
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ةياهن الب قفن

 رّكبملا نهجاوز نع روزلا ريد نم ءاسنل ًاصصق يوتحي زجوم ريرقت

ءاسنلا ىلع رّكبملا جاوزلا راثآ  
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 2  ةحفصلا

 

 ةمّدقملا
 
 دعب هتبسن تدادزا ،ديلاقتلاو تاداعلاو نيّدلاب قّلعتت بابسأل ايروس يف 1ًاعئاش ًارمأ ركبملا جاوزلا ربتعي

 يف داحلا ضافخنالا لظ يف مهتانب جيوزت ىلع لهألا دمعي ثيح ٍةيداصتقاو ٍةيعامتجا ٍعاودل برحلا

 اذه ،ءادتعالا وأ فطخلل تايتفلا ضّرعت نم ًافوخ دلّوي يذلا ةّينمألا عاضوألا ءوسو ةشيعملا ىوتسم

 ةدحتملا ممألا ةمظنم تنّيب  .لمعلا صرف ةّلقو ٍةعساو قطانم يف ةساردلا لّطعت ىلإ ةفاضإ

 )%18( ىلإ 2011 ماع )%12( نم 2عفترا تاعفايلا تاّيروسلا نيب رّكبملا جاوّزلا ّنأ فيسينويلا ةلوفطلل

 ًاضيأ دّكأ 2019 ماع قشمد يف لوألا يعرشلا يضاقلا ناكو ، 2014 ماعلا لئاوأ يف )%32( ىلإو 2013 ماع

 )%3( زواجتت ال ةبسنلا تناك نأ دعب )%13( ىلإ برحلا تاونس لالخ تارصاقلا جاوز 3ةبسن يف عافترا

 .برحلا لبق

 عفر يذّلاو ةّيصخشلا لاوحألا نوناق 4تاليدعت ىلع يروسلا بعشلا سلجم قفاو قايسلا اذه يف

 )17( و ىتفلل ةنس )18( ليدعتلا لبق تناك نأ دعب  )18( حبصتل ةاتفلاو ىتفلا نم لكل جاوزلا ةّيلهأ نم

 )59( مقر نوناقلا داوم ضعب لّدع يذلاو 2019 ماعل )4( مقر نوناقلاب ليدعتلا مت ثيح ةاتفلل ةنس

 2018 ماعل )24( مقر نوناقلا يف دراولا 7ليدعتلا يف يروسلا تابوقعلا نوناق 6دّدش ، 5)1953( ماعل

 نم لك ىلع ةبوقعلا ديدشت ىلع تاليدعتلا تّصن دقف ،ةّصتخملا مكاحملا جراخ جاوزلا دوقع ماربإ لوح

 .رصاقلا ىلع ةيالولا هل نم ةقفاوم نود ةّصتخملا ةمكحملا جراخ ركب رصاق جاوز دقعي

 ةدراولا ءامسألا عيمج ،رّكبُملا ّنهجاوز لوح ءاسن ةتسل ًاصصق ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم تعمج

  .تادهاشلل يصخشلا نمألا ىلع ًاظافح ةراعتسم ريرقتلا اذه يف

 
 .2019 -ناكسلل ةدحتملا ممألا قودنص-تافنعملا تايروسلا تايتفلا صصق :ةسيبحلا رويطلا يّنغت امدنع 1

http://bit.ly/3p45lWP  
 

 2014-فيسينويلا-ًاقلق لّكشي ندرألا يف تافعضتسملا تايروسلا تائجاللا تايتفلا نيب ركبملا جاوزلا 2
https://news.un.org/ar/audio/2014/07/310612 
 

 9201 -)%13( ةمزألا لالخ تارصاقلا جاوز ةبسن ديازت 3
http://bit.ly/3ag0wWx  
 

 .هتاليدعتو 1953 ماعل )59( مقر يعيرشتلا موسرملاب رداصلا ةّيصخشلا لاوحألا نوناق داوم ضعب ليدعتب يضاقلا )4( مقر نوناقلا 4
 http://bit.ly/2IW6O2a  

 2019-ءابنألل ةيروسلا ةيبرعلا ةلاكولا-ةّيصخشلا لاوحألا نوناق داوم ضعب ليدعت نمضتملا نوناقلا عورشم رقي بعشلا سلجم 5
https://www.sana.sy/?p=969356 
 

 
 2018 -يدلب بنع-تارصاقلا جاوز يف دّدشتت تابوقعلا نوناق يف تاليدعت 6

https://www.enabbaladi.net/archives/237193 
 

 .2018-ةيروسلا ةيبرعلا ءابنألا ةلاكو-ةّصتخملا مكاحملا جراخ جاوزلا دوقع ماربإب ةقّلعتملا تابوقعلا نوناق داوم ضعب ليدعت 7
https://www.sana.sy/?p=771663 
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 جاوزلل ّنهتعفد يتّلا بابسألا مهأ ّنإف ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم مهتلباق يتاوّللا ءاسّنلا بسحب

 يف ّقحلا نكلمي ال ّنهنأ تاديسلا نم ناتنثا تثدحت ثيح ،ةّيلحملا فارعألاو تاداعلل دوعت رّكبملا

 تلواح ىرخأ ةأرما .ًالبقتسم جاوزلا نهيلع بّعصي ًارّكبم جاوزلا ضفر نأ ندقتعي ّنك ّنهنأو ،ضفرلا

 ةّيلئاعلا لكاشملا تبّبس .هتهجاوم ىلع ةردقلا اهيدل نكي ملو ىوقأ ناك يلئاعلا رارصإلا نأ اّلإ ضفرلا

 ىلع اهلهأ عّجش اهجوزل يداملا عضولا نأ دقتعت ىرخُأو ،اهجيوزت ىلع ءاسنلا ىدحإ دلاول ًارارق

 .اهجيوزت

 ىلع ًاريبك ًارثأ هل ناك ،ًاماع )27( ىلإ صصقلا ىدحإ يف لصو يذلاو ،نيجوزلا نيب نسلا يف ريبكلا قرفلا

 هتلئاع عمو جوزلا عم لماعّتلاب ةقّلعتم لكاشم نهجاو ثيح ،ةرّكبم ٍنس يف تاجوزتملا ءاسنّلا

 نضّرعت يتلا ةّيسفنلا تالكشملاو يدسجلا ىذألا نع ًالضف ،لافطألاو ةلئاعلا هاجت تابجاولاب مايقلابو

 حمسُي ملو ًارصاق لازت ال يهو تقّلطت ىرخأو ،تضهجأ ىّتح حّربمُلا برضلل تضّرعت ءاسنلا ىدحإ ،اهل

 .ةساردلا لامكإ وأ لمعلاب كلذ دعب اهل

 دوعي يذلاو رّكبملا جاوزلا ةرهاظ عنمي ام دوجو مدع نآلا ىّتح اهب لومعملا نيناوقلاو ةسرامملا رهظت

 جتني ام  ىلإ ًةفاضإ ،ةّيدسجلا وأ ةّيسفنلا ةيحانلا نم ءاوس ةجوزتملا رصاقلا ةأرملا ىلع ةّيبلس راثآب

 جوضن مدعو رمعلا قراف ببسب نيجوزلا نيب ةئفاكتملا ريغ ةقالعلا ثيح لافطألا ىلع راثآ نم هنع

  .قالطلا عوقو ةّيلامتحا نم ديزي  ةديدجلا اهتايح عم لماعتلا ىلع ًةرداق نوكتل ةاتفلا

 نود نجوزت يتاّللا ءاسّنلا نم ددعب تقتلاو تارصاقلا جاوز يف ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم تثحب

 ّنهلافطأ ةايحو ّنهتايح ىلع هتايعادتو رّكبُملا ّنهجاوز بابسأ نع تالباقملا لالخ نثّدحت ،)18( نس

 .اهنهجاو يتلا تابوعصلاو
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 ؟ًارّكبم ُتجّوزت اذامل
 ةغلابلا ةلاه .ضفرلا نم ّنهعنم اّمع نثّدحت امك ،رّكبملا نهجاوزل  ةفلتخم بابسأ نع ءاسّنلا تثّدحت

 )12( ب ينربكي وهو يتبطخل ناريجلا نبا مّدقت":لوقت )16( نس يف يهو تجّوزت ًاماع )20( رمعلا نم

 يجاوز رخؤيس يضفر نأ اهنيح ُتْننظ ،ةريغص ٍنس يف نجّوزتي يلوح تايتفلا ّلك ،ًاروف تقفاوف ًاماع

 ،نوجّوزتملا اّلإ اهجوزتي نل رمعلاب مّدقتت نمف ،ًةيناث يتبطخل مّدقتلا نم نورخآ صاخشأ دّدرتي دقو

 ."جاوزلاب كاذنآ ةعنتقم تنكو يتدارإ لماكب ُتجّوزت

 ةافو دعب ":ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنمل لوقت اهرمع نم )14( يف يهو اهتدلاو تيفوت يتلا ىنم

 يتبطخل مّدقت ،ينجّوزي نأب يبأ ةجوزلا ْتعنقأ ،ةدّيج اهب يتقالع نكت مل ،ةيناث ةأرما نم يبأ جّوزت يتدلاو

  ."تاونس )9( ب ينربكي ناك يذلاو اهبراقأ دحأ

 انأو يدلاو يفوت ":لوقت رّكبُملا جاوزلا ىلع اهربجأ ام وهو )د.ه( نم ةبيرق فورظ تهجاو يتلا ناركش

 رمعلا يف ةريبك ةأرمأ يتدلاو ،مهئاقدصأ دحأ نم يجيوزت اورّرق ،يّنع نولوؤسم يتوخأ حبصأو ةريغص

 ُتلواح ،يرمع سفنب ءانبأ هيدلو جوزتم ةنس )25( ب ينربكي ناك ":ناركش لمكت ."مهعنم ىلع َوقت ملو

 تعّجش يجوزل ةزاتمملا ةّيداملا ةلاحلا نأ دقتعا ،يتوخأ رارصإ ةهجاوم نم نّكمتأ مل ينّنأ اّلإ ضفّرلا

  ."يجيوزت ىلع يتوخأ

 ةريغص يهو جوزتت ال نم نأ ةركف ينقرافت مل يرغص ذنم ":لوقت اهرمع نم )15( يف تجّوزت يتلا ةلوخ

 ليمجتلا قيحاسم عضأ تأدبو ةسارّدلا ُتكرت ةرّكبم ٍنس يف ،جاوزلاب ملحأ تنك كلذل ،راطقلا اهتوفي

 ضرتعي ملو روفلا ىلع تقفاوو دّدرتأ مل ،يلهأ ناريج نبا يتبطخل مّدقت ،جاوزلا ريغ ءيشب رّكفأ دعأ ملو

 ."كلذ ىلع يلهأ نم دحأ

 ناك رّكبُملا يجاوز نإ":قالط نود نكلو اهجوز نع ةلصفنم ،ًاماع )20( رمعلا نم نآلا غلبت يتلاو ارون

 ءوسب ةطبترم ةملكلا هذه تناك ،ال ةملك اهنيح فرعأ نكأ ملو ًاماع )16( يرمع ناك ،هتبكترا أطخ ربكأ

 قح كلمأ ال ينّنأ ُتننط يتبطخل يجوز مّدقت امدنع ،اهنيح هل ًةكردم تنُك ام اذه لقألا ىلع وأ بدألا

 ،تاونس  )10( ب ينربكي ناك ":لوقتو ةدهاشلا لمكت ."يتحلصمب ٍةلماك ٍةيارد ىلع يتلئاع نأو ،ضفّرلا

 ،يتساردو يتايحب ملحأ تنك ،ةّيدادعإلا ةداهشلا يف يحاجن دعب يتبطخل مّدقت ،ايكرت يف لمعي ناكو

 ."ضفّرلا ىّتح لواحأ ملف ،يلافطأ دلاو حبصيس هّنأو ةلئاعلا ءاقدصأ دحأ نم جّوزتأس يننأ يلهأ ينربخأ

 ،ينّصخي ءيش يأ يف ريبعّتلا قح يدل نكي مل يتلوفط ذنم ":لوقت لافطأ اهيدل سيلو ةجّوزتم ةدياع

 تابسانملا يف اّلإ جورخلاب يل اوحمسي مل مهّنأ ىّتح ،كلذ اوضفر يلهأ نكل يتسارد ةعباتمب ملحأ تنك

 ةلئاعلا ءاقدصأ دحأ يتبطخل مّدقت امدنع رمعلا نم )14( يف تنك":اهتّصق )ا.ع( لمكت ."براقألا ةرايزل

 ًافوخ اهجوضن درجمب جوزتت نأ بجي ةأرملا نأ دقتعت يتلئاع ،ةنس )27( ب ينربكيو ًاماع )41( هرمع ناكو

 ."جاوزلا ىلع ًةرشابم يلهأ قفاو كلذل ،لكاشملاو ةحيضفلا نم
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 رّكبُملا جاوزلا راثآ
 ةيادب يف ":ةلاه لوقت .نهرسُأ ىلعو ّنهيلع رّكبملا جاوزلا اهفّلخ يتلا تايعادّتلا نع تادهاشلا تثّدحت

 )5( مهرغصأ نيبو ينيب قرفلا ناك ،يجوز لهأ عم لماعتلا يف ةصاخ ةديدع لكاشم تهجاو يجاوز

 ":لمكت ."هتلئاعو يجوز عم لماعتلا ةّيفيك فرعأ الو ةايحلا يف ةبرجت كلتمأ ال ينّنأ هببس اذهو ،تاونس

 يمأ تيقب .ةلئاعلا ءاسن نم ثيداحألا هذه نم ريثكلا عمسأ تنك ثيح ةدالولاو لمحلا نم ةفئاخ تنك

 نيتنس دعب لوألا يلفطل يتدالو اهيف امب ليصافتلا هذه لك عم لماعتلا ةيفيك ىلإ ينتدشرأو يبناجب

 ."يجاوز نم

 نم ةيادب اهعم ثدح ام ليصافت انيطعت ،مههيجوتو اهلافطأ ةيبرت وه تايدحت نم ىنم هجاو ام زربأ

 ناك ام ًامئاد ،يتّيلقع نع ًامامت ةفلتخم هتّيلقع نأ ترعشو ةحاترم نكأ مل ةيادبلا ذنم ":لوقتف اهتبطخ

 لاح يف ةيلوؤسملا ينلّمحي ناكو ،ناريجلا عم ًاريثك طلتخت اّلأ اهيلعو لزنملا يف ةأرملا ناكم نأ لوقي

 ."جاعزإ يأل ًابّنجت هكولسو هتاظحالم مامأ تمصلا مزتلا تنك .ًازهاج ءيش لك نكي ملو لزنملا ىلإ مدق

 ٍّيسفن طغضل يجاوز لالخ ُتضّرعت "اهجاوز نم فصنو ةنس دعب اهجوز نع لصفنت نأ ناركش ترّرق

 عم تافالخ ةجيتنو تاّرملا ىدحإ يف هنأ ةجردل ،هدالوأو ىلوألا هتجوزو يجوز عم تافالخلا ةجيتن ريبك

 ةلئاع ."كلذل ةجيتن يلاتلا مويلا يف نينجلا ُتضهجأو ،لماح ينّنأب هتفرعم مغر يبرضب يجوز ماق هتجوز

 نود ،ةبنذم اهّنأ ىلع ةقّلطملا لماعي انعمتجم "اهجوز نم اهقالط دعب لمعلاب اهل حمست مل ناركش

 نكمتأسو قالطلا دعب يسفن ةّرح حبصأس يّننأ ُتننظ .رارقلا اذه ذخّتت نأ لبق هب تّرم امل ريدقت يأ

 مل ينّنأ ىّتح يهجو يف فقو عيمجلا ّنأ وه لصح ام نكلو يسفنب يتارارق ذاخّتاو يتسارد ةعباتم نم

 ."عيضاوملا طسبأ يف ييأر نع رّبعأ نأ عيطتسأ دعأ

 

 ملو يكبأ تنكو رمألا كلذ رّركتو ،يعم ًافينع ناك ،ةّرم لوأل انضعب عم هيف اّنك موي لوأ يف ": ارون لوقت

 ناكو ايكرت ىلإ انلاقتنا دعب يعم يسنجلا هفنع دادزا ،ربّصلاب ينتحصن يتلا يتدلاول ُتلق ،يرمأل متهي نكي

 يخأ ىلإ ُتأجل ،يسفنلاو يدسجلا يبعت نم لمحلا دازو لوألا يلفطب ُتلمح ،يدسج ىوس هّمهي ال

 يخأ عم ُتدع ،ًاتقو قرغتسيس ناك كلذ نأ الإ هنع لصفنا نأ تلواح ،يجوز ىلإ دوعأ ال نأ ّرصأ يذلا

 ."ةدالولا لالخ هتجوز ينتدعاسو ايروس ىلإ

 دعي ملو يجوز ضرم "ةعبارلا ةرملل اهجوز جّوزت اهجاوز نم ةرتف دعبو ،اهجوزل ةثلاثلا ةجوزلا يه ةدياع

 دالوأ ديري ال هّنأ لاقو ضفر هّنأ الإ بيبطلا ىلع هسفن ضرعي نأ هنم ُتبلط ،لافطألا باجنإ ىلع ًارداق

 يدل نوكي نأب يّقحو يتبغر ِعاري ملو ،ديدج نم ةيلوؤسملا لمحتل دعتسم ريغو هيدل امب يفتكيو

 ."لافطأ
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 ؟دعب اذام
 

  .ةديدج تاعانقل مهتلصوأ ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنمل نثّدحت يتاوّللا ءاسنلل ةيساقلا براجّتلا

 تاّيلوؤسمب ًايعو رثكأ نوكت ثيحب ،اهرمع نم )24( لا غلبت نأ لبق جّوزتت اّلأ بجي ةاتفلا  ":لوقت ةلاه

 لمكت نأ ةدهاج لواحأس" ةنس )20( نع لقي ال نأ بجي جاوزلا نس نأب  لوقت ىنم  ."ةديدجلا اهتايح

 لك يف ضرتعي يجوز نأل ًادج بعص اذه نأ فرعأ تنك نإو اهسفنب اهرارق ذخّتت نأو اهميلعت يتنبا

 ْتيطعُأ اذإو ،اهلافطأو اهجوز تيب ىوس ةأرملل سيل هّنأ ًامئاد ديعيو ،رمألا اذه نع اهب هثّدحأ ةّرم

 ."اهلقع دسفي اهتيّرح

 ًاّيدسج ًةيساق ًةبرجت تناك ":ةلادعلا ةمّظنمل ناركش لوقت رّكبملا جاوزلا يف يصخشلا اهيأر نعو

 لبق جوزتت نأ بجي ال ةاتفلا نأ ىرأ .ضاهجإلا دعب بعتم يدسج ّنأ رعشأ مويلا ىّتح ُتلزال ،ًاّيسفنو

 لماعتلاو ةّيجوزلا ةايحلا مهفو ةيلوؤسملا لمحت ىلع ًةرداق ايركف ةجضان نوكت ىّتح ، )25(لا نس

 ."اهعم

 مويلا يتايح ّنأ رعشأ ،عبارلا لفطلا راظتنابو لافطأ ةثالث يدلو رمعلا نم )23( يف نآلا انأ" :لوقت ةلوخ

 لحارم شعأ ملو ،يتسارد لمكأ مل انأف ،يسفنل ًءيش ققحأ مل ينّنأو يلافطأو يجوز لوح ةروحمتم

 تجّوزتّ ينّنأ ببسب ةلوهسب ضرمأو بعتم يدسجو ،يرمع نم ريثكب ربكأ ودبأو بجي امك يتايح

 ّنهسفنأ ىلع ندمتعي نأ لبق ّنجوزتي نأ لبقتسملا يف يتانبل حمسأ نل .ةرّكبم رمع يف تبجنأو

 ."ّنهمالحأ نقّقحيو

 ال ،ةقيرطلا هذهب ٍعشج ٍصخش نم ينوجوزي ىّتح يلهأ ىلع ُتنه فيك فرعأ ال ًاّقح انأ ":ةدياع لوقت

 كلذ يف امب يتايحب ًقلعتم رارق ّيأ ذاخّتا ىلع ةرداق ريغ تحبصأ ىّتح يّتيصخش اوحسم فيك فرعأ

 ."ةرسألا يف ةأرملا سيلو لجّرلا هذخّتي نأ بجي ًارارق هنوربتعي ثيح باجنإلا

  

 

 

 

 

 


