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 ءاليتسالا ةننوق :)7( مقر نوناقلا
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 قايسلا
 كالمأ ةيامحو ةرادإ" مسا تحت 2020 ماعل )7( مقر 1نوناقلا ايروس قرشو لامشل ةيتاذلا ةرادإلل ماعلا سلجملا ردصأ

 .اهترطيس قطانم يف ايروس جراخ نيميقملا نييروسلا كالمأ ةرادإل "بئاغلا

 ةّدم( ةمئاد ةماقإ ميقيو ،اهمكح يف ام وأ ةيروسلا ةيسنجلا لمحي نم لك" ،نوناقلا بسح بئاغلا حلطصم لمشي

 ليكشت ىلع نوناقلا صنيو ."ايروس يف ةيناثلا وأ ىلوألا ةجردلا نم هبراقأ نم دحأ ميقي الو ،ايروس جراخ )رثكأ وأ ةنس

 كالمأ رصحو ،ةيرادإلا لامعألا لكب مايقلا اهتمهمو نامّيق اهسأرتي ًاصخش )11( نم نوكتت "بئاغلا كالمأ ةيامح" ةنجل

 امنإو بئاغلا كالمأ ءارشو عيب يف قحلا نوناقلا بسحب ةنجللا كلتمت الو .اهيلع ظافحلاو اهتنايصو نيبئاغلا لاومأو

 .عمتجملا ةيمنت ةمدخ يف اهعضوو هكالمأ رامثتسا يف قحلا اهل

 لبق نم ،هنم ةوجرملا ةياغلاو هتيعرش ىدم نع تالؤاستلاو تاداقتنالا نم ديدعلا هجاوو ،لدجلا نم ريثكلا نوناقلا راثأ

 نييروسلا لبق نم ةصاخو نوناقلل يبعشلا ضفرلا نع ًالضف ،يندملا عمتجملا تائيهو تامظنمو ةيقوقح تامظنم

 ضعب اهشيعت يتلا ينمألا رتوتلا ةلاح عم نوناقلا رادصإ نمازت .رشابم لكشب مهّسم نيذلاو جراخلا يف نيميقملا

 هذه تربجأف .اهيف 3نييرئاشع ءاهجو 2تالايتغا ةيفلخ ىلع روزلا ريد يف ًةصاخو ،ايروس قرش لامش يف قطانملا

 
 ةيتاذلا ةرادإلا نع رداصلا بئاغلا كالمأ ةيامح نوناق 1

https://2u.pw/wPQSD 
 .2020 ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم -ناسنإلا قوقح تاكاهتناو شهلا رارقتسالا تايعادت 2

https://2u.pw/E7ynv 
 .2020 ،نييرئاشع ءامعز قحب روزلا ريد يف ةرركتملا لايتغالا تايلمع ةّدشب نيدت ةيروس ةمظنم 11 3

https://2u.pw/fA78I 
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 ةيتاذلا ةرادإلل ماعلا سلجملا نع رداصلا (43) مقر رارقلاب نوناقلا ذيفنت فقو ىلع ةيتاذلا ةرادإلا ًةعمتجم لماوعلا

  ءارج نم لصحت نأ نكمي يتلا تايعادتلا" ب  كلذ ًةرربم 2020 سطسغأ/بآ 12 خيراتب

 )7( مقر نوناقلا ذيفنت فقو رارق نع ةروص

 يف رظنلا ةداعإ" ىلع لمعي نأ ىلع "هداوم ريسفت يف فالتخالاو همهف ءوس نع ةمجانلاو نوناقلا اذه قيبطت

  .تاكاهتنا نم نوناقلا هنمضتي ام ىلع ًءانب سيلو ."ةقطنملا ءانبأ تاعلطتو قوقح بكاويل هتغايص ةداعإو نوناقلا اذه

 

 يأ ىناوتت ملو ،ريمدتو فصقو 4ءاليتسا نم ةفلتخم تاكاهتنال نييروسلا كالمأ تضرعت ،عستلا عارصلا تاونس لالخ

 لالغتسا ةلواحم نع ةيتاذلا ةرادإلا ىلإ ًالوصو ةلودلا ميظنتب ًارورم ةيروسلا ةموكحلا نم ًءادتبا ةرطيسم ةّوق

 
 .2020 ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم -روزلا ريد يف تاكلتمملا ىلع ءاليتسالا 4

pw/TkgjFhttps://2u. 
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 ةموكحلا نع رداصلا )10( مقر 5نوناقلاك نيناوق نسب ءاوس ،مهكالمأ ىلع اهترطيس ضرفل ،نيحزانلاو نيئجاللا

 .عقاولا رمألاو ةوقلا مكحب رشابملا ءاليتسالا قرطب وأ ،2018 ماعلل ةيروسلا

 ةيكلملا قح
 .ةثيدحلا ريتاسدلاو ةيلودلا قيثاوملل ًاقفو ةيناسنإلا قوقحلا نم يعيبطو ٌيساسأ ٌقح وه ةيكلملا يف قحلا ّنإ

 دحأ ديرجت زوجي الو ،كلمتلا يف قحلا صخش لكل" :ىلع صنت ناسنإلا قوقحل يملاعلا 6نالعإلا نم )17( ةداملاف

 ىلع دكؤت يرصنعلا زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا 7ةيقافتا نم )5( ةداملا نإف كلذكو ،"ًايفسعت هكلم نم

 نم ًالك نإف كلذ نع ًالضف .هريغ عم كارتشالاب وأ هدرفمب ،كلمتلا قحب ،زييمت نود ،ناسنإ لك عتمت نامض ةرورض

 ،ناسنإلا تابجاوو قوقحل يكيرمألا 9نالعإلاو ،ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةيقافتالاب 8قحلملا يفاضإلا لوكوتوربلا

 اذه ةيامحو نامض بوجوو كلمتلاب ناسنإ لك قح ىلع دكؤت اهلك بوعشلاو ناسنإلا قوقحل يقيرفإلا 10قاثيملاو

 .يفسعت ديرجت يأ نم قحلا

 
 تادحولل ماعلا يميظنتلا ططخملا نمض رثكأ وأ ةيميظنت ةقطنم ثادحإ زاوجب يضاقلا 2018 ماعل )10( مقر نوناقلا 5

 .ةّيروسلا ءارزولا سلجم ةسائر عقوم ، ةيرادإلا

https://2u.pw/ejXZF 
 .1948 ربمسيد/لوألا نوناك 10 خيراتب رشنو دمتعا ،ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا 6

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html 
 ذافن ءدب -ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا نع ةرداصلا يرصنعلا زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلل ةيلودلا ةيقافتالا 7

 .1969 رياني/يناثلا نوناك 4 خيراتب ةيقافتالا

RD.aspxhttps://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CE 
 .)1( ةداملا ،1952 ةيساسألا تايرحلاو ناسنإلا قوقح ةيامح ةيقافتاب قحلملا يفاضإلا لوكوتوربلا  8

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ARA.pdf 
 .1948 ناسنإلا تابجاوو قوقحل يكيرمألا نالعإلا نم )23( ةداملا 9

http://hrlibrary.umn.edu/arab/am15.html 
 .1981 بوعشلاو ناسنإلا قوقحل يقيرفألا قاثيملا  نم )14( ةداملا10

http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html 
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 قح" :ّنأ ىلع  ةيتاذلا ةرادإلا نع رداصلا يعامتجالا دقعلا قاثيم نم (49)11 ةداملا تصن دقف ،يلحم ديعص ىلعو

 ."ةناصم ةصاخلا ةيكلملا

 ةصاخلا ةيكلملا يف قحلا ىلع دكؤت 2012 ماعل ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا 12روتسد نم )15( ةداملا نإف كلذكو

 .لداع ضيوعت لباقمو نوناقلل ًاقفو ةماعلا ةحلصملل الإ اهعزن عنمتو ةيعامجو ةيدرف نم

 نوناقلا ليلحتو ةسارد
 نوناقلا حور عم ىفانتتو ةيكلملا قحل ًاكاهتنا لكشت يتلاو ،نوناقلا يف ةّيلدجلا داوملا ضعب دنع فقوتلا نم ّدب ال

 .هنم فدهلاو

 ريغلل ًاقوقح بترت يتلاو بئاغلا كالمأ ىلع نوناقلا اذه رودص لبق ةمربملا دوقعلا " ّنأ ىلع ةحارص صنت )4( ةداملا

 ةبترتملا قوقحلاب لخت اهّنأ نع الضف ،هكلمب فرصتلا يف هتيرح نم دحتو ،درفلا ةدارا ةداملا هذه رداصت "ةتقؤم

 نمل حلصأ ناك اذإ ّالإ يعجر رثأب ام نوناق قيبطت نكمي ال هنوك نع كيهان ،عورشم ينوناق فرصت ةجيتن ريغلل

 اهيطعي يتلا ةّدملا نإف كلذك .يعجر رثأب ديدجلا نوناقلا قيبطت نم بئاغلل ةحلصم الف ،ةلاحلا هذه يفو ،مهلمشي

 اهرشن خيرات نم ًاموي نيثالث" ةّدمب ةدّدحملاو ،"بئاغلا كالمأ ةرادإ ةنجل" تارارق ىلع ضارتعالل )7( ةداملا يف نوناقلا

 ًاساسأ حضوت ملو دالبلا جراخ ًاساسأ مه نيذلا نّينعملا ةحلصم يعارت ال "رصقأ امهيأ اهب هملع وأ تانالعإلا ةحول يف

   .(8) ةداملا رارقلا تردصأ يتّلا ةنجللا سفن مامأ ضارتعالا متي نأ يقطنملا ريغ نمو .غيلبتلا ةيلآ

 نوكي نأو ىواعدلا عفر -هضوفي نم وأ- مّيقلل" هيلع ًاعدُمو ًايعدم نوكي نأ يف قحلا مّيقلل )6( ةداملا تطعأ

  ."هكالمأو بئاغلاب قلعتت يتلا اياضقلا ةفاكب ةلادعلا نيواود مامأ بئاغلا لثميو ،هيلع ىعدمو صخش يأ دض ًايعّدم

 
 رداصم كلتمي يروس يمالعإ نم يعامتجالا دقعلا قاثيم نم ةخسن ىلع ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم تلصح 11

 .ايروس قرش لامش ةّيناديم
12 https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sy/sy014ar.pdf 
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 يتلا بويعلا نأ الإ ةيعامتجالا ةلادعلا ناويد مامأ ةنجللا نع ةرداصلا تارارقلاب نعطلا حيتت )9( ةداملا نأ نم مغرلابو

 يف ًاكوكشم  نعطلل ةصرف يأ نم لعجت ةينهملاو ةيلالقتسالاب ةقلعتملا ةصاخ 13يئاضقلا ماظنلا بوشت

 .اهتيلاعف

 ام نوناقلا حضوي ال امنيب ،"عمتجملا ةيمنت ةمدخ يف اهعضوو بئاغلا كالمأ رامثتساب" ةنجلل حمست )10( ةداملاو

  .ليوأتلل لاجملا حسفي امم "عمتجملا ةيمنت" ـب دوصقملا

 وأ وه هتدوعب ،اهترمثتسا دق ةنجللا تناك لاح يف "اهعير " وأ "بئاغلا كالمأ ةداعإ" طرتشت )14(و )12( و )11( داوملا

 لوحت يتلا قئاوعلا لك انلهاجت ام اذإف ،"ايروس يف ةمئادلا ةماقإلا" ةّين عم ةيناثلا وأ ىلوألا ةجردلا نم هبراقأ دحأ

  .كلذل ينوناق رربم نود ،هتماقإ ناكم رايتخا يف هقحو صخشلا ةيرح نم دحت داوملا هذهف "نيبئاغلا" ةدوع نود

 هنأ ىلع ةحارص صنت يتلا )15( ةداملا يف ينوناق رربم نود هكلمب فرصتلاب درفلا ةيرح نوناقلا دّيقي ىرخأ ةّرمو 

 ..اهل همالتسا نم ةدحاو ةنس لالخ ةنجللا نم هكالمأ مّلستو داع يذلا بئاغلا نع ردصي ينوناق فرصت يأب دتعي ال"

 حيضوت نود ."مازتلا يأ ماربإ لبق فرصتلا اذه هل حيتي ةنجللا ةسائر لبق نم يطخ نذإ " ىلع هلوصح ةلاح يف ّالإ

 .ال مأ هكلمب فرصتلا يف قحلا درفلل ناك نإ ررقيس اهيلع ًءانب يتلاو "ةنجللا سيئر" اهعبتي نأ بجي يتلا ريياعملا

 قحلا نمرألاو نييروشآلا نايرسلل" ّنأ ذإ ،قرعلا ساسأ ىلع ةيزيمت نوناقلا اذه نم )19( ةداملا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 اهنكمت )ب( ةرقفلا يف ةيفاضإ ةيحالص ةنجللا هذه حنمتو ،"نوناقلا اذه ماكحأ ذيفنتل مهلبق نم ةنجل ليكشت يف

  .اهرامثتسا طقف سيلو ايروس قرش لامش يف نيدوجوملا نمرألاو نييروشآلا نايرسلا كالمأ ءارشو عيب نم

 هلحم لحيو ليصألاك ربتعي ةينوناقلا ئدابملا ىلإ ًادانتساو يذلا ،ليكولا رود امامت نوناقلا لهاجتي ،ىرخأ ةيحان نمو

 "بئاغلا " نم نوناقلا بلطتيو ،فارطألل ةرحلا ةدارإلا نع ربعي 14ةلاكو دقع ىلع ًءانب ةينوناقلا تافرصتلا ةفاكب مايقلل

   .طقف ةيناثلا وأ ىلوألا ةجردلا نم هبراقأ دحأ روضح وأ هصخشب روضحلا

 
 .2020 ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم -ةلادعلا قيقحتل ةيساسأ تاوطخ..ةلودلا ميظنت رصانع ةمكاحم 13

https://2u.pw/GKyC5 
 .ةلاكولا دقع ،صاخلا نوناقلا ،ةيبرعلا ةعوسوملا 14

ency.com.sy/law/detail/163983-http://arab 
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 ةصالخ
 ةيساسأ ًاقوقح كهتني هنأ ذإ .حضاو يعيرشت روصق ىلع لّدت يتلا ةينوناقلا تاوجفلا نم ديدعلا نوناقلا لّلختي

 اهشاع يتلا ةيواسأملا عاضوألا لغتسيو ،ةّيزيمت ةقيرطب نييروسلا لماعيو ،ةيلودلا نيناوقلا يف ةناصمو ةيمحم

 مامأ ًاقئاع فقت يتلا ةنهارلا عاضوألا رابتعالا نيعب ذخأي الو ،ةيضاملا عستلا تاونسلا لالخ نويروسلا اهشيعيو

 كلذك.ضرتفم وه امك رخآ نوناقب سيلو رارقب نوناقلا ذيفنت فقو مت دقف ،كلذ ىلإ ةفاضإ .مهكالمأ ةرادإو مهتدوع

 ةّيعمقلا اهتاءارجإ ةجيتن اهترطيس قطانم نم نييندملا فالآ جورخ" يف 15اهرود لهاجتت ةيتاذلا ةرادإلا ّنإف

 بيهرتلاو يرابجإلا 18دينجتلاو ناسنإلا قوقح 17تاكاهتناو اهمكحل 16نيضراعملاو ءاطشنلل ةينمألا تاقحالملاو

  ."ةقطنملا ةرادإ يف 19دّرفتلاو ءاصقإلاو

 رثكأ برتقيو ،نيبئاغلا كالمأ ةيامح وهو هنم وجرملا فدهلا عم _ ضراعتي هنأو لب_ بسانتي ال نوناقلا نومضم نإ

 قاقشنالا ديزيو ،ةيهاركلا باطخ نم ززعيو .مهقوقح نم مهنامرحو مهكالمأ ىلع ءاليتسالل "ةينوناق" ةليسو نوكيل

 ةليسو نوكيل نوناقلا اذهل ةيتاذلا ةرادالا لالغتساب فوختلا نم ديزيو  .ايروس قرش لامش يف عمتجملا تانوكم نيب

 .جراخلا يف نيميقملا اهيضراعمو اهموصخ نم ماقتنا وأ طغض

 
 

 .2020 ،يدلب بنع -ايروس يقرش لامش "بئاغلا كالمأ" نوناقل ةديدجلا ةغايصلا يف اهيفالت نم دبال طاقن 15

18yw2gUwCZrviC_6GCaRhttps://www.enabbaladi.net/archives/407609?fbclid=IwAR37d6DyfagNIj5MlQqxsq

cn2o7YGMmY1K4uDZY 
 لجأ نم نويروس ةمظنم-رهشأ ةّدعل مهزاجتحا دعب يدركلا لبقتسملا رايت يف ءاضعأ نع جرفت "ةّيتاذلا ةرادإلا شياسأ" 16

 .2018 ،ةلادعلاو ةقيقحلا

sy.org/ar/1031/-https://stj 
 .2020 ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم -نيعألل هيوشتو يئابرهك قعص راثآ 17

https://2u.pw/JvITs 
 ةلادعلل يروسلا زكرملا- لافطألا دّنجت ةيطارقميدلا ايروس تاوق تلازام ،ةسرامملا هذه رظح ىلع ماع رورم دعب 18

 .2020 ،ةلءاسملاو

https://2u.pw/Iu8hX 
 .2020 ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم - ةبيعملا ةكراشملا 19

https://2u.pw/pYkge 
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 تايصوت
 

 تاهجلا نع ةرداصلا لاعفألا ةيعورشمل ناضرعتي ال ناسنإلا قوقحل يلوّدلا نوناقلاو يلوّدلا يناسنإلا نوناقلا نإ

 ناضرفي نينوناقلا نيذه نأ الإ ،تاعامجلا هذه كولس راثآ ميظنت ىلع نالمعي امنإو ،ةّيموكحلا ريغ ةلعافلا ةحلسملا

 تاهجلا عتمتت نأ لاوحألا نم لاح يأب نكمي ال يلاتلابو ،ناسنإلا قوقح كهتني عيرشت يأ نست ال نأ لوّدلا ىلع

 .ناسنإلا قوقح كهتنت تاعيرشت رادصإ قحب ةيموكحلا ريغ ةلعافلا ةحلسملا

 ىلع ةجراخلا ةحلسملا تاهجلا نع ةرداصلا تاءارجإلاب فرتعت مل ةيروسلا ةموكحلا نأ ىلإ ريشت ةيروسلا ةبرجتلا نإ

 ةرادإلا نع هرودص لمتحملا نمو ردص ام نإف يلاتلابو ،ةّيكلملا قوقحو ةيتوبثلا قاروألاب قلعتي ام ةصاخ ،ةلوّدلا

 .كلملا باحصأ قوقح ىلع رثؤي ًاينوناق ًاعازن ًالبقتسم لّكشي دق ةيكلملاب ةصاخ نيناوق نم ةيتاذلا

 :وعدت ةمظنملا نإف نيناوقلا هذه لثم رادصإ ىلع ةرادإلا تّرصأ لاح يف

 :ةيتاذلا ةرادإلا-1

 اهمايقل ةبسانملا فورظلا ةئيهتو ،ةطلس لك رود حيضوتو ديدحتو ،تاطلسلا نيب لصفلا أدبم ليعفت -

 لمعب ةيذيفنتلا تاطلسلا لبق نم لخدت دوجو ةقباس 20ريراقت لالخ نم نّيبت ثيح ،ةقلطم ةيلالقتساب اهلمعب

 .ىرخأ تاطلس

 ،اهرودص لبق ةيتاذلا ةرادإلا نع ةرداصلا نيناوقلا ةساردل صاصتخالاو ةربخلا يوذ نم ةينوناق مقاوط نيكمت -

 قلعتي اميف ءاوس ،اهتاحرتقمو اهتايصوتب ذخألاو ،ةيراشتسالا اهتفصب ةيقوقحلا تامظنملا رود ليعفتو

 .ٌاقحال ةيتاذلا ةرادإلا نع ردصتس يتلا نيناوقلا نم هريغب وأ ،هتغايص تديعأ لاح يف )7( مقر نوناقلاب

 
 .)13( مقر شماهلا يف دراولا عجرملا ىلع عالطالا نكمي ديزملل 20
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 عمتجملاو نيصتخملا ىوتسم ىلع ،ةيتاذلا ةرادإلا نع ردصت يتلا نيناوقلاب قلعتي اميف شاقنلا باب حتف -

 فلتخمل ليثمت هيفو هتاجايتحاب ةفرعم رثكألاو ،يلحملا عمتجملا نم ًابرق رثكألا ةهجلا هتفصب يندملا

 .تانوكملاو تائفلا

 .اهزيزعتو اهتطلس تحت نيلومشملا نينطاوملا قوقح ةيامحب اهتايلوؤسمب مازتلالا -

 .تانوكملا نيب زييمتلا وأ ةيسايس بساكم قيقحتل اهتاطلس مادختسا مدع -

 :ةيلودلا تامظنملا-2

 قرشو لامش يف عارصلا فارطأ فلتخم نم ةبكترملا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا قيثوتو دصرلا لامعأب رارمتسالا

 نيدجاوتملا ناّكسلا قوقح رشابم لكشب سمتو ةيتاذلا ةرادإلا نع ردصت يتلا نيناوقلا كلت اهنم ةصاخو ،ايروس

 قلعتي امب تايصوتلا ميدقتو ،ةيلوّدلا نيناوقلا عم اهقباطت ىدم ةساردو ،اهنم نيرجاهملا وأ اهترطيس قطانم يف

 .اهب

 :يلودلا فلاحتلا تاموكح -3

 ،ةيقوقحلا تامظنملا تايصوت نيمضتو اهبكترت يتلا تاكاهتنالا نع يروفلا فقوتلل ةيتاذلا ةرادإلا ىلع طغضلا

 .ةفاك نييندملا قوقح ةيامح نمضت يتلا تاحالصإلا ةفاكب مايقلاو

 

 


