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 ايروس يف مادعإلا ماكحأ ذيفنتو رادصإ تايلآو نيناوق :ةلاح ةسارد

 ربع ةيباهرإ لامعأ" باكتراب مهتنادإ دعبً ايروس 24 قحب مادعإ ماكحأ ذيفنتل "ةلاح ةسارد" ةقرولا هذه ضرعت
 ةلداعلا ةمكاحملا تانامض ىلع لوصحلا نم نامرحلاو ماكحألا كلتل ةقفارملا تاكاهتنالاو "قئارح لاعشإ
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 :يذيفنت صخلم .1

 مكاحملا اهيلع دمتعت يتلا نيناوقلاو تايلآلا نم ددع ةقرولا هذه يف "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" ضرعت

 ةساردو ليلحت لالخ نم كلذو ،ةبوقعلا ذيفنتو مادعإلا ماكحأ رادصإ يف ،قشمد/ةيزكرملا ةيروسلا ةموكحلا ىدل

 .ةيروسلا ةموكحلا ةرطيس قطانم يف قئارح لاعشإ يف ببستلاب نيمهتم قحب تذّفن ةيعامج مادعإ تايلمع

 ةنجل"و "باهرإلا ةحفاكم ةمكحم" مساب ةفورعملا ةمكحملاو "ةيروهمجلا سيئر" رود ىلع ءوضلا ةقرولا ّطلست امك

 .تايانجلا مكاحم نم ةرداصلا مادعإلا ماكحأ ذيفنت ةيفيكو ،تامادعإلا ديكأت/ذافنإ يف لدعلا ةرازو يف "ةصاخلا وفعلا

 يروسلا ءاضقلا ّنأ ىلإ "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" تصلخ ،ةقرولا هذه اهشقانت يتلا ةلاحلا ةسارد يف

 ةدع يف قئارح لاعشإ ةمهتب "ةيباهرإ لامعأ" باكتراب "مهتنادإ" دعب ً،اصخش 24 قحب مادعإ ماكحأ هضرفب دّدشت

 .ةيموكحلا تاماهتالا بسحب ،دمعتم لكشب ةيروس تاظفاحم

 24 قحب مادعإ ماكحأ ذيفنت "كوب سيف" عقوم ىلع ةيمسرلا اهتحفص ربع تنلعأ دق ،ةيروسلا لدعلا ةرازو تناكو

 مهدض ماكحألا تردصأ نأ دعب ،قئارح لاعشإب لثمتت ةيباهرإ لامعأ مهباكترا ءارج ،ةرازولا فصو بسحب ً"امرجم"

 .2021 ربوتكأ/لوألا نيرشت رهش ةياهن يف

 مهتلاب ةيمسر مئاوق ردصت مل امك ،لدعلا ةرازو نايب يف مادعإلا مكح مهقحب ذّفن يذلا صاخشألا ءامسأ ركذ متي مل

 ماكحألا ضعب ّنأ ةصاخ ،عوضوملا لوح ميتعتلاو لاجعتسالا ةلاح سرّك يذلا رمألا ،ةيضقلا يف مهتم درف لكل ةهجوملا

 ،"باهرإلا ةحفاكم نوناق" مساب فورعملاو ،2012 ماعل 19 مقر نوناقلا قفو نيمهتملا/دارفألا نم ددع قحب تردص

 ،كلت مادعإلا ماكحأ اهساسأ ىلع تردصو مهئانبأل تهجو يتلا مهتلا عاونأ ةفرعم نم نيموكحملا يلاهأ نامرح عم

 .مادعإلا ناكم ةفرعم نم اومرح امك

 نوكت امدنع ةصاخو ،تامادعإلا مهقحب ذفنت نيذلا صاخشألا ءامسأ رشنب موقت ام ةداع ةيروسلا ةموكحلا نأً املع

 نأب كشلا ةلاح ديزي ام وهو .عمتجملاو دارفألا ىلع ريبك ررض اهنع جتني يتلاو ،ماعلا يأرلاب ةلص اهل مئارجب ةقلعتم

 نيبكترملا اونوكي مل نيرخآ نيزجتحم قحب ،اهعيمج وأ اهضعب ،كلت مادعإلا ماكحأ تذفن دق ةيروسلا ةموكحلا نوكت

 .ةعفترملا ةرارحلا تاجرد ببسب سيلو لعاف لعفب تعقو اهنأ يئاهن لكشب تبثي مل يتلا ،قئارحلا كلتل نييقيقحلا

 ماعلا يروسلا تابوقعلا نوناق ماكحألً ادانتسا ءاج مادعإلا تايلمع ذيفنت ّنأ ً،اضيأ ةيروسلا لدعلا ةرازو روشنم ركذ

 نوناق كلذكو ، (1950ماعل 112 مقر( يروسلا ةيئازجلا تامكاحملا لوصأ نوناقب ًالمعو ،)1949 ماعل 48 مقر(

ً ارارضأ تببسو ةافولا ىلإ تدأ دق ةبكترملا لاعفألا نأ ةعيرذ تحت كلذو .)2012 ماعل 19 مقر( باهرإلا ةحفاكم

 .ةقراحلا داوملا مادختسا لالخ نم ةصاخلاو ةماعلا تاكلتمملاو ةيروسلا ةلودلل ةيتحتلا ىنبلاب

 ةنجل يأر ذخأ دعب ،ةيروسلا ضقنلا ةمكحم لبق نم يئاضق رارق بجومب مادعإلا ماكحأ ذيفنت ىلع قيدصتلا ّمتو

 .1"ماكحألا ذيفنت بوجوب" لدعلا ةرازو يف صاخلا وفعلا

 
 وینوی/ناریزح 7 يف رداص ،ةلادعلاو ةقیقحلا لجأ نم نویروس ،"مادعإلا ماكحأ ذافنإل ةلودلا سیئر دی يف ةادأ صاخلا وفعلا ةنجل :ایروس" ریرقت 1

 :ھیلع عالطإلا نكمی .2022
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%81%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5-
%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%8a%d8%af-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3/  
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 ةمهتب ،ةرازولا فصو بسحب ً"امرجم" 11 قحب ةدبؤملا ةقاشلا لاغشالاب ماكحأ رادصإ ّمت ،مادعإلا ىلإ ةفاضإلاب

 مارضإ قيرط نع جارحلاو ةيعارزلا يضارألاو ةصاخلاو ةماعلا تآشنملا بيرخت ىلإ تدأ "ةيباهرإ ًالامعأ" مهباكترا

 مكحلا كلذك ردصو .باهرإلا ةحفاكم نوناق نم ىلوألا ةرقفلا ةعباسلا ةداملا ىلإ دانتسالاب كلذو ،ةقراحلا داوملا

 12-10 نيب حوارتت ةدمب ثادحأ ةسمخ سبح ماكحألا تنمضت امك .نيرخآ صاخشأ 4 قحب ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب

 .ةّماعلا تاكلتمملا بيرختو صاخشأ ةافو ىلإ تّدأ لامعأ باكترا ةمهتب كلذو ةنس

 ربوتكأ/لوألا نيرشت 9 خيراتب لدعلا ريزو لبق نم ميمعت رودص ،كلت مادعإلا ماكحأ ذيفنت نالعإ قبس دق ناكو

 ةقدب ةيئازجلا ماكحألا ةبقارمو ،قئارحلا كلت يف ببستم لك قحب ىصقألا اهدحب تابوقعلا قيبطتب ىصوأ ،2020

 ةرازو( ةيذيفنتلا ةطلسلا لبق نمً اخراصً ايدعت لّكشي رمألا اذهو .يضاقتلا لحارم نم ةلحرم رخآ ىتح اهتعباتمو

 ةففخملا بابسألا قيبطت ريدقت عوضوم اهيلإ دوعي يتلا ،ةمكحملا ةعانق يف لخدتلاو ءاضقلا لامعأ ىلع )لدعلا

 .اهقيبطت مدع وأ ةيريدقتلا

 هّجو دقً ابلاغ ميمعتلا ّنأ ّيأ ؛ةداعلا ترج امكً امقر لمحي مل "ديسلا دمحأ" لدعلا ريزو ميمعت ّنأ تفاللا نم ناكو

 ةعبتملا لوصألا قفو هظفحو هتفشرأ متت ملو ،)لدعلا روصق( تايلدعلا يف ةاضقلاو نيماعلا نيماحملا ىلإ رشابم لكشب

 غالبإو ميمعتلا قيبطت ةعباتم يئاضقلا شيتفتلا ةرادإ ىلإ ميمعتلا زعوأو .ديربلا ربع رارق يأ لاسرإو رودص دنع

 .هل ةفلاخم لك نع لدعلا ةرازو

 تاهجلا ريصقت ىلإ ردصملا اهيف راشأ ،قئارحلا تدهش يتلا قطانملا يعرازم دحأ ةداهش ىلع "نويروس" تلصح امك

 ةيلهألا طاسوألا يف ةجض تثدح امدنع الإ نارينلا ءافطإ ىلع لمعلل عراست مل اهنأ ىلإو ،ًةيادب ةباجتسالا يف ةيموكحلا

 .ةريبكلا رارضألا تعقوو رطخلا مقافتو

 :تاداهشو ءامسأ .2

 ناونعبً ايقئاثوً امليف 2020 ربمسيد/لوألا نوناك 16 يف ةيروسلا ةموكحلل عباتلا يمسرلا يروسلا نويزفلتلا ضرع

 مهيضاقت" لباقم مئارجلا كلتل مهباكتراب صاخشألا ضعبل "تافارتعا" نمضت ،ءازجأ ةثالث نم فلؤم ،رانلا نيطايش

 ."ةفورعم ريغ ةيجراخ تاهج نم ًالاومأ

 ،ةثالثلا ةيقئاثولا تاهويديفلا يف اورهظ ً،اصخش (17) ءامسأ "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" تدصر اهرودب

 :يلي امك مه قئارحلا لاعشا يف مهيلإ ةبوسنملا مهتلا يف مهراودأو يموكحلا يمسرلا نويزفلتلا اهضرع يتلا

 ويديفلا يف تافارتعالا بسحب هرود مسالا 

 ططخم سراف رهوج ديلو 1

 ططخم سراف ةعمج ريهز 2

 ططخم سراف يلع زعلا 3

 ذفنم سراف دلاخ يلع 4

 ذفنم سراف نيسح رصان 5
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 ذفنم سراف رمع نميأ 6

  ذفنم دمحم ميركلا دبع ايركز 7

  ذفنم سراف نيسح رمع 8

  ذفنم نيسح يلع لامج 9

  ذفنم سراف رهوج دلاخ 10

  ذفنم سراف دلاخ دمحم 11

  ذفنم نيسح ريظن ماغرد 12

  ذفنم سراف دمحم ميهاربا 13

 - سرخألا يلع مظان 14

  ذفنم نسحلا دمحم نسح 15

  ذفنم يلع نيسح ءالع 16

  ذفنم قيرح شيورد ميهاربا 17

 
 ىتشم ةدلب نم عرازم عم ةلباقم ءارجإ 2022 ليربأ/ناسين رهش يف "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" تعاطتسا

 -مهمادعإ مت نيذلا نيمهتملا ضعب اهنم ردحنيو قئارحلا تدهش يتلا تادلبلا ىدحإ يهو- ةيقذاللا فير يف ولحلا

 :ةيلاتلا ةداهشلا ىلع تلصحو

 ّنإف ،ةيقذاللا نجس يف نيلماعلا نم يبراقأ دحأ ةطساوب اهيلع تلصح يتلا ةدكؤملا يتامولعم بسح"

 مهب تعمس ،نيرخآ مادعإ ّمت اميف .)سراف( ةلئاعل نومتني مهمادعإ ّمت نيذلا صاخشألا نمً اددع

 صاخشألا ددع عومجم ّنأً اضيأ ُتملعو .نجسلا يف يبيرق قيرط نع سيلو ،ةيرقلا يلاهأ ربع

 ."ًاصخش )21( مادعإ ّمت نكل ،ًاصخش )38( غلبي نيمهتملا

 ،يلاهألا ءادنل ةباجتسالا يف ةيروسلا ةموكحلا لامهإو ماع لكشب قئارحلا ثداوح لوح هتياور درس يف ردصملا عباتو

  :ًالئاق

 ،ةفيفخ حايرلاو ريبك لكشب ةيلاع ةرارحلا تاجرد تناك ،قئارحلا هيف تثدح يذلا تقولا يف"

 ّنكل ،ةريغص قئارح اهنيح لازت ام تناكو اهنع يروسلا يندملا عافدلا انغلبأ نارينلا تعلدنا امدنعو

 لوصو يف ةبوعص كانهو رفوتم ريغ تارايسلا دوقو نأ ةيلوؤسم مدعبو مامتها نود درلا انءاج

 ببسب ةيعيبط قئارح يه قئارحلا بلغأ ّنأب دقتعأ .لاعتشالاب رانلا اهيف تأدب يتلا نكامألل قرفلا

 اهنمو ،هزنتلا لالخ قطانملا كلت يف ءاوشلا ضرغب رانلا سانلا ضعب لاعشإ ببسب تثدح وأ ،ةرارحلا

 ."ىرخأ قطانم ىلإ تدتما
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 ىلع موللاب ىقلأو ،قئارحلا كلت مظعم فلخ ةيباهرإ وأ ةيمرج ةين كانه نوكت ّنأ "نويروس"ـل ردصملا دعبتسا

 .رمألا نع مهغالبإ مغر هلامهإو هسعاقتل يروسلا يندملا عافدلا

  :ردصملا لاق ،رئاسخلا تداز نأ دعب "نارينلا عالدنا فقو فلم" ةعباتم يف نييموكحلا نيلوؤسملا مامتها لوحو

 تقحل يتلا ةيداملاو ةيرشبلا رئاسخلا ةجيتنو ،هؤافخإ نكمي ال لكشب قئارحلا تعسوت امدنع"

 مغرو .ةقطنملا ىلع نوتفاهتي مهارن انحبصأف ،نييموكحلا نيلوؤسملا مامتها أدب ،اهيلاهأو ةقطنملاب

 عساو لكشب رسحنت قئارحلا تأدب امدنعو ،قئارحلا ءافطإ يف ةدعاسملل ناريطلا رخأت دقف كلذ

 ."نارينلا راشتنالً ادح عضوو انذقنأ يذلا وه يسورلا ناريطلا نأب ةقطنملا نم صاخشأ نم انعمس

 :قئارحلا ةجيتن ةيداملا رئاسخلا .3

 ً،اقيرح 187 يلاوح 2020 ماع يف قئارحلا ددع غلب دقف ً،اقباس هيلإ راشملا نايبلا يف لدعلا ةرازو هترشن ام بسحب

 راتكه فلأ 13 يلاوح نارينلا تمهتلاو .صمحو سوطرطو ةيقذاللا تاظفاحم يف ةدلبو ةيرق 280 يلاوح فدهتسا

 ،ينكس لزنم 370 يف رارضأب تببستو ،ةيجارحلا يضارألا نم راتكه فلأ 11 يلاوحو تايضمحلاو نوتيزلا راجشأ نم

 .فتاه ةكبشو يحص فرصو ءابرهكو تادعم نم يضارألا كلتل ةيتحتلا ةينبلاب تقحل يتلا رارضألا ىلإ ةفاضإلاب

 يلاوح اهنيح لداعي( ةيروس ةريل رايلم 30 يلاوحب يلاهألل ةرشابملا رئاسخلا كلت ةميق ةيروسلا ةموكحلا ترّدقو

  .)اهنيح رالود لك لباقم ةريل 531 لداعي يذلا فرصلا رعسب يكيرمأ رالود 056,470,00

 نم لك يف قئارحلا تارشع بوشن يف نيطروتملاو نيبكترملا صاخشألا ةفرعم نم تنكمت اهنأ ةيلخادلا ةرازو تعدا

 دقع ربع كلذل اوططخ مهنأو ،قئارحلا لاعشإب اوفرتعا نيلعافلا ّنأب تلاقو .صمحو سوطرطو ةيقذاللا تاظفاحم

 تدتما ةرتف لالخ عطقتم لكشب مئارجلا كلت اوذفنو ،2020 ماع نم سطسغأ/بآ رهش ةياهن ذنم تأدب تاعامتجا

 .نايبلا بسحب ،2020 ربوتكأ /لوألا نيرشت 10 ىتحو 2020 ربمتبس/لوليأ رهش نم

 :مهتلا هيجوت يف اهيلع دانتسالا مت يتلا ةينوناقلا صوصنلا .4

 ةيئاضقلا ةطلسلا عم كارتشالابو ةيروسلا ةموكحلا ّنأب هالعأ روكذملا لدعلا ةرازو نايب ةغايص نم جاتنتسالا نكمي

 تابوقعلا نوناق نم داوم ىلإ 24ـلا مادعإلا ماكحأ ضعب رادصإ يف تدنتسا ،ةيزكرملا ةموكحلا ةرطيس قطانم يف

 مهيلع ةقبطملا ةينوناقلا صوصنلا ىلإ ةراشإلا نود نكلو ةحارص نايبلا هركذ ام وهو ،)1948 ماعل 48 مقر( ماعلا

  .)2012 ماعل 19 مقر( باهرإلا ةحفاكم نوناق ىلإ ةفاضإ ،مهيلإ ةهجوملا مهتلاو

 :ماعلا تابوقعلا نوناق يف )قئارحلا لاعشإو دمعلا لتقلا( مئارج .4.1

 نم ضعب قحب مادعإلا ةبوقع تذفن دق ةيروسلا ةموكحلا نوكت امبر ،نايبلا نومضم يف ءاج ام ىلع دامتعالاب

 لتقلا اهنم مئارج ةدع ىلع مادعإلاب بقاعت يتلا ،2ماعلا تابوقعلا نوناق نم 535 ةداملا صن ىلإً ادانتسا نييروسلا

 مت يذلا صاخشألا نأ ىلع صني يذلا نايبلا نتم يفً احضاو ناك ام وهو .قبسم طيطخت دعب بكتري يذلا دمعلا

 ةياهن ذنم تأدب تاعامتجا دقع ربع )صاخشأ ةافو ىلإ تدأ يتلا قئارحلا( كلذل نوططخي" مهب مادعإلا مكح ذيفنت

 
  :بكترا اذإً ادصق لتقلا ىلع مادعإلاب بقاعی :ىلع ماعلا تابوقعلا نوناق نم 535 ةداملا صنت 2
  ً.ادمع -1
  .باقعلا نیبو مھنیب ةلولیحلل وأ اھیف نیلخدتملا وأ اھیلعاف وأ ةیانجلا كلت ىلع نیضرحملا رارفل ًالیھست وأ اھلً اذیفنت وأ ًالیھست وأ ةیانجلً ادیھمت -2
 .ھعورف وأ مرجملا لوصأ دحأ ىلع -3
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 رهش نم تدتما ةرتف لالخ عطقتم لكشب مئارجلا كلت اوذفن مهنأو امك 2020 ماع نم سطسغأ /بآ رهش

 ."2020 ربوتكأ /لوألا نيرشت نم 10 ىتحو 2020 ربمتبس/لوليأ

 نوناق نم 535 ةداملا صن ىلع دانتسالا "نويروس" يف ينوناقلا صتخملا دعبتسي ثيح ً،اديكأ سيل رمألا اذه نأ الإ

 اوططخي مل )مهيلإ ةهجوملا تاماهتالا ةحص ضرف ىلعو( نولعافلاو رشابملا دمعلا لتقلا لعفب قلعتت اهنأل تابوقعلا

 يأ ةافو هنع مجني نأ نود قيرحلا متي نأ نكمملا نم ناكو ةماعلا لاومألاب رارضإلاو قيرحلل اوططخ لب لتقلل

 .صخش

 ةمكحم يف "ةيئازجلا اياضقلا ةرئاد" اهيلع تقداص يتلا كلت مادعإلا ماكحأ نأ حجرملا نمف ،هالعأ ركذ ام ىلع ءانبو

-576-575-574( داوملا ىلإً ادانتسا تءاج دق ،ةيروهمجلا سيئر لبق نم اهذافنإ متو ،)ةيئازجلا ةفرغلا( ضقنلا

 3.ماعلا تابوقعلا نوناق نم )775-578

 داوملا يف ةروكذملا( رانلا مارضإ وأ لاعشإ لعف نع جتن لاح يف هنأ ىلع 4ماعلا تابوقعلا نوناق نم 577 ةداملا صنت

 يف ببست وأ ،نيرخآلابً ايدامً اررض قحلأ وأ ،ةمئاد ةهاع يف ببست وأ ،ناسنإ ةافو )578 -577- 576 -575 – 574

 بقاعي ،تارجفتملا مادختسا قيرط نع وأ تاباغلا وأ جارحلا يف وأ ةلوهأم ريغ وأ ةلوهأم تويب يف نارينلا لاعشإ

 .مادعإلا ةبوقعب لعفلا بكترم

 :2012 ماعل 19 مقر باهرإلا ةحفاكم نوناق .4.2

 لعجي ام ،ريسفتلاو ليوأتلا لمتحت يتلاو ،ةضافضفلا تارابعلا مادختسا ىلع باهرإلا ةحفاكم نوناق دمتعي

 ديب ةادأ مهتلا نوكت نأ نكمي ثيحب .مهقحب ةيساق مادعإ ماكحأ رادصإ يف ةيباسنتسالا ةمحر تحت نييروسلا

 تايروسلاو نييروسلا فيوختل ةليسو كلت مادعإلا ماكحأ حبصت يلاتلابو .اهيدل نيلقتعملا ةيفصتل ةيروسلا ةموكحلا

 تاسرامم هيلع ءانب رربتو ةيباهرإلا مئارجلا نم وه اهءادأ دقتني فرصت وأ لعف يأ نأ معزت تاطلسلا نأ رابتعا ىلع

 .ةماعلا تايرحلا قييضتو عمقلا

 نيب رعذلا نم ةلاح داجيإ ىلإ فدهي لعف لك" هنأب يباهرإلا لمعلا باهرإلا ةحفاكم نوناق نم )1( ةداملا فّرعت

 رئاخذلا وأ ةحلسألا مادختساب بكتريو .ةلودلل ةيساسألا وأ ةيتحتلا ىنبلاب رارضإلا وأ ماعلا نمألاب لالخإلا وأ سانلا

 هذه عون ناك امهم ةيموثرجلا وأ ةيئابولا لماوعلا وأ ةقرحملا وأ ةماسلا تاجتنملا وأ ةبهتلملا داوملا وأ تارجفتملا وأ

 ."هتاذ ضرغلا يدؤت ةادأ يأ مادختساب وأ لئاسولا

 
 جراخ ةعقاو نكسلل ةدعم وأ ةنوكسم ةینبأ يفً ادصق رانلا مرضی نم اھسفن ةبوقعلاب بقاعی :ىلع ماعلا تابوقعلا نوناق نم 574 ةداملا صنت 32
 .ال مأ ھكلم تناكأ ءاوس اھداصح لبق تاعورزم وأ نیتاسب يف وأ باطتحالل تاباغ يف وأ جارحأ يف وأ ةلھآلا ةنكمألا
 ىنكسلل ةلمعتسم ال ةنوكسم ریغ ةینبأ يفً ادصق رانلا مرضی نم ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب بقاعی :ىلع ماعلا تابوقعلا نوناق نم 575 ةداملا صنت
 يف كورتمو فوصرم وأ سدكم بطح يف وأ ھناكم يف كورتم دیصح يف وأ شقلا نم سادكأ وأ تاعورزم يف وأ ةلھآلا ةنكمألا جراخ ةعقاو
 .ریغلا كلم ىلإ اھنم دتمت نأ نكمی ناك وأ رانلا تدتماف اھكلمی ناك وأ ءایشألا هذھ كلمی ال ناكأ ءاوس ھناكم
 ریغ منغم رج وأ ریغلاب يدام ررض قاحلإ دصقب فرتقا ركذ ام ریغ قیرح ةلواحم وأ قیرح لك :ىلع ماعلا تابوقعلا نوناق نم 576 ةداملا صنت
 .ةمارغلاو سبحلاب ھیلع بقاعی رخآل وأ لعافلل عورشم
 ءایشألا دحأً ایئزج ولو فلتی نأ لواحی وأ فلتی نم ىلع اھسفن طورشلا يف ةقباسلا ماكحألا قبطت :ىلع ماعلا تابوقعلا نوناق نم 578 ةداملا صنت
 .ةرجفتم ةدام لعفب اھیف ةروكذملا
 ناتداملا اھیلع تصن يتلا تالاحلا يف مادعإلاب مرجملا بقوع ناسنإ ةافو قیرحلا نع مجن اذإ :ىلع ماعلا تابوقعلا نوناق نم 577 ةداملا صنت 4

 اذإ فصنلا داوملا هذھ يف ةروكذملا تابوقعلا ىلع دازیو 576و 575 ناتداملا اھیلع تصن يتلا ةلاحلا يف ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألابو 574و 573
 .ةمئاد ةھاعب ناسنإ بیصأ
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 تببسو صاخشأ ةافو ىلإ تدأ لاعفأ ببسب مادعإلا تايلمع لوح لدعلا ةرازو نايب عم مئاوتم فيرعتلا اذه ءاجو

 .ةقراحلا داوملا مادختساب ةصاخلاو ةماعلا تاكلتمملاو ةيروسلا ةلودلل ةيتحتلا ينبلابً ارارضأ

 باهرإلا ةحفاكم نوناق نم 1 ةرقفلا 7 ةداملا صنتف ،ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألاب صخش 11 ىلع مكحلا صوصخب امأ

 ناسنإ زجع هنع مجنً ايباهرإ ًالمع بكترا نم ررضلا ةميق يفعض ةمارغلاو ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألاب بقاعي" هنأ ىلع

 ."ةلودلل ةيساسألا وأ ةيتحتلا ةينبلاب رارضإلا وأً ايلك وأً ايئزج ءانب مادهنا وأ

 يفعض ةمارغلابو ،ةنس 20 ىلإ 15 نم ةقاشلا لاغشألاب ةبوقع ضرف ىلع نوناقلا نم 1 ةرقفلا 5 ةداملا صنت امك

 تارجفتملا وأ رئاخذلا وأ ةحلسألا سالتخا وأ ةقرس وأ ةزايح وأ عينصت وأ بيرهتب ماق نم ىلع تاطوبضملا ةميق

 زجع ثادحإ وأ صخش لتق ىلإ لاعفألا هذه تدأ لاح يفو .يباهرإ لمع ذيفنت يف اهمادختسا دصقب اهعون ناك امهم

  .ةداملا تاذ نم 2 ةرقفلا بسحب ،مادعإلا ةبوقعلا نوكت هب

 هذه نأ تباثلا نم هنأ الإ ،دعب مادعإلا ةبوقع رظحي مل يلودلا نوناقلا نأ نم مغرلا ىلع هنأ ىلإ ةراشإلا ردجت

 مدع بجي امك 5.ةافولا نعً ادمع رفست يتلا كلتك ،ةروطخ دشألا مئارجلا ىلع رصتقت نأ دب ال ،تضرف نإ ةبوقعلا

 ةداملا يف لاحلا وه امك 6،فيرعتلا ةضافضف باهرإلا مئارجك ،اهفيرعت يف ةضماغ مئارج ىلع مادعإلا ةبوقع قيبطت

– دويقلا هذه فلاخي امب مادعإلا ةبوقع قيبطت متي امدنعو .٢٠١٢ ماعل ١٩ مقر باهرإلا ةحفاكم نوناق نم )١(

 ةايحلا يف قحلا نمً ايفسعتً انامرح نوكيل مادعإلا ىقري دقف –هاندأ اهلوانت متيس يتلا ةيئارجإلا تانامضلا نع ادع

 وأ دييقتلل لباق ريغ قح وهو ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم ةسداسلا ةداملا يف دراولا

  .صاقتنالا

 :ةيئانثتسا تاءارجإو ةلجعتسم ةيعامج مادعإ ماكحأ .5

 مادعإ ماكحأ رادصإ لالخ نم كلذو ةبوقعلا نم ىصقألا ّدحلل ةيروسلا ةيئاضقلا ةسسؤملاو ةموكحلا تددشت

 تالاحلا يف( ةداعلا ترج امك ذخأت ملو، ةيباهرإ لامعأب مايقلاب مهايإ ةمهتم ً،ايروس 24 قحب ةعيرس ةيفسعت

 تاطلسلا ليم ىلإ ريشي ام ،ريدقت لقأك مادعإلا ماكحأ ذيفنت يف لهمتت ملو ففخم فرظ يأب )مادعإلا ماكحأب ةقلعتملا

  .ةيعامجلا تابوقعلا ةسايس ةعباتمل ةيذيفنتلا

 اهذفنت ملو ،مادعإلاب ةيئاضقلا ماكحألا نم ريبكلا ددعلا اذه رادصإً اقباس ةيروسلا مكاحملا دهشت مل ،ةيناث ةيحان نمو

 .ةيسايقلا ةينمزلا ةرتفلا هذه يفو ةقيرطلا هذهب ةدحاو ةعفد

 ةساردو ،ةماعلا ةباينلا ىلإ مهتلاحإو نيلعافلا ىلع ضبقلا تاءارجإ هتبلطت يذلا ريصقلا تقولا وه هتظحالم نكمي امو

 نأ ثيح ."ةصتخملا مكاحملا" ىلإ مهتلاحإو ،ةلاحإلاو قيقحتلا ةاضق مامأ ةيلاعلا ةيساسحلا تاذ مهمهتو مهتافلم

 خيرات وهو 2020 ربوتكأ /لوألا نيرشت نم 10(ً ابيرقت ةنس يلاوح تناك تاءارجإلا كلت ةفاك اهتقرغتسا يتلا ةرتفلا

 ماكحأ ذيفنت لدعلا ةرازو رشن خيرات وهو ،2021 ربوتكأ /لوأ نيرشت 21 خيرات ىتحو ةيمرجلا لاعفألاب مايقلا

 .فصنو رهش يلاوح غلبت يتلا ةيئاضقلا ةلطعلا ىلإ ةفاضإ ،ةيمسرلا لطعلا عيمج ةنمضتم ،)مادعإلا

 
 ،CCPR/C/GC/35 ،2019 ربمتبس/لولیأ 3 ،)ةایحلا يف قحلا( 6 ةداملا ،36 مقر ماعلا قیلعتلا ،ةدحتملا ممألل ةعباتلا ناسنإلا قوقح ةنجل 5
 .35 ةرقفلا
 .36 ةرقفلا ،قباسلا ردصملا 6
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 ام ،ايروس يف تامكاحملا تاءارجإ ريس اهيلع جرد يتلا ةداعلاب ةنراقمً ادج ريصق ةدم يف تلصح تاءارجإلا ّنإف اذل

 يف نعطلاو ةعجارمللً اتقو نيمهتملا حنمت يتلا ةينوناقلا ددملاو لوصألا عيمجل يقيقح حيحص عابتا يف كشلل عفدي

 .ةيروهمجلا سيئرل وفعلا تابلط ميدقت ريدقت لقألا ىلع وأ مهقحب تارارقلا

 

  :ماكحألا كلت يف باهرإلا ةمكحم رود .6

 ثادحإ نوناقب فورعملا 2012 ماعل 22 مقر نوناقلا 2012 ويلوي/زومت 26 خيراتب دسألا راشب يروسلا سيئرلا ردصأ

 ال اهنأ ثيح ةيئانثتسالا اهتعيبط وه ةمكحملا كلتب ةقلعتملا تايلاكشإلا مهأ نمو .باهرإلا اياضق يف رظنلل ةمكحم

 7،ةيئازجلا تامكاحملا لوصأ نوناق يف اهيلع صوصنملا ةيداعلا ةيروسلا مكاحملا يف ةداتعملا تامكاحملا تاءارجإ عبتت

 2012 ماعل 22 مقر موسرملا نم 7 ةداملا تصن ذإ 8.ةمكاحملاو ةقحالملا تاءارجإو لحارمب قلعتي اميف صاخ لكشبو

 عيمج يف كلذو ةذفانلا تاعيرشتلا يف اهيلع صوصنملا لوصألاب ةمكحملا ديقتت ال عافدلا قحب ظافتحالا عم" هنأ ىلع

 ."ةمكاحملاو ةقحالملا تاءارجإو راودأ

 نم ةلداع ةمكاحم نم نيمهتملا مرحت اهتاءارجإو ةمكحملا كلتب ةلصلا تاذ ىواعدلا نأ دجن يلمعلا قيبطتلا يفو

 .فاصنإلاو ةلادعلا دعاوقو ريياعم ىلإ ةمكاحملا تاءارجإ عوضخ مدع لالخ

 نع ةرداصلا ةيبايغلا ماكحألا عوضخ مدع ىلع باهرإلا ةمكحم نوناق نم ةسداسلا ةداملا صنت ؛ىرخأ ةيحان نمو

 مت يلاتلابو .ةيعاوط هسفن ملس دق ناك اذإ الإ هيلع موكحملا ىلع ضبقلا ءاقلإ لاح يف ةمكاحملا ةداعإل ةمكحملا

 9.يئاضقلا رارقلا ىلع ضارتعالاو ةعجارملا يف نيمهتملا قوقح دحأ رادهإ

 :ةايحلا يف قحلا نم يفسعتلا نامرحلا .7

 صنلا دوجوب طقف دادتعالا نكمي ال ،باهرإلا ةحفاكم نوناق وأ تابوقعلا نوناق ىلعً اءانب ماكحألا تردص ءاوس

 درو امك تاءارجإلا لازتخاو ةيئانثتسا ببسب ةايحلا نمً ايفسعتً انامرح سيل هذيفنت رابتعال مادعإلل عّرشملا ينوناقلا

 قستت نأ بجي ،قوقحلا يقاب نم صقتنت ال مادعإلا ماكحأل ةمظانلا نيناوقلا نوكت نأ بوجو ىلإ ةفاضإلابف .هالعأ

 تانامضلاب ةينعملا ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 14 ةداملا عم صاخ لكشب تامكاحملا

 تانامضلا مهأ نمو 10.دهعلا نم ةسداسلا ةداملا نومضم عم ىفانتيوً ايفسعت مكحلا ربتعي الإو ،تامكاحملل ةيئارجإلا

 باوجتسا نم مهتملا نيكمتو ،ةوقلاب ةعزتنملا تافارتعالا مادختسا مدع يه دهعلا نم 14 ةداملا اهلفكت يتلا ةيئارجإلا

 
 :ىلع ةیئازجلا تامكاحملا لوصأ نوناق نم 69 ةداملا صنت 7
 نم نأ هایإ اھبنم اھنع ھباوج بلطیو ،ھیلإ ةبوسنملا لاعفألا ىلع ھعلطیو ،ھتیوھ نم يضاقلا تبثتی قیقحتلا يضاق مامأ ھیلع ىعدملا لثمی امدنع -1
 عبرأ ةدم يفً ایماحم رضحی مل وأ ،ماحم ةماقإ ھیلع ىعدملا ضفر اذإف ،قیقحتلا رضحم يف ھیبنتلا اذھ نودیو ،ماحم روضحب الإ بیجی الأ ھقح
 .ھنع لزعمب قیقحتلا ىرج ةعاس نیرشعو
 نیماحملا بیقن ىلإ ھنییعت رمأ يف دھعیفً ایماحم ھل نیعی نأ قیقحتلا يضاق ىلإ بلطو ،ماحم ةماقإ ةیانجلا ىواعد يف ھیلع ىعدملا ىلع رذعت اذإ -2
 .ماحم هزكرم يف دجو نإ ھنییعت رمأ يضاقلا ىلوت الإو هزكرم يف ةباقن سلجم دجو اذإ

 .روضحلل ھیماحم ةوعد لبق ھیلع ىعدملا باوجتسا ةلدألا عایض نم فوخلا ببسب ةعرسلا ةلاح يف زوجی -3
 :ىلع ةیئازجلا تامكاحملا لوصأ نوناق نم 105 ةداملا صنت 8
ً المع ھفیقوت ربتعا ،ماعلا بئانلا ىلإ قاسی وأ ،بوجتسی نأ نود ةعاس 24 نم رثكأ ةراظنلا يف لظو راضحإ ةركذم بجومب ھیلع ىعدملا فقوأ اذإ
 .تابوقعلا نوناق نم 358 ةداملا يف اھیلع صوصنملا ةیرحلا زجح ةمیرجب لوؤسملا فظوملا قحولو ایفسعت
 ىلع ضبقلا ءاقلإ لاح يف ةمكاحملا ةداعإل ةمكحملا نع ةرداصلا ةیبایغلا ماكحألا عضخت ال :ىلع باھرإلا ةمكحم نوناق نم 6 ةداملا صنت 9
 .ةیعاوط ھسفن ملس دق ناك اذإ الإ ھیلع موكحملا

 ،CCPR/C/GC/35 ،2019 ربمتبس/لولیأ 3 ،)ةایحلا يف قحلا( 6 ةداملا ،36 مقر ماعلا قیلعتلا ،ةدحتملا ممألل ةعباتلا ناسنإلا قوقح ةنجل 10
 .41 ةرقفلا
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 ريفوت عم ،باوجتسالا ةلحرم ةنمضتم ةيئانجلا تاءارجإلا لحارم ةفاك لالخ هيماحمب هل يرسلا ءاقللا ريفوتو ،دوهشلا

 لقتسم ءاضق مامأ هاوعد ضرعو ،مهتملا ةءارب ضارتفا نع ًالضف .هعافد دادعإل يفاكلا تقولاو تاليهستلا لماك

 رارق يف رظنلا ديعتل ىلعأ ةمكحم مامأ مكحلا فانئتسا ةيناكمإ نامضو ،ةيدايحو ةلقتسم ةمكحم لبق نم ينلعو

  11.ةبوقعلاو ةنادإلا

 اهنع ةرداص ماكحأ ةيأ نأ حوضوب تبثي تاءارجإلا وأ ليكشتلا ىوتسم ىلع ءاوس باهرإلا ةمكحم ىلإ رظنلا نإ

 ةيذيفنتلا ةطلسلا ريثأتل لماك هبش لكشب عضخت ةمكحملاف .هالعأ ةروكذملا ةيئارجإلا تانامضلا نم ىندألا دحلل رقتفت

 ةطلسلا نمً اساسأ لّكشملا 12ىلعألا ءاضقلا سلجم حارتقا ىلع ءانب موسرمب نونيعم لوألا ماقملا يف اهئاضعأ نوك

 ريغ ةمكحملا نم لعجت نأ اهتاذ دحب ةليفك هذه ليكشتلا ةيلآ نإ 13.ةيروهمجلا سيئر لبق نم سوؤرملاو ةيذيفنتلا

 .دهعلا نم 14 ةداملا بسح ةيئاضقلا ةيئارجإلا تانامضلا مهأ دحأل ةميسج ةفلاخم يف ةيدايح ريغو ةلقتسم

 ماعل 22 مقر نوناقلا نم 7 ةدامللً اقفو ةيئازجلا تامكاحملا لوصأل ةعضاخ ريغ ةمكحملا هذه نأ ىلإ ةفاضإلابو

 تايحالص جمد ببسب دهعلا نم 14 ةداملا بسح ةبجاولا فانئتسالا تاجرد نم ةجرد نم نومهتملا مرُحي ،2012

 14.ةلاحإلا يضاق تايحالصب قيقحتلا يضاق

ً اسايقو ،ذيفنتلاو ةمكحملا تاءارجإ ةهجل وأ مادعإلا ماكحأ تردص اهساسأ ىلع يتلا نيناوقلا ةهجل مدقت ام ىلع ًءانب

 ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 14و 6 نيتداملا ةصاخ ،ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا ماكحأ هضرفت امب

 .ةايحلا يف نيمهتملا قح نمً ايفسعتً انامرح نوكتل ىقرت دق مادعإلا ماكحأ نوكت نأ ةيضرف ززعتت ،ةيسايسلاو

  :تامادعإلا ذافنإ يف لدعلا ةرازو يف ةصاخلا وفعلا ةنجلو ةيروهمجلا سيئر رود .8

 ةيئازجلا تامكاحملا لوصأ نوناق نم 1 ةرقفلا 454 ةداملاو ،ماعلا تابوقعلا نوناق نم 1 ةرقفلا 43 ةداملا تصن

 .ةلودلا سيئر ةقفاومو وفعلا ةنجل يأر عالطتسا دعب الإ مادعإلاب مكح يأ ذيفنت نع عانتمالا بوجو ىلع

 ةنجل رود ركذ مت ،صخش 24 قحب مادعإلا ماكحأ ذافنإ يف ةيروهمجلا سيئر رودل لدعلا ةرازو نايب رشي مل اميف
 تابوقعلا نوناق نم  461 ةداملا ددحت .كلت مادعإلا ماكحأ ذافنإ يف ةمهاسملا يف لدعلا ةرازو يف صاخلا وفعلا

 ةقفرم وفعلا ةنجل ىلع الاح ىوعدلا قاروأ لدعلا ريزو ليحي مادعإلا مكح رودص دنع" :يلي امب ةنجللا ماهم ماعلا

 ."مادعإلا ةبوقع ذافنا ءاضتقا يف اهيأر يدبتو اهيف رظنتف مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلا ريرقتب

 ةرتف لالخ ايروس يف مادعإلا ماكحأب ةصاخلا تافلملا عيمجب ةفلكملا ةنجللا تنكمت دقف ،ةرازولا نايب ريشي امكو

 ةلدأو دوهشلاو نيمهتملا لاوقأو تادنتسم نم هيوحي امب ساسح فلم 24 ةسارد نم ،ماعلا زواجتت ال ،ةريصق

 يئادتبالا قيقحتلا ةلحرم نم ىواعدلا اهيف ترم يتلا تاءارجإلا ىلإ ةفاضإ ،ةعبتملا لحارملا لك يف تاسلج عئاقوو

  .ةنجلل ةلكوملا ةساردلا ةيلمع ةيدج نع لؤاستلا ريثي امم ،ضقنلاو ةمكحملا ماكحأ ةلاحإو

 ؟تايانجلا مكاحم نم ةرداصلا مادعإلا ماكحأ ذيفنت متي فيك .9

 تافلم لاسرإ متيو .ةيروسلا ضقنلا ةمكحم لبق نم مادعإلا رارق قيدصت دعب مادعإلا ماكحأ ذفنت ،ينوناقلا صنلا يف

 اهتمهم نوكتو .موسرمب ةيروهمجلا سيئر لبق نم اهليكشت متي يتلاو ،لدعلا ةرازو يف صاخلا وفعلا ةنجل ىلإ ماكحألا

 
 .قباسلا ردصملا 11
 .٢ ةداملا ،قشمد اھرقم باھرإلا ایاضق يف رظنلل ةمكحم ثادحإ ،٢٠١٢ ماعل ٢٢ مقر نوناقلا 12
 .٦٥ ةداملا ،ھتالیدعتو ةیئاضقلا ةطلسلا نوناق ،١٩٦١ ماعل ٩٨ موسرملا 13
 .)ب(٢ ةداملا ،قشمد اھرقم باھرإلا ایاضق يف رظنلل ةمكحم ثادحإ ،٢٠١٢ ماعل ٢٢ مقر نوناقلا 14
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 مزلم ريغ اهيأر نوكيو( وفعلا حارتقال وأ ماكحألا ذافنإل امإ ةيروهمجلا سيئرل حارتقا ميدقتو ةيئاضقلا تافلملا ةسارد

  .)سيئرلل

 بجي مادعإلا تارارق عيمج نإف يلاتلابو ،مادعإلا ماكحأ ذافنإ عوضوم يف ريخألا رارقلا بحاص وه ةيروهمجلا سيئر

 ً.اقباس اهيلإ راشملا ماعلا تابوقعلا نوناق نم 43 ةداملا بسحب ،هلبق نم عقوت نأ

 ناكم يف وأ مهتملا هيف زجتحملا نجسلا يف امإً اقنش مكحلا ذيفنت متي ،ماعلا تابوقعلا نوناق نم 43 ةداملا بسحب

 داحآلاو عمجلا( ةينيدلا مايألاو ةينطولا دايعألا يف مادعإلا ذيفنت رظحيو .ةيروهمجلا سيئر لبق نم هنييعت متي رخآ

 لاؤس يغبني امك ،دلت ىتح لماحلا ةأرملا قحب مادعإلا مكح ذيفنت ليجأت بجيو .)نييحيسملاو نيملسملا دايعأو

 .مادعإلا ماكحأ ذيفنتب صاخ رضحم يف هنيودت متي ىتح ءيش لوق ديري ناك اذإ امع هيلع موكحملا

 وهو ،يرس لكشب متي الو نيينعملا صاخشألا نم ةعومجم روضحب متت مادعإلا ماكحأ ذافنإ نإف ،كلذ ىلع ةوالعو

 :ةيلاتلا بصانملا روضح تددح يتلا ةيئازجلا تامكاحملا لوصأ نوناق نم 455 ةداملا هيلع تصن ام

 

 .لوألا سيئرلا هراتخي ضاق هروضح رذعت لاح يفو مكحلا تردصأ يتلا ةئيهلا سيئر -أ

 .هينواعم دحأ وأ ماعلا بئانلا -ب

 .ذيفنتلا ناكم اهل عباتلا ةيئادبلا ةمكحملا سيئر -ج

 .مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا بتاك -د

 .هيلع موكحملا يماحم -ن

 .هيلع موكحملا اهيلإ يمتني يتلا ةفئاطلا نم نيدلا لاجر دحأ -و

 .نجسلا ريدم -ز

 .ذيفنتلا ناكم هل عباتلا كردلا دئاق وأ ةطرشلا طباض -ح

 .ةقطنملا يف يعرشلا بيبطلا وأ نجسلا بيبط -ط

 

 ةقباسلا طورشلا ققحت ىدم نم ققحتلا "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس"ـل َّنستي مل يلمعلا عقاولا يفو ،نكل

 وأ تامظنملل حامسلا مدعو ،ماكحألا ذيفنتو رادصإ يف ةعرسلاو ضومغلاو ةيرسللً ارظن مادعإلا ماكحأ ذيفنت ىلع

 ماكحألا كلت ذيفنت تايلآو ةلداعلا تامكاحملاب ةقلعتملا ريياعملا قيبطت نسح ةبقارمب ةدياحملاو ةلقتسملا تائيهلا

 19 مقر نوناقلا اميس الو نيناوقلا كلت نم صوصن ىلع "نويروس" ظفحت عم ،ةيروسلا نيناوقلا عم اهقفاوت ىدمو

 .باهرإلا اياضقب صاخلا 2012 ماعل
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