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 يبلحلا قتسفلاب ةرجشم ضارأ رامثتسال بلدإو هامح يف ةينوناق ريغ ةيموكح تادازم :ايروس

 وحنلا ىلع هرامثتسا وأ هكلمب فرصتلا يف كلاملا قحلً اكاهتنا ةيروسلا ةموكحلا اهنع نلعت يتلا "تادازملا" لّكشت
 يروسلا يندملا نوناقلا نم 768 ةداملا يف هيلع ديكأتلا مت يذلاو ،ديري يذلا
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 :يذيفنت صخّلم .1

 يتلاو - يبلحلا قتسفلاب ةرّجشملا يضارألا نم ةعساو تاحاسم حرطب ةيروسلا ةموكحلل ةعبات تاسسؤم تماق

 رهش نيب ام ةدتمملا ةرتفلا لالخ كلذو ،"رامثتسالا" ىّمسم تحت ةينلع تادازم ربع -نيئجالو نيحزانل اهتيكلم دوعت

 .2022 ويلوي/زومت رهش رخاوأ ىتحو ،2022 ويام/رايأ

 ،اهعرازمو ةعنامتلا ةدلبو ،اهعرازمو نوخيش ناخ ةنيدم لثم بلدإ ةظفاحم يف ةديدع قطانم تادازملا كلت تلمش

 ةفرلاو ةبلهلاو لالج مأو اياتحتو  حتلاو نايهصو نیسابرفکو شيحو ةنجس رفكو طيبهلاو اقوم :تادلب نم ًالكو

 .اهريغو ،نيوخلاو

 ناروصو سدرعمو مامإلا ةبيطو اياحلو كرومو اتيزرفكو نيمطل :اهنم ،هامح ةظفاحم يف قطانم ةدع تلمش امك

 نيتراح مأو ةيرابكلاو ةيسيلطلاو ارمس وبأ رصقو ناعمو مسالا ةبيطو نيسفخو يلامشلا نافلاو ةثعشلاو بكوكو

 .اهريغو ناشطعو حاركو تابيبقو

 حالصإلاو ةعارزلا ةرازو يباتكو ،2004 ماعل 51 مقر نوناقلا ماكحأ ىلع ،نيتظفاحملا يف تادازملا كلت نع نالعإلا دنتسا

 .2022و 2021 نيماعلل ،)ز-ق/ 438( مقرلاو )ز-ق/169( مقر يعارزلا

 ةيليضفت ةزيمب ةعبارلا ةجردلا ىتح يضارألا باحصأ يوذو يلاهأ عتمتي ،تادازملا كلت نع ةدراولا تانالعإلا بسحب

 لكشب رامثتسالا ىلع لمعلاو ،يضارألا كلت رامثتساب ةثرولا نم ضيوفت ىلع لوصحلا طرش ،يضارألا كلت رامثتسال

 رامثتسا يف اوحجني مل مهنأب "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس"ـل يضارألا يكلام نم ديدعلا دافأ نكلو .يصخش

 ضيوفت ءارجإل ةيروسلا ةموكحلا ةرطيس قطانم ىلإ هجوتلا ىلع مهتردق مدعل كلذو ،تادازملا كلت لالخ مهيضارأ

 .يضارألا كلت رامثتسال مهبراقأل يمسر

 ةدافتسالاو يضارألا رامثتسا تالاحلا ضعب يف ّمت ،ريرقتلا اذه ىلع اهلمع ءانثأ "نويروس" هيلإ تلصو ام بسحبو

 .ينطولا عافدلا تايشيليم لثم ،ةيروسلا ةموكحلل ةعباتلا تايشيليملا تادايقو رصانع لبق نم اهنم

 ةرّجشملا يضارألا تاحاسم نإف ،هامحو بلدإ يف ةينلعلا تادازملا ةيضق ىلع نيّعلطملا صاخشألا دحأ ةداهش بسحبو

 منود فلأ 160 يلاوحب ردقت ،ةريخألا ةينلعلا تادازملا يف اهحرطب ةيروسلا ةموكحلا تماق يتلاو ،يبلحلا قتسفلاب

 .نيتظفاحملا اتلك يف )راتكه فلأ 16(

 ةظفاحم فير يف ةيعارزلا يضارألا نم ةعساو تاحاسم ىلع ءاليتسالاب تماق نأ ةيروسلا ةموكحلل قبس دق هنأً املع

 فصتنم يف ،)ةددحم ةرتفل زجح( يضارألا كلت ىلع اهدي عضوب تماقو ،يبلحلا قتسفلاب ةّرجشم ِضارأ اهنمو ،ةامح

 رخآ ينلع دازم نع نالعإلاب ،هامح ةظفاحم يف ةماعلا ةنامألا لالخ نمو ً،اضيأ تماق اهنأ نيح يف 2021.1 ماعلا

 باغلا ةقطنم كلذكو ،اهعباوتو ءارمحلا ةيحانو ناروص ةيحانو ةيملسلا قطانم يف "ةيلعبلا/خيلسلا" يضارأ رامثتسال

 2.هتاذ ماعلا رخاوأ يف ،اهعباوتو هسفنبرح ةيحانو يجراخلا مسقلاو ةدرحمو

 
 .2021 ربمتبس/لولیأ  27.ةلادعلاو ةقیقحلا لجأ نم نویروس .نوبرتغمو نوحزان اھكلمی ةیعارز ضارأ رامثتسال ةدیدج ةیموكح تادازم ةجوم 1
  .2022 ربوتكأ/لوألا نیرشت 25 :طبارلل ةرایز رخآ
-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a9-r/%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%87sy.org/a-https://stj
-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa

%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7/-d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9% 
 25 : طبارلل ةرایز رخآ .2022 لیربأ/ناسین 26 .ةلادعلاو ةقیقحلا لجأ نم نویروس .نیئجاللاو نیحزانلا كالمأ ىلع ءالیتسا ةادأ ةینمألا ةنجللا 2
 .2022 ربوتكأ/لوألا نیرشت
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 بلدإو هامح يتظفاحم يف نيبرتغملاو نيئجاللاو نيحزانلا يضارأ ىلع "رامثتسالا" ىّمسم تحت ءاليتسالا تايلمع تأدب

 فير يف تادلب ةّدع ىلع ةيركسعلا ةرطيسلا لامكإ بقع ،اهب ةطبترملا تايشيليملاو ةيروسلا ةموكحلا لبق نم

 .2020 رياربف/طابش رهش يف يبونجلا بلدإ فيرو يبرغلاو يلامشلا هامح

 
 ماعلا لالخ تاديازملا اهيف تعقو يتلا تادلبلاو ىرقلا رهُظت "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" لبق نم اهميمصت ّمت ةطراخ – )1( مقر ةروص

 .)هامح ةظفاحم( .2022

 

 

 

 
-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%87-r/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7sy.org/a-https://stj
-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9
-%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a9-d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9%
 d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%84%d8%a7/% 
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 ماعلا لالخ تاديازملا اهيف تعقو يتلا تادلبلاو ىرقلا رهُظت "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" لبق نم اهميمصت ّمت ةطراخ – )2( مقر ةروص

 .)بلدإ ةظفاحم( .2022

 :ريرقتلا ةيجهنم .2

 نيعرازم عم تالباقم رشع اهنمض نم .لمجملاب ةلباقمو ةداهش رشع ةعبرأ ىلع هتيجهنم يف ريرقتلا اذه دمتعا

 ةداهشل ةفاضإلاب ،ةريخألا ةينلعلا تادازملا لالخ مهيضارأ حرط ّمت نمم ،بلدإو هامح يتظفاحم نم ٍضارأ يكلامو

 اهحرط ّمت يتلاو يبلحلا قتسفلاب ةرّجشملا يضارألل ةرّدقملا تاحاسملا لوح ةيضقلا ىلع نيّعلطملا صاخشألا دحأ

 بناج ىلإ ،نيييلحملا نيينوناقلا نيثحابلا دحأ نم ةداهشو ،نييعارزلا ءاربخلا دحأ ةداهش نع ًالضف ،تادازملا هذه لالخ

 ."ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" ىدل يلودلا ينوناقلا ثحابلا لبق نم ينوناق يأرو قيلعت

 نيرشت رهش فصتنم ىتحو ،2022 ويام/رايأ رهش ةيادب نيب ام ةدتمملا ةرتفلا لالخ تالباقملا عيمج ترج

 نع ىرخأ تالباقم 7 ءارجإ ّمت اميف ،)يئايزيف( رشابم لكشب اهؤارجإ ّمت تاداهش 7 اهنيب نم ،2022 ربوتكأ/لوألا

 دوهشلا ءامسأ ريرقتلا اذه يف "نويروس" ركذت مل ،مهتامولعم ةيرسو دوهشلا نامأب قلعتت بابسأل .تنرتنالا ربع دعب

 .ةيقيقحلا
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 .2022 ماعلا لالخ تاديازملا اهيف تعقو يتلا تادلبلاو ىرقلا رهُظت "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" لبق نم اهميمصت ّمت ةطراخ - )3( مقر ةروص

 .)هامحو بلدإ ةظفاحم(

 :هامح ةظفاحم يف يبلحلا قتسفلاب ةّرجشم ٍضارأ رامثتسال ةينلعلا تادازملا نع نالعإلا .3

 ةدتمملا ةرتفلا لالخ هامح ةظفاحم يف يبلحلا قتسفلاب ةّرجشملا يضارألا رامثتسال ةينلعلا تادازملا ةلسلس نع نلعأ

 ةامح ةظفاحم يف ةماعلا ةنامألا ترشن ثيح .2022 ويلوي/زومت فصتنم ىتحو 2022 ويام/رايأ رهش تايادب نيب ام

 كارتشالا تابلط لابقتساب دافأ ،"يتاشيرك قراط دمحم" ظفاحملا نمً اعقوم ً،ايمسرً انالعإ 2022 ويام/رايأ 8 خيراتب

 ،2022 ويام/رايأ 8 نيب ام ةدتمملا ةرتفلا لالخ كلذو ،ةظفاحملا يف يبلحلا قتسفلاب ةّرجشملا يضارألل ينلعلا دازملاب

 ويام/رايأ 21 ىتحو ،2022 ويام/رايأ 15 يلاتلا مويلا يف دازملا ةيلمعب عورشلا متي نأ ىلع ،هتاذ رهشلا نم 14 ىتحو

2022.3  

 
  .2022 ربوتكأ/لوألا نیرشت 13 يف طبارلل ةرایز رخآ .2022 ویام/رایأ 8 يف كوب سیفلا ىلع ةامح ةظفاحمل ةماعلا ةنامألل ةیمسرلا ةحفصلا 3

et=a.249686133883414https://www.facebook.com/photo/?fbid=368237175361642&s 
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 نافلاو ةثعشلاو بكوكو ناروصو سدرعمو مامإلا ةبيطو اياحلو كرومو اتيزرفكو نيمطل :قطانم نم ًالك دازملا لمش

 .ناشطعو ،حاركو تابيبقو نيتراح مأو ةيرابكلاو ةيسيلطلاو ارمس وبأ رصقو ناعمو مسالا ةبيطو نيسفخو يلامشلا

 منودلل ةيروس ةريل فلأ 70 غلبت ةيلوأ تانيمأت عفد اهنمو دازملل مّدقتلا طورش ةئيبلاو ةيلحملا ةرادإلا ةرازو تّددح

 .هامح ةنيدم يف ةظفاحملا ىنبم يف دازملا يرجي نأ ىلع ،دحاو يعارز مسومب لمعلا ةدم تّددح امك ،دحاولا

 
 .ةظفاحملا يف يبلحلا قتسفلاب ةّرجشملا يضارألا ىلع ينلعلا دازملا لوح هامح ةظفاحم يف ةماعلا ةنامألا نم رداصلا نالعإلا نع ةخسن – )4( مقر ةروص

 .)يتاشيرك قراط دمحم سدنهملا( هامح/ةامح ظفاحم عيقوتب ةليزم يهو ."دازملا" ةسلج خيراتو ةلومشملا قطانملا ةقيثولا رهُظت ثيح
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 ينلعلا دازملاب كارتشالا تابلط لوبق نعً ايناثً انالعإ ،2022 ويام/رايأ 30 خيراتب ةماعلا ةنامألا ترشن دقو اذه

 لمش ثيح ،2022 وينوي/ناريزح 2 ةياغلو 2022 ويام/رايأ 30 نمً ارابتعا يبلحلا قتسفلاب ةّرجشملا يضارألا رامثتسال

 هنأب ًةحضوم ،اهديدحت ِرجي مل ىرخأ قطانمو ةنماطللاو نيمطلو انیزرفکو اياحلو كروم :قطانم ةرملا هذه دازملا

 رامثتساب ةبغرلا ءادبإ ،ةيلوألا تانيمأتلا ديدستب اوماق نمم ،ةعبارلا ةجردلا ىتح يضارألا باحصأ براقأل نكمي

 .ةمزاللا تايتوبثلا قافرإ ةطيرش ،ةبارقلا ةجرد لسلست قفو دازملل يئاهنلا رعسلاب ضرألا

 
 ،"دازملا" ةسلج خيراتو قطانم ءامسأً انمضتم .هامح يف يبلحلا قتسفلاب ةّرجشم ٍضارأ رامثتسال ينلع دازم ءدب نع ةيناثلا ةرملل نالعإلا - )5( مقر ةروص

 .)يتاشيرك قراط دمحم سدنهملا( هامح/ةامح ظفاحم عيقوتب ىرخأ ةرم ةليزم يهو
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 ،2022 وينوي/ناريزح 11 خيراتب ترشن ثيح ،كلذ دعب هامح ةظفاحمل ةماعلا ةنامألا نع ةرداصلا تانالعإلا تلاوتو

 نود ،2022 وينوي/ناريزح 15 يف دازملا تاسلج أدبت نأ ىلع ً،اددجم كارتشالا تابلط لوبق نعً انالعإ 4ةثلاثلا ةرملل

 دازم ءدب نع ،2022 ويلوي/زومت 5 خيراتب 5نالعإلا اهتاذ ةهجلا تدواعو. دازملا اهلمش يتلا قطانملا ديدحت يرجي نأ

 6تنلعأ امك ً.اقباس اهيلإ مّدقتلا متي مل يتلاو يبلحلا قتسفلاب ةّرجشملا يضارألا رامثتسال 2022 ويلوي/زومت 6 يف رخآ

 يف رامثتسالل ةلباقو يبلحلا قتسفلاب ةّرجشم يضارأ قحلمل ديدج ينلع دازم ءدب نع ،2022 ويلوي/زومت 12 خيراتب

 .2022 ويلوي/زومت 16 يف ةامح ةظفاحم ىنبم يف دازملا يرجي نأ ىلع ةظفاحملا

 

 .2022 وينوي/ناريزح 11 خيراتب اهنع نالعإلا ّمت تادازملا نم ةديدج ةلوج نع هامح/ةامح ةظفاحمل روشنم نم ةخسن – )6( مقر ةروص

 

 
 .2022 ربوتكأ/لوألا نیرشت 13 يف طبارلل ةرایز رخآ .2022 وینوی/ناریزح 11 يف ةامح ةظفاحم يف ةماعلا ةنامألل ةیمسرلا ةحفصلا 4

https://www.facebook.com/hama.gov.sy/posts/pfbid0NNBrnV4wZAuSsmTM3uUtN7Z1JkHWCbA8S7XGPZe
EygumG8nMXnRrUPGuPf3UM2eQl 

 .2022 ربوتكأ/لوألا نیرشت 13 يف طبارلل ةرایز رخآ .2022 ویلوی/زومت 5 يف ةامح ةظفاحم يف ةماعلا ةنامألل ةیمسرلا ةحفصلا 5
https://www.facebook.com/hama.gov.sy/posts/pfbid02MWpirRPYfFCkGMbxaRYBeUppwXzBzKucXYMNJL

veLqkQgw6ZequuqYyUtrP8J5mil 
 .2022 ربوتكأ/لوألا نیرشت 13 يف طبارلل ةرایز رخآ .2022 ویلوی/زومت 12 يف ةامح ةظفاحمل ةماعلا ةنامألل ةیمسرلا ةحفصلا 6

https://www.facebook.com/hama.gov.sy/posts/pfbid0cvP6RsXi1mJjw8K1foWdGHHZfjLk1M254tNdkNNjg6L
CUZYJqTe63Q2DeUWXHklHB 
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 .2022 ويلوي/زومت 5 خيراتب اهنع نالعإلا ّمت تادازملا نم ةديدج ةلوج نع هامح/ةامح ةظفاحمل روشنم نم ةخسن – )7( مقر ةروص
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 .2022 ويلوي/زومت 11 خيراتب اهنع نالعإلا ّمت تادازملا نم ةديدج ةلوج نع هامح/ةامح ةظفاحمل روشنم نم ةخسن – )8( مقر ةروص

 :هامح ةظفاحم يف دازملا لوح تاداهش .4

 ويلوي/زومت رهش لالخ هامح يف ينلعلا دازملاً ارضاح ناك يذلاو ،هامح فير نم "رمع" عرازملا عم نويروس تثدحت

 يتلاو ،يبلحلا قتسفلا راجشأب ةعورزملا هقيقش ضرأ رامثتسا يف دازملا لالخ حجن هنأب دهاشلا حضو دقو ،2022

 نييركسعلا دحأل ةوشر هعفد دعب الإ اذه ثدحي مل نكل ،هامح فيرب اتيزرفك ةنيدم يف منود 10 ةحاسمب رّدقت

 :ردصملا لاق .ةيروسلا ةموكحلا تايشيليمل نيعباتلا

 يتاشيرك قراط دمحم هامح ظفاحم ناك امك ،ينمألاو يركسعلا روضحلاب ّجعت دازملا ةعاق تناك"

 صخش ّيأل نكمي الو ،عيمجلا ىلع قّبطيس نوناقلا ّنأ هدافم ثيدحب روضحلل هجوتو ً،ادجاوتم

 يل سمهي صخشب ُتأجافت ،ضرألا رامثتسا بلطل يميدقتو دازملا ةلواطل يلوصو ىدل .هزواجت

 ّنأ امّيس ،يبلط ىلع ةقفاوملا متت ىتح ،نييركسعلا دحأل ةيروس ةريل فلأ 300 غلبم عفد ةرورضب

ً ادكؤم ،ةيباهرإ قطانم ةيروسلا ةموكحلا اهّدعت يتلاو ،ةيكرتلا ةيروسلا دودحلا ىلع نكسي يخأ

 ينرطضا يذلا رمألا ،ضرألا ىلع لوصحلاب نيكراشملا نم يريغ موقيسف ،عفدلاب مقأ مل نإ يننأب

 ."بولطملا غلبملا عفدو لوبقلل رمألا رخآ
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 ةيروس ةريل نويلمب رّدقي غلبمب همدقت دعب الإ ،دازملا لالخ هقيقش ضرأ رامثتسا يف حجني مل ّهنأب دهاشلا فاضأو

 70 ـب رّدُقت يتلاو ةيئاهنلا تانيمأتلا غلبمك ىرخأ ةيلام فيلاكتل ةفاضإ ،منود لك نع ً)ابيرقت رالود 350 يلاوح(

 .ةيروس ةريل فلأ

 .ح( ىعدي صخش دجاوت نع حرص يذلاو ،هامح فير نم ".أ دمحأ" يعارزلا ريبخلا عمً اضيأ "نويروس" تثدحت

 ةسلج لالخ ،ةدرحم ةقطنم يف ينطولا عافدلا تايشيليم دئاق )ليكولا .س( عرذأ دحأ وهو ،كروم ةنيدم نم )نبللا

 لالخ ةنجللا لبق نم ةحورطملا ةحاسملا لك ىلع ذاوحتسالاب )نبللا( ماق ثيح ،هامح ةنيدم يف ترج يتلا دازملا

 ،يضارألل مهتيكلم تبثت قئاثو زاربإب كانه نيعرازملا بلاط هنأ امك ،يلامشلا هامح فير يف ةصاخ ،دازملا ةسلج

 .ح( وعدملل ةيركسعلا ةوطسلا ّنأ ىلإ دهاشلا راشأ ثيح ،ةقيثولا كلت زاربإب مقي مل نم ضرأ ةرداصم ىلعً ادكؤم

 .ةيمسر ةفص يأ كلتمي ال هنأ مغر ،كانه نيعرازملا مامأ هفقوم تزّزع )نبللا

 :بلدإ ةظفاحم يف يبلحلا قتسفلاب ةّرجشم ٍضارأ رامثتسال ةينلع تادازم نع نالعإلا .5

 

 ةّرجشملا يضارألا رامثتسال دازم نعً انالعإ ،بلدإ ةظفاحم يف ةماعلا ةنامألا تردصأ ،2022 ويام/رايأ 31 خيراتب

 ةّرجشم ِضارأ دازملا لمش .هتاذ رهشلا فصتنم ىتحو ،2022 وينوي/ناريزح 2 خيرات نمً ارابتعا ،يبلحلا قتسفلاب

 طيبهلاو اقوم :تادلب نم ًالكو ،اهعرازمو ةعنامتلا ةدلبو ،اهعرازمو نوخيش ناخ ةنيدم نم لك يف ،يبلحلا قتسفلاب

 ةبيوطلا تاعيلقو كيكسلاو نيوخلاو ةفرلاو ةبلهلاو لالج مأو اياتحتو حتلاو نايهصو نیسابرفکو شيحو ةنجس رفكو

 ةسربلاو نارصعمو میزخ مأو فرشملا مجرو ةحينلاو ماركلا لتو ةماطلاو قرم لتو ةيكيرت مأو ةفريشملاو يلاد وبأو

 لتو نارحو ةتارعمو ةكرب خيشلاو تاليوم مأو جرسلاو زانجرجو نسح خيشلا ةعرزمو ةبلهلاو يطارقلاو ةنفد وبأو

 .يراوخلاوو نامرلا لتو ةحوشلاو ةيدنرملاو تاميمحو نافوطلا

 ةريل فلأ 70 غلبت ةيلوأ تانيمأت عفد اهنمو ،دازملل مّدقتلا طورش نالعإلا يف ةئيبلاو ةيلحملا ةرادإلا ةرازو تّددحو

 نمث ةيروس ةريل فلأ 35 غلبمو ،ةلاحإلا ةميق نم % 10 ب رّدقت ةيئاهن تانيمأتل ةفاضإلاب ،دحاولا منودلل ةيروس

 ةماعلا ةنامألا ىنبم يف ةميخ نمض دازملا يرجي نأ ىلع ،دحاو يعارز مسومب لمعلا ةدم تّددح امك ،"ةرابضإ"

  .نوخيش ناخ ةنيدم يف بلدإ ةظفاحمل
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 يتلا قطانملل ددحملا .2022 ويام/رايأ 31 خيراتب )ةئيبلاو ةّيلحملا ةرادإلا ةرازو( بلدإ يف ةماعلا ةنامألا نع رداصلا نالعإلا نع ةخسن - )9( مقر ةروص

 .ص/580 مقر تحت بلدإ ةظفاحمل ماعلا ناويدلا يف ةلجسم ةقيثو يهو .اهخيراتو تادازملا اهيف متت فوس
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 رئاث" بلدا ظفاحم نم ًالك 2022 وينوي/ناريزح 1 خيراتب عمتجا ،بلدإ ةظفاحمل ةيمسرلا ةحفصلا ترشن ام بسحب

 ةماعلا ةنامألا ىنبم يف يعارزلا رامثتسالا ةنجلو "ةرافع يقابلا دبع" ديمعلا بلدإ ةظفاحم ةطرش دئاقو "بهلس

 7.يبلحلا قتسفلاب ةّرجشملا يضارألا رامثتسا دازم يف ةعبتملا تاءارجإلا ثحبل ،نوخيش ناخ ةنيدم يف بلدإ ةظفاحمل

 سلجم ةسائر رارق نع ةخسن ،2022 وينوي/ناريزح 4 موي بلدإ يف نيحالفلا داحتال ةيمسرلا ةحفصلا ترشن امك

 ةعبارلا ةجردلا ىتح يضارألا باحصأ يوذو يلاهأ ءاطعإ لوح يعارزلا حالصإلاو ةعارزلا ريزو حارتقا لوبقب ءارزولا

 ضيوفت ىلع ثراولا لصح نإ ،دازملا هيلع اسر يذلا رعسلا نم %10 مسحب نلعملا راقعلا رامثتسال ،ةيليضفت ةزيم

  8.يصخش لكشب هرامثتسا ىلع لمعي نأ ةطيرشو ،راقعلا رامثتساب ةثرولا نم

 

 .يبلحلا قتسفلاب ةّرجشملا يضارألا رامثتسا يف براقألل ةيولوألا ءاطعإ لوح ءارزولا سلجم ةسائر نع رداصلا رارقلا نع ةخسن - )10( مقر ةروص

 
 .2022 ربوتكأ/لوألا نیرشت 12 يف طبارلل ةرایز رخآ .2022 وینوی/ناریزح 1 يف كوب سیفلا عقوم ىلع بلدإ ةظفاحمل ةیمسرلا ةحفصلا 7

https://www.facebook.com/IdlibGovernorate/posts/pfbid02f6QDT4SYyAymMRnGpFpQE4DbK7ZWjCByBTo
1YWKvNDm6E2Yzm2j7KfhPuU8Urbyrl 

 .2022 ربوتكأ/لوألا نیرشت 12 خیراتب طبارلل ةرایز رخآ .2022 وینوی/ناریزح 5 يف ،بلدإ يف نیحالفلا داحتال ةیمسرلا ةحفصلا 8
https://www.facebook.com/photo/?fbid=425429356255641&set=a.134253695373210 
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 :بلدا ةظفاحم يف نوخيش ناخ ةنيدم يف دازملا لوح ةداهش .6

 كلذو ،2022 وينوي/ناريزح رهش يف نوخيش ناخ ةنيدم يف ىرج يذلا دازملا يف نيكراشملا نيعرازملا دحأ "ناوكز" ناك

 ةعنامتلا ةدلب يف عقتو ،منود 17 يلاوح اهتحاسم غلبت يتلاو يبلحلا قتسفلاب ةعورزملا هقيقش ضرأ رامثتسا لجأ نم

 ،هعم ةلباقم يف .نانبل يف نطقي ريخألا نأل ،ضرألاب فرصتلل هقيقش لبق نمً ايمسر "ناوكز" ليكوت ّمت .بلدإ فيرب

 :ًالئاق ىرج ام لوح هتادهاشم نويروسل "ناوكز" ىور

 اهنم لك دنع تضّرعت ثيح ،ةيركسع زجاوح ثالثب نوخيش ناخ ةنيدم ىلإ يقيرط يف ُتررم"

 يباهذ ببس نع يلاؤس ّمت ،ينطولا عافدلا تايشيليمل عبات زجاحل يلوصو ىدل .قيقدتلاو ةلءاسملل

 بحاص وه نمو ؟تيتأ نيأ نم يلاؤسب اوأدب ،دازملاب ةكراشملل هجوتم يننأ اوملع امدنعو ،ةنيدملل

 ينرطضا ام ؟كقيرط لامكإب كل حمسن ىتح انل عفدتس مك :رصانعلا دحأ ينلأس ّمث ؟يلصألا ضرألا

 ."رورملاب يل اوحمسيل ةيروس ةريل فلأ 25 عفدل رمألا رخآ

 

 ،نييركسعلا نم ةعومجم لبق نم هيشتفت ّمت ،رتم 200 يلاوحب دازملا ةميخ ىلإ هلوصو ليبقو هنأً اضيأ دهاشلا انربخأ

 :فاضأو .ةينمألا عرفألا دحألً ابولطم ناك اذإ اميف ّدكأتلاو ،هفتاه ةرداصم ّتمت امك

 ىلع ةفرشملا ةنجللا تناك دقو ،نيرضاحلا نييركسعلا دادعأ ُتظحال ،دازملا ةميخ ُتلصو امدنع"

 ضرأ راجئتسال ُتمّدقت دازملا لالخ .نييندم 3و نييركسع مهنم 2 ،صاخشأ 5 نم ةفلؤم دازملا

 ّمت ً.ابيرقت رالود 300 يلاوح يأ ،دحاولا منودلل ةيروس ةريل فلأ 800 غلبم ُتحرط ثيح ،يقيقش

 علتُقت مل هنأ ًةصاخ ،ةفيعض اهنأب باجأف ضرألا عضو نع ةيحالفلا تايعمجلا يلوؤسم دحأ لاؤس

 دحأ لاق مالكلا اذه دعبو ،راجشألاب ءانتعالا متي ملو تاونس ثالث نم رثكأ ذنم باشعألا اهنم

 مّدقتملا اهذخأيلف ،اهيف دحأل عمط الف ةجتنم ريغ ضرألا ّنأ امب :ةنجللا يف نيدوجوملا نييركسعلا

 ."حورطملا نم ىلعأ رعسب نكل

 فصنو نويلم غلبم لباقم ،هقيقش ضرأل هرامثتسا ىلع ةقفاوملا ّتمت ،دازملا ةنجل تارواشم دعبو هنأب دهاشلا لمكأو

 وأ اهب ثبعلا متي وأ ريغلل ضرألا بهذت ال ىتح رعسلا اذه ىلع قفاو هنأو ،ً)ابيرقت رالود 500( دحاولا منودلل

 .اهبيرخت

 يف ةينلعلا تادازملا ربع مهيضارأ رامثتسا يف يضارألا يكلامو نيعرازملا نم ديدعلا لشف .7

 :هامحو بلدإ

 مهيضارأ رامثتسا نم اونكمتي مل نيذلا يضارألا يكلامو نيعرازملا نمً اددع ،ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس تلباق

 تددعت .ةروكذملا ةينلعلا تادازملا لالخ هامحو بلدإ يتظفاحم يف يبلحلا قتسفلاب ةّرجشملا مهئابرقأ يضارأ وأ

 ةموكحلا ةرطيس قطانم ىلإ ،ةيروسلا ةضراعملا ةرطيس قطانم نم هجوتلا ىلع مهتردق مدع اهزربأ نم ناكو بابسألا

 مهئابرقأل يمسر ضيوفت ءارجإ ةيروسلا ةموكحلا بلط عم ًةصاخو ،ةينمألا ةلءاسملا نم مهفوخ ةجيتن ،ةيروسلا

 .ةريخألا ةرطيس قطانم يف لدعلل بتاك مامأً ايصخش مهنم َعقوم نوكي نأ ىلع
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 :بلدإ يف ةينلعلا تادازملا يف مهيضارأ ضرع ّمت نيعرازم تاداهش .8

 :ىلوألا ةداهشلا

 يبلحلا قتسفلاب ةعورزملا هقيقش ضرأ رامثتسا نم نكمتي مل يذلاو ،بلدإ فير نم "دئار" عرازملا نويروس تلباق

 ايروس ىلإ ةدوعلا ىلع ايكرت يف ئجاللا هقيقش ةردق مدع ببسب ةعنامتلا ةدلب طيحم يف منود 15 ةحاسمب ةرّدقملاو

 :"نويروس"ـل ىور ام بسحب ،ةينمألا ةلءاسملا نمً افوخ ،هل يمسر ليكوت ءارجإل

 طابضلا دحأل يلام غلبم عفد قيرط نع يقيقش ضرأ ينج نم يضاملا ماعلا لالخ ُتنكمت"

 ماعلا يف اهينج لمأ ىلع ةيودألاو ةدمسألاب اهمعدو اهتثارحو ضرألاب مامتهالاب ُتمقو ،نيّذفنتملا

 )ينامرس ناورم( وعدملا ينطولا عافدلا ايشيليم رصانع دحأ عمط يفً اببس ناك اذه ّنأ الإ ،يلاحلا

 يتالواحم لك .اهب صاخلا دازملا هيلع اسرو يقيقش ضرأ ىلع هدي عضو يذلاو ،)لحدلا( ب بقلملاو

 ."ةجيتن نود نم تناك ةلأسملا هذه لحل ةيلام ىواشر عفدل

 دجوف ،اهرامثتسا يف هتالواحم تلشف نأ دعب هيخأ ضرأ ةرايزب 2022 ربمتبس/لوليأ يف همايق نع دهاشلا انربخأ

 رامثلا ينج ىلإ اودمع نيذلا مهلامعو ضرألا كالم لبق نم اهل يئاوشعلا ينجلا ةجيتن اهناصغأ تّرسكت دق راجشألا

 .دهاشلا لوق بسحب ،ةئفدت بطحل اهليوحتل )80 لصأ نم( ةرجش 25 نم رثكأ رسك مت ثيح ،راجشألا بيرختو

 :ةيناثلا ةداهشلا

 هل ّنأب ،بلدإ فير يف ناسح ريد تاميخم ىلإ نوخيش ناخ ةنيدم نم حزان وهو ،"نويروس"ـل "ملاس" عرازملا ىور

 نم هبيرق نكمتي مل ،يبلحلا قتسفلا راجشأب ةعورزم منود 22 ـب اهتحاسم رّدقت نوخيش ناخ يف ةيعارزً اضرأ

 مامأ يمسر ضيوفت ءارجإلً ايصخش ضرألا بحاص روضح ةصتخملا ةنجللا بلط ببسب ينلعلا دازملا لالخ اهرامثتسا

 :لدعلا بتاك

 جاتنإ نم %10 لداعي الً اغلبم يل لسرأو ،يضرأ رامثتسا نم يبراقأ دحأ نّكمت 2021 ماع يف"

 يبيرق مّدقت ،2022 ويلوي/زومت يف .يضرأ جاتن نم هنأل غلبملاب تدعُس كلذ نم مغرلابو ،ضرألا

 قطانم ىلإ هجوتلا ىلع يتردق مدعل كلذ عطتسي مل هنأ الإ ،دازملا لالخ نم ضرألا رامثتسال هتاذ

 نم مويلا ىتح فرعأ ال .ةينمألا ةلءاسملا نم يفوخ ببسب هل ضيوفت ءارجإل ةيروسلا ةموكحلا

 لباقم ةيعارزلا يضارألا دحأ يف لمعأ انأ .يترسأ مدو يمد اهيلع ُتلذب يتلا يضرأ بحاص حبصأ

 ."يلمع ديس تنكو ضرأ يل ناك نأ دعب ،سخب رجأ

 :ةثلاثلا ةداهشلا

 "راتخم" كلمي .بلدإ فيرب يللك تاميخم ىلإ شيح ةيحان نم نيحزانلا دحأ وهو ،"راتخم" عرازملا نويروس تلباق

 ناخ ةقطنم يف طيبهلا ةدلب طيحم يف منود 50 يلاوحب اهتحاسم رّدقت ،يبلحلا قتسفلاب ةّرجشمً اضرأ هتلئاعو

 ناخ ةنيدم يف ىرج يذلا ريخألا دازملا لالخ ،هبراقأ دحأ قيرط نع هضرأ رامثتسا نم رخآلا وه نكمتي مل .نوخيش

 لجأ نم ةيروسلا ةموكحلا ةرطيس قطانم ىلإ هجوتلا ىلع هتردق مدع ةجيتن ،2022 وينوي/ناريزح لالخ نوخيش

 :َالئاق "نويروس"ـل ىور .هل يمسر ضيوفت ءارجإ
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 مهمامتها بناج ىلإ ،بشعلا نم اهفيظنتو ضرألا ةثارحب نوموقي يئاقشأ ناك ،ماع لك عم"

 نم نكمتن مل ،2021 ماع يف نكل .اهنم ةدافتسالاو داصحلا ةيلمعب اوموقي نأ لمأ ىلع ،راجشألاب

 ىلع .ينطولا عافدلا تايشيليمب نيذّفنتملا دحأ لبق نم اهيلع ةنميهلا ةجيتن انضرأ لوصحم ينج

 ماع فصتنم يف مث .ةيغاص نذأ يأ دجن مل اننأ الإ ،ةينمألا ةزهجألل ىواكش ةّدع انميدقت نم مغرلا

 ةجيتن لشفلاب تءاب هدوهج نأ الإ ،يضرأ رامثتسا لجأ نم دازملاب كارتشالل يبراقأ دحأ هّجوت ،2022

 عرذأ دحأ وهو )حوبحب( وعدملا ّنأبً اقحال ُتملع .لدعلا بتاك مامأ هلً ايمسرً اضيوفت يئارجإ مدع

 ."دازملا قيرط نع يضرأ رامثتساب ماق دق ،ةامح يف ينطولا عافدلا تايشيليم

 :ةعبارلا ةداهشلا

 رامثتسا نم نكمتي مل رخآ عرازم ،بلدإ فيرب ةمطأ تاميخم ىلإ نوخيش ناخ ةقطنم نم نيحزانلا دحأ "رئاس"

 "نويروس"ـل رئاس ىور .نوخيش ناخ ةقطنم يف منود 23 ةحاسمب ةّردقملاو يبلحلا قتسفلا راجشأب ةعورزملا هضرأ

 :هعم لصح ام

 بقليو )ينامرسلا ناورم( ىعديو ،ينطولا عافدلا ايشيليم رصانع دحأ ناك ،ةيضاملا ماوعألا لالخ"

 2022 ماع يف .لوصحملا ينجب يمع نبال حمسي الو ،يضرأ لوصحم ينج ىلع لمعي ،)لحدلا( ـب

 تانيمأتلاو موسرلل هعفد نم مغرلابو ،ريخألا دازملا لالخ نم ضرألا رامثتسا يمع نبا لواح

 ماق يذلاو ،)ينامرسلا ناورم( وعدملل يضرأ تبهذ لب ،كلذ يف حجني مل ،هل يمسر ضيوفت يئارجإو

 ."ىرخأ ٍضارأ ىلع ذاوحتسالابً اضيأ

 :هامح يف ةينلعلا تادازملا يف مهيضارأ ضرع ّمت نيعرازم تاداهش .9

 :ىلوألا ةداهشلا

 كراش .ةيكرتلا ةيروسلا دودحلا ىلع ةمطأ تاميخم ىلإ حزان وهو ،ةامح فير نم "يلع" عرازملا ىلإ نويروس تثدحت

 :هضرأ نع انربخأ دقو ،ةامح يف ينلعلا دازملا يف هبيرق لالخ نم يلع

 30 يلاوحب اهتحاسم رّدقت يبلحلا قتسفلاب ةعورزمً اضرأ ةامح فيرب ناشطع ةيرق يف ُكلتمأ"

 تادايقل بهذي ناك يذلا اهلوصحم ينج نم يبراقأ نكمتي مل ةقباسلا تاونسلا رادم ىلعو ،منود

 نوكيس لوصحملا ّنأبً اريخ ُترشبتسا ،2022 ماع ةيادب عم .ةيروسلا ةموكحلل ةعبات تايشيليم

 ،ضرألا رامثتساب بيرقلل حامسلا نعً ارخؤم نالعإلا عم ًةصاخو يتلئاع بيصنو يبيصن نم

 ."ةيلوألا تانيمأتلا غلبم عفدو ضرألا رامثتسال بلط ميدقتب براقألا دحأ ُتفلكف

 دازملا ةعاق بناجب نيدجاوتملا نييركسعلا نم ةعومجمل ةيروس ةريل فالآ 10 غلبم عفدل رطضا هبيرق نأ يلع دكأ

 :يلاتلاب انربخأ امك ،لوخدلا لباقم

 ةريل فلأ 700 غلبمب يضرأل رامثتسا بلطب مّدقت ،ةعاقلا يف دازملا ةلواط ىلإ يبيرق لوصو ىدل"

 يف يدايقل نيعباتلا دحأ ماق ،دازملا ءاهتنا لبق ً.ابيرقت رالود 250 يلاوح يأ ،دحاولا منودلل ةيروس

 يأ ،دحاولا منودلل ةيروس ةريل فلأ 200 و نويلم  12 غلبمب يضرأ رامثتسال بلطب تايشيلملا كلت

 .ً"ابيرقت رالود 5000 يلاوح
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 :فاضأ مث

 لبق نم ةبذك الإ رامثتسالا قح بيرقلا حنم رارق نكي ملو ،يضرأ ىلع هدي بيرغ صخش عضو ىرخأ ةرم"

 ."حوزنلا ءاقشو ةايحلا ةرارم عرجتن مايخلا يف يئانبأو ىقبأ يك ةيروسلا ةموكحلا

 :ةيناثلا ةداهشلا

 قتسفلاب ةعورزملا هضرأ رامثتسا نم دازملا لالخ نكمتي مل ،بلدإ فير ىلإ ةامح فير نم حزانو عرازم "رماس"

 .هبيرقلً ايمسرً اضيوفت هئارجإ مغر ،ةامح فيرب ةدرحم ةقطنم يف منود 27 يلاوحب اهتحاسم رّدقت يتلاو يبلحلا

 :هعم ةلباقم يف "نويروس"ـل رماس لاق

 ـب بّقلملاو ،ينطولا عافدلا تايشيليم رصانع دحأ ضرع ببسب ،يضرأ رامثتسا يبيرق عطتسي مل"

 نويلمب رّدقي غلبم اهنيح انضرع .ضرألا ةزايحلً انمث يبيرق ةردقو يتردق نم ربكأً اغلبم ،)حوبحب(

 كلذل ضرألا تبهذ نكل ً،ابيرقت رالود 500 براقي ام يأ دحاولا منودلل ةيروس ةريل فصنو

 راجشألا ناصغأ نم %30 نم رثكأ صقب ماق هنأ يبراقأ دحأ لالخ نمً اقحال ُتملع يذلا ذّفنتملا

 ."رالود فلأ 12 يلاوحب ردقت يتلاو يزاوترالا رئبلا تايوتحم قرسو ،يضرأ يف

 :ةثلاثلا ةداهشلا

 ديفتسي ناك 2019 ماع ىتح هنأب ،بلدإ فير ىلإ ةامح فير نمً اضيأ حزان وهو ،"دمحم" لاق ،ىرخأ ةداهش يفو

 نم كلذو ،ةامح فيرب اتيزرفك ةنيدم يف منود 15 ةحاسمب ةرّدقملاو يبلحلا قتسفلاب ةعورزملا هضرأ لوصحم نم

 هيلع وه امع ريغت لاحلا ّنأ ىلإ دهاشلا راشأ .ماع لك ضرألا بحاصل ةصح لسريو لوصحملا ينجي رمثتسم لالخ

 :2020 ماع ذنم

 عمط نيح يف ،2020 ماع ذنم يضرأ ىلع ةيروسلا ةموكحلل يلاوملا سدقلا ءاول نم رصانع ىلوتسا"

 ىلع رمألا رخآ اقفتا .لوصحملا نم ةصح اودارأو ةموكحلل يلاوملا )رقاب( ءاول نم رصانعً اضيأ اهب

 دازملا يف ةكراشملا انلواح ،2022 ماعلا يف .ناريجلا دحأ نمً اقحال ُتملع ام بسحب ،لوصحملا مساقت

 مهدحأ ضرع ثيح ،ةجيتن نود ّنكل ،براقألا دحأ لالخ نم يضرأ رامثتسال ،ةامح يف ريخألا ينلعلا

 ءاول رصانع دحأ هنأً اقحال ُتملعو ،اهرامثتسا ىلع لوصحلا يف حجنو ،ربكأً اغلبم دازملا لالخ

 ."سدقلا

 :ةعبارلا ةداهشلا

 ينلعلا دازملا يف ةكراشملا دمحأ ضفر .بلدإ فير يف ناسح ريد تاميخم ىلإ ةامح فير نم حزانو عرازم "دمحأ"

 ةدلب يف منود 27 ةحاسمب ةردقملاو يبلحلا قتسفلاب ةعورزملا هضرأ رامثتسا يف هتبرجت لشف دعب ،ةامح يف ريخألا

 :رمألا نع هتلأس امدنع "نويروس"ـل دهاشلا ىور .يضاملا ماعلا نيمطل

 عطتسن مل اننأ الإ ،انيلع دازملا وسر مغرو ،يبراقأ دحأ لالخ نم ينلعلا دازملا يف 2021 ماع ُتكراش"

 نوميس( ةدرحم يف ينطولا عافدلا تايشيليم دئاق ضرأل يضرأ ةاذاحم ببسب ةدحاو ةرمث ينج

 ىلع مهمادقإ دعب ،لوصحملا ينج ةيلمع ءانثأ هضرأ ىلإ يضرأ مضب هل نيعبات رصانع ماق .)ليكولا

 تعفد :هدر ناكو ،صوصخلا اذهب هل ىوكش ميدقتو ،)ليكولا( ةلباقمل ريخألا هجوت .يبيرق برض
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 ةنجلل ىوكش ميدقت يبيرق لواح امك !؟انريغ دحأل نوكت فيكف ،ضرألا هذه ريرحتلً امد يتاوق

 ."ةجيتن يأ نود ةمّدقملا ىوكشلا ةساردب تعّرذت ةريخألا ّنكل ،رامثتسالا

 بلدإ يف ةريخألا تادازملا يف يبلحلا قتسفلاب ةرّجشملا يضارألا نم ةريبك تاحاسم حرط .10

 :هامحو

 ىلع لمع يذلاو ،ةامحو بلدإ يف ترج يتلا ةريخألا ةينلعلا تادازملا ةيضق ىلع نيّعلطملا نييقوقحلا نيطشانلا دحأ

 2022 ويام/رايأ رهش ةيادب ذنم تادازملا كلت يف اهحرط ّمت يتلا يبلحلا قتسفلا يضارأ تاحاسم ءاصحإو قيثوت

 منود فلأ 60-55 يلاوحب تادازملا يف ةحورطملا يضارألا تاحاسم "نويروس"ـل رّدق ،2022 ويلوي/زومت رخاوأ ىتحو

 "نويروس"ـل معزو .بلدإ ةظفاحم يف )راتكه فالآ 10( ىرخأ منود فلأ 100و ،ةامح ةظفاحم يف )راتكه فالآ 6(

 :يلي امب

 تايشيليملاو ةينمألا تادايقلا ىلإ هّدرم ،نيعرازملا يضارأ ىلع ةديازملا تايلمع نمضتملا رارقلا ّنإ "

 دجاوت ّرسفي امم ،تايشيليملا هذه ىلتق لئاوعو ىحرجل دوعي تادازملا عير ّنأ امّيس ال ،اهل ةيلاوملا

 ينطولا عافدلا ايشيليم لاثمأ ،تادازملا كلت يف ةيروسلا ةموكحلل ةيلاوملا تايشيليملا تادايق

 ."ةريخألا تاديازملا تايلمعبً ايلعف نومكحتملا مهنأ ثيح ،5 قليفلاو 25 ةقرفلاو

 

 .رخآ ردصم نم ةمولعملا هذه ديكأت عطتست مل "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" ّنأ الإ

 :ايروس يف يبلحلا قتسفلا راجشأ ةيمهأ .11

 ةيريدم تردق ثيح ،ريفو يلام دودرمو يلاع جاتنإ تاذ يهو ،ةرّمعملا راجشألا نم يبلحلا قتسفلا ةرجش ربتعت

 مسوملا لالخ اهفارشإ تحت ةعقاولا يضارألا يف يبلحلا قتسفلا لوصحم ةيمك ةيروسلا ةموكحلل ةعباتلا ةامح ةعارز

 بتكم ريدم دافأو 9.)اناس( ءابنألل ةيروسلا ةيبرعلا ةلاكولا ترشن ام بسحبً انط 13709 ـب 2022 ماع يعارزلا

 اهنم ً،امنود 213447 غلب يبلحلا قتسفلا راجشأب ةعورزملا تاحاسملا يلامجإ ّنأب ةامح ةظفاحم يف يبلحلا قتسفلا

 فالآ 207و نييالم 3 اهنم ،ةرجش فلأ 323و نييالم 3 غلب راجشأ ددع يلامجإب ،ةيلعب 154503و ةيورم 58944

 10.ةرمثم ةرجش

 ةموكحلل ةيلاوملا ةيرابخإلا عقاوملا ىدحإ ترشن ام بسحب ةعارزلا ةيريدم تنلعأ دقف ،بلدإ ةظفاحم يف اّمأ
 ناك ،2022 ماع لالخ يبلحلا قتسفلا فاطق ّنأب ،"وكط رون دمحم" سدنهملا بلدإ ةعارز ريدم ناسل ىلع ةيروسلا
 ةظفاحم يف يبلحلا قتسفلا راجشأب ةعورزملا ةحاسملا ّنأب ةنيبم ،يضاملا ماعلا نع نط فالآ 5 يلاوحب رّدقت ةدايزب

 
 يف طبارلل ةرایز رخآ .2022 سطسغأ/بآ 24 يف اناس ةلاكو ،"يلاحلا مسوملا يف يبلحلا قتسفلا جاتنإ تاریدقت نط فلأ 14 وحن :ةامح ةعارز" 9

 .2022 ربوتكأ/لوألا نیرشت 16
https://sana.sy/?p=1725006 

 .قباسلا ردصملا 10
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 نويلم 1.639 اهيف راجشألا ددع غلب ثيح ً،اراتكه 10231 ةظفاحملا فير يف اهنم ً،اراتكه 10475 ـب رّدقت بلدإ
 11.نط 10000 نم رثكأ ماعلا اذهل جاتنإلا نوكي نأ عقوتملا نمو ،ةرجش

 :ايروس يف يبلحلا قتسفلا جاتنإ نع ".أ دمحأ" يعارزلا ريبخلا لاق "نويروس" عم هتلباقم يف

 ،فرصلاو ةيوهتلا ةديجو ةقيمع ةيلمرو ةفيفخو ةبصخ ةبرت يف قتسفلا راجشأ ةعارز دوجت"

 راجشألا أدبت .ةرجش 200 ىلإ 160 نم دحاولا راتكهلا يف يبلحلا قتسفلا راجشأ ددع حوارتيو

 .ديج لكشب اهب ةيانعلا تمت اذإً ابيرقت تاونس 7 لا رمع اهغولب دنع يبلحلا قتسفلا رامث جاتنإب

 اهل هروذب ّنأ ثيح ،ايروس يف ةعورزملا لوقحلا نم %85 يلاوح رمحألا يبلحلا قتسفلا لّكشي

 ديج لكشب اهب ةيانعلا ّمت نإ يبلحلا قتسفلا ةرجش جاتنإ نوكيو ،عيرسلا تابنإلا ىلع ةردق

 ."دحاولا مسوملا يف غك 100 طسوتمب

 قتسفلاب ةّرجشملا تاحاسملا ضعب كرتو ،ناكسلا رفس وأ حوزنو يروسلا عازنلا دمأ رارمتسا ّنأب ريبخلا فاضأو

 صاخشأ لبق نم داصحلا ةرتف يف طقف اهرامث فطقب مامتهالاو ،ةيانع نود ةامحو بلدإ يتظفاحم يف يبلحلا

 ديدعلا يف جاتنإلا روهدت ىلإ كلذ ىدأ .اهومنو ةرجشلا ةحص هلمجمب يعاري ال ،ةيوضوف ةقيرطب دازملا نم نيعفتنم

 .طقف مارغوليك 15 ـلا براقي ام ىلإ ةدحاولا ةرجشلا جاتنإ ضافخنا ببس يلاتلابو ،لوقحلا نم

 جاتنإ فعض يبلحلا قتسفلاب ةّرجشملا تاحاسملا ىلع صاخشألا ضعب يدعتو لامهإلا ةجيتن"

 تاحاسملا كلت حرط دازملاب ةصاخلا ةنجللا تدواع كلذ مغر .ةامح ةظفاحم يف امّيس ال ،راجشألا

 راعسأب نيرمثتسملل تاحاسملا كلت نيمضت ةيغب ،2022 ويلوي/زومت 6 يف ةيناث دازم ةسلج يف

 ."لقأ

 :ينوناق يأر .12

 عزنت الو ،ةناصم ةيدرفو ةيعامج نم ةصاخلا ةيكلملا" نأ ىلع 15 ةداملا يف 2012 ماعل ذفانلا يروسلا روتسدلا دكأ

 مكحب الإ ةصاخلا ةرداصملا ضرفت الو ،نوناقللً اقفو لداع ضيوعت لباقمو موسرمب ةماعلا ةعفنملل الإ ةصاخلا ةيكلملا

 ."مربم يئاضق

ً اخراصً اكاهتنإ ربتعت ريرقتلا اذه يف ةروكذملاو قتسفلاب ةرجشملا تاحاسملا كلت ىلع تمت يتلا تاديازملا نإف يلاتلابو

 لازت ال تاراقعلا كلت نإو اميس ،روتسدلا قفو "ناصملا" ةصاخلا تايكلملا قح ىلع ةيروسلا ةموكحلا لبق نم

 طورشللً اقفو ،مربم يئاضق مكح يأ اهنأشب ردصي ملو ،لداع ضيوعت لباقم موسرمب اهعازتنا متي ملو ،اهباحصأ ءامسأب

 .اهكلام نم ةصاخلا ةيكلملا عازتنال روتسدلا نم 15 ةداملا اهتددح يتلا

 قوقحلا ضعبب عتمتلا ىلع دويقلا ضعب ضرف لودلل حاتأ دق ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا نأ نم مغرلا ىلعو

 :يلي امب مراص لكشب طورشم كلذ نأ الإ ،ةيلودلا كوكصلا يف ةناصملا

 
 16 يف طبارلل ةرایز رخآ .2022 سطسغأ/بآ 21 يف ،زمیات ماش عقوم ،"يبلحلا قتسفلا لوصحمب ةدایز نط فالآ 5 يلاوح :بلدإ ةعارز" 11
 .2022 ربوتكأ/لوألا نیرشت

https://e.chamtimes.com/archives/43433 
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 .يطارقميد عمتجم يف "ماعلا ضرغلا" وأ ةماعلا ةيهافرلا ززعت نأ بجي ً،ايناث ؛ديقلا نوناقلا ددحي نأ بجي ،ًالوأ

 كانه ناك اذإ هنأ ىنعمب ،ًايرورض دييقتلا نوكي نأ بجي ،اًعبار ؛روكذملا عورشملا ضرغلل ًامئالم نوكي نأ بجي ،ًاثلاث

 ،ارًيخأو ؛اًدييقت لقألا ءارجإلا رايتخا بجيف ،دييقتلا نم ضرغلا ةمدخل لوقعم لكشب هعقوت نكمي ءارجإ نم رثكأ

 12.قحلاب عتمتلا ىلع تاريثأتلا ماعلا حلاصلا زيزعت يف دييقتلا دئاوف قوفت نأ بجي

 يف ًالصفموً احضوم نوكي نأ بجي روتسدلا نم ١٥ ةداملا يف دراولا "ةماعلا ةعفنملا" حلطصم نإف ،كلذ ىلع ًءانب

 لثم نأ رابتعا ىلع ةصاخلا كالمألا رامثتسا وأ ءالخإب ةلودلا مايق تالاح مظنت نأ بجي يتلا ةلصلا تاذ نيناوقلا

 ةمراصو ةحضاو نيناوقلا كلت نوكت نأ ىلع ،نايعألا كلتل نييقيقحلا نيكلاملا قحلً ايئانثتساً ادييقت لثمي ءارجإلا اذه

 ،يطارقوميدلا عمتجملا ةيهافر نم ززعت ةماع ةعفنم قيقحتلوً اريخأً اذالمو ةيئانثتسا تاءارجإلا هذه رابتعا نأشب

 يفً ايلعف ّبصت نأ بجي قايسلا اذه يف "ةماعلا ةعفنملا"و .ةلداعو ةبسانمو ةيقطنم تاضيوعت اهميدقت ىلإ ةفاضإلاب

 ىلع ةددحم تائف ءارجإلا اذه نم ديفتسي ثيح ريرقتلا اذه قايس يف لاحلا وه امك سيلو لكك عمتجملا ةحلصم

 .ةينوناق ريغ تاءارجإ وأ ةيزييمت سسأ

 وحنلا ىلع هرامثتسا وأ هكلمب فرصتلا يف كلاملا قحلً اكاهتنإ صوصخلا اذهب ةيروسلا ةموكحلا تافرصت ربتعت امك

 هدحو ءيشلا كلامل" هنأ ىلع تصن يتلا يروسلا يندملا نوناقلا نم 768 ةداملا يف هيلع ديكأتلا مت يذلاو ،ديري يذلا

 تايكلملا هذه رامثل عورشم ريغ لالغتساً اضيا ربتعتو ."هيف فرصتلاو هلالغتساو هلامعتسا قح نوناقلا دودح يف

 هرامث لك يف قحلا ءيشلا كلامل" هنم 770 ةداملا صنلً ادنسً ارصح كلاملا قح نم اهنأ ىلع يندملا نوناقلا دكأ يتلا

 نيكلاملا براقأل "ةيلضفألا" ةيروسلا ةموكحلا حنم نإو ."كلذ فلاخي قافتا وأ صن دجوي مل ام هتاقحلمو هتاجتنمو

 ربتعي اذه نأل ءيش رمألا يف ريغي ال ،)دازملل يئاهنلا رعسلا( نيديازملا دحأ ىلع دازملا هب اسر يذلا غلبملا عفد لباقم

 ً.افنآ ةروكذملا ةينوناقلا صوصنلا عم ضقانتي اذهو ،ةموكحلا لبق نم هكلامل راقعلا ريجأت ةباثمب

 نوناقلابً اسانئسا تردص ،ريرقتلا اذه عوضوم ،بلدإو ةامح يتظفاحم نع ةرداصلا تانالعإلا نإف ،كلذ ىلع دز

 وأ صاخشأ عم ةلودلا تاسسؤم دقاعتب قلعتي نوناقلا اذهو ،)ةماعلا تاهجلل دوقعلا ماظن( 2004 ماعل 51 مقر

 ،تاديازملا ال تاصقانملا أدبم ىلعً اساسأ دنتست دوقعلا هذهو ،تاسسؤملا كلتل تامدخ وأ داوم نيمأتل ةصاخ تاهج

 وأ عيبب قلعتت هيف ةدراولا ماكحألا نإف )تاعيبملل ةمظانلا ماكحألا( نوناقلا اذه نم سداسلا بابلل انرظن اذإو

 عيب متي" هنأب روكذملا نوناقلا نم 73 ةداملا تصن ثيح ،ةصاخلا سيلو ةماعلا تاهجلا تاكلتمم رامثتسا وأ راجيإ

 قرطلا ىدحإب اهعيب ررقي يتلا داوملاو مزاوللاو ءايشألا عيب كلذكو اهرامثتسا وأ اهراجيإ وأ ةماعلا تاهجلا تاراقع

 ةقيرط ىلع ةذفانلا ةمظنألاو نيناوقلا صنت ال امدنع كلذو .ةديازملا .3 يضارتلاب دقعلا ـ2 ةرشابملا ةقيرطلا ـ1 :ةيتآلا

 ."ىرخأ

 ةقيرطب متت يضارألا ىلع ةمئاقلا تارامثتسالا نأ نامضل تاسايسو نيناوق عضت نأ ةلودلل يغبني ،كلذ ىلع ةوالع

 هذه عيمج يف .ليوحتلا تايلمعل لداع ميظنتو ةرثأتملا فارطألا عيمج نم ةركبم ةكراشم بلطتي اذهو .ةلوؤسم

 مهل حمست يتلا ىواكشلا تايلآ ىلإ لوصولا ةيناكمإب ةرثأتملا تاعومجملا وأ صاخشألا عتمتي نأ بجي ،تايلمعلا

 ديدحتل قبسملا رثألا تاسارد ءارجإ بجي .لداع ضيوعت عفد ىتحو ذيفنتلا ءدب لبق ةلصلا تاذ تارارقلا يف نعطلاب

 نوكت نأ بجيو رامثتسالاو نيرمثتسملا تابجاوو ئدابم نوناقلا ددحي نأ بجي .هفيفختل تارايخلاو لمتحملا ررضلا

 قوقحب رضت الأو ةعورشملا ةيكلملا قوقح ةلوؤسملا تارامثتسالا مرتحت نأ بجي .ةبساحملل ةعضاخو ذيفنتلل ةلباق

 
 ٥ ،A/HRC/4/18 ،بسانم يشیعم ىوتسم يف قحلا رصانع نم رصنعك قئاللا نكسلاب ينعملا صاخلا ررقملا ریرقت ،ناسنإلا قوقح سلجم 12
 .٢١ ةرقفلا ،لوألا قحلملا ،٢٠٠٧ ریاربف/طابش



 

Page 22 of 23 
 

 يبلحلا قتسفلاب ةرجشم ضارأ رامثتسال بلدإو هامح يف ةینوناق ریغ ةیموكح تادازم :ایروس

 

www.stj-sy.org 

 قوقح يف اهب حومسملا تالماعملا ةعيبطو قاطنو مجح نأشب ةفافش دعاوق فارطألا لودلا عضت نأ يغبني .ناسنإلا

 13.ةينطولا اهتاقايس يف ةزايحلا قوقح يف قاطنلا ةعساو تالماعم لكشي ام ددحت نأ يغبنيو ،ةزايحلا

 ةعبتملا ةيذيفنتلا تاءارجإلا كلذكو ريرقتلا عوضوم تادازملا تاءارجإ هب تسنأتسا يذلا ينوناقلا دنسلا ىلإ رظنلابو

  .هالعأ ةدراولا طورشلا نم ىندألا دحللً اعيمج اهراقتفا حضاولا نم ،رامثتسالا تايلمع يف

 ةيلضفأ درجم اهنأب دكؤي ريرقتلا يف درو ام نأ عم- ةعبارلا ةجردلا ىتح نيكلاملا براقأل ةيلضفألا حنم نأ ثيحو

 يه ،ةينلعلا تادازملا اهصوصخب تمت يتلا تاراقعلا نأب ةيروسلا ةموكحلا لبق نمً احيرصً ارارقإ ربتعي 14-ةيلكش

 ماعل 41 مقر نوناقلا ىلع دانتسالا نإف يلاتلابو ،روتسدللً اقفو "ةناصملا" ةصاخلا تايكلملا ةناخ نمض لخدت تاراقع

 امك ةصاخلا تايكلملاب قلعتي ال روكذملا نوناقلا نأل ،ةينوناقلا ةيحانلا نم ًالطاب ربتعي تادازملا كلت ءارجإل 2004

 .هالعأ انركذ

 :ةمتاخ .13

ً اطابترا طبتري قحلا اذهو ،ةيلودلا قيثاوملاو دوهعلا اهيلع تصن يتلا ةيساسألا ناسنإلا قوقح نم ةيكلملا قح ربتعي

 نم لاح ّيأب ًالوبقم سيلو ،كلمتلا قح نم صخش يأ نامرح يلاتلاب زوجي الو ،نمآلاو ميركلا شيعلا يف هقحبً اقيثو

 ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم 17 ةداملا يف قحلا اذه ىلع ديكأتلا ّمت دقو ،قح هجو نودب هكلم هبلس لاوحألا

 ،فورظلا عيمج يف ،ةيامحلا ريفوت بوجو ىلع يلخادلا ديرشتلا نأشب ةيهيجوتلا ئدابملا يف ديكأتلا ّمت امك ،1948 ماعل

 وأ اهلغش نمً اضيأو ،ينوناقلا ريغو يفسعتلا ءاليتسالاو ،بهنلا دض ةصاخبو ً،ايلخاد نيحزانلا تاكلتممو لاومأل

 .ىرخألا فنعلا لامعأو ةيئاوشعلاو ةرشابملا تاءادتعالاو ،اهمادختسا

 ةنواعتملا تايشيليملاو ةيروسلا ةموكحلا لبق نم نييروسلا نيئجاللاو نيحزانلا تاراقع ىلع ءاليتسالا تايلمع لكشت

 تاكلتمم ةرداصمب ةلثمتملا ةيروسلا ةموكحلا تافرصت نإف يلاتلابو ،ةنمآلاو ةيعوطلا مهتدوع مامأ ةرثع رجح اهعم

 اهمازتلا مدعو ،مهانكس نكامأو مهرايد ىلإ ةدوعلاب ءالؤهل اهتاوعد قدص مدع ىلع لدت ،اهيلع ءاليتسالاو نيرّجهملا

 ىلإ ةساملا ةجاحلا" ىلع دكأ يذلاو ،2015 ماعل 2254 رارقلا اميس الو ايروس صوصخب ةرداصلا ةيممألا تارارقلاب

 قطانملا ليهأت ةداعإو ةيلصألا مهقطانم ىلإً ايلخاد نيحزانلاو نيئجالل ةيعوطلاو ةنمآلا ةدوعلل ةيتاوملا فورظلا ةئيهت

 ."يلودلا نوناقللً اقفو ةررضتملا

 

 

 

 

 
13 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No 26 (2021) on land and 
economic, social and cultural rights, E/C.12/69/R.2, 03 May 2021, § 30. 

  اودكأو ،دازملا ىلع ةفرشملا ةنجللا نمض ةیركسع تایصخش دوجو ىلع اودكأ ریرقتلا اذھ يف مھلاوقأل عامتسالا مت نیذلا دوھشلا نإو امیس 14
 قاروألاو طورشلا لكل مھقیقحت مغر مھیلع دازملا وسر نیمأت فدھب ةموكحلل ةیلاوملا تایشیلیملا وأ شیجلا رصانعل ىواشر عفد ةرورضً اضیأ
 .ةبولطملا
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