 .ةلوادتملا ءارآلا بسحب ،صمح ةنيدم ناكسو ةيحضلا يلاهأ ميقو رعاشمل اهتاعارم مدع ببسب ،يروسلا

 يف "ىوج" ةلفطلا لهأ هنطقي يذلا يحلا ناكس جرخ ،ضعبلا بسحب "ةزفتسملا تافارتعالا" كلت ثبل ةجيتنكو

 .ةمكاحملل ةجاح نود هب هبتشمللً اروف مادعإلاو رأثلاب نيبلاطم ةبضاغ ةرهاظم يف ،صمح

 يبعشلا نايلغلا ةلاح صاصتما ةيغبو ،يمسرلا تا/نييروسلا ثيدحو ماع يأر ةيضقل ىوج ةيضق لوحت ببسبو

 وهو "نومحرلا دمحم" يروسلا ةيلخادلا ريزو رهظ ،هب هبتشملل ةروصملا ةلباقملا ةعاذإ ببسب يروسلا عراشلا يف

 نيرجاهملا يحب مهلزنم يف "يلوبناتسا ىوج" ةلفطلا يوذل "دسألا راشب" يروسلا سيئرلا مساب ءازعلا بجاو مدقي

 .صمحب
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 روصم عطقم كوب سيفلا ىلع اهتحفص ىلع ةيروسلا ةيلخادلا ةرازو ترشن ،2022 سطسغأ/بآ 21 خيراتبو

 نوكي نأ حجري( هجوت كلانه ناك هنأب "نومحر" ريزولا حرص دقو .يمسرلا يروسلا نويزفلتلا عم ةريصق ةلباقمل

 رذتعا دقو امك .لعافلا ىلع ضبقلا ءاقلاو ةميرجلا تاسبالم فشك ةعرسل )دسألا راشب يروسلا سيئرلا لبق نم

ً ارربم ،سانلل ةيزازفتسا ةقيرطب لتاقلا تافارتعا ىلع توتحا اهنوك ةلباقملا ثب ببسب نييروسلل "نومحر "ريزولا

 ."يرشبلا بئذلا"ـب هفصو يذلا يناجلاب سانلا فيرعتو ةقيقحلا ضرع ةيغب كلذ

 اهخسفتو ،ةلفطلا ةثج سره مت ،يكيناكيملا لماعلا ببسبو ،ةمامق ةرايسب ةلفطلا ةثج لقن ّنأب ريزولا لاقو

 يف حرج دوجو دهاش نأ دعب يعرشلا بيبطلا ّنأب ريزولا لاقو( ةثداح ةلآب برضب مزجلا ّمتي ملو ،ريبكلا ضرلاو

 .)سأرلا ىلع ةبرض دوجوب رّدق ةلفطلا سأر

 .ةسورهم ةثجلا نوك ةافولا ببس ديدحت ىلع يعرشلا بطلا ةردق لوح ىرخأ ةرم لدجلا ريزولا حيرصت ريثي

 .ّةقدب ةافولا ببس ديدحت يف ىرخأ ةرم ةبوعصلا يلاتلابو

 ةبابطلل ةيلوألا ةنجللا ريرقت لوح حيرصتلا تضقان هب هبتشملا تافارتعا .4

 :ةيعرشلا

 ال يذلا ضقانتلا مجح تا/نييروسلل حضتا ،يروسلا نويزفلتلا ىلع "دمحألا نيدم" هب هبتشملا تافارتعا ضرع دعب

 يف ةيعرشلا ةبابطلل ةيلوألا ةنجللا ريرقت لوح يلوألا حيرصتلا يف درو ام نيبو هب هبتشملا هب ىلدأ ام نيب ،هيف سبل

 سيرب رثآ عقومل وجح رهاز روتكدلا يعرشلا بطلل ةماعلا ةئيهلا ريدم ناسل ىلع درو امل قفو كلذو صمح

 :لاق ثيح ، 2022 سطسغأ /بآ 21 خيراتب ةيروسلا ةموكحلا نم بيرقلا

 يف ،ةصحافلا ةنجللا وأ فشاكلا بيبطلا ريرقت ىلع انتاحيرصتب يعرشلا بطلل ةماع ةئيهك دمتعن"

 ناتاه ،ةافولا ببس ىلإ ةفاضإلاب ،يسنج ءادتعا دوجو يفن وأ ديكأت ريرقتلا عطتسي مل ةيادبلا

 ."تايفالخلا اتناك ناتطقنلا

 :لوقلاب ،هتياور لمكأو

 ناك يعرشلا بطلل ةماع ةئيهك انل ريرقت ةيبطلا ةنجللا ميدقتو ثداحلاب انراطخإ مت امدنع"

 عطتست مل يتلا ةيلوألا ةنجللا ريرقت ىلع ًءانب يسنج ءادتعا دوجو يفن وأ ديكأت مدعب انحيرصت

 ".عضولا فلتخا دق ناكل حيرشت مت ول ،حيرشتلاب اهمايق مدع ببسلاو ،يسنج ءادتعا دوجو ديكأت

 ماش ةعاذإ عم ةلباقم يف "وجح رهاز" روتكدلا ايروس يف يعرشلا بطلل ةماعلا ةئيهلا سيئر رهظ ،مويلا تاذ يفو

 روتكدلا صمح يف يعرشلا بطلا زكرم سيئر ةلاقتسا اهيف نلعأو سيرب رثأ عقومل هحيرصت يف درو ام دكأ ،مإ فإ

 ةبيرق رداصم بسحب - ةنس 20 نم رثكأل ةنهملا يف ةنسحلا هتعمسبو ةيلاعلا هتينهمب فورعملاو( ."يبيلص جروج"

 .)ةيروسلا ةموكحلا نم

 قلعتملاو لوألا يعرشلا بطلا ريرقت يف ءاطخأ دورو ببسب ةلاقتسالا كلت تتأ دق هنأب "وجح رهاز " حّرص امك 

 :يلي ام ،ةيروسلا ةموكحلا ةياور عم ةقفاوتملا هتيدرس يف "وجح "لاقف ،"يلوبناتسإ ىوج" ةلفطلا ةافوب
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 قلعتملا يعرشلا بطلا ريرقت يف ءاطخأ دوجوب ديدشلا فسألل فرتعن )ةسسؤم( يعرش بطك اننإ"

 اتناك نيتيساسأ نيتطقن ىلع لمتشا ثيح ،ةريبك ءاطخأ هيف ناك ريرقتلا نأو ،"ىوج ةلفطلا ةافوب

 ".همدع نم يسنج ءادتعا دوجو ىلإ ةفاضإلاب ةافولا ببس امه ،فالخ عضوم

 جروج بيبطلا هيف عقو يذلا لوألا يبطلا ريرقتلا يف دراولا أطخلا لوح هريربت يف يعرشلا بطلا ةئيه سيئر عباتو

 :يلي ام ،لوقلاب

 نع مجان رسكلا اذه نأ تعقوت ثيح ،ةمجمجلا ىلع دوجوملا يدامتملا رسكلا ةنجللا ىلع سبتلا"

 دكأتلا مت ثيح ،اهحيرشت متو ةثجلا جارختسا مت هنأ ىلا ةافولا ببس اذه نأو ،سأرلا ىلع ةبرض

 ةيرس قلطنم نم قباس تقو يف كلذ نع نالعإلا مدع ىلإ ارًيشم ،يسنج ءادتعا دوجو نم

 ".قيقحتلا

 لوألا يعرشلا ريرقتلا يف ةدراولا تاضقانتلا لوح "نويروس" تاجاتنتسا .5

 :هب هبتشملا تافارتعاو

 باصعأو رعاشمب ثبع ةباثمب ناك ،ةقيرطلا كلتب تافارتعالا ثب يف ةلجعلا/عرستلا ّنإ ،ىلوأ ةيحان نم

 ّىلجتو .اهتزهجأو ةيذيفنتلا تاطلسلا لبق نم ت/نييروسلل ماعلا يأرلاب فافختسالا ةلاح تحضوأو ،تا/نيروسلا

 تافارتعالً امامت ضقانملاو ،لوألا يعرشلا بيبطلا ريرقت لوحً اقحال تاحيرصتلا نيابت نم ،حضاو لكشب كلذ

 .لوألا ريرقتلا نع لوؤسملا بيبطلا ةلاقتسا اهعبت .فلتخم قحال ريرقتب هلادبتسا مث نمو ،هب هبتشملا

 تءاج "يبيلص روتكدلا" ةلاقإ امبر وأ ةلاقتسا ّنأب "ةلادعلاو ةقيقحلا لجا نم نويروس" دقتعت ،ةيناث ةيحان نم

 ماماأ يروسلا ةيلخادلا ةرازو هيف اهسفن تعقوأ يذلا جرحملا فقوملاو ةيروسلا ةموكحلا طبخت ةلاحل ةجيتنك

 ."جروج" بيبطلا لهاك ىلع ةيلوؤسملا ءاقلإب اهتيلوؤسم نم صلمتلا تدارأف ماع لكشب نييروسلاو ةيحضلا يلاهأ

   لكشب هتباتكو يناثلا يعرشلا بيبطلا ريرقت جئاتن يف لخدتلا تررق ةيروسلا ةيلخادلا ةرازو نأ ودبي ام ىلعو 

 ىلا نييقيقحلا نيمهتملا بلجو ةقيقحلا نع ثحبلا ةيغب سيلو ةيروسلا ةموكحلا ةيدرس عم مئاوتمو قفاوتم

 .ةلادعلا

 ةءافكلاب هل دوهشملا و "يبيلص جروج" بيبطلا عقي نأ لوقعملا ريغ نم هنأب "نويروسل "ةيضرفلا هذه ززعي امو 

 ءادتعالا دوجوو ةثجلا حيرشت مدعب ةقلعتم ةيبط ةيئادب ءاطخأب ،نمزلا نم نيدقع نم رثكأل ةربخلاو ةيقادصملاو

  عئاقولا ريغتل تلخدت نأ الإ ةيروسلا ةموكحلا نم ناك ام يلاتلابف ،"ىوج "ةرودغملا ىلع همدع نم يسنجلا

 .اهتياورو قفاوتي رخأ ريرقتب لوألا ريرقتلا تلدبتساو

 هتيوه راهظإو هتافارتعا ثبو لعافلا ىلع ضبقلا تاءارجإ ةعرسو تاضقانتلا كلت دوجولً ارظن ،ةثلاث ةيحان نم

 نيقيقحلا نيلعافلا ىلع رتستلا ةيغب نيدمب ةمهتلا قاصلإب ةموكحلا موقت نأ نكمملا نم ةلماكلاب ههجو حمالمو

  .يقيقحلا لتاقلا وه "دمحألا نيدم" هب هبتشملا نوكي ّنأب ةيلامتحا ،نابسحلاب ذخألا عم ،فلملا قالغاو

 نإب ةيادب لاق يذلا لوألا ةيعرشلا ةبابطلا ريرقت ؟قدصن نأ انيلع بجي نم ؛انه ةراثملا ةلئسألا ىقبت ً،اريخأو

 قنخ ّهنأب لاق يذلا ،هب هبتشملا تافارتعا مأ ،فيزنب تببستو سأرلا ىلع ةداح ةلآب برضل ةجيتنك تعقو ةافولا

 نيب زييمتلا نع ةزجاع ةيعرشلا ةبابطلا نأ لهو .ً)اساسأ ةحيحص تافارتعالا كلت تناك اذإ( ؟اهقنخب ةيحضلا
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 هنأ مهتملا تافارتعا تلاق امنيب ؟ةيادب ةلفطلا ىلع يسنج ءادتعا دوجو ىفن يذلا اهيرقتب كلذ حيضوتو نيتلاحلا

 .ةراكبلا ءاشغ ضفو قئاقد 10 ةدمل اهباصتغاب ماق

 :يئانجلا نمألا مامأ تافارتعالل ةينوناقلا ةيجحلا ىدم لوح ينوناق لدج .6

 مامأ رخآ فارتعاب اهدييأت مت اذإ الإ ليلدك لبقي ال ةطرشلا وأ نمألا لاجر مامأ فارتعالا نإف ،ةيرظنلا ةيحانلا نم

 لوصأ نوناق نم 176 ةداملا نأ نابسحب ةمئاقلا ىرخألا ةلدألا عم مجسنيو حيحص فارتعالا نأ تبثي وأ ءاضقلا

 :يلي ام ىلع تصن 1950 ماعل 112 مقر يروسلا ةيئازجلا تامكاحملا

  ."ةينلع ةروصب موصخلا اهيف شقانتو ةمكاحملا ءانثأ تمدق يتلا تانيبلا الإ دمتعي نأ يضاقلل زوجي ال" 

 تاديؤمب نرتقت مل اذإ تابثإلا يف ةوقلا ةطرشلا وأ نمألا لاجر مامأ تافارتعالل طعي مل يئاضقلا داهتجالا نأ امك

 1.مهتملا ىلإ بوسنملا مرجلا باكترا ةقيقح تبثتو اهدناست ىرخأ

 180م( تايانجلا يف ةيداع ةمولعمك الإ هل ةميق الً انوناق ةيلدعلا ةطباضلا مامأ فارتعالا نإف ،كلذ ىلع ةوالع

 ةمكحم( ةيئاضق ةهج ماما فارتعالا امأ ،"ةيداع تامولعمك الا "ىرخألا طوبضلل ةميق ال" )ةيئازج لوصأ

 .)ةيئازج لوصا 1 ةرقف 175م( ةلدألا رئاسك ةمكحملا ريدقتل عضخيف )ًالثم تايانجلا

 يئازج مكح ىنبي نأ نكمي نكلو ،ةطرشلا وأ نمألا ةزهجأ مامأ فارتعا ىلع يئازج مكح ىنبي نأ نكمي ال يلاتلابو 

 .هتحصل ةمكحملا تنكرو تعنتقا لاح يف يئاضق فارتعا ىلع

 مكاحملا لوقتو ،ةيلوألا تافارتعالا ىل ىنُبت تايانجلا يف ةنادإلا ماكحأ نمً اريثك نأ رهظي ،يلمعلا عقاولا نأ عم 

 نم صلمتلل هنم ةسئاي ةلواحم الإ هلاوقأ نع هعجارتو مهتملا راكنإ امو( ةريهشلا اهترابع قايسلا اذه يف ةداع

 وه ةيندملا لئاسملا يف رارقالا امنيب ،ةلدألا ليذ يف وه ةيئانجلا لئاسملا يف فارتعالا نإ ً،املع .)ةيئازجلا ةيلوؤسملا

 .ةلدألا دّيس تاب يروفلا طبضلاف يلمعلا عقاولا يف نكلو ةلدألا ديس

 ساسأ ىلع ىنبت نأ بجي يتلا يئازجلا يضاقلا ةعانقل اهتوقو ّةلدألا ريدقت كرت عرشملا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 يف ةنيبلا نأب ،"ةيئازج لوصأ 175 ةداملا" ماكحأ يف يروسلا عرشملا ررق امدنع كل كلذ ،فلملا يف ةدوجوملا قئاثولا

 يف دوجوم ليلد يأب عنتقي نأ هلو ةيصخشلا ةعانقب مكحي يضاقلا نأو تابثإلا قرط ةفاكب ماقت يئازجلا ءاضقلا

 .للعي نا طرش ةلدألا يقاب حرطيو ىوعدلا فلم

 :مهب هبتشملا ءامسأو روص رشن لوح ةينوناقلا تايلاكشإلا .7

 ىدل مهدوجو دنع ةصاخو مهب هبتشملا تايصخش راهظإو ةينويزفلتلا تالباقملا رشن نأب نينوناقلا ضعب ىري

 نم ةقيثو يأ رشن ترظح يتلاو يروسلا ماعلا تابوقعلا نوناق نم 410 ةداملا صنلً افلاخم دعي ،ةيلدعلا ةطباضلا

 ةسلج يف هتوالت لبق روظحم هرشن نإف يلاتلابو ةينلع ةسلج يف اهتوالت لبق يحنجلا وأ يئانجلا قيقحتلا قئاثو

 .ةينلع

 
 .مكاحمـلا ءاضق 1146 ةحفص 1987 ماع .نوماحمـلا ةلـجم .1985وینوی/ناریزح  9  خیرات /56/ ساسأ /49/ مقر ىوعد 1
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 ضيرحتلا هنأش نم ىوتحم يأ رشن ةيمالعالا لئاسولا ىلع ترظح ،2011 ماعل مالعالا نوناق نم 12 ةداملا نأ امك

 ماقتنالا حور ججؤت دق مهتملا تافارتعا رشن نإ ثيح ،تابوقعلا نوناق هرشن رظحي ام وأ ،مئارجلا باكترا ىلع

 .هيوذ نم يأ قحب وأ هقحب ةميرج باكترإ ىلإ يدؤت دق يلاتلابو ههاجت

 بايغ مغر نلعلا ىلإ مهتملا نع تامولعم فشك يف عّرست دق صمح يف يئانجلا نمألا عرف نإف ،كلذ ىلع ةوالع

 ىلع ديدهت لكشي نأ نكمملا نم مئارجلا نم عونلا اذه نأب ةصاخ ،كلذ نم هعنمي يذلا يفرحلا ينوناقلا صنلا

 هلهأو مهتملا ةحلصم ةياعر ىلوألا ناكف ،هتلئاع دارفأ دحأ وا هب هبتشملا نم رأثلل سانلا عفدتو عمتجملا ةمالس

 ىلع رثؤي نأ نكمملا نم مهتملا مسا فشك نأ ىلا ةفاضإ .)حلاصملا بلج ىلع مدقم دسافملا ءرد( ةدعاقلاب المع

 .مهدوجو ضرف ىلع ةميرجلاب مايقلل هيضرحم وأ هئاكرش نم اهئافخا وأ اهفلت ىلإ وأ ةلدالا

 هب هبتشملل ةزفلتملا تافارتعالا رشنً انوناق لوبقملا نم هنأب نييقوقحلا نم رخآ قيرف ىري ،ىرخأ رظن ةهجو نمو

 كلت نع عافدلا متيو  ،اهب سانلا ةقث ةداعتساو ةميرجلا ةحفاكم ةزهجأ ةبيه ىلع ظافحلا باب نم ةلفطلا لتاقل

 عضي مل ثيح يئانجلا قيقحتلا نم ةلحرملا هذه يف رشنلا اذه نم ينوناق عنام يأ دجوي ال هنأب لوقلاب ةجحلا

 ماعلا قحلا ىوعدلا ىلع هدي عضي ءاضقلا نأ مولعملا نمو ،رشنلاب حمسي وأ رظحيل دعب ةيضقلا ىلع هدي ءاضقلا

 ىلإ رضحملا لاُحي ،ةثجلا ىلع فشكلا رضحم ميظنت درجمبو ّهنأو ثيح ،ماعلا بئانلا لبق نم هب هبتشملا قحب

 .ًالوصأ ةمزاللا تاءارجإلا ذاختال "ماعلا بئانلا" بتكم

 لخدتلا وأ فيوختلا وأ طوغضلا ةسرامم وأ ريثأتلا نع بناج يأ عانتما "ةيئاضقلا تاءارجإلا ةلادع" مزلتست

 دق ءادعلا رهاظم ىلإ نيمهتملا دحأ ضرعت اذإ ،لاثملا ليبس ىلعف .عفاودلا تناكً ايأ ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةروصب

 نم 410 ةداملا( هالعأ ةروكذملا ةينوناقلا ماكحألا ّلعلو 2.ةلثامملا ىواعدلا عم لماعتلا يف ةلثامم جئاتن ىلإ يضفي

 ةيئاضقلا تاءارجإلا ةلادع أدبمل عّرشملا نم سيركت الإ يه ام )مالعإلا نوناق نم 12 ةداملاو ماعلا تابوقعلا نوناق

 ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 14 ةدامللً اقفو ةلداعلا ةمكاحملا يف قحلل يساسأ طرش الإ يه ام يتلا

 قلعتم كلذ نكلو ،ةلداعلا ةمكاحملل ةبولطملا ةيئاضقلا تاءارجإلا دحأ ةمكاحملا ةينالع ربتعتو .ةيسايسلاو

 ةيحالصب مكاحملا عتمتت ،ةمكحملا تاسلج ديعص ىلع ىتح .اهل ةيدؤملا تاءارجإلاب سيلو ةمكحملا تاسلجب

 وأ ،يطارقوميد عمتجم يف يموقلا نمألا وأ ماعلا ماظنلا وأ ةماعلا بادآلاب قلعتت بابسأل روهمجلا داعبتسا

 3.ىوعدلا فارطأل ةصاخلا ةايحلا ةمرح تايضتقمل

 لكشب قبطني دق يذلا رمألا وهو ً،ايناث اياحضلا ةحلصمو ،ًالوأ ةلادعلا ةحلصمل رابتعالا نيعب ذخأ هجوتلا اذه يفو

 ةانجلا ةبساحمو ةقيقحلا فشك يف ىلضفلا مهتحلصم يضتقت يتلا ،اهتلئاعو "ىوج" ةلفطلا ةلاح ىلع قيقد

 قيقحتل ةمكاحملا ةلحرمل لوصولا لبق ينلع لكشب هل اوضرعت ام فيظوت سيلو ،مهل ةلادعلا قيقحتو نييقيقحلا

 .ةيضقلا يف نيرشابم ريغ وأ نيرشابم فارطأل وأ ةيسايس حلاصم هنأ ودبي ام

 يساسأ طرش ةميرج باكتراب مهتملا قحب ةءاربلا ضارتفا ربتعي ،ةيئاضقلا تاءارجإلا ىلع ريثأتلا عنم بجاوبً اطبرو

 نع ةقبسم ماكحأ رادصإ نع عانتمالا أدبملا اذهب مازتلالا قايس يف تاطلسلا بجاو نمو .ناسنإلا قوقح ةيامحل

 
 تائیھلاو مكاحملا مامأ ةاواسملا يف قحلا – 14 ةداملا :32 مقر ماعلا قیلعتلا ،ناسنإلا قوقحب ةینعملا ةدحتملا ممألا ةنجل :لاثملا لیبس ىلع رظنأ 2
 .25 ةرقفلا ،CCPR/C/GC/32 ،2007 سطسغأ/بآ 23 ،ةلداع ةمكاحم يفو ةیئاضقلا
 .٢٩ ةرقفلا ،قباسلا ردصملا 3
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 "ةءاربلا ضارتفا" ةمجرت متت يكو 4.مهتملا ةنادإ دكؤت ةماع تاحيرصتب ءالدإلا نع عانتمالا كلذ نمو ،ام ةمكاحم

 دهعلا نم 14 ةداملا نم )ب( 3 ةرقفلا ضرفت ،اهساسأ ىلع مهتملا عم لماعتلاو ةقبسملا ماكحألا رادصإ مدعو

 مهعافد دادعإل تاليهستلاو تقولا نم مهيفكي ام مهتملا ىطعي نأ ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا

 ّثبو 2022 سطسغأ/بآ 14 يف ةميرجلا فاشتكا نع تاطلسلا نالعإ نيب ام ةينمزلا ةرتفلا نإ .مهيماحمب لاصتاللو

 مهتملل ةيفاك تاليهستوً اتقو هرابتعا لاوحألا نم لاح يأب نكمي ال هتاذ رهشلا نم 20 يف "تافارتعا" هتربتعا ام

 .ةيئاضق ريغ ةطلس نم هدحب قبسم مكح رادصإ مت يذلا

 نأل ،باوصلل برقألا وه مربم يئاضق مكح رودص لبق رشنلا مدع بوجوب لئاقلا لوألا يأرلا نأب "نويروس" ىرتو

 عايض ةيناكمإب ةقلعتملا كلت اميس الو ،ًالبقتسم اهكرادت نكمي الو اهابقع دمحت ال جئاتنل يدؤي دق كلذ ريغب لوقلا

 ىنثتسي ام الإ ،تالاحلا لك يفو عيمجلا ىلع قبطت يأ ،ةماعو ةدرجم نوكت نأ بجي ةينوناقلا ةدعاقلا نأل ،ةلدألا

 .صاخ ّصنب اهنم

 

 

 
  .٣٠ ةرقفلا ،قباسلا ردصملا 4
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