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 ةمّدقم
 دعب ةصاخ روزلا ريد ةظفاحم يف ءاسنلاب شّرحتلاو يسنجلا لالغتسالا تالاح تديازت

 لجأ نم ةلادعلا ةمظنم تقّثو .نآلا ةياغلو 2012 ماعلا نم ًاءدب اهلهأ نم فالآلا حوزن

 دوهشلا ىلإ ثيدحلا لالخ نم .رثكأ تالاح دوجو ةمظنملا عقوتت ،تالاح سمخ 1ةايحلا

 نييسنجلا شرحّتلاو لالغتسالل نضّرعتي يتاوللا ءاسنلا باتنت فوخلا نم ةلاح ّنإف

 .اهب حيرصتلا نم ّنهعنمي ام اذهو

 هل نضّرعت اّمع نثّدحت روزلا ريد نم 2نيتديسل نيتداهش ىلع ةلادعلا ةمّظنم تلصح 

 لبق نم يسنج لالغتسا نع ثدحتت 3 ىلوألا ةداهشلا .شّرحتو يسنج لالغتسا نم

 ةيرق يف عقاولا بشخلا وبأ ميخم يف ةيئاذغلا تادعاسملا عيزوت نع نيلوؤسملا دحأ

 اهريدم لبق نم يسنجلا لالغتسالل تضّرعت ةسّردمل 5 ةيناّثلا ةداهشلا اّمأ ، 4بشخ وبأ

 ايروس تاوق ةرطيسل ةعضاخلا قطانملا يف روزلا ريد سرادم ىدحإ يف رشابملا

  .ةيطارقميدلا

 لالغتسا ةءاسإ ةلواحم وأ ةّيلعف لالغتسا ةءاسإ يأ ىلإ يسنجلا لالغتسالا ريشي"

 كاهتنالا اّمأ ."ةّيسنج برآم قيقحت لجأ نم ةقثلل وأ ذوفنلا يف توافتل وأ فعض ةلاحل

 ،ًاّيسنج ًاعباط لمحي يذلا يندبلا يّدعتلاب ديدهتلا وأ لعفلاب يدعّتلا" وهف يسنجلا

 .6"ةّيرسق وأ ةئفاكتم ريغ فورظ لظ يف وأ ةّوقلا لامعتساب ءاوس

 
1 https://jfl.ngo/ 

 
 .يصخشلا مهنمأ ىلع ًاظافح كلذو دوهشلا بلط ىلع ءانب ةراعتسم ريرقتلا يف ةدراولا ءامسألا 2
 2020 ربمتبس/لوليأ 20 خيراتب رشابم لكشب ةدهاشلا عم ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم ةثحاب اهترجأ ةلباقم  3
 .ةّيناسنإلا تامظنملاو ةّيتاذلا ةرادإلا هيلع فرشت يذلا ديحولا ميخملا اهيف ،ةرسكلا ةيحانل ةيرقلا عبتت 4

https://bit.ly/36XFfxq 
 
 2020 ربمتبس/لوليأ 23 خيراتب رشابم لكشب ةدهاشلا عم ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم ةثحاب اهترجأ ةلباقم  5
 نيرشت 9 -يسنجلا كاهتنالاو يسنجلا لالغتسالا نم ةيامحلل ةصاخ ريبادت لوح ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ةرشن نم 6
 2003 ربوتكأ/لوألا

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=ST%2FSGB%2F2003%2F13&Language=E&DeviceType=Desktop 
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 وأ ،ةّيسنج ةمدخ بلط وأ اهيف بوغرم ريغ ةّيسنج ةردابم يأ وه" يسنجلا شرحتلا

 يسنج عباط يذ رخآ كولس يأ وأ ،يسنج عباط تاذ تاءاميإ وأ يدسج وأ يظفل لعف

 دنع لالذإلاو ةناهإلاب رخآ صخش روعش يف بّبستي نأ ،لوقعم لكشب ،رّوصتُي وأ عّقوتي

 عباط تاذ ةئيب قلخي نأ وأ فيظوتلل ًاطرش هلعج دنع وأ لمعلا عم فرصتلا اذه لخادت

  .7"درفنم ثدح وأ يكولس طمن لكش ىلع نوكي دقو .يمّجهت وأ يئادع وأ يبيهرت

 كاهتنالا مغر توكسلا
 ،لافطأ ةعبرأ تبجنأو اهرمع نم ةرشع ةعساتلا يف ْتجوزت ،ًاماع نيثالثو ةعبس ىدُه

 روزلا ريد ةنيدم يف 8ةيديمحلا يح تفدهتسا ةّيوج ةراغ ةجيتن 2015 ماعلا يف اهجوز يفوت

 .اهلافطأ نع ةلوؤسم تحبصأو

 

 رخاوأ يف روزلا ريد ةنيدم ىلإ ةّيماظنلا تاوقلا لوخد دعب" :ةلادعلا ةمّظنمل ىدُه لوقت

 لبق نم انيلع ضبقلا ءاقلإ ّمت نكلو ،يروسلا لامشلا ىلإ برهلا انلواح 2017 ماعلا

 يجارخإ ّمت نأ ىلإ كانه ُتيقب ثيح بشخ وبأ مّيخم ىلإ انلقنو ةيطارقميدلا ايروس تاّوق

 ." 2019 ماعلا فصتنم يف

 دحأ لبق نم تاقياضمل مّيخملا ىلإ اهلوخد نم نيرهش يلاوح دعب ىدٌه تضّرعت

 ًةيادب باشلا لواح ":لوقت .ةّيناسنإلا تادعاسملا عيزوت نع نيلوؤسملا نيفظوملا

 صصق لالخ نم دعب اميف يل نّيبت نكل ،ةميلس هتّينو يب ٌبجعم هنأ هتننظ ،يّنم بّرقتلا

 ،ةقادص ةقالع ّنهب ينتطبر يتاللاو ميخملا يف تادجاوتملا ءاسنلا ضعب نم اهتعمس

 عيزوت ماّيأ دحأ يف ":ىدُه لمكت ةثداحلا ليصافت نعو  ."ءاسنلاب شّرحت قباوس هل ّنأ

 ام لك يل رّفويسو ينبحي هّنأ ينربخي أدبو دارفنا ىلع يعم ثّدحتي نأ بلط تادعاسملا

 
  .يسنجلا شرحتلا نمو نييسنجلا كاهتنالاو لالغتسالا نم فيسينويلا فقوم 7

https://uni.cf/3nR8dWH  
 ةياهن يف اهتداعتساو 2012 ماعلا فصتنم ذنم ةّيروسلا ةموكحلا ةرطيس نع تجرخ يتلا ةّيقرشلا ءايحألا نم دحاو 8
 .2017 ماعلا

https://bit.ly/3fo9jGl 
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 نوماني اوناكو ،ةحارتسالل نوفظوملا اهمدختسي ناك ةفرغ ىلإ هقفارأ نأ دارأو ،هجاتحأ

 فظوملا ضفر موي دعب ."تبرهو تضفرف كلذب بغرأ نكأ مل ينّنكل ،نايحألا ضعب اهيف

  .ةّيتوبثلا قاروألا صقنب ًاعّرذتم تادعاسملا نم اهتاصصخم ىدُه ءاطعإ

 نأ يف تّركف ":لوقت ثيح مّيخملا نع نيلوؤسملل فظوملا ّقحب ىوكش ىدُه مّدقت مل

 نم ةفئاخ تنك يننأل لعفأ مل ينكلو ميخملا نع نيلوؤسملا نمألا رصانعل هيلع يكتشأ

 مامأ يب رّهشُي نأ ةحيضفلا نم ةفئاخ تنك كلذك ،هيلع ءالتبالاب ينمهتيو ينبذكي نأ

 ."ّنهادحإ دض ةحيضف فيلأت ميخملا يف ًادج لهسلا نم هنأ اذإ ،سانلا

 قيدانص ءاشنإ يرورضلا نم“ :ةرهاظلا هذه قيوطتل اهرظن ةهجو ضرعتو ىده عباتت

 ةعباتمو ةبقارم كانه نوكي نأ بجيو ،تالاحلا هذه لثم يف ىواكشلا ميدقتل

 ."ّنهفورظ لالغتساو ءاسنلاب شرحتلاب نوموقي نيذلا ءالؤهل ةبساحمو

 

 ةداهش لمحت ،لافطأ اهيدل سيلو ةقّلطم ًاماع نيثالثو دحاو رمعلا نم ةغلابلا نانح

 تارم اهلمع لالخ ْتضّرعت .2018 ماعلا ذنم روزلا ريد سرادم ىدحإ يف لمعتو ةّيعماج

 ةيادب يف ":ةلادعلا ةمظنمل اهتصق نانح يكحت .رشابملا اهيريدم لبق نم شرحتلل ةّدع

 ُتننظ ،بآ ستاو قيبطت لالخ نم هدعب وأ ماودلا تاقوأ يف ءاوس ينفطالي ناك رمألا

 أدبو ،ةّيسنج تابلط ينم بلطي ًاديور ًاديور أدب هنكل ،"ةفيرش هتّين" نأو ،يب بجعم هّنأ

 اناري ال ىتحو ،دارفنا ىلع يناري نأ ديري هنأ ةجحب مايألا دحأ يفو ،رثكأ ثيدحلا يف قمعتي

 ،هئاقدصأ دحأل دوعي هنأ دقتعأ لزنم ىلإ هقفارأ نأ ينم بلط ،ضعبلا انضعب عم سانلا

 يأ ىلإ باهذلا نود ءاشي ام ينربخيو يعم ثدحتي نأ عيطتسي هنأ هتربخأو تضفر يننكل

  ."ناكم

 نانح لّصفُت .لمعلا يف نانح ىلع قييضتلاب ذخأو فقوملا اذه دعب ريدملا لماعت رّيغت

 ثيح ،ةفلتخم ةقيرطب ينلماعي ذخأو تقولا لاوط ًابضاغ راص ":اهريدمل ديدجلا فقوملا

 نودب لمعلا نع يبّيغت ةجحب ةيلاتتُم تارم ثالثل يرهشلا يبترم نم مصخلاب رمألا أدب

 ةّجحب وأ يّنع بوني نم دوجو مدع ةعيرذب رهشأ ةعبرأ ةّدمل ةزاجإ يحنم ضفر امك ،ريربت

 ."ةيهاو ججح يهو ،ةيبرتلا ةيريدم نم رارقب تازاجإلا عنم
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 لواح“ ىرخأ ةقيرطب نكلو كولسلا سفن رّرك لب نانح ةقياضم نع ريدملا فّقوتي مل

 ناك ثيح ًاّيظفل طقف سيلو ًاّيدسج يب شّرحت ةّرملا هذه هنأ ىتح ،ينم بّرقتلا ةيناث ةرم

 اذإ ةيبرتلا ةيريدمل هّدض ىوكش مّدقأس ينأ هُتدّده ،يبناج نم رورملا ءانثأ يدسج سملي

 لب اهتيامح اهيف بلطت ةّيمسر ةوطخ يأ ىلع نانح مدقُت مل ."هذه هتافرصتب رمتسا

 كلذو ىوكش يأ مدقأ مل ًاعبط "لصح ام اذهو ىرخأ ةسردم ىلإ لقنلا بلطب تفتكا

 ةفئاخ تنك كلذكو ،يتعمس هيوشت نم يل هببسي دق امو هئابرقأ ذوفنو هذوفن نم ًافوخ

 ."هتراسخ ديرأ الو ةيساقلا فورظلا هذه لظ يف ديحولا يقزر ردصم ىلع

 :تاقهارملاو نيقهارملل ةّصاخ رثكأ ةيعوت دوهجل ةجاحلا نع نانح ثدحتت

 شّرحتلا دض ةيعوتلا ىلع لمعت يتلا تاسسؤملا رود ليعفتو ةدايز نم دب ال“ 

 تيب ىلإ هعم تبهذل ةريغص ةقهارم ّةباش تنك ولف ،نييسنجلا لالغتسالاو

 لثم يف ةيرورض ةيعوتلا كلذل ،يوني ناك اذام فرعأ يننأل ُتضفر يننكلو ،هقيدص

 ّةيرس ىلع ةمّاتلا ةظفاحملا عم رهاوظلا هذهل دح عضول ةلواحمك تالاحلا هذه

 ."اياحضلا ةّيصوصخو

 

 

 


