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 ةءاسإلا"و "ينيدلا روعشلاب ساسملا" مهتب يروسلا لامشلا يف تالاقتعاو تاقحالم

 "ايكرتل

 نامضل ىعست ال يكرتلا ذوفنلا قطانم يف نييروسلا قحب تاسرامملا نم اهريغو ماهتالا حئاولو لاقتعالا ريبادت نإ
 لالتحالا ةلود تاهجوتو حلاصم مدختو ةبسانتم يساسأ لكشب تناك امنإ نييلصألا ناكسلا ةيامحو حلاصم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 3 of 13 
  

 "ایكرتل ةءاسإلا"و "ينیدلا روعشلاب ساسملا" مھتب يروسلا لامشلا يف تالاقتعاو تاقحالم

 

www.stj-sy.org 

 ةيكرتلا تاحيرصتلاو تاسايسلا ّدض ةقوبسم ريغ ةيبعش تاجاجتحا ،2022 ويلوي/زومتو سطسغأ/بآ رهش دهش

 ذوفنلل عضخت يتلا قطانملا كلت ةصاخو ،يروسلا لامشلا ىلع ةرطيسملا ةيندملاو ةيركسعلا ىوقلا تاسراممو

 .رشابم لكشب يكرتلا

 ءاطشنلاو بالطلا تارشع لاقتعاو ةقحالم ىلإ ،ةقطنملا ىلع ةرطيسملا ةينمألا ةزهجألا تابارطضالا كلت تعفد

 تاسايسلاو تاحيرصتلاب ةددنم تارهاظمب ،نيّجتحملا ناكسلا فالآ بناج ىلإ ً،اضيأ اوكراش نيذلا نيرهاظتملاو

 .صاخ لكشب ّةلتحملا قطانملا ةاردإ ةقيرطو ماع لكشب يروسلا فلملا هاجت ةيكرتلا

 ربمتبس/لوليأ رهش دهشو ،ايكرت يف نييروسلا نيئجاللا ىلع يموكحلاو يبعشلا طغضلا رمتسا ،كلذ ةازاومب

 ربعم دهش ثيح ،لمجملاب ةيرسق ليحرت ةيلمع )12971( عوقو ،2022 وينوي/ناريزحو ويلوي/زومتو سطسغأ/بآ

 ،سطسغأ/بآ رهش لالخ ليحرت ةيلمع )1878(و ،ربمتبس/لوليأ رهش لالخ ليحرت ةيلمع )3206( ةمالسلا باب

 رهش لالخ ةيرسق ليحرت ةيلمع )2086( ىوهلا باب ربعم دهش امنيب 2022.1 ويلوي/زومت رهش لالخ )1147(و

 .ويلوي/زومت رهش لالخ )1942( و ،سطسغأ/بآ رهش لالخ ةيلمع )2712( و ،ربمتبس/لوليأ

 "غابدلا نيدلا حالص" يروسلا يماحملا ليحرت ةيلمع اهزربأ ناك ،ةهباشم ليحرت تايلمع ىرخألا رباعملا تدهش اميف

 .ًاليصفتو ةلمج يماحملا هافن ام وهو ،هريقحتو يكرتلا بعشلا ىلإ ةءاسإلاب ةماهتا دعب يفسعت لكشب ايروس ىلإ

  ةمهت" اهنم ،ةضافضف مهت ىلإ تدنتسا ،يروسلا لامشلا يف لاقتعالاو ةقحالملا تايلمع مظعم نأ تفاللا نم ناكو

 ىلع ضيرحتلا"و "ةقيدص ةلود ىلإ ةءاسإلا"و "ينطولا شيجلا ريقحت"و "ينيدلا روعشلاب ساسملا"و "ايكرتل ةءاسإلا

 ."ينطولا روعشلا فاعضإ"و "رهاظتلا

 :يكرتلا ةيجراخلا ريزو تاحيرصتل ةضهانملا تاجاجتحالا ةيفلخ ىلع تالاقتعا .1

 رمتؤملا تاعامتجا ماتخ يفو "ولغوأ شيواج دولوم" يكرتلا ةيجراخلا ريزو فشك ،2022 سطسغأ/بآ 11 خيراتب

 ،"دادقملا لصيف" يروسلا ةيجراخلا ريزو عم ةريصق ةثداحم نع ،ةرقنأ ةيكرتلا ةمصاعلاب دقعنملا كارتألا ءارفسلل 13ـلا

 ،يضاملا ربوتكأ/لوألا نيرشت رهش لالخ دارغلب ةيبرصلا ةمصاعلا يف "زايحنإلا مدع لود" رمتؤم شماه ىلع كلذو

 2.ةوطخ اذكه لثم معدت ايكرت ّنأبو ،ايروس يف ةضراعملاو ماظنلا نيب ام "ةحلاصم" قيقحت بوجوب ريزولا دافأو

 يكرتلا لالتحالل ةعضاخلا كلت ةصاخو ،يروسلا ةيلامشلا قطانملا اهتدهش ةمراع تاجاجتحا تاحيرصتلا كلت تعبت

 يعارلا و عرامو زازعإو سلبارج :اهنم تدلبلاو ندملا نم ديدعلا يف ةيملس تارهاظمو تاجاجتحا تجرخف ،رشابملا

 عبن قطانم( ةقرلا يلامش ضيبأ لتو كولس يتدلب ىلإ ةفاضإ ،)تارفلا عرد قطنم( يلامشلا بلح فير يف بابلاو

 .)2022 سطسغأ/بآ 12( يلاتلا مويلا يف ةعمجلا ةالص بقع رهاظتلا ىلإ ناكسلا بلدإ يف ءاطشن اعد امنيب .)مالسلا

 ليبق نم تناكو ،يروسلا لامشلا يف يكرتلا دوجوللو ايكرتل ةضهانم تاراعش ،تارهاظتلا كلت لالخ نورهاظتملا ددر

 .)حلاصن نل – ارب علطت ايكرت ..ةرح ةرح ايروس(

 
 تایئاصحإلا كلت رشنب موقی ربعملا ّنأب نویروسل ةیرصح ةداھش يفو نیلماعلا دحأ حّرص ةلادعلاو ةقیقحلا لجأ نم نویروسل قباس ریرقت يف 1
 بسحب ،”ةعورشم ریغ ةقیرطب ایكرت لوخد ةلواحم“ دعب اوداع نیذلا صاخشألا نیبو مھنیب ّزیمتو ،”يعوط لكشب اوداع صاخشأ“ ىّمسم تحت
 كلت يف يمانتملا يكرتلا ذوفنلا ببسب ،ةحارص ةیرسقلا ةداعإلا تایلمع ركذ نوبنجتی ربعملا ىلع نیمئاقلا ّنأ ودبی امیف .ربعملا ربانم فصو
 .)قبسم لكشب مھلاقتعا مت ّھنأ يأ( .ربعملا تاطلسل ةیكرتلا تاطلسلا لبق نم مھمیلست متی ،يعوط لكشب نیدئاعلا صاخشألا ّنأ مغر ،قطانملا
 ."قافتا" ىلإ "ةحلاصم" حلطصم لیدعتب ةیكرتلا مالعإلا لئاسو تماق ،ةیروسلا ةیلامشلا قطانملا تحاتجا يتلا تاجتحالا ةجوم دعب 2
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 ىلإ مهعفدو نيرهاظتملا عدرل ،يكرتلا شيجلا بناج نم ّيح صاصر قالطإ تاجاجتحالا كلت ضعب تدهش ،كلذ ىلإ

 ربعملا مامأ نيجتحملا فالآ رهاظت امدنع ،2022 سطسغأ/بآ 12 موي سلبارج تارهاظت يف ثدح ام وهو ،عوجرلا

 .ةيكرتلاو ةيروسلا يضارألا نيب طبري يذلا يدودحلا

 قالطإب تماق نم يه ،ربعملا يف ةزكرمتملا ةيكرتلا تاوقلا ّنأب "نويروس" اهيلع تلصح يتلا تاداهشلا تلاق نيح يفو

 صاصرلا قالطإب "ضراعملا/يروسلا ينطولا شيجلا" تاوق مهتاو )Davut GÜL( ةيكرتلا باتنع ةيالو يلاو دّرغ ،رانلا

 .نيرهاظتملا قيرفتل يحلا

 

 صاصرلا قالطإب "ضراعملا/يروسلا ينطولا شيجلا" نم رصانع اهيف مهتا يتلا "باتنع يزاغ" ةيالو يلاو ةديرغت – )1( مقر ةروص

 ."مهتدايق" ناكم نم نيجتحملا بارتقا عم ،ةرهاظتلا ءانثأ يحلا

 

 10 نم رثكأ لاقتعاب "ةيركسعلا ةطرشلا"و "ةيندملا ةطرشلا" زاهج ماق ،2022 سطسغأ/بآ 13 تبسلا موي يفو

 نأ لبق ،ةيكرتلا ةيجراخلا ريزو تاحيرصتل ةضهانملا ةعمجلا موي تارهاظت ةيفلخ ىلع ،سلبارج ةنيدم يف صاخشأ

 .يلاتلا مويلا يف مهحارس قالطإب موقي

 ّدي ىلعً اقحال هلاقتعا ّمت يذلاو ،2022 سطسغأ/بآ 12 موي سلبارج ةرهاظت يف اودجاوت يذلا نيرهاظتملا دحأ

 :يلي ام ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروسل هتداهش يف لاق ،سلبارج ةنيدم يف "ةيندملا ةطرشلا" زاهج

 ربعم يف مهنم نيرهاظتملا بارتقا دعب يكرتلا شيجلا لبق نم تعقو كاذنآ رانلا قالطإ ةيلمع"

 ىلع مهّثحو نيرهاظتملا فيوخت وه رانلا قالطإ ةيلمع نم فدهلا ناكو ،)شيمارق( سلبارج

 ".ةرشابم مهوحن سيلو نيرهاظتملا سوؤر قوف صاصرلا قالطإ ناك دقف ،عجارتلا

 "يروسلا ينطولا شيجلا" رصانع نم اوسيل صاصرلا يقلطم ّنأ فرعو ،يكرتلا شيجلا بايثب لدتسا ّهنأب ردصملا دّكأ

 :ًالئاق هتداهش عباتو ،باتنع يلاو تاديرغت بسحب
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 رصانع نم تارشع دوجو مغر ،يكرتلا شيجلا ىدلً ابعروً افوخ راثأ وهو ،ًاريبك نيرهاظتملا ددع ناك"

 ".نيرهاظتملا طبض ضرغل نيرهاظتملا فوفص نمض يروسلا ينطولا شيجلا

 ردصملا لاقتعاب "ةيندملا ةطرشلا" زاهج نم رصانع ماق ،2022 سطسغأ/بآ 13 خيراتب يأ ،ةرهاظتلل يلاتلا مويلا يف

 راركت مدعب "دّهعت ةقرو" ىلع ّعقو نأ دعب ،يلاتلا مويلا يف هنع جارفإلا متي نأ لبق ،"رهاظتلا ىلع ضيرحتلا" ةمهتب

 .تاراعشلا لالخ نم "ايكرت ةلودل ةءاسإلا" وأ "رهاظتلا ىلع ضيرحتلا"

 يكرتلا ةيجراخلا ريزو ،2022 سطسغأ/بآ 12 ةعمجلا موي يروسلا لامشلا قطانم تّمع يتلا تاجاجتحالا تعفد

 مهافتلا ّنأو ،ادبأ اهولذخي مل مهنأو ايكرتب قثت ةيروسلا ةضراعملا" ّنأب اهيف لاق ،ةديدج تاحيرصتب ءالدإلل

 ".ايروس يف نيمئادلا رارقتسالاو مالسلا لالحإل طرش

 :يكرتلا ملعلا قرح ةيفلخ ىلع نييروسلا نينطاوملا نم ددع قحب ةيكرت تالاقتعا .2

 لبق نم ةيكرتلا مالعإللً اقرح ،2022 سطسغأ/بآ 11 موي ءاسم يروسلا لامشلا يف تعقو تاجاجتحا ةدع تّدهش

 مايق يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ةروشنم ويديف عطاقم ترهظأ دقو ،ةيكرتلا تاسايسلا نم نيبضاغلا نيرهاظتملا

 .يلامشلا بلح فيرب زازعإ ةنيدم يف ايكرت ملع قارحإب نيصخش

 ةديرغت يف لاق دق ،ضراعملا/يروسلا ينطولا شيجلل ةعباتلا تازمحلا/ةزمحلا ةقرف دئاق "ركب وبأ فيس" ناكو

 نولصي فوس مّهنأو ،"سدقم يكرتلا ملعلا" ّنأب ،يكرتلا ملعلا قرح تايلمع ىلعً ادرو ،2022 سطسغأ/بآ 12 خيراتب

 .هتبساحمب نوموقي فوسو ملعلل ةءاسإلاب ماق نم لك ىلإ

 

 

 .ايروس لامش يف يكرتلا ملعلا يقراح ةقحالمب اهب دعوت يتلا "فيس ركب وبأ" ةديرغت – )2( مقر ةروص

 

 لوح ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروسل ةيرصح ةداهش يف ،زازعإ ةنيدم يف "ةيندملا ةطرشلا" زاهج طابض دحأ لاق

 :يلي ام "نيطروتملا" لاقتعاو يكرتلا ملعلا قرح ةيضق
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 لجأ نم ًالماكً ارافنتسا ،2022 سطسغأ/بآ 11 سيمخلا موي يف يكرتلا طابترالا طباض اّنم بلط"

 نم تردص لاقتعالا رماوأ ّنأو .مهلاقتعا لجأ نم يكرتلا ملعلا قرحب نيطروتملا ءامسأ عمج

 ".مهتبساحملً اديهمت ةيلخادلا ةرازوو ةيكرتلا تارابختسالا

 نيباش لاقتعابً اقحال ماقو ةيكرتلا رماوألا ذفن ،زازعإ يف "فادن.م" ةنيدملا ةطرشلا زاهج يف بيقنلا ّنأب ردصملا فاضأو

 :لاقو .)ه.م – ه.أ( مهو يكرتلا ملعلا قرحب اوماق

 يضارألا ىلع دجاوتملاو ،يكرتلا باهرإلا ةحفاكم زاهجل مهميلست مت ،انلبق نم نيصخشلا لاقتعا دعب"

 ".ةقيدص ةلود ىلإ ةءاسإلا ةمهتب كلذو ،ةيروسلا

 صخش يأ لاقتعا لوألا مهّمه ناك كارتألا ّنأب كلذ رربو ،ةيكرتلا يضارألا ىلإ نيزجتحملا لقن متي ّنأب ردصملا عقوت

 3.مالعإلا لئاسو ىلع ربخلا رشنو ملعلا قرح ةيلوؤسم هليمحتو

 يساسأ لكشب مهنمو ،نيجتحملا عم ترهاظت ةيروسلا ةضراعملا لئاصف يبستنم نم تارشعلا ّنأب ردصملا متخو

 .نييندملا ةقحالمب تفتكاو ةقيقحلا هذه نع فرطلا تضغ ةينمألا ةزهجألا ّنأ ّالإ ،ةيماشلا ةهبجلل نيبستنملا

 ملو ،رصاق لفط وه نيلقتعملا دحأ ّنأب قوثوم ردصم نم "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" تملع دقو

 .رشع ةنماثلا نس زواجتي

 يروسلا لامشلا يف "ةيركسعلا ةطرشلا" زاهج ةدعاسمب فرتعا دق )وليوص ناميلس( يكرتلا ةيلخادلا ريزو ناكو

 فاضأو .2022 سطسغأ/بآ 13 خيراتب اهرشن ةديرغت الخ نم كلذو ،يكرتلا ملعلا قرحب نيمهتم نييروس لاقتعاب

 "ً.ارمتسم لاز ام نيرخآلا مهب نيهبتشملا لاقتعاو فشك" ّنأب

 

 .ةيروسلا يضارألا يلخاد يكرتلا ملعلل هقرح ةيفلخ ىلع يروس نطاوم لاقتعا لوح يكرتلا ةيلخادلا ريزو ةديرغت – )3( مقر ةروص

 نورهاظتملا اهيف بلاط تارهاظم ايروس لامش يف قطانملا ضعب تدهش ،2022 سطسغأ/بآ 2 خيراتبوً اقحال

 .ةنيدملا يف ةريخألا تاجاجتحالا بقع مهزاجتحا مت نيذلا نيفوقوملا جارخإب

 
 يضارألا لخاد ىلإ مھلقن ّمت اذإ امیفو مھلاقتعا ّمت نیذلا صاخشألا ناكم لوح ةدّكؤم تامولعم ةلادعلاو ةقیقحلا لجأ نم نویروس كلتمت ال 3
 .ال مأ ةیكرتلا
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 نم نيبرقملا دحأ عم ةلباقم "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" ترجأ ،2022 ربوتكأ/لوألا نيرشت رهش طساوأ يف

 :ًالئاق هتداهش يف دافأ يذلاو ،)ح/ه .م( لقتعملا

 تارابختسالا زاهجو لامشلا ةفصاع ءاول لبق نم ،يكرتلا ملعلا قارحإب نيمهتملا نيصخشلا لاقتعا مت"

 نمضي دّهعت عيقوت ىلع مهرابجإ ّمت مايأ ةّدع دعبو ..مهريوصتو مهعم ققحتلا ّمتو .MITـلا ةيكرتلا

 ".كلذ دعب مهنع جارفإلا ّمتو ،ايكرت دض ةمداق تاجاجتحا يأب مهتكراشم مدع

 :ةديدج ةميدق ةمهت "ايكرتل ةءاسإلا" .3

 "باهرإلا ةحفاكم مسق" نع رداص ميمعت لوحً اربخ يدلب بنع ةديرج ترشن ،2022 سطسغأ/بآ 9 خيراتب

 ةلازإو "دودح هل سيل يخآتلا" ةرابع مهسمط دعب كلذو ،ايكرتل ةءاسإلا ةمهتب نييروس "نيبولطم ةتس" ءامسأ ىوتحا

 .زازعإ ةنيدم يف ميلعتلاو ةيبرتلا ةيريدم ىنبم نم يكرتلا ملعلا

 .مهنع ثحبلا يرجيو ،عرامو زازعا يتنيدمب ةماعلا ةيوناثلا ةلحرملا يف مه ةتسلا بالطلا ّنأب ةديرجلا لسارم لقنو

 ىلع اًجاجتحا ،ةماعلا ةيوناثلا بالط نم تارشعل ةيضاملا مايألا لالخ ةقطنملا اهتدهش تارهاظم دعب ميمعتلا ءاجو

 .بوسرلا تالدعم عافتراو ،ةيوناثلا ناحتما جئاتن

 ىلإ تّدأ يتلا بابسألاو ،ةثداحلا ىلع نيرشابملا نيعلطملا دحأ عم "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" تثدحت

 ،2022 سطسغأ/بآ رهش طساوأ )تنرتنالا ربع( ةداهش يف ردصملا لاق ثيح ،ةبلطلا قحب "فيقوت تاركذم" رادصإ

 :يلي ام

 ملظب ،ةيّلحملا سلاجملا ربع ةداهشلا ىلع لوصحلل نيمدقتملا نم ةيوناثلا ةلحرملا بّالط رعش دقل"

 تا/نيمدقتملا ددع عومجم نم ةئملاب 90 نم رثكأ بوسرلا ةبسن تغلب نأ دعب ،ريبك فاحجإو

 ةيبرتلا ةيريدم مامأ ةبسنلا كلت ىلعً اجاجتحا رهاظتلاب بالطلا نم ددع ماق اذل .ةيوناثلا ةداهشلل

 هل سيل يخآتلا( لثم نم ةيريدملا رادج ىلع ةدوجوملا ةباتكلا وحمب مهنم ددع ماق ثيح ،زازعإ يف

 يضارألا لخاد ًالصأ ةدجاوتملا ةيبرتلا ةيريدم ىلع يكرتلا ملعلا نم ءزج سمط بناج ىلإ ،).. دودح

 ."!ةيروسلا

 :ردصملا فاضأو

 سلاجملا طقست( لثم ايكرتب ةطبترملا ةيلحملا سلاجملل ةضهانم تاراعش بالطلا نم ددع بتك"

 لبق نمً اّينمأ مهتقحالم ىلإ ةياهنلاب ىّدأ ام وهو .ةيبرتلا ةيريدمل ةضهانم تاراعشً اضيأو )ةيلحملا

 ".باهرإلا ةحفاكم زاهج"

 :يلي ام ردصملا لاق روكذملا زاهجلا ةيعبت لوحو

 ثحابملاو ةيركسعلا تارابختسالاو ،تارابختسالا زاهج كلانه ،باهرإلا ةحفاكم زاهج بناج ىلإ"

 كارتألا ةالولا عم ةرشابم ةطبترم يهو ،ماعلا نمألاو ةطرشلا تاوقل ةعبات اهلكو ،يئانجلا نمألاو

 ".يكرتلا ذوفنلل ةعضاخلا ةيروسلا قطانملا هذه ىلع نيفرشملا



 

Page 8 of 13 
  

 "ایكرتل ةءاسإلا"و "ينیدلا روعشلاب ساسملا" مھتب يروسلا لامشلا يف تالاقتعاو تاقحالم

 

www.stj-sy.org 

 طروتلاب نيمهتملا صاخشألا اياضق عمً امومع ىطاعتي ّهنأب ردصملا لاق "باهرإلا ةحفاكم زاهج" صاصتخا لوحو

 تايالخلا( ةيمالسإلا ةلودلا ميظنت وأ ةيتاذلا ةرادإلاو ةيروسلا ةموكحلل ةلامعلاب نيمهتملاو ،ةقطنملا يف تاخخفملاب

 .يندم نايصعو رهاظت تايلمعب نيطروتملا صاخشألا ةقحالم ىلإ ةفاضإ ،)زاهجلا فصو بسحب ةيرسلا

 بّالطلا بلجب ماقو ،ةيكرتلا تارباخملا زاهج ىدل "لامشلا ةفصاع" ءاول طسوت ،مايأ ةرشع يلاوح دعبو ً،اقحال

 .ىرخأ ةرم "ةباتكلا مدعب دّهعت" ىلع عيقوتلا لجأ نم ،مهرومأ ءايلوأ عم نيبولطملا

 :يروسلا لامشلا يف ةديدج مهت "ينيدلا روعشلاب ساسملا"و "ينطولا شيجلا ريقحت" .4

 عقوم ىلع ةصاخلا هتحفص ربعً اروشنم "يقشمدلا دومحم" يروسلا طشانلا رشن ،2022 سطسغأ/بآ 20 خيراتب

 رصانع مه نيعّدملا ّنأب دافأو ،"اهبكترأ مل مهتب يئازج مكح غيلبت ةركذم" اّهنأب لاق ةروصب روشنملا قفرأو ،كوب سيفلا

 .ضراعملا يروسلا ينطولا شيجلا نم

 ةرئاد" نم ةرداص اهنأ نّيبت ثيح ،"يقشمدلا" روشنمب ةقفرملا ةركذملا تعجار "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس"

 ًالمع تردص اّهنأ ةركذملا ىلع بتكو ،2022 ويلوي/زومت 24 خيراتب ةرداص يهو "نيرفعب يركسعلا درفلا يضاقلا

 تناكو .)ةيركسع تابوقع نوناق( 123 ةداملا و )ماع تابوقع نوناق( 208 ةداملا ةلالدب 462و 568و 561 داوملاب

 :يلاتلاك يه طشانلل هجوملا مهتلا

 ."ينطولا شيجلا ريقحت – ينيدلا روعشلاب ساسملا – لتقلاب ةهفاشم ديدهتلاو مذلا"

 .ةيكرت ةريل 2000 ةمارغبوً ارهش 11 مهتملا سبحب تضق اّهنأ ةركذملا تركذو
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 هقحب رداصلا مكحلاو هيلإ ةهجوملا مهتلا ليصافت حضوت يقشمدلا دومحم طشانلا روشنم نم ةذوخأم ةروص – )4( مقر ةروص

 .)هغالبإ خيرات نم مايأ ةسمخ لالخ ضارتعالل لباق(

 

 رهش طساوأ تنرتنالا ربع "يقشمدلا دومحم" ءابرقأ دحأ عمً اءاقل ترجأ "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس"

 :ةيلاتلا تامولعملاب دافأو ،تاماهتالا كلت ةيفلخو ،يقشمدلا طشانلا ىلإ ةهجوملا مهتلا لوح ،2022 سطسغأ/بآ

 ىلع تاروشنملا نم تاعومجمو ويديف طيرش دومحم رشن وه تاماهتالا هذهل يساسألا ببسلا ناك"

 بسحب( يروسلا بونجلا يف مئارج باكتراب اوماق يروسلا ماظنلا تاوق نم رصانع لوح "كوب سيف"

 نع رشنلاب دومحم ماق اذل .اهيف اوماقأو ةيروسلا ةضراعملا قطانم يف اومدق مث ،)دومحم معازم

 ءالؤه ىلع رتستلاب )مالسإلا شيج نمً اديدحتو( ينطولا شيجلا نم رصانع مهتاو نيصخشلا ءالؤه

 ".نيمهتملا

 :ردصملا فاضأو
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 ّنأ قبس دقف ،ةمهتلا تاذب تاقياضمل يقشمدلا دومحم اهيف ضرعتي يتلا ىلوألا ةرملا تسيل هذه"

 ّنأ لبق ،كاذنآ ينطولا روعشلا فاعضإب هماهتاوً ادج ةنيهم ةقيرطب هلاقتعاو هتيب ةمهادم تمّت

 ةرم حتُف ةيضقلا فلم ّنأب سطسغأ/بآ رهش ةيادب يف انئجافت .هكرتو هنع جارفإلاب ءاضقلا دحأ ررقي

 ".ةرملا هذه ةديدج مهتب نكلو ىرخأ

 
 مئارج باكتراب نيمهتم صاخشأ ةيامحب مالسإلا شيج "يقشمدلا دومحم" طشانلا مهيف مهتا يذلا روشنملا ةروص – )5( مقر ةروص

 .يروسلا بونجلا يف

 

 :ينوناق يأرو ةمتاخ .5
 لالتحاب اهمايق لوح ةينوناقلاو ةيقايسلا تايطعملاو فقاوملا ةفاكل قلطملا يفنلا ىلع ةيكرتلا ةموكحلا تّرصأ املاطل

 تاءارجإلا نم ددع نم ةكرتشم ةلسارم ىلع اهدر يف ،لاثملا ليبس ىلع .ايروس برغ لامشو لامش يف ةعساو قطانم

 ىلع ةلاعفلا ةرطيسلا اهتسرامم عطاق لكشب ةيكرتلا ةموكحلا تفن ،2020 ماع ناسنإلا قوقح سلجمل ةصاخلا

 تلداج دقل .ةتقؤملا ةموكحلا ىلعو ينطولا شيجلا لئاصف ىلع ةلاعفلا اهترطيس لالخ نم ةصاخ ةيروسلا يضارألا

 ةلاعفلا ةرطيسلل ةعضاخلا ةيروسلا قطانملا ىلع لالتحالا ةلاح قابطنابً ارارم "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس"

 ةيلودلا قيقحتلا ةنجل اهمهأ ةيممأ تائيه ةدع هيلإ تلصوت ام ىلإ يسيئر لكشب فقوملا اذه دنتسي .ايكرتل

 ةرطيسلا لالخ نم وأ رشابم لكشب يكرتلا لالتحالا عقاو تابثإ ىلإ ةفاضإلاب ،ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةضوفملاو

 .كانه ةرشتنملا ةيركسعلا لئاصفلا ىلع وأ ةقطنملا ىلع ةلاعفلا
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 ةيكرتلا تاءارجإلا وأ نيناوقلا قابطنا مدع ّمتحت ريرقتلا يف ةلصلا تاذ قطانملا ىلع لالتحالا ةلاح قابطنا مدع نإ

 قرح ربتُعي الأ ضرتُفي ،لالتحالا ةلاحل اهراكنإ يلاتلابو ةلاعفلا اهترطيس مدعب ةيكرتلا ةيلدجلا ىلإً ادانتساو .اهيلع

 ماظنلا نامضل اهضرف لالتحالا ةلودل قحي دق ةيكرت نيناوق ةيألً اقفو ةحنج وأ ةميرج قطانملا كلت يف يكرتلا ملعلا

 فينج ةيقافتا نم 47 ةداملاب ةززعملا 1907 ماعل ياهال ةحئال نم 43 ةدامللً اقفو ةلتحملا قطانملا يف نمألاو ماعلا

 ينطولا نوناقلا داوم ليعفتب عرذتلا اهنكمي ال – قطانملا كلتل اهلالتحا مدعب اهئاعّدالً اقفو – ايكرت نأ امك .ةعبارلا

 .هاندأ حضوم وه امك – ةيفاضإ تاءارجإ بلطتت ةلصلا تاذ داوملا نأ ملعلا عم ،ةلتحملا قطانملا يف ًالصأ مئاقلا

 اذهب ةيكرتلا ةمسرلا فقاوملاو تاحيرصتلا عمً انمازتم ،نييروسلا نينطاوملا ىلع اهقيبطتو ةيكرتلا نيناوقلا ليعفت نإ

 اهتاوق اهيف دجاوتت يتلا قطانملا ةفاكل اهلالتحا ةلاحل ةيكرتلا ةموكحلا نمً اتيبثتوً ايلمعً افارتعا لّكشت ،صوصخلا

 .ايكرت لبق نم اهيلع رطيسملا ىرخألا ةحلسملا لئاصفلا ةرطيسل ةعضاخلا كلت وأ/و ،ىرخأ ةزهجأ ةيأو ةيركسعلا

 بتاور نإو اميس ،ةيكرتلا ةموكحلا ءاضرإ فدهبو ،ةيكرتلا ةرطيسلا قطانم يف دجاوتملا يركسعلا ءاضقلا نإ ودبيو

 ةمهتلا يهو ،ةيبنجأ ةلود ملع ريقحت ةمهت نم ًالدب نيمهتملل ةروكذملا مهتلا هيجوتب ماق ،4،ايكرت اهعفدت ةاضقلا

 وأ اهملع وأ اهشيج وأ ةيبنجأ ةلود ريقحت ةمهت نأب نوملعي ةاضقلا نأل ،نيمهتملل دنسملا لعفلا ىلع قبطنت يتلا

 ةماعلا ىوعدلا كيرحت نكمي ال 5،يروسلا ماعلا تابوقعلا نوناق نم 282 ةداملا يف ةدراولا ،ةينالع ينطولا اهراعش

 لبقت الو ،ىوكشلا ميدقتب موقت نل ةريخألا نأ ودبيو ،)ةيكرتلا ةموكحلا( ررضتملا قيرفلا ىوكشب نرتقت مل اذإ اهيف

 يترازو نيب ةيمسر تاونق ىلإ جاتحي ىوكش اذكه ميدقت نأب ملعت اهنأل ،فيعضلا فقوملا اذهب اهسفن عضت نأب

 ةيلحملا سلاجملاو ينطولا شيجلا تاوق نإ امك ً،ايلاح حاتم ريغ رمألا اذهو ،)ايروسو ايكرت( نيدلبلل لدعلاو ةيجراخلا

 .اهسفن ةيكرتلا ةلودلا لبق نم ىتح ً،ايمسر اهب فرتعم ريغو عقاو رمأ لكايه يه

 ،ةيروسلا نيناوقلا يف ةدوجوم ريغو ةديدج ةمهت يه "ينطولا شيجلا ريقحت" ةمهت نأبً اضيأ "نويروس" تظحالو

 نإف ،غيلبتلا دنس يف درو امك ،يركسعلا تابوقعلا نوناق نم 123 ةداملا ىلع دنتسا دق يركسعلا ءاضقلا ناك اذإو

 يروسلا شيجلا وه انه دوصقملو ،هتايونعم وأ هتعمس وأ هتماركب سملاو شيجلا ريقحت ةمهتب قلعتت ةروكذملا ةداملا

 ىلوألا ةداملا تصن دقو ،ينطولا شيجلا ريقحت ةلأسم ىلع روكذملا صنلا قبطني ال يلاتلابو ،ةيروسلا ةموكحلل عباتلا

 دق نوناقلا نكي مل مرج لجأ نم يحالصإ وأ يزارتحا ريبدت الو ةبوقع ضرفت ال" هنأب يروسلا تابوقعلا نوناق نم

 الإ ةبوقع الو ةميرج الو ةيصخش ةبوقعلا " نأب يروسلا روتسدلا نم 51 ةداملا تصن امك ،"هفارتقا نيح هيلع صن

 غلبمب هيلع موكحملا ميرغت نإف يلاتلابو ةيروسلا ةريللاب تامارغلا ددح يروسلا تابوقعلا نوناق نإ امك ،"نوناقب

 .هقيبطتب يروسلا لامشلا قطانم يف ءاضقلا يعدي يذلا ،يروسلا تابوقعلا نوناق فلاخي ةيكرت ةريل يفلأ

 ةقلطملا هتيعبتو يكرتلا لالتحالا قطانم يف ءاضقلا ةيلالقتسا مدع ىلع دكؤي وهف ،ءيش ىلع ّلد نإ مالكلا اذهو

 .ةيكرتلا ةموكحلل

 ياهال ةحئال نم 43 ةداملا هيلمت ام لّعفت – هالعأ ةروكذملا تاءارجإلا لالخ نم – ةيكرتلا تاطلسلا نأ ضارتفا ىلعو

 يف نامألاو ماعلا ماظنلا ،ناكمإلا ردق ،نامضو ،ةداعتسال اهعسو يف يتلا ريبادتلا عيمج ذاختا" ةهجل 1907 ماعل

 
 ناسنالا قوقح سلجم ةسلج نم 40 ةرودلا يف رداصلا ةیروسلا ةیبرعلا ةیروھمجلاب ةینعملا ةلقتسملا ةیلودلا قیقحتلا ةنجل ریرقت نم 69 ةرقفلا 4
  .2019 ماعل ناسنالا قوقح سلجمل 42 ةرودلا يف ةنحللا تاذ ریرقت نم 65 ةرقفلا كلذكو 2019 ماعل
 :ھنأ ىلع ماع تابوقع 282 ةداملا تصن 5
  ةیلاتلا مئارجلا لجأ نم ررضتملا قیرفلا ىوكش ىلع) ةریل يتئاملا زواجتت ال ةمارغبو نیتنس ىلإ رھشأ ةتس نم سبحلا ( اھسفن تابوقعلاب بقاعی
  ةینالع ينطولا اھراعش وأ اھملع وأ اھشیج وأ ةیبنجأ ةلود ریقحت
  ةیروس يف يسایسلا اھلثمم وأ اھئارزو وأ ةیبنجأ ةلود سیئر ریقحت
 ةیروس يف يسایسلا اھلثمم وأ اھئارزو وأ ةیبنجأ ةلود سیئر ىلع ةینالع عقاولا مذلا وأ حدقلا
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 ىلع ةيولوأك لالتحالا ةلود حلاصم ناصخي نامألاو ماعلا ماظنلا نأ ةداملا هذه نم مهُفي الأ بجي ،"ةلتحملا ةقطنملا

 ةاناعم مقافت ىلإ يدؤت الأ بجي ةينوناق وأ ةيناديم تاءارجإ ةيأ نأ ثيح ،ةلتحملا قطانملا ناكس ةعفنمو حلاصم

 نييلحملا ناكسلا عتمت زيزعت ىلإ فدهت نأ بجي عونلا اذه نم ريبادت وأ تارييغت ةيأو ،نييلحملا ناكسلا ةلاح ءوس وأ

  6.يلودلا نوناقلا ماكحألً اقفو مهل ةحونمملا ةيامحلاب

 ةلود حلاصم ىلع ةلتحملا قطانملا يف نييلحملا ناكسلا ةحلصم ميدقت صوصخب تبثملا ريسفتلا اذه ىلإً ادانتساو

 ناسنإلا قوقحو يناسنإلا يلودلا نوناقلا ماكحأ مارتحا نامض لالتحالا ةلود ىلع يلودلا نوناقلا ضرفي ،لالتحالا

 تاءارجإلاو تاسرامملا ىلإ رظنلابو 7.مهقحب تاكاهتنالل يدصتلا يف لهاستلا مدعو ،ةلتحملا قطانملا ناكس ةيامحل

 نامضل ىعست نكت مل ةقفارملا تاسرامملا نم اهريغو ماهتالا حئاولو لاقتعالا ريبادت نأ مزجلا نكمي ،هالعأ ةدراولا

 .لالتحالا ةلود تاهجوتو حلاصم مدختو ةبسانتم يساسأ لكشب تناك امنإ ،نييلصألا ناكسلا ةيامحو حلاصم

 

 

 

 

 
6 ICRC (1958), Commentary on the Fourth Geneva Convention: Convention (VI) relative to the Protection of 
Civilian Persons in Time of War [hereinafter ICRC Commentary on GC 1958], p. 274. 
7 ICJ, Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment, 
19 December 2005, ICJ Reports 2005, para. 178. 
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