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 "دارم ناطلسلا" ليصف مهلقتعا ثيح ايروس ىلإ مهتلحر مثً افسعت نييروس درك ةثالث ةيكرتلا تاطلسلا تزجتحا
 بيذعتلل مهدحأ ضرعتو امهحارس قالطإ لباقم تارالودلا فالآ عفد ىلع مهنم نينثا ربجأو
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 ،يلاحلا ماعلا علطم ذنم اهيضارأ ىلع نييروسلا نيئجاللا قحب ةيرسقلا ةداعإلا ةسايس عبتت ةيكرتلا تاطلسلا تلازام
 مهلوخت ةينوناق قاروأ ىلع مهنم ريثكلا ةزايح مغر ،ايروس ىلإ ينوناق ريغ لكشبوً افسعت مهنم فالآلا تداعأ ثيح
 ىلإ نيلحرملا نم ديدعلا ضّرعت ىلإ ،فاطملا ةياهن يف ،ىّدأ ام وهو ."ةتقؤملا ةيامحلا" دنب تحت ايكرت يف ءاقبلا
 .ةرطيسملا عقاولا رمألا ىوق لبق نم مهقوقح كاهتنا دح ىلإ تلصو تاقياضم

 ،نييروس بابش ةثالث لوبنطسإ ةنيدم يف ةيكرتلا ةيلحملا ةطرشلا نم ةيرود تفقوأ ،2022 سطسغأ/بآ 6 خيرات يفف

 .لمع تانوذإو )كلمكلا( ةتقؤملا ةيامحلا ةقيثو مهتزايح مغر يفسعت لكشبً اموي 12 ةدمل مهتزجتحاو

 ىلإ مهميلستو يدودحلا " Sinir KapisiOncupinar/ةمالسلا باب/سلك" ربعم ىلإ مهلقنب اهدعب ةطرشلا تماق

 .ليصفلل ةيلام غلابم مهعفد دعب الإ مهنع جرفت ملو ،عيباسأ ةدع نابشلا لاقتعاب ةريخألا تماق ."دارم ناطلسلا ةقرف"

 نمً افوخ مهتايوه نع فشكلا مدع اوبلط نيذلا ةثالثلا ناّبشلا عم "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" تثدحت

 ديمجت نعو ،ايكرت يف نيميقم اولاز ام نيذلا مهلافطأو مهتالئاع نعً ارسق مهداعبإ نع اوثدحت .مهلاقتعا ةداعإ

 .مهلاومأب فرصتلاو مهرسأل لوصولا نم مهعنمي يذلا رمألا ،مهب ةصاخلا كلمكلا ةقيثو ءاغلإو ،ةيكنبلا مهتدصرأ

 نع  نالعإلا اهنم ،ةديدجلا ةيكرتلا ةيموكحلا تاسايسلاو تاءارجإلا نم ةعومجم عم هذه ةداعإلا تايلمع تنمازت
 نيدفاولا نييروسلل "ةتقؤملا ةيامحلا" تاقاطب وأ "ةيحايسلا تاماقإلا" حنم نع عانتمالا وحن ةيكرتلا ةموكحلا هجوت
  .مهعاضوأ نم "ققحتلا" لجأ نم ةيعامج تاميخم ىلإ مهلقنو ،رشابم لكشب ايكرت ىلإً اثيدح
 
 دادعأ لمشي ال مقرلا اذه نأً املع .2022 ماعلا ةيادب ذنم ،صخش فلأ 11 يلاوح ايروس ىلإً ارسق نّيلحرملا ددع غلب
 .ةيعرش ريغ قرطب ايكرت وحن دودحلا زايتجا مهتلواحم ءانثأ يف مهيلع ضبقلا متي نيذلا نيلحرملا

 
 تايلمع لوح ةرفاو ّةلدأو تاداهش ىلع ىوتحاً اعسومً اريرقت "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" تدعأ نأ قبس
ً ارسق تا/نيلحرملا ددع ّنأ ىلإ ريرقتلا صلخ .2021و 2020و 2019 ماوعألا يف تا/نييروس قحب ةيرسقلا ليحرتلا
 يتلا ةيرسقلا ليحرتلا تايلمع نم ةجوم نع رخآً اريرقت "نويروس "ترشن امك .صخش فلأ 155 نم رثكأ غلب
 .2022 رياني/يناثلا نوناك رهش اهدهش
 

 :"ةنمآلا قطانملا" وحن ليحرتلا مث يفسعتلا لاقتعالا

 ىلع مهفيقوت ةقيرط لوح -نييروسلا دركلا مهو- ةثالثلا دوهشلا عم ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس تثدحت

 ،زاجتحالا فورظو فيقوتلاب قلعتي اميف ةثالثلا دوهشلا ةياور تعطاقت .مهليحرت مث نمو ةيكرت ةطرش ةيرود دي

 :يلاتلاك هتياور لوألا دهاشلا أدبو

 ،تاونس ينامث ذنم ايكرت يف ميقنو ،كلمك ةقاطبو لمع نذإ يعم امهليحرت مت ناذللا ناباشلاو انأ لمحأ"

 2022 سطسغأ/بآ 6 موي يف .لوبنطسا ةنيدم يف لمعم يف لمعنو ،تارايس كلمنو ،ةيكنب تاباسح انيدلو

 مث نمو ،نيدوجوملا عيمجل ةيتوبثلا قاروألا يف قيقدتلا اهدارفأ أدبو ،انلمع ناكم ىلإ ةطرش ةيرود تءاج

 ىلإ اننوذخأيس مهنأ يطرشلا لاق .نارخآلا ناباشلاو انأ يدي ُتعفر .مهيديأ عفر دركلا بابشلا نم اوبلط

 انلق لغشملا رداغن نأ لبق .لغشملا اذه يف داركأ لامع ّدض مدقم غالب ببسب انتايوه نم ققحتلل رفخملا

 ."يلكش ءارجإ درجم اذه نأ درلا ناكف ،ةيمسر قاروأ انيدلو ينوناق لكشب لمعن اننأ ةيكرتلا ةغللابو ةطرشلل
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 :دهاشلا فاضأ

 رقم نم بيرقلا رفخملا ىلإ سيلو "الزوت" يف ةرجهلا ةرئاد ىلإ اننوذخأي مهب انأجافتو ،ةطرشلا عم انبهذ"

 مويلا يف .انعم قيقحتلاب دحأ يأ اهلالخ مقي ملً اموي رشع ينثا ةدم نيزجتحم ةرجهلا ةرئاد يف انيقب .انلمع

 .ضفرلا لاح يف مهيدل نيزجتحم لظنس اننأب انوددهو اهيلع عيقوتلا انم اوبلطوً اقاروأ انوطعأ رشع ثلاثلا

 غلابملا بحسب انل حامسلا مهنم انبلط اهدنع .ةيعوطلا ةدوعلا قاروأ اهنأ انل نيبت قاروألا ىلع عالطالا دنع

 كلمكلا ةقيثو ليطعت مت نأو قبس هنأب اهنيح انوربخأ .انل ِماحم ليكوتل انلهأب لاصتالاو كنبلا يف يتلا ةيلاملا

 ."قاروألا ىلع عيقوتلا انضفرف ،ةدصرألا ديمجتو انب صاخلا

 :دهاشلا عباتو

 ةحفاكم نم ةوق تلخد ،انفيقوت نم نيرشعلا مويلا يفو ،ةيعوطلا ةدوعلا قاروأ ىلع عيقوتلا انضفر دعب"

 ةليوط ةرتفل قيرطلا رمتسا .ةرايس يف انعضوو اننيعأ ةيطغتو انليبكتب اهدارفأ ماقو ةنازنزلا ىلإ باهرإلا

 ناك نإ هلكأن ءيش ءارش عيطتسن اننأ انوربخأو مامحلا لوخدب انل اوحمس ،طقف نيترم اهلالخ انفقوت ً،ادج

 رصانع ماق كانهو ،يكرتلا بناجلا نم سلك ربعم ىلإ انلصو .هنمً ائيش كلتمن نكن مل اننكلو ،لاملا انيدل

 انلخدو ،ةمالسلا باب ربعم ىلإ انتلقن يتلاو ،دارم ناطلسلا ةقرف نم رصانع ىلإ انميلستب ةيكرتلا ةطرشلا

 ."قاروأ يأ نود ةيروسلا يضارألا

 :دهاشلا متخ

 .انليحرت ببس نع دارم ناطلسلا رصانع عمً افقاو ناك يذلا يكرتلا طباضلا ُتلأس ةرايسلا نم انلزن امدنع"

 نكلو ،تاريجفت ذيفنتل ططخنو يناتسدركلا لامعلا بزحل نوبستنم اننأ لوقي اندض غالب كانه نأ ينربخأ

 ."انتمكاحم نود انليحرتب اوفتكا اذه ىلع ةسوملم ةلدأ دوجو مدع ببسب

 

 :دارم ناطلسلا ةقرفل تارالودلا فالآ عفد دعبً ارسق نيداعملا حارس قالطإ

 تارتفل "سلك راوح" ةقطنم يف "دارم ناطلسلا ةقرف" رقم يف مهلاقتعا مت دقف ةثالثلا دوهشلا دافأ ام بسحب

 ءاقل "ةينمأ دمحأ وبأ"ـب بقليو "دارم ناطلسلا" ةداق دحأل ةريبك ةيلام غلابم عفد ىلع مهنم نانثا ربجأو ،ةحوارتم

 .مهحارس قالطإ

 :"نويروس" عم هثيدح يف لوألا دهاشلا لاق

 بزحل نيبستنم اننوك لوح راد يذلا قيقحتلا ىلإ يذخأ مت ،دارم ناطلسلا رصانع ىلإ انميلست مت نأ دعب"

 يننأ مهتربخأو ،تاماهتالا لك قيقحتلا لالخ ُتيفن .ايكرت يف تاريجفت ذيفنتل ططخنو يناتسدركلا لامعلا

 ّيلإ ءاج اهدعب .لماك رهش ةدمً ازجتحم تيقب قيقحتلا ىهتنا نأ دعب .ةيتوبث قاروأ يدلو ايكرت يف رقتسم

 مهعم تضوافت .$3000 اوبلط ةيادبلا يف .يحارس قالطإل يلام غلبم عفد ينم اوبلطو نجسلا نم رصانع

 نم يلقن مت .ةينمأ دمحأ وبأ ىعدي صخش ىلإ دوقنلا عفدب يتلئاع تماق .$1800 ىلإ غلبملا لصو ىتح

 قالطإ مت كانه نمو ً،ارخآ $500 عفد ّيلع ضُرف ثيح زازعأ يف ةيندملا ةطرشلا ىلإ يميلستو ةقرفلا رقم

 ."دوقنلا يعفد دعب يحارس
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 :"نويروس"ـل لاق يناثلا دهاشلا عم ثدحتلا دنع

 برضلل امهلالخ تضرعت ،نيعوبسأ ةدم مهرقم يفً ازجتحم ُتيقب دارم ناطلسلا ةقرفل يميلست دعب"

 تاسلج ىدحإ لالخ .يناتسدركلا لامعلا بزحل ءامتنالا ةمهت لوح ةرم لك يف قيقحتلا راد .بيذعتلاو

 قالطإ لباقم $5000 غلبم عفد مهيلع نأ مهملعأل يلهأب لاصتالاب يل حمسيس هنأ ققحملا يل لاق قيقحتلا

 ً،اديدحت فرعأ ال رخآ صخش عم وأ ققحملا عم ضوافتلاب ةريخألا تماقو ،يتلئاعب ُتلصتا لعفلاب .يحارس

 ةطرشلا رقم ىلإ يلقن مت كلذ دعب .ةينمأ دمحأ وبأ ىعدي صخشل $4000 غلبم انعفد ةياهنلا يف اننكل

 .تارم ثالث يترايزب يئاقدصأ دحأل هلالخ اوحمس ،رهش ةدم كانهً انوجسم ُتيقبو ،زازعأ يف ةيركسعلا

 ."يحارس قالطإ مت اهدعب

 :"نويروس" عم هثيدح يف ثلاثلا دهاشلا لاق

 بزح ةداق نم ددع لوح يعم قيقحتلاب اوماق ،دارم ناطلسلا ةقرف نم رصانعل يميلست مت نأ دعب"

 يف ايروس ترداغ ينأل اهنم يأ ىلع فرعتلا عطتسأ مل ،روصلا نم ريثكلا ّيلع اوضرعو ،يناتسدركلا لامعلا

 حربملا برضلل ُتضرعت .كانه يتايح ّيدلو ايكرت يفً ارقتسم ُتنك .رومألا هذهب ةقالع يأ يل سيلو 2012 ماع

 لالخو ،عيباسأ ةثالث مهيدلً ازجتحم ُتيقب .ةروصلا يف يذلا صخشلا فرعأ ال يننأ اهيف تلق ةرم لك يف

 .يحارس قالطإ مت يلاقتعا نم رهش وحن دعب .مهعم اولصاوتيل يتلئاع فتاه مقر ينم اوبلط ةرتفلا هذه

 قالطإ ءاقل $2000 غلبم بلطو ،مهعم لصاوت ةينمأ دمحأ وبأ ىعديً اصخش نأ يتلئاع نم اهدعب ُتفرع

 قالطإ مت كلذ عم .لخد ردصم انيدل سيلو ةريقف ةلئاع اننأل غلبملا عفد نم يتلئاع نكمتت مل .يحارس

 ."عفد نود يحارس

 

 :ةيلودلا ايكرت تامازتلا فلاخت نييروسلل ةيرسقلا ةداعإلا

 نوهجاوي اهيلإ نيداعملا نييروسلا نأ ىلإو ،نمآ ريغً اناكم تلاز ام ايروس نأ ىلإ ةيلودلاو ةيقوقحلا ريراقتلا ريشت

 1.ةميسجلا تاكاهتنالا نم اهريغو زازتبالاو يرسقلا ءافتخالاو بيذعتلاو يفسعتلا لاقتعالا

 ةضهانم ةيقافتاو ،ةيسايسلاو ةّيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلاو ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةيقافتالا ضرفت

 ىلإ ةطلس نم صخش لقن رظحي يذلا ةيرسقلا ةداعإلا مدع أدبم مارتحا 1951 ماعل نيئجاللا ةيقافتاو ،بيذعتلا

 هقوقح ضعب كاهتنال ضرعتلا رطخ هجاويس صخشلا نأب داقتعالا ىلإ وعدت ةهيجو بابسأ كانه نوكت امدنع ىرخأ

 2.ةيموكح ريغ ةلعاف تاهج وأ ةلود هردصم رطخلا اذه ناك اذإ امع رظنلا ضغب ،ةيساسألا

 
 ىلع حاتم .2022 سطسغأ/بآ 17 يف رداص .ناسنإلا قوقح سلجم ،)A/HRC/51/45( ةیروسلا ةیبرعلا ةیروھمجلا نأشب ةلقتسملا ةیلودلا قیقحتلا ةنجل ریرقت 1
  :طبارلا

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/report-independent-international-commission-inquiry-syrian-arab-republic-
ahrc5145-enarruzh  

 :ىلع حاتم ،2018 سرام/راذآ :يف رداص .)904( مقر ،رمحألا بیلصلل ةیلودلا ةلجملا ،"ةیرسقلا ةداعإلا مدع أدبمو ةرجھلا نأشب ةركذم" 2
https://international-review.icrc.org/ar/articles/note-migration-and-principle-non-
refoulement#:~:text=%D9%85%D8%A7%20%D9%87%D9%88%20%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3%20%D8%B9
%D8%AF%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9,%D8%A7%D9%84%D8%
AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%20%D8%A8
%D8%B9%D8%B6%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8
%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.  
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 ةدوعلا تارامتسا عيقوت ىلع مههاركإ وأً افسعت سانلا زاجتحا وأ هب ديدهتلا وأ فنعلا مادختسا ايكرتل زوجي ال

 ىلع لوصحلا مهل قحي نيذلا ،نييروسلا ءوجللا يبلاط كلذ لمشيو ً،ارطخ اهيف نوهجاوي دق نكامأ ىلإ ةيعوطلا

 رخاوأ ذنم ةتقؤملا ةيامحلا ماظن يف ليجستلا نم اوعنُم نيذلا كلذ يف امب ،يكرتلا نوناقلا بجومب ةيئاقلت ةيامح

2017.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :طبارلا ىلع حاتم .2022 ربوتكأ/لوألا نیرشت 24 ،شتاو ستیار نامویھ ةمظنم ،"ایروس ىلإ نیئجاللا تائم لیحرت :ایكرت" 3

https://www.hrw.org/ar/news/2022/10/24/turkey-hundreds-refugees-deported-syria  
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