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 ةمدقم .1
 

 يذلاو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ام داس يذلا ماظنلل ةربقم ةباثمب تت9 ةرصاعملا 5روس نأ ىلإ تايطعملا عيمج ريشت

 ،لاتقلا مدتحا نيح يف يديألا ةفوتكم ةدحتملا ممألا تفقو دقو .نيناوقلاو ماكحألا نم سسأ ىلع ماق دق ناك

 يف تاماسقنالا ءارج نايملاعلا نمألاو مالسلا اهل ضرعتي يتلا تاديدهتلا ةحفاكم يف ةلثمتملا اiامهم ًابناج ةعضاو

 قوقح يف ةلثمتملا ةيساسألا ةيلودلا ريياعملاو دعاوقلا نإف ،تقولا تاذ يفو .ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجم

 ةدحتملا ممألا لمعل يرايعملا ساسألا لثمت يتلاو ،يئانجلا نوناقلاو ،يلودلا يناسنإلا نوناقلاو ،نوناقلا ةدايسو ،ناسنإلا

  .باقعلا نم لماك هبش تالفإ عم عازنلا فارطأ عيمج نم تكِهُتنا دق
 

 500,000 زواجت bروس يف ىلتقلا ددع نأ دَقتعُي ثيح ،ةلئاه ةيرشب رئاسخ ىلإ ةيملاعلا ةمكوحلا يف رايyالا اذه ىدأ 

.ةموكحلا نوجس يف توملا ىتح بيذعتلل مهنم 11,000 نم رثكأ ضرعت عم ،ليتق
1
 يرسقلا دينجتلZ برحلا تببستو 

 ةيروسلا ةأرملا عضو مقافت ىلإ عاضوألا هذه تدأ امك .مهلتقو مهئافتخاو مهزاجتحاو ،نايتفلاو لاجرلا نم فالآلا تارشعل

 رطضتو .2011 ماع لبق ام ذنم جهنمملا يعامتجالاو ينوناقلا زييمتلا ىلإ ًالصأ ضرعتت تناك اyأ ثيح ،ريبك لكشب

 تاورث يف ةينوناق قوقح يö نهعتمت مدع نم مغرلا ىلع ةحزانلا رسألا كُسامت ىلع ظفاحت نأ يلاحلا تقولا يف ًابلاغ ءاسنلا

 .ةيداصتقالا ةرسألا

 

 ةياعرلاو ميلعتلا لثم ةيساسألا ةماعلا تامدخلا عيطتست داكلZ ثيح ،لعفلZ رايyالا كشو ىلع يروسلا داصتقالا نإ

 مادعنا لامتحا ريثت ةيكيرمألا ةدحتملا تbالولا اهتضرف يتلا ةريخألا تZوقعلا نأ نع ًالضف ،اهماهم ءادأ ىلع ةيحصلا

.ةعاüا ىتحو يئاذغلا نمألا
2
 دويق ضرفب لباقملا يف ببست هنكل ،لاتقلا فاعضإ ىلإ 19-ديفوك ةحئاج راشتنا ىدأ دقو 

.لقنتلا ةيرح ىلع ةمراص
3 

 

 نم لثامم ددع ىلإ ةفاضإلZ ًايلخاد اوحزن نييالم ةتس نم رثكأ مهنمو ،bروس ناكس فصن يلاوح حزن ،هسفن تقولا يفو

.دالبلا جراخ نيدجاوتملا نيئجاللا
4
 ةيكلملا قوقح دّد® يتلا ميسارملاو نيناوقلا نم ةلسلس ةيروسلا ةموكحلا تدمتعا دقو 

 ةدوعلا  حاجن نود لوحتس نيناوقلا هذه نأ نم فواخملا دادزتو ،مهنم نيحزانلا اميس الو ،ناكسلا نم ريبك ءزجب ةصاخلا

 .اهدمأ لوطي ةيميلقإ ةمزأ ىلإ يدؤيس امم ،ًاددجم حوزنلZ ببستتسو

 

 
1
 Megan Specia, ”How Syria’s Death Toll is Lost in the Fog of War”, The New York Times (13 April 2018).    

2
  .)2020 ويلوي/زومت 9( زرتيور ،"ةديدج ةيكيرمأ تLوقع ةأطو تحت Fروس يف حولي زبخلا يف داح صقن-ليلحت" ،سيسنرف نلإو ناهدلا اهم  

3
 Center for Operational Analysis and Research, “Mobility restrictions and financial peril mount as Covid-19 

spreads”, Syria Update (06 April 2020). 
4
  Internal Displacement Monitoring Centre, ”Country Overview: Syria” (accessed 15 January 2002). 
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 ةلاحإ يف يلودلا نمألا سلجم قفخأ نيح يفو .ةلءاسملل ةيلود تايلآ عضو ىلإ ةيمارلا دوهجلا عيمج نآلا ىلإ ترّثعت دقو

ضقنلا قح مادختسZ تاديدهتلا ببسب ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ىلإ bروس يف عضولا
5
 ةدياحملا ةيلودلا ةيلآلا نإف 

 برحلا مئارج ةقحالم يف دعاست نأ اyأش نم 2016 ماع يف ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا ا®أشنأ يتلا  (IIIM)ةلقتسملاو

.مئارجلا يبكترم ةاضاقمل ةلقتسم ةيالوب ةئيهلا هذه عتمتت ال نكلو ،لاعف لكشب ةلدألا عمج لالخ نم ًايئاضق ةيروسلا
6
 ىلإ 

 دض مئارجو برح مئارج نم ىرج ام bروس يف ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةلقتسملا ةيلودلا قيقحتلا ةنجل تقّثو ،كلذ بناج

  .مهتمكاحمو نيلوؤسملا دارفألا عم قيقحتلل ةيلود ةيلآ دجوت ال نكل ،يروسلا عازنلا ءانثأ ةيعامجلا ةدZإلا ىتحو ةيناسنإلا

 

 ةيئاضقلا تاقحالملاو ما®الا حئاولب مّدقتلا ىلع نيماحملا زيكرت َّبصنا ،ةيلودلا ةلادعلا باصأ يذلا للشلا اذه ءوض يف

.ةيملاعلا ةيئاضقلا ةيالولا ةيرظن راطإ يف ،ةيبوروألا نادلبلا يف اميس الو ،ةينطولا
7
 ديعص ىلع ظوحلم مّدقت زارحإ مت دقو 

.ةيدرفلا bاضقلا يف ةيبوروألا مكاحملا مامأ ةلءاسملا
8
 ةدئافلا نمكتو ،bاحضلا مظعم ىلإ ةبسنلZ رّفوتم ريغ ليبسلا اذه نكلو 

 راطإ يف ةلأسملا هذه ةجلاعم ةرورض زاربإو bروس يف مئارجلا ةماخضب تاسايسلا يعناصو روهمجلا ريكذت يف امبر هنم ةيساسألا

 ماقملا يف بجي ذإ ،رطاخملا نم ولخي ال ةيملاعلا ةيئاضقلا ةيالولا ىلع ةمئاقلا جُهُـنلا ينبت نأ ريغ .ةلمتحم ةيسايس ةيلمع يأ

 امدنع ربجلا لُبُس ريفوتو ىذألا نم ناكسلا ةيامح يف لّثمتملا يساسألا ةيروسلا تاطلسلا بجاو نع رظنلا بجحت الأ لوألا

 أدبم نأ عقاولاف ،ةيئاضقلا ةقحالملا يف bروس يف مئارجلا نع ةلءاسملا موهفم رصح مدع مهملا نم ،ًاين√و .مهتيامح يف لشفت

 .bاحضلا ضيوعتو ةينوناقلا فاصتنالا لُبُس ًاضيأ لمشيو ريثكب ًاقاطن عسوأ ةلءاسملا

 

 امهفصوب لزانملاو تاكلتمملا ةرداصمو يرسقلا حوزنلا اتلأسم زربت ،عازنلا نم ةررضتملا ةيلحملا تاعمتüاو دارفألل ةبسنلZو

ىذأ عاقيإ ىلإ نbدؤت دق نيتميرج
ً
وقت تاكلتمملاو لزانملا ةراسخف .امهءارج نيررضتملا bاحضلZ مئاد 

ّ
 نيحزانلا نمأ ض

 ةلاطإ ىلإ اyادقف يدؤيو ،اهلمكö ٍرَسُأل ةيداصتقالا لوصألا مهأ تاكلتمملا لثمت ام ًابلاغو .مهتشيعم لُبُسو مهتيصوصخو

 ،قلطنملا اذه نمو .لماك لكشب ةيساسألا ةيندملا مهقوقحو ةيناسنإلا مهقوقح ةسرامم نم نيررضتملا عنمي ام ،حوزنلا دمأ

  .bروس يف ةلءاسملا ةلضعم نم ءزج مهأ لّثمي نيحزانلZ ةصاخلا ةيكلملا bاضقل لولح داجيإ نإ لوقلا نكمي

 

 تاهجلا نم ةعساو ةعومجم اهلوح رفاضتت نأ نكمي يتلاو ةيكلملا ةلأسم لحل ةيوقلا زفاوحلا نم ديدعلا ةمث ،كلذ ىلع ةوالعو

 ،ةيمنتلاو مالسلا ةمادتسال ةيمهألا غلZ رمأ ةيكلملا قوقح ةلأسمل ينوناقلا نيقيلا نامضو حوزنلا ةيضقل لح داجيإ نإ .ةلعافلا

 ىلإ نييروسلا نييالمل دمأللا ليوط حوزنلا نأشب فواخملا تدأ دقو .ةقطنملا دادتما ىلع ًاضيأ نكلو bروس يف طقف سيل

 
5 Maryam Saleh, “Syrian Refugees Use Precedent Set in Rohingya Case to Try to Bring Government Officials 

InterceptThe Before the International Criminal Court”,  (16 March 2019). 
6 United Nations, “Head of International Mechanism on Syria Describes Progress Documenting Crimes 

tted by Both Sides, as General Assembly Takes Up Report”, Press ReleaseCommi GA/12139 (,23 April 2019 ). 
7 Borzou Daragahi, “‘It gives us hope’: European prosecutors piece together cases against Syrian regime war 

The Independentcriminals”,  16  November 2019). 
8 European Center for Constitutional and Human Rights, “With the First Criminal Trial Worldwide on Torture 

ourts to Set International Precedentin Syria, German C”  29  October 2019 ; Civil Rights Defenders, “Syrians in 
Sweden are Demanding Redress for Torture (20  February 2019).  
 



 تاذ يفو ،ةيروتسدلا تاضوافملاو مالسلا ت√داحم قايس يف "تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا" ةلأسم ةجلاعمل طوغضلا ةدbز

رع تقولا
ّ

 يف مهقوقحو ةيداصتقالا مهلوصأل تاديدهتلا نم ديزمل ناكسلا ةماع bروس يف ةمقافتملا ةيداصتقالا ةمزألا تض

.ةيكلملا
9
 ،ةلداعلا ةيمنتلا قيقحت قاعأ ٍلكشب فاصنإلا مدعو ةيبابضلZ ًايخير  تمسّتا bروس يف ةيكلملا قوقح نأل ًارظنو 

  .ةمادتسمو ةفصنم ةجيتن نم ةدافتسالل زفاحلا مهيدل فارطألا عيمج نإف

 

 نكاسملا تاكاهتنال ةديدج ةباجتسا تايلآ رشنو عضو يلاحلا نرقلا نم لوألا دقعلاو يضاملا نرقلا تانيعست تدهش دقو

 ةيلود ريياعم عضوو ،ةنسوبلا لثم تاقايس يف ةحجانلا تاسرامملا تدعاس دقو .تاعازنلZ ةلصتملا تاكلتمملاو يضارألاو

 نكاسملا ةلأسمب ةقلعتملا فاصتنالا لُبُس نم تلعج ةيلمعب ًامدق عفدلا ىلع ،قوقحلا درل ةدحتملا ممألا ئدابم دادعإ لثم

 ةمكحملا اهزربأو ،ناسنإلا قوقحل ةيميلقإلا مكاحملا تعضو امك .مالسلا تاقافتا يف ًايساسأ ًارصنع تاكلتمملاو يضارألاو

 يضارألاو نكاسملا تاكاهتنال لاّعف لكشب ةباجتسالا ةيفيك ددحت ةّلصفم ةيئاضق ًاماكحأ ،ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا

 ةيساسح تاذو ةينفلا ةيحانلا نم ةدقعم bروس يف عازنلا نع ةئشانلا bاضقلا نأ نيح يفو .تاعازنلا نع ةجتانلا تاكلتمملاو

  .يسايسلا مازتلالا دوجو لاح يف لحلل ةلباق ريغ وأ ةقوبسم ريغ وأ ةديدج لاكشألا نم لكش يö تسيل اyأ الإ ،ةيسايس

 

 هتامظنم نم نيتنثا عم كارتشالZ ةينوناقلا ةدعاسملل يلودلا داحتالا اهارجأ يتلا ةيساردلا تاقلحلا نم ةلسلس ىلإ ًادانتساو

 اهارجأ ةيليلحت تاسارد ىلإ ةفاضإلZ ،ةيناملألا نيماحملا ةباقنو Zوروأ قرشو طسو نادلبل ةينوناقلا ةردابملا دهعم امهو ،ءاضعألا

 ةفصنملا لولحلا داجيإ يف دعاست نأ ةيلودلا تاسرامملاو ريياعملل نكمي فيك هذه ةزجوملا ةقرولا نيبت ،نويروس نوينوناق ءاربخ

 يضارألاو نكاسملا تاكاهتنا نيب ةقالعلا ةقرولا هذه ضرعتست امك .bروس يف تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا bاضقل

 يضارألاو نكاسملا لئاسم ضعب فِصت مث نمو ،ليصفتلا نم ديزمب ىرخأ ةهج نم ةلءاسملاو ةهج نم تاكلتمملاو

 لُبُس ةغايص ةيفيك ريخألا مسقلا حضويو .اهتجلاعم ةيفيكل تارايخ حرتقتو ،bروس يف قلقلل ةر√إ رثكألا تاكلتمملاو

 ةاعارم كلذ يف امب ،ةاواسملا نم مدق ىلع اهنم ةدافتسالا ىلع ةردقلاو اهتيلاعف نامضل تاكلتمملZ ةقلعتملا فاصتنالا

 .bروس يف يخيراتلاو يميظنتلا ىوتسملا ىلع زييمت نم هل تضرعت ام ءوض يف ،ةأرملZ ةصاخلا ةينوناقلا تارورضلا

 

 
9   Center for Operational Analysis and Research   2020    Syria budget approved: more SYP, less USD”, Syria

Update: 27  November to 3  December 2019   (04  December 2019). 
 



 ةينوناقلا ةدعاسملل يلودلا داحتالا - نوناقلا ةدايس مييقت 3روس يف ةيكلملا ةلكشمل لولحلا داجيإ 07 06
 

  Aروس يف تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا قوقح تاكاهتنا نع ةلءاسملا .2
 

 تاعازنلا نم ديدعلا يف لاحلا وه امكو .مiاكلتمم ةرداصمب تماقو نييندملا حوزنب 5روس يف عازنلا فارطأ عيمج تببست

 عيمج ىلإ ةبسنل9 هدمأ ةلاطإو حوزنلا خيسرتب تببست دق تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا تاكاهتنا نإف ،ىرخألا

 وأ ةتقؤم ةروصب اهمادختسال نيرخآ ىلإ ةداع لزانملا هذه مَّلسُت ،اورف نيذلا لزانم ريمدت متي ال امدنعف .فارطألا

 .دالبلا نم ىرخأ ءازجأ نم نيّرافلا نيحزانلا ناكسإ لثم ،ةيناسنإ بابسأل تالاحلا ضعب يف كلذ نوكي دقو .ةمئاد

 نيلتاقملا ىلع ةميق رثكألا تاكلتمملا عيزوت متي ثيح ،ةيبوسحملا ةمظنأ راطإ يف كلذ يرجي دق ،ىرخأ تالاح يفو

 متي ذإ ،ًامئاد اiاذ يه ةجيتنلا نكل ،بابسألا فلتخت .نييسايسلا ةداقلا وأ نييلحملا برحلا ءامعز يديؤم نم مهريغو

  .مiويب ىلإ ةدوعلا نم نوعنُميو ،مiاكلتمم نم ليحرلا ىلع اوربجأ نم ديرجت
 

مُِّ®ا
َ

 .تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا قوقح كاهتنZ قوثوم لكشب bروس يف ةيموكحلا ريغ ةحلسملا تاهجلا نم ديدعلا ت

 ةيمالسإلا تاوقلا نأ امك ،هييرادإو هيلتاقم ءاويإو هيضراعم تاكلتمم ةرداصمل ةحوتفم ةسايس ةيمالسإلا ةلودلا ميظنت سرام ذإ

.ا®اجايتحا عم بسانتي امب تاكلتمملا ىلع تلوتسا دق bروس لامش نم ءازجأ ىلع رطيست يتلا
10
مُِ®او 

َ
 ةيدركلا تاوقلا ت

 يف تاداقتنال ايكرت نم ةموعدملا ةضراعملا لئاصف تضرعت نيح يف ،داركألا ريغ نم نييلحملا ناكسلا ديرشتب دالبلا لامش يف

 .نييندملا ناكسلا دض مئارجلا نم اهريغو ةرداصملا تايلمع ببسب ةريخألا ةنوآلا

 

 كاهتنا نع عانتمالZ يلودلا نوناقلا بجومب ةمَزلُم يهو ،نوناقلا مكحب دالبلا نع ةلوؤسملا ةهجلا يه ةيروسلا ةموكحلا َّنأ ريغ

 فاضي .لودلا ريغ نم ةلعافلا تاهجلا بناج نم ةعقوتملا تاكاهتنالل يدصتلاو اهيضارأ ىلع نيدوجوملا صاخشألا قوقح

 ىلع ةرطيسلا عقاولا رمألا مكحب سرامت يهو ،دالبلا يضارأ مظعم ىلع ةرطيسلا نآلا تداعتسا دق ةموكحلا نأ كلذ ىلإ

 تاعيرشتلا لوح ةريخألا تافالخلا تزربأ دقو .ءاوس دح ىلع نيحزانلا ريغو نيحزانلا نييروسلا مظعم تاكلتممو لزانم

 بعالتلZ ةلودلل حامسلا لجأ نم نيناوقلا مادختسا ةءاسإ رطخ عازنلا ءانثأ ةموكحلا ا®دمتعا يتلا ةيكلملZ ةقلعتملا ميسارملاو

  .ةيلودلا تامازتلاللو روتسدلل كاهتنا يف كلذو ،ًايلعف اهمادختسا ةءاس’ ريراقتلا ديفت يتلا ثيح ،ةيكلملا قوقحب

 

 ةيئانجلا ةقحالملZ ةداع طبترت يلودلا يناسنإلا نوناقلاو ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا تاكاهتنا نع ةلءاسملا نأ نيح يفو

 ممألا لمع ةطخ ميمصت نأشب لودلل ةروشملا ميدقت ضرعم يفف .تايلوؤسملا نم عسوأ ةعومجم لمشت اyإف ،مئارجلا يبكترمل

رع ،2030 ماعل ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا
ّ

 ةقالعلا" اöy ةلءاسملا ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملل ةدحتملا ممألا بتكم ف

."مهلاعفأو م®ارارقب نورثأتي نيذلا "قوقحلا باحصأ" نيبو ةطلسلا يف "تايلوؤسملZ نيفّلكملا" نيب
11
 ةلءاسملا نأ كلذ ينعي 

 
10
 نيرشت 18 خيراتب عالطالا مت( هامح فير يف يراجت لحمو لزنم 100 نم رثكأ رداصت ماشلا ريرحت ةئيه :Fروس .ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس 

  .)2019 ربمفون/يناثلا
 

 ماع دعب امل ةيمنتلا ةطخو ناسنإلا قوقح ؟ةلءاسملل عضخيس نم ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا زكرمو ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةيضوفم 11
2015 )2013(. 



 ريبادت ينبت عم بنج ىلإ ًابنج )bاحضلل فاصتنالا لبسو ،ةانجلا ةمكاحم كلذ يف امب( ملاظملا ةجلاعمل عساو جy نيب عمجت

  .لوألا ماقملا يف ملاظملا عوقو عنمل ةيئاقو

 

 يتلا نادلبلا يف ةلءاسملل ًاقاطن عسوألا حرطلا اذه ينبت نومعدي ةيلاقتنالا ةلادعلا لاجم يف نيلماعلا نأ كلذ ىلإ فاضُي

 تاكاهتنالل ةباجتسالا ةرورض ةيلاقتنالا ةلادعلل يلودلا زكرملا ًاعيرس كردأ دقو .ناسنإلا قوقحل ةميسج تاكاهتنال تضرعت

 تاكاهتنالا هذه نم فاصتنالا لبس َربَتعُت ،قايسلا اذه يفو .bروس يف ةيكلملا نم ديرجتلاو حوزنلا رارغ ىلع قاطنلا ةعساو

 عازنلا راركت عنم ىلإ ةفداهلا تاحالصإلل قبسم طرش اyأ نع ًالضف ،عمتüا يف bاحضلا جامدإ ةداعإ وحن قيرطلا نم ًاءزج

 :تاكاهتنالاو

 

رجم ىدعتي ةلادعلا قيقحت نأ ركذتن نأ انيلع ،ةلادعلا نع انثيدح ىدل
ّ
 دسألا عاضخإ نم دكأتلا د

 مارتحالZ نونطاوملا عيمج عتمتي ثيح شيعلل ًانمآ ً‹اكم bروس حبصت نأ ًاضيأ ينعي هنأ لب .ةبساحملل

.ةلماشو ةيرذج نوكت نأ بجي حالصإلا ةيلمع نأ ينعي اذهو .ةلودلا لَبِق نم ةيامحلاو
12 

 

 ةيهيجوتلا ئدابملا نم ةعومجم يهو ،"ينويسب - نفوب ناف ئدابم" ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا تدمتعا ،2005 ماع يف

.يلودلا يناسنإلا نوناقلاو ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلل ةميسجلا تاكاهتنالا ةجلاعم ةيفيك لوح
13
 هذه تدكأ دقو 

 ربج ىلع ةدشب تزّكر اهنكلو ،ةيئاضقلا تاقحالملاو تاقيقحتلا ءارجإ ىلإ ةفاضإلZ ،نكمأ امثيح ةياقولا ىلع ئدابملا

 ةروصب ةرداصملا تاكلتمملا ةداعإ كلذ لمشيو( تاكلتمملا در كلذ يف امب ،سوملم لكشبو ،bاحضلا ىلع عقاولا ررضلا

.تاكاهتنالا نع مجانلا "bًداصتقا همييقت نكمي يذلا ررضلا" نع ضيوعتلاو )ةعورشم ريغ
14
 ،ئدابملا هذه حور نم ًاقالطناو 

 تاكاهتنا نم bاحضلا ىلع عقو ام ربج ةيلوؤسم عضتو ،باقعلا نم تالفإلا عنم نم ريثكب رثكأ ىلع ةلءاسملا يوطنت

 .يساسأ لكشب لودلا قتاع ىلع مهقوقح لماكل م®داعتساو

 

 
12 Paul Seils, “In Syria, Little Chance of Justice or Change Without Return of Displaced” (ICTJ 19 April 2016 ) 

13
 تاكاهتنالاو ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلل ةميسجلا تاكاهتنالا Fاحضل ربجلاو فاصتنالا يف قحلا نأشب ةيهيجوتلا ئدابملاو ةيساسألا ئدابملا 

 16( 60/147 ةماعلا ةيعمجلا رارق ،)”Van Boven-Bassiouni Principles“ / ينويسب-نفوب ناف ئدابم( يلودلا يناسنإلا نوناقلل ةريطخلا
 )2005 ربمسيد/لوألا نوناك

14
 .20-19 تارقفلا ،هسفن عجرملا 

 



 ةينوناقلا ةدعاسملل يلودلا داحتالا - نوناقلا ةدايس مييقت 3روس يف ةيكلملا ةلكشمل لولحلا داجيإ 09 08
 

 Aروس يف تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا قوقح تاكاهتنال ةيخيراتلا طامنألا .3
 

 ءزجك تاكلتمملا ةرداصم ىلإ ءوجللا نع دِرت ريراقتلا تأدب ،اهعبت يذلا عازنلاو 5روس يف ةضافتنالل ىلوألا م5ألا ذنم

 يلودلا داحتالا راشأ ،2017 ماعل نوناقلا ةدايس مييقت ريرقت يفو .نيضراعملا نيرهاظتملا دض ةلماشلا عمقلا ةلمح نم

 ىلع ءاليتسال9 ينيتور لكشب رم© 2012 ماع يف تئشنأ يتلا باهرإلا ةحفاكم مكاحم نأ ىلإ ةينوناقلا ةدعاسملل

 ،ةينوناقلا لوصألا ةاعارم نود م´ هبتشملا ءالؤه نيدُأ ام ًاريثك ثيح ،ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا م´ هبتشملا تاكلتمم عيمج

 ةجرد تناك ،ةيادبلا يف نكلو 15.بيذعتلا تحت اهيلع لوصحلا مت هنأ ريراقتلا ديفت تافارتعا ساسأ ىلع 5ًرصحو

 يه امم لقأ عازنلا ىلع اهريث© ىدمو 5روس خيرØ يف تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا تاكاهتنا رُّذجت ىدمب ةطاحإلا

 نويروسلا نويقوقحلا فصي ،"5روس يف يطارقميدلا لاقتنالا معد :يلاتلا مويلا" عورشمل ثيدح ريرقت يفو .نآلا هيلع

 اورطضا نمل فعض ةطقن تلكشو ،2011  ةضافتن9 تببست يتلا تاملظتلا تجّجأ ليوط دمأ ذنم ةمئاق تاهجوت

  16.مiاكلتمم نم اودِّرُجو حوزنلل

 

 ةرداصم نم ةيقيقح ةيامح نامض يف ةيكلملا قحل )15 ةداملا( ةبقاعتملا ةيروتسدلا ت‹امضلا لشفب قلعتي تاهجوتلا هذه لوأ

 ًالضف ،ًالماك نكي مل نإو ،خسار تالجس ماظن bروس ىدل ناك ،ةيمسرلا ةيحانلا نمو .يفسعت لكشب تاكلتمملل ةموكحلا

 ريغ .لداع ضيوعت عفد دعبو ةماعلا ةحلصملZ قلعتت ضارغأل الإ تاكلتمملا ةيكلم عزن ةيناكمإ مدعب ت‹امض دوجو نع

 ،"هيمحتو روتسدلا معدت يتلا تاسسؤملا بايغ يف" كلذو ،يلمعلا عقاولا يف ىودجلا ةميدع تناك هذه ةيامحلا ت‹امض نأ

2011.17 ماع ىلإ 1962 ماع نم دالبلا يف ةيراسلا ئراوطلا ةلاح ببسب مقافت عضو وهو
 نم ناك ،كلذل ةجيتنو 

 دارفألا داهطضال ةليسوكو ،داسفلا ا‚وشي يتلا تالماعملا ليهستل تاكلتمملا ىلع يفسعتلا ءاليتسالا ىلإ ءوجللا نكمملا

.bروس لامش يف مهيضارأ يف مهقوقح نم اومِرُح نيذلا داركألل ةبسنلZ لاحلا وه امك ،اهلمكö تاعامج ىتح وأ
18 

 

 ةعومجم روهظب bروس يف ةلاعف يعامتجا ناكسإ تاسايس دوجو مدع ببست ،يرضحلاو يناكسلا ومنلا دارطضا قايس يفو

 يتلاو ،تايئاوشعلا وأ ،ةيئاوشعلا ءايحألل لئاهلا ومنلا ىلإ يرضحلاو يناكسلا ومنلا عراست ىدأ ثيح .ملاظملا نم ىرخأ

 قطانملا نكاسم عومجم نم ةئاملا يف نيعبرأ ىلإ لصي امو bروس يف ةينكسلا تادحولا سُمخ فاطملا ةياy يف تلّكش

.ةيرضحلا
19
 ىلع وأ ىرخأ ضارغأل ةصصخم ٍضارأ ىلع تينُب امإ يهف ،ةينفلا ةيحانلا نم ةينوناق ريغ ًايلعف اهعيمج تناكو 

 عالدنا ىدل لماكلZ تَلّجُس الو تَدِّدُح دق نكت مل يتلاو ةئاملا يف 47 اهتبسن ةغلابلاو bروس يف ةيراقعلا يضارألا عطق

 
15
  .2017(، 66-7( F 2017روس :نوناقلا ةدايس مييقتل ةينوناقلا ةدعاسملل يلودلا داحتالا ريرقت ،)رّرحم( Mikael Ekman نامكإ ليئاكيم 
16
 .)2019 وينوي/ناريزح ،يلاتلا مويلا عورشم( Fروس يف ةيكلملا قوقح ىلع اúاساكعناو ةيكلملا ةيضق ،ينجم رونأ دمحمو يلع ضFرو ولحلا دلاخ 
17
 .30 ةحفص ،هسفن عجرملا 
18
 .50 ةحفص ،هسفن عجرملا 

19
 .14 ،هسفن عجرملا  

 



.عازنلا
20
 ىلع تلمعو ،ريبك دح ىلإ اهعم ةموكحلا تلهاست ،تايئاوشعلا ىلع ةرطيسلل ةلشافلا دوهجلا نم ةلسلس دعبو 

Âدلبلا حنمت يتلا )2008/33و 2000/26( نيناوقلا تردصأو ،تامدخلا ضعب نيمbميسقت ةداعإ ةيناكمإ ت 

 لثم ،كلذ تلعف يتلا كلتو ،تbدلبلا نم ليلق ددع ةصرفلا هذه منتغاو .ا®زايح ىلع يمسرلا عباطلا ءافضإو تايئاوشعلا

 مئاقلا ضرعلا نأل ةمئاق لازت ال تايئاوشعلا ةلكشم نأ تدجو )تايئاوشعلا نم ةئاملا يف 80 عضو ةيوست مت ثيح( صمح

ِربُتعا نيح يف ،ةديازتملا تاجايتحالا ةيبلتل فاك ريغ لازي ال ناك ةيمسرلا نكاسملا نم
َ

 تقو يف تينُب يتلا تايئاوشعلا ت

.ةينوناقلا اهعاضوأ ةيوستل ةلهؤم ريغ قحال
21 

 

 طسو نادلبل ةينوناقلا ةردابملاو ةينوناقلا ةدعاسملل يلودلا داحتالا اهدعأ يتلا ةيساردلا تاقلحلا يف نوكراشملا ثدحت دقو

 ةينكس نابم نم نوكتت تحبصأ ام ًاريثك تايئاوشعلا نأ نع تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا ةلأسم نأشب Zوروأ قرشو

 غلابم اهلباقم نوعفدي اهونطاق ناك ثيح ،ةدسافلا "ءانبلا تايفام" مسا مهيلع َقِلطُأ نم اهأشنأ قباوطلا ةددعتم ةريبك

 ةرفوتملا نكاسملا ةدbز ىلإ bًرهاظ فد® يتلا تاسايسلا نأ ىلإ نوبقارملا راشأ دقو .ًاينوناق مهتيكلم ةيوست لمأ ىلع ةريبك

 :ةيلكيه تابقعب مدطصت تناك

 

 َّدعتي ملو .دارفألا نم نيصاخلا نيلواقملا راغص ىلع ىمظعلا هتيبلاغ يف bروس يف نكاسملا ريفوت دمتعا

 ثيح ،ةرفوتملا نكاسملا عومجم نم ةئاملا يف 25 ًايخير  تاينواعتلاو ماعلا عاطقلا يلواقم ةمهاسم رادقم

 ٍدوقع ىدم ىلعو .ةموعدملا ةريبكلا ةصاخلا ناكسإلا عيراشم نم عون ةباثمب "تاينواعتلا" هذه تناك

 اميس ال ،ينارمعلا ءانبلا صخر ءاطعإ نم لالقإلا ىلع موقت ةسايس ةيروسلا تاطلسلا تدمتعا ،ةديدع

 ،ًاضيأ نكلو ،ةينارمعلا ططخلا دادعإ يف رخأتلا ىلإ ًايئزج كلذ عجريو ،2000 ماع لوح ةرتفلا يف

 22.يسايسلا ذوفنلاو عيرلا ءارو يعسلل ةليسو تناك تاراقعلا نأل ،ةيسيئر ةروصبو
 

 ققشلا نأ الإ ،كلذ دعب امو 2005 ماع ذنم ءانبلا نم ةجوم يف تببست ةديدجلا ةيلاربيللا تاسايسلا نأ نم مغرلا ىلعو

.ةفلكتلا ةروسيملا نكاسملا ىلع بلطلا مكارت جلاعت ملو ،نمثلا ةظهZو ةرخاف اهبلغأ تناك اهؤانب مت يتلا
23
 يلواقم ىلإ رِظُنو 

."ضفخنملا لخدلا يوذل ةيداصتقالا نكاسملا ءانب يف يساسألا مهرود نولمهي" مyأ ىلع ةينواعتلاو ةماعلا ت‹اكسإلا
24
 

 امك .تايئاوشعلا قطانم يف 2011 ماع يف ةموكحلا دض تاجاجتحالا نم ديدعلا تعلدنا ،رومأ ةلمج يف ،كلذل ةجيتنو

 فصقلاو يركسعلا راصحلا تايلمع فاطملا ةياy يف تلمش يتلاو ،ةيعمقلا ماقتنالا لامعأ بلغö قطانملا هذه تَفِدهُتسا

 
20
 .11 /هسفن عجرملا 

21 UN HABITAT, City Profile Homs: Multi-Sector Assessment (10 May 2014).  

22 Samir Aita, Urban Recovery Framework for Post-Conflict Housing in Syria: A First Physical, Social and 
July2 Economic Approach (  2019). 

23
  .هسفن عجرملا 
24
 )2019 وينوي/ناريزح ،يلاتلا مويلا عورشم( Fروس يف ةيكلملا قوقح ىلع اúاساكعناو ةيكلملا ةيضق ،ينجم رونأ دمحمو يلع ضFرو ولحلا دلاخ 

 .16 ةحفص



 ةينوناقلا ةدعاسملل يلودلا داحتالا - نوناقلا ةدايس مييقت 3روس يف ةيكلملا ةلكشمل لولحلا داجيإ 11 10
 

 ءالجإ مت يتلا وأ bًركسع اهيلع ةرطيسلا ةداعتسا تمت يتلا ءايحألا يف ةيقبتملا ينابملا ةموكحلا تمده ام ًابلاغو .يئاوشعلا

."ةحلاصم تاقافتا" قيرط نع اyاكس
25
 تاكاهتنا نم اهريغو تاكاهتنالا هذ‚ ديازتملا يعولا نم مغرلا ىلعو هنأ الإ 

 مالسلل فينج ةيلمع يف ًةحارص اهلوانت متي ملو رمألا ةيادب يف ةيولوأك ةيضقلا هذه زربت مل ،تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا

 ىلع ءوضلا ةرئاد تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملZ ةطبترملا bاضقلا تمحتقا ،2018 ماع يف نكلو .ةدحتملا ممألا ةدايقب

  .ةيرضحلا قطانملا ةيمنت ةداعإ ميظنت ىوعدب مهبم نوناق رارقإ عم bروس يف عقوتم ريغ لكش

 

مل ينطو دعُب ءاطعإ وه هنمضت ام لكو ،2018 ليربأ/ناسين يف ردص يذلا ،10 مقر نوناقلا وه نوناقلا اذه
ُ

 ناك ططخ

 بولسأ لالخ نم تايئاوشعلا ءانب ةداع’ ةطاسبب هرهاظ يف 10 مقر نوناقلا حمسيو .طقف قشمد يف ًاقبطم لصألا يف

 نكلو ًامجح رغصأ ٍضارأ عطق اهؤانب ديعأ يتلا قطانملا يف نويلصألا ناكسلا ىقلتي ثيح ،ميدقلا "يضارألا بيترت ةداعإ"

.ةقطنملا ةيقب يف ةماعلا تامدخلاو ةيتحتلا ةينبلا روطت ىلإ ًارظن ىلعأ ةميق تاذ
26
 نم ةلمج هبوشت 10 نوناقلا نأ ريغ 

 نوكلمي نيذلا ناكسلل الإ حمسي ال هنأ الإ ،تايئاوشعلZ قّلعتي نوناقلا اذه نأ نم مغرلا ىلعف .كوكشلل ةريثملا bاضقلا

 طقف ةينوناق ريغ ٍنابم يف نونكسي نيذلا صاخشألا حَنُمي ثيح ،رشابم لكشب هنم ةدافتسالZ ًايمسر ةلجسم ةيكلم قوقح

 ةنس يراقعلا لجسلا يف ةلجسم قوقح نوكلمي ال نيذلا ناكسلا ىطعُي ،كلذ ىلع ةوالعو .ةدودحم ةرتفلو راجيإ ت‹اعإ

 نيحزانلل ةبسنلZ ةليحتسم طرشلا اذه ةيبلت نكلو .يصخش لكشب روضحلا لالخ نم كلذو ةيكلملا يف مهقح تابثإل حامس

  .زاجتحالاو لاقتعالا رطخ مهددهتي نيذلا نيئجاللاو

 

 ام وهو ،ةقباسلا ةضراعملا قطانم يف عقت نآلا ىتح ةحرتقملاو 10 نوناقلZ ةطبترملا عيراشملا نأ وه ًةلالد رومألا رثكأ نمو

 نكامأ نم نيحزانلا ةموكحلا يضراعم دوجو يغلت نأ ًايلعف اyأش نم ةقيرطب رامعإلا ةداعإ عيراشم حرط نم فواخملا ريثي

 :ةقباسلا مهنكس

 

 لثم ندملا يحاوض ناكس نم اوناك 2011 سرام/راذآ دعب ةموكحلا  دض اورهاظت نيذلا نم ديدعلا

 ىلإ تدأ دق يضاملا يف ماظنلا اهعبتا يتلا ةديدجلا ةيلاربيللا تاسايسلا تناكو .صمحو قشمدو بلح

 زيزعت الإ داسفلا راشتناو عمقلا تاسايس نم ناك امو ،قطانملا كلت يف نييروسلا نم ةريبك دادعأ راقفإ

 ءاقبالا متي ثيحب ليهأتلا ةداعإو رامعإلا ةداعإ جمارب ميمصتب ماظنلا ماق ببسلا اذهلو .مهاضر مدع

ءادع رثكألاو ًارقف رثكألا ناكسلا ىلع
ً
 ةيراقع صرف قلخو ،ندملا هذه يف ةيسيئرلا قطانملا جراخ هل 

 27.هل نيديؤملا لامعألا ةداق ةكبشو ماظنلا ىلع ةدئافلZ يتÂ ةحبرم
 

 ًاضيأ زربأ هنأ الإ ،bروس يف تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا bاضق ىلع مامتهالا زكر دق 10 نوناقلا نأ نم مغرلا ىلعو

 ىرخألا ريبادتلا نم ةعساو ةعومجمب 10 نوناقلا نرتقا ،عارصلا عجارت عمو .اهل يدصتلا يف ةلئاهلا ةبوعصلاو اهديقعت ىدم

 
25
 .)2014( 2013-2012 يف Fروس يف ةينكس ءايحأل عورشملا ريغ مدهلا تايلمع :ضرألL ةيوستلا ،شتوو ستيار نمويه 

26
  UN-HABITAT,  Handbook on Best Practices, Security of Tenure and Access to Land 55 (2003). 

27
 .)2019 ربمتبس/لوليأ 04 ،طسوألا قرشلل يغينراك زكرم( "ةيروس رامعإ ةداعإ ةقرافم" ،رهاض فيزوج 

 



 .ةموكحلا يديؤم ىلإ اهلقنو م®اكلتمم نم نييروسلا نم ىرخأ تائفو ةموكحلا يضراعم ديرجت اهنم دصقلا نأ ودبي يتلا

 يتلا ءايحألا مدهل ميظنتلا تايلمعب ةطبترملا عئارذلا نم اهريغو ضاقنألا ةلازإ تمِدخُتسا ،هسفن 10 نوناقلا بناج ىلإو

 تامدخلا ريتاوف عفدب يئاقتنا لكشب اهمازلإ لالخ نم ةضراعملZ ةطبترملا ءايحألا فادهتسا مت امك .برحلا نم تررضت

 رثكألا نيب نم ةَربتعملا ةيلحملا تاعمتüا هذه اهل ضرعتت يتلا طوغضلا نم داز ام ،عازنلا نينس لالخ تمكارت يتلا ةماعلا

.bروس يف ًاشيم®
28 

 

 هرابتعZ م®اكلتمم نم ةحزانلا ةضراعملا تايصخش نامرحل ةليسوك باهرإلا ةحفاكم نوناقل يجهنملا مادختسالا زرب امك

.bروس يف ةيرضح "تاحالصإ" ءارجإل ةيسيئرلا ةسايسلا تاودأ دحأ"
29
 ماعل 63 مقر موسرملا حيتي ،صوصخلا هجو ىلعو 

 ةحفاكم نوناق بجومب مئارج م‚اكترا يف هبتشملا صاخشألا تالئاع عيمج لوصأ ديمجتو فادهتسا ةيلاملا ةرازول 2012

.يروسلا باهرإلا
30
 لالخ نم اyاكس نم اهغارفإ مت يتلا قطانملا يف يجهنم لكشب ذختُت ريبادتلا هذه نö تاعئاش ةمثو 

 شيجلا لبق نم يرابجإلا دينجتلا نم برهتلا حبصأ ،ةريخألا ةنوآلا يفو .نيحزانلا ا‚احصأ راطخإ نود "ةحلاصملا تاقافتا"

.ةحزانلا تالئاعلا فالآ ىلع رثؤي دق امم ،تاكلتمملا ةرداصمل ًاديدج ًاغوسم يروسلا
31 

 

 
28 Center for Operational Analysis and Research, “Basic service debt poses new HLP risks in southern 

Damascus”, Syria Update: 27  November to 03  December 2019 (04  December 2019). 
29 Center for Operational Analysis and Research, “Eastern Ghouta Faces Renewed HLP Concerns from 

Syria UpdateAntiterror Measures”,  18  September to 24  September 2019 (25  September 2019). 
30
 16( " ضافضفلا باهرإلا نوناق لظ يف براقألل يعامج باقع - م¶ هبتشملا رَسُأ لوصأ ةرداصم :Fروس" ،شتوو ستيار نمويه 

 .)2019ويلوي/زومت
31 Center for Operational Analysis and Research, “Military service law amended: Serve, pay up, or forfeit 

Syria Updateassets”,: 06  January 2020  (07  January 2002).  
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 Aروس يف تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا Aاضقل يدصتلا .4
 

 نم رومألا دُّقعتف .5روس يف تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا ةلأسمل يدصتلا ةبوعص هجو يف ةلوهسب ءرملا ملستسي دق

 ةقطنملا يف "19-ديفوك" ء9و يشفت نأو اميس ال ،ةلئاه ودبت ةلأسملا لعجي ةبعص ةيسايس دويق دوجوو ةينفلا ةيحانلا

 ديدحت ىلإ فدi ةزجوملا ةقرولا هذه نكلو .عازنلا نم ًاررضت رثكألا صاخشألا اههجاوي يتلا تاقشملا مقافت ىلإ يدؤي

 ةنراقملا ةسرامملا رفوت ذإ ،مساحلا لماعلا اهدحول تسيل اهنكلو ،ةيقيقح ةينفلا ت5دحتلا نإ ،ًالوأ .نيتيساسأ نيتطقن

 ضرألاو نكاسملا ةيضق ةجلاعم يف ةدئاف تاذ نوكت دق ةينف تاودأ ةيلودلا ريياعملاو يلودلا نوناقلا ىلع ةمئاقلا ةيلاحلا

 ميمعتلا نم ًالدبف ،ةيسايس ةيقيقحلا ةكئاشلا طاقنلا نأ ريغ .اهمهأ ضعبل فصو ه∏دأ دري ثيح ،5روس يف تاكلتمملاو

 نكاسملا ةيضقـب ةقلعتملا ةيسايسلا زفاوحلا ةسارد يف ًامدق يضملا لضفألا نم نوكي دق ،ةيسايسلا ةدارإلا لوح

  .تاكلتمملاو يضارألاو

 

 يف ةطرخنملا ةيبنجألا ىوقلا بعلتو ،دالبلا قطانم نيب ا®رطيسل ةموكحلا طسب ىدم توافتي ثيح ،ةقزمم مويلا bروس نإ

 تاقالعلا ريغتو تاهجلا هذه ددعت ببسب ةلعافلا تاهجلا عفاود ليلحت بعصلا نمو .رارقلا عنص يف ًاريبك ًايلعف ًارود عازنلا

 مدعو ،تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا bاضق نأشب ةدحاو رظن ةهجو دوجو مدع ديازتم لكشب حضتي نكلو .اهنيب ام

 ناكس نأ ىلع ةريخألا تاروطتلا نم ديدعلا دكؤت ،عقاولا يفو .ًامدق يضملل ةلداع لُبُس ىلع روثعلل ةقسنم ةضراعم دوجو

 يف نوكرتشي دقو ،تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا ةيضق ديعص ىلع تاديدهتلا تاذ ريبك دح ىلإ نوهجاوي ةماع bروس

 .bروس جراخ ةلعافلا ةيلودلا تاهجلاو نيئجاللا عم زفاوحلا

 

 تماق ثيح ،ةموكحلZ ةطيحملا ةبخنلاو bروس يف ةيديلقتلا راجتلا ةقبط نيب ام نئاغضلZ ةيكيمانيدلا هذه نم ءزج قلعتيو

 نوناقلا لثم لئاسوب اهيلع ءاليتسالا مت لوصأ ىلع لوصحلا نم اهتنكم يتلا تازايتمالا لالخ نم اهسفن ءارث’ ةريخألا هذه

10.32
 يف ةيعانص ةيحاض وهو ،نوباقلا يح يف ثدح ام وه تارتوتلا هذه زربت يتلاو ًارخؤم ترج يتلا ةلثمألا ىدحإو 

 ناكسلاو نييعانصلا لبق نم قاطنلا ةعساولا ةمواقملا تدأ ثيح ،10 نوناقلا بجومب اهريوطت داعي نأ ررقملا نم قشمد

.دسألا سيئرلا لبق نم ةيلمعلا ديمجت ىلإ
33
 ربجت تأدب اyأ ةجردل ًابعص ةموكحلل يلاملا عضولا حبصأ ،هسفن تقولا يفو 

.مهحZرأ نم ضعب ديدست ىلع اهمعدي نَم برقأ ىتح
34
 لبق نم ةيركسعلا تادعاسملا ىلع بترت ام ديدست لجأ نمو 

 
32 ”, Joseph Daher, “Reconstructing Syria: How the al-Assad regime is capitalizing on destruction 

Adopt a Revolution, December" Reconstructing Syria: Risks and Side Effects  2018 (, 11-12). 

33 Center for Operational Analysis and Research, “Freezing Qaboun Urban Plan, President Al-Assad To Decide 
Syria Update Area’s Fate”,: 18  September to 24  September 2019  ) 25  September 2019). 

34 Center for Operational Analysis and Research, “Rami Makhlouf Among Syrian Businessmen Targeted in 

Syria Update: AugustRumored Crackdown”,  29  to September 04 2019   )  (05  September 2019 .)  



 دراوملا تادئاع نم ةيقبتملا ةليلقلا تاقفدتلا مادختسZ قلعتي ام يف ةهوبشم تاليهست ةموكحلا تمدق ،بناجألا اهئافلح

.bروس يف ةيعيبطلا
35 

 

 يضارألاو نكاسملا لاجم يف ةنومضمو ةيواستم قوقحب ًابيرقت دحأ هيف عتمتي ال داكي ً‹اكم مويلا تحضأ bروس نإ

 ةيكلملا قوقح زيزعتو ةيخيراتلا تاهجوتلا سكع ىلإ ةجاحلا لوح عساو لكشب حلاصملا ةمءاومل لاجم ةمثو ،تاكلتمملاو

 نم ةيسيئرلا َربِعلا صالختسا نكمي ،ةيلودلا تاسرامملا ىلإ ةدوعلZو .دالبلا يف رارقتسالا قيقحتل ةليسوك ةفصنملاو ةنومضملا

 يف قوقحلا ةداعإ جذامن حجنأ نم يهو ،1995و 1992 يماع نيب ام ا‚ فصع يذلا عازنلا باقعأ يف ةنسوبلا جذومن

 ةلأسم خيسرتل ىوصقلا ةيمهألا نم مغرلا ىلعف .ةلثمألا نم اهريغ نع ًالضف ،بثك نع تَسِرُد يتلا عارصلا دعب ام ةلحرم

 ةيلمع يف ةيلودلا ةلعافلا فارطألا لبق نم ةوقب ةلأسملا هذه معدو ،مالسلل نوتياد قافتا يف ةنسوبلا يف تاكلتمملا ةداعإ

 هباحصأ ىلإ هب بلاطم لزنم 300,000 ةداعإ يف تمهاس يتلاو لقأ لكشب اهتيص عاذ يتلا لماوعلا دحأ نإف  ،مالسلا

 اهدمتعا يتلا "ةيكلملا نوناق ذيفنت ةطخ" تعضو دقو .ةكرتشم ةسايس عبّتا ةحلصملا باحصأ نم فالتئا ليكشت يف تلثمت

 ةبغارلا ةلعافلا تاهجلا تاردق معدو ةيلمعلا نع يسايسلا عباطلا عزنل ةيؤر 2000 ماع يف نويسيئرلا نويلودلا نوبقارملا

.ةيلحم تاقلطنم تاذ ةيلمعب طارخنالا ىلع
36
 تمهاس ثيح ،تاكلتمملا در ليبس يف لمعت ةدحوم ةهبج كلذ نع جتنو 

.عمتüا يف جامدإلا ةداعإ نوسمتلي نيذلا نيحزانلا نيكمتو ةيطارقوريبلا ةمواقملا ىلع بلغتلا يف
37 

 

 تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا bاضق لح يف ةيلودلا ريياعملا ا‚ مهست نأ نكمي يتلا ةقيرطلا نع ةركف يطعي لاثملا اذه نإ

 حجرملا ريغ نم ،bروسل ةمِزلم ةلصلا تاذ يناسنإلا نوناقلاو ناسنإلا قوقح دعاوق نم ديدعلا نأ نم مغرلا ىلعو .bروس يف

 قوقح تاكاهتنا ىلع ةغمادلا ةلدألا ىتح ،نآلا دح ىلإف .ةيدجم تارييغت ثادحإ ةيناكمإ نم اهيلإ دانتسالا ززعي نأ

رِكنُأ دق ناسنإلا
َ

.م  لكشب ت
38
 ءاطعإ ىلإ ةزجوملا ةقرولا هذه اهحرطت يتلا تاسرامملاو ريياعملا فد® ،كلذ نم ًالدبو 

 تريتخا ثيح ،bروس يف تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملZ ةطبترملا ةسيئرلا ةينفلا تbدحتلل يدصتلا نكمي فيك لوح ةلثمأ

متسم ةلثمأ كلذ ىلع ةديجلا ةلثمألا نمو .لاحلا ىضتقمل ةقباطم نوكت دق اyأل لب ةمِزلم اyأل سيل
َ

 ةمكحملا تاسرامم نم ةد

 
35 ”, Jihad Yazigi, “Reconstruction or Plunder? How Russia and Iran are Dividing Syrian Resources 

(Adopt a Revolution, December Reconstructing Syria: Risks and Side Effects 2018). 
 
36 Office of the High Representative, Property Law Implementation Plan – Inter-Agency Framework   

Document 2000 (, document-framework-agency-inter-http://www.ohr.int/?ohr_archive=plip available at. عالطالل 

PLIP ةيكلملا تاعيرشت ذيفنت ةطخ ذيفنت قئ́و ىلع law-http://www.ohr.int/?ohr_archive_taxonomy=property- رظنا ،

plan&paged-mplementationi= 1. 

37 : Rhodri Williams, “Post-Conflict Property Restitution and Refugee Return in Bosnia and Herzegovina 

New York University Journal of InternationalSetting and Practice,” -Implications for International Standard 
Law and Politics 3/3  (7 March 2006). 
38Guarance le Caisne, "‘They were torturing to kill’: inside Syria’s death machine” The Guardian01 October 
2015 
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 ىدلف .ديصقلا تيب اذه سيل نكل ،ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةيقافتالZ ةمَزلم ريغ bروس نإ .ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا

 يف عازنلا دعب ام ةلحرم يف اهسفن ىلع ةمسقنملا تاعمتüا يف ةيكلملا bاضق لمشت قاطنلا ةعساو ةيئاضق ماكحأ ةمكحملا

 ىلع ،ةدِبتسملا ةيكارتشالا مُظُنلا لثم كلذكو ،bروس لثم اهلثم ينامثعلا نوناقلا ىلع ريياعملا موقت ثيح ،صربق لثم قطانم

 قبس ام نإف ،bروس يف فورظلا ا‚ مستت يتلا ةديرفلا لماوعلا رابتعالا يف ذخؤت نأ بجي نيح يفو .ناقلبلا برغ لود رارغ

سلا رينُي دق ةلثمأ نم
ُ
 .مدقت زارحإ لجأ نم قيبطتلل ةلباقلا لُب

 

 تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا bاضقل ةباجتسالا ديعص ىلع تاسرامملا لضفأ نع تامولعملا نأ ىلإ ةراشإلا ًاضيأ مهملا نمو

 ةماع ةرظن 2005 ماع يف تدمتعا يتلا تاكلتمملا درل ةدحتملا ممألا ئدابم مدقت ،صوصخلا هجو ىلعف .دويق نود ةحاتم

.يلودلا نوناقلا ةيامحل ةعضاخلاو تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا قوقح لامعإ ىلإ ةفداهلا تاسرامملا لضفأ نع
39
 امك  

.ليصفتلا نم ديزمب ئدابملا هذه ذيفنت لوح ليلد رفوتي
40
 در نأشب هب ةصاخلا ئدابملا نم ةعومجم Zوروأ سلجم دمتعا دقو 

متسملا نيناوقلل قيقد ليلحت ىلإ ًادانتسا ،2010 ماع يف تاعازنلا ءاهتنا دعب قوقحلا
َ

 ةلصلا تاذ ةيئاضقلا قباوسلا نم ةد

.ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةمكحملا هتمدق يذلاو
41
 يضارألا نأشب ةيهيجوت ةركذم ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ردصأ ،ًارخؤمو 

معأ لكشب ةديفم نوكت دق اهنكلو ،ةدحتملا ممألا ةطشنأ هيجوت ىلإ لوألا ماقملا يف فد® ،تاعازنلاو
ّ
 تامزأ ليلحت يف 

.bروس يف ةمزألا رارغ ىلع ،تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا
42
 ىرخألا ةيلمعلاو ةيميداكألا تاساردلا نم ضيف رفوتي امك 

.لاّعف لكشب تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا bاضق ىلإ ةباجتسالZ ةطبترملا ةينفلا يحاونلا ىلع ءوضلا يقلت يتلا
43 

 

 ديزملا bروس يف تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا لئاسم لوانت اهيلع يوطني يتلا ةينفلا تbدحتلل قيقدلا ليلحتلا ززعي دقو

 قوفت رامعإلا ةداعإل ةعقوتملا فيلاكتلا نأ فورعملا نمف .رامعإلا ةداعإ ةلأسم ىلع ربكأ لكشب زكرت يتلا تاشقانملا نم

برحلا هترمد يذلا يروسلا داصتقالا ةردق ريثكب
44
 رالودلا لباقم ةيروسلا ةريللا ةميق ضافخنا ببسب ًاضيأ تمقافت ثيح 

 يف رظني نل هنأ يبوروألا داحتالا نلعأ دقف ،يداصتقالا يلودلا عمتüا معد بلطتتس bروس ءانب ةداعإ نأ عمو .يكيرمألا

 نمألا سلجم رارق عم ىشامتت "خسار لكشب ةيراج" يسايس لاقتنا ةيلمع ثودح نم دكأتي ىتح رامعإلا ةداعإ ليومت

 نمضت ةلماشو ةيطارقميد ةموكحو ،ةيلومشلاو رارقتسالل ةيتاؤملا فورظلا نم ىندألا دحلا" لمشتو ،2254 مقر يلودلا

 ت‹امض كلذكو ،نييعرشو نيقوثوم نيرواحمو ،عازنلا فورظ يعارت اهيلع قفتم ةيئامنإ ةيجيتارتساو ،مهنمأو سانلا ةمالس

 
39
 ،)"وريهنيب ئدابم"( نيدرشملاو نيئجاللا ىلإ تاكلتمملاو نكاسملا درب ةقلعتملا ئدابملا ،ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةنجل 
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  .)2019 ربمتبس/لوليأ 04 ،طسوألا قرشلل يغينراك زكرم( "ةيروس رامعإ ةداعإ ةقرافم" ،رهاض فيزوج  



."ةلءاسملل ليومتلا عوضخ ثيح نم
45
 تاراصتنا لجست تناك اyأ ثيح ،بلاطملا هذه ةيروسلا ةموكحلا تضفر دقو 

  .اهتطلس فعضت دق تالزانت ميدقتل ةدعتسم ريغ تناكو ،اهنم يناعت يتلا ةيداصتقالا ةقئاضلا نم مغرلا ىلع ةيركسع

 

 جy" يف رظنلا ىلإ يبوروألا داحتالا ،ةيلودلا تامزألا ةعومجم لثم ،ةلعاف تاهج تعد ،هذه دومجلا ةلاح ةهجاوم يفو

 عفرو ،قاطنلا ةريغص ليهÂ ةداعإ عيراشم ليومت يأ ،ةيباجيإلا زفاوحلا ساسأ ىلع رامعإلا ةداعإ وحن يمكارتو يجيردت

 ذيفنتل تاوطخ ةموكحلا ذاختا لباقم "رامعإلا ةداعإ لاومأل يجيردت فرصو ،تاقالعلل يجيردت عيبطتو ،تZوقعلل يجيردت

.حوزنلا ةلأسمو ةيكلملا قوقح كلذ يف امب ةيسيئرلا ناسنإلا قوقح bاضق نأشب مدقت زارحإ وأ 2254 رارقلا
46 

 

 قلعتي ام يف ًاديدحت رثكأ ةيبرغلا طورشلاو بلاطملا تناك املك هنأ ىلإ ةراشإلا ردجت نكل ،حارتقالا اذه bازم لوانتن نل

Zاضقلا نم اهريغو تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملb ريبادتلا وأ ةيعئارذلا تاحالصإلا مادختسا لامتحا َّلق املك ،ةيساسألا 

 نم نيررضتملا ناكسلا جامدإ ةداعإل ةمزاللا ةيلعفلا تالزانتلا ميدقت نود ةيبرغلا لودلا معد ىلع لوصحلل ةليسوك ةيزمرلا

 تاكلتمملاو ضرألاو نكاسملا قوقح لوح ةددحم تاعقوت ةرولب نإ ،عقاولا يفو .لبقتسملا يف رارقتسالا نامضو ،برحلا

 تاعمتüاو ةيروسلا يندملا عمتüا تامظنم كلذ يف امب ،ةلعافلا تاهجلا نم عساو فالتئا ديحوتل ةدعاق رّفوت نأ نكمي

 نارتقا نإ .ةدحتملا ممألا تالاكوو ،ةحناملا تاهجلاو ،ةيموكحلا ريغ ةيلودلا تامظنملاو ،اهجراخو bروس لخاد ةررضتملا ةيلحملا

 نكاسملا bاضق ىلع ريثأتلا ىلع ةلعافلا تاهجلل ةدودحملا ةردقلا نم ريبك لكشب ديزي دق ةدحوم ةهبج دوجوب ةقدلا يخوت

 .يلاحلا تقولا يف bروس يف تاكلتمملاو يضارألاو
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 تاكلتمملاو لزانملا ةيامح .5
 

 يف مiاكلتمم ليجست متي مل نيذلا كئلوأ ءانثتسا مدع نامض ةرورض يروسلا قايسلا يف ًاحاحلإ ت5دحتلا رثكأ نم

 يضارألاو نكاسملا ةلأسمل ةباجتسالا دوهج نم ،يمسرلا ليجستلل نيلهؤم نونوكي ال دق نيذلاو ،ةينطولا تالجسلا

 نم ًالعف اوحزن نيذلا نييروسلا نم فالآلا ةيامحلا نم مَرحُيس ،عونلا اذه نم ريبادت دوجو ريغ نمو .تاكلتمملاو

 ذنمو .ءالخإل9 نيددهملاو نكاسملا هذه لثم يف نوشيعي نولازي ال نمم مهريغ فالآلاو ،يئاوشعلا نكسلا قطانم

 رطخ لظ يف 5روس يف ةيرضحلا قطانملا ناكس فصن نم برقي ام شيعي ،2018 ماع يف 10 مقر نوناقلا دامتعا

 .مئاد لكشب مهلوصأو مهلزانم نادقف

 

 يدصتلا ىلإ عازنلا فورظ قايس يف تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا bاضقل ةباجتسالا تالاح نم ديدعلا يضاملا يف ترطضا

 نيذلا كئلوأ قوقح ةيامح ةرورض نإ .ا‚ فرتعملا ريغ كلتو ينطولا نوناقلا يف ا‚ فرتعملا ةيكلملا قوقح نيب ةوجفلا ىلإ

 يضارألاو نكاسملا قوقح" حلطصم ةغايص يف ببسلا وه اهيف يمسر قحب مهعتمت ريغ نم لزانم يف نكسلا ىلع نودمتعي

 تاكاهتنا نأ ةقيقح ًاضيأ حلطصملا اذه سكعيو .تاكلتمملا درل ةدحتملا ممألا ئدابم لثم ةيلودلا ريياعملا يف "تاكلتمملاو

 ةيكلملا يف قحلا يهو ،ةقيثولا ةلصلا تاذ قوقحلا نم نيتئفب عتمتلا ةيناكمإ عم ضراعتت تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا

   .نكسملا يف قحلاو

  

 ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلاو )يروسلا روتسدلا كلذ يف امب( ةينطولا نيناوقلا يف ةيكلملZ عتمتلا يف قحلا غاصي ام ةداعو

.يفسعت وحن ىلع تاكلتمملا ةرداصم مدع هنأ ىلع
47
 ىلع لوصحلا لجأ نم ةيكلملا قوقح يف لخدتلا يف قحلا ةلودللو 

 ىدل الإ ةرداصملا تايلمعب مايقلا مدع مزلتسي ةيكلملا يف قحلا نكلو ،ةيمنتلا ضارغأل لاثملا ليبس ىلع ةمزاللا يضارألا

 عفد كلذ يف امب ،نوناقلا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلل ًاقفوو ،ةماعلا ةحلصملZ ةقالع تاذ ضارغأ قايس يفو ةرورضلا

 فرتعم ةيكلم قوقح ساسأ ىلع دارفأ اهكلمي تاكلتمم يأ ىلع لوصحلا ةيلمع ىلع طورشلا هذه قبطنتو .لداع ضيوعت

 ةينكسلا كلاملا تاجايتحا ةيبلتل راقعلا مادختسا طرتشي ال ،ىرخأ ةرابعبو .راقعلل مهمادختسا ةيفيك نع رظنلا ضغب ،ا‚

   .ةينوناقلا ةيامحلا قبطنت يكل ةيصخشلا ةيشيعملا وأ

 

 يأ نم يفسعتلا درطلا نم رسألاو دارفألا يمحي هنأ ىنعمب ،سكاعم راطإ يفو ةيامحلا نم ردقلا تاذ نكسملا يف قحلا رفويو

مع رظنلا ضغب ،ةيداصتقالا مهشيع لبس وأ ةينكسلا م®اجايتحا يف اهيلع نودمتعي تاكلتمم
ّ
 ًاقوقح نوكلمي اوناك اذإ ا

 رسألل يسايسلاو يندملا قحلا كلذ يف امب ،ةيناسنإ قوقح ةدع نم دمتسم قحلا اذهو .نكسملا اذه يف ا‚ فرتعم ةينوناق

 
47
 قوقحل يقيرفألا رمتؤملا :لوألا لوكوتوربلا نم 1 ةداملا ،ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةيقافتالا ةرشع ةعباسلا ةداملا ،ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا 

  .21 ةداملا ،ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا ةيقافتالاو ؛14 ةداملا ،بوعشلا قوقحو ناسنإلا
 



.قئاللا نكسلا يف يعامتجالاو يداصتقالا قحلاو اهتيب يف ةيصوصخلا يف
48
 طورش دحأ نأ ىلع ريخألا قحلا اذه صنيو 

.يفسعتلا ءالخإلا نم ةيامحلا يأ ،ينوناق لكشب ةزايحلا نمأ نامض وه "قئال" نكسملا رابتعا
49 

  

 .)ةيكلملا عزن مدع يف قلطم قح ىلع يوطني ال ةيكلملا يف قحلا نأ امك ًامامت( درطلا مدع يف قلطملا قحلا نمضي ال اذهو

 ةيامحلا ىوتسم فلتخي نأ نكميو .درطلا هجاوت يتلا رسألل ةينوناقلا لوصألا ةاعارمو ةينوناقلا ةيامحلا نيمÂ طرتشي هنأ ريغ

 ىلع نيرجأتسملا لثم ًاينوناق ا‚ ًافرتعم ًاقوقح نوكلمي نيذلا صاخشألاف .هيف ميقي يذلا لزنملل صخشلا ةزايح عون بسحب

 تاذ راقعلا ماد ام ةيامحلا نم ًاردق اوحنُمي نأ بجي نينطقتسملا ىتح نكلو ،ىوقأ ت‹امضب نوعتمتي راجيإ دوقع ساسأ

  .مهنكسم هتاذ وه ةلصلا

 

 قحلا نيب ةقيثولا تالصلا ىلع ةديفملا ةلثمألا ضعب ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةمكحملل ةقباسلا ةيئاضقلا ماكحألا مدقتو

 ىوقأ نوكت نوحزانلا ا‚ مدقتي يتلا تاكلتمملا ةداعإ تابلاطم نأ ىلإ ةمكحملا تارارق ريشتو .نكسملا يف قحلاو ةيكلملا يف

 همادختساو ًايمسر ا‚ بلاطملا تاكلتمملل يعدملا كالتما ىدل لاثملا ليبس ىلع ،نيقحلا الك اهيف قبطني يتلا تالاحلا يف

 ا‚ فرتعم ريغ ةيكلم قوقح دوجوب فارتعالل bاضقلا ضعب يف دادعتسا ىلع ًاضيأ تناك ةمكحملا نأ ريغ .نكسمك اهل

 لوألا لوكوتوربلا نم ىلوألا ةداملا يف ةيكلملا يف قحلا بجومب ةيمحم "تاكلتمم" اöy اهفيرعتو ،يلحملا نوناقلا يف حوضوب

.ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةيقافتالZ قحلملا
50
 ،bروس يف عضولا ىلع ا®ايثيح قبطنت نأ نكمي  ةيضق يفو ،لاثملا ليبس ىلعف 

 ةيرضحلا يئاوشعلا نكسلا قطانم يف ةعورشملا ريغ ءانبلا تايلمع هاجت ةليوط ةرتفل ةيمسرلا تاهجلا حماست نأ ةمكحملا تدجو

  :ةيكلم قح هنع بترت دق ايكرت يف
 

 نكمي ًاقح هحنمت نأ نكمي ال ًابيرقت تاونس سمخ ةدمل ةنيزخلل ةعب  ًاضرأ لغش دق بلطلا مدقم نأ ةقيقح ...

 عيمجو ،هانب يذلا نكسملا يف تازيهجتلاو تابيكرتلاو ءانبلا كلمي ناك بلطلا مّدقم نأ ريغ ."ةزايح" هرابتعا

 ريغ لكشب ىنبملا دييشت نم مغرلا ىلع كلذو ،لزنملا يف اهدوجو لمتحي تناك يتلا ةيصخشلاو ةيلزنملا ةعتمألا

 كانه بلطلا مدقم ةماقإو ،بلطلا مدقم هانب يذلا نكسملا نأ ىلإ ةمكحملا تصلخ ،كلذ ىلع ءانبو .ينوناق

 ةرتف ىدم ىلع رارمتسالZ تاطلسلا اهل تحمس يتلا ةحلصملا كلت نأو ،ةريبك ةيداصتقا ةحلصم لثمي هبراقأ عم

 
48
 قاثيملاو .)11 ةداملا( ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلL صاخلا يلودلا دهعلاو ؛25و 12 ن∫داملا ،ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا 

  .8 ةداملا ،ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةيقافتالا ؛16 ةداملا ،يبوروألا يعامتجالا
49
 تايلمع :)دهعلا نم )1(11 ةداملا( قئاللا نكسلا يف قحلا :7 مقر ماعلا قيلعتلا ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلل ةدحتملا ممألا ةنجل 

 .)1997( يرسقلا ءالخإلا
50
 31 يف هثيدحت مت( ةيكلملا ةيامح - ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةيقافتالل 1 مقر لوكوتوربلا نم 1 ةداملا ليلد ،ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةمكحملا  

 .9-7 ،)2019 سطسغأ/بآ
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 نم 1 ةداملا نم ىلوألا ةلمجلا يف اهيلع صوصنملا ةدعاقلا يف دوصقملا ىنعملZ "ةزايح" ىلإ ىقرت ،نمزلا نم ةليوط
 1.51 مقر لوكوتوربلا

  

 ءارج ًايلخاد نوحزانلا ا‚ بلاط يتلا ةلجسملا ريغ ةيفيرلا يضارألZ قلعتي ام يف لثامم جاتنتسا ىلإ ةمكحملا تلصوت دقو

 باحصأ تاجايتحال ةبسنلZ ةغلZ ةيمهأ تاذ ا‚ بلاطملا تاكلتمملا تناك ،ةيضقلا هذه يفو .ايكرت قرش بونج يف عازنلا

  :ءاوس دح ىلع شيعلا بسك تاجايتحاو نكسلا ديعص ىلع تابلاطملا
  

 م®زايح مدع نم مغرلا ىلعو .1994 ماع ىتح ساديوب ةيرق يف اوشاع دق نيعدملا عيمج ّنأ يف لادج ال ...

 لزانملا يف نوشيعي اوناك وأ مهفالسأ يضارأ ىلع تينب م‚ ةصاخ لزانم مهيدل تناك دقف ،ةلجسم تاكلتمم

 قوقح مهل ىوعدلا باحصأ نأ ىلإ ًاضيأ ةمكحملا ريشتو .ءالؤه اهكلمي يتلا يضارألا نوعرزيو مهؤZآ اهكلمي يتلا

 اوناك مyأو ،ةيجرحلا يضارألاو يعرلا يضارأو يعارملا لثم ،ةيرقلا يف ةكرتشملا يضارألا يف اهيلع ضارتعا ال

 ةيداصتقالا دراوملا هذه عيمج نأ ةمكحملا ىرت ،كلذ ىلع ءانبو .راجشألا عطقو يشاوملا ةعارز نم مهقزر نوبسكي

 1.52 ةداملا ضارغأل "تاكلتمم" ربتعت نأ نكمي اهنم تابلطلا ومدقم اهينجي ناك يتلا تاداريإلاو

  

 يف ا‚ فرتعملا ريغ ةيكلملا قوقح لامعإ ةيفيك نع ةيحيضوت ةلثمأ ةدع كسرهلاو ةنسوبلا يف تاكلتمملا در ةلأسم رفوتو

 عيراشمل ةكولمملا ققشلا ًاضيأ تلمش لب ةصاخلا تاكلتمملا ىلع ةنسوبلا يف تاكلتمملا در ةيلمع رصتقت مل ،ًالوأ .درلا تايلمع

 ققشلا هذه تناكو .ةقباسلا ايفالسوغوي ءاحنأ عيمج يف يرضحلا ناكسإلل دئاسلا لكشلا تناك يتلاو ،يعامتجالا ناكسإلا

 لئاوأ لولحبو .ةزايحلا ت‹امض نم ًاريبك ًاردق اول‹ اyاكس نكلو ،ىرخأ ةماع تائيهو ًايعامتجا ةكولمم تاسسؤمل كلم

 ناك ثيح ،ةقباسلا ايفالسوغوي ءاحنأ عيمج يف تأدب دق ةصخصخلا ةيلمع تناك ،ينسوبلا عازنلا علدنا امدنع ،تانيعستلا

 تاكلتمملا در نيناوق نإف ،كلذل ةجيتنو .ةيليضفت طورشب اهئارش نم ًايعامتجا ةكولمملا ققشلا ناكس اهلالخ نم نكمتيس

 يلغاش ىلإ قوقحلا هذه در ةطرتشم ،ةئش‹ ةيكلم قوقح اyأ ساسأ ىلع ققشلا هذه ةزايح قوقح عم تلماعت ةنسوبلا يف

.ةصاخلا تاكلتمملل ةلثامم ةقيرطب كلذو ،اوحزن نيذلاو برحلا عالدنا ليبق ققشلا
53
 قوقحل ةيبوروألا ةمكحملا تدكأ دقو 

  :يفالسوغويلا شيجلا اهانب ققشب قلعتت ةيضق يف دعب اميف جهنلا اذه ناسنإلا
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 ةكولمملا ققشلا نم اهريغ وأ ةيركسع ةقش ءارش دقع نأ رابتعا ىلع ةينطولا تاطلسلا تبأد ،]ةنسوبلا يف[

 متي نأو ةقشلا لغش يف قحلا يرتشملا حنمي ،يرتشملا ىلإ ةيكلملا لقني هتاذ دح يف نكي مل نإو ،ةيعامتجا ةيكلم

 54... 1 مقر لوكوتوربلا نم 1 ةداملا ضارغأل "تاكلتمم" ربتعت اyإف مث نمو ،ًاكلام هفصوب هليجست

 

 رفوت مل ،bروس يف لاحلا وه امكو .ةلجسم ريغ ةصاخ تاكلتمم لمشتل ًاضيأ ةنسوبلا يف تاكلتمملا در ةيلمع تدتماو

 فلأتت ةريبك ةيئاوشع ءايحأ ءانب هنع جتن امم ،ةيرضحلا قطانملا يف ضفخنملا لخدلا يوذل ةيفاك نكاسم ةينسوبلا تاطلسلا

.صاخ لكشب ةينبم ةلجسم ريغ لزانم نم
55
 ماع لكشب ناكسلا مجحأ ،ءاوس دح ىلع فيرلا يفو تايئاوشعلا هذه يفو 

 تاسرامملا هذه تاكلتمملا در ةيلمع تسكع دقو .بئارضلا عفد بنجت ةيغب ةيراقعلا تالجسلا يف تاكلتمملا ليجست نع

Zنيينوناقلا اهيكلام ىلإ ًاضيأ لب نيلجسملا ا‚احصأ ىلإ طقف سيل ةصاخلا تاكلتمملا ةداع’ حامسل:   
  

 ةروصبو .راقعلا اذه ةداع’ ةبلاطم تقو يأ يف مدقي نأ هنع يلختلا نالعإ مت ًاراقع كلمي يذلا صخشلل قحي

 نالعإ تقو ةيراقعلا تاكلتمملل ةطورشم ريغ ةزايحب نوعتمتي اوناك نيذلا صاخشألل ًاضيأ زوجي ،ةيئانثتسا

.ا®داعتسZ ةبلاطملا اهنع يلختلا
56 

 

 يتلا تاكلتمملا عنطصم لكشب دِعبتست ال ةقيرطب فَّرعُت نأ بجي ةيكلملا قوقح نأ يف ةلأسملا نمكت ،bروس لثم قايس يف

ِربُتعا
َ

 كلذ ناك طقف ولو ،تاطلسلا لبق نم كلذكو ،ءاوس دح ىلع ةيلحملا م®اعمتجمو نيلغاشلا لبق نم تاكلتمم اyأ ت

 حلاصمك ا‚ فَرتعُي ال يتلا ةزايحلا لاكشأ ىتح ةيامح يغبني ،كلذ ىلع ةوالعو .اههاجت تاطلسلا هذه لهاست لالخ نم

 ئدابم يف نيبم وه امك ،ةيشيعملاو ةينكسلا م®اجايتحا ةيبلتل اهيلع نودمتعي نوعَّدملا ناك لزانم ىلع يوطنت امدنع ةيراقع

  :تاكلتمملا درل ةدحتملا ممألا
  

 نيلغاشلا نم مهريغو ةيعامتجالا نكاسملا لغش قوقح باحصأو نيرجأتسملا قوقح نأ نمضت نأ لودلل يغبـني

 لودلل يغبنيو .درلا جمارب راطإ يف فارتعالZ ىظحت تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملل نييعرشلا نيلمعتسملا وأ
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 ىلع اهعاجرتساو م®اكلتممو مهيضارأو مهنكاسم ىلإ صاخشألا كئلوأ ةدوع ،نكمم دح ىصقأ ىلإ ،لفكت نأ

.ةيمسر ةيكلم قوقح نوكلمي نمم مهريغ رارغ
57
  

  

 نأ بجي ،ةلاعف bروس يف ةيلبقتسملاو ةيراجلا تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا تاكاهتنال ةينوناقلا تاضيوعتلا نوكت يكلو

 جامدنالا نم اونكمتي ثيحب ،اهيمحتو نويداعلا سانلا اهيلع دمتعي يتلا تاكلتمملZ ةقلعتملا حلاصملZ تاضيوعتلا هذه فرتعت

 ةقلعتملا ةيامحلا ريبادت نأل ًارظنو .يداصتقالا مهلالقتساو مهتماركو مهتمالس نامض عم عارصلا دعب ام تاعمتجم يف ًاددجم

Zريغ نم هنإف ،ةميق تاذ نكت مل ةيروسلا نيناوقلاو يروسلا روتسدلا يف اهيلع صوصنملا تاكلتمملاو يضارألاو نكاسمل 

 تايكلملاو يضارألاو نكاسملا تاكاهتنا bاحض مرحي ةيلحملا ةينوناقلا ريياعملا كلتل قيض ريسفت قيبطت ساسألا يف فصنملا

 .فاصتنالل ليبس نم
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 تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا تاكاهتنال يئارجإ فاصتنا ليبس داجيإ .6
 

 نمو .قوقحلا هذه اهيف كَهتنُت يتلا تالاحلا يف ةينوناق فاصتنا لبس ريفوت نكسملاو ةيكلملا قوقحب فارتعالا بلطتي

 ةيئارجإلا رصانعلا مَهفُتو .ءاوسلا ىلع ةيعوضومو ةيئارجإ رصانع ىلع يوطنت ةينوناقلا فاصتنالا لبس نأ موهفملا

 يلودلا دهعلا لثم ،ناسنإلا قوقحل ةيسيسأتلا صوصنلا يف نيبملا وحنلا ىلع هجو لضفأ ىلع ينوناقلا فاصتنالل

 ءاعدالا اذه يف رَظنُي نأ بجي ،ناسنإلا قوقح كاهتن9 ام ةلودل درفلا ماiا ىدل ثيح ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل

 :فصنم وحن ىلع

 

 :يلي امب دهعلا اذه يف فرط ةلود لك دهعتت

 ،دهعلا اذه يف ا‚ فرتعملا هتbرح وأ هقوقح تكِهُتنا صخش يأل فاصتنالل لاعف ليبس ريفوت لفكت نö )أ(

 ؛ةيمسرلا مهتفصب نوفرصتي صاخشأ نع كاهتنالا ردص ول ىتح

 يتلا قوقحلا يف ةصتخم ةيعيرشت وأ ةيرادإ وأ ةيئاضق ةطلس َّتبت نأ وحنلا اذه ىلع ملظتم لكل لفكت نö )ب(

 عضو ىلع لمعت نöو ،ينوناقلا ةلودلا ماظن اهيلع صني ىرخأ ةصتخم ةطلس ةيأ وأ ،كاهتنالا ىلإ اهضرعت يعّدي

؛يئاضقلا فاصتنالل تايناكمإ
58 

 .اهرارقإ دنع فاصتنالا لبس لامع’ ةصتخملا تاطلسلا مايق لفكت نö )ج(

 

 يناسنإلا نوناقلاو ناسنإلا قوقح تاكاهتنا رطخأل ةينوناقلا فاصتنالا لبس نأشب "ينويسب -نفوب ناف ئدابم" بهذتو

 ثدحت يتلا كلت لثم ةيعامجلا تاكاهتنالا فورظ عم ةيئارجإلا فاصتنالا لبس فييكت ةيفيك ليصفت يف كلذ نم دعبأ ىلإ

.bروس يف
59
 ميدقتو ،فاصتنالا لبس نع ةلماك تامولعم رشن كلذ يف امب ،ةصاخلا ريبادتلا نم ًاددع تايصوتلا لمشتو 

 مهتيامحل كلذكو "مهولثممو bاحضلا هل ضرعتي يذلا جاعزإلا نم دح ىندأ ىلإ ليلقتلل" تاوطخ ذاختاو ،bاحضلل ةدعاسملا

.ماقتنالل مهضرعتو م®ايصوصخ يف لخدتلا نم
60
 مئارجلا bاحض نö لئاقلا أدبملا يف عسوتلا عقاولا ضرأ ىلع مت دقو 

 تالاح يف تاكلتمملا در تايلمع يف كلذو ،ةرَّسيملا فاصتنالا تايلمع نم ةدافتسالل نيلهؤم اونوكي نأ يغبني ةيعامجلا
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.ةيلاقتنالا ةلادعلا ربج تايلمع يف كلذكو ،ةنسوبلا لثم
61
رقت تاكلتمملا درل ةدحتملا ممألا ئدابم نأ امك 

ّ
 تايلمع 

سيُمو ةلاعفو ةعيرس تاءارجإ ىلإ وعدت ثيح ،هذه فاصتنالا
ّ
.ةيزييمت ريغو ةلداعو ةر

62 

 

 هذهف .ةدماجلا ةيئاضقلا جُهُـنلا نم ةيلاعف رثكأ ةنرملا ةيرادإلا تاءارجإلا نأ حضاولا نم ،يعامجلا حوزنلا تالاح يفو

رقت "ةرسيملا تاءارجإلا"
ّ
 هذهل فصو دريو .ينوناقلا ليثمتلا فيلاكت عفد وأ قئ√ولا ميدقت ىلع ةدودحملا bاحضلا ةردقب 

 يلخادلا حوزنلل ةباجتسالا نأشب 2008 ماع رداصلا ليلدلا يف ةيكلملا عازتنال ةيعامجلا تالاحلل ةباجتسالا نم عاونألا

 :نرب ةعماجل ةعباتلا زغنيكورب ةسسؤم هتردصأ يذلا

 

 ال ،ةيئاضقلا تاءارجإلل ًافالخ ،اyأل )ةيلاعف رثكأ يلاتلZو( عرسأ فاصتنا لُبُس ةرسيملا تاءارجإلا رفوت

 تاءارجإ عضو حيتت يتلا بابسألا نمضو .ا®اذ دحب ةلاح لك يف ةلصلا تاذ عئاقولا عيمج تابثإ بلطتت

 اهيلع قبطنت نأ نكمي يتلا تابلاطملا نم ددع ةجلاعم ىلإ يمرت تاءارجإلا هذه نأ وه هلصأ نم ةصصخم

 نكمي ،حوزنلا فورظ لظ يف ةيكلملZ ةقلعتملا تابلاطملا قايس يفو .ةقدب ةيعئاقولا تاميمعتلا ضعب

 دق يعامج حوزن تالاح تنّمضت ثادحأ قايس يف قطانم اورداغ نيذلا صاخشألا نأ ًامومع ضارتفالا

  63.ةيكلملا يف مهقوقح ةسراممو ةدوعلا يف قحلا مهل نوكي نأ يغبنيو ،ةيعوط ريغ ةروصب كلذب اوماق
 

 قوقحل تاكاهتنا ىلع توطنا تالاح نم ًارخؤم ىرج ام يف ًاضيأ جُهُـنلا هذه ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةمكحملا تديأ دقو

 ةقلعتملا ةقباسلا ةيئاضقلا اهماكحأ ةمكحملا تضرعتساو .ناجيبرذأو اينيمرأ نيب دمüا عازنلا يف تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا

 تابلاطملا باحصأ اهمّدقي نأ نيعتي يتلا ةلدألZ قلعتي ام يف ً‹رم ًاجy" تعضو اyأ ىلإ ةريشم ،ىرخأ تاعازن bاضقب

 ممألا ئدابم عم ًايشمت كلذو ،"يلخادلا وأ يلودلا حلسملا عازنلا تالاح يف مهنكاسمو م®اكلتمم اودقف مyأ نوعّدي نيذلا

.تاكلتمملا درل ةدحتملا
64
 نمضتت ال يتلا ةينفلا قئ√ولا لثم ةيمسر ريغ ةلدأ ىلإ ًادانتسا ةيكلملا قوقح هرارق’ سلüا ىضمو 

.نيقباسلا ناريجلاو ةرسألا دارفأل ةيطخ تاداهشو ،ةقطنملا يف ةماقإلا تبثت يتلا ةيصخشلا قئ√ولاو ،ةيكلملا تادنس
65
 

 رارفلا ىلع اوربجأ نيذلا تابلاطملا باحصأ نأ "برغتسملا نم سيل" هنأ ريبادتلا هذهل اهريربت ضرعم يف ةمكحملا تراشأو
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 ،)"وريهنيب ئدابم"( نيدرشملاو نيئجاللا ىلإ تاكلتمملاو نكاسملا درب ةقلعتملا ئدابملا ،ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةنجل 

E/CN.4/Sub.2/2005/17 )28 15-12 ئدابملا ،)2005 وينوي/ناريزح. 
63 The Brookings Institution-University of Bern Project on Internal Displacement, Protecting Internally 

(OctoberDisplaced Persons: A Manual for Law and Policymakers  2008 )  
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 16( 40167/06 مقر بلطلا ،Sargsyan v. Azerbaijan ناجيبرذأ دض نايسكرس ةيضق يف مكحلا ،ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةمكحملا 

 .184 ةرقفلا ،)2015 وينوي/ناريزح
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 .193-192 تارقفلا ،هسفن عجرملا 



.اهبلجو مهتيكلم قئ√و جارختسا مهلابب رطخي مل ةحلسملا تامجهلا ءانثأ مهلزانم نم
66
 ،هذه ةيكلملا قوقحب قلعتي ام يفو 

رقأ
ّ

 :ةيئارجإلا فاصتنالا لُبُس ريسيت لعفلZ ةمكحملا ت

 

 ةيلآ ءاشنإ ةصاخ ةفصب مهملا نم ودبي ،لماش مالس قافتا ىلإ لصوتلا راظتنا يفو ،ةنهارلا ةلحرملا يف

 ،ةيتابثإلا ريياعملا تاءارجإ ةنورم نمضت ثيحبو ،ةلوهسب اهمادختسا نكمي ،تاكلتمملا تابلاطمب ةصاخ

 ىلع لوصحلاو تاكلتمملا يف مهقوقح ةداعتسZ لثامم عضو يف مه نمم هريغو بلطلا مدقمل حمستو

.ا‚ عتمتلا نادقف نع ضيوعت
67 

 

 ةلاعف ةباجتسا ةيلمع يلوتل ةلهؤم ريغ اyأ ضرتفي ،ًاديج ًاقيثوت قّثوم رمأ وهو ،مكاحملا ةيلالقتسا مدع نإف ،bروس قايس يفو

.تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا تاكاهتنا ىلع درلل
68
 ةيروسلا ةموكحلا تناك اذإ اميف كشلل ةهيجو بابسأ ةمث نكلو 

ملا فاصتنالل ينطولا ديعصلا ىلع لاعف جم‹رب عضو ىلع ةردقلا درجم وأ ةيسايسلا زفاوحلا كلمت
ُ
سَي

ّ
 ئدابم ىلع مئاقلا ر

 يف يلحملا عمتüا تادايق فاطملا ةياy يف هبعلت دق يذلا رودلا يف رظنلا نيعتي دق ،فورظلا هذه لظ يفف .يرادإلا نوناقلا

 ىرقلا ىلع نيمئاقلا لمشتل تادايقلا هذه عونتت دقو .تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا تابلاطم يف لصفلاو ةدوعلا ريسيت

 لاجر نأ ىلإ انه ةراشإلا ردجت ،عقاولا يفو .لامعألا لاجر وأ نيينيدلا ةداقلا ىلإ ،فارعألا نوقبطي نيذلا )نيراتخملا(

 تاهجلا عم ضوافتلا ىلع ا‚ دوهشم ةردقب نوعمتي ثيح ،"ءاطسولا" نم عسوأ ةقبط نم ءزجك اوزرب دق نييلحملا لامعألا

.ًايلخاد نيحزانلا ةدوع ليهستل ةيرادإلا تاهجلاو ةلودلا نمأ يف ةلعافلا
69
 مدع كلذ يف امب ،جهنلا اذ‚ ةريثك رطاخم طبترتو 

 تاهاجتالا ءوض يف هنأ ريغ .ةيبوسحملاو داسفلاو فسعتلZ تاءارجإلا مستت نأ لامتحاو ةقستم تاءارجإو دعاوق دوجو

 ةلواحم يف نييلحملا ءاطسولا ةردق ءانب ةيفيك ةلأسم ريثي امم ،ًامدق يضملل يدüا ديحولا ليبسلا جهنلا اذه رفوي دق ،ةيلاحلا

 .ةيلاعفلاو فاصنإلا نم نكمم ردق ربكأ قيقحت نامضل

 

 هنأ الإ ،bروس يف ىدجألاو بسنألا ةيئارجإلا فاصتنالا لبس عاونأ ديدحت هناوأل قباسلا نم نوكي دق هنأ نم مغرلا ىلعو

 نوكتس ،لاثملا ليبس ىلع .ةيئارجإلا دودرلا يف رظنلاو تbدحتلا بعصأ ىلع يوطنت يتلا تالاZü ؤبنتلا نكمملا نم

 يضارألاو نكاسملا تاكاهتنا bاحض نم ديدعلا لّجسي مل ثيح ،bروس يف صاخ لكشب ةمساح ةيكلملا قوقح قيثوت ةلأسم

 دقو .كلذ تابثإل ةمزاللا قئ√ولا ىلإ نورقتفي دق ًايمسر اهولّجس دق اوناك نيذلا كئلوأ ىتحو ،ًايمسر م®اكلتمم تاكلتمملاو

 نكاسملا قوقح قيثوتو يندملا قيثوتلا ىوتسم ضافخنا نيئجالل يجيورنلا سلüا لثم ةيناسنإلا ةلعافلا تاهجلا تقَّثو

 ةئاملا يف 70 نأ نييروسلا نيئجاللا لوح ةيئاصقتسا ةسارد تدجوو ،نيحزانلا صاخشألا نيب ام تاكلتمملاو يضارألاو
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  .194 ةرقفلا ،هسفن عجرملا  
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 .238 ةرقفلا ،هسفن عجرملا  
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69 Center for Operational Analysis and Research, Thematic Report: Intermediaries of Return  (07 October 

2019). 
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.ةينطولا ةيوهلا ةقاطب ىتح مهيدل نكي مل مهنم
70
 قوقحل ةيتوبث قئ√و ىلإ داقتفالا نأشب اهيلإ لصوتلا مت يتلا جئاتنلا نكت ملو 

 :قلقلل ةاعدم لقأ تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا

 

 دق قئ√ولا كلت نb öروس يف م®اكلتمم مهأل قئ√و مهكالتما اوركذ نيذلا نيئجاللا ثلث وحن دافأ ...

 اهيلع نورثعي ال دق مyإ مهفلخ قئ√ولا هذه اوكرت نيذلا فصن نع لقي ال ام لاقو ،تفِلتأُ وأ تدِقُف

.م®دوع لاح يف
71
  

 

ِرُع ،لاثملا ليبس ىلعف .ةلدألاو قئ√ولا bاضق لحل ةينفلا جهُنلا نم ديدعلا ةيلودلا تاسرامملاو ريياعملا تددح دقو
ّ

 جم‹رب ف

 ىلع تاكلتمملل نييزانلا ةرداصمو تاكلتمملل ةيقرشلا ايناملأ ميمÂ ةجلاعمل تانيعستلا يف ئشنُأ يذلا يناملألا تاكلتمملا در

.يندملا نوناقلا يف اهيلع صوصنملا ًاددشت رثكألا تابثإلا تابلطتم بنجت لجأ نم كلذو ،ةيرادإ ةينوناق ةيلمع هنأ
72
 ىلعو 

 ديدحت بجاو نييرادإلا نيمّكحملا ىلع يقلُيو ًايبسن ضفخنم تابثإ ءبع يناملألا يرادإلا نوناقلا قِّبطُي ،كلذ نم ضيقنلا

 .)بلطلا مّدقم اهنمؤي نأ نكمي ةدعاسم يö ةناعتسالZ نكلو( مهدرفمب دادرتسالا تابلاطمب ةلصلا تاذ ةلدألا
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71
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2017(. 
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 ضيوعتلاو تاكلتمملا در :ةيعوضوملا فاصتنالا لبس .7
 

 ةذختملا ريبادتلا ىلإ وأ ،"ةيعوضوملا فاصتنالا لبس" ىلإ زيكرتلا لوحتي ام ناعرس ،ةيئارجإ فاصتنا لبس دوجو ىدل

 يضارألاو نكاسملا تاكاهتن9 قلعتي ام يف ًاعويش ةيعوضوملا فاصتنالا لبس رثكأو .لعفل9 تاكاهتنالل يدصتلل

 ريفوت( ضيوعتلاو )ةعورشم ريغ ةروصب تَذِخُأ يتلا تاكلتمملا سفنل ةيداملا ةداعإلا( تاكلتمملا در وه تاكلتمملاو

 ىلع 5ًديلقت هليضفت مت املاطل درلا رايخ نأ نم مغرلا ىلعو .)لاملا نم اهتميق وأ ةئفاكم ةميق تاذ ةليدب تاكلتمم

  .شاقن عضوم فاصتنالا لبس نم نيعونلا نيذه نيب ةقيقدلا ةقالعلا لازت ال ،كلذ نكمأ ىتم ضيوعتلا رايخ

 

 ليدبك طقف ضيوعتلZ حامسلا عم ،تاكلتمملا در رايخ ةدشب لّضفي ًاجy تاكلتمملا درل ةدحتملا ممألا ئدابم تدمتعا

 نأ ىنعمب ،"ةيعقاولا ةيحانلا نم ًاليحتسم" درلا نوكي امدنع وأ ،مالس ةيقافتا راطإ يف ةيرحب تابلاطملا باحصأ هراتخي

."ةدياحمو ةلقتسم ةمكحم هددحت ٍوحن ىلع ،ةدوجوم دعت مل وأ ترمُد" تاكلتمملا
73
 تدعبتسا ،كلذ نم ضيقنلا ىلعو 

 ًاضيأ تضفر اهنكلو ،بسحف ضيوعتلا ىلع ةمئاقلا ةيكلملZ ةقلعتملا فاصتنالا لبس ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةمكحملا

 ةقلعتملا bاضقلا يف تاكلتمملا درل ةدحتملا ممألا ئدابم نم هيلع صنت يذلا "ةيعقاولا ةيحانلا نم ةلاحتسالا" رايعم قيبطت

Zيصربقلا عازنل.
74
  

 

 ،تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا تاكاهتنا bاحض هلضفي امب ىلوألا ةلأسملا قلعتت ،ةشقانملا هذه ناتلأسم رطؤت ام ةداعو

 قوقح لوانتتف ةيناثلا ةلأسملا امأ .كلذ نم اونكمتي يكل ًاقبسم ًاطرش تاكلتمملا در لّثمي ،مهرbد ىلإ ةدوعلا يف اوبغر اذإف

 ىتح وأ ةتقؤم ًاقوقح اوحِنُم اونوكي دق وأ ا‚ بَلاطُم تاكلتمم يف نونطقتسي ةطاسبب نونوكي دق نيذلا "نييوناثلا نيلغاشلا"

 نكلو .طسبأ ًارايخ ضيوعتلا نوكيو ،روفلا ىلع ًانكمم ًارايخ درلا لّكشي ال ،تاكلتمملا ريمدت ةلاح يفو .اهيف ءاقبلل ةمئاد

  .نييوناثلا اهيلغاش درط مزلتسي كلذ ذافنإ نأ ريغ اهدر نكمملا نم ،تاكلتمملا هذهل نيلغاش دوجو ىدل

 

 ةسفانم بلاطم باحصأ اوتZ اهيلع عَزانتملا تاكلتمملل نييوناثلا نيلغاشلا نأ نيبتي دق ،لجألا ليوطلا حوزنلا تالاح يفو

 نيقحاللا نيلغاشلا ءارش ىدل صوصخلا هجو ىلع كلذ حضتيو .ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا بجومب تاكلتمملا هذ‚

 ،bروس لثم ةلاح يفو ،كلذ عمو .هنأشب تابلاطم دوجوب مهتفرعم رربي ببس دوجو نود نيقباس نيلغاش نم راقعلا اذه

 نم ،ةديدش ةيلود تاداقتناو ةبقارم لظ يف ثدحتو دهعلا ةبيرق تلاز ام تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا تاكاهتنا ثيح

 يأ مهيدل نوكي نأ نود ةروجهم تاكلتمم ةزايح ىلع عورشم لكشب اولصح دق تاراقعلا يلغاش نö لوقلا بعصلا

رُج دق نيقباسلا نيكلاملا نö ملع ىلع اونوكيل ببس
ّ
 جمارب ضعب نإف ،كلذل ةجيتنو .عورشم ريغ لكشب م®اكلتمم نم اوِد
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 ،)"وريهنيب ئدابم"( نيدرشملاو نيئجاللا ىلإ تاكلتمملاو نكاسملا درب ةقلعتملا ئدابملا ،ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةنجل  

E/CN.4/Sub.2/2005/17 )28 21 أدبملا )2005 وينوي/ناريزح. 
74 : Rhodri Williams and Ayla Gürel, “The European Court of Human Rights and the Cyprus Property Issue 

PRIO Cyprus Centre PaperCharting a Way Forward,”  1/2011(October   2011). 
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 ىلع برحلا نمز تاءارجإ نم مت دق ناك ام ةطاسبب تغلأ ،ةنسوبلا يف تذِّفُـن يتلا كلت لثم ،برحلا دعب تاكلتمملا در

 ةعورشم قوقحب نوعتمتي ال نيلغاشلا ءالؤه نأ ضرتفي ام وهو ،نييون√ نيلغاش ىلع ةروجهملا تاكلتمملا عيزوت ديعص

.برحلا لبق اهيكلام حلاصل تاكلتمملا اولخي نأ بجيو
75
  

 

 ينوناق ضارتفا معد ةيغب دوهيلا داهطضZ ةقلعتملا ةخسارلا قئاقحلا ىلع ايناملأ يف تاكلتمملا در ةيلمع يف نوناقلا دمتعاو

.ةينوناق ريغ تناك ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءانثأو لبق ةيدوهيلا تاكلتمملا ةرداصم نأ صني
76
 تاذ دعاوقلا ىدحإ تصلخو 

 ةينوناقلا ءارشلا ةحص دكؤي نأ ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةياy ىتح ةرداصم تاكلتمم ىرتشا صخش يأل نكمي ال هنأ ىلإ ةلصلا

 ةينوناقلا ريغ ةرداصملا نع ملعي نأ ببس هيدل نوكي نأ نود ،لاثملا ليبس ىلع( ةين نسحب كلذب مايقلا ءاعدا ىلإ ًادانتسا

.)تاكلتمملل ةقباسلا
77
 :تاكلتمملا درل ةدحتملا ممألا ئدابم يف هيلع صوصنملا يضارتفالا جهنلا اضيأ وه اذهو 

 

 نييوناثلا نيلغاشلا لمشت يتلا ةبجاولا ةينوناقلا تاءارجإلا ت‹امض سمت الأ لفكت نأ لودلل يغبني

 يضارألاو نكاسملا ةزايح ةداعإ يف قوقحلا باحصأ نم مهريغو نييعرشلا نيرجأتسملاو نيكلاملا قوقحب

.ريخÂ نودبو ةلداع ةقيرطب ةلصلا تاذ تاكلتمملاو
78
  

 

 لبس ديدحت يف ةيمهأ رثكألا لماعلا نإف ،bروس يف تاكلتمملا درل وعدت ةيلودلا تاسرامملاو يلودلا نوناقلا نأ نيح يفو

 نأشب مهسفنأ مه اyوذخ¯ يتلا ةرينتسملا تارارقلا يف لثمتي نأ يغبني نوئجاللاو نوحزانلا اهيلع لصحي يتلا فاصتنالا

 ةقلعتملا تارارقلا ىلع رثؤيسو ،bروس يف ةيسيئرلا تارابتعالا دحأ لّثميس ينمألا عضولا نأ حجرملا نمو .بسنألا رايخلا

Zةلضفملا فاصتنالا لبسو ةدوعل.
79
 مهعفدي امم ةريبك ةرطاخم ىلع يوطنت اyأ ىلع ةدوعلا ىلإ رَظنُي دق ،ضعبلل ةبسنلZو 

 يعسلاو ةيعامجلا ةدوعلا وه ً‹امأ رثكألا رايخلا نأ ىرخألا ةيلحملا تاعمتüا ضعب ىرت دقو .ضيوعت ىلع لوصحلا رايتخال

 ريياعم لمتحم ديدج يروتسد راطإ وأ مالس قافتا يأ ددحي نأ حجرملا نمو .كرتشم لكشب م®اكلتمم عيمج دادرتسا ىلإ

 ةحزانلا تاعمتüا عم رواشتلا متي نأ ناكمب ةيمهألا نمو ،bروس يف تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملل ةبسنلZ فاصتنالا لبس
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 فاصتنالا لبس عضو ةيلمع لاوط ةيلاعفب ةكراشملا نم اهنيكمتو تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا تاكاهتنا bاحض نم اهريغو

.اهذيفنتو
80 
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 تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا قوقحل يناسنجلا دعبلا ةجلاعم .8
 

 طمن ةداعتسا درجم نأ وه تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملاـب ةقلعتم فاصتنا لبس عضو هجاوت يتلا ت5دحتلا مهأ نم

 عازنلا لبق ام ةلحرم يفف .ًانكمم كلذ ناك ول ىتح هتاذ دح يف لداع ريغ نوكي دق عازنلا لبق ًامئاق ناك يذلا ةيكلملا

 اهريغو تاكلتممل9 مكحتلا نع لزانتلا ءاسنلا ىلع ضرفت ةيعامتجالا تاداعلاو ةينوناقلا ماكحألا تناك ،5روس يف

 نكاسملا قوقح نأ نيح يفو 81.نهل روكذلا نهيوذ ةلاعإ نامض لباقم روكذلا براقألا حلاصل ةيداصتقالا لوصألا نم

 نيب ضقانتلا نإف ،عازنلا لبق 5روس يف ىرخأ ت5وتسم ةدع ىلع ريبك فالخ عضوم تناك تاكلتمملاو يضارألاو

 ملظ ًاضيأ وه لب ،هتاذ دح يف ًاملظ طقف سيل ةيكلملا قوقح ىلإ ءاسنلا راقتفاو تاكلتمملا ىلع لاجرلا لوصح

  .دالبلا دوسي يذلا عازنلا نم تاررضتملا ءاسنلا ىلع ةميخو تايعادت هل نوكيس

 

 نم ديدعلا يف ةكرتشم ةمس يه ءاسنلاو لاجرلا نيب راودألا يف ًاخراص ًافالتخا ًاقبسم ضرتفت يتلا ةيفاقثلا تاسرامملا نإ

 ةلماعم يف رربملا ريغ توافتلا نأ ىلإ اهيدقتنم ةراشإ عم ،ًاليوط ًاشاقن رمتسملا اهدوجو ر√أ دقو ،ةقطنملا يف ىرخألا نادلبلا

."اهطبارت ززعيو ةرسألا معدي هلمكö ماظنلا" نأ اهنع نيعفادملا ءاعداو ،ينوناق ريغ ًازييمت لكشي ةأرملا
82
 ممألا جم‹رب راشأو 

 ةكراشم ضافخنال ًارظن ةعئاضلا ةيداصتقالا صرفلا ىلإ 2005 ماعل ةيبرعلا ةيرشبلا ةيمنتلا نع هريرقت يف يئامنإلا ةدحتملا

 لماع لك معدي ثيح" ،ملاعلا يف ةلاعإ ةبسن ىلعأ نع ترفسأ اyأ ىلإ ًاريشم ،ةيبرعلا نادلبلا يف ةيداصتقالا ةايحلا يف ةأرملا

."ئداهلا طيحملاو ايسآ قرش يف دحاو صخش نم لقö ةنراقم ،نيلماع ريغ نيصخش نم رثكأ
83
 ممألا جم‹رب صلخو 

 :يلي ام ىلإ يئامنإلا ةدحتملا

 

 ةيمنتلا نم دحي ،ميلعتلا نم يلاعلا ىوتسملا تاذ ءاسنلا اميس الو ،يرشبلا لاملا سأر مادختسا مدع نإ

 ربكأ ةيداصتقا ةيمنت قيقحت يف كلذ الول مهست دق يتلا ،ةماهلا تارامثتسالاو تاقاطلا ردهيو ةيداصتقالا

.عيمجلل
84 

 

.نينطاوملا عيمجل صرفلا ؤفاكتو نوناقلا مامأ ةاواسملا 1973 ماع ذنم يروسلا روتسدلا لفكي
85
 ينوناقلا راطإلا نأ ديب 

 لمعلا يف ةأرملا قح دييقت ىلإ ً‹وناق سنجلا عون ىلع مئاقلا زييمتلا رظح مدع نم ًاءدب ،يحاونلا نم ريثك يف فاك ريغ لظ

 ىلع لمعت يتلا ةيلكيهلاو ةيوبألا تاسرامملا رارمتسا ببسب ةيزييمتلا ةينوناقلا ماكحألا ر√آ مقافتتو .ةيصخشلا لاوحألاو

 ىلع ةلثمألا نمو .لجرلا عم ةاواسملا مدق ىلع ةيداصتقالا لوصألا نم اهريغو تاكلتمملا ىلع ةأرملا لوصح ةيناكمإ ةقاعإ

 ءاسنلا نم عَّقوتُي ،ةقطنملا يف ىرخألا نادلبلا نم ديدعلا يف لاحلا وه امك ،bروس يفف .نيفوتملا نيدلاولا ةثارو يف قحلا كلذ
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.لبقتسملا يف مزلي ام نهل نورفوُيس نyاوخإ نأ ةيضرف ىلع ءانب ثاريملا يف نهصصح نع ًاعوط نيلختي نأ تايتفلاو
86
 ءانثأو 

 سميو ،ًاعئاش لاز ام ثاريملا نم اهتصح نع يلختلل ةأرملا ىلع طغضلا نأ ىلع ديكأتلا مت ،نييروسلا ءاكرشلا عم تاشقانملا

  .ةيديلقتلا تاعمتüا وأ ةيفيرلا تاعمتüا يف ءاسنلZ هساسم لثم ًامامت تاملعتملا ةطسوتملا ةقبطلا ءاسن

 

 مدق ىلع ةيداصتقالا دراوملا ىلع ةأرملا لوصح صرف نم دحت يتلا ةيعامتجالا تاداعلا نإف ،bروس يف عازنلا عالدنا ذنمو

 ،ةيح‹ نمف .ةلئاه طوغض تحت حزرت تتZ ،هترسأل ةيساسألا ةياعرلا ريفوت ةيلوؤسمب لجرلا ّصخت يتلاو ،لجرلا عم ةاواسملا

 تZر ءاسنلا نم ديازتم ددع نم لعج ام وهو ،اوفتخا وأ اوزجُتحا وأ ةيلاتق تايلمع يف لاجرلا نم فالآلا تارشع لِتُق

.ةيشيعملا نهرسأ
87
 ،نيلتاقمك عازنلا يف ةكراشملا ىوس لئادبلا نم ريثكلا مهيدل سيل نيحزانلا ريغو نيجانلا نابشلا مظعمو 

.ةحلسملا تاعامجلا نم هريغو يروسلا شيجلا لبق نم يرابجإلا دينجتلا راشتنا ءوض يف
88
 تاهجوتلا هذه تدأ دقو 

 ةديدج صرف هرودب هيلع بترتي دق ام وهو ،bروس يف لمعلا ناكمو ةرسألا نع ديازتم لكشب لاجرلا بايغ ىلإ ةعمتجم

 ةيناكمإ وأ ةديدج راودö عالطضالل ةمزاللا تاودألا هيف رفوتت ال عضو يف اهسفن دجت ةأرملا نأ ًاضيأ ينعي دق هنكلو ،ةأرملل

   .ةمزاللا فئاظولا ىلإ ةاواسملا مدق ىلع لوصولا

 

و دقو
َ

 وأ اهلزنم يف ةأرملا ءاقب ةبوعص نم ديزت ةيزييمتلا دعاوقلاف .بعص ٍعضو يف نهرسأو هنم تاررضتملا ءاسنلا عازنلا عَض

 لكشت نأ نكمي ،نهرسأ ةلاعإ نيلوتي يتاللا ءاسنلل ةبسنلZ ،ةلاحلا هذه يفو .تحزن دق تناك لاح يف اهلزنمل ا®داعتسا

 يجيورنلا سلüا عم ةلباقم يفو .توم وأ ةايح ةلأسم تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا ديعص ىلع اهقوقحل ةأرملا ةسرامم

 ليملاو ،نيدلاولا نم قحتسملا ثاريملا نم ءاسنلل يلعفلا داعبتسالا اهنم ،ةددحم رطاخم ةدع ىلع ءوضلا طيلست مت ،نيئجالل

 يتلا ةأرملا نأ ةقيقحو ،ن®اكلتممل ءاسنلا ليجست مدعو ،طقف جوزلا اهكلمي ةيجوزلا تيب تاكلتمم عيمج نأ ضارتفا ىلإ

.كلذل ةجيتن ةيجوزلا لزنم دقفت ام ًابلاغ لمرتلا وأ قالطلا ببسب اهجاوز يهتني
89
 دهش نيئجالل يجيورنلا سلüا نكلو 

 ،تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا يف نهقوقح ةسرامم ىلإ طاشنب نيعسي يتاوللا تbروسلا ءاسنلا ددع يف ةدعاو ةدbز ًاضيأ

 .ةيعامتجالا تاداعلا نضفريو

 

 نم ،ةيعمقلا تاداعلاو ينوناقلا زييمتلا نم ةيفلخ لظ يف ةأرملا ىلع عازنلا اهضرف يتلا ةديدجلا تايلوؤسملاو راودألل ًارظنو

 ءاسنلا عم قيثولا رواشتلZ ذَّفَـنُـتو تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا تاكاهتنا نم فاصتنالا لبس غاصُت نأ ةياغلل مهملا

 نيح يفو ،تالاحلا نم ريثك يف عازنلا اهززعو ةلصأتم نيسنجلا نيب تاقالعلا نأشب ةيديلقتلا رظنلا تاهجو نإ .تbروسلا

 ةأرملا نإف ،تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا تاكاهتنال يقيقح ٍّدصت يأ قايس يف اهل يدصتلا متي نأ ناكمب ةيمهألا نم نأ

  .تاكاهتنالل يدصتلل اهنيعب بيلاسö ةنرتقملا صرفلاو رطاخملا مييقت هتعاطتسZ نم ريخ يه ةيروسلا
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  تايصوتلاو تاجاتنتسالا .9
  

 عزعزي امم ،قوبسم ريغ قاطن ىلع 5روس يف بَكترُت يناسنإلا نوناقلاو ناسنإلا قوقح نوناق تاكاهتنا لازت ال

 نم مغرلا ىلعو .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب اهعضو مت يتلا ناسنإلا قوقحو نمألاو مالسلل ةيلودلا ةيلكيهلا ةيقادصم

 ةانجلا مظعم عوضخ مدع حجرملا نم ،ةيملاعلا ةيئاضقلا ةيالولا مادختس9 5روس يف مئارجلا ةمكاحمل ةدئارلا دوهجلا

 ىلع تاكاهتنا نم عقو ام لك فاصنإ نم ةيملاعلا ةيئاضقلا ةيالولا نكمتت نأ ًادبأ نكمملا ريغ نم هنأ امك .ةلءاسملل

 يفكي ال ةيئاضقلا ةقحالملا ىلع طقف زيكرتلا نإف ،هسفن تقولا يفو .دلب يأ يف وأ ،5روس يف تاونس عست ىدم

 بولسأ يف عسوتلا نإ .رطاخملل ةضرعلاو نيحزانلا ناكسلا تاجايتحال ةباجتسالا وأ 5احضلل ربجلا لُبُس ريفوتل

 مئارجلا 5احضل فاصتنالا لبس نŒ ٍديفم ٍريكذت ةباثمب قوقحلا باحصأ تاقاقحتسا لمشتل ةلءاسملا ةيضق يف ريكفتلا

   .مئارجلا هذه نع نيلوؤسملا ةاضاقم نع ةيمهأ لقت ال تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا تاكاهتنا لثم
  

 يضارألاو نكاسملا قوقح نم هب نوعتمتي ام نادقف لامتحال مهتجاومو مهرbد نم bروس ناكس فصن حوزن عم

 دحأ ًاضيأ لّثمت يه لب ،ناسنإلا قوقحب ةقلعتملا ةيساسألا لغاوشلا ىدحإ اyوك ىدعتت ةيكلملا ةيضق نإف ،تاكلتمملاو

 تbدحتلا نإ .عازنلا نم نيررضتملا ناكسلا جامدإ ةداع’ حمسي مادتسمو لداع مالس قافتا ىلإ لصوتلا يف ةيروحملا لماوعلا

 ًابنج تايئاوشعلا تعسوتو ،طقف ةيرظن ةيامحب ةيكلملا قوقح تعتمت ،bروس خير  لاوطف ،ةلئاه كلذ هجو يف فقت يتلا

 دامتعال قيرطلا كلذ دهم دقو .ةيروسلا ندملا ناكس فصن نم برقي ام يوؤت تتZ ثيح ،ينارمعلا دادتمالا عم بنج ىلإ

 عزنب نيحزانلاو ءارقفلا عقاولا يف دد® اهنكل ،bروس رامعإ ةداعإ bًرهاظ معدت يتلاو بورحلا نمز يف ةقبطملا ميسارملاو نيناوقلا

   .بناجألا اهئافلحو ةمكاحلا ةبخنلا ىلإ ةيعيبطلا دراوملاو تاكلتمملا ىلع ةرطيسلا لقن عم ،ةيكلملا
  

 يف ةيداصتقالا لوصألاو تاكلتمملا ىلع لوصحلا ةيناكمإ ديعص ىلع نيسنجلا نيب زييمتلل ةيخيراتلا طامنألا تمهسأ امك

 ةيلوؤسم نهيلع تضِرُفو ،عازنلا يف روكذلا ن‚راقأو نهجاوزأ تاريثك ءاسن تدقف دقف .تاحزانلاو تاريقفلا ءاسنلا فاعضإ

رعي نهرسأ اهيلع دمتعت يتلا تاكلتمملا يف ةينوناقلا قوقحلZ ةبلاطملا ىلع ن®ردق مادعنا نكلو ،نهرسأ ةلاعإ
ّ

 دوجو ض

 ًاقبسم ًاطرش ةيكلملا يف ةيواستم قوقحب ةأرملا عتمت نامضل تاوطخ ذاختا دعيو .رطخلل لماكلZ نهرسأو ءاسنلا ءالؤه

 هذه نوكت دق ،ليوطلا ىدملا ىلعو .تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا قوقحل ةيلبقتسم فاصتنا لبس يأ ىودج نامضل

  .دالبلل مادتسملا يداصتقالاو يعامتجالا ءانبلا ةداعإل ًاضيأ ةيرورض تاوطخلا
  

 ةيحانلا نم ةدقعم اهنكلو ،مادتسملا مالسلا قيقحتل يرورض رمأ bروس يف تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا ةلأسم ةجلاعم نإ

 ىدم ىلع ةينوناقلا ةيددعتلل يدصتلا مدعو ،ةدودحملا ةرادإلاو تارامثتسالاو ،زييمتلاو ،داسفلا مكارت ببستي ذإ .ةينفلا

 نوؤشلاو ناسنإلا قوقح ديعص ىلع ةيلودلا تاسرامملا نأ ريغ .عازنلا نع ةمجانلا لكاشملا مقافت ىلإ نمزلا نم دوقع

 ةقلعتملا ةيلودلا تاسرامملاو ريياعملا نم ةينغ ةيفاو ةصالخ نع ترفسأ تاعازنلZ ةرثأتملا نادلبلا يف دوقع ىدم ىلع ةيناسنإلا

   .ةينف لولح اهلباقت bروس اهدهشت يتلا ةينفلا تbدحتلاو ،تاكلتمملا درب
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 يف ةيسايس تابقع يه bروس يف تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا bاضق لح نود لوحت يتلا تابقعلا نإف ،مّدقت ام ءوض يف

 يتلا ةيعيبطلا دراوملاو تاكلتمملا ىلع ةرطيسلا نع ًاعوط ةصاخلا حلاصملا باحصأ ىّلختي نأ حجرملا ريغ نم ثيح ،ساسألا

 ،مهلمكö نييروسلا ناكسلا ىلع رثؤت ةنومضملا ريغ ةيكلملا قوقح نأ كاردإ ةياغلل مهملا نم نكلو .عازنلا لالخ اهوبستكا

 يتأتملا لخدلا رداصم يقZ بوضن عم ةددهم تتZ ًابيرقت نييروسلا عيمجب ةصاخلا ةيكلملا قوقحف .نيحزانلا طقف سيلو

 فلتخم نم نييروسلل نكميو .بهنلاو لالغتسالا ةسايس يف اهئافلحو ةيروسلا ةموكحلا ناعمإ عمو ،تاراقعلا راجيإ نم

 خيسرت ىلإ ىعسي قاطنلا عساو فالتئا يف مهتهبج ديحوت يروسلا عارصلZ ةينعملا ةيلودلا تاهجلاو ةيسايسلا فايطألا

   .دالبلل ةمادتسملا ةيمنتلاو نييروسلا عيمج ريخ هيف امل ،عازنلل ةيلبقتسم ةيوست يأ يف ةنومضملاو ةلداعلا ةيكلملا قوقح
  

 يضارألاو نكاسملا تاكاهتنال فاصتنالل ةلوذبملا دوهجلا راطإ يف ةيلاتلا تايصوتلا يف رظنلا نكمي ،كلذ ىلع ءانبو

  :5روس يف تاكلتمملاو
  

 ةاواسملا مدع هجوأ ىلع تماق لب ،غارف يف ثدحت مل تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا تاكاهتنا نö رارقإلا •

 تببستو ،يرادإلا للخلا تالاحو ،قوقحلا كاهتناو ،bروس يف ةليوط ةرتف ذنم ةمئاقلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا

  ؛اهمقافتب

 تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا قوقحل فاصتنالا لبس ةغايص يف صوصخلا هجو ىلع ةأرملا ةكراشم نامض •

 ليوطلا خيراتلا ءوض يف ةيلاحلا تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا تاكاهتنا رطاخم نم ففخت نأ نكمي يتلا

  ؛ةيداصتقالا لوصألZ مكحتلا نم اyامرحو ةأرملا دض زييمتلل

 لظتو .ةلءاسملل عساو موهفم ساسأ ىلع تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا bاضقل ةباجتسالل ةسايس عضو •

 كلذ يف امب( ةقباسلا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا ةجلاعمب ةمزلم ،ةلوؤسملا ةهجلا اهتفصب ،ةيروسلا ةلودلا

  .لبقتسملا يف اهراركت عنمل تاوطخ ذاختاو )تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا تاكاهتنا

 تائف فلتخم ىلع تاكلتمملاو يضارألاو نكاسملا ةيضق ريثÂ ةيفيك لوح اهثيدحتو ةيليلحت تاسارد دادعإ •

 تاهجلا بناج ىلإ نييروس مضي نكمم قاطن عسوأ ىلع فالتئا ليكشتو ،اهجراخو bروس لخاد ،نييروسلا

  .تاكلتمملا درو حالصإلا تاحرتقم معدي ،ةينعملا ةيلودلاو ةيميلقإلا ةلعافلا

 نكاسملا تاكاهتنا عاونأل ًاينف ةنكمم لولح نع ثحبلا يف ةنراقملا ةسرامملاو ةيلودلا ريياعملا ىلع دامتعالا •

ر يتلا تاكلتمملاو يضارألاو
ُ

  :ةيلاتلا طاقنلا صوصخلا هجو ىلع كلذ لمشيو ،bروس يف تَدِص
 

o اهيلع دمتعي يتلا ةيكلملا قوقح عيمج نادقف لمشتل دتمت ةينوناق فاصتنا لبس ميمصت 

 يف ةلجسملا تاكلتمملا طقف سيلو ،ةيشيعملاو ةينكسلا م®اجايتحا ةيبلتل نويداعلا سانلا

    ؛يروسلا ينطولا نوناقلا بجومب ةيمسر ةيكلم راطإ

o ةينوناقلا فاصتنالا لبس سامتلا تاءارجإ ببستت الأ نامض öىلع ةيرورض ريغ ءابع 

  ؛ةعرسلا هجو ىلعو ةلوهسب تابلاطملا يف تبلا نامضو ،تابلطلا يمدقم



o قوقح باحصأل ةحاتملا قئ√ولا يف ماعلا صقنلا ءوض يف ةففخم تابثإ طورش بلط 

  ؛هءانثأو عازنلا لبق ةيكلملا قوقح ةيامح يف فورعملا لشفلا نع ًالضف ،نييروسلا ةيكلملا

o احض عم رواشتلاb سكعت فاصتنا لبس عضو لجأ نم تاكلتمملا تاكاهتنا 

 ،تاكلتمملا در يرورضلا نم نوكيس ،مهرbد ىلإ ةدوعلZ نيبغارلا ىلإ ةبسنلZو ؛م®اليضفت

 ضيوعت ميدقت رثكأ مئالملا نم ،رخآ ناكم يف ءاقبلZ نيبغارلا صاخشألل ةبسنلZ نكلو

   ؛تاكلتمم نم كلذ لداعي ام وأ يدقن
 

ءاسن ،نويداعلا سانلا اهيلع دمتعي يتلا ةيكلملا حلاصم ةيامح ىلإ يعسلا يف ماعلا فدهلا لثمتيو •
ً
 ،ًالاجرو 

 نمضي راطإ يف ،عازنلا دعب ام عمتجم يف ديدج نم جامدنالا نم اونكمتي يكل ،نيحز‹ ريغ وأ نيحز‹

  .يداصتقالا مهلالقتساو مهتماركو مهتمالس
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