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تايلقألا قوقحل ةيلودلا ةعومجملا
لمعت ةيموكح ريغ ةمظنم يه )GRM(ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجم

نييلصألا ناكسلاو ةيوغللاو ةينيدلاو ةيقرعلا تايلقألا قوقح نيمأتل
انتاطاشن زكرتت .تاعامجلا نيب مهافتلاو نواعتلا زيزعتو.ملاعلا لوح
دشرـــتسن نـــحـــن .ةـــيـــلودـــلا ةـــيـــعوـــتــــلاورشنــــلاو بيردــــتــــلاو ةوــــعدــــلا ىــــلــــع
يتلاو،نييلودلا انئاكرش تامظنم ةكبش اهنع ربعت يتلا تاجايتحالاب
.نييلصألا ناكسلاو تايلقألا لثمت

يف ةمظنم٠٥١ نم رثكأ عم تايلقألا قوقحل ةيلودلا ةعومجملا لمعت
،ةنسلا يف نيترم دقعني يذلاو ،انترادإ سلجم فلأتي .ةلود٠٥ يلاوح
ةيـلودـلا ةـعوـمـلـمـجا عـتـمـتـت .ةـفـلـتخم لود٠١ ىلإ نوــمـــتـــنـــي ءاضعأ نـــم

يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا ىدل ةيراشتسا ةفصب تايلقألا قوقحل
ةيقيرفألا ةنجللا ىدل بقارم ةفصو )كوسوكيإ( ةدحتملا ممألل عباتلا

تايلقألا قوقحل ةيلودلا ةعومجملاو )RPHCA(بوعشلاو ناسنإلا قوقحل
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وأ تانايبلا صقن ببسب يلاحلا تقولا يف ريبك دح ىلا ةقثوم ريغ تلاز
.ريراقتلا

ةيحص ةمزأ نوكتل انوروك سوريف� ةمزأ تروطت دقف كلذ نم اقالطنا
مدع ةدح ةمزألا هذه تفشك ثيح ،ناسنإ قوقحب ةمزأ هسفن تقولا يفو
ةـــحصلا ةـــمـــظـــنأ ةشاشه كلذـــكو ةـــفـــلـــتخملا تاـــعـــمـــتجملا نــــيــــب ةاواسملا

نآلا ةيلصألا بوعشلاو تايلقألا هجاوت .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةيامحلاو
موللا ءاقلاو بناجألا ةيهاركو ةيرصنعلا ديازتب مستت ،ةيئادع رثكأ ةئيب
نم قاطنلا ةعساو ءاوتحا ريبادت ذيفنتل ناك ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .مهيلع
ىلع ةقيمع ةيزييمت راثآ ًاضيأ ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تاموكحلا لبق
ءوس يف ،لاــثملا لــيــبس ىــلــع :مــهــتاــعــمــتجم يف اًشيــمــهــت رــثــكألا تاــئفــلا

ةجحب ءوجللا يبلاطو نيئجاللاو نيرجاهملا ليحرتو زاجتحاو ةلماعم
. سوريف�لا ءاوتحا

ذاقنإو سوريف�لا لاقتنا ءاطبإل قالغإلا ريبادت مظعم عضو مت نيح يف
لـــبس ررضت لـــمشتـــل تزواجت ةدوصقملا رـــيـــغ اـــهـــبــــقاوــــع نأ الإ ،حاورألا
ءابولل ةتوافتملا راثآلا هذه نا .دودحلا قالغإو ميلعتلا ليطعتو شيعلا
رظنلا ةرورضب عفدي امم عمتجملا دارفأ ىلع يواستم ريغ لكشب تعزوت
قلق عم ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةيلصألا بوعشلاو تايلقألا ةلاح ىلإ
نيسحت يف عضاوتم مدقت يأ ضوقي نأ نكمي ءابولا نأ نم نيريثكلا
مدع ببستت دق يتلا لاوحألا يفو .ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةاواسملا
ىلإ هرودب يدؤي يذلاو- انروك سوريف� راشتنا ىلإ اهيف ةاواسملا
عضو يرورضلا نمف- ةديدج تالاح قلخيو ةمئاقلا تاتوافتلا قيمعت

ةحفاكمل ةيملاعلا ةباجتسالا بلق يف ةيلصألا بوعشلاو تايلقألا قوقح
.اهراثآو ةحئاجلا

ةدــيدش ةاــناــعــم تلــكش يتــلا ةــيساسألا اــياضقــلا زـــجوملا اذـــه فشكـــتسي
فيك كلذكو ،انوروكلا ةحئاج لض يف ةيلصألا بوعشلاو تايلقألل

يف رظني امك . سوريف�لل مهضرعت ةدايز يف اياضقلا كلت تمهاس
ءاوتحأو ةمواقم قرطل ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاريثأتلا
هاجت ةيزييمتلا تاسرامملا ضعب مييقت عم ،تاعمتجملا هذه ىلع ءابولا
يف تاحرتقم ميدقتب زوجوملا اذه متتخيو .ةيلصألا بوعشلاو تايلقألا

تاساردـــلا نـــم دــــيزملا ءارــــجا اــــهــــيــــف نــــيــــعــــتــــي يتــــلا تالاجملا نــــم ددــــع
ةجلاعمو عم لماعتلا يف ةكراشملاو ةلعافلا تاهجلا عيمجل تايصوتلاو
.ءابولا

3انوروك سوريف� ريثأتو ةاواسملا مدع

ةمدقم
سوريف� نا0202 سرام11 يف )رآة( ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تنلعأ

يف ةيادبلا يف ءابولا اذه رشتنا دقو .ةحئاج حبصأ )91- دي�وك( انوروك
ىلوألا تالاحلا ليجست لبق ،9102 ماع رخاوأ نيصلا يف ناهوو ميلقإ

تالاح نم نييالملا كانه ،مويلاو .0202 ماع ةيادب يف دالبلا جراخ
نم فالآلا ليجست عم ،ملاعلا ىوتسم ىلع انوروك سوريفف�ب ةباصإلا
،ساسألا يف ،يه انوروك سوريف� ةحئاج نإ .موي لك ةديدجلا تالاحلا

عيرسلا لاقتنالا ىلع سوريف�لا ةردق ببسب كلذو ،ةيحص ئراوط ةلاح
اذه تبثأ نيح يف نكلو .ةافولا مث نمو ريطخ ضرم يف ببستلاو
نأ الإ ،ةيحصلا مظنلا لضفأ ىلع بلغتلا ىلع هتردق لعفلاب سوريف�لا

لازت ال ديعبلا ىدملا ىلع ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا هبقاوع
.فشكتت

نأ الإ ، سوريف�لاب ةباصإلا رطخل ضرعم عيمجلا نأ نم مغرلا ىلعو
ىلع كلذ يف امب ،هبقاوعو ءابولا نم ربكأ لكشب ررضتت تائفلا ضعب
،ةديازتملا ةلدألا ترهظأ .ةيلصألا بوعشلاو تايلقألا صوصخلا هجو

ةينيدلاو ةيقرعلا تايلقألا نأ ،ملاعلا نم يلامشلا فصنلا يف ةصاخ
نم ةعساو ةعومجمل سوريف�لاب ةباصإلل ربكأ رطخ يف طقف تسيل
ةروطخلا ةيلاع تاعاطق يف ةعفترم فيظوت بسن اهنيب نم- بابسألا

يف مهمظعم ةماقإ ىلإ1ماعلا لقنلا لئاسوو ةفاظنلاو ضيرمتلا لثم
مهنكلو- ةبوعص رثكأ يعامتجالا دعابتلا نوكي ثيح2ةمحدزم نكاسم
ببسب سوريف�لاب ةباصإلا درجمب ىلعأ تايفو تالدعم اًضيأ نوهجاوي

هجاوت دقو3.ةيبطلا ةياعرلا ىلإ لوصولا ةيدودحمو ةيحصلا ةلاحلا ءوس
.ةقيقد ةماع ةيحص ةروشم ىلع لوصحلا يف لكاشم ةيوغللا تايلقألا

تاعمتجم ىلع ةحئاجلا ريثأت نع تانايب نآلا ىتح رفوتت ال نيح يفو
الإ ،ةلزع رثكألا وأ اددع رغصألا تاعمتجملا اميس الو ،نييلصألا ناكسلا
نأ ىلإ ريشت ىرخأ نكامأو ةدحتملا تايالولا نم تدرو يتلا ةلدألا نأ
تاعمتجم ىلع»ًايبسن ريبك لكشب ةرمدم« تناك ةحئاجلا تايعادت
4.نييلصألا ناكسلا

هذه عيمج ىلع سوريف�لل بسانتملا ريغ ريثأتلا دتما ،كلذ ىلع ةوالعو
ىــلــع مــهــلوصحو ،ناــمألاو قزرـــلاو ةشيـــعملا لـــبس لـــمشيـــل تاـــعـــمـــتجملا
.ءاذــغــلاو مــيــلــعــتــلاو ةــيــحصلا ةــياــعرــلا كلذ يف اــمــب ةــيساسألا تاــمدخلا
هذه لخاد ةقاعإلا يوذ صاخشألاو ءاسنلا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
نأ نم فواخم كانه .ةيبلسلا راثآلا هذهل ةضرع رثكألا مه تاعمتجملا
يف ةيلصألا بوعشلاو تايلقألا ىلع انوروك سوريف� ةحئاج تايعادت
ال تايعادت اذكه نا ثيح ،ةدح رثكأ نوكت دق ملاعلا نم يبونجلا فصنلا
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ىلإ اًداـــنـــتساــــف .)ASU( ةدـــحـــتملا تاـــيالوـــلا نـــم ةـــلــــثامم ةروص ترــــهــــظ
نطنشاو ةفيحص تدصر ،ءابولل ىلوألا عيباسألا يف ةنلُعملا تانايبلا
ءادوسلا ةيبلاغلا تاذ ةيكيرمألا تاعطاقملا ليجست0202 ليربأ يف تسوب
تايفو ةبسنو ،فاعضأ ةثالث لداعي انوروك سوريف�ب تاباصإ لدعم
نم ةيبلغأ اهيف شيعي يتلا تاعطاقملاب ةنراقملاب فاعضأ ةتس لداعت
عوقو وغاكيش نم ةدراولا تايفشتسملا تانايب رِهظُت9.ضيبلا ناكسلا
نم برقي امو انوروك سوريف�ب ةباصإلا  تالاح عيمج فصن نم رثكأ
ىلع ،ءادوسلا تاعمتجملا يف سوريف�لا اذه تايفو نم ةئاملا يف07
هذه دكؤت ،فسأللو01.وغاكيش ناكس ثلث نم لقأ لثمت اهنأ نم مغرلا
نأ وهو :ةحاتملا ةقباسلا تانايبلا نم لعفلاب هجاتنتسا مت ام جئاتنلا

تايلقألا تاعمتجم نمض ربكأ نوكي ةراضلا ةيحصلا جئاتنلا رطخ
11.ةماع ةروصب ةئبوالا لالخ

،ةيلصألا بوعشلا نيب ةئبوألا ءانثأ ةيحص قراوف اضيأ تظحول امك
ءارج نم تايفولا تالدعم ةدايز نم ليوط خيرات نم تناع يتلاو
راثآ ىلإ نيتيكيرمألا يف نويلصألا ناكسلا ضرعت .ةيدعملا ضارمألا

يتلا ىرخألا ضارمألا نم اهريغو ةبصحلاو يردجلا ءارج نم ةرمدم
تايلقألا عم لاحلا وه امكو .يبوروألا لاصتالا باقعأ يف مهيلإ تدفو
ناكسلا تايفو تالدعم لوح ةقيقدلا تامولعملا يف ةردن كانه ،ةيقرعلا
يف اميس ال ،ملاعلا ءاحنأ مظعم يف انوروك سوريف� ءارج نم نييلصألا
اهيف رفوتت يتلا نادلبلا يف ىتح .ةيضرألا ةركلا بونج ةعقاولا نادلبلا
ليبس ىلع ،ادنك يفف :ةلمتكم ريغ تانايبلا كلت ىقبت ،تانايبلا ضعب
ىلع هراثآو انوروك سوريف� نع ةيمسرلا تانايبلا نمضتت ،لاثملا
يف21.طقف تايمحملا يف نوشيعي نيذلا كئلوأ ىلع نييلصألا ناكسلا
تطلس ،انوروك سوريف�ب ةباصإلا تالاح ديازتت ثيح ،ةينيتاللا اكيرمأ

ىلع سوريف�لل رمدملا ريثأتلا ىلع ءوضلا نييلصألا ناكسلا تامظنم
سوريف�لا ريثأت ناك ً،اررضت نادلبلا رثكأ دحأ ،ليزاربلا يف .مهتاعمتجم

نأ ىلإ ةيمسرلا تاءاصحإلا ريشت ثيح ،اًيثراك نييلصألا ناكسلا ىلع
فـعض براـقـي سورـيــف�لاـب اوـبـيصأ نـيذــلا كئلوأ نــيــب تاــيــفوــلا لدــعــم
ىلع لعفلاب ىضق سوريف�لا نأ عمتجملا ءاضعأ دافأ31.ينطولا لدعملا

جئاتنلاو انوروك سوريف� لاقتنا
 ةيحصلا
يملاعلا يملعلا عمتجملا لمع ،9102 ماع رخاوأ نيصلا يف هروهظ ذنم
لجأ نم ناسنإلا مسج ىلع هتاريثأتو سوريف�لل همهف قيمعتلً ادهاج

تاـــئفـــلا نـــم اًددــــع )OHW( ةـيملاـعــلا ةــحصلا ةــمــظــنــم تددــح .هــئاوــتــحا
لمشت : سوريف�لاب ةباصألا لاح يف دشأ رطخل ًاضرعت رثكألاو ةفيعضلا

نوناعي نيذلا وأ اًماع06 نع مهرامعأ ديزت نيذلا صاخشألا تائفلا هذه
يركسلا ضرم وأ بلقلا وأ ةئرلا ضارمأ لثم ةصاخ ةيحص فورظ نم
اذــه فدـــهـــي ال .مـــهـــب صاخلا ةـــعاـــنملا ماـــظـــن ىـــلـــع رـــثؤت تالاـــح نـــم وأ
اًضيأ نكلو ،ةباصإلل ةضرع رثكألا تاعومجملا هيبنت ىلإ طقف فينصتلا
ةساسح ةباجتسا تايلآ ميمصتب ةيحصلا ةمظنألاو تاموكحلل حمسي
ربع سورــيـــف�لا راشتــنا رارــمــتسا عــم نـــكـــلو .ةـــفـــيـــعضلا تاـــئفـــلا هذـــهـــل
تاريغتملا هذه عطاقت ةيفيكل اًديقعت رثكأ ةروص ترهظ ،تاعمتجملا
ةـقاـعإلاو نـيدــلاو سنجلاو قرــعــلا عــم ةــفــلــتخملا ةــيــبــطــلاو ةــيــجوــلوــيــبــلا

ءابولا اذه سكع ،ددصلا اذه يفو .يداصتقالاو يعامتجالا عضولاو
،ةيعامتجالا تائفلا فلتخم نيب لعفلاب ةخسارلا ةيحصلا تاتوافتلا

ضارمألا نم ربكأ اًئبع اًشيمهتو اًرقف رثكألا تاعمتجملا هجاوت ثيح
.اهريغ نم رثكأ تايفولاو

نأ اًيلاح ةرفوتملا ةلَّصَُفملا تانايبلا ترهظأ ،تالاحلا ددع ديازت عم
لكشب نوضرعم نييلصألا ناكسلاو ةينيدلاو ةيقرعلاو ةينثإلا تايلقألا

ةراشإلا ردجت .هببسب توملا مث نمو ، سوريف�لاب ةباصإلا رطخل ماع
نم اهيلع لوصحلا مت دق ةحاتملا ةيليصفتلا تانايبلا مظعم نأ ىلإ انه
تانايبلا تناك نيح يف ،ملاعلا لامش ةعقاولاو يلاعلا لخدلا تاذ لودلا
يف )نيدلاو قرعلا سكعت يتلا تانايبلا كلت ةصاخ( ةقوثوملاو ةيمكلا
ةكلمملا نم ةيلوألا تانايبلا تناك .ادج ةردان ملاعلا نم ىرخأ نكامأ
لــيــبس ىــلــع :تاــتواــفــتــلا ىــلــع ءوضلا طــيــلست يف ةــلاــعــف )KU( ةدـحــتملا
نـــم يحصلا لاجملا يف نـــيـــلـــماـــعـــلـــل ةــــبساــــنــــتملا رــــيــــغ دادــــعألا ،لاــــثملا

)EMAB( ةـيـقرـعـلا تاـيـلـقألاو ةـيوــيسآلا تاــعــمــتجملاو دوسلا تاــعــمــتجم
دادعأو5انوروك سوريف�ب ةباصالا ءارج نم مهتايح اودقف نيذلاو
يوذ نم ةزكرملا ةياعرلا تادحو يف نيدوجوملاو ًايبسن ةيلاعلا ىضرملا
طبض دنع ىتح6.ىرخأ ةيقرع ةيلقأ نم وأ ءادوسلا ةيقرعلا لوصألا
تايفولا ددع لازي الف ،ةيفارغجلا ةقطنملاو رمعلا لثم تاريغتملا ضعب
تامولعملا تناك7.ةيقرعلا تايلقألا تاعومجم عيمج يف ةياغلل عفترم
ةينيدلا تايلقألا نيب هتاريثأتو انوروك سوريف� لاقتنا لدعم لوح

ةكلمملا اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلا رهظت ،كلذ عمو .نآلا ىتح ةدودحم
نأ0202 ويام فصتنم ىتح سرام نم ةرتفلا يطغت يتلاو ةدحتملا

وحن ىلعو ةينيدلا تايلقألا نيب ربكأ سوريف�لا اذه نم تايفولا تالدعم
سودنهلا اهيلي ،نيملسملا نيب ةلجسم تايوتسم ىلعأ عم ،بسانتم ريغ
8.خيسلاو دوهيلاو
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An Emberá Indigenous woman in the makeshift camp in a park in the centre
of Bogotá. At least 400 people had been sleeping in plastic tents for a month,
due to the pandemic and the lack of job opportunities. Credit: Daniel Garzon
Herazo



تاعمتجملا نكمتت ال ،تالاحلا نم ريثك يف .اهرشنو تانايبلا مادختسا
ةصاخلا ةـــفـــَّنَُصملا تاـــناـــيـــبـــلا ىلإ لوصوـــلا نـــم ةـــيـــلحملا تاـــعوـــمجملاو
يف .تاــموــلــعملا ىــلــع لوصحلا يف قحلا نـــم مـــهـــمرـــحـــي امم ،مـــهـــعضوـــب
نييلصألا ناكسلا ضعب نكمتي مل ،لاثملا ليبس ىلع ،ةدحتملا تايالولا

لخاد سورــيــف�لا راشتــنا لوــح ةــيـــمسرـــلا تاـــناـــيـــبـــلا ىلإ لوصوـــلا نـــم
ةياقولا لبس ميظنتل تاعمتجملا هذهل ةيلحملا دوهجلا قاعأ امم ،مهيضارأ

ناكسلاو تايلقألا يلثمم ضعب ىشخي .مهتاجايتحال اًقفو اهفييكتو
ناك ةلثمألا دحأ :مهتاعمتجم دض تانايبلا لالغتسا نم اًضيأ نييلصألا
ةيبلاغلا« نأب يناـــطـــيرـــبـــلا ناملرـــبـــلا ءاضعأ دـــحأ نــــم هــــجوملا ماــــهــــتالا
نويويسآلاو دوسلا نم تناك ةيباختنالا هترئاد يف تالاحلا نم ’’ىمظعلا

نولماعتي ال« نيذلا نيرجاهملا تاعمتجمو )EMAB( ةيقرعلا تايلقألاو
رشن يف ةمهاسملا بناج ىلإ .»نيبجاولا مازتلالاو ةيدجلاب ءابولا عم
هرـيسفــت لشفو ،تاــعــمــتجملا هذــهــل ةراضلاو ةــيــبــلسلا ةــيــطــمــنــلا ةروصلا
نم- تاعومجملا هذه قحب ةيلكيهلا زييمتلاو ةاواسملا مدع ةنياعمب
تاعاطق يف ةيلاعلا فيظوتلا تايوتسم ىلإ ةظتكم نكاسم نم ةماقإلا

،كلذ نمً الدبو-71ىلعأ ةباصإلا رطخ نوكي ثيح لقنلاو ةحصلا لثم
تدــهوش دــقــل .مــهسفــنأ عــمــتجملا دارــفأ ىـــلـــع موـــلـــلا ءاـــقـــلإ بئاـــنـــلا لضف

يتلاو»ءابولا طبض«  نوناقلا ضرف تالواحم ءانثأ ةلثامم تاسرامم
تانايبلا مادختسا ةءاسإل ةلمتحملا رطاخملا ىلع اًضيأ ءوضلا تطلس

صحف تانايب نع حاصفإلا ىدأ ،لاثملا ليبس ىلع ،ادنك يفف :ةفَّنَصُملا
تايوتسم يناعت يتلا ءايحألا مهفادهتسا ىلإ ةطرشلل انوروك سوريف�

كلذو ،ةيقرعلا تايلقألا بلاغلا يف اهنكسي يتلاو ،ىودع نم ةيلاع
81.ءايحألا هذه قحب ةيفسعتو ةمراص ذافنإ تاءارجا مهذاختأب

فينصتب رمألا قلعتي امدنع مهم رخآ رابتعا ىلإ ريخألا لاثملا اذه ريشي
ليلحت ءارجإو اهقايس يف جئاتنلا عضو ىلإ ةجاحلا وهو :تانايبلا

نيدلاو قرعلاو سنجلل اًقفو انوروك سوريف� تانايب قيثوت دنع بسانم
يأب ةبوحصم ةحاتملا تانايبلا نوكت ال ،نايحألا نم ريثك يف .ةغللاو
ضعـــب يف»عافترا« ىلإ يدؤت دــق يتــلا ةــيــعاــمــتــجالا لــماوــعــلــل رــيسفـــت
صقنلا اذه دعاسي دق .ةيلصألا بوعشلاو تايلقألا دارفأ نيب تارشؤملا

يذلا مهفلا ءوسو ةراضلا تافارخلا ضعب خيسرت ىلع يليلحتلا دعبلا يف
نم ،ةلاحلا هذه يف .ةيحصلا ةاواسماللا ىلع ءاضقلا فده ضِّوَقُي
هل ضرعتت ام ذخأل ةيعونلاو ةيمكلا تانايبلا نيب عمجلا يرورضلا
،جئاـتـنـلا ىلإ لصوـتـلا لــبــق راــبــتــعالا يف نــيــيــلصألا ناــكسلاو تاــيــلــقألا

كلذو ،ةباصإلا تالدعم لثم ةساسحلا اياضقلا عم لماعتلا دنع ةصاخ
.راعلاب مصولاو شيمهتلا نم ديزمل تاعمتجملا ضرعت مدع نامضل

ةقلعتملا ةيساسألا اياضقلا
ضرعتلل ةيلاعلا ةيلباقلاب
 سوريف�لل
سوريف�لل ضرعتلا ةدايز ىلا يدؤت يتلا بابسألا نوكت نأ لمتحملا نم
يف مهملا نم نكلو ،ةطبارتمو ةدقعم ةيلصألا بوعشلاو تايلقألا نيب
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ىلع ظافحلا يف اًيسيئر اًرود مهل نيذلا  ،نسلا رابك نم داورلا نم ليج
ناكسلا تامظنم ترذح دقو41.اهرشنو ةيناحورلاو ةيفاقثلا ديلاقتلا
ةلمتحم»ةيقرع ةدابإ« نم مهسفنأ يندملا عمتجملا تامظنمو نييلصألا
يدعت لثم ،ةيلالغتسالا ةطشنألا ءاهنإ ىلإ تعدو ، سوريف�لل ةجيتن
ضرعت رطخ نم ديزت يتلاو ،اهيضارأ ىلع ةيجارختسالا تاعانصلا
51. سوريف�لل ةيلصألا بوعشلا

ةيمهأ :لامهإلاو لفاغتلا ةلاح ءاهنإ
تانايبلا فينصت
نوريثكلا زربأ ،ةيقرعلا قراوفلا ةيضق ىلع ءوضلا طيلست ديازت عم
اًفادهتسا رثكأ ةباجتسا هيجوتل تانايبلل لضفأ فينصت ىلإ ةجاحلا

ةطبارتملاو ةلصفنملا رصانعلا نم ديدعلا دوجو نم مغرلا ىلع .ًابسانتو
،دكؤم دحاو ءيش كانه نأ الإ ،رابتعالا يف اهذخأ بجي يتلا ةريغتملاو
قوقح روظنم لالخ نم ةيلاحلا ةحئاجلا ىلإ رظنلا متي مل ام :وهو الأ
رطخب هجاوتس اهئاوتحال ةلواحم يأ نإف ،نييلصألا ناكسلاو تايلقألا
لماوع اهب رثؤت يتلا ةيفيكلا لوح ةحضاو ةلدأ ةدعاق ءاسرإ نإ .لشفلا
دارفأل ةلمتحملا ةيوغللا زجاوحلا نعً الضف- نيدلاو قرعلاو ةينثإلا
يهل ةافولاو فعضلاو ضرعتلا رطخ ليكشت يف- ةيوغللا تايلقألا

سوريف�لا نم اهناكس ةيامح ىلإ ىعست ةموكح يأل ةيساسأ ىلوأ ةوطخ
.  

اًزجاح عساو قاطن ىلع اهتحاتإ متي يتلا ةيليصفتلا تانايبلا بايغ دعُي
روهظ لبق ىتح عقاو وه بايغلا اذهو ، ةلداعلا ةيمنتلا مامأ ىدملا ديعب

يف اميس ال ،نادلبلا نم ديدعلا يف .ليوط تقوب انوروك سوريف� ةحئاج
تامولعملا ةمظنأ مستت ،ملاعلا نم يبونجلا فصنلا يف ةعقاولا نادلبلا
دق .تامولعملل ةيزكرم قفدت تاونق ىلإ رقتفتو ةأزجم اهنأب ةيحصلا
نم ديزملا ةدودحملا ةيتسيچوللا ةردقلاو ةيسايسلا ةدارإلا بايغ لكشت
ةفنصم تانايب عمجب نادلبلا ضعب متهت ال ،كلذ ىلع ةوالعو .زجاوحلا

ليبس ىلع ،اسنرف يفف .زييمتلا يف مهاسي دق كلذ نأ ساسأ ىلع ايقرع
اسنرف اهيلا تأجل ةسايس يهو ،ةيقرعلا تانايبلا عمج رظحُي ،لاثملا
دـنـع ثدـح اـمـك ةـيـنــيد وأ ةــيــقرــع تاــعوــمجمل فادــهــتسأ ثودــح بنــجــتــل
عمو :ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ دوهيلا اهناكس نم ريثكلا ليحرت
تانايبلا عمجل ضفرلا اذه نأ ىلإ ةسايسلا هذه ودقتنم معزي ،كلذ
ةحصلاو فيظوتلاو ناكسإلا يف ةيقرعلا تاتوافتلا نأ ينعي ةفَّنَصُملا
لكشب اًحضاو ةيؤرلا يف روصقلا اذه حبصأ .اهب فرتعم ريغ لظت ةماعلا

نم لك تعاطتسا نيح يف .انوروك سوريف� ةحئاج عالدنا ذنم صاخ
ةعرسب جئاتنلا يف قراوفلا ديدحت ةدحتملا تايالولاو ةدحتملا ةكلمملا

يف يسيئر ريغتمك قرعلل اهجاردإ ببسب تايلقألا نيب تايفولا لثم
61.اًضومغ رثكأ اسنرف يف ةروصلا تناك ،امهتانايب

قرعلل اًقفو اميس ال ،تانايبلا فينصت متي امدنع ،كلذ ىلع ةوالعو
ةيفيك نأشب فواخملا ضعب اهسفن تايلقألا ىدل دلوتي دقف ،سنجلاو

(Covid-19)
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كلذ يف اــمــب ،ةشمــهملا تاــعوـــمجملا نـــم اـــهرـــيـــغو تاـــيـــلـــقألا اـــهـــنـــطـــقـــي
يف اًحضاو اًنيابت كانه نأ نم مغرلا ىلع02.نيئجاللاو نيرجاهملا

نوشيعي ام اًبلاغف ،تايلقألا تاعمتجم ىلإ نومتني نيذلا دارفألا عضو
اهنطقت تادحو وأ تويب يفو ،ةمحدزم وأ ناكسلاب ةظتكم قطانم يف

تايالولا يفف :ةلئاع نم رثكأ اهيف كرتشت وأ لايجألا ةددعتم رسأ
رسأ يف نوشيعي نيذلا صاخشألا ةبسن ،لاثملا ليبس ىلع ،ةدحتملا

يف92( نـيـيوـيسآلا ناــكسلا نــيــب رــيــثــكــب ىــلــعأ تناــك لاــيــجألا ةددــعــتــم
يف62( يقيرفأ لصأ نم نييكيرمألاو )ةئاملا يف72( نابسهلاو ،)ةئاملا
12.)ةئاملا يف61( ضيبلاب ةنراقم )ةئاملا

نـيرـجاـهملا لاــمــعــلا نــم دــيدــعــلــل ةــبسنــلاــب صاــخ لــكشب لاحلا وــه اذــه
نوزكرتي نيذلا بناجألا لامعلا نم :ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيئجاللاو

ىلإ ،جيلخلا نادلب يف ةيحص ريغو ةقيض زاجتحا زكارمو نكاسم يف
قرشلا ءاحنأ عيمج يف )sPDI( اًيلخاد نيحزانلاو نيئجاللا نييالم
فرصلا وأ ةفيظنلا هايملا ةحش نم لعفلاب نوناعي نيذلا ايسآو طسوألا
ةـــفاـــظـــنـــلا ءوسب زـــيـــمـــتـــت اـــم اـــًبـــلاـــغ يتـــلا ،تاـــقاـــيسلا هذـــه يف .يحصلا

ريبادتلا عابتا ةياغلل بعصي ،ةيراجلا هايملا ىلإ لوصولا ةيدودحمو
نم ةيلودلا تامظنملا ترّذح .ةعنقألا ءادتراو نيديلا لسغ لثم ةيئاقولا
ةديدج اًرؤب حبصت نأ نكمي ةظتكملا زاجتحالا زكارمو تاركسعملا نأ
نامضل تاموكحلا نم ةقسنم تاءارجإ ذاختا متي مل ام سوريف�لل
sPDI(.22( اًيلخاد نيحزانلاو نيرجاهملاو نيئجالل ةيحصو ةنمآ تائيب

ميقي ثيح ،لاثملا ليبس ىلع ،شيدالغنب يف غنولابوتوك ميخم يف
ال ، رامنايم نم نيمداقلا اجنيهورلا نم حزان فلأ006 نم رثكأ اًيلاح
يشفت يأ نأ ينعي امم ،تايفشتسملا ةِرِسأ نم تائم عضب ىوس رفوتي
32.اًيثراك نوكيس كانه انوروك سوريف�ل قاطنلا عساو

ليلقلا ىلع الإ نييلصألا ناكسلا تاعمتجم نم ديدعلا لصحي ال ،لثملابو
)EPP( ةــيصخشلا ةـــياـــمحلا تادـــعـــمو نوـــباصلاو ةـــفـــيـــظـــنـــلا هاـــيملا نـــم
نأ ريراقتلا تدافأ ،لاثملا ليبس ىلع ،ادناور يف42.يحصلا فرصلاو

ةيئاقولا ريبادتلا ذيفنت يف تابوعص هجاوت )awtaB( اوتابلا تاعمتجم
ىلع ةوالع52.ةيفاكلا تارهطملاو نوباصلاو ليسغلا قفارم صقن ببسب
يوذ صاخشألا ضعبل بسانم ريغ يعامتجالا دعابتلا أدبم نإف ،كلذ
تاعمتجم نيب ىتح وأ مهتدعاسمل نيرخآلا ىلع نودمتعي نيذلا ةقاعإلا
ديدعلا يف ةيعامتجالا تاعمجتلا ىلع نودمتعي نيذلا نييلصألا ناكسلا

دنع صاخ لكشب اياضقلا هذه ةدح دادزتو .ةيمويلا مهتايح بناوج نم
مـهـتـيوـه ساسأ ىـلــع بناوجلا ددــعــتــم اًزــيــيــمــت نوــهــجاوــي نــيذــلا دارــفألا
نأ رــيراــقــتــلا ضعــب تداــفأ ،لاــثملا لــيــبس ىــلــعــف .مــهـــتـــقاـــعإو ةـــيـــلصألا
نوهجاوي اينيك يف سيورودنألا عمتجم يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا
ةصاـخو ،يعاـمـتـجالا دـعاـبـتـلا رـيـبادـت ذـيـفـنـت يف تاـيدــحــتــلا نــم دــيدــعــلا
62.لقنتلل ةكرحتم يسارك ىلإ نوجاتحي نيذلاو نيفوفكملا

تايلقألا تهجاو ،ءابولا لالخ :ةيحصلا تامدخلا ىلإ لوصولا ةلق
.ةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا يف ةديازتم قئاوع ةيلصألا بوعشلاو

تاعمتجملا هذه ضِّرَعُت يتلا ةيعامتجالا تاددحملا ىلع فرعتلا ةيادبلا
ناكسلا نأ ىلإ ريشت ةقباسلا ةئبوألا لض يف براجتلا نأ امب .ربكأ رطخل

مـهملا نـمـف ،ًاـيــبسن دــيازــتــم لــكشب نوــناــعــي اــًيــعاــمــتــجا اًشيــمــهــت رــثــكألا
ةفيكو ةيعامتجالا ةلادعلا مادعنا اهب لعافتت يتلا ةقيرطلا يف قيقحتلا
.ةفلتخملا تاعومجملا دنع ةيحصلا تارشؤملا ؤفاكت مدع ىلع اهريثأت

دعاست امنيبف :ةغرفم ةقلح قلخ دق انوروك سوريف� نأ ظحالن ثيح
راـــثآلا نإف ،ةشمـــهملا تاـــئفـــلا نـــيـــب هراشتـــنا يف ةـــيـــلاحلا ةاواسملا مدـــع
.تاتوافتلا هذه قيمعت نم ديزتس سوريف�لل ةيداصتقالاو ةيحصلا
ةيساسألا تاددحملاو ةيخيراتلا قراوفلا نأ فيك لعفلاب ةلدألا رِهظُت
رطخب ةشمهملا تاعمتجملاو دارفألا تعضو دق ةحصلل ةئفاكتملا ريغ
حاورألا يف رئاسخلا ىوتسم نم لك ىلع- سوريف�لا ريثأتل ديازتم
.شيعلا لبسو

سوريف�ل يحصلا ريثأتلا سكعي :يداصتقالاو يعامتجالا عضولا
زجاوح قلخت يتلا تاعمتجملا يف قمعب ةرذجتملا زييمتلا طامنأ انوروك
يف مهاسي امم ،ةيحص ةايحب عتمتلل ةمزاللا فورظلا مامأ ةيجهنم

تاــعــمــتجم ىلإ نوــمــتــنــي نــيذــلا دارــفألا نــيــب ةــيــحصلا تارشؤملا فــعض
درفلل ةيعامتجالا ةلاحلا نأ تابثا مت دقل .نييلصألا ناكسلاو تايلقألا

طبترت ثيح ،ةيحصلا هتلاح ددحت نأ نكمي هميلعتو هلخد ىوتسمو
ةـيـحصلا جئاـتـنــلاــب )SES( ةـيـندـتملا ةـيداصتـقالاو ةـيــعاــمــتــجالا ةــلاحلا
ىلعأ انوروك سوريف� ىودع نم ةافولا رطخ نأ امبو .دارفألا دنع ةئيسلا
ضرم لثم ةنيعم ةيحص ضارمأ نم نوناعي نيذلا كئلوأل ةبسنلاب
اذل ،ةريقفلا تائفلا نيب ًايبسن ربكأ لكشب رشتنملاو2 عونلا نم يركسلا

اًشيمهت رثكألا صاخشألاب اًكتف رثكأ سوريف�لا نوكي نأ لمتحملا نمف
مـــت يتـــلا ةـــيـــلصألا بوـــعشلا نـــيـــب ،لاـــثملا لـــيــــبس ىــــلــــعــــف .عــــمــــتجملا يف

عيمج يف نادلبلا نم ديدعلا يف خيراتلا رم ىلع اهشيمهتو اهداعبتسا
دوجوب انوروك سوريف� نم عفترملا تايفولا لدعم طبترا ،ملاعلا ءاحنأ
ةيحصلا تارشؤملا نم اهريغو يسفنتلا زاهجلاب ةطبترملا ضارمالا
ىلع ةمزاللا ةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا دعاسي امنيبو91.ةئيسلا

نم ريبك لكشب ددحتي اذه نإف ،نيباصملا دنع ةيحصلا جئاتنلا نيسحت
صرف ةداع ةشمهملا تائفلا هجاوت ثيح ،ةيعامتجالا قراوفلا لالخ
لماوعلا ضعب بناج ىلإ ،اذهو .ةيحصلا تامدخلا ىلع لوصحلل ةليلق
دارفأ نيب انوروك سوريف� جالعو صيخشت ىلع ةريطخ راثآ هل ،ىرخألا
.ةيلصألا بوعشلاو تايلقألا

مهف مدع نم مغرلا ىلع :ةيئاقولا ريبادتلا ذيفنت ىلع ةردقلا مدع
دـــحأ نأ الإ ،نآلا ىـــتـــح لـــماـــك لـــكشب اـــنوروـــك سورـيــف� لاـقـتـنا ةـعـيـبـط
يه : سوريف�لا راشتنا نم دحلا يف اهتيلاعف تتبثأ يتلا ةياقولا تاءارجإ
لازال .نيرخآلا عم ةنمآ يئايزيف دعابت ةفاسم ىلع ظافحلا ىلع ةردقلا
نم ديدعلا ىدل ءابولا راشتنأ ةحفاكم لبسل ًاساسأ ءارجإلا اذه لكشي
ىلع ريبك لكشب دمتعت ريبادتلا هذه لثم ةيلاعف نأل اًرظنو .تاموكحلا
يعامتجالا دعابتلا ةسرامم نإف ،هلمع ةعيبطو درفلل ةيشيعملا فورظلا

يتلا تائيبلا ضعب يف ةليحتسم هبش نوكت نأ نكمي يحصلا رجحلاو
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اورف نيذلا ،نييلصألا )árebmE( اريبمإ ناكس نم تائملا ىناعي ،لاثملا
ءوسو ةيحصلا ةياعرلا يندت نم ،فنعلاو عارصلا نم اًبره ةمصاعلا ىلإ
،ءابولا راشتنا ءدب ذنم تمقافت اياضق يهو- عساو قاطن ىلع ةيذغتلا

82.ةموكحلا لبق نم ةرفوتملا نم ةدعاسملا نم اًدج ليلقلا عم

ىــلــع ،ةــكرحلا ىــلــع دوــيــقــلا لــثــم ،ىرــخألا قالــغإلا تاءارــجإ ترــثأ اـــمـــك
دويقلا ترثأ ،لاثملا ليبس ىلعف .ًايبسن ديازتم لكشب ةنيعم تاعومجم

رجملاو اــيراــغــلــب لــثــم نادــلــب يف ماــعــلا لــقـــنـــلا لـــئاسو ىـــلـــع ةضورـــفملا
يتلاو )amoR( امورلا تاعمتجم ىلع صاخ لكشب اينابسإو اينامورو
.ةيحصلا قفارملا ىلإ لوصولل تامدخلا هذه ىلع يساسأ لكشب دمتعت
تاعمتجم هل ضرعتت يذلا زييمتلا نع ةقباس ريراقت دوجول ارظنو
ديازتم رطخ كانهف ،ةيحصلا ةياعرلا مهبلط دنع نادلبلا كلت يف امورلا
هذهل ماعلا فعضلا لض يف زييمتلاو داعبتسالا نم ديزمل مهضرعتل
92.تاجالعلا ميدقتو تاصوحفلا ءارجإ ىلع ةيحصلا ةمظنألا

هجاوت يتلا ةيحصلا مظنلاو دراوملا ةيدودحم عم :ةيزيمتلا زجاوحلا
ضعبل ةيولوألا تاطلسلا يطعت نأ رطخ كانه ،اهتردق قوفت تابلطتم
يف ساسألا يف ةدوجوملا ةاواسملا مدع ززعي امم ،اهريغ نع تاعومجملا
ىلإ ءابولا ىدأ ،صوصخلا هجو ىلع .جالعلاو ةياعرلا ىلع لوصحلا
ريغ نيبو نيلَّجَسُملا نيب ،نينطاوملا ريغو نينطاوملا نيب ةوجفلا قيمعت
نيرجاهملا ناكسلا نم ديدعلا داعبتسا يف سكعنا ام وهو ،نيلَّجَسُملا

نـم دـيدـعـلا داـفأ .ةــيــمسرــلا تاــمدخلا نــم ةــيسنجلا يمــيدــعو نــيــئجالــلاو
ىلإ لوصولا ىلع مهتردق مدعب طسوألا قرشلا يف نيرجاهملا لامعلا
يفـف .بناـجأ نــيــنــطاوــم مــهــنوــك ببسب تاــموــلــعملاو ةــيــحصلا تاــمدخلا
ةـيـبـطـلا تاـمدخلا ةـيـناجم نـم مـغرـلا ىـلــعو ،لاــثملا لــيــبس ىــلــع ،ناــنــبــل

ديدعلا عُنم دقف ،عيمجلل ةحاتم اهنأ ضرتفُي يتلاو ،انوروك سوريف�ل
كلـتـل لوصوـلا نـم اـيسآو اــيــقــيرــفأ نــم تالــماــعــلا ةصاــخو لاــمــعــلا نــم
ةـعـئاش ةــلــكشم يهو- لـيـجستــلاو ةــيوــهــلا قــئاــثو باــيــغ يف تاــمدخلا
رارفلا ىلإ نورطضي نيذلا تارجاهملاو نيرجاهملا تالماعلاو لامعلل
03.مهتلماعم نوئيسي نيذلا لمعلا باحصأ نم

مهضرعت نم نيئجاللاو نيرجاهملا نم ديدعلا ىشخي ،كلذ ىلع ةوالع
طقف سيل ،ةيبط ةياعر ىلع لوصحلل اوعس اذإ ليحرتلا وأ زاجتحالل
. سوريف�لل مهلمح يف هابتشالا ساسأ ىلع نكلو مهتماقإ عضو ببسب
نم مهريغو لابينلا ةلود نم نيرجاهم زاجتحا ريراقتلا ضعب ديفت
لكشب مهليحرتو رطق ةلود يف ىرخأ تايسنج نم نيرجاهملا لامعلا
صحفل عوضخلا وه مهعيمجت نم ضرغلا نأ مهل ليق نأ دعب يفسعت
ىلع لوصحلا نأ ىتح13.فواخملا هذه دكؤي امم ،انوروك سوريف�
وأ ةيسايس ضارغأل همادختسا مت دق ءابولا نمز يف ةيحصلا ةياعرلا
يف نابروأ روتكيف ةموكح عم لاحلا وه امك ،ةيوبعش ةدنچأ ذيفنتل
ىلع برح« هنأ ىلع ءابولا روهظ ةيادب يف عضولا فصو يذلا ،رجملا

سوريف�ب ةطبترم ىرخألاو ،ةرجهلا ىمست نيتهبجلا ىدحإ« :»نيتهبج
عم امهالك رشتني ثيح ،نينثالا نيب ةيقطنم ةقالع كانه نأو ،انوروك

7انوروك سوريف� ريثأتو ةاواسملا مدع

ةـحـفاـكمل ةـيسيـئرـلا قرـطـلا ىدـحإ نإف ،ةـيملاــعــلا ةــحصلا ةــمــظــنمل اــًقــفو
يف يملاعلا زجعلا ببسبو .لزعلاو صحفلا يه انوروك سوريف� يشفت
صخشلا ةردق مكحتت ،انوروك سوريفـ�ل ةيصيخشتلا تاصوحفلا ريفوت
صحفلا ءارجا يف يصيخشتلا صحفلا ةفلكت عفدل هتيلباقو ةيلاملا
ددحت .نادلبلا نم ديدعلا يف سوريف�لا اذهب ةباصإلا فشكل مزاللا
ةياعر ىلع لوصحلا ةيناكمإ ىدم اًضيأ فيلاكتلا لمحت ىلع ةردقلا

سوريفـ�ل ةداــح ضارــعأ نــم نوــناــعــي نــيذـــلا كئلوأل ءاـــفشتسالاو ةدـــيـــج
طقف سيل ةقيمع راثآ هل اذهو .ةيبط ةياعر ىلإ نوجاتحي نيذلاو انوروك
نييالم ىلع اًضيأ نكلو رقفلا نم ةلاح يف نوشيعي نيذلا دارفألا ىلع
.لخدلا رداصم اودقف نيذلا صاخشألا

راشتنا ةرتف قبستو لبق نم ةعقاو ةقيقح ةيحصلا قراوفلا نأ نيح يف
لض يف اًحوضو رثكأ اهلعج ءابولا نأ الإ ،ةليوط ةرتفب انوروك سوريف�

داهجإلل اهضرعتو ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةيحصلا مظنلا فلتخم روصق
نم ةيلحملا ةيبطلا تامدخلا يناعت ،لاثملا ليبس ىلع .ءابولاةهجاومب
،ندملا يف نينطاقلا نييلصألا ناكسلا نم ديدعلل ةبسنلاب ليومتلا صقن
.ةيئانلا ةيفيرلا تاعمتجملل ةبسنلاب ةدوجوم ريغ وأ ةردان اهنأ امك
لـعـفـلاـب تاداـيـعـلاو تاـيــفشتسملا اــهــيــف حــفاــكــت ةــبــعص فورــظ لــظ يفو
ناكسلا تاعمتجم ةلاح نإف ،ناكسلا ةماعل جالعلاو تاصوحفلا ريفوتل
عم صاخ لكشب ةيدرتم تحبصأ ندملا نع اًديعب ةعقاولا نييلصألا
وه امك ،فايرألا لامهأو ندملا يف ةيحصلا تامدخلا زيكرت رارمتسا
تاعمتجم دارفأ رطضي دق ،تالاحلا هذه يف .اينيك وأ ليزاربلا يف لاحلا
ةـياـعرـلا ىـلـع لوصحـلـل ةـلـيوـط تالـحرـب ماــيــقــلا ىلإ نــيــيــلصألا ناــكسلا
رطخ ىلإ ةفاضإلاب سوريف�لل لمتحملا مهضرعت نم ديزي امم ،ةيحصلا
72.نيرخآل ىودعلا لاقتنا

نم ديدعلا نم ةدحاو ىوس تسيل ةيفارغجلا لماوعلا نإف ،كلذ عمو
تاـعـمـتجم هـجاوـت اـمـنـيـبـف .نوــيــلصألا ناــكسلا اــهــهــجاوــي يتــلا زــجاوحلا
اهعقوم ببسب تابوعص ةيئانلا ةيفيرلا قطانملا يف نييلصألا ناكسلا
تاعمتجملا دارفأ نم ديدعلا اههجاوي يتلا تايدحتلا نإف ،يفارغجلا
ةلادعلا مادعنأ رارمتسا ىلع لدت ندملا يف نوشيعي امدنع ىتح ةيلصألا
لـيـبس ىـلـع ،اـتوـغوـب ةـيـبـموـلوـكـلا ةــمصاــعــلا يفــف .اــهسفــن ةــيــعاــمــتــجالا

(Covid-19)

A migrant worker looks on from a swab isolation facility as he waits for his test
results at a dormitory, amid the Covid-19 outbreak in Singapore. May 15, 2020.
Credit: ReutersEdgar Su



انوروك سوريف� ريثأتو ةاواسملا مدع8

اًيلخاد حزان نويلم نم برقي ام ضرعي امم ،ربكأ لكشب ةيساسألا
)sPDI( اًضيأ نـكــلو سورـيــف�لا نــــم طــــقــــف سيــــل رــــبـــــكأ رـــــطخل بلدإ يف
 .ةيساسألا تامدخلاو شيعلا لبس ىلع عسوألا هتاريثأتل

 ةيزييمتلا ءاوتحالا ريبادت
سوريف�لا راشتـنا فـقوـل تاءارــجإلاو رــيــبادــتــلا نــم اًددــع نادــلــبــلا تذــفــن
ال لاــثملا لــيــبس ىــلــع ،رــيــبادــتــلا هذــه لــمشتو .تاــيـــفوـــلا ددـــع نـــم دحلاو
،دودحلاو سرادملاو ةـــــيساسألا رــــــيــــــغ لاــــــمــــــعألا راــــــقــــــم قالــــــغإ ،رصحلا
دــعاـــبـــتـــلا ضرـــف ىلإ فدـــهـــت ةـــكرحلا ىـــلـــع ىرـــخأ دوـــيـــق ىلإ ةـــفاضإلاـــب
هذه نم ديدعلا نأ نم مغرلا ىلع .قالغإلاو لوجتلا رظح لثم يعامتجالا
دق دالبلا ضعب نأ الإ ،نيحلا كلذ ذنم اهفيفخت وأ اهعفر مت دق تاءارجإلا
يغبني .يلحملا ىوتسملا ىلع ئراوط ريبادت قيبطت ةداعإ ىلإ ترطضا
نوكت نأو ةميلسلا ةماعلا ةحصلا تانايب ساسأ ىلع ريبادتلا هذه ذيفنت
ةروص نآلا ىـتـح براـجـتـلا سكــعــت نــكــلو ،ةــيــنوــناــق سسأ ىــلــع ةــمــئاــق
نم ديدعلا يف اهذاختا متي يتلا ةيمسرلا تاءارجإلا مستت ثيح ،ةمتاق
.ةوقلل ينوناق ريغ مادختسالاو ةيسسؤملا ةيرصنعلاو زييمتلاب نادلبلا
ميدقت كلذ يف امب ،تالاجملا نم ديدعلا يف ريثأتلا اذه ةظحالم نكمي
فيفختلل ةمّمَصُملا تاسايسلاو قالغإلا ريبادت ذيفنتو ،ةيحصلا ةياعرلا

مادختسالا نم تالاح نع ريراقت درت .ةمزألل ةيداصتقالا راثآلا نم
لاقتعالا تايلمع كلذ يف امب ،ةكرحلا ىلع دويقلا ضرفل ةوقلل طرفملا

.ةيقرعلا تايلقألا اهيف رثكي يتلا قطانملا يف زاجتحالاو

متي ال ةنيعم تاعومجم ىلع ةيفاضإ اًدويق تاطلسلا ضعب تضرف امك
يئاـقـتـنالا صحـفـلا ءارـجا لـمشي اذـهو .ناـكسلا ةـيـبـلاـغ ىــلــع اــهــقــيــبــطــت
ررـبــم يأ نود اــًبــلاــغ ،ةــنــيــعــم تاــعــمــتجمل يحصلا رــجحلاو يراــبــجإلاو
اًرارم ةقرافألا نورجاهملا فدهُتسا ،لاثملا ليبس ىلع ،نيصلا يف .يملع
راعلا ةمصو زيزعت ىلإ طقف تدأ يتلا ءاوتحالاو رابتخالا ريبادتب اًراركتو
يف ،لثملابو63.ءابولا يشفت لبق الصأ اهوهجاوي اوناك يتلا زييمتلاو
)amoR( اـمورـلا تاـنـطوـتسم تعضخ ،اـيـكاـفوـلسو اـيراــغــلــب لــثــم نادــلــب
تاءارجإلا هذه نوكت دق .يمازلإ يحص رجحل عوضخلا عم ةديدش ةباقرل

نأ نكمي نييئجاللاو نيرجاهملاب سوريففلا راشتنا طبر نأ23.»ةكرحلا
.ةمزاللا ةيبطلا ةياعرلا ىلع لوصحلا ىلع مهتردق قيعت

قطانم يفانوروك سوريف�
ةفيعضلا تائيبلاو تاعازنلا
رارـــــقـــــتسالا مدـــــع نـــــم نـــــيررضتملا صاــــــخشألا ضرــــــعــــــت حــــــجرملا نــــــم
نيئجاللا ةصاخو ،انوروك سوريفـ�ب ةباصإلل ربكأ ةروصب تاعارصلاو
ةيناسنإلا عاضوألاو بورحلا نم يناعت يتلا نادلبلا يف .نيحزانلاو
راثآ ةهجاومل ةدعتسم ريغو لعفلاب ةكهنم ةيحصلا مظنلا نوكت ،ةيندتملا
فعض نم نكامألا هذه يناعت نأ نكمي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ءابولا
ىـلـع ةررـكـتملا تاـمـجـهـلاو ظاـظـتـكالاو ةـيـتـحـتـلا ةــيــنــبــلا كلاــهــتو ةرادإلا
ناكسلا ةباصإ ةدش ىدم حضاولا ريغ نم هنأ نيح يف .ةيحصلا قفارملا

صوـحــفــلا نأل اًرــظــن ،نآلا ىــتــح سورـيــف�لاــب ةشهــلا تاــئيــبــلا هذـــه يف
ءابوللٍ شفت يأ نأ يف كشلل لاجم ال هنأ الإ ،ةياغلل ةدودحم ةييخشتلا

.نكامألا هذه يف الصأ ةعفترملا ةاناعملا تايوتسم مقافت ىلإ يدؤيس
لامش يف انوروك سوريف�ب ةباصإلا تالاح ضعب روهظ دنع الثمف
دودح الب ءابطأ ةمظنم لثم ةيلودلا تامظنملا تبرعأ ،ايروس برغ
)FSM( لعفلاب ةرثعتملا ةيحصلا تامدخلا ىلع هريثأت نم فواخم نع

لاجملا يف نيلماعلا نيب ةدكؤملا تالاحلا ىلوأ ترهظ ثيح :ةقطنملا يف
مهسفنأ لزع ىلإ نيفظوملا نم ددع رطضا امم ،ويلوي رهش يف يحصلا

33.ةيزارتحا تاءارجإك اًتقؤم قفارملا قالغإو

تارـتوـتــلا اــهــيــف دــعاصتــت يتــلا قــطاــنملا يفو ةــطشنــلا تاــعازــنــلا لالــخ
ةنمآ نكامأ اًمئاد ةيحصلا قفارملا نوكت ال ،ةديازتم ةروصب ةيعامتجالا
لبق نم قفارملا هذه فادهتسا متي ام اًريثك ،عقاولا يفف .ةدياحم وأ
نميف مكحتلا لالخ نم مهتطلس زيزعت ىلإ نوعسي نيذلا نيبراحتملا
يفف .اهيلإ ةجاحلا دتشت يتلا ةيبطلا ةياعرلا ىلع لوصحلا عيطتسي
برحلا ةجيتن رايهنالا نم ينطولا يحصلا ماظنلا يناعي ثيح ،ايبيل
ندملا جراخ ةصاخ ،ةردان ةعلس ةئراطلا ةياعرلا قفارم ربتعت ،ةيلهألا
ةنيدم يف ،دالبلا بونج نم ةدراولا ريراقتلا ضعب تدافأ دقف .ىربكلا

مادختسا اوبنجت ةشمهملا ةيقرعلا)ubeT( وبتلا ةعامج دارفأ نأ ،اهبس
تاــعاــمجلا لــبــق نــم موــجــهــل مــهضرــعــت نــم اــًفوــخ يسيــئرــلا ىــفشتسملا
43.كانه ةلتاقتملا

لسالسو ةيناسنإلا تادعاسملا قفدت ليطعت ىلإ لعفلاب ءابولا ىدأ دقل
نـم نوـناـعـي)sPDI( اـًيـلـخاد نـيـحزاـنــلاو نــيــئجالــلا لــعــج امم ،دــيروــتــلا

ةوالع .جالعلا تامزلتسمو انوروك سوريف� صوحفو تادعم ةيدودحم
مادختسا دادزا ،تامزألا نم ةررضتملا قطانملا ضعب يف ،كلذ ىلع
يفـــف .ضارـــغألا ضعـــب ةـــمدخل تاودأك ءاـــبوـــلا يشفـــت ذـــنـــم تادــــعاسملا

تادعاسملا يقلتل اهب حرصملا روبعلا طاقن ددع صيلقت مت ،ايروس
ىلإ روبع طاقن عبرأ نم ،نيصلاو ايسور نم رارصإب ،دالبلا ىلإ ةدراولا
علسلاو داوملا ميدقت نم دحلا ىلإ كلذ يدؤيس53.لامشلا يف ةدحاو ةطقن

(Covid-19)

(Covid-19)

Zabíjanec, a Roma settlement in Rudňany, Slovakia. Credit: Jana Cavojska



قزرلا رداصمو لخدلا ىلع ريثأتلا
شيعلا لبسو
يذلا انوروك سوريف� ءابول ةيقيقحلا راثآلا سايق ةياغلل بعصلا نم
رثكأ دحأ نإف ،كلذ عمو .ةماعلا ةحصلا ىلع رشابملا هريثأت زواجتي
لبسو لخدلا ىلع هثدحأ يذلا لئاهلا ررضلا وه ءابولل ةرمدملا بقاوعلا
عاــفــترا يف لــعــفــلاــب سكــعــنا يذــلاو ،ملاــعـــلا ءاـــحـــنأ عـــيـــمـــج يف شيـــعـــلا

ةداح بقاوعلا نوكت نأ نكمي .نادلبلا نم ديدعلا يف ةلاطبلا تايوتسم
نـم ةـيـلاـع تاـيوـتسمـب لـعـفــلاــب زــيــمــتــت يتــلا قــطاــنملا يف صاــخ لــكشب
نأ نم مغرلا ىلع :ايسآ بونج لثم ،روجألا فعضو ةيمسرلا ريغ ةلامعلا
نع لقي ال ام نادقف ىلإ تاريدقتلا ريشت ،ةدكؤم ريغ لازت ال تاعقوتلا
34،انوروك ةحئاج ةجيتن ناتسكاب يف نآلا ىتح ةفيظو نييالم ةثالث

ىلع كلذو ،44شيدالغنب يف سبالملا ةعانص عاطق يف نويلم يلاوحو
ىرخألا دويقلاو لوجتلا رظحو قالغإلا تايلمع تببست .لاثملا ليبس

مهلخد ردصم صاخشألا نم فالآلا نادقف يف ءابولا ببسب تضرُف يتلا
.ديحولا

يداصتـــقالا نـــمألا مادـــعـــنال يدصتـــلـــل ةـــبساـــنـــم رـــيــــبادــــت عضو نودــــبو
ةروــطــخ رــثــكأ عضوــلا حـــبصي نأ نـــكـــمـــي ،كلذ نـــع جتـــن يذـــلا يئاذـــغـــلاو
الصأ شيعت يتلا ةيلصألا بوعشلاو تايلقألاو نيئجاللاو نيرجاهملل

ىدملا ىلع ةراض ةيحص بقاوع نم كلذ ىلع بترتي ام عم ،رقف يف
بترتي امو دويقلاب مازتلالا نيب ام رايتخالا ىلع نوريثكلا ربجُأ .ديعبلا

نادقف لامتحاو ءاملا وأ ماعطلا ىلع لوصحلا مدعب ةرطاخملا نم هيلغ
يف .رطخلل ةيصخشلا مهتمالس ضيرعتو دويقلا هذه كاهتنا وأ ،مهلزانم
نم ربكأً ارطخ عوجلا ببسب توملا ربتعُي ،نيئجاللا تاميخم نم ديدعلا
اههجاوي يتلا تايدحتلا فالتخا نم مغرلا ىلع54.هسفن سوريف�لا
مزح نم ديدعلا نم مهداعبتسا مت دقف ،ماع لكشب نورجاهملا لامعلا
يتلا ةيمسرلا تاءارجإلا نم ررضتلل اوضرعت مهنأ لب ،ةيموكحلا معدلا
يفف .ايدرت رثكأ نمألا مادعنا لعج امم ءابولل ًةباجتسا اهعضو مت
تاـعـيرشتـلا لـيدـعـت مـت ،لاـثملا لــيــبس ىــلــع ،ةدــحــتملا ةــيــبرــعــلا تاراــمإلا
رابجإو بتاورلا ضفخل لمعلا دوقع ةعجارمب لمعلا باحصأل حامسلل
64.رجألا ةعوفدم ريغ ةزاجإ ذخأ ىلع لامعلا

راــيــهــنالا نـــم صاـــخ لـــكشب يمسرـــلا رـــيـــغ عاـــطـــقـــلا يف لاـــمـــعـــلا ررضت
ميدقت ىلإ تأجل دق نادلبلا نم ديدعلا نأ نم مغرلا ىلع .يداصتقالا

مت دقف ،لخدلا نادقف بقاوع نم فيفختلل ةثاغإلا مزح لاكشأ نم لكش
نـم رـيـثـك يف يمسرـلا رــيــغ عاــطــقــلا يف نوــلــمــعــي نــيذــلا كئلوأ داــعــبــتسا
اذكه ىلع لوصحلا بلطتي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةيامحلا هذه نم نايحألا

نم ديدعلا هيلإ رقتفي قيثوتلا لاكشأ نم ام لكش ماع لكشب تاداعاسم
ءارقفلا لامعلل ةيلاملا ةدعاسملا دمتعت ،لاثملا ليبس ىلعف .نيرجاهملا

ةـقاــطــبو ينــطوــلا يداصتــقالاو يعاــمــتــجالا لــجسلا ىــلــع ناــتسكاــب يف
لوصولا نيرجاهملا نم ديدعلا عيطتسي ال رمأ وهو- ةينطولا ةيوهلا
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لالخ نم امورلل ةيداعملا رعاشملا جيجأت يف اًضيأ تمهاس دق ةيمسرلا
ةـحصلـل دـيدـهـت ردصم مـهـنأ ىـلـع يئاـقــتــنا لــكشب اــهــمصوو اــهــفادــهــتسا
73.ةماعلا

يتلا تايلقألا قحب ىرخأ نكامأ يف ةلثامملا ةلثمألا نم ديدعلا كانه
،سين يف .ةماعلا ةحصلا مساب مهدض ةبسانتم ريغ تاءارجإل تضرعت
رظحل بلاغلا يف ةيقرع تايلقأ اهنطقت يتلا ءايحألا تعضخ ،اسنرف

تايدلب ةدع تعضو ،نانبل يف83.ةنيدملا ةيقب نم لوطأ ددمل يليل لوجت
نينطاوملا ىلع قبطُت مل نييروسلا نيئجاللا ةكرح ىلع ةيزييمت اًدويق
ىلع لوصحلا دنع اهنوهجاوي يتلا قئاوعلا مقافت نم داز امم ،نيينانبللا
وأ عفر يف تاموكحلا تأدب امدنع ىتح93.ةيساسألا تامدخلاو ةياعرلا
ثداوح نع غالبإلا مت ،انوروك سوريفـ�ب ةقلعتملا دويقلا ضعب فيفخت
دجاسملا حتف ةداعإ دعب ىتح ،ايزيلام يف .تايلقألا ضعب دض زييمت
نينطاوملا ريغ نم مهريغو اجنيهورلا نوئجاللا لازي ال ،نييزيلاملل

04.مهبناجب ةالصلاو دجاسملا لوخد نم نيعونمم

رثكألا تائفلا ةيامحل ريبادت ذاختا نود قالغإلا تايلمع ذيفنتل ناك
ةشمهملا تائفلاو ةيلصألا بوعشلاو تايلقألا ىلع ًايثراكً اريثأت ًافعض

نم ريثك يف يدؤي امم ،نوئجاللاو نورجاهملا كلذ يف امب ،ىرخألا
لعفلاب تاعمتجملا هذه هل ضرعتت يذلا زييمتلا ميخضت ىلإ نايحألا

يف نادلبلا ضعب يف قالغإلا تاءارجإ نع نالعإلا مت .ءابولا يشفت لبق
نيرجاهملا نييالم كرت امم ،اًدج ةريصق ةلهم نوضغ يف ايسآ بونج
لمعلا عقاوم قالغإ ىدأ .ةعاجملا ةفاح ىلعو ىوأم وأ فئاظو نودب
اوربجُأ نيذلا نيرجاهملل يعامج حوزن ىلإ ةماقإلا نكامأ نم درطلاو
يفو ،ةيلصألا مهارق ىلإ مادقألا ىلع اًريس ةليوط تالحرب مايقلا ىلع
ريغ ةلماعمل نيرجاهملا ءالؤه ضعب ضرعت .دودحلا ربع رمألا بلاغ
دنهلا نم ةدراولا قلقلل ةريثملا روصلا فشكت .مهتريسم لالخ ةيناسنإ

ضيـيـبـتـلا داوـمــب ةــجوزــمملا هاــيملاــب نوــلَسغــُي مــهو نــيدــئاــع لاــمــع نــع
نم ديدعلا اههجاوي يتلا شيمهتلا نع ،ريهطتلا ليبس ىلع ،رولكلاو
14.نيرجاهملا لامعلا

ةــحصلا ىــلــع ةــيــفاضإلا راــثآلا ىــلــع ءوضلا تاسرامم هذــه لــثـــم يقـــلـــت
ىلع ةضورفملا دويقلا باقعأ يف .قالغإلا نع ةجتانلا ةيدسجلاو ةيلقعلا
فنعلاو يلزنملا فنعلا تايوتسم يف ًايملاع ًاعافترا كانه ناك ،ةكرحلا
لبُس قالغإ مت ،ريبادتلا هذه ذيفنت ءانثأ .يعامتجألا عونلا ىلع مئاقلا
مـلـقأتـلا تاـيـجـيـتارـتساو ةدــعاسملا تاــبــلــط تفــقوــتو صالخلاو بورــهــلا
صاخشألل حيتي امم ،فنعلا نم عاونأ اذكه نم نيجانلاو اياحضلل
عم تاءاسإلا ةسراممل ةصرفلا ةطلسلاو ةوقلا مادختسا نوئيسي نيذلا
لـيملا يجودزـمو نـيـيـلـثملا باـبشلا ضرـعــتــي اــمــك .باــقــعــلا نــم تالــفإلا
)TBGL+(ميملا عمتجم دارفأ نم مهريغو اًيسنج نيلوحتملاو يسنجلا
ىلإ نيلوحتملاو نييلثملل ةيداعم رسأ لخاد ةلزعلا ىلع اوربجُأ نيذلا

هجوتلا ميرجت اهيف متي يتلا تاعمتجملا يف اميس ال ،ةصاخ رطاخم
24.ةيسنجلا ةيوهلا نع ريبعتلاو يسنجلا

(Covid-19)
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قوقحب قلعتت ىرخأ فواخم
ناسنإلا
ةمزأ تدأ ،نواعتلاو نماضتلا لاكشأ نم ديدعلا بناج ىلإف ،فسألل
ةينثإلا تايلقألا دض زييمتلاو مصولا ديازت ىلإ اًضيأ انوروك سوريف�

ءابو« ةرهاظ لثمت ثيح .ةيلصألا بوعشلا كلذكو ةينيدلاو ةيقرعلاو
ةــقــلــعـــتملا تاـــعـــئاشلاو ةـــئطاخلا تاـــموـــلـــعملا راشتـــنأ يهو ،»تامولعملا
،ءابولل ىلوألا لحارملا ذنمف .نيديدش رطخو قلق ردصم ، سوريف�لاب
اًفده ملاعلا ءاحنأ عيمج يف يويسآ لصأ نم نوردحنملا صاخشألا ناك
نم ةمس مصولا كولس نم عونلا اذه ناك .ةقياضملاو ةلماعملا ءوسل

ءانثأ ةلثامم ةيزييمت تاسرامم نع غالبإلا مت :ةقباسلا ةئبوألا تامس
برـــغ يف قـــطاـــنـــم ىلإ عـــجرـــت لوصأ نــــم صاــــخشألا دض الوــــبــــيإ ءاــــبو
55.ايقيرفإ

ىــلــع ضيرــحـــتـــلا نـــم دـــيزملا جيـــجأت ىلإ ءاـــبوـــلا ىدأ ،كلذ ىـــلـــع ةوالـــع
ةمزألا لبق لعفلاب ةفدهتسم تناك ةنيعم تايلقأ دض فنعلاو ةيهاركلا
تاسرامم يهو ، سوريف�لا رشنل نآلا اهيلع موللا ءاقلإ متو ةيحصلا

نـيـلوؤسملاو نــيــيساــيسلا نــم عــيــجشت ىــلــع ناــيــحألا ضعــب يف تيــظــح
ةـيـطـغـتـلا تلـمـع ثيـح .ةـيسيـئرـلا مالـعإلا لـئاسو وأ نـيـيـنــيدــلا ءاــمــعزــلاو
نأشب نيلوؤسملا تاحيرصتو75اكناليرسو65دنهلا نم لك يف ةيمالعإلا
،ناتسكاب ،ناتسشولب يف .نيملسملل ةيداعملا رعاشملا جيجأت يف ءابولا
نــيــلوؤسملا لــبــق نـــم ءادـــف شبـــك يعـــيشلا ةرازـــهـــلا عـــمـــتجم راـــبـــتـــعا مـــت
ءايحأ قالغإ كلذ يف امب ،ةفلتخم ةيزييمت ريبادت لالخ نم نييموكحلا
85.ةيزارتحالا تاءارجإلا قيبطت ءانثأ اتيوك يف ةرازهلا

ثيح ، سوريف�لا ىلع ةرطيسلا ةبوعص نم ديزت نأ ةمصولا هذهل نكمي
نع عانتمالا وأ مهضارعأ ءافخإ ىلإ نوباصملا صاخشألا رطضي دق
جئاــتـــنـــلا يدؤت نأ نوشخـــي اوـــناـــك اذإ ةصاـــخ ،ةـــيـــبـــطـــلا ةـــياـــعرـــلا بلـــط
يف .ليحرتلا ىتح وأ زاجتحالا وأ يرسقلا لزعلا ىلإ صحفلل ةيباجيإلا

تاجايتحال لعفلاب اهتيبلت ىدم ىلإو ططخلا هذه ةيلاعف لظت74.هيلإ
.ةدكؤم ريغ ةمزألل ةجيتن فئاظو مهيدل سيل نيذلا كئلوأ

.يعامتجألا عونلاب اًضيأ شيعلا لبس ىلع انوروك سوريف� ريثأت طبتري
ةوـقـلا نــم ةرــيــبــك ةــبسن ةــيــلصألا بوــعشلاو تاــيــلــقألا لــكشت ،ًاــيــخــيراــت
84.ءاسنلل بسانتم ريغ يلاع ليثمت عم ،يمسرلا ريغ عاطقلا يف ةلماعلا

ريثأتـلا الوـبـيإ سورـيــف� يشفـت ءاـنـثأ اــيرــيــبــيــل يف ءاسنــلا ةــبرجت رــهــظــُت
94.قوسلا يف تارجاتمك تالماعلا اميس ال ،ءاسنلا ىلع ءابولل يساقلا

يف تاريثك ءاسن رطضت دق ،ءابولا اذه ببسبو هنأ نم ديازتم قلق كانه
ىوتسم يف لوخدلا ىلإ صوصخلا هجو ىلع لخدلا ةضفخنم نادلبلا
نييلثملا تاعمتجم نيب ءابولل يداصتقالا ريثأتلا رهظ امك .عقدملا رقفلا

ءاحنأ عيمج يف)TBGL+( ميملا عمتجم دارفأ نم مهريغو تايلثملاو
روذجلا لصأتملا زييمتلا ببسب درشتلاو رقفلا راثآ تمكارت ثيح ،ايقيرفأ

05.تاعمتجملا هذه هنم يناعت يذلاو

ةلحرم يف يئاذغلا نمألا ىلع انوروك سوريف� ةحئاج ريثأت لازي ال
نكمي ،نادلبلا نم ديدعلا يفف .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةرولبلاو ةساردلا
تابارطضاب ةطبترم يئاذغلا نمألا اهل ضرعتي يتلا رطاخملا نوكت نأ

امك .لخدلا نادقفو ،جاتنإلاو ةيلحملا ةيئاذغلا تادادمإلا لسالس يف
نـم نــيررضتملا ناــكسلا ىدــل يئاذــغــلا نــمألا مادــعــنا مــقاــفــتــي نأ نــكــمــي
،كلذ ىلإ ةــفاضإلاــب .يداصتــقالا راــيــهـــنالاو خاـــنملا رـــيـــغـــتو تاـــعازـــنـــلا
رـيـبادـتــلا ببسب نادــلــبــلا نــم دــيدــعــلا يف ةــيــئاذــغــلا داوملا راــعسأ تعــفــترا
هذـهـل نوــكــي نأ نــكــمــي15.انوروك سورــيــف� راشتــنا ةــحــفاــكمل ةذــخــتملا
رهظأ ،ايبويثإ يفف .نيشمهملاو ءارقفلا ىلع يثراك رثأ ةقلقملا تاروطتلا

ةقطنم يف0202 ويلوي يف نادوسلا بونج نم نيئجاللا لافطألل حسم
ةيذغت ءوس نم نوناعي لافطألا ءالؤه عبر نم برقي ام نأ اليبماغ
تالاح يف ةيلاحلا ةدايزلا تضرف دقو25.مهتايحب يدوت دق ةجردب
قايس يف تايدحتلا نم ديزملا ايبويثإ يف انوروك سوريف�ب ةباصإلا
نوناعي نيذلا ءالؤهل ةيناسنإلا تادعاسملاو ةيئاذغلا تادعاسملا ميدقت
تارشؤملا مــقاــفــت ىلإ صقــنــلا اذـــه يدؤي نأ نـــكـــمـــي .ةـــيذـــغـــتـــلا ءوس نـــم
ديزي دق امم ،نييلحملا ناكسلا نيب فعضلاب مستت يتلا ةيلاحلا ةيحصلا

. سوريف�لا رطاخم نم

نم ديدعلا يف نييلصألا ناكسلا يضارأ ةرداصم نإف ،كلذ ىلع ةوالع
نم عون يأ ىلع ظافحلا لجأ نم حفاكت تاعمتجملا تكرت دق نادلبلا
نم برقي ام ىدل دعي مل ،لاثملا ليبس ىلع .ءابولا ءانثأ يئاذغلا نمألا
ىلإ لوصولا ةيناكمإ ادناور يف)awtaB( اوتابلا عمتجم دارفأ فصن
ةلامعلا ىلع دامتعالل مهرطضي امم ،مهب ةصاخلا ةيعارزلا يضارألا

35.ءابولا يشفت ذنم ةديازتم ةروصب ةردان تبحصأ يتلاو ،ةيمسرلا ريغ

نييلصألا ناكسلا تاعمتجم ضعب دامتعا لازي ال ،ايفيلوب يف ،لثملابو
داوملا ىلع لوصحلا يف ةيرضحلا قاوسألا ىلع ةيفيرلا قطانملا يف

يئاذغلا مهنمأ ررضت ظحالملا نمو ،لخدلا ريبدتو ةيودألاو ةيئاذغلا
45.ئجافملا قالغإلا ءارج نم ةدشب

(Covid-19)

A child belonging to the indigenous Yanomami people holds a protective face
mask, amid the spread of Covid-19 in the municipality of Alto Alegre, state of
Roraima, Brazil. July 1, 2020. Credit: Reuters/Adriano Machado



ةديدج ةيفالتئا ةموكح هيلكشت دعب ةلتحملا ةيبرغلا ةفضلا يف قطانملا
نوـناـقـلـل اـًحضاو اـًكاـهــتــنا لــثــمــت ،اــهذــيــفــنــت ةــلاــح يف ،ةوــطــخ يهو-

ةباصإ تالاح روهظ ةدوع ببسب ةيادبلا يف ططخلا فاقيإ مت46.يلودلا
ىلعو56.ةيليئارسإلا ةموكحلا لخاد تاماسقنالاو انوروك سوريف�ب

سطسغأ يف تارامإلاو ليئارسإ نيب ريخألا مالسلا قافتا نأ نم مغرلا
وهاينتن نأ الإ ،مضلل ليئارسإ قيلعت ىلع ودبي ام ىلع اًينبم ناك0202
ىدملا ىلع هفده لظي ةيليئارسإلا ةدايسلا طسب نإ نع ًاقحال رصأ
هذه ةضراعمل ةلاّعف تاوطخ ذاختا يلودلا عمتجملا ىلع بجي .ديعبلا
.ططخلا

نم ديدعلاو ةدحتملا ممألا نم ريذحت تاءادن كانه تناك ،ماتخلا يف
ناسنإلا قوــقــح نــع نــيــعــفادملا نــع ةـــباـــيـــن ناسنإلا قوـــقـــح تاـــمـــظـــنـــم
نــم اــهــنوــهــجاوــي يتــلا رــطاخملا ىلإ راــظــنألا تفــلو اــًيــلاــح نـــيزـــجـــتحملا
تالاح يف صاخ لكشب رطاخملا كلت ديازتت .انوروك سوريف�ب ةباصإلا
ءاملاو يفاـــكـــلا ءاذـــغـــلا ىـــلـــع لوصحلا مدـــعو نـــيزاــــنزــــلا يف ظاــــظــــتــــكالا

قوــقــح نــع نــيــعــفادملا ةــنحم رــهـــظـــُت فورـــظ يهو- ةـيـبـطـلا ةـياـعرــلاو
66.نادلبلا نم ديدعلا يف نيزجتحملا ناسنإلا

ةمتاخ
ةاواسملا مدـــع تاـــيوـــتسم مـــقاـــفـــت ىلإ اـــنوروـــك سورــيــف� ةـــحـــئاـــج تدأ
اهنم يناعت يتلاو لبق نم ةدوجوملا ةدوجوملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
نأل اًرظن .ةيلصألا بوعشلاو تايلقألا كلذ يف امب ،ةشمهملا تاعمتجملا

معد يرورضلا نمف ،اًعفترم لازي ال ءابولا يشفت تالاح راركت رطخ
لكشب سوريف�لا ىلع ةرطيسلا لجأ نم اًفعض رثكألا تائفلا ةيامحو
تاموكحلا نم ددع اهلذبت يتلا دوهجلاب بيحرتلا نم مغرلا ىلع .لاّعف
،ةينثإلاو ةيقرعلا تايلقألا ىلع سوريف�لل ةيواستملا ريغ راثآلا ةسرادل
،ىرخألا نادلبلا لبق نم اهينبتو دوهجلا هذه قاطن عيسوت يغبني هنأ الإ
ةــيوــهـــلا بناوـــج نـــم اـــهرـــيـــغو ةـــيوـــغـــلـــلاو ةـــيـــنـــيدـــلا بناوجلا نـــمضتـــتـــل
سوريف�ل تاعومجملا ضعب دنع ديازتملا رطخلا ببس مهفل .ةيعامتجالا

مامتهالا نم ديزملا زيكرت ءاملعلاو رارقلا يعناص ىلع بجي ،انوروك
قرعلا عم اهعطاقت ةيفيكب ثحبلاو ةحصلل ةيعامتجالا تادَِّدُحملا ىلع
.ةقاعإلاو ةغللاو نيدلاو سنجلاو

،ضرملا اذه نُطَّوت ةيلامتحا ىلإ ريشت يتلا تاعقوتلا ضعب دوجو عم
ذيفنت ىودجو ،هنم ةياقولل ةيلاحلا ريبادتلا مييقت يرورضلا نم حبصي
يتلا تاعمتجملل ةبسنلاب .تائيبلا فلتخم يف تاعمتجملل ريبادتلا كلت

وأ رـقـفـلـل ةــجــيــتــن ةــحضاو باــبسأل رــبــكأ ةروــطــخ عــقوــم يف اــهسفــن دجت
ىلع ةرطيسلل رظنلا ةديعب جهنلا نم ديزم ىلإ ةجاح كانه ،زييمتلا
رــيــبادــت يف راــمــثــتسالا ىلا جاـــتـــحـــتس سورــيـــفـفـلا ةـحـفاــكمل .ةــحــئاجلا
،لاثملا ليبس ىلع :ةحصلا ءوسل ةيعامتجالا تادَِّدُحملا نم فيفختلل

ثيـح ،ةـيذـغـتـلا مـعدو ظاـظــتــكالا فــيــفــخــتو ةــيشيــعملا فورضلا نــيسحت
ضارمألا ىلع ةرطيسلا يف اهتيلاّعف يضاملا يف ريبادتلا هذه تتبثأ
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قيلعت ىدأ ،اغنيهورلا يئجال نم فالآلا تائم ميقي ثيح ،رازاب سكوك
ىلإ9102 لوليأ ذنم ةيشيدالغنبلا ةموكحلا هتضرف يذلا تنرتنإلا ةمدخ
ليبس ىلعف .اهب قوثوملا تامولعملا بايغ يف تاعئاشلا راشتنا ةلوهس

ىلإ رمألا لصي دق وأ تادايعلا ىلإ باهذلا عمتجملا دارفأ بنجتي ،لاثملا
ىلإ مهلاسرإ ةيلامتحاب ديفت تاعئاش ىلعً ءانب يحصلا رجحلا نم رارفلا

95.مهعمتجمو مهتالئاع نع ةديعب لزع قفارم

امنيبف .ءابولا ةبقارم لبقتسم وه ،قلقلل ةريثملا ىرخألا اياضقلا نمو
،ةماعلا ةحصلل ةعورشم فادهأل ةيكذلا تاينقتلا مادختسا ريربت نكمي
هذـــه مادـــخــــتسا ةءاسإ لاــــمــــتــــحا نأشب ةدــــيازــــتــــم فواخم كاــــنــــه نأ الإ
رشنو مادــخــتسا مــت ثيــح .تاــكرشلاو تاـــموـــكحلا لـــبـــق نـــم تاـــموـــلـــعملا

ًاءدب ،ءابولا ةرتف هذه لالخ قوبسم ريغو ريبك لكشب تانايبو تامولعم
ىلإ ةلومحملا فتاوهلا عبتتو يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ةبقارم نم
،نيصلا يفف .هجولا ىلع فرعتلا تاودأو رايط نودب تارئاطلا مادختسا

ناكسلا ىلع ةرطيسلل تاينقتلا مادختسا يف لفاح لجس تاذ ةلود يهو
هجولا ىلع فرعتلا ماظن مادختسا مت ،مهتبقارمو روغيوألا نيملسملا

06.ةئاملا يف09 ةقدب تامامكلل نيدترملا صاخشألا ديدحت هنكمي يذلاو

تالاح ديدحتل ةلومحملا فتاوهلا عبتت يف أدبتس اهنأ ليئارسإ تنلعأ امك
يف هريوطت مت جمانرب مادختسا لالخ نم دالبلا يف انوروك سوريف�
ةيوقلا تاودألا هذه ددهت نأ نكمي16.باهرإلا ةحفاكم ضارغأل لصألا

تاعومجم وأ صاخشأ دض اهمادختسا دنع اميس ال ،دارفألا ةيصوصخ
.ةيحصلا ةمزألا زواجتت ضارغأل ةددحم

فادهأ قيقحتل ةعيرذك اًضيأ ءابولا لالغتسا مت ،تالاحلا ضعب يف
ىلع ارظح بمارت ةرادإ تردصأ ،ةدحتملا تايالولا يف .ىرخأ ةيسايس

،كيسكملا عم دودحلا روبع نم نيلجسملا ريغ ءوجللا يبلاطو نيرجاهملا
مدعل اًرظنو ،كلذ عمو . سوريف�لا راشتنا عنم وه نلُعملا فدهلا ناكو
ةنيعملا ةعومجملا هذه نم سوريف�لا راشتنا لامتحا ىلع ليلد دوجو
تارئاطلا ربع ةدحتملا تايالولا نولخدي نيذلا نيرخآلا دارفألاب ةنراقم
نم ساسأ يأ نود اًيزييمت هرابتعاب ءارجإلا داقتنا مت دقف ،نفسلاو
26.ةماعلا ةحصلا سسأ

تاكاهتنال ةيتاوم ةئيب رفوي نأ نكمي ءابولا نأ نم فواخم اًضيأ كانه
مامتهالا لوحتي ثيح ،ةيلصألا بوعشلاو تايلقألا دض ناسنإلا قوقح
سوريف� ةجلاـــعـــم وـــحـــن فرصنـــيو يلودـــلاو ينـــطوـــلا نـــيــــيوــــتسملا ىــــلــــع
دارـفأ درـطـب نـمألا تاوــق ماــيــق نــع رــيراــقــت ترــهــظ ،اــيــنــيــك يف .اــنوروــك

لالخ نم»تسروف وام« يف ينوناق ريغ لكشب)keigO( كيجوألا عمتجم
)rewgneS( ريوجنيس عمتجمل ةعبات خاوكأ فادهتسا عم ً،الزنم003 مده

طسو تاعمتجملا هذه حوزن ىدأ دقو36.لثملاب»تسروف توبوبمإ« يف
.ةياغلل رطخ فقوم يف اهعضو ىلإ ءابولا راشتنا

نلعأ .ةيليئارسإلا ةموكحلا لبق نم يضارألا مض وه كلذ ىلع رخآ لاثم
نم ديزملا مضل ططخ نع0202 وينوي يف وهاينتن نيماينب ءارزولا سيئر

(Covid-19)
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لبق نم ةمزألا ةجلاعمل ةزرابلا تابراقملا ضعب لعفلاب كانه تناك
هبعلت نأ نكمي يذلا رودلل ةيباجيإ ةلثمأ ربتعت يتلاو ،تاموكحلا ضعب
نــيرــجاــهملاو نــيــئجالــلاو ةــيــلصألا بوــعشلاو تاــيــلــقألا مـــعد يف لودـــلا
ابوروأ ءاحنأ مظعم يف ءابولا نأ ودبي امنيب ،لاثملا ليبس ىلعف .مهسفنأ

عم ،نيرجاهملاو نيئجاللا هاجت ةيئاصقإ وأ ةيئادع تاسايسب لَّجَع دق
لاغتربلا تنلعأ ،دودحلا ىلع ةفينعلا تاءارجإلاو ءوجللا تامدخ قيلعت

لوصحلاب دالبلا يف نيرجاهملل حامسلا نع يضاملا سرام رهش يف
لاوط نوميقملا اهيلع لصحي يتلا ةيحصلا ايازملاو قوقحلا سفن ىلع
86.ءابولا ةدم

يف اهسفنب يروحم رود بعل ىلع تاعمتجملا ةردق نإف ،كلذ عمو
يدصتلا لبس جمدل لمتحملا ريثأتلا حضتي .ةيمهأ لقت ال ةمزألا ةجلاعم
ناكسلا جهن لالخ نم ديج لكشب يلحملا عمتجملا اهدوقي يتلا ءابولل
ىلعً ءانبو ،نيذلا ايلارتسأ يف سيروت قيضم رزج ناكسو نييلصألا

امدنع9002 ماع)1N1H( ريزانخلا ازنولفنإ ءابو لالخ ةيساقلا مهبراجت
ىلع طغضلل ةمساحو ةركبم تاءارجإ اوذختا ،هراشتناب نوريثكلا رثأت
دراوملاو بيردـــــــتـــــــلا يف راـــــــمـــــــثـــــــتسالاو مـــــــعدـــــــلا لـــــــجأ نـــــــم تاـــــــطــــــــلسلا

دئاسلا هاجتالا سكع ىلعو ،كلذل ةجيتنو .ةيمالعإلا تايجيتارتسالاو
ناكسلا ضرعت ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ىرخألا نكامألا نم ريثك يف

نم لقأ تايفو تالدعمو ىودع تالدعم ىلإ ايلارتسأ يف نويلصألا
فورــظــلا رــثــكأ ضعــب يف ىـــتـــح96.نآلا ىـتـح لـكـك نــيــيــنــطوــلا ناــكسلا

لبسو لولحلا يف ةكراشملا ىلع مهتردق عمتجملا دارفأ رهظأ ،ةبوعص
،شيدالغنب يف»رازاب سكوك« يف نيئجاللا تاميخم يف :امدق يضملا

ديدش صقن نم ةيمسرلا ةيحصلا ةياعرلا يناعت ثيح ،لاثملا ليبس ىلع
ميدقت ىلع اجنيهورلا ناكس نم0041 يلاوح بيردت مت ،دراوملا يف

نيكمت نإف ،يلاتلابو07.مهناريجل هجول اهجو نم ةيحصلا ةياعرلا
ةشمهملا تائفلاو نيرجاهملاو نيئجاللاو ةيلصألا بوعشلاو تايلقألا
يدؤي نأ نكمي جالعلاو ةياقولا تايجيتارتسا يف رود بعل نم ىرخألا
ليلقت يف دعاسيو- سوريف�لا ةحفاكم يف ةيروفو ةيقيقح راثآ ىلإ
.اًضيأ ىرخأ تالاجم يف مهقحب زييمتلا

اهمازتلا يف ةداج تاموكحلا تناك اذإ76.نردتلا ضرم لثم ةيدعملا
ريغلا راثآلا رابتعألاب ذخأت نأ بجيف ،اهبنجت نكمي ةافو ةلاح لك عنمب
نمف .رابتعالا يف انوروك سوريف�ل يدصتلا تايجيتارتسال ةيواستم
ةيداصتقالاو ةيعامتجالا راثآلا نم فيفختلل ريبادت جمد يرورضلا
عسوألا تاسايسلا راطا نمض ةيلصألا بوعشلاو تايلقألا ىلع ةيبلسلا
تاسايسلا مييقت كلذ بلطتيو .هل يدصتلاو سوريف�لا عم لماعتلل
مدع« ئدابمل اًقفو ذيفنتلاو ميمصتلا يتلحرم يف ةيلاحلا ريبادتلاو
.ةيلومشلاو فاصنإلاو»ررضلا قاحلإ

ةيلصألا بوعشلاو تايلقألا قوقح نأشب فواخم اضيأ زجوملا اذه راثأ
ةدـيدجلا تاـيـنــقــتــلا مادــخــتسا قــيــثوــتو ةــبــقارــم بجــي .ةــحــئاجلا ةــجــيــتــن
هذـــه ىـــلـــع لـــمــــتحملا اــــهرــــيــــثأت ةساردو ءاــــبوــــلا ةــــبــــقارمل ةــــمدــــخــــتسملا
ريثأت :اهتعباتم بجي يتلا ىرخألا تالاجملا نمو .ةيانعب تاعمتجملا
يف اميس ال ،يندملا عمتجملا ىلع ةلصلا تاذ هل يدصتلا قرطو ءابولا
.لعفلاب ةحاسملا هذه اهيف صلقتت يتلا نادلبلا

رزآتــلا صرــف نــم ةداــفــتسالاو ،ةــحــئاجلا هذــه نــم سوردــلا مــلــعـــت بجـــي
ديعصلا ىلع ظحول امم .ةيمنتلا جماربو ناسنإلا قوقح عم ةنكمملا
جهن يف مدقتلا لجأ نم :يلي ام صالختسا نكمي ،ءابولا ءانثأ يملاعلا

مهملا نم ،ةحئاجلا نع نيمجانلا زييمتلاو ةاواسملا مدع جهنل سكاعم
عم ،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا قوقحلا نمضت ريبادتل ةيولوألا ءاطعإ
كلذ لمشي نأ بجي ،ىرخأ ةرابعب .»دحأ لافغإ مدع« مازتلا ذيفنتب ءافولا
ىـلـع بجـي ،لاـثملا لـيـبس ىــلــع .ةــحــئاجلاــب ةرشاــبــم ةــقــلــعــتملا اــياضقــلا
متيس ،اهيلإ لصوتلا يف حاجنلا دنع ،تاحاقللا نأ نم دكأتلا تاموكحلا
فورظلا ةاعارم كلذ يف امب ،ضرملل ضرعتلا رطخ ساسأ ىلع اهميدقت
دادس ىــلــع ةردـــقـــلا نـــم ًالدـــب ،ةـــيـــحصلا وأ ةـــيداصتـــقالاو ةـــيـــعاـــمـــتـــجالا
.ةنميهم ةيوغل وأ ةينيد وأ ةيقرع ةعومجم ىلإ ءامتنالا وأ فيلاكتلا

ةباجتسالا نيب اًقاطن عسوأ ةلمتحم رزآت هجوأ اًضيأ كانه ،كلذ عمو
ال ،ديعبلا ىدملا ىلع ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحتو ةمزألل ةيروفلا

يتلاو ،بسانملا ىوأملاو رقفلاو عوجلاو ةحصلاب ةطبترملا كلت اميس
ةحصلا يف قحلا نامضل دوهجلا فيثكت بجي .اًضيأ اهتجلاعم بجي
يف امب ،ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم)GDS 3( ثلاثلا فدهلا قيقحتو
ةجلاعم عم ،نادلبلا عيمج يف ةلماشلا ةيحصلا ةيطغتلا فادهأ كلذ
،ةـيـلصألا بوـعشلاو تاـيـلــقألا هــجاوــت يتــلا ةــيــلحملاو ةــيــنــطوــلا زــجاوحلا

ةلواحم دنع ،ةقاعإلا يوذ صاخشألاو نيرجاهملاو نيئجاللا كلذكو
ىدــحإ لــثــمــتــت ،فاـــطملا ةـــياـــهـــن يف .ةـــيـــحصلا ةـــياـــعرـــلا ىـــلـــع لوصحلا
زيزعتو ةيلاحلا ةمزألا ةجلاعمل اهذاختا اننكمي يتلا ةيساسألا تاوطخلا
ةماعلا ةحصلل ةيلبقتسم تايدحت يأ ةهجاوم يف دومصلا ىلع ةردقلا

اــًفاصنإو ًالوــمش رــثــكأ يئاــمــنإ دــهشم قـــيـــقحت وـــحـــن ثيـــثحلا لـــمـــعـــلا يف
.عيمجلل

(Covid-19)

An Ogiek man walking in the Mau Forest in Kenya. Credit: Diana Takacsova



رقفلا نم ةياقولاو يداصتقالا معدلا
نم اررضت رثكألا فدهتست ةيداصتقا تادعاسم مزح ميمصت¬

اًمامتها تادعاسملا هذه يلوت نأ بجي .لخدلاو شيعلا لبس نادقف
صاخشألاو ءاسنلاو يمسرلا ريغ عاطقلا يف نولمعي نمل اًصاخ
نع رظنلا ضغب لامعلا عيمجل ةلماش نوكت نأو ،ةقاعإلا يوذ
.ليجستلا نم ينوناقلا فقوملا وأ ةيسنجلا

ناسنإلا قوقح ةيامح
ةيقيقح فادهأب ةرربم نوكت ةئراط ريبادت يأ نأ نم دكأتلا¬

ةئفاكتمو ةينوناق سسأ ىلع ةمئاق اهنأو ةماعلا ةحصلل
تاطلسلا ىلع ،صوصخلا هجو ىلعو .ةيزييمت ريغو ةيرورضو
نيئجاللاو نيرجاهملا لامعلل ةيرسقلا ةداعإلاو ليحرتلا قيلعت
زكارم يف مه نم ةماركو ةمالس نامضو ،ءوجللا يبلاطو
.زاجتحالا

ءامعزلاو نويسايسلا كلذ يف امب ،ةحلصملا باحصأ عيمج كارشإ¬
باطخ كلذ يف امب ةيزييمتلا لامعألا عنمل اًعم لمعلل ،نوينيدلا
مئاقلا فنعلاو مصولاو بناجألا ةيهاركو ةيرصنعلاو ةيهاركلا

.يلزنملا فنعلاو يعامتجألا عونلا ىلع

مادختسا ءانثأ تانايبلا ةيامحل ةيئاقو بيلاسأو تانامض ريفوت¬
.ةحئاجلا ءانثأ ةبقارملاو عبتتلا ضارغأل ةديدجلا تاينقتلا

13انوروك سوريف� ريثأتو ةاواسملا مدع

عيمجلل ةلماشو ةلداع ةيحص ةمظنأ
تايلقألا ىلع انوروك سوريف�ل بسانتملا ريغ ريثأتلاب فارتعالا¬

يدصتلا تايجيتارتسا لالخ نم هتجلاعمو ةيلصألا بوعشلاو
.ريبادتلا نم ةعومجم نمضتت يتلا ةينطولاو ةيلحملا يفاعتلاو
نمآلا نكسلا ىلع لوصحلا نيسحت ىلع ريبادتلا كلت لمشت نأ بجي
ىرخألا تامدخلاو بسانملا يحصلا فرصلاو ةفيظنلا هايملاو
صرف نم ديزت نأ نكمي يتلا ةيعامتجألا لماوعلا جلاعت يتلا
. سوريف�لل ضرعتلا

تامدخ ريفوت لالخ نم ًافعض رثكألا تائفلا ةيامح نامض¬
زييمت نود تاعومجملا هذهل انوروك سوريف�ل جالعلاو صيخشتلا

ةيوهلا قئاثو رفوت وأ فيلاكتلا دادس ىلع ةردقلا نع رظنلا ضغبو
ةلاحلا ساسأ ىلع تايولوألا ديدحت عم ةماقإلا تادنتسمو
تالاحل ةباجتسالا ريفوت بجي امك .ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
ىلع ةداح ضارعأ نم نوناعي نمل ةيبطلا ةياعرلاو ئراوطلا
نم نوناعي نيذلا كئلوأب صاخ مامتها ءادبإ عم ،لداع ساسأ
،ةيئانو ةيفير قطانم يف نوشيعي نيذلا وأ ةيعامتجالا ةلزعلا

.زاجتحالا زكارمو ،نيحزانلاو نيئجاللا تاميخمو

اهرشنو ةيلاّعفب تانايبلا عمج
تايوهلا بناوج فلتخم سكعتل اهليصفتو تانايبلا فينصت¬

.تاعمتجملا نيب تانيابتلا مهفل عسوأ قايس ءاطعإو ةيعامتجالا
تالكشملا نم ةعومجم صيخشت يف اًضيأ اذه دعاسي نأ بجي
.ًاصيصخ ةممصملا ةيئاقولا تاءارجإلا ميمصت هيجوتو

عيمج لوانتم يف ةقستمو ةقيقد تامولعم رفاوت نامض¬
ناكسلا تاغلو تايلقألا تاغل ىلإ ةمجرتلا عم ،تاعمتجملا
فورظلا بسانتل ةماعلا تاداشرإلا ميمصت اًضيأ بجي .نييلصألا
.ةيلحملا

(Covid-19)

تايصوتلا



انوروك سوريف� ريثأتو ةاواسملا مدع14

عم لماعت لضفأك ةيعوطلا ةيعامتجالا ةلزعلا« ،نورخآو .شتإ ،نالباك91
نوزامألا نم لوكوتوربو ةلاح ةسارد ؟نييلصألا ناكسلل انوروك سوريف�
.43-7271 ص،0202 ،)83201(593،تيسنال ةلجم ،يفيلوبلا

يدافتل قباستت نيئجاللا تاميخم :»دعابتلا ةلاحتسا« ،.نإ ،ناماراباس02
.0202ليربأerutaN(، 42(رشتين ةلجم ،انوروك سوريف� ةثراك

نوشيعي يكيرمأ نويلم46 غلبي يسايق مقر« ،.هيچ ،لسابو ،.يد ،نهوك12
.8102 ليربأ5 ،ثاحبألل ويب زكرم ،»لايجألا ةددعتم رسأ يف

ريبادتلا ذاختا مدع ةجيتن :ملاعلا ىوتسم ىلع« ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم22
31»ةعاجملا رطخ نوئجاللا هجاوي ،انوروك سوريف� ةحفاكمل ةبسانملا

.0202 ويام
،نيئجاللا تاميخمل هجوألا ددعتم ديدهت :انوروك سوريف�« ،.يت ،يكرب32

.0202 ،)3(1 ،بوركيم تيسنال
نم ةيلصألا بوعشلا ةيامح« ،.يناملرب وضع ،دياسنريفو .لإ ،يتناريف42

.152 :ص ،ecneicS(، 863)8846(، 0202( سنياس ،»انوروك سوريف�
اكيناكيملاو ةكابسلا لامعأ نع نيلوؤسملل ةيلودلا ةطبارلا نم ةداهش52

)OPMAI(،0202 سرام ،ادناور.
طلسي .ةقاعإب ةباصمو ،نييلصألا ناكسلا نم ةأرما انأ« ،.يس ،يدناك62

،اًيموي هجاوأ يذلا بناوجلا ددعتم زييمتلا ىلع ءوضلا انوروك سوريف�
GRM،120202 ويام.

نودعتسي نوزامألا يف نويلصألا ناكسلا :ليزاربلا« ،.هيچ ،سيراوس72
.0202ليربأWD،6 ،انوروك سوريف� ةهجاومل

ةريطملا تاباغلا فنع نم :ايبمولوك يف اريبمإ ناكس« ،.يس .رأ ،يترايرإ82
92 ،نايريتيناموه وين رابخألا ةلاكو ،»رضحلا يف ةجاحلاو زوعلا ىلإ

.0202 ويلوي
سوريف� ةحئاج يف امورلا ةمزأ ،.دز ،شتيفونافويو .نإ ،اكسيفونوروك92

داحتالا يف ءاضعأ لود تس نم ركبم ريذحت :)DIVOC-91(انوروك
.4 ص ،0202 ،حوتفملا عمتجملا تاسسؤم ،يبوروألا

صحف ال ،قاروأ ال :نانبل يف نيلجسملا ريغ صاخشألا« ،.يت ،يرهزأ03
.0202سرام82 ،ةريزجلا ةانق ،انوروك سوريف�ل

ءانثأ ينوناق ريغ لكشب نيرجاهم لامع درط :رطق« ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم13
.0202 ليربأ51 ،»انوروك سوريف� ةحئاج

ةرجهلاو بناجألا ىلع موللاب يقلي يرجملا نابروأ«،42اسنرف ةانق23
.0202سرام31 ،انوروك سوريف� راشتنال

ديزم نأشب فواخم انوروك سوريف� ريثي«،)FSM(دودح الب ءابطأ ةمظنم33
.0202ويلوي12 ،ايروس برغ لامش يف يحصلا ماظنلا يف روهدتلا نم

ىلع لوصحلا يف قحلا ددهي يخيراتلا زييمتلا« ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم43
سوريف� ءابو راشتنا تقو يف بونجلا يف تايلقألل ةيحصلا تامدخلا

.0202ليربأ02،انوروك
ةنوعم ديدمت ىلع ناضرتعت نيصلاو ايسور« ،ةيرابخإلا ةريزجلا ةانق53

.0202 ويلوي8 ،ايروسل دودحلا ربع ةدعاسملل ةدحتملا ممألا
،انوروك سوريف� :نيصلا« ،)WRH(ناسنإلا قوقح دصر ةمظنم ريرقت63

.0202 ويام5 ،»ةقرافألا دض زييمتلا
ذافنإ يف ناسنإلا قوقح تاكاهتنا :ءابولا ةبقارم ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم73

.0202 وينوي ،ابوروأ يفdivoC-91ريبادت
ذافنإ يف ناسنإلا قوقح تاكاهتنا :ءابولا ةبقارم ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم83

 .0202 وينوي ،ابوروأ يفdivoC-91ريبادت
راطإ يف رطخ يف نوئجاللا :نانبل«،)WRH(ناسنإلا قوقح دصر ةمظنم93

0202. ليربأ2 ،انوروك سوريف�ل يدصتلا لبس

ةافو تالاحو انوروك سوريف� ةينطولا ةحصلا تامدخ« ،.رآ ،نيالك1
ةسسؤم ،»حرط ىلإ جاتحت ةلئسأ :ةيحصلا ةياعرلا لاجم يف نيلماعلا
.0202 ليربأ ،ةيقرعلا ةاواسملا

.8102 ربوتكأ01 ،ةظتكم نكاسم ،ةدحتملا ةكلمملا ةموكح2
ةيحصلا ةلادعلا تارابتعا« ،اهتحفاكمو ضارمألا نم ةياقولا زكارم3

0202 ويلوي42 ،»ةينثألاو ةيقرعلا تايلقألا تاعومجمو

لامهإلاو لفاغتلل ضرعتلاو :نويلصألا ناكسلا« ،.يإ ،وشتو .هيك سيتريك4
،تيسنال ةلجم ،انوروك سوريف� ةحفاكمل مهل ةدعاسملا ميدقت قايس يف
 .3571:ص ،0202 ةينوي6 ،)93201(593

انوروك سوريف�ل بسانتملا ريغ ريثأتلا ىلع ديازتت ةلدألا« ،.يت ،يبريك5
.8-745 ص،0202 ،)6(8 ،تيسنال ةلجم ،»ةيقرعلا تايلقألا ىلع

،)CRANCI( ةزكرملا ةيانعلا لاجم يف ثوحبلاو قيقدتلل يموقلا زكرملا6
.0202 ،انوروك سوريف� نع ريرقت

ةضرع رثكأ ةيقرعلا تاعومجملا ضعب له ،.رأ ،كيوراوو .لإ ،تالب7
.0202 ،ةيلاملا تاساردلا دهعم ،؟اهريغ نم انوروك سوريف�ب ةباصإلل

بسح انوروك سوريف�ب ةطبترملا تايفولا« ،ينطولا ءاصحإلا بتكم8
حاتم .»0202 ويام51 ىلإ سرام2 نم :زليوو ارتلجنإ ،ةينيدلا ةعومجملا

:ىلع

لتقيو بيصي انوروك سوريف�« ،.ي� ،زمايلوو ،.هيإ ،نارت ناب ،.رآ ،تلوبيث9
7 ،تسوب نطنشاو ،»رطخلاب رذني لكشب عفترم لدعمب دوسلا نييكيرمألا

.0202 ليربأ
ةديرج ،»ةقرافألا نويكيرمألاو انوروك سوريف�« ،.ويلبد .يس ،يسناي01

.2-1981 :ص،0202 ،)91(323 ،اماچ
�يل ،.هيك ،اليسيف ،.سإ ،زنيشتاه11 ،.مإ ،دلانودكامو .يد ،لابموأ ،.رآ ،ني

ةلجملا ،ازنولفنألا ةحئاج ءانثأ ةينثإلا / ةيقرعلا تايلقألا ةيامح«
.07-162 مسق ،9002 ،)2 قحلم(99 .ةماعلا ةحصلل ةيكيرمألا

متتس فيك ،يفاعتلا ةلحرم ىلإ نادلبلا لاقتنا عم« ،.يچ ،نوستربور21
ندنل ةسردم ةنودم ؟انوروك سوريف� دعب نييلصألا ناكسلا قوقح ةيامح
.0202 ويلويESL(، 7( ةيسايسلا مولعلاو داصتقالل

يف لامهإلل ضرعتلاو :نييلصألا ناكسلا« ،.يإ ،وشتو .هيك ،سيتريك31
6 ،)93201(593»تيسنال« ةلجم ،انوروك سوريف�ل ةباجتسالا قايس

لئابقل قفألا يف حولت ةثراك« ،.سإ ،سالاو؛3571ص ،0202 ةينوي
لانويشان ،»انوروك سوريف� تالاح رثاكت عم ةيلصألا نوزامألا

.0202 وينوي51 ،كيفارغويج
ناكسلا داور نم ًاليج رسخت ليزاربلا :»ةدابإ هجاون نحن« ،.يد ،سبيليف41

.0202 وينوي12 ،نايدراجلا ،انوروك سوريف� مامأ نييلصألا
قوقحلاو ةيلصألا بوعشلا :ةيقرعلا ةدابإلا بنجت ،.أ ،انيريجو .رآ ،اليفأ51

،ةينيتاللا اكيرمأ يف انوروك سوريف� ةهجاوم يف ةمزأ يف ةيميلقإلا
.0202 وينوي ،مافسكوأ

ىلع قرعلا نع تانايبلا عمج اسنرف ضفر رثؤي فيك« ،.هيج ،يلوكام61
.0202 وينوي62 ،تسوب نطنشاو ،انوروك سوريف�ل اهتباجتسا

ناملربلا يف نيظفاحملا بزح ءاضعأ نم دقع ىقلا« .هيچ ،ياداكوه71
ةيقرعلا تايلقألاو نييويسآلاو دوسلاو نيملسملا ىلع موللا يناطيربلا
)EMAB( 0202 سطسغأ1 ،ورتم ةديرج»ءابولا راشتنا ةدايز يف.

ةلادع تسيل قرعلا ىلع ةمئاقلا تانايبلا« ،دوسلل ةماعلا ةحصلا ةعامج81
.0202 ةينوي81،« ةيقرع

(Covid-19)

تاظحالملا

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/

birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronaviruscovid19

relateddeathsbyreligiousgroupenglandandwales/2marchto15

may2020#religious-group-differences-in-deaths-involving-

covid-19-adjusted-for-socio-demographic-factors



نع تنرتنإلا رظح عفر ىلع شيدالغنب تثح« ،.رأ ،دمحأو ،.رآ ،فيلكتار95
وينوي11،نايدراجلا ،»انوروك سوريف� تاعئاش راشتنا عم اجنيهورلا

0202.
قوقح تاكاهتنا قيمعت ىلإ انوروك سوريف� ىدأ فيك« ،.مإ ،تراوس06

.سرام21،ةريزجلا ةانق ،نيصلا يف ناسنإلا
انوروك سوريف� تالاحل ةلومحملا فتاوهلا بقعتت ليئارسإ« ،.هوأ ،زملوه16

.0202سرام71،نايدراجلا ،اهب هبتشملا
ىلع ءوجللا يبلاط ىلع ضورفملا رظحلا« ،ناسنإلا قوقح لجأ نم ءابطأ26

32 ،»ةماعلا ةحصلا سسأ نم ساسأ يأ ىلإ رقتفيو ينوناق ريغ دودحلا
0202ليربأ

نع ةينيكلا تاعمتجملا تغلبأ« ،)IGM(ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجم36
ةكبشل يفحص نايب- انوروك سوريف� لالخ ةينوناق ريغ ءالخإ تايلمع
.0202ويلويNALC(، 32(اينيك يف لافطألل ينوناقلا لمعلا

9،نايدراجلا ،« ؟ةيبرغلا ةفضلل ليئارسإ مض ينعي اذام« ،.هوأ ،زملوه46

0202وينوي

56

ريثأت :ةحئاجلا ءانثأ قوقحلا نع عافدلا« ،.يإ ،ناف�نودوأو .هيچ ،فيزوچ66
تنورف« ،»ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا لمعو ةمالس ىلع انوروك سوريف�
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ةيدعملا ضارمألل ادنك ريرقت»،تاعاطقلا نيب كرتشملا لمعلا ىلإ ةجاحلاو
)RDCC( 24)6102 ،)1 قحلم.

نينطاومك نيرجاهملا لماعت لاغتربلا« ،)stnargiMofnI(تنارجيموفنإ86
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ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا ،شيدالغنب تاميخم يف انوروك سوريف�

0202ويلويRCHNU(، 42(نيئجاللا نوؤشل

15انوروك سوريف� ريثأتو ةاواسملا مدع

دجاسملا لوخد نم بناجألا عنمل هفسأ نع ريزولا برعي« ،.هيچ غنوشت04
11،ليم يلام ةديرج ،»زييمتلل ةعيرذ دعي ال كلذ نأ ىلع رصيو ،ةيزيلاملا

.0202 وينوي
مالعإلا ةصنم ،»ةديدجً ادودح ءابولا قلخي ،دنهلا يف« ،.يچ ،ناچاهام14

.0202 ليربأycarcomeDnepO(، 72(ةيملاعلا
يرياغمو يسنجلا ليملا يجودزمو نييلثملاو تايلثملل ةيلودلا ةطبارلا24

لماعتلا راطإ يفITBLعمجت نايب«،)AGLI(ىثانخلاو ةيناسنجلا ةيوهلا
سوريف� رثؤي فيك« ،.مإ رينم ؛0202ليربأ6 ،انوروك سوريف� ءابو عم
.0202 ليربأ12،لوونوتس،TBGL«تاعمتجم ىلع انوروك
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/ ويام01،زرتيور ،نييروسلا نيئجاللا ةنحم نم ديزتو عوجلل ضرعتلاو
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لامعلا ىلع رطاخملا قمعي انوروك سوريف�« ،.لإ ،زردناسو ،.يت ،نوسيلأ64
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ويام92،ةيناطيربلا ةيبطلا ةلجملا ،انوروك سوريف�ل يدصتلا قايس
0202

وه شيمهتلا :ةيقرعلا تايلقألاو ةيلصألا بوعشلا« ،ةدحتملا ممألا84
نع ريرقت :ةيعامتجالا ةيامحلا لالخ نم جامدإلا زيزعت يف ،»ةدعاقلا
.8102 ،8102ملاعلا يف يعامتجالا عضولا

ةلجملا ،»ءاسنلا ىلع انوروك سوريفـ�ل رشابملا ريغ ريثأتلا« ،.يت ،يكريب94
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