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 تاسايسل دح عضول تاوطخ ذاختا نيئجاللا نوؤشل يماسلا ضوفملا ىلع :ايروس

 ةيسنجلا مادعنا

 يعادلا نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا نايب ىلع "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" ةباجتسا
 ملاعلا لوح ةيسنجلا يميدع صخش نويلم 4.3 هاجت لضفأ ةينوناق تاءارجإو ىوقأ يسايس مازتلا ىلإ
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 نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا اههجو يتلا ةوعدلاب "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" بحرت

 نوؤشل يماسلا ضوفملا ديوزتل ةصرفلا هذه لغتسن نأ دون .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةيسنجلا مادعنا ةيضق ةجلاعمل

 .ايروس يف ةيسنجلا يميدع صاخشألا ريصم لوح تامولعمب نيئجاللا

 مهداعبتسا ىلإ اذه فارتعالا بايغ يدؤيو .ةنطاوملا/ةيسنجلا يف يساسألا مهقح نم دارفألا ةيسنجلا مادعنا مرَحي

 .مهتاعمتجم يف مهشيمهتو مهقوقح ىلإ لوصولا نم مهنامرحو ،ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيندملا ةكراشملا نم

 ةنطاوملاب مهقح نموً اينوناق مهب فارتعالا نمً ايئزج اومرُح ،ةيروسلا ةموكحلا لظ يف دركلا اهاضق دوقع لاوط

 ،ةكسحلا ةظفاحم يف ىرج 1يناكس ءاصحإ دعبو ،1962 ماع يف ً،اماع نيتس لبق .ةيساسألا ناسنإلا قوقحب عتمتلاو

 ةيسنجلا وميدع مهو ،"نيموتكملا" عضوو ،"بناجألا" عضو :داركألا ناكسلل نيعضو ةيروسلا ةموكحلا تقلخ

 ال ،لافطألاو ،لَّحُّرلا ودبلا لئابق ءانبأ نم ددعً اضيأ دادعتلا اذهب رثأت .ينوناقلاو يرادإلا دوجولا نم نومورحملا

 .نييسايسلا نيضراعملا ءانبأو بَسَّنلا ولوهجم اميس

 حنم يذلاو ،2011 ماعل 49 مقر موسرملا رودص مغر ،ةجهنمم ةروصب تاكاهتنالا نم طامنألا هذه ةسرامم رمتست

 تدكأ ،2018 ماع يف .لاح يأ ىلع "نَيموتكملا" موسرملا اذه لمشي ملو ً.افنآ ةروكذملا "بناجألا" ةئفل ةيسنجلا

 نينطاوم اوحبصأ "نيموتكملا" نم 50,000 يلاوح نأ "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" اهتعمج يتلا تامولعملا

 يلاوح كانه لاز ام ،كلذ عمو .سينجتلا ةيلمع ءارجإ مث ،ًالوأ "بناجأ" مهنالعإ لالخ نم فاطملا ةياهن يف

 2.لافغإلاو زييمتلل نوضرعتيو مهقوقح نم نيمورحم صخش 150,000

 تاوطخ 6 هيف تددحو كوبسيف عقوم ربع 32021 ماع ةيروسلا ةموكحلا هترشن يذلا يمسرلا نالعإلا مغرو

 تافلم ىلع اوفرشأ نيذلا نيماحملاو ناسنإلا قوقح ءاطشن نم ديدعلا دافأ ،ةيسنجلا ىلع لوصحلل نيموتكملل

 درجم يه نيموتكملل ةيسنجلا حنم ىلع ةقفاوملا نأو ةياغلل ةدقعم ةيسنجلا تاءارجإ نأ "نيموتكملا" مهيلكوم

 ."ينمأ رارق"

 
 ،1962 لیربأ/ناسین 30 يف رداصلا 1 مقر موسرملا ىلع ًءانب يناكس ءاصحإ ءارجإب 1962 سطسغأ/بآ 23 يف رداصلا 93 مقر موسرملا رمأ 1
 .1962 سطسغأ/بآ 23 يف رداصلا 106 مقر يرازولا رارقلاو

 .2022 ربوتكأ/لوألا نیرشت 05 ،ةلادعلاو ةقیقحلا لجأ نم نویروس .»ةیاھن الب ةنحم :ةیسنجلا نامرحلاو ایروس« 2

https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-
%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-
%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%86%d8%a9-
%d8%a8%d9%84%d8%a7-%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%8a%d8%a9/  

 .ھسفن قباسلا عجرملا 3
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 ةايح ىلع هريثأت يف اميس ال ةديازتم ةلكشم ةيسنجلا مادعنا حبصأ ،2011 ماع ذنمو ،يروسلا عازنلا قايس يف

 ماعل ةيندملا لاوحألا نوناق بسحبف .ةيسنجلا مادعنال صاخ لكشب نوضرعم نيئجاللا نم لافطألاف .لافطألا

 ،عقاولا يف .ًالجسم نيدلاولا جاوز نكي مل ام )سوفنلا( يندملا ليجستلا زكارم يف لافطألا ليجست نكمي ال 2021،4

 نم مهعنمي اذهو ،جاوزلا عئاقو ليجست نم ،لخادلا يف نوحزانلا وأ ،جراخلا يف نوئجاللا نويروسلا نكمتي الً ابلاغ

 5.ةيسنجلا يميدع مهلافطأ لعجيو تادالولا ليجست

 لثم عابتا نم نييروسلا نم جاوزألا عنمي هرودب اذهو ،داسفلا نمو داهطضالا نم نييروسلا ُفوخ اذه ىلإ فاُضي

 ؛بناجأ نيلتاقم نم تاجوزتم تايروسل اودلو نيذلا لافطألا كانه ،قبس ام ىلع ةوالعو .تاءارجإلا هذه

 لافطألاو ؛ةينمألا شيتفتلا طاقن وأ زاجتحالا زكارم يف باصتغالل نهتاهمأ ضرعت ةجيتن نودلوي نيذلا لافطألاو

 .ةيسنجلا مادعنا رطخب نوددهم ءالؤه عيمج ؛حوزنلا ءانثأ ةيصخشلا مهقئاثو مهووذ دقف نيذلا

 ،مهقوقح ةسرامم نم مهعنم ىلإ يدؤي ةيسنجلا نم صاخشألا نامرح نإ .ةيمويلا ةايحلا ىلع بقاوع عضولا اذهل

 زييمتلا اذهل 6.ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 2 ةداملا بجومب روظحملا زييمتلا ىلع عجشيو

 َّنهتَّيسنج حنم ىلع تارداق ريغ ايروس ءاسن تلاز ام ثيح ؛يعامتجالا عونلا ىلع ينبملا زيحتلا يف ةقيمعلا هروذج

 .ّنهلافطأل

ً ارمأ ةماعلاو ةيندملا نوؤشلا يف ةيسنجلا نم نيمورحملا صاخشألا ةكراشم لعجي ينوناقلا دوجولا مادعنا نإ

 يميدع صاخشألا نأشب 1954 ماع ةيقافتا ىلإ مضنت مل ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا نأ مغرو ً.ايلمع ًاليحتسم

 اهتطلس رسفت الأ ةلودلا ىلع بجي نكل 8؛ةيسنجلا مادعنا تالاح ضفخ نأشب 1961 ماع ةيقافتاو 7ةيسنجلا

 
 .2017 ماعل 13 مقر نوناقلا 4

 ماعل 26 مقرلا لمح يذلا ةیندملا لاوحألا نوناق يف ماكحألا سفن تدرو .)ةیندملا لاوحألا نوناق( 2017 ماعل 13 مقر نوناقلا نم 28 ةداملا 5
2007. 

 .1966 ،"ةیسایسلاو ةیندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دھعلا" ،ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا بتكم 6

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights  

 .1954 ،"ةیسنجلا يمیدع صاخشألا عضو نأشب ةیقافتا" ،نیئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا بتكم 7

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-relating-status-stateless-persons 

 .1961 ،"ةیسنجلا مادعنا تالاح ضفخ نأشب ةیقافتا" ،نیئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا بتكم 8

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-reduction-statelessness 
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 نم ةنماثلا ةداملا يف ءاج املً اقفو ،ناسنإلا قوقح لامعإو ةيامح يف اهتابجاوو اهتايلوؤسم ةاعارم نود ةيدايسلا

 9."ةيوغلو ةينيد تايلقأ ىلإو ةينثإ وأ ةيموق تايلقأ ىلإ نيمتنملا صاخشألا قوقح نالعإ"

 

 :نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل يماسلا ضَّوفملل تايصوت

 ةصاخو ؛عازنلا لالخ اودلو نيذلا نييروسلا لافطألا ليجست تاءارجإ ليهستل ةيروسلا ةموكحلا ىلع طغضلا .1

 ةزهجألا لبق نم ةبولطملا "ةينمألا تاقفاوملا" يف رظنلا ةداعإ بلطتي اذهو .نيئجاللاو نيحزانلا لافطألا

 .ينوناق رربم يأ نود ةزهجألا كلتل ةحونمملا ةعساولا تايحالصلا نم ّدحلاو ،ةيروسلا ةينمألا

 ةدالولاو جاوزلا ليجست قئاثو تيبثتو فارتعالا تاءارجإ ليهست لجأ نم ةيروسلا ةموكحلا ىلع طغضلا .2

 .ةدالولا وأ جاوزلا اهيف ثدح يتلا لودلا يف اهرادصإ مت يتلاو ،تا/نييروسلل

 ةيسنجلا نم نيمورحملا نييروسلا دركلا ةيضق جلاعي نوناقب ةبلاطملاو ةيسنجلا يميدع نع ةباين طسوتلا .3

 ."نيموتكملا" ةصاخو ،1962 ماع ىرج يذلا لداعلا ريغ يناكسلا ءاصحإلا بجومب

 لاجرلا نيب ةاواسملا ققحي امب يلاحلا ةيروسلا ةيسنجلا نوناق ليدعت لجأ نم ةيروسلا ةلودلا ىلع طغضلا .4

 .بألل هيطعي امكً امامت ،اهدالوأل اهتيسنج حنم يف قحلا ةيروسلا مألا يطعيو ،ةيسنجلاب قلعتي اميف ءاسنلاو

 

 

  

 
 ةینید تایلقأ ىلإو ةینثإ وأ ةیموق تایلقأ ىلإ نیمتنملا صاخشألا قوقح نأشب نالعإ" ،ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا بتكم 9
 .1992 ،"ةیوغلو

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/declaration-rights-persons-belonging-national-
or-ethnic 
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