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دقل .مهئامسأ ةباتك يلافطأ ملعتي نأ بجي
نأ بجي لهف ،انل ةبسنلاب ءيش لك ىهتنا
؟اضيأ مهل ةبسنلاب ءيش لك يهتني

 .5102 يناثلا نيرشت/ربمفون02 ،نانبل لبج ،انر

.عاقبلا لهس يف يمسر ريغ ميخم يف نويروس لافطأ
شتوو ستيار نمويه6102 ©



ةيباجيإلا تاءارجالا نم اديدع ةينانبللا يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو تذختا
ةيميلعتلا ةموظنملا نكلو ،يمسرلا ميلعتلا يف نييروسلا لافطألا ليجستل
عازنلا ةيادب نم تاونس5 دعب .عضولا اذه ةهجاوم يف تابوعص تهجاو
نس يف لافطألا فصن يلاوح – لفط فلأ052 نم رثكأ دجوي تاب ،يروسلا
لصف يأ لخدي مل مهضعب .ميلعت نودب – نانبل يف نيلجسملاو ةساردلا
:ةيروس ةديس لوق اهيلع قبطني ىرخألا تالاحلا نم ديدع .ادبأ يسارد
.”ميلعت الب نوربكي انلافطأ“

يف نيلجسملا لافطألا ةبسنف ،عضولا اذهب رثكأ اورثأت انس ربكألا لافطألا
ماعلايف ةنس81و51 نيب مهرامعأ حوارتت نمم ةيموكحلا ةيوناثلا سرادملا
ال –5102 بآ/سطسغأ ىتح44728 مهددعو –6102-5102 يساردلا
.ةئاملاب3 زواجتت

لخ
ُ

يف مهقح ىلع نولصحي ال دق نييروسلا لافطألا نأ ىلإ ريرقتلا اذه ص
،ةيميلعتلا هتاسايسل يلاحلا راطإلا زواجتت تاحالصإ نانبل َّنبتي مل ام ميلعتلا
لافطألا لوصو نيسحت فدهب نيحناملا نم ربكأ ليومت ىلع لصحي مل امو
.سرادملا ىلإ

ةمزأ ربتعُي ميلعت ىلع نولصحي ال نيذلا نيئجاللا لافطألل ريبكلا ددعلا
ينوناقلا قحلا ىلع ّصني يلودلا نوناقلاو ،يساسأ قح ميلعتلا .ةمئاق
لوصحلا يف – نييروسلا نيئجاللا مهيف نمب – نانبل يف لافطألا عيمجل
ميلعتلا .زييمت نود يوناث ميلعت ىلعو ،يمازلإو يناجم يئادتبا ميلعت ىلع
كلذ دتمي دقو ،حوزنلا تالاح يف لافطألا ةيامحل ةيرورضلا طورشلا نم
املك ،سرادملا جراخ لافطألا ءاقب لاط املك .اهلمكأب ةلوفطلا ةلحرم ىلع
.مهتسارد ءاهنا يف مهصرف تصلقت

مهلافطأ لوصح نامضل ةيئانثتسا ريبادت نانبل يف نويروسلا نوئجاللا ذختي
نم ةبيرق نكامأ ىلإ تاهمألاو ءابآلا لاقتنا كلذ لمشي .ميلعت ىلع
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.لبقتسم الو ميلعت الب انؤانبأ مويلاو ،انلزانمو اندالب انرداغ

 .5102 لوألا نوناك/ربمسيد1 ،نانبل لامش ،رهاوج

ددع عبُر ابيرقت نانبل يف نيئجاللا ددع غلبي
تلّجس .ةمسن نويلم5.4 غلابلا ،دالبلا ناكس
1.1 نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألا ةيضوفم
يف ةيروسلا ةمزألا ةيادب ذنم يروس نويلم
ت امنيب ،1102

ُ
يف نييروسلا ددع ةموكحلا ردق

 .ةمسن فصنو نويلمب نانبل



عفدل نيَّدلاب قرغلاو ،مهلافطأ ليجستب حمست امبر يتلا سرادملا
نكمتت مل تائجاللا ىدحإ .لقنلاو ةسردملا تامزلتسمو قئاثولا فيراصم
اتقؤم مهب ةدوعلل ترطضاف ،ةينانبل سرادم يف اهلافطأ ليجست نم
مل (تاونس9) ةاتف كانه .”الهس ارارق ناك“ :تلاق .مهميلعتل ايروسل
احول تعضوف ،نانبل ىلإ تءاج نأ دعب ةسردملا يف ليجستلا نم نكمتت
يف لوألا فصلا سورد نم اهتركاذ يف يقب ام سّردُت تأدبو ةرجش تحت

  .نيئجالل مّيخم يف اهنم رغصأ لافطأل ايروس

طغضلا تحت ماظن
لابقتسا ءبعو ،ةيروسلا برحلا ببسب نانبل اهدقف يتلا تادئاعلا رّدقُت
ثأ امك .رالود رايلم1.31 وحنب ،نيئجاللا

ّ
تامدخلا ىلع نيئجاللا قفدت ر

تايافنلا عمجو ءاملاو ةقاطلاو ةحصلا كلذ يف امب ،ةيتحتلا ةينبلاو ةماعلا
يتلا ”ةمزألل ةباجتسالل نانبل ةطخ“ .ةيفاك ةيلودلا حنملا نكت مل .ميلعتلاو
تلصح ،رالود رايلم78.1 غلبم اهل دصُرو ،نيئجاللا ةمزأ ةهجاومل تعضو
.5102 يف ليومتلا اذه نم ةئاملاب8.26 ىلع طقف

وكشي يذلا ،نانبل يف يموكحلا يميلعتلا ماظنلا ىلع نيئجاللا مظعم دمتعي
اوناك نيذلا نيينانبللا لافطألا ةبسن .ةيروسلا ةمزألا لبق نم افعض
بسن عافترا ببسب ةئاملاب03 زواجتت مل ةيموكحلا سرادملا نوداتري
سرادملا ةمزأ نييروسلا نيئجاللا قفدت قّمع .يسردملا برستلاو بوسرلا
لافطألا ددع زواجت ةساردلا نس يف نييروسلا لافطألا ددعف ،ةيموكحلا
-5102 يف لفط494942 ـب رّدقملاو ،سرادملا هذهب نيلجسملا نيينانبللا
6102. 

سرادملا ةموظنم يف نييروسلا لافطألا جامدإل ةماه تاوطخ نانبل ذختا
ىلع تابثإ زاربإ نود ليجستلاب نيئجالل تاطلسلا تحمس .ةيموكحلا
يف ةيسارد الوصف تحتفو ،ليجستلا موسر نم مهتفعأو ،ةينوناقلا ةماقإلا
يمسرلا ميلعتلا ريفوتل ةيموكح ةسردم832 يف رهظلا دعب ”ٍناث ماود“
.نييروسلل

(ECAR) ”لافطألا عيمجل ميلعتلا ريفوت“ ةسايس نانبل ىّنبت ،4102 يف
سرادملا يف نيلجسملا نييروسلا لافطألا ددع عفر ىلع هتدعاس يتلا
يفو .6102-5102 ةيساردلا ةنسلا ةياهن لولحب123851 ىلإ ةيموكحلا

ECAR) اهسفن ةسايسلا نم ةيناثلا ةلحرملا ذيفنتل ةطخ نانبل ىنبت ،6102
II) يف يروس لفط فلأ044 ليجست فدهب ةلبقملا سمخلا تاونسلل
.1202-0202 ماعلا لولحب يمسرلا ميلعتلا

5 "ميلعت الب نوربكي"

نم هلوصو ذنم نانبل يف ةسردملا ىلإ بهذي مل (ماوعأ01) رازن
لبج يف عراشلا يف ةكلعلا عيبي .1102 ماع قشمد يحاوض

.هترسأ ةلاعإل موي لك نانبل
شتوو ستيار نمويه6102 ©
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ىقبي ددعلا اذه نأ الإ ،6102-5102 يف ةيموكحلا سرادملا يف نييروسلل
ىدل نيلجسملاو ةساردلا نس يف نييروسلا نيئجاللا ددع فصن نود
.لفط019594 ـب رّدقملاو ،ةنسلا ةيادب يف نيئجالل ةدحتملا ممألا ةيضوفم
نع ةديعب سرادملا ضعب نأل ةرغاش تيقب دعاقملا هذه نم ريثكلا
ةساردلا نم لافطألا عنمت هالعأ ةروكذملا ليقارعلاو ،ةجاتحملا قطانملا

 .ةرغاش دعاقم اهيف دجوت يتلا قطانملا يف ىتح

عايضلا نم ليج ذاقنا
فلأ052 نم رثكأ هيف مرحُي عضو يدافت يلودلا عمتجملاو نانبل حلاص نم
،نيينانبللا مهيفيضم عم شياعتلا نوعيطتسي الف ،ميلعتلا نم يروس لفط
ءانب ةداعإ يف ايباجيإ ارود نوبعلي الو ،ينانبللا داصتقالا يف نوكراشي الو

 .البقتسم ايروس

نيئجاللا تاجايتحال ةباجتسالل ريثكب ربكأ ةيلام تادعاسم ىلإ نانبل جاتحي
ةداعإو ةيموكحلا سرادملا عيسوت لمشي امب ،ميلعتلا لاجم يف نييروسلا
ةصاخلا تاجايتحالا يوذ لافطألا جمد ،ديجلا ميلعتلا يف رامثتسالا ،اهليهأت
لقنلا معدو ،نيسردملا نم ربكأ ددع نييعتو بيردت ،لماك لكشب
.يسردملا

7 "ميلعت الب نوربكي"

تأدبو ةروبس تعضو ثيح ةرجش مامأ فقت ،ةطوغلا نم (ماوعأ01) ءارب
يف لوألا اهفص نم اهتركاذب اقلاع يقب ام انس رغصألا لافطألا ميلعت

.نانبل لبج يف يمسر ريغ ميخم يف ،ايروس
شتوو ستيار نمويه/اجاوخ ماسب6102 ©



6

.ةسردملا جراخ نييروسلا لافطألا نم ريثكلا لازام ،دوهجلا هذه مغر
ةماقإ ىلع لوصحلا نم نييروسلا عنمت يتلا ةددشتملا نيناوقلا ببستت
ليجست لاجم يف ةيخسلا نانبل تاسايس ضيوقت يف ينوناق لكشب لمعو
نإ لاقتعالا ىشختو رقفلا يناعت تالئاعلا نم ديدع .سرادملاب لافطألا

تالئاعلا هذه عيطتست ال ،بلاغلا يف .لمع ىلع روثعلا وأ لمعلا تلواح
لمع ىلع دمتعت وأ ،ةيسردملا مزاوللاو لقنلا لثم ،ةساردلا فيراصم ريفوت
.ةسردملا ىلإ مهلاسرإ لدب لافطألا

ىلإ مهعفدتو ،ليجستلا نم نييروسلا عنمت يتلا ىرخألا بابسألا نم
اطورش نوضرفي نيذلا سرادملا يريدم ضعب ،ةسردملا نع عاطقنالا
فواخم ؛بالطلا لبق نم تاقياضملاو شرحتلا ؛ليجستلا دنع ةيفاضإ
سيردتلا ؛ةيحصلا قفارملا رفوت مدع ؛ةيندبلا تابوقعلا ؛ةمالسلاب قلعتت
يفاكلا معدلا بايغو – ةيسنرفلاو ةيزيلغنإلا لثم – ةداتعم ريغ تاغلب
تاجايتحالا ووذو انس ربكألا لافطألاو تايتفلا هجاوت .تاغللا سيردتل
.ليجستلا يف ليقارع صوصخلا هجو ىلع ةصاخلا

باعيتسال ةيفاك ريغ تلازام اهنأ الإ ،ةيساردلا لوصفلا ددع عافترا مغر
دعقم فلأ002 رفوت مغرو .ةيموكحلا سرادملا يف نييروسلا نيئجاللا

شتوو ستيار نمويه |6102 ويلوي/زومت

نانبل يف ةسردملا ىلإ بهذي مل ،قشمد يحاوض نم ،(اماع11) فسوي
فيظنتلا يف ةيضاملا ثالثلا تاونسلا ىدم ىلع لمع ،كلذ نم الدب .اقلطم
هنإ فسوي لوقي .هترسأ ةلاعإل عراوشلا يف ةكلعلا عيبو تانجعم رجتمب
.لمعلا ءانثأ بلسلاو برضلل ضرعت

شتوو ستيار نمويه/اجاوخ ماسب6102 ©
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نييروسلا لافطألا عنمت يتلا تابقعلا ليلذت ىلع دعاسي نل هدحو كلذ نكل
نم تّدح يتلا تاسايسلا رييغت اضيأ نانبل ىلع .ةسردملا ىلإ باهذلا نم
يف ليجستلا يف نيئجاللا لافطألا قح نامضو ،ميلعت ىلع لافطألا لوصح
نم مهنيكمتو ،ةيوناثلا ةلحرملا يف مهتسارد ةلصاومو ،ةيئادتبالا سرادملا
ينهملا بيردتلا لاجم يف وأ ةيعماجلا مهتاسارد ةلصاومل ةيقيقح صرف
ليجستلا تاسايس ذيفنت نمضي نأ اضيأ نانبل ىلع .شيعلا ةمقل بسكل
ىلع .ةيندبلا تابوقعلا يف نيطروتملا ةبساحمو ،بسانم لكشب ةميركلا
ىلإ لقألا ىلع تقؤم ءارجإك ،يمسرلا ريغ ميلعتلا معد اضيأ ةيبرتلا ةرازو
ىوتسم قيقحتو ،دالبلا يف لافطألا عيمجل احاتم يمسرلا ميلعتلا ريصي نأ
لاقتنالاب بالطلل حمست اهب فرتعم تاونق دوجو عم ،ةدوجلا نم يساسأ
.يمسرلا ميلعتلا ىلإ

لالخ نم ،ينوناق عضو ىلع لوصحلاب نييروسلل حمست نأ ةموكحلا ىلع
.اهديدجتب مهتماقا حيراصت تذفن نمل حامسلاو ةماقإلا طورش ةعجارم
نيكمت كلذ يف امب ،لمعلا قوس لوخدب نييروسلل حامسلا اضيأ اهيلع
  .نيئجاللا لافطألا سيردت نم نيلهؤملا نييروسلا نيملعملا

شتوو ستيار نمويه |6102 ويلوي/زومت8

غبتلا داصحل اهمدختسي يتلا نيكسلا رهظي ،ايروسب بلدإ نم ،(اماع41) يلع
ىلع يتلا ةبدنلا .لمعلا ءانثأ ةيقاو تازافق مدختسي ال هنإ لاق .راكع يف
 .سفنتلا يف ةبوعصو عادصو يدلج حفط نم ىناعو ،زرغ01 تبلطت هعبصا

شتوو ستيار نمويه/اجاوخ ماسب6102 ©

لمعيو ،ةسردملا يف لجسم ريغ ،يروس لفط ،(اماع51) دهف
.عاقبلا لهس يف ءانبلا عاطق يف

شتوو ستيار نمويه/اجاوخ ماسب6102 ©
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– هنبا هقفاريو – ةسردملا ىلإ ايشم هتنبا ذخأي دمحم
.نانبل لبج يف يمسر ريغ ميخم نم

شتوو ستيار نمويه/اجاوخ ماسب6102 ©

ميخم يف ةيسردم ةلفاح نتم ىلع نودعصي نويروس لافطأ
.نانبل لبج يف يمسر ريغ

شتوو ستيار نمويه/اجاوخ ماسب6102 ©



شتوو ستيار نمويه |6102 ويلوي/زومت10



يف لزنملا جراخ ناسردي ،بلدإ نم (ماوعأ7) داؤفو (اماع31) لئاو
يفو ،ةسردملا يف امهليجستل (اماع33) رثوك امهتدلاو تحفاك .هينوج
ميلعتلا ىوتسم نأشب فواخم ببسب اهنم ابحسنا فاطملا ةياهن
 .ايرهش رالود08 غلبت يتلا لقنلا فيلاكتو

شتوو ستيار نمويه/اجاوخ ماسب6102 ©





.نانبل لبج يف ةسردملا ىلإ مهقيرط يف نوئجال نويروس لافطأ
شتوو ستيار نمويه/اجاوخ ماسب6102 ©





hrw.org

رّدقُي يذلا ،نانبل يف ”نيئجاللا نوؤشل ةيماسلا ةيضوفملا“ ىدل نيلجسُم يروس ئجال نويلم1.1 دجوي
ـب ءالؤه نيب نم اماع81و3 نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا لافطألا ددع رّدقُي .ةمسن نويلم5.4 ـب هناكس ددع
ثيح ،صاخ لكشب عضولا اذهب انس ربكألا لافطألا رثأتي .ميلعت ىلع نولصحي ال مهفصن ،لفط فلأ005
لافطألا ضعب .ةيموكحلا سرادملاب ةيوناثلا ةسردملا نس يف لافطألا نم ةئاملاب3 نم لقأ قحتلي
.اقلطم ةيسارد لوصف يأ اولخدي مل نييروسلا
لوصحل ةحلملا ةجاحلا جلاعت ريراقتل ءازجأ3 نم نوكتت ةلسلس نم يناثلا ءزجلا وه"ميلعت الب نوربكي"
ثوي .ميلعت ىلع ندرألاو نانبلو ايكرت يف نيئجاللا نييروسلا لافطألل

ّ
لافطألا يقبت زجاوح ةدع ريرقتلا ق

تاونس5 لبق يروسلا عازنلا ءدب ذنم نانبل اهذختا يتلا ةماهلا تاوطخلا مغر ،ةسردملا جراخ نييروسلا
لافطألل نانبل يف ةيخسلا ليجستلا ةسايس نأ ىلإ ريرقتلا اذه صلخ .ماعلا ميلعتلا ماظن يف مهجاردإل
بسن نم ديزتو لقنتلا يف نيئجاللا ةيرح نم ّدحت يتلا تاسايسلاب ترثأتو ،دّيج لكشب قبطُت ال نييروسلا
تابوقعلا ببسب ةسردملا نم نوبرستي بالطلا نأ اضيأ ريرقتلا دجو .لافطألا ةلامع يف مهاستو رقفلا
لقنلا فيلاكت عفد ىلع ةردقلا مدعو شرحتلاو تاقياضملاو  – عساو قاطن ىلع ةرشتنملا – ةيندبلا
نس يف لافطألاو ةصاخلا تاجايتحالا ووذ لافطألا هجاوي .سيردتلا يف ةيزيلغنإلاو ةيسنرفلا دامتعاو
.صاخ عون نم تابقع ةيوناثلا ةسردملا
لمعلل ةيناسنإلا تامظنملاو ،ةحناملا ةيلودلا تاهجلاو ،ةينانبللا ةموكحلا شتوو ستيار نمويه وعدت
 .عايضلا نم نييروسلا لافطألا نم ليج ذاقنإل زجاوحلا هذه فيفخت لجأ نم ةعرسب

:يفلخلا فالغلا
يمسر ريغ ميخم يف ةعارزلا يف نولمعي نويروس لافطأ
.اطاطبلا داصح مسوم ءانثأ عاقبلا لهسب
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:يمامألا فالغلا
ةسردملا ىلإ ةبهاذ ،ايروسب ةطوغلا نم ،(ماوعأ01) ،ءارب
.نانبل لبج يف يمسرلا ريغ اهميخم نم
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 نانبل يف عايضلا نم ليج ذاقنإ

"ميلعت الب نوربكي"
نانبل يف نيئجاللا نييروسلا لافطألا ميلعت زجاوح




