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 ةقرولا صّخلم
 ةداهش – داليملا ةداهش – جاوزلا دقع – ةلئاعلا رتفد – ةّيصخشلا ّةيوهلا ( ةّيتوبثلا قئاثولا ىلع لوصحلا ةلكشم ةقرولا لوانتت

 ىلإ ًةفاضإ روزلا ريد ةظفاحم يف ّةيروسلا ةّيماظنلا تاوقلا ةرطيس نع ةجراخلا قطانملا يف )ةّيكلملا قئاثو-رفسلا زاوج – ةافولا

 يف مهقوقح ةيامح يف نويروسلا اههجاوي يتلا تابوعصلا نع جذومنك ّةيروس لامش قطانم نم ددع يف ةظفاحملا يحزان

 هذه ىلإ تدأ يتلا بابسألاو ،ّةيراوح ةسلجو ّةيدرف تالباقمو نايبتسا جئاتن ثحبلا نمضتي ،قئاثولا نم عونلا اذه ىلع لوصحلا

 ةلادعلا ةمّظنم حرطت ،تايصوتلا نم ددعو يلحملاو يلودلا نيديعصلا ىلع ةلاحلا رطؤت يتلا ةينوناقلا داوملا ىلإ ةفاضإ ةلكشملا

 .ةّيقارعلا ةبرجتلا ىلإ ةدنتسم قئاثولا ىلع لوصحلا ليهستل حرتقم

 فير يف سلبارج ةدلبو بابلا ةنيدمو ،اهبرغ ةرسكلا ةيحانو روزلا ريد قرش نيجه ةيحان نم لك يف نايبتسا )603( ذيفنت مت

 نم )20( ةلادعلا ةمّظنم وثحاب لباق نايبتسالا جئاتن نم قّقحتلا نم ديزم ىلع لوصحلل ،بلدإ فير يف نيقلس ةنيدمو بلح

 ىدل عونتلا ةاعارم ىلع ةمّظنملا تلمع .ةرسكلا ةدلب يف ّةيراوح ةسلج اودقعو بابلاو ةرسكلا نم لك يف لاجرو ءاسن

 حزان )353(و ميقم )205( نايبتسالا لمش .ّةيرمعلا ةئفلاو قطانملا ثيح نمو ،ءاسن )%23( سنجلا ثيح نم نيبيجتسملا

  .لامكوبلا ةنيدم – نيدايملا ةنيدم – روزلا ريد ةنيدم :ةيساسألا ندملا نم نوحزانلا ،روزلا ريد نم مهعيمج

 ءارجإ ررقملا نم ناك ،ليربأ/ناسين فصتنم ةياغلو رياني/يناثلا نوناك ةيادب نم رهشأ )4( نم رثكأ ةقرولا زاجنإل لمعلا قرغتسا

  ،كلذ نود تلاح ةريخألا رهشألا يف بلدإ يف كراعملا ّنأ ّالإ تانايبتسالا نم ديزملا

 

 فالآ نيكمت نع ّةيروسلا ةموكحلا اهتحرط يتلا 1تاحلاصملا/تايوستلا زجع يه ةّيثحبلا ةقرولا اهب تجرخ يتلا تاصالخلا نم

 قطانملا ىلإ ةدوعلاب بغري ال وأ هنكمي ال نم ىلع لهًست ةيزاوم ةيلآ دوجو نم دبال يلاتلابو مهقئاثو ىلع لوصحلا نم نييروسلا

 .ةيتوبثلا قئاثولا ىلع لوصحلل ةيموكحلا

 

 

 .روزلا ريد يلاهأل ريخألا رايخلا تاحلاصملا/تايوستلا ريرقت رظنا 1

www.shorturl.at/cdeC9       
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 عارصلا فارطأ عم نواعتلاب ةلكشملا هذهل لولح داجيإ يف طارخنالا ةرورضب ةدحتملا ممألا ةايحلا لجأ نم ةلادعلا 2ةمّظنم يصوت

 قوقح مدخي امب قيبطتلل ةلباق لولح عضوو ،فارطألا فلتخم ىلع طغضلا ىلع ةرداقلا ةحلصملا تاذ تاهجلاو ايروس يف

 لهست تايلآ يف طارخنالاو مهقئاثو ىلع نينطاوملا لوصح ةلقرع مدعو اهتابجاوب مازتلالاب ةيروسلا ةموكحلا تصوأ امك ،نييندملا

 .قئاثولا ىلع لوصحلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  https://jfl.ngo .ةايحلا لجأ نم ةايحلا ةمظنم عقوم رظنا 2
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  ةمّدقملا
 ىلإ حوزنلل نييندملا فالآ تائم رارطضاو 2012 ماع برحلا ءدب عم روزلا ريد يف ةيتوبثلا قئاثولا ىلع لوصحلا ةلكشم تزرب

 .اهترطيس نع ةجراخلا قطانملا يف لمعلا نع ةّيموكحلا رئاودلا فقوتوً انمأ رثكأ قطانم

 زكرم وأ نايك اهلالخ نم هل أشني يتلاو هتّيكلم وأ هتفص وأ صخشلا ّةيوه تابثإل ةمزاللا قاروألا يه“ :ةيتوبثلا قئاثولا فرًعت

 .3"هب ةصاخلا لولحلا نم ةعومجم اهيلع بترتيو ينوناق

 ّنكمي ليدب يأ دوجو مدعو ةموكحلا ةرطيس قطانم ىلإ نييندملا فالآ ةدوع ةبوعصو برحلا ةدم لوط عم ةلكشملا تمقافت

 .قئاثولا هذه ليصحت نم ءالؤه

 ضعبلا ،ّةيداملا ةفلكتلاو ةرطاخملا نم ريثكلا اهيف لولح نع ثحبلا ىلإ مهعفد لقنتلل وأ ةيصخشلا تابثإل نييندملا ةجاح

 نيرخآ ،رالود )1000(ً انايحأ زواجتت ةيلام غلابم عفد عم يصخشلا روضحلا نودب قاروألا هذه نيمأت نولوتي ةرسامس عم لماعت

 لاقتعالل نيدئاعلا نييندملا تائم ضّرعت ثيح مهلاطت دق يتلا تاديدهتلا مغر ةموكحلا قطانم ىلإ 4ةدوعلاو ةرماغملل اورطضا

  .تاطلسلا ديب زازتبا ةقرو ىلإ ةيتوبثلا قاروألا ىلع لوصحلا لّوحت .ّةيروسلا ةّينمألا ةزهجألا لبق نم يداملا 5زا+*(بالاو

 ةيندملا لاوحألا تاعقاوو تالماعملا فالآ اهللخت روزلا ريد ةظفاحم مظعم ىلع ةلودلا ميظنت اهيف رطيس يتلا ثالثلا تاونسلا

 يف ةيموكحلا قطانملا ىلإ هجوتلا نم نييندملا ميظنتلا عنم اهنم بابسألا ديدعل ردن ام ّالإ اهليجست نم دحأ نكمتي مل يتلا

 ةالاومب نومهتي روزلا ريد يلاهأف قشمد هاجتاب رفسلا نم نييندملا تافوختو يروسلا شيجلا ةرطيس ثيح روزلا ريد ةنيدم

 نادقف ةرتفلا هذه ىلإ فاضي ً.ادجً ادراو ناك رمأ لاقتعالا ىتحو قيقحتلل مهضّرعت نإف يلاتلابو عارصلا ىوق فلتخم نم ميظنتلا

 

 

  "ةحلسملا تاعازنلا يف ةيتوبثلا قئاثولاب فارتعالا" يروسلا ينوناقلا ىدتنملا عقوم 3

  .ةيروسلا ةموكحلا ةرطيس قطانم ىلإ نيحزانلا نم ريثكلا ةدوع مدع بابسأ :روزلا ريد ريرقت رظنا 4

  shorturl.at/tJNPVwww. 

  .روزلا ريد يف نييندملل عارصلا فارطأ زازتبا تايلمع نع زجوم ريرقت عارصلا تادازمو روزلا ريد وّيندم رظنا 5

  t/eFMTVshorturl.awww. 
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 لمعلل هتدوع لظ يف ةصاخ ميظنتلا رصانع لبق نم اهلالغتسا ةيفيك فرعي الو ميظنتلا نوجس يف نيلقتعملل ةيصخش قئاثو

 .هرصانع تالقنت يف يفختلاو ةمئانلا ايالخلا ىلع هدامتعاو يرسلا

 

 ةّيتوبثلا قئاثولا يف توافتم صقن
 ،ةطلسلا قطانم جراخ نيدجاوتملل ةريبك ةاناعم ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم اهترجأ يتلا تالباقملاو نايبتسالا جئاتن رهظت

 ةلئاعلا رتفدو ةيصخشلا ةيوهلا ،ةيتوبثلا قئاثولا ةفاك كلتمت ةلاح يأ دجوي ال ،اهضعب اودقف نيرخآ ،ةقيثو يأ كلتمي ال ضعبلا

 نوكلتمي نم مه تالاحلا لضفأ ،ريبك لكشب ةدوقفم داليملا تاداهشو رفسلا زاوج لثم ىرخأ قئاثوو ةرفاوتملا قئاثولا رثكأ نم

 .ةلئاعلا رتفدو ةيصخشلا ةيوهلا

 :ىلإ توافتلا اذه عجريو ةتوافتم جئاتن نايبتسالا رهظأ

 ليدب جارختسا ةلواحم وأ اهيلع ةظفاحملل عيطتسي ام لذبو اهيلع هصرح يلاتلابو نيبتسملل ةيمويلا ةايحلل ةقرولا ةيمهأ ً:الوأ

 .اهنادقف لاح يف اهنع

 ليصحت نم نكمتي ملً ابلاغ ةيروسلا تاطلسلا ةرطيس قطانم نم هجورخ دعب ةّينوناقلا نسلا غلب نم ّنأ ثيح رمعلا ً:ايناث 

 .قئاثولا مظعم

 

 )ةّيصخشلا ةقاطبلا( ةّيصخشلا ّةيوهلا

 زجاوحلا ىلع ءاوس عارصلا فارطأ لبق نم اهترداصم ةّيصخشلا ّةيوهلا نادقفل يساسألا ببسلا ّنأ نع نونَيبتسملا ثدحت

 نم نكمتي مل نملً اصوصخ اهجارختسال ةّيموكحلا ةرطيسلا قطانمل هجوتلا نم فواخملا .تامّيخملا لخاد وأ اهل ةعباتلا

 مهأ نم نايبتسالا نم ةفدهتسُملا قطانملا يف ةّيموكحلا تامدخلا رفاوت مدعو عئاض لدب جارختسال وأً اقباس اهيلع لوصحلا

 .ةّيصخش ّةيوه نوكلمي ال نينّيبتسملا نم )%13( .اهكالتما مدع بابسأ
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 ّةيوه نوكلتمي ال )24(و )18( نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا نيكراشملا نم )%2.65( نإف رمعلا ثيح نم جئاتنلا ليلحتب

 ال)45(و  )37( نيب مهرامعأ حوارتت نمم )%5.63(و ،نوكلتمي ال )36(و )25( نيب مهرامعأ حوارتت نمم )%4.64(و ،ةّيصخش

 .اهنوكلتمي مهعيمجف نايبتسالا ىلع اوباجأ نم 46 لا نس زواجت نم اّمأ ،نوكلتمي

 قئاثو جارختسال ةرسامسلا عم لماعتلا هنكمي الو لاقتعالا نمً افوخ ةّيموكحلا قطانملا ىلإ هجوتلا عيطتسي ال ّهنأ 6)س.أ( لوقي

 "هتيصخش تبثت ةقيثو يأ هيدل سيلو ءيش لك عاضأ ّهنأل

 

 قطانم ىلإ هجوتلاب يلهأ يل حمسي مل ةينوناقلا نسلا تغلب امدنع يننأل ةّيصخش ّةيوه كلمأ ال“ :بابلا ةنيدم يف ةحزانلا )ن.أ(

 تمقو ةكسحلا ةنيدم ىلإ يجوزو انأ تبهذ روزلا ريد نم حوزنلا دعب ،ةضراعملا لئاصف فوفص يف لتاقي يدلاو ّنأل ةيموكحلا

 دينجتلا تالمح نم يجوز ىلعً افوخ اهيلع لوصحلل يجوز عم رفسلا عطتسأ مل رهشأ دعب ،ّةيوه ىلع لوصحلل ميصبتلاب

 ."يرابجإلا

 باهذلل ةرطضم انأ ":ةيصخش تايوه بابلا ةنيدم يف يلحملا سلجملا ردصأ نأ دعب رثكأ تناع ،قئاثولا مظعم كلتمت )ف.و(

 قطانم ىلإ بابلا ةنيدمل يلحملا سلجملا نع ةرداصلا ةيوهلا لاخدإ عيطتسأ ال ،يتفيظو ةعباتمل ةموكحلا قطانم ىلإ ةرتف لك

 ةيطارقميدلا ايروسو ةموكحلا اهربتعت ةهج نع ةرداص ّةيوهلاف لاقتعالل ضرعتأ دق يّننأل ةيطارقميدلا ايروس قطانم وأ ةموكحلا

 نم ةريثك ةلئسأل ضرعتأ يتدوع دنعو ،ضراعملا ينطولا شيجلل زجاح رخآ دنع ةرايسلا قئاس ىدل ةيوهلا كرتا تنك ،ةيداعم

 لكشب ةماقإلا عيطتسأ ال ،بابلا ةنيدم يفً ايلاح ميقأو يلمع نم تلقتسا ،قئاسلا عم اهديعأ يتيوه ّنأل ينطولا شيجلا لبق

 ."يرابجإلا دينجتلا نس يف يدالوأ ّنأل ةيموكحلا قطانملا يف مئاد

 

 

 

 

 يصخشلا مهنمأ ىلعً اصرح تالباقملا يف نيكراشملل ةراعتسم ءامسأ مادختسا ّمت - يمهو مسا 6

 

 مهترطيس لالخ ةلوّدلا ميظنتل عباتلا ةبسحلا زاهج ينم اهذخأ نأ دعب ةلئاعلا رتفدو ةيصخشلا ةيوهلا تدقف " : )ن.ر( لوقت

 ."اهب يتبلاطم مغر اهوديعي ملو ،اهتبكترا ةفلاخم ىلع يل باقعك كلذو روزلا ريد ىلع
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 جاتنتسا

 يف هتيصخش تابثإل اهجاتحي عيمجلا ،ةيمويلا ةايحلاب رشابم لكشب لصتت ثيح ةّيصخشلا ّةيوهلا ىلع ظافحلا ىلع صرحلا

 .للشلل ةايحلا ضرعتت اهنودبو ةّيناسنإلا تادعاسملا ىلع لوصحلاو لقنتلا

 )ةيلئاعلا ةقاطبلا( ةلئاعلا رتفد

 اهئافلحو ةيروسلا ةيموكحلا تاوقلا تامجه عم اهدقف نم مهنم ،مهحوزن لالخ اهب صاخلا ةلئاعلا رتفد ةحزان لئاوع تدقف

 .رهنلا لامش قطانم يف ةلودلا ميظنتو ةيطارقميدلا ةيروس كراعم لالخ نيرخآو تارفلا رهن بونج قطانم ىلع

 .ةلئاع رتفد نوكلمي ال نينيبَتسملا نم )%29.5( يلاوح

 

 ّةيوهلا اوذخأو لوهلا ميخم ىلإ يلافطأ عم تلقن يجوز اهيف لتق يتلا زوغابلا ةيرق نم يجورخ دعب ":تاديسلا ىدحإ لوقت

 دوجو مدع ببسب بابلا ةنيدم ىلإ يلقن ماعلا لقنلا تارايس وقئاس ضفر ،يئابرقأ دحأ ةدعاسمب ةرتف دعب تجرخ ،ةّيصخشلا

 ماقتنالا نوديري مهنأل ينكس ناكم يلهأ فرعي نأ نمً افوخ ةقيثو يأ ىلع لوصحلل ىعسأ مل نكلو بابلا ىلإ تلصو ،ةيوه

 ."هترطيس لالخ مهكالمأ رداص ميظنتلا نأل ينم

 

 

 جاتنتسا

 ةلادعلا ةمّظنم مهتلباق نمم ددع ،ةيصخشلا ّةيوهلا دعب ةيولوألا ثيح نم ةيناثلا ةبترملا يف نينيبَتسملا قفو ةقيثولا هذه يتأت

 .ةلئاعلا رتفد اوزربأ لب ةيركسعلا زجاوحلا ىلع ةيصخشلا ةيوهلا اوزربي مل مّهنإ اولاق

 لالخو ةلودلا ميظنت ةرطيس ةرتف لالخ يدالوأب ةصاخلا داليملا تاداهشو ةلئاعلا رتفد اهنمو ةيصخشلا قئاثولا لك تدقف "

 "ةقباس )يسردم ءالج( ةّيسارد قئاثو ىلع دامتعالاب ةسردملاب يدالوأ قحتلا ،ليدب لح يأ ةّيتاذلا ةرادإلا يل مدقت مل ،حوزنلا

 ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم ثحاب عم ةلباقم يف ءاسنلا ىدحإ
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 داليملا ةداهش

 لاقو ةقيثو يأ مهيدل سيل مهدالوأ نإ اولاق )%33.6( ،نينيبَتسملا د الوأل داليملا تاداهش رفاوت نع ةلادعلا ةمّظنم تلأس

 .داليم ةداهش مهيدل مهدالوأ لك نينيبتسملا نم )%23.5( طقف ،كلمي ال رخآلا ضعبلاو مهيدل دالوألا ضعب نإ )41.9%(

 رفسلا بوجو طرتشي ثيح يدرفمب قشمد ىلإ رفسلا نم ينعنمي ناك ميظنتلا ّنأل يدالوأ ليجست نم نكمتأ مل ":)م.ز( لوقت

 ."نيلجسم ريغ نيرخآو لجسم مهضعب يدالوأ نآلاو ،جوز وأ بأ وأ خأ عم

 ةلكشم هجاو هنكلو ةيتوبثلا هقئاثو دقف يذلا )أ.خ( ديسلا بابلا ةنيدم يف يلحملا سلجملا نم تردص يتلا قئاثولا تدعاس

 اهنأ ىلع ةيلاحلا يتجوز ليجستب تمق ،نيدايملا ةنيدم ىلع فصقب تلتق يتلا ةقباسلا يتجوز نم ةلفط يدل ":لوقي .ىرخأ

 ."اهتدلاو

 جاتنتسا

 رادصإ ليجأت ةيناكمإ ىلع رشؤم يطعي اذهو هئانبأل داليم ةداهش ىلع لوصحلل ىعسي مل ّهنإ لاق نَيبَتسم )71( نع لقي ال

 ةيداملا ةفلكتلاو ةموكحلا قطانم ىلإ هجوتلا فواخم لظ يف ةصاخ ةّيمهأ رثكأ قئاثو رادصإ يف ليجعتلا لباقم ةقيثولا هذه

 لافطألا مرحي ام وهو 7ديقلا يموتكم ددع ةدايز ىلإ ةعقاولا ليجست مدع يدؤي .ةرسامسلا قيرط نع اهيلع لوصحلل ةبولطملا

 .ميلعتلا اهنم مهقوقح نم ريثكلا نم

 

 

 

 

 

 

 ةيبرعلا ةيروهمجلا ىلإ هلصأب يمتني وأ ةيروسلا ةيندملا دويقلا يف نيلجسم هادلاو وأ هدلاو ناك نم وه يروسلا ةيندملا لاوحألا نوناق قفو موتكملا 7

 ليجستلل ةدّدحملا ةدملا نمض هليجست متي ملو ،ةيروسلا
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 جاوزلا دقع

 ةلودلا رئاود يف ليجستلا نود نم يفرعلا جاوزلا اودمتعا مهمظعم ،جاوز دقع نوكلمي ال مّهنإ نينيبّتسملا نم )%30( لاق

  .روزلا ريد ىلع ةلودلا ميظنت ةرطيس لالخ جوزت نم ةصاخ ةصتخملا

 تامدخلا نإ )%50( لاقو ،ةيموكحلا قطانملا ىلإ هجوتلا نم فوختلاب جاوز دقعل مهكالتما مدع اوبّبس )%44( براقي ام

 .مهقطانم يف ةرفاوتم ريغ ةّيموكحلا

 قيرط نع ةيصخشلا تابثإل ةقرو جارختسا نم دب ال ةيادب ":بابلا ةنيدم يف قئاثولا ىلع لوصحلا ليصافت نع ثدحتي نامثع وبأ

 بابلا ةنيدم ةمكحم يف جاوزلا دقع تيبثت متي ،ءاصحإلا بتكم/سوفنلا ةرئاد نم ةيوهلا جارختسال ةمهم ةقرولا هذهو راتخملا

 رادصإب راتخملا موقي جاوزلا دقع مامتإ دعب ،سوفنلا ةرئاد نع ةرداصلا ةّيصخشلا تايوهلا عم اهرمأ يلوو ةجوزلاو جوزلا روضحب

 ىلإ هجوتلا مث ،لافطألل داليم تاداهش راتخملا ردصيو مهليجست متي دالوأ دوجو لاح يفو ةرسألا دارفأ لك نمضتي يلئاع نايب

 دقعو راتخملا نع رداصلا يلئاعلا نايبلا ىلع ءانب ةيكرتلاو ةيبرعلا نيتغللاب يلئاع نايب رادصإل ءاصحإلا بتكم/ سوفنلا ةرئاد

  .ةمكحملا نع رداصلا جاوزلا

 دقعو لافطألل داليم تاداهش ىلع لئاوعلا تلصح امك ةّيصخش ّةيوه ىلع اولصح بابلا ةنيدم يف نيحزانلا روزلا ريد يلاهأ

 مهدالوأ قاحلإو ةّيتايحلا مهرومأ مهيلع لهسيً اتقؤمً ّالح اهيف نونيبَتسملا ىري ،ةلئاعلا رتفد نع ضيعي يلئاع نايبو جاوز

 .ينطولا ىوتسملا ىلع يرذج لح داجيإ نيح ىلإ ميلعتلاب

 

 جاتنتسا

 ىلع لوصحلل تالكشملا مهأ نم ةدحاو ةطلسلا ةرطيس نع ةجراخلا قطانملا يف ةّيموكحلا تامدخلا رفاوت مدع ّنأ حضاولا نم 

 مهأ دحأ وهو ةيروسلا ةموكحلل ةيركسعلاو ةّينمألا ةطلسلا ةدوع نم فوخلاو ةبيرلاب هجاوي اهتدوع نأ ىلع ،ةيتوبثلا قئاثولا

 .نايبتسالا يف نيكراشملا فواخم
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 رفسلا زاوج

 ىلع لوصحلا ةفلكت عم ةنراقملابً انمث ىلغألاو تايلمعلا دقعأ نم نيحزانلاو نيئجالل ةبسنلاب يروسلا رفسلا زاوج ىلع لوصحلا

 يف رسي ريغ رمأ وهو ءوجللا دلب يف ةدمتعملا ةيروسلا ةيلصنقلا نم دعوم ىلع لوصحلا نم دبال نيئجالل ةبسنلاب ،ىرخأ قئاثو

 ىرخأو ةمزاللا قاروألا ميدقتل ةدحاو ،ةرم نم رثكأل رفسلا نم هبلطتي امو ،لاثملا ليبس ىلع ايكرت اهنم نادلبلا نم ديدعلا

 ةيروس لخاد رفس زاوج ىلع لوصحلا ئجالل نكمي .موسرك رالود )800(و )400( نيب حوارتي غلبم عفدو زاوجلا ىلع لوصحلل

 ىلع ميقملا يروسلا ئجاللا نم مدقملا رفسلا زاوج لبقت ال لودلا نم ددع ،ىلوألا ةجردلا نم بيرق دوجو لاح يف

 رطضي ام ءوجللا دلب يف ةيروسلا ةيلصنقلا نم ةجرختسملا تازاوجلا ىلع لماعتلا راصتقاو ةيروس لخاد نم رداصلاو اهيضارأ

 .ةدوعلاو دالبلا جراخ ىلإ رفسلل ئجاللا

 ةيموكحلا قطانملا ىلإ هجوتلا ىوس مهل رايخ الف نيحزان وأ نيميقم ًءاوس ةموكحلا قطانم جراخ نيدجاوتملل ةبسنلاب اّمأ

 .اهريغو لاقتعالاو قيقحتلا رطاخم نم هل ضرعتي نأ نكمي ام لك عم يصخش لكشب رفسلا زاوج جارختساو

 روكذلا ةبسن نإف سنجلا ساسأ ىلع جئاتنلا ليلحتبو ،رفس زاوج نوكلمي ال مّهنإ نايبتسالا يف نيكراشملا نم )%81( لاق

 .)%81( براقت يهوً ادج ةبيرق رفس زاوج نوكلمي ال نيذلا ثانإلاو

 مهرامعأ حوارتت نمم )%35.6( ،رفس زاوج نوكلمي ال )24(و )18( ب مهرامعأ حوارتت نمم )%7.7( نإف رمعلا ساسأ ىلع اّمأ

 نوكلتمي ال)46( ىلع مهرامعأ ديزت نمم )%4.6(و ،)45(و )37( نيب مهرامعأ نمم )%33( كلمي ال ،نوكلمي ال )36(و )25( نيب

 .رفس زاوج

 ،ةّيموكحلا قطانملا ىلإ هجوتلا نم فواخم مهيدل )%57.8( :ةيلاتلا بابسألل رفسلا زاوجل مهكالتما مدع نوكراشملا ازع

 .هيلع لوصحلل ةلواحم يأب اوموقي مل مهنإ )%15.9( لاقو ،ّةيداملا اهفيلاكت لمحت نوعيطتسي ال )19.7%(

 .نيكراشملا نم )%45( ل اببس تناك ةموكحلا ةرطيس نع ةجراخلا قطانم يف ةيموكحلا تامدخ رفاوت مدع

 بابسألا يه ةيموكحلا تامدخلا رفاوت مدعو ةطلسلا قطانم ىلإ هجوتلا نم فواخملا نإف رمعلا ىلإً ادانتسا بابسألا ليلحتبو

 ً.ايفاضإً اببس ّةيداملا فيلاكتلا لكشتو ً،اراركت رثكألا

 عباتلا ىسيع نيع زجاح ىلإ يتلئاع عم تلصو ":لوقي .حوزنلا قيرط ىلع رفسلا زاوج دقف نيدايملا ةنيدم نم حزان )أ.ب( ديسلا

 نافرك يف يتلئاع عم ينوعضوو ينم هوذخأف رفسلا زاوج ىوس ةقيثو يأ كلمأ ال يّننأ مهل تلقو ةيطارقميدلا ايروس تاوقل

 وأ يل ءاوس ةقيثو يأ ةراسخ ديرأ ال يّننأل زاوجلا طقف مهتيطعأو اهتيفخأ نكلو قئاثولا عيمج يدل ةقيقح ،زاوجلا تكرتو

 ."يتلئاعل
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 جاتنتسا

 يف ريكفتلا مدعل يلاهألا نم ةحيرش عفد امم ةنمآو ةرسيم تاءارجإب هيلع لوصحلا نكمي الف ةيقيقح ةدقع رفسلا زاوج لكشي 

 ىلع لوصحلل ّةيدامو ةينمأ ةرماغم ضوخ نم دبالف رفسلا ىلإ رطضي نم امأ ،ةيروس ةرداغم يوني ال نم ةصاخ هجارختسا

 .زاوجلا

 ةافولا ةداهش

 ةلاح ليجست لهاجتي ضعبلا نإف ةيصخشلا تاقاطبلا ىلع ءانب تادعاسم لئاوعلا اهيف ىقلتت يتلا ةصاخ حوزنلا قطانم يف

 سفن هجاوي ةيروسلا تاطلسلا رئاود يف ليجستلا ّنأ امك ،هتاصصخم صقن نمً افوخ ةرطيسملا ىوقلا سلاجم ىدل ةافولا

 ً.ايلاح اهجارختسا يف مامتهالا دعو ةينمألا تافوختلا ثيحً اقباس اهانركذ يتلا بعاصملا

 ةّيكلملا قئاثو

 ّنكمتيل ةّيكلملا قئاثو ىلع ظافحلا ىلع )2017 ماع نم يناثلا فصنلا( ريخألا حوزنلا ةجوم يف ةصاخ روزلا ريد وحزان صرح

 تاوقلا اهيلع رطيست يتلا قطانملا يف 8ءال/.سالا تالاح ديازت عم ةصاخ اهيلع ءاليتسالا لاح يف هتيكلم ةداعتسا نمً البقتسم

 .ّةيروسلا ةيموكحلا

 ّةيروسلا ةيموكحلا ةرطيس قطانم يفً اكلم كرت نم لك ،اهنوكلمي ال )%22.7(و ،ةّيكلملا تابثإ قئاثو نوكلمي )%69.3( يلاوح

 اوثدحت )%16( ،لزانملا ىلع ءاليتسالا نم فواخم مهيدل )%41.6( .ةديدع تافوخت هرواست ال مأ ةيكلملا تابثإ قئاثو هيدل ءاوس

 .ةّيكلم قئاثو ريوزت قيرط نع حزانلا صخشلا ةصح ىلع ءاليتسالا متي دق يلاتلابو اهيلع عزانتم تايكلم نع

 

 

 روزلا ريد يف تاكلتمملا ىلع ءاليتسالا ريرقت رظنا 8

 http://shorturl.at/hpS45  
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 ةفرغلا تقرحو يلزنم ةيطارقميدلا ايروس تمهاد نأ دعب لزنملا دقع تدقف ":ةلادعلا ةمّظنم مهتلباق نيذلا نيحزانلا دحأ لوقي

 ."دوهشلا قيرط نع الإ يتيكلم تابثإ نآلا يننكمي الو ليدب يأ جارختسا نم نكمتأ مل يتدوع دعب ،يقاروأ اهيف دجاوتت يتلا

 طباض يتوخأ دحأ نأ ةجحب ةطلسلا ةزهجأ لبق نم اهيلع ءاليتسالا متي نأ ىشخأ " .روزلا ريد يف هتوخأ عم ثاريم هل )أ.ب( ديسلا

 ."يموكحلا شيجلا نع قشنا

 تدقف ىضوفلا ةجيتنو مخض راجفنا لصحو ساف وبأ زجاح ىلإ تلصو ":لوقي .حوزنلا لالخ ةيتوبثلا هقئاثو لك دقف )ب.ع(

 ةيوه لك نع ةريل فلأ )50( عفد دعب ةيوه ىلع تلصح ةطلسلا نم برقم صخش ةدعاسمب ،ةكسحلا ىلإ تبهذ ،يقاروأ مظعم

 ."لاقتعالا نمً افوخ ينمألا عبرملا ىلإ لوخدلا عيطتسأ ال يّننأل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ةيرذج لولح راظتنا ..ةيروس يف ةيتوبثلا قئاثولا نادقف

 

PAGE 15 

JUSTICE FOR LIFE – APRIL 2020 

 ينوناقلا راطإلا

 يلودلا ىوتسملا ىلع

 ةيميلقإلا تايقافتالا نم ديدعلا كلذ تدكأ امك ةّيتوبثلا قاروألا ىلع لوصحلا يف قحلا ىلع ناسنإلا قوقحل ةّيلودلا ةعرشلا تدكأ

  .ةدعصألا فلتخم ىلعً الصؤم قحلا اذه نوكيل

 ةّينوناقلا ةيصخشلاب ناكم يأ يف ناسنإ لكل فرتعي نأ يف قحلا ىلع تصن 9ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم )6( ةداملا

 ةداملا نم )3و 2( ةرقفلا يف ءاج ،10ةّيسايسلاو ةّيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم )16( ةداملاً اضيأ هيلع تّصن ام وهو

 .هب فرعيً امسا ىطعيو هتدالو روف لفط لك ليجست بجي-2 ":دهعلا سفن نم )24(

 ."ةّيسنج باستكا يف قح لفط لكل-3

GHخادلا دBCD.لا نأش< ة/هيجوتلا ئدا6ملا نم لوألا أدبملا نم ىلوألا ةرقفلا
 مدق ىلع ،مهدلب يفً ايلخاد نودرشملا عتمتي ":تصن 11

 الأ بجيو .يلحملاو يلودلا نوناقلا بجومب تايرحو قوقح نم دلبلا يف نورخآلا صاخشألا هب عتمتي ام سفنب ،ةماتلا ةاواسملا

 .ً"ايلخاد نودرشم مهنأ ىوعدب تايرحلاو قوقحلا هذه نم يأب عتمتلا يف صاخشألا ءالؤه دض زيمي

 

 

 .ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا 9

 rights/index.html-human-declaration-https://www.un.org/ar/universal  

 .ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا 10

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html  

 .يلخادلا ديرشتلا نأشب ةيهيجوت ئدابم 11

 guiding.html-http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP  
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 .ناكم لك يف نوناقلا مامأ هصخشب فرتعي نأ يف قحلا ناسنإ لكل-1 ":)20( أدبملا نم )3و 2( ناترقفلا

 ةينوناقلا مهقوقحب عتمتلل قئاثولا نم مزلي ام لك مهل ةّينعملا تاطلسلا ردصت ً،ايلخاد نيدرشملا ةلاح يف قحلا اذه لامعإل-2

 ،صاخ هجوبو .جاوزلا تاداهشو داليملا تاداهشو ةيصخشلا ةيوهلا قئاثوو رفسلا تازاوج قئاثولا هذه نمض نمو ،اهتسراممو

 ،ةلوقعم ريغ طورش ضرف نود ،ديرشتلا ببسب ةدوقفملا قئاثولا نع ةضاعتسالا وأ ةديدج قئاثو رادصإ ةلأسم تاطلسلا رسيت

 ."ةبولطم ىرخأ قئاثو وأ قئاثولا هذه جارختسال داتعملا هتماقإ لحمل صخشلا ةدوع طارتشا ليبق نم

 ."مهئامسأب قئاثولا هذه ردصت نأ مهقح نمو ،ةمزاللا قئاثولا جارختسا يف قحلا ،ةاواسملا مدق ىلع ،لاجرلاو ءاسنلل-3

 

 تايتفلاو ءاسنلا قح نامض" )واديس( ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلل ةدحتملا ممألا ةنجلل )30( ةيصوتلا تصن

 نامضو ،ةينوناقلا نهقوقح ةسراممل ةمزاللا قئاثولا ىلع ،لاجرلا عم ةاواسملا مدق ىلع ،لوصحلا يف عازنلا نم تاررضتملا

 ةدوع طارتشاك ،ةفسعتم طورش ضرف نودوً اروف اهلادبتسا وأ قئاثولا رادصإ نامضو ،نهئامسأب قئاثولا هذه رادصإ يف نهقح

 قوقح ّةيقافتا قبس ام ىلع تدكأ امك ."قئاثولا كلت ىلع لوصحلل ةيلصألا نهتاماقإ قطانم ىلإ تادرشملا تايتفلاو ءاسنلا

 .)8و 7( نيتداملا يف 12لفطلا

 

 يلحملا ىوتسملا ىلع

 نوناك 4 خيرات /26/ مقر يعيرشتلا موسرملا قفو رداصلا يروسلا 13ةيندملا لاوحألا نوناق نم )5( ةداملا تمزلأ

 .ةّيندملا هتلاح ىلع أرطت يتلا تاعقاولا عيمج ليجستب نطاوملا 2007 ربمسيد/لوألا

 

 

 .لفطلا قوقح ةيقافتا 12

 https://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf  

 .ةيندملا لاوحألا نوناق 13

 http://www.syriamoi.gov.sy/portal/site/arabic/index.php?node=55333&cat=1831&  
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 يف نّودملا هديقل دانتسالاب ّالإ ةيصخشلا هتقاطب نطاوملا حنم نوناقلا سفن نم )51( ةداملا تاميلعت نم )3( ةرقفلا تمرح

 لوصحلل ةصاخلا ةرامتسالا ميظنتل روضحلاب نطاوملا ةداملا سفن تاميلعت نم )6( ةرقفلا تمزلأ امكً ارصح يندملا لجسلا

 .اهبحاص ةيصخش تابثإ ليلد ةيصخشلا ةيوهلا ّنأ )55( ةداملا تربتعاو .ةيصخشلا ةقاطبلا ىلع

 رضحي نأ بجيو تاذلاب اهبحاصل الإ ةيرسألا ةقاطبلا حنمت نأ نكمي ال ":نوناقلا نم )61 ( ةداملا تاميلعت نم )8( ةرقفلا قفو

 ."هلزنم يف ةقاطبلا هميلستل فظوم دامتعا زجعلا وأ ضرملا ةلاح يف نكميو ةّيصخشلا هتقاطب ةلالدبو يندملا لجسلا نيمأ مامأ

 .ةجوزلا وأ جوزلا امهو ةيرسألا ةقاطبلا ىلع لوصحلاب قحلا هل نم ةداملا سفن نم )أ( ةرقفلا تدّدح

 

 ةّيلودو ةّيلحم براجت

 ةيروس برغ لامش ةّيلحملا سلاجملا

 ىلع تفده يندم عمتجم تامّظنم نم ددع اهب تماق ةّيندملا لاوحألا تاعقاو ليجستو ةيتوبثلا قاروألا ظفحل ةديدع تالواحم

 ةديدج ةبرجت نع ثيدحلا نكمي ّةيروس قطانم هدهشت رارقتسا هبش دعبو مويلا ،رفاوتم وه ام عايض مدع اهجمارب نم لقألا

 قرش لامش ةتقؤم تناك نإو ةبرجت يأ زربت مل .)ايكرت نم ةموعدملا ةحلسملا لئاصفلا ةرطيس قطانم( ايروس برغ لامش

 حنمت ةيصخش فيرعت ةداهش ب فارتعالا ىلع ةيطارقميدلا ايروس تاوقل ةعباتلا ةيندملا سلاجملا رود رصتقي ثيح ةيروس

 جارختساب يروسلا لامشلا يف ةّيلحملا سلاجملا تأدب 2018 ماع امنيب ،ةّيصخشلل تابثإ يإ دوجو مدع لاح يف "نيموكلا" نم

 .ةّيمازلإلا ةيتوبثلا قاروألا نم ةعومجم

 جارختساب )نوتيزلا نصغو تارفلا عرد(ً ايلحم فرعت يتلاو ةيروس لامش ةحلسملا لئاصفلا ةرطيس قطانم يف ميقم لك مزلي

 طبر ،ةيروسلا ةموكحلا نع ةرداص ةيوه هيدل نم مهيف نمب رامعألا ةفاكلو بابلا يف يلحملا سلجملا رئاود نم ةّيصخش ّةيوه

 ةرداصلا ةيوهلا ىلع لوصحلاب لقنتلا ليهستو تايفشتسملا ىلإ لوخدلاو فئاظولاو تادعاسملا ىلع لوصحلا يلحملا سلجملا

  .ةيلئاع تانايبو جاوز دوقع بابلا يف سوفنلا رئاد ردصت امك ،هنع

 

 



 ةيرذج لولح راظتنا ..ةيروس يف ةيتوبثلا قئاثولا نادقف

 

PAGE 18 

JUSTICE FOR LIFE – APRIL 2020 

 ةّيقارعلا ةبرجتلا

 نم مهنيكمتل نييقارعلا نيحزانلل ةفلتخم تامدخ ميدقت ىلع نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا 14ةيضوفملا تلمع

  .تامدخلا هذه نم لئاوعلا فالآ تدافتسا ثيح ،ةيمسرلا ةيتوبثلا قاروألا ىلع لوصحلا

 وأ ةيندملا نوؤشلا بتاكم ىلإ لوصولاو كرحتلا نم لصوملا ةنيدم يحزان ىلع ةيقارعلا تاطلسلا اهتضرف يتلا دويقلا تعنم

 ةدعاسملا نييقارع نييلحم ءاكرش عم نواعتلاب ةيماسلا ةيضوفملا ترّفو ،اهلادبتسا وأ ةّيمسرلا قئاثولا ىلع لوصحلل مكاحملا

 .ىرخأ قئاثوو ةديدج ةيندم ةيوه تاقاطب ىلع لوصحلل

 وديغ ونورب حّرصو ددصلا اذه يف اهتمدق يتلا تامدخلا نعP 15اO(خ اهعقوم ىلع ةيضوفملا ترشن 2017 طابش/رياربف 27 يف

 تاطلسلاً ايعاد ،اذه مهلمع يف اهئاكرشو ةيضوفملا اهتدمتعا يتلا ةركتبملا بيلاسألاو دوهجلا نع قارعلا يف ةيضوفملا لثمم

 .ىرخأ قطانم يف بولسألا اذه رشن ىلإ ةيقارعلا

 :ةّيمسرلا قئاثولا ىلع لوصحلل نيحزانلل ةمدقملا تادعاسملا تلمش

 .نيماحم لالخ نم ةينوناقلا ةدعاسملا ميدقت .1

   .قالطلاو جاوزلاو ةافولاو ةدالولاب قلعتت ةديدج قئاثو رادصإب مايقلل تاميخملل ةلقنتم مكاحم ليكشت .2

 تايلمعلا يف نيحزانلا نع ةباينلاب فرصتلاب نيماحملل حمست يتلا تاليكوتلا رادصإل تاميخملل لدعلاب بتاك ةرايز .3

 .ةينوناقلا

 ةدالولا يثيدح لافطألل داليم تاداهش رادصإ يف ةدعاسملل ىونين يف يحصلا دهعملا نم لثمم نم تاميخملا ةرايز .4

 .ةحلسملا تاعومجملا ةرطيسل ةعضاخلا قطانملا يف ةرداصلا ةدالولا تاداهش لادبتساو

 

 

 .نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ة'ضوفملا 14

 https://www.unhcr.org/ar/4be7cc271c5.html  

 .ةحزانلا ةيقارعلا تالئاعلل ةينوناقلا ةدعاسملا رفوت ةيضوفملا 15

ttps://www.unhcr.org/ar/news/press/2017/2/58b400324.html?queryh=نييقارعلا20%نيحزانلا  
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 ةصالخلا
 نم نييندملا نم فالآلا تارشع مرحي ام اذهو اهترطيس نع ةجراخلا قطانملا يفً ايئاهن ةّيموكحلا تامدخلا رفاوتت ال .1

 ديقلا يموتكم فالآ مامأ نحن يلاتلابو اولجسي مل نيذلا لافطألا فالآ مهنمو ةيتوبثلا قئاثولا ىلع لوصحلا يف مهقوقح

 ّنأ امك .اهريغو ةّيحصلاو ةّيعامتجالا ةياعرلا تامدخو ميلعتلا لثم ةيساسأ تامدخ ىلع مهلوصح ىلع رثؤيس ام اذهو

 .ثرإلا نم نامرحلا ىلإ يدؤي تايفولا ليجست مدع

 ةيفيك لوح قلقلا ريثي روزلا ريد نم ميظنتلا باحسنا عم اهروهظ مدعو ةّيصخشلا تايوهلل ةلودلا ميظنت ةرداصم ّنإ .2

 ةّيصخش تايوه مدختست دقو يّرس لكشب لقنتت يتلا ةمئانلا ايالخلا ىلع هدامتعا لظ يف ةصاخو هلبق نم اهمادختسا

 .تايولوألا لوأ نم اهودقف نمل ةيتوبثلا قئاثولا نيمأتل لمعلا ّنإف انه نمو ً،اقباس ةرداصم

 مهقئاثو ىلع لوصحلل ةدوعلا نم نييروسلا فالآ ّةيروسلا ةموكحلا اهتحرط يتلا تاحلاصملا/تايوستلا نكمت مل .3

 ىلع لوصحلاب ةيموكحلا قطانملا ىلإ ةدوعلاب بغري ال وأ هنكمي ال نم ىلع لهست ةيزاوم ةيلآ دوجو نم دبال يلاتلابو

 .ةّيتوبثلا قئاثولا

 باحصأ بايغ لظ يف ةيعمتجملا 16تاقالعلا ىلعً البقتسم رثؤي دق ةيكلملا قئاثو ةصاخ قئاثولا نادقف رارمتسا ّنإ .4

 .ةيروسلا تاطلسلا اهذفنت يتلا ةعساولا ءاليتسالا تايلمعو ةّيلصألا مهقطانم نع كالمألا

 رئاودلا نم قئاثو ىلع لوصحلا ىلع دعاست دق ةوطخ ةموكحلا ةرطيس نع ةجراخلا قطانملا يف ليجستلا تايلمع .5

 .ةتقؤم ليجست تايلمع يه يلاتلابو ً.البقتسم قيبطتلل ةلباقو ةدّدحم تايلآ قفو ةّيموكحلا

 

 

 

 .لحلا لبسو تاعازنلا ةعيبطل ةيلوأ ةءارق مالسلاو روزلا ريد رظنا 16

 https://jfl.ngo مالسلاو/ - روزلاريد / 
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 حرتقم
 نادقف ةلكشمل لولح داجيإلً الخدم لكشي نأ نكمي فارطألا ةفاك عم لصاوتلا ىلع ةرداق ةدياحم ةهجك ةدحتملا ممألا لخدت ّنإ

 ةلوبقم تايلآ قفو لمعلل ىضم تقو يأ نم رثكأو مويلا ةوعدم نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا .قئاثولا

 نمو .ةّيلودلا نيناوقلاو ةيروسلا ةيلحملا نيناوقلا يعاري امب مهقوقح ىلع نييندملا لوصح فدهب عارصلا فارطأ فلتخم نم

 نواعتلاب ّةيروسلا تاطلسلا ةرطيس نع ةجراخلا قطانملا يف ةلقنتم مكاحم ليكشت ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم حرتقت انه

 قئاثولا ىلع لوصحلا لخدتلا اذه فدهي ،نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةّيماسلا ةيضوفملا معدو ةدعاسمبو فارطألا ةفاك عم

 نم ةدافتسالاو ،ةمئاد ىرخأب ةتقؤملا قئاثولا لادبتساو قالطلاو داليملا ةداهشو جاوزلا ادقعو ةيصخشلا ةقاطبلاك ةيساسألا

  .ةينوناقلا تايلمعلا يف نيحزانلا نع ةباينلل نيماحم ليكوت ليهستو .هتحص نم ققحتلا دعب تقؤملا يلحملا قيثوتلا
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 تايصوتلا
 :ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم يصوت

 تاذ ةيلودلاو ةيلحملا تامّظنملا عم نواعتلاو اهلامهإ مدعو ةّيصخشلا قئاثولا لكب ظافتحالا ىلإ روزلا ريد يلاهأ ةفاك .1

 .ةّيتوبثلا قئاثولا ظفح ىلإ ةفداهلا ةيقادصملا

 :ّةيروسلا ةموكحلا .2

 .قئاثولا ىلع لوصحلا لهست تايلآ يف طارخنالاو مهقئاثو ىلع نينطاوملا لوصح ةلقرع مدعو ةّينوناقلا اهتابجاوب مازتلالا

 :ّةيروس برغ لامشو قرش لامش ةرطيسملا ىوقلا .3

 نكمت تايلآ داجيإ نيح ىلإ ضرغلا اذهل بتاكم ءاشنإو تقؤم لكشب مهقطانم يف ةلصاحلا تاعقاولا عيمج قيثوت •

 .ةّيموكح قئاثو ىلع لوصحلا نم يلاهألا

 نع ةرداص ةّيتوبث قئاثو ىلع لوصحلا نييندملا ىلع لهست ةقوثومو ةنمآ ةّيلبقتسم تايلآ عم طارخنالاو نواعتلا •

 .ّةيروسلا ةموكحلا

 :ّةيروتسدلا ةنجللاو يلودلا ثوعبملا .4

 ءاتفتسا يأ ءارجإ لاح يف ظوحلم لكشب رثؤتس اّهنأ ةصاخ ةيتوبثلا قئاثولا ىلع لوصحلا ةلكشمل يرذج لح هاجتاب يعسلا

 .ةّيتوبثلا مهقاروأو ةيصخشلا مهتاقاطبل نييندملا فالآ نادقف ثيح ةيباختنا ةيلمع يأ وأ يلبقتسم

 :ةدحتملا ممألا .5

 ىلع طغضلا ىلع ةرداقلا ةحلصملا تاذ تاهجلاو ايروس يف عارصلا فارطأ عم نواعتلاب ةلكشملا هذهل لولح داجيإ يف طارخنالا

 نييندملا قوقح مدخي امب قيبطتلل ةلباق لولح عضوو ،فارطألا فلتخم

 

 


