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 ةيروسلا ةينمألا ةزهجألا تالخدت :ءاضقلاو تاسسؤملا قوف

 اهل ةحونمملا ةناصحلا ىلإ ةفاضإلاب ةزهجألا كلت لمع ميظنتل ةحضاوو ةحيرص نيناوق دوجو مدع ّنإ
 ةزهجألا كلتل ةيعمقلا ةطلسلا سرّكي ت/نينطاوملل اهمدع نم "ةينمألا ةقفاوملا" حنم اهلوخت ميماعتو

 ةلودلا تاسسؤم ىلع اهلوغتو
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  :ةمدقم .1
 ثعبلا بزح ءاليتسا دعب صاخ لكشبو ،ايروس يف ءاضقلاو ةماعلا تاسسؤملا ىلع 1ةينمألا ةزهجألا ةوطس تدادزا

 ماظن رارمتسال ةيسيئرلا تاودألا ،يروسلا شيجلاو ةزهجألا كلت تحبصأ ذإ ،1963 ماع ةطلسلا ىلع يكارتشالا يبرعلا

 .نآلا ىتح مكحلا

 ةزهجألا كلت ةبيكرتو ةلكيه ةداعإ ّمت ،1970 ماع دسألا ظفاح قباسلا يروسلا سيئرلا هب ماق يذلا بالقنالا دعبو

 تاصاصتخا نم اهنأ ضرتفي لامعأو نوؤش يف لخدتي اهنم لكو ،ضعبلا اهضعبل ةسفانم هيف تحبصأ يذلا ّدحلا ىلإ

 ّقش" وأ بالقنالاب ريكفتلا درجم ىلع ةزهجألا كلت نم يأ ةردق مدع مكاحلا ماظنلل نمض ام اذهو ،ىرخألا ةزهجألا

ً ايفارغج هنم ةبيرق نوكت ثيحب يروسلا شيجلا تادحو ةسدنه ةداعإ عم كلذ نمازت 2.دسألا هجوب "ةعاطلا اصع

 .ً)اقباس عافدلا ايارس( ةعبارلا ةقرفلاو يروهمجلا سرحلاك ً،ايسايسوً ايفئاطو

 نيدت تايصخشب هتيلكيه ميعطت دعب ةصاخ ،هتانكث يف شيجلا ءاقب نامضو ةزهجألا كلت رود مظاعتل ةجيتنو

 اميس ،ةصاخلاو اهنم ةماعلا ،ايروس يف ةايحلا ليصافت لك يف لخدتت تتاب ةزهجألا كلت نإف ،ةلودلا يف دحوألا لجرلل

 نيناوق دوجو عمً انمازت ،اهتبساحم ىلع ،اهنم ةيئاضقلا ىتح ،ةلودلا يف ةطلس وأ ةسسؤم يأ ةردق مدع تنمض اهنأو

 .اهب مهمايق ضرعم يف وأ مهماهمب مهمايق ءانثأ مئارجل مهباكترا لاح يف مهقحب ةماعلا ىوعدلا كيرحت عنمت

 دوار ثيح ،2000 وينوي/ناريزح رهش يف مكحلل دسألا راشب يلاحلا يروسلا سيئرلا مالتسا دعبً اريثك رمألا فلتخي ملو

 يذلا مسقلا باطخ دعب ةصاخ ،ايروس يف ناسنإلا قوقح ةلاح نّسحت ةيناكمإب روعشلا تا/نييروسلا نم ريثكلا

  ."ةيطارقميدلا"و "ةيفافشلا"و "ءاّنب دقن ىلإ ةساملا ةجاحلا"و "يعادبإ ريكفت" ىلإ ةجاحلا نع هيف نبالا دسألا ثدحت

 وأ ،دقنلا زيزعتل يموكحلا لمعلا نم عون يأ ىلإ دسألا تاملك مجرتت ملو ققحتت مل لامآلاو دوعولا هذه نكلو

 بقع ،2011 ماع ةيروسلا ةضافتنالا ةقالطنإ يف دعاس كلذ زاجنإ يف ةلودلا لشف ّنأ لب .3ةيطارقميدلا وأ ،ةيفافشلا

 .ةقطنملا تحاتجا يتلا "يبرعلا عيبرلا" ةجوم

 "باقعلا نم تالفإلا" ةيصاخلا هذهب عتمتلاب ِفتكت مل ،ةلءاسملا نم ةنّصحملا ةزهجألا كلت نأ وهً اءوس رمألا داز امو

 هذه هنيبتس ام اذهو ،ةيئاضقلا ةطلسلا اهنمو اهتاطلسو ةلودلا تاسسؤم لمع هجوتو بقارتو لخدتت تراص لب

 نم اهعمج مت يتلا تاداهشلا لالخ نم كلذكو ،ايروس يف ةرداصلا ميماعتلاو نيناوقلا صوصن لالخ نم ةقرولا

 .ةينمألا تالخدتلا كلت اياحض نم اوناك نييروس نينطاوم

 

 :اهتاسسؤمو ةيروسلا ةلودلا تارادإ ىلع ةينمألا ةزهجألا ةنميه .2

 ةيروسلا ةينمألا ةزهجألا تبأد ،نوناقلا ذافنإ لاجرو ةيروسلا ةلودلا تاسسؤم هجاوت يتلا ةيمويلا تايدحتلا ىدحإك

 لخدتلا كلذ متي تناك امً ابلاغو ،"ةيروسلا ةلودلا تاسسؤم" و تارادإ هيجوتو لخدتلا ىلع ،اهتايمسم فلتخمب
 

 نمألا ةبعشو ،ةلودلا نمأ/ةّماعلا تارباخملا ةرادإو ،يوجلا نمألا/ةیوجلا تارباخملا زاھجو ،يركسعلا نمألا/ةیركسعلا تارباخملا ةبعش ( يساسأ لكشب اھنم 1
 .)يسایسلا نمألا/يسایسلا
 اھضعب ةبقارمو شیجلا ءالو ةبقارم ىلعً امئاد لمعت ،ةلخادتم تاصاصتخا اھل ةینمأ ةزھجأ ةدع ةیروسلا ةموكحلا تأشنأ( :نافیلیوك .ت سمیج ثحابلا لوقی 2
 ،ةینواعت ال ةیسفانت ةلاح يف ةزھجألا ىقبت يكو ،بالقنال ةمكاحلا ةلئاعلا ضّرعت مدع نامضل ،نینمیھملا ةداقلا عم ّةلقتسم تالاّصتا تاراسم لالخ نم ضعبلا
 .يروسلا نمألا ةزھجأ نم ةیمسر قئاثو لیلحت ،ناذآ ناردجلل :ریرقت رظنا دیزملل .ماظنلا ىلع ةرطیسلا يف هرارمتسا نمضی ام ،سیئرلل ّقلمتلا اھنم ّلك لواحی
 /https://ar.syriaaccountability.org/1787 :2022 ویلوی/زومت 1 :طبارلل ةرایز رخآ .2019 لیربأ/ناسین 1 ،ةلءاسملاو ةلادعلل يروسلا زكرملا
 ةرایز رخآ .2010 ویلوی/زوّمت 16 .شتو ستیار نمویھ .دسألا راشب مكح نم ىلوألا رشعلا تاونسلا لالخ ایروس يف ناسنإلا قوقح ةلاح "عئاضلا دقعلا"  3
  https://www.hrw.org/ar/report/2010/07/16/256102 .2022 ویلوی/زوّمت 1 :طبارلل
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 ةيمحم نوكت ّنأ ضورفملا نم ،تاسسؤم نوؤش يف رفاسلا لخدتلا هجوأ دحأك ،ةيهفش وأ ةيباتك رماوأ لالخ نم

 .ةوطس وأ لخدت يأ نم نوناقلا ةوقب

 ريغ تاميلعتو رماوأ اهيلع ةضراف ،ةفلتخملا ةلودلا تاسسؤم لمع يف تالخدتلا كلت ضعب يلاتتم لكشبو درسن

 .تاطلسلا كلت ةيلالقتسا ىلعً ايدعت لكشتو ،نايحألا بلاغ يف ةينوناق

  :ةينمألا ةقفاوملا ىلع لوصحلاً انايحأ بلطتي يروسلا لفطلا ليجست .أ

 ثودح دنعو هنإ ىلع ،2007 ماعل 26 موسرملل لّدعملاو ،2021 ماعل 13 مقر يروسلا ةيندملا لاوحألا نوناق صن

 ىلوتيو ،يندم لجس زكرم يأ ىلإ اهثودحل ةتبثملا قـئاثولا مدـقت ،ةـلودلا يضارأ لخاد نطاومل ةيندم لاوحأ ةـعقاو

 ةنماثلا ماـمت اـهباحصأ غوـلب لبقو ،اهثودـح ىلع ةنس ءاضقنا دـعب تادالوـلا لـجست الو ،ًةرشابم اهليجست زكرملا

 .يعطق يئاضق مكحب تبُثت يتلا تايفولاو تادالولا ءانثتساب ،ةطرش طبض ىلـع ءانب الإ ،مـهرمع نم ةرشع

 ليجست ةيلمع يف ةينمألا ةزهجألل رود يأ ىلإ ،ديعب نم الو بيرق نم ال ،ةلاحلا هذه يف ،روكذملا نوناقلا رشي ملو

 ملو ةنسلا دولوملا رمع زواجت لاح يف ةيندملا ةطرشلا لبق نم طبض ميظنت ةرورض ىلإ راشأ طقف امنإو ،تادالولا

 يئاضق رارق كانه ناك نإ ةطرشلا طبضل جاتحي ال ليجستلا نإف ةلاحلا هذه يف ىتحو ،رشع ةنماثلا زواجتي

 .هليجستو لفطلا بسن تيبثت صوصخب تاب/يعطق/مربم

 تالجس يف تاعقاولا ليجست ةيلمع يف ةينمألا ةزهجألا لخدتتً انايحأف ،كلذك امئاد سيل ايروس يف يلمعلا عقاولا ّنأ ّالإ

 .ةدالولا تاعقاو اهنمو ،ةيندملا لاوحألا

 يف اهؤارجإ ّمت ةلباقم يف "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس"ـل لاق ،دركلا/نييروسلا نينطاوملا دحأ "ومم ناوريش"

 رمعلا نم ةغلابلا ةريغصلا هتنبا ليجست يف ةريبك ةبوعص هجاو ّهنأب ،2022 رياربف/طابش 15 خيراتب ايروس قرش لامش

 ،ةيروسلا ةموكحلا ةرطيسل عضخت ال يتلا برعلا نيع/ينابوك ةنيدم يف ،2017 ماع تدلو ةلفطلا نوك ،ماوعأ ةسمخ

 ىلع لوصحلا بلح يف ةيندملا نوؤشلا ةيريدم تبلط كلذل ،ةيتاذلا ةرادألا تالجس يف هتنبا لجس دق دهاشلا ناكو

 ىتح ةينوناقلا ريغ/ةينمألا ةقفاوملا ىلع لوصحلا قرغتسا دقو .كلت ةدالولا ةلاح ليجستل طرشك ةينمألا ةقفاوملا

 .كلت هتنبا ليجست دهاشلا عاطتسا ّنأ ىلإ ،2022 ماعلا

 اذهو 4.ريخأت وأ قئاوع نود هليهستب ةلودلا مزُليو ليجستلا يف لفطلا قح ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا لفكي

 ىرخأ تاكاهتناو رطاخم نم هليجست لالخ نم هتيامحو ىرخألا لفطلا قوقح نامضب ةلودلا بجاوب طبترم مازلإلا

ً اكاهتنا مهلافطأل لهألا ليجست عنمت وأ لقرعت تاسرامم وأ تاعيرشت ةيأ ربتُعتو 5.هليجست ريخأت وأ مدع نع جتنت

 لشفت نيح ةصاخ قوقحلا هذه ةيامحو مارتحا ةهجل اهتابجاوب عالطضالا يف ةلودلا لبق نم ًالشفو قوقحلا هذهل

 ةلقرعملا تاسرامملا هذهب مايقلا نم – ريرقتلا اذه ةلاح يف ةينمألا ةزهجألا – اهئالكو وأ اهتزهجأ ضعب عنم نم ةلودلا

 يبلسلا زييمتلا ىلإ لافطألا ليجستل ةلقرعملا ةينمألا ةزهجألا تاسرامم ىقرت دق ،كلذ ىلع ةوالع .لافطألا ليجستل

 هجو ىلع ةنيعم تائف دض ةهجوم تاسرامملا كلت تناك لاح يف – يلودلا نوناقلا يف قلطم لكشب روظحملا –

 .رخآ ساسأ يأ وأ يفارغجلا عقوملا وأ يسايسلا يأرلا وأ نيدلا وأ قرعلا وأ ةينثإلا ساسأ ىلع ،صوصخلا

 

 
 .٧ ةداملا ،لفطلا قوقح ةیقافتاو ؛)٢(٢٤ ةداملا ،ةیسایسلاو ةیندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دھعلا 4

5 UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 17: Article 24 (Rights of the Child), 7 April 1989. 
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 :ةينمألا ةقفاوملا ىلع فقوتي هئاغلإو يروسلل رفسلا عنم .ب

 وأ صخش رفس عنم رارقإب ،ةينمألا ةزهجألا ةيحالص ىلع ةيروسلا تاعيرشتلا يف ةينوناق داوم يأ دوجو مدع مغر

 زجحو صخشلا رفس عنم عضو ىلع ةزهجألا هذه تاسرامم وه ايروس يف يلمعلا عقاولا يف عبُتملا نإ ّالإ ،هئاغلإ

 ءاوهأو تابغرلً اقفو ،عنملا اذه عفر ىلع اهتردق كلذكو ،ناسنإلا قوقح نم قحك لقنتلا قح نم هنامرحو هتيرح

 رارق دوجوب تئجوف اهنأب ،ةقرولا هذه ضرغل اهعم ةلباقم ءارجإ ّمت يتلا تايماحملا ىدحإ دّكؤت ذإ ،ةزهجألا كلت

 اذه عفرب ةرركتملا اهتالواحم نم مغرلا ىلعو ،ينمأ زاهج لبق نم عوضوم ّهنأ نّيبت ثيح ،دالبلا جراخ اهرفس عنمب

 :ةلئاق اهتداهش تدرسو .لشفلاب تءاب تالواحملا كلت نأ الإ عنملا

 ،لفطلاو ةأرملا ناشب ىنعُت تناك يتلاو ،بونجلا يف ةيندملا قرفلا ىدحإ ىدل ةعوطتمك تلمع دقل"

 تناكو ،ةينوناقلا ةيمألا وحم لوح ةطشنأ ىلع ءاسنلل ةبردمو ةينوناق ةراشتسمك تعوطت ذإ

 ةفاضإلاب ،ةينوناق ىواعد ىلوتأ تنكً انايحأو ،تافنُعملا ءاسنلل ةينوناقلا تاراشتسالاب ةقلعتم يتامدخ

 ..نهدض فنع اهيف يتلا ةيزيمتلا نيناوقلاب ءاسنلا ةيعوت ىلإ

 نم ةعونمم يننأ تفشتكا ةينمأ ةقفاوم بلطتت ةيصخش ةيرادإ ةلماعمب يمايق ءانثأو ةرتف دعبو

 لوصحلا يف يتردق مدع ىلإ ىّدأ ام وهو .ةينمألا عرفألا دحأ حلاصل )ينوناق ريغ( ينمأ رارقب رفسلا

 لكوتأ وأ لكوأ نأ عيطتسأ الوً ابيرقت ةيرادإلا تالماعملا ةفاكلً ايلاح ةبولطملا ةينمألا ةقفاوملا ىلع

 موقأ نأ عيطتسأ الو ةينمأ تاقفاوم بلطتت اهعيمج اهنأل لدعلا بتاك ىدل ةينوناق ةلاكو يأب

 ةرداغم عيطتسأ ال يننأ ىلإ ةفاضإلاب ،ةيرادإلا صيخارتلاب مايقلاو راجيإلاو ءارشلاو عيبلا تالماعمب

 ةيصخشلاو ةيندملا يتايحو يلمع لطع امم ،صتخملا نمألا عرف نم ةيطخ ةقفاوم بجومب الإ ايروس

 ".تايروسلاو نييروسلا نم ريثكلا لاح لب طقف يلاح سيل اذهو .ةيلمعلاو

 ام ملعتل بولطملا عرفلا ةعجارمب "ةلودلا نمأ/ةيركسعلا تارباخملا ةرادإ" نم نذإ ىلع ةيماحملا تلصح نأ دعبو

 :ةلئاق كلت اهتبرجت نع نويروسل تثّدحتو ،قشمد ةمصاعلا ىلإ تهجتا ،اهقحب رفسلا عنم عضو ببس

 تكرت ،ًاحابص عبرلاو ةنماثلا ةعاسلا يف عرفلا باب ىلع ةفقاو تنكوً اركاب قشمد ىلإ تقلطنا"

 هلصفت يتلا ةيلاعلا هراوسأ تزتجاو عرفلا ىلإ تلخدو جراخلا يف يتقيدص عم ةيصخشلا يضارغأ

 يذلا مسقلا ىلإ لوخدلاب يل حامسلا متيل ةعاس فصنلا ةبارق تقرغتسا ..ًامامت يجراخلا طيحملا نع

 ملكأ نأ عونمم دعقم ىلع درابو قيضو ليوط رمم يف يسالجإ ّمت ثيح ..تاقيقحتلا عرف هيف دجوي

 ىلع تقولا نم ىضم مك فرعأل ماقرألا ّدعأ تنكو ديدش ءطبب تقولا ّرم ،ءيش يأ لأسأ وأ دحأ

 صيخارت وأ تالماعم وأ تاعجارم مهيدل يبناجب نوسلجيو نوتأيً اصاخشأ كلانه ناك .يسولج

 ةبارق ّرم ىتح ،لاؤسلا وأ مالكلا نمّ اعيمج انعنم عبطلابو ،ةينمألا عرفألا ةيرشحو لخدتل جاتحت

 نم ةباجإلا متف يرود ىتم تلأسو تبهذ ثيح ةسلاج انأو )ماقرألل يدع بسح( تاعاس ثالثلا

 ".قيقحتلاب يرود ءاج فصنو ةعاس يضم دعبو )يكحت امو كناكمع يحور ةلوطم وم( يركسع لبق

 اهل ضرعتي يتلا ةينمألا تاقوعملاو ،اهل تهِجُو يتلا ةيفازجلا تاماهتالاو قيقحتلا ليصافت ةدهاشلا انل تورو

 :يروسلا بونجلا يف نييندملا تا/نيطشانلا

 ىقلُت مهتلا تأدب مث ،يصخش ريغو يصخش ءيش لكو يلمعو يتساردو يناونعو يمسا نع ينولأس"

 عم لمعلا"و "يجراخ ليومت" ىلع لوصحلاو "ةيجراخ تامظنم" عم لماعتلا لثم ،ليسلا لثم يلع
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 ةمهت" ىلإ ةفاضإ ،"اهب حومسم ريغو ةنوذأم ريغ تاعمجتو تاعامتجا" روضحو ةصخرم ريغ تامظنم

 مغر( ةينوناقو ةرصتخمو ةيوق )يظح نسحلو( يتاباجإ تناك دقل .."نيناوقلا ليدعت ىلع ضيرحتلا

 ةبارق ماد يذلا ليوطلا قيقحتلا دعبو ،)راظتنالا لوطو ناكملا ةبهر نم يلخادب عرز يذلا فوخلا

 ةفرعم نودب دنتسي وه امنإو ساسألاب مهت تسيل يل ةهجوملا مهتلا بلغأ نأ ققحملا فشتكا ةعاسلا

 بح يف سورد يئاطعإب همايقو قيقحتلا ءاهتنا دعبو ،همامأ ينع ةبوتكملا ةيديكلا ريراقتلا ىلع

 يعانقإ هتلواحمو )هريبعت دح ىلع( ةينطولا يميدع نم صلختلا يف مهتدعاسمو هل صالخإلاو نطولا

 نمً اركاب طبضلا عيقوت مهلوبقب ليوط لادج دعبو ،مهل ممهت يتلا رابخألا لقنو مهتدعاسم يف

 ،ةديدج ةايح هل تبتك نمك عرفلا نم تجرخ )لولحم هبش( يعوضوم نأب دعو عمو .عرفلا سيئر

 ".خيراتلا اذه ىتح رفسلا نم ةعونمم تلزالو

 عنم رارق عفرب ةزهجالا كلت مازلإل ءاضقلا ةعجارم ةدهاشلا ناكماب ناكل نوناقلا اهمكحي ةلود ايروس تناك ولو

 ةيماحم ةدهاشلا ناو اميس ،ةينمألا ةزهجألا ىلع هل ةطلس ال ءاضقلا نوك ايروس يف نكمم ريغ رمألا اذه نإ ّالإ ،رفسلا

 .ةهج لك تايحالص حضوت يتلا نيناوقلاً اديج فرعتو

 ميظنت نوناق نم 78 ةداملا صن فلاخي هنوك ينوناق ريغ ءارجإ وه )ةيماحملا( ةدهاشلا باوجتسا نإف كلذ ىلع دز

 هبتكم شيتفت الو هلمع هتلوازم ءانثأ يماحملا شيتفت زوجي ال " هنأب تصن يتلاو ،2010 ماعل 30 مقر ةاماحملا ةنهم

 هاري نم وأ سلجملا ءاضعأ نم هبدتني نم دفوي وأ رضحيل عرفلا سلجم سيئر غالبإ دعب الإ هباوجتسا الو هزجح وأ

  ."تاءارجإلا نالطب ةلئاط تحت كلذب هقح يماحملا طاقسإب دتعي الو ةذتاسألا نيماحملا نم ابسانم

 دهعلا نم )2( 12 ةداملا اهمهأ ةيلود كوكص ةدع يف لوفكم هدلب اهنمض نمو دلب يأ ةرداغم يف درف يأ قح نإ

 ةيناكمإ ىلإ تراشأ ةداملا سفن نم ةثلاثلا ةرقفلا نأ نم مغرلا ىلعو .ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا

 ةرورضلا رابتخا عمً ابسانتمو ،ينوناق صنلً ادنتسم ً،ايئانثتسا نوكي نأ بجي دييقتلا اذه نأ الإ ،قحلا اذه دييقت

 دييقت ةيناكمإ ليعفتل 7اهديدحت بجاولا ريياعملاب ديفي حضاو ينوناق صن يأ بايغ نأ حضاولا نمو 6.بسانتلاو

 ءانثتسالا نوكي نأ لدب لصألا دييقتلا نم لعجي يلاتلابو )3( 12 ةداملا رهوج فلاخي هدلبل درفلا ةرداغم يف قحلا

 ةسرامم لوحتت ،حضاولا ينوناقلا صنلا بايغبو 8.ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةدحتملا ممألا ةنجل هنم ترذح ام وهو

 .دالبلا ةرداغمو ةكرحلا ةيرح يف دارفألا قحل يفسعت نامرح ىلإ قايسلا اذه يف ةينمألا ةزهجألا

 :فيرعتلا ةداهش ىلع لوصحلل نييروسلا ديقلا يموتكمل ةبولطم ةينمأ تاقفاوم .ت

 دركلا نم فلآلا تارشع ديرجت وه ،1962 ماع ةكسحلا ةظفاحم يف ّمت يذلا رئاجلا يئانثتسالا ءاصحإلا ةجيتن تناك

 اذهب ليصفتلا ّمت دقو ،"نيموتكم"ـك رخآ مسقو "بناجأ"ـك مهنم مسق ليجست ّمتو ،ةيروسلا ةيسنجلا نم نييروسلا

 .ةدوقفملا ةيروسلا ةنطاوملا ناونعب ،"نويروس" ةمظنمل قباس ريرقت يف رمألا

 راشب يروسلا سيئرلا ردصأ ،ةيروسلا تادلبلاو ندملا تحاتجا يتلا ةيبعشلا تاجاجتحالا ةجيتنو ،2011 ماع يفو

 ةئف طقف لمش روكذملا موسرملا نإ ّالإ ،اهنم نيدرجملا دركلل ةيروسلا ةيسنجلا هبجومب داعأو 49 مقر موسرملا دسالا

 ىمست ةقرو ىوس ينوناقلا مهدوجو تبثت ةقيثو يأ مهتزوحب سيل نيموتكملا ءالؤهو ،نيموتكملا نود بناجألا

 
6 UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 27: Article 12 (Freedom of Movement), 2 November 
1999, para. 16. 
7 Ibid. para. 13. 
8 Ibid. 
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 نم ةقرولا هذه رادصتسا نم موتكملا نكمتي ىتحو ،"ةقطنملا/يحلا/ةلحملا راتخم" نع ردصت "فيرعتلا ةداهش"

 .ةينمألا ةقفاوملا ىلع لوصحلا بجي راتخملا

 لجأ نم نويروسل هتداهش يف لاق ،)ريلوه/ليبرأ( قارعلا ناتسدرك يف نيميقملا نييروسلا دركلا دحأ ،"وسح داهرف"

 تاطلسلا نم ًالوصأ ةقدصم فيرعت ةداهش ىلع لوصحلل ةجاحب هنأب ،2021 ربمتبس/لوليأ رهش يف ،ةلادعلاو ةقيقحلا

 نإ الإ ،ليحرتلا رطخ هجاوي ال يكو "قارعلا ناتسدرك" يف ةينوناقلا ةماقإلا ىلع لوصحلا نم نكمتي يك ،ّةيروسلا

 لوقي .هتالواحم مغر اهيلع لوصحلا نم داهرف نكمتي مل يتلا ةينمالا ةقفاوملا ىلإ جاتحي ناك ةداهشلا هذه قيدصت

 :هتّصقل ًالامكتسا داهرف

 عرف ةقفاوم ىلع لوصحلا نم ّدب ال ناكو ،ةقّدصم نكت مل اهنكل ،ةيفيرعت ةداهش راتخملا ينحنم"

 ،ةكسحلا يف يسايسلا نمألا عرف ىلإ بلط ميدقتب تمق كلذل ،اهقيدصت متي ىتح يسايسلا نمألا

 نكل ،ةمزاللا ةقفاوملا ينوحنمي نأ لجأ نم ،ًاضيأ ةوشر مهل تعفدو ،2021 ربمتبس/لوليأ لالخ

 ".لشفلابً اضيأ هذه يتلواحم تءاب ،فسألل

 

 مدعل قارعلا ناتسدرك ميلقإ نم ،هفصو بسحب ،ليحرتلاب نيددهم هدالوأو هتجوزو داهرف نأ ىلإ ةراشالا ردجتو

 ،بلطلا مدقم صخشلا ةيصخش تبثت ةينوناق ةقيثو ىلع دمتعت يتلا ةينوناقلا ةماقإلا ىلع لوصحلا ىلع مهتردق

 نم مغرلا ىلع كلذو ،ديقلا موتكم مهدلاو نوك ةيروسلا ةيسنجلاب نوعتمتي ال ةثالثلا دالوألا نأف كلذ ىلع ةوالعو

 اهتيسنج لقن ةيروسلا ةارملل زيجي ال 276 مقر ةيروسلا ةيسنجلا نوناق نكل ،ةيروسلا ةيسنجلاب عتمتت مهتدلاو نأ

 .لجرلا سكعب ،اهدالوأل

 

 :ةيئاضقلا ةطلسلا نوؤش يف ةينمألا ةزهجألا لخدت .3

 ةيروهمجلا سيئر نمضيو ةلقتسم ةيئاضقلا ةطلسلا" نأ ىلع هقباس كلذكو ،2012 ماعل يلاحلا يروسلا روتسدلا ّصن

 مهئاضق يف مهيلع ناطلس ال نولقتسم ةاضقلا" نأب ّصن امك ،"ىلعألا ءاضقلا سلجم كلذ يف هنواعيو لالقتسالا اذه

 ةيعمجلا لبق نم اهدامتعا ّمت يتلاو ،ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا نأشب ةيساسألا ئدابملا نإ امك 9،"نوناقلا ريغل

 عيمج بجاو نمو ،ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا لفكت نأ ةلودلا ىلع نأب تدّكأ ،1985 ماع ةدحتملا ممألل ةماعلا

 يف ةطلسلا هذه لصفتو ،ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا ةاعارمو مارتحا تاسسؤملا نم اهريغو ةيموكحلا تاسسؤملا

 تالخدت ةيأ ثدحت نأ زوجي الو ،ةميلس ريغ تاريثأت وأ تادييقت ةيأ نودو ،زيحت يأ نود اهيلع ةضورعملا لئاسملا

 .ةيئاضقلا تاءارجالا يف اهل رربم ال وأ ةقئال ريغ

 ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا الو تاطلسلا لصف أدبم ةبقاعتملا ةيروسلا تاموكحلا مرتحت ملف ،لومأملا سكع ىلعو

 )ةيذيفنتلا ةطلسلا سيئر( ةيروهمجلا سيئر سؤرت لالخ نم حضاو اذهو ً،اقباس ةروكذملا ئدابملاو صوصنلا قفو

 ةموكحلا نإف كلذ ىلع ةوالعو ،ةيذيفنتلا ةطلسلا زئاكر نمً اضيأ وهو لدعلا ريزو هنع بونيو ىلعألا ءاضقلا سلجمل

 نوؤش يف لخدتلا ةيحالص ةينمألا ةزهجألا حنم لالخ نم كلذو ةيئاضقلا ةطلسلا ناهتما ةجرد نم تداز ةيروسلا

 .لخدتلا اذه تخسر ميماعتو نيناوق يف حضاو لكشب كلذ ىلجتو ،ءاضقلا

 
 .يروسلا روتسدلا نم 134و 132 داوملا 9
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 :نيناوقلا لالخ نم ينمألا لخدتلا .أ

 لقن وأ ءاشنإ زاوج مدع ىلع صن يذلاو ،هتاليدعتو 2004 ماعل 41 مقر نوناقلا ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ركذنو

 ،)ةينمألا ةقفاوملا( قبسم صيخرتب الإ ةيدودح ةقطنم يف ةنئاك ضرأ ىلع يراقع ينيع قح يأ باستكا وأ ليدعت وأ

 ىلع لوصحلا طرش ىلع اهب عافتنالا ىتح وأ اهتزايح وأ اهنهر وأ اهعيب وأ تاراقعلا ءارش قٌّلع روكذملا نوناقلا نأ يأ

 ةيسايسلا ةلاحلا ىلع يساسأ لكشب سسؤي همدع نم تاقفاوملا كلت حنم نإف يلمعلا عقاولا يفو ،ةينمألا ةقفاوملا

 .راقعلاب فرصتملا وأ ليجستلا بلاط صخشلل

 ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروسل هتداهش يف لاق ،ءاديوسلا ةظفاحم نم نييروسلا نينطاوملا دحأ "ملاس ديز"

 أجافت ،همساب اهليجست لواح امدنعو ،نيوخأل اهتيكلم دوعت ،ضرأ ةعطق ىرتشا ّهنأب ،2022 ريربف/طابش رهش لالخ

 يفو ضرفي ام وهو ،ةيركسعلا ةمدخلل بولطم نيعئابلا دحأ نوك .عيبلا عوضوم راقعلا ىلع زجح ةراشإ دوجوب

 ماق "ملاس" يراشلا نإ عمو ،ةينمألا ةقفاوملا ىلع لوصحلا ،يراشلا مسا ىلع روكذملا راقعلا ليجستو ةبغرلا ةلاح

 مكحلا اذه ذيفنت نم نكمتي مل هنإ ّالإ ،بولطملا يئاضقلا مكحلا ىلع لصحو عيبلا دقع تيبثتل ةيئاضق ىوعد عفرب

 :ًالئاق هتّصق درسو .ةبولطملا ةينمألا ةقفاوملا ىلع لوصحلا ىلع هتردق مدع ببسب

 ناك نّيكلاملا ةوخألا دحأ نأل كلذ ،زجح ةراشإ هيلع عضُو دق هئارش يونأ يذلا راقعلا ّنأ نيبت دقل"

 مكحلا ىلع لوصحلا دعبو ..هلاومأ ديمجتب ةينمألا ةزهجألا تماق دقف اذل ..ةيمازلإلا ةمدخللً ابولطم

 نمألا يعرف- ةينمألا ةزهجألا اولوؤسم ينم بلط ةينمألا عرفألا ةعجارمو عيبلا تيبثتب يئاضقلا

 راقعلا ةيكلم لقنل ةقفاوم ىلع لوصحلا بلطل ىرخأ ةرم معجارأ ال نأ -يركسعلاو يسايسلا

 ".ًاددجم كلذ تلواح اذإ لاقتعالا امبرو ،باوجتسالاب ينوددهو ،روكذملا

 نمألا عرف نم "ةينمألا ةقفاوملا" ىلع لوصحلا اوعيطتسي مل نيذلا نييروسلا نينطاوملا دحأ ،"رمع دحاولا دبع"

 ةقفاوم ىلع هلوصح نم مغرلا ىلع ،هيناك يرس/نيعلا سأر ةقطنم يف اهئارشب ماق ةيعارز ضرأ ليجستل ،يركسعلا

 هيماحم غلبأ يركسعلا نمألا عرف يف نيققحملا دحأ نأب "رمع" ركذو ،ةوشرك يلام غلبم عفد دعب يسايسلا نمألا

 سيلو ،نهارلا تقولا يفً ايّكرت ةلتحم ةقطنم يف عقت ةيعارزلا ضرألا نوك ةقفاوملا هلكوم حنم اوعيطتسي نل مهنأب

 دركلا نأب ديفت ةقباسلا براجتلا فالآ نأب دهاشلا فاضأو ،اهيلع يناديملا فشكلا ةيروسلا ةموكحلا يفظوم ناكمإب

 .ةريزجلا ةقطنم يف ةيعارزلا يضارألا كلمتل ةمزاللا ةينمألا تاقفاوملا ىلع نولصحي ال

 :ميماعتلا لالخ نم ينمألا لخدتلا .ب

 لب ،كلذ هل حيتت يتلا ةينوناقلا صوصنلا كلت ىلع رصتقي مل ءاضقلا نوؤش يف ينمألا لخدتلا نإف ركذ ام ىلإ ةفاضإ

 لعجت يتلا ميماعتلا ضعب اوردصأ ،ةيذيفنتلا ةطلسلا زئاكر نم امهو لدعلا ريزو كلذكو ءارزولا سلجم ةسائر نإ

 ىلع انه ركذنو ،ةيتايحلا نينطاوملا رومأ ريسيت ىلع ءاضقلا ةردقلً امزالً اطرش ةينمألا تاقفاوملا ىلع لوصحلا نم

 ةرازو ىلإ هجوملا 2015 بآ 4 خيرات 4554 مقرب ءارزولا سلجم ةسائر نع ردص يذلا ميمعتلا ،رصحلا ال لاثملا ليبس

 بجوتست يتلا اياضقلا ىلإ تالحملاو لزانملا غارفو راجيإ تايلمعو ةيراقعلا عويبلا ةفاضإ ةرورضب ،ةيلحملا ةرادإلا

 .ةصتخملا تاهجلا نم ةقبسم ةينمأ ةقفاوم ىلع لوصحلا

 ةينمألا تاقفاوملا ىلع لوصحلا ةرورضب قلعتملا 2018 ماعل 82 مقرب ةيروسلا لدعلا ةرازو نع رداصلا ميمعتلاو 

 ةيلخادلا تالاكولاو ،تاراقعلا ةيكلم لقن نأشب مظنت يتلا ةيجراخلاو ةيلخادلا تالاكولاب ةقلعتملا تالاحلل

 ،)14( مقر اهميمعت تردصأ امك ،اهنم باحسنإلا وأ اهيف ةكراشملا وأ تاكرشلا سيسأت نأشب مظنت يتلا ةيجراخلاو
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 ،ينلعلا دازملاب عيبلا تايلمع مامتإ لبق ةينمألا ةقفاوملا ىلع لوصحلا ةرورض ىلع دكؤي يذلا ،2018 طابش نم 21 يف

 لدعلا ةرازو تردصأ 2019 وينوي/زومت 9 خيراتبو ،)ةماعلا تاهجلا ةحلصمل ةيراجلا عويبلا ميمعتلا ىنثتسا دقو(

 عيمج تلمشو ،ةيجراخلا تالاكولل ةمزاللا ةينمالا تاقفاوملا ىلع صوصحلا ةرورضب يضاقلاو 14 مقر ميمعتلا

 – ةيدعاقتلا بتاورلا ضبق – قباس عيب دقع بجومب تاراقعلا ءارشو عيب – تابكرملاو تارايسلا ءارشو عيب تايلمع

 تاراقعلا ريجأت – فارصلا تاقاطب ديدجتو لاومأ بحسل ةصاخلاو ةماعلا فراصملا ةعجارم – تاكرشلا دوقع ليدعت

 ةيعارزلا يضارألا رامثتسا – دوقعلا خسف وأ ةينواعتلا تايعمجلا ىدل ةينكسلا ققشلاب صصختلا – ةتباثلا لوصألاو

 رامثتسا – تاكرتلا ةيفصتو ثرالا رصحو ةبهلا – ةصاخلاو ةماعلا رئاودلا نم ةلاقتسالا – ةيزاوترالا رابىلا رفحو

ً اميمعت ةيروسلا ةموكحلا ىدل لدعلا ةرازو تممع ،2021 ربمتبس/لوليأ 16 خيراتبو .ةينكسلا ةيراجتلا تأشنملا

 تاءارجإب ءدبلل قبسمو يرهوج طرشك ”ةمزاللا ةينمألا تاقفاوملا“ ىلع لوصحلا ةرورض ىلع ّصنو )30( مقرلا لمح

 .ةصاخلاو ةماعلا تالاكولا عاونأ مظعمب ةوسأ ،دوقفملا وأ بئاغلا نع تالاكو رادصتسا

 ةزهجألا تايحالصو لمع مظنت نيناوقو تاعيرشت دوجو مدع لالخ نم ينمألا لخدتلا .ت

 :ةينمألا

 قيرفلا هارجأ يذلا ثحبلا لالخ نمف ،ةينمألا ةزهجألا كلت لمعل ةمظان نيناوق دوجو مدع وهً اديقعت رمألا داز ام

 ةرثعبم صوصن ىوس ،صوصخلا اذهب نيناوق يأ ىلع روثعلا متي مل ،ةحوتفمو ةصاخ رداصم يف "نويروس" ـل ينوناقلا

 ةيلخادلا تاميظنتلا نوناق" نم داوملا ضعبو ،ةلودلا نمأ ةرادإ ثادحإب يضاقلا 1969 ماعل 14 مقر موسرملا نم

 صوصنلا يهو ،1969 ماعل 549 مقر يعيرشتلا موسرملاب رداصلاو "اهيف نيلماعلا ةمدخ دعاوقو ةلودلا نمأ ةرادإل

ً اضيأ ثحبلا مغرو ،ةقرولا هذه يف اهركذ قبسو ايروس يف نمألا لاجرل ةيئاضقلا ةقحالملا زاوج مدع ىلع دكؤت يتلا

 نيناوقلا عيمج ىلع يوتحي هنأ ضرتفيو نوناقلا لاجرل ايروس يف عابي ينورتكلا جمانرب وهو ،يبارومح جمانرب يف

 نإ الإ جمانربلا اذه يف ةينمألا تاعيرشتلا مسق ىلإ لوخدلا نم مغرلا ىلعو ،ايروس يف ةرداصلا ميماعتلاو ميسارملاو

 تاعيرشتلا ضعب ىلع روكذملا مسقلا ىوتحا لب ،ةينمألا ةزهجألا كلت لمعل ةمظانلا نيناوقلا ىلع رثعت مل "نويروس"

 ةعضاخلا تارازولا يقاب لثم اهلثمً اضيأ يه لب ،ةينمألا ةزهجألاب اهل ةقالع ال ةريخألاو ،ةيلخادلا ةرازو لمعل ةمظانلا

 .ةروكذملا ةينمألا ةزهجألا ةباقرلً ايلمع

 اهدوجو لاح يف ىتحو ،ةزهجألا كلت تايحالصو لمع ميظنتل نيناوق دجوت ال هنإ قبس امم "نويروس" جتنتستو

 ال هنإف ،اهرشن مدع وأ اهدوجو مدع ،نيتلاحلا يفو ،اهيلع عالطإلا نوناقلا لاجرلو ةماعلل حاتي الو ةروشنم ريغ اهنأف

 اهل رفوي ام اذهو ،ةننوقم ريغ ةضافضف تايحالص ةزهجألا هذه حنم ىلإ فدهي هنإ ىوس رمألا اذه ريسفت نكمي

 .باقعلاو ةلءاسملا نم تالفإلل ةيتاؤملا ةئيبلا

 :تايصوتو ةمتاخ .4

 لمع يف رربملا ريغ اهلخدتو ايروس يف ةينمألا ىوقلل مظاعتملا رودلا ةقرولا هذه يف هدرس ّمت ام لالخ نم انظحال

 ميماعتلا لالخ نمو ،تاسسؤملا كتل اهيطعت يتلا تاميلعتلا لالخ نم كلذو ،ةيئاضقلاو ةيرادإلا ةلودلا تاسسؤم

 ليجستك ةيمويلا ةيتايحلا نينطاوملا تالماعم قيلعت يلاتلابو ،لدعلا ةرازوو ءارزولا سلجم ةسائر نع ةرداصلا

 يتلاو ،ةينمألا تاقفاوملا ىلع ةيجراخلاو ةيلخادلا تالاكولا ميظنتو ءارشلاو عيبلا تايلمعو ،ةيندملا لاوحألا تاعقاو

 امك ةيئاضقلا ةقحالملا نم نونصحم مهنإ ةصاخ ،مهداسفو نمألا تالاجر تابغرو ءاوهأً ابلاغ اهرادصإ يف مكحتت

 اذه يف اهعيمج ُّبصنت ةقرولا هذه يف ةدورسملاو "نويروس" اهيلع تلصح يتلا تاداهشلا تناكو ً،اقباس انحضوأ

 .هاجتالا
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 ىلا لصوتلل ةداجلاو ةيقيقحلا ةبغرلا دوجو لاح يف تاءارجالا نم ريثكلا ىلإ ةجاحب ايروس نأب "نويروس" ىرت كلذل

 طيحت نأ ناكمب ةبوعصلا نم هنوكو ،تاسسؤملاو نوناقلاو قحلا ةلود ىلإ ايروسب لوصولاو ،دوشنملا يسايسلا لحلا

 ساسألا ربتعت يتلاو ةدياحملاو ةنمآلا ةئيبلا ريفوتل ةيرورضلا كلت ةصاخو ،ةبولطملا تاءارجالا عيمجب ةقرولا هذه

 حالصإل ةبولطملا تاوطخلا مهأل لجع ىلعو ريشتس "نويروس" نإف ،ةقحاللا تاوطخلا هيلع ىنبت نأ نكمي يذلا

 :يليامب اهراصتخإ نكميو .ءاضقلا اميس الو ةيروسلا تاسسؤملا ىلع طلستلاو ةنميهلا نم اهعنمو ةينمألا ةزهجألا

 ةينمألا ةزهجألا كلت لمع لوح ليوأتلا نم ريثكلا لبقت الو ةحضاو ئدابم ىلع ديدجلا روتسدلا يف صنلا .أ

 يف اهيلع صوصنملا ئدابملا عم ضراعتت ال ةصاخ نيناوق ىلإ رمألا اذه ليصافت ةلاحإ مث نمو ،اهتايحالصو

 .روتسدلا

 كلت قفاوتتو ،اهتاصاصتخا يف لخادتلا عنمتو ةينمألا ةزهجألا كلت لمع ليصفتلاب حضوت تاعيرشت ّنس .ب

 ريياعملا ققحي لكشب ،ةيلودلا قيثاوملاو دوهعلا يف اهيلع صوصنملا ناسنالا قوقح ئدابم عم تاعيرشتلا

 ةيعمجلا لبق نم ةدمتعملا نيناوقلا ذافناب نيفلكملا نيفظوملل كولسلا دعاوق ةنودم يف ةروكذملا ةيلودلا

 اهلمعل ةمظانلا نيناوقلاو تاعيرشتلا كلت نوكت نأو ،1979 ماعل 34/169 مقر اهرارقب ةدحتملا ممألل ةماعلا

 .اهيلع ةماعلا عالطال ةحاتمو ةروشنم

 يتلا مئارجلا نع ،ةيئاضقلا ةقحالملا نم ةناصحلا ةزهجألا هذه حنمت يتلا ميماعتلاو تاعيرشتلا ةفاك ءاغلإ .ت

  .ءاضقلاو نوناقلا ةطلسل اهعاضخإو ،اهب مهمايق ضرعم يف وأ مهماهم ءادأ ءانثأ اهنوبكتري

 زومرلا ةفاك داعبتسا عم ،ةيندم ةطلسل اهعاضخا نمضي يذلا لكشلاب ةينمألا ىوقلا كلت ةلكيه ةداعإ .ث

 .ةيناسنالا دض مئارجو برح مئارجل اهباكتراب ةيقوقحلا ريراقتلا يف اهيلا راشملا تايصخشلاو

 ةمزاللا ةينهملاو ةءافكلا ققحي يذلا لكشلاب ةفثكم ةيبيردت تارودل ،طابضو رصانع ،نمألا لاجر عاضخإ .ج

 ةيساسألا هتايرحو ناسنالا قوقحل لماكلا مارتحالا يعاري يذلا لكشلابو ،مهنم ةبولطملا ماهملا ءادأ نسحل

 .ةيلودلا قيثاوملاو دوهعلا يف اهيلع عوصنملا

 ،ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا كوكصب لودلا مازتلا ىدم ىلع ةباقرلاب ةينعملا ةدحتملا ممألا تائيه ىلع .ح

 ةينوناقلا صوصنلا ةعجارمب يفتكت الأ ،اهل ايروس تمضنا وأ تقداص يتلا تادهاعملا ناجل اهمهأو

 نمكت رطخألا ةلكشملا نأل كلذو ،ةيرودلا اهريراقت يف ةيروسلا ةموكحلا نم ةمدقملا ىرخألا تاعيرشتلاو

 ةيمسرلا تاطلسلا لبق نم ةبساحملاو ةباقرلل تايلآ ةيأ بايغو ،ةينمألا ةزهجألل ةنّنقملا ريغ تاسرامملا يف

 .تاسرامملا كلتل
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