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W الـمملVة المتحـدة ولـبنان تـركـز عN الMحـJKـن 
XY مـنظمة غ[\ حـكومـ*ة مـقرهـا W_ مـنظمة سـالم لـلد=ـمقراطـ*ة وحـقوق اإل5ـسان

X مــن  \aالج,ســ*ة والمحــروم Wb=ذلــك حــقوق عــد W
XY ــماe ،ــحقوق اإل5ــسان والــد=ــمقراطــ*ةe ودول الخــليج األخــرى فــ*ما يــتعلق

الج,س*ة. 

W الج,سـ*ة وحـقوق 
XY ـز الـحقJqإن معهـد انـعدام الج,سـ*ة واإلدمـاج، هـو مـنظمة غ[\ حـكومـ*ة لـحقوق اإل5ـسان مـكرسـة لـتع

األشخاص عد=Wb الج,س*ة عN مستوى العالم. 

W مـن قـMل أعـضاء فـJKـق مـنظمة سـالم لـلد=ـمقراطـ*ة وحـقوق اإل5ـسان، eـدعـم مـن معهـد انـعدام 
Xzوع تـعاو هـذا الـتقJKـر هـو م{|

W إطــار اتــحاد صــندوق حــاالت 
XY ــتم تــنف*ذەJــت وJ�Vالــ Nوع يــركــز ع الج,ســ*ة واإلدمــاج.  تــم تــط�Jــر الــتقJKــر كجــزء مــن م{|

وس كـوفـ*د، والـذي ي,تWb �ـل مـن معهـد انـعدام الج,سـ*ة واالدمـاج و مـنظمة سـالم  الـطوارئ النـعدام الج,سـ*ة الـخاص eف[\
للد=مقراط*ة وحقوق اإل5سان إ� عض�Jته. 

شكر وتقدير 

. وقـامـت 
�
صـاغ دروري دا=ـك الـتقJKـر عN أسـاس الـعمل الـذي eـدأە أنـدرو مـكنتوش �ـما قـدمـت شـ*ماء الـقحص تحـل*ً� مـكت��ـا

وع.  وع و�جـراء تـرجـمات للم{| X بتحـل*ل بـ*انـات الم{| \aـم أوقـاسـJKولـينا هـيثم ومـ X \aف =ـاسـ �ـل مـن مـاري دومـي,*ك كـرم و�|
وع والــتعليق عــليها. قــدمــت يــوانــا  قــام الســ*د � أحــمد جــابــر (بــن ســ�Jــط) eــمراجــعة الــدراســة االســتقصائــ*ة الــخاصــة eــالم{|
ا مـــراجـــعة نـــهائـــ*ة لـــلتقJKـــر قـــام بتحـــJKـــرە.  كـــوزمـــوفـــا تـــعل*قات ال تـــقدر بـــثمن عN مـــسودة الـــتقJKـــر. �ـــما أجـــرى أمـــل دو ¡شـــ*ك[\

و�انت ألينا جاس¤ان¤ا مسؤولة عن تصم*م التقJKر وتخط*طه. 

W ¡ـــــشك*ل هـــــذا 
XY الـــــذيـــــن ســـــاعـــــدوا X \aي¥J�Vالج,ســـــ*ة والـــــ Wb=عـــــد X \aي¥J�Vالـــــ X \aات مـــــن الـــــمواطن  ان 5ـــــشكر الع{|

�
نـــــود أ=ـــــضا

W ه��ر، الذين خصصوا الوقت للتعليق عN مسودة التقJKر. 
Xzن مثل س*ما واتلينج وس¥*فاJKوع، وآخ الم{|

�Jت خالل جائحة كوف*د 19 Vال W
XY دونMء سوى قلم و�لمة: أصوات من مجتمع ال W

|ª ال

الغالف: اeجد=ة الMدون 
 (A_RahmanBoland@) دالرحمن بوالندMالرسام: ع

 ·]J�التار2ــــخ: ١٦ ن¹سان ٢٠٢٠ ع̧[ ت
استخدمت ب¼ذن من الفنان 

W الـمرحـلة االبـتدائـ*ة. ومـع ذلـك، ½سـتخدم 
XY ًة إسـلوب الـمواد الـتعل*م*ة X¿ـ*ة، مسـتح�Kجـد=ـة الـعeتـوضـح صـورة الـغالف األ

W واقــع شــخص عــد=ــم الج,ســ*ة مــن فــئة الــMدون. يــوضــح 
XY الــذي =ــعكس مــوضــوعــات أســاســ*ة Wا للحــرف األو� الــفنان صــور�

W حــ*اة الــMدون، مــثل الــه�Jــة والــسجن واالنــتحار، eــطJKــقة 
XY الــمرئــ*ة ال¿اعــات الــرئ¹ســ*ة Åالــنص*ة والــعنا Åتــجاور الــعنا

W الـــلغة الـــع�Kـــ*ة، تـــقرأ 
XY مـــع اتـــجاە الـــنص 

�
X إ� الـــ¹سار، تـــماشـــ*ا \aـــاالنـــتقال مـــن ال*مe ، X \aال*م Nنها مع̧[ة. مـــن أعVســـ*طة ولـــÆ

 : WN= الصورة �ما

 2

https://twitter.com/A_RahmanBoland/status/1250670603100659719?s=20&t=DzrXThI1ESUb8ZEwmpkT8Q%2520)
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الف>ائ%ة ال>دون

ح ـ- ح>لج - جذورث - ثقلت - ت%ماءب - bطيخأ - اعتقال

االعتقال ـ يتمتع 
 Wb=األشخاص عد

الج,س*ة eحما=ة أقل أمام 
القانون ÆسÉب نقص 

األوراق الثبوت*ة والفقر. 
عN سÊ*ل المثال، =عت̧[ 

W لغ[\ 
Xzمن غ[\ القانو

W التظاهر للمطالMة  ·ËJ�Vال
eحقوقهم القانون*ة.

 W
XY طيخMاع الMطيخ ـ يMال
العادة من قMل أطفال 

 W
XY دون ج,س*ةe صغار

الطرقات ح*ث =ع¹ش 
الMدون.

ت*ماء (الفتة شارع ¡ش[\ 
  W_ (إ� االتجاهات

منطقة =ع¹ش فيها العد=د 
من الMدون وح*ث =ظهر 
W معظم 

XY فيها المجتمع
األح*ان.

ثقل – =عت̧[ العد=د من 
األشخاص الMدون حالتهم 
القانون*ة واالجتماع*ة ثقل 

½سحبهم لألسفل وJمنع 
WÒأي تطور اجتما

جذور ـ =عتقد العد=د من 
األشخاص ان لهم جذورا� 

�Jت، لVن السلطات Vال W
XY

ترفض هذا االدعاء وتؤكد 
ان عدم الج,س*ة _W حالة 

. ال  X \aالقانوني X \aالمواطن
يوجد هناك طJKقة 

مستقلة لتقي*م هذە 
االدعاءات.

حMل (حMل المشنقة) - 
وقت كتاeة هذا التقJKر، 

 Wb=ان ستة أشخاص عد�
الج,س*ة، من بÖنهم 
أطفال، قد انتحروا، 

ÆسÉب 
ال*أس المستمر و 

 WÒالفقر. انظر القسم الفر
أدناە eخصوص تزا=د 

األدلة عN إ=ذاء النفس 
X مجتمع  \aواالنتحار ب

 ٢٣ W
XY .الج,س*ة Wb=عد

 WNف̧[اير ٢٠٢١، ورد أن ع
ا، شنق  خالد، ١٢ عام�

W غرفته.
XY نفسه

8 klس - سجنز - زجاجةر - رمادذ - ذبحد ـ دارخ - خ

 Wªوهو عن¿ أسا - X]̧الخ
ة. =لعب  لأل�ة الفق[\
 W

XY ا ا رئ¹س*� الخ̧[X دور�
W للعد=د من 

Ùzالنظام الغذا
 Wb=األشخاص عد

الج,س*ة.

ل - يتألف العد=د من  X X]الم
منازل عد=Wb الج,س*ة، 

 W
XY ل المثال*Êس Nع

ت*ماء، من الفوالذ المم�ج 
ا  �Mتل النحاس*ة، وغالVأو ال

ما يتم ¡شÖ*دها Æش¤ل 
ء ÆسÉب فقر األ�ة  Wª

. 5سÊ*ا�

الذبح (أو القتل) - 
W هذە الحالة، قد =قتل 

XY
 X \aسك

حلم 
شخص عد=م الج,س*ة 
W أن األشخاص  XËمما =ع

عد=Wb الج,س*ة ال 
 ·Ëمكنهم ح=

الحلم.

الغMار - يتحول رجل 
W إ� 

·Û*غ[\ حق WÜنم
غMار:  كنا=ة عن مص[\ 

الشخص عد=م الج,س*ة.

الزجاجة - ال يتم منح 
 Wb=األشخاص عد

 W
XY تJ�Vال W

XY الج,س*ة
كث[\ من األح*ان 

الوثائق 
المطل��ة للسفر واإلقامة 
 Wb=عد W

Xzت. =عاJ�Vال W
XY

الج,س*ة من الحفظ 
�القوارJر و�ما تظهر 

 Nالصورة، الضغط ع
جانWȨ̈ القارورة حË· =خKج 

منها محتواها. 

السجن - السجن هو 
ات  كة لع{| تج�Kة مش[·

 Wb=من ال,شطاء عد
الج,س*ة  

هم ممن تظاهروا  وغ[\
 من أجل حقوق 

�
سلم*ا

المواطنة، �ما حصل 
خالل ٢٠١١�٢٠١٢

ع - ع%ادظ - ظالمط - طب%بض- ض%اعص - صklش - شهداء

الشهداء - كث[\ ممن 
 W ·ËJ�Vالج¹ش ال W

XY خدموا
وتوفوا اثناء الخدمة 

 X \aي¥J�Vت والJ�Vلحما=ة ال
W ذلك 

XY ماe
W الخطوط 

XY WȨ̈الطاقم الط
األمام*ة خالل كوف*د ١٩ 

 والذين لم يتم منح 
 Nا ع الج,س*ة لهم أeد�

الرغم من هذە التضح*ة.

الص̧[ – الصورة تظهر 
رجً� عجوزا� 

ي,تظر عN ما يMدو انتظار 
W ح*اة 

XY �ًال نها=ة أمe
 Wb=أفضل لمجتمع عد

�Jت.Vال W
XY الج,س*ة

الض*اع – eما ان الMدون لم 
 Nدا� عeحصلوا ا=

فرص، قد تمثل عالمات 
االستفهام أسئلة حول "ما 

 W
XY "ان =مكن أن =كون�

ح*اة الMدون. لألسف لن 
ا. =عرفوا ذلك أeد�

W المراحل 
XY - الطب*ب

األو� من ال��اء، تم 
 X \aالطبي X \aالمهنيe اإلشادة

 Wb=دون عدMمن ال
الج,س*ة ÆسÉب   

التط�ع Æ{عة 
لمساعدة جهود الحكومة 
للتعامل مع أزمة الصحة 

.

الظالم - ال =علق الVث[\ من 
 áًالج,س*ة آما Wb=عد
ة عN مستقMلهم  كب[\

فأفاقهم المحدودة تحتوي 
عN ظالم.

 W
XY ع*اد – =مثل الشاب

الصورة ع*اد حمد مدعث 
والذي اقدم عN االنتحار 

W يوليو ٢٠١٩، عندما 
XY

�ان يMلغ من العمر ٢٠ 
ا.  هذە األو� من  عام�

السلسلة الحال*ة لمثل 
هذە الحاالت.

م - مستق>لل - الفتةك - ك23تق - ق%دف - فق�lغ - غ�2ب

غJKب – =قصد eذلك 
الشعور، قد ½شعر 

الشخص عد=م الج,س*ة 
eالغراeة أو أنه غJKب؛ أو 

ا عن  كغJKب، eع*د�
اآلخJKن. إنه مفهوم 

X التقJKر  \aاالختالف. يب
الجهود المMذولة 

�Jت Vقدمتها دولة ال W ·Ëال
ل "تغJKب" الMدون 

عد=Wb الج,س*ة.

الفق[\ - المهمشون 
 W

XY وعد=مو الج,س*ة
�Jت =ع¹شون تج�Kة Vال

 XËواحدة من أغ W
XY الفقر

دول العالم.

التحد=د أو التقي*د - 
�Jت Vعلم ال

 W
XY الملتف حول الشخص

الصورة ½ش[\ إ� أن الدولة 
 Nا تعسف*ة ع تفرض قيود�

ت¿فات األشخاص 
عد=Wb الج,س*ة.

�Jت - e¤ل Æساطة، Vال
 W

XY الج,س*ة Wb=دون عدMال
�Jت =طمحون Vال

للحصول عN الج,س*ة 
والتمتع eالحقوق 

والمسؤول*ات 

الالفتة - الالفتة المصّورة 
تنص عN أن "المواطنة 

  W_
هدفنا االول". استخدم 
أعضاء المجتمع الفتات 

إل5شاء 
حملة من أجل المواطنة 
لمدة عقد عN األقل، إن 

لم =كن أطول.

المستقMل – تصور طالMة 
المدرسة 

 WÒل الجماMالمستق
للMدون عد=Wb الج,س*ة. 

أي ن�ع من المستقMل 
س*كون مستقMلها؟ او 

مستقMل المجتمع eأéمله؟

ي - �شكوو - وطنه - ه23ةن ـ نخلة
 Nالنخ*ل - تم العثور ع

نخ*ل التمر 
W جميع أنحاء المنطقة 

XY
وهو مصدر أساWª للغذاء 

والتوظ*ف للمجتمع 
.

اله�Jة (الوثائق) - 
الVفاح من أجل الحصول 

عN وثائق صح*حة 
ودق*قة من حكومة 

�Jت هو م¤ان مألوف Vال
 Wb=من عد ëلعدد ال =ح

 . X \aي¥J�Vالج,س*ة ال
.

الوطن - تمثل خJKطة 
 X \aي¥J�Vت الوطن للJ�Vال
عد=Wb الج,س*ة، الذين 

تصفهم الحكومة 
X غ[\  \aـ"المق*مe

." X \aعي ال{|

افع -  االلتماس أو ال[·
�J¥يون عد=مو Vطالب ال

الج,س*ة، عN مدى 
عقود، السلطات eمنح 
حقوق المواطنة. وقد 

ذهMت توسالتهم أدراج 
الJKاح.

 3
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المعجم - المصطلحات والمخت�ات 

e Xـصورة غ[\ قـانـونـ*ة ،  \aـ¥*ة لـمعالـجة أوضـاع المق*مJ�Vالـنظام أو الـجهاز الـمركـزي – هـو احـدى مـؤسـسات الـحكومـة الـ ●
W هذا التقJKر اسم "الجهاز المركزي". - 

XY ا �Mطلق عل*ه غالJو
ف عN جـميع جـوانـب حـ*اة األشـخاص عـد=Wb الج,سـ*ة، مـن ¡سـل*م شـهادات الـم*الد إ� وثـائـق  |}¡ W ·Ëالهـيئة الـحكومـ*ة ال

ا للوصول إ� خدمات الدولة؛ وكذلك رخص الق*ادة وشهادات الوفاة.  اله�Jة وفق�

W الخـليج، وJـتألـف مـن، مـن الـشمال 
XY ـ*ة�Kلسـت دول عـ Wªـش¤ل أسـاÆ 7 - هـو االتـحاد الـتجاري k�%مجـلس الـتعاون الخـل ●

�Jت، المملVة الع�K*ة السعود=ة، قطر، الMحJKن، اإلمارات الع�K*ة المتحدة وسلطنة عمان. Vإ� الجنوب، ال
؛ مـعروف  Wªـاسـم الخـليج الـفارe ا ا ودولـ*� W تـارJـخ*�

Ùzـر لـوصـف المسـطح الـماJKهـذا الـتق W
XY الخـليج - هـو الـمصطلح المسـتخدم

ك*ة خليج الM¿ة.  W اللغة ال[·
XYو Wz̧الخليج العرe Wz̧الوطن العر W

XY

 Wb=ــمجتمع عــدe حث والــدعــوة فــ*ما يــتعلقMــالــe مــنظمة غ[\ حــكومــ*ة  تــتعلق W_معهــد انــعدام الج�ســ%ة واإلدمــاج، و - ●
  ISI - Wbالج,س*ة العال

 .
�Jت Vحكومة ال - GoK ●

W الخــطاب الــدو�W لــإلشــارة إ� الــمنطقة مــن 
XY ا �Mــق*ا ، وهــو اخــتصار ½ســتخدم غــالــJKق األوســط وشــمال إفــ ● MENA - ال{|

ق ، و¡شمل دول الخليج.  W ال{|
XY الغرب إ� إيران W

XY المغرب

ا لــلفقرات ٧٧-٧٩ مــن دلــ*ل الــمفوضــ*ة الــسامــ*ة لــألمــم  ● PSG -  ½شــ[\ إ� عــض�Jــة "مجــموعــة اجــتماعــ*ة مــعينة". وفــق�
) Æـشأن إجـراءات ومـعاي[\ تحـد=ـد وضـع الـالe Ùð̧ـموجـب اتـفاقـ*ة عـام  W

Xzلـعام ٢٠١٩ (اإلصـدار الـثا X \aالمتحـدة لـشؤون الـالجئ
W مـثل هـذە المجـموعـة االجـتماعـ*ة الـمعينة 

XY ـةJ�، " قـد تـكون الـعض X \a١٩٥١ و�ـروتـوكـول عـام ١٩٦٧ الـمتعلق بـوضـع الـالجئ
W والء المجـــــموعـــــة لـــــلحكومـــــة أو ÆســـــÉب الـــــنظرة الســـــ*اســـــ*ة، الـــــسوابـــــق أو الـــــ,شاط 

XY ب عـــــدم الـــــثقةÉســـــÆ ا لـــــالضـــــطهاد �MÊســـــ
االقــتصادي ألعــضائــها ، أو مجــرد وجــود المجــموعــة االجــتماعــ*ة عN هــذا الــنحو ، =عت̧[ عــقMة أمــام ســ*اســات الــحكومــة ". 
W مجــموعــة واســعة مــن الــوال=ــات 

XY ــش¤ل فــضفاض، إال أنــه يــتم تــطب*قهÆ ــف هــذا الــمفهومJKالــرغــم مــن أنــه ر�ــما تــم تــع Nع
1القضائ*ة. 

● الـمفوضـ%ة الـسامـ%ة لـألمـم المتحـدة لـحقوق اإل¢ـسان - مـكتب األمـم المتحـدة لـلمفوضـ*ة الـعل*ا لـحقوق اإل5ـسان، هـيئة 
ـا والـمنتد=ـات األخـرى لـتعJqـز وحـما=ـة 

�
W تـديـر مـشاركـة الـدول مـع مـعاهـدات حـقوق اإل5ـسان الـملزمـة قـانـون ·Ëاألمـم المتحـدة ال

المعاي[\ الدول*ة لحقوق اإل5سان. 

 Nة المتحـــدة ولـــبنان تـــركـــز عVمـــنظمة غ[\ حـــكومـــ*ة مـــقرهـــا الـــممل W_مـــنظمة ســـالم لـــلد=ـــمقراطـــ*ة وحـــقوق اإل5ـــسان، و - ●
W ذلــك حــقوق عــد=Wb الج,ســ*ة، eــمن 

XY ــماe ،ــحقوق اإل5ــسان والــد=ــمقراطــ*ةe ــن ودول الخــليج األخــرى. فــ*ما يــتعلقJKحــMال
فيهم المحرومون من الج,س*ة. 

X -هـيئة األمـم المتحـدة الـعالـم*ة الـمسؤولـة عـن مـساعـدة و�دارة الـجهود  \aمـفوضـ*ة األمـم المتحـدة الـسامـ*ة لـشؤون الـالجئ •
العالم*ة للتعامل مع حاالت انعدام الج,س*ة 

hóps://www.unhcr.org/uk/publicaÿons/legal/5ddfcdc47/handbook-procedures- 1 =مكن مراجعة المصدر من خالل
 criteria-determining-refugee-status-under-1951-convenÿon.html

(٢٩ أ=لول ٢٠٢٢)
 4

https://www.unhcr.org/uk/publications/legal/5ddfcdc47/handbook-procedures-criteria-determining-refugee-status-under-1951-convention.html
https://www.unhcr.org/uk/publications/legal/5ddfcdc47/handbook-procedures-criteria-determining-refugee-status-under-1951-convention.html
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فهرس المحت23ات 

4المعجم - المصطلحات والمخت¿ات   .................................................................................................................

5فهرس المحت�Jات   .........................................................................................................................................

�Jت  Vال W
XY W

Xzدون وما يتعلق بوضعهم القانوMخصوص الe6 .........................................................................................

8النتائج الرئ¹س*ة وخJKطة الطJKق للتغي[\   ................................................................................................................

10المنهج*ة والنهج   .........................................................................................................................................

X عد=Wb الج,س*ة   \aي¥J�Vلل W+̧Jب" التدرJK15"التغ ...................................................................................................

17تأث[\ حرب 1991 و�عادة تص,*ف مجتمع عد=م الج,س*ة   .......................................................................................

20الناشطة خد=جة الشمري حول وضع 5ساء الMدون   ...............................................................................................

W وال¥سج*ل  
Xz21التوثيق والوضع القانو..................................................................................................................

.....................................................................................................................................23سMل الع¹ش والعمل  

24ظروف المع¹شة وحاالت اإلغالق   ....................................................................................................................

26اإلغاثة والمساعدات اإل5سان*ة   ........................................................................................................................

26االنتقام والتجJKم واالحتجاز   ...........................................................................................................................

27تعل*م   .......................................................................................................................................................

  W,28التعل*م الجام............................................................................................................................................

29الوصول إ� الرعا=ة الصح*ة   ...........................................................................................................................

30الصحة النفس*ة و�=ذاء النفس واالنتحار   ............................................................................................................

31طKح التطع*م   .............................................................................................................................................

W مختار، يتضمن التطورات االجتماع*ة والقانون*ة قMل وخالل و�اء كوف*د   XË44الملحق ١: ¡سلسل زم......................................

44حظر التجول واإلغالق:   ................................................................................................................................

45طKح التطع*م:   ............................................................................................................................................

W =مكن الق*ام بها من قMل الدول ف*ما يتعلق ب¼نهاء انعدام الج,س*ة ، مأخوذة   ·Ëامات ال X 46الملحق٢: نموذج االل[· ........................

  X \a46من الجزء رفيع المستوى لعام 2019 التابع للمفوض*ة السام*ة لألمم المتحدة لشؤون الالجئ .........................................

، �انون األول 2020   W+̧*دول مجلس التعاون الخل W
XY ( W19 المقارن (اإلجما�-Covid \]47الملحق٣: تأث...................................

�Jت مع مجتمع الMدون خالل  Vلمنظمة سالم للد=مقراط*ة وحقوق اإل5سان لتواصل حكومة ال WÒ48الملحق ٤ : التقي*م النو .......

وع  50الملحق ٥: المسح المستخدم إلeالغ جزء من نتائج هذا الم{| ..............................................................................
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المقدمة 

W تظهـــر عN غـــالف الـــتقJKـــر، _W تجـــ�Kـــة مـــتكررة لـــح*اة الـــMدون الحـــديـــثة. حـــ*ث  ·Ëقـــض>ان الـــسجن - ال
W إذا حـاولـوا التحـرك. ذكـر مـعظم األشـخاص الـذيـن 

XÛدون الـقوة والـعقاب التعسMيـواجـه أفـراد مـجتمع الـ
تــمت مــقاeــلتهم أثــناء إعــداد هــذا الــتقJKــر أنــهم =ــخشون أن ُ½ــسجنوا إذا احــتجوا، مــما =ــجعلهم ½ــشعرون 
وع عنــ أسفــه، "إنهــم مكــMلون وال  X الستــطالع المــ{| \aالد. �مــا أعـرـب أحدــ المستــجيبMاــلعجـزـ داخلــ الe

W الحساب الموضح أدناە. 
XY الت0ب*ط ي,سج نفسهe ون سوى قلم و�لمة". هذا الشعور الخانقVمل=

�Jـت خـالل جـائـحة كـوفـ*د -١٩، Vالـ W
XY الج,سـ*ة Wb=دون عـدMـر الـتجارب الـح*اتـ*ة ألعـضاء مـجتمع الـJKسـتكشف هـذا الـتق½

 W
XY يـــنايـــر ٢٠٢٠. و1س, إ� تـــقد=ـــم لـــمحة نـــوعـــ*ة عـــن حـــ*اة أولـــئك الـــذيـــن شـــاركـــوا Wمـــارس ٢٠٢٠ إ� حـــوا� W

XY مـــنذ ظـــهورە
 WÒوع مــــن خــــالل اســــتكشاف مــــا إذا �ــــان مــــن الــــممكن وكــــ*ف =ــــمكن ¡ــــشك*ل تــــجار�ــــــهم مــــن خــــالل وضــــعهم االجــــتما الم{|
وع مـنظمة  كـة مـع فـJKـق م{| W ومـا هـو الـتأث[\ الـمحتمل لـتلك التجـ�Kـة. ½سـتمد الـتوصـ*ات عN أسـاس الخ̧[ات المشـ[·

Xzالـقانـو
سالم. 

  
�Jــت تــم تــنف*ذە كجــزء مــن مــMادرة eــعنوان  Vة حــول الــÅــحاث لــلمناeاأل Nقــائــم ع WȨ̈JKوع تجــ هــذا الــتقJKــر هــو تــت�Jــــــج لم{|
. حـــ*ث أ5ـــشأ معهـــد انـــعدام الج,ســـ*ة واإلدمـــاج  2تـــحالـــف صـــندوق الـــطوارئ النـــعدام الج,ســـ*ة (CESF) خـــالل كـــوفـــ*د ١٩

W يـونـيو ٢٠٢٠ ، لـلرد عN "الـتهم¹ش الـذي يهـدد الـح*اة ، والـذي قـد =ـكون لـه عـواقـب وخـ*مة" ، والـذي واجـهه 
XY الـصندوق

 مـع عـد=Wb الج,سـ*ة 
�
ك تـضامـنا W المشـ[·

Xzبـ*ان الـمجتمع الـمد W
XY سـ*اق  كـوفـ*د-١٩، �ـما حـذر W

XY األشـخاص عـد=ـمو الج,سـ*ة
ك و�ثـMاتـها  W الـب*ان المشـ[·

XY تـم التعب[\ عـنها W ·Ëيـونـيو ٢٠٢٠. تـم تـوثـيق الـعد=ـد مـن الـمخاوف ال W
XY الـصادر عـن ٨٤ مـنظمة ،

W جــائــحة عــالــم*ة ، 
XY الج,ســ*ة Wb=ــعنوان عــدe ،ــر الــتأث[\ الــصادر عــن معهــد انــعدام الج,ســ*ة واالدمــاج لــعام ٢٠٢٠JKتــق W

XY
W يونيو ٢٠٢٠. 

XY ا {| أ=ض�
ُ
والذي 5

W فـراغ. أخ̧[نا 
XY ـاء��ا ومسـتمرة: لـم =حـدث الـ وع تـطورات سـ*اقـ*ة واجـتماعـ*ة وسـ*اسـ*ة مـوجـودة مسـMق� ة الم{| تـضمنت ف[·

المشاركون أن هذە العوامل أثرت عN صحة ورفاه*ة أفراد مجتمع عد=Wb الج,س*ة أثناء ال��اء. 

ام  X وع ال يـتعلق eـاالل[· X أن هـذا الم{| \aح W
XY . ـا

�
W سـبع مـعاهـدات دولـ*ة لـحقوق اإل5ـسان مـلزمـة قـانـون

XY ـت دولـة طـرفJ�V3الـ

W االعــتMار مــالحــظات هــيئات الــمعاهــدات حــ*ث 
XY ــالــمعاي[\ الــدولــ*ة لــحقوق اإل5ــسان، فــإنــنا نــأخــذe ــتJ�Vالــعام لــحكومــة الــ

 W
XY الج,ســــ*ة وحــــقهم Wb=دون عــــدMــــت تــــجاە أعــــضاء مــــجتمع الــــJ�Vكــــ*ف*ة ت¿ف حــــكومــــة الــــ Nدو أنــــها �ــــان لــــها تــــأث[\ عMيــــ

الـــحقوق الـــمدنـــ*ة والســـ*اســـ*ة. والـــحقوق االقـــتصاد=ـــة واالجـــتماعـــ*ة والـــثقافـــ*ة أثـــناء الـــجائـــحة. وهـــذا ½ـــشمل نـــتائـــج الـــصحة 
W هذە الدراسة. 

XY دن*ة والعقل*ة، �ما ع̧[ عنها المشاركونMال

7 ال234ت 
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الحـد أو الـتقي*د - هـذە الـصورة لـرجـل مـن فـئة الـMدون مـع الـعلم مـلفوف حـولـه بـ¼حـ¤ام ، �ـما هـو مـوضـح 
W صـــورة الـــغالف - _W رمـــز للحـــدود والـــقيود الـــتعسف*ة عN ت¿فات األشـــخاص عـــد=Wb الج,ســـ*ة ، 

XY
 Nغ[\ المســتقر ، ع W

Xzأســاس وضــعها الــقانــو Nر هــذە الحــدود عJ]̧تــفرضــها الــدولــة عــليهم. يــتم ت W ·Ëال
الرغم من أن هذە الهشاشة صنعتها الدولة. 

.CESF ادرةMد من المعلومات حول مJqلم hóps://www.insÿtutesi.org/pages/cesf-projects ، ل المثال*Êس N2 انظر ، ع

وب المعاملة أو العق��ة القاس*ة أو الالإ5سان*ة أو المهينة ، - العهد الدو�W الخاص eالحقوق المدن*ة  XÅ ە من 3 اتفاق*ة مناهضة التعذ=ب وغ[\

X ضد المرأة ، - االتفاق*ة الدول*ة  والس*اس*ة ، - اتفاق*ة حما=ة جميع األشخاص من االختفاء الق{ي ، - اتفاق*ة القضاء عN جميع أش¤ال التمي[\
X العن¿ي ، - العهد الدو�W الخاص eالحقوق االقتصاد=ة واالجتماع*ة والثقاف*ة ، - االتفاق*ة الدول*ة لحما=ة  للقضاء عN جميع أش¤ال التمي[\
حقوق جميع العمال المهاجJKن وأفراد أ�هم ، - اتفاق*ة حقوق الطفل ، واتفاق*ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة - اتفاق*ة حقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة.
 6

المقدمة 

W تظهــر عN غــالف الــتقJKــر، _W تجــ�Kــة مــتكررة لــح*اة الــMدون الحــديــثة. حــ*ث  ·Ëقــض>ان الــسجن - ال
W إذا حـاولـوا التحـرك. ذكـر مـعظم األشـخاص الـذيـن 

XÛدون الـقوة والـعقاب التعسMيـواجـه أفـراد مـجتمع الـ
تــمت مــقاeــلتهم أثــناء إعــداد هــذا الــتقJKــر أنــهم =ــخشون أن ُ½ــسجنوا إذا احــتجوا، مــما =ــجعلهم ½ــشعرون 
وع عنــ أسفــه، "إنهــم مكــMلون وال  X الستــطالع المــ{| \aالد. �مــا أعـرـب أحدــ المستــجيبMاــلعجـزـ داخلــ الe

W الحساب الموضح أدناە.
XY الت0ب*ط ي,سج نفسهe ون سوى قلم و�لمة". هذا الشعور الخانقVمل=
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�Jـت Vالـ W
XY الج,سـ*ة Wb=دون عـدMـر الـتجارب الـح*اتـ*ة ألعـضاء مـجتمع الـJKـت و1سـتكشف هـذا الـتقJ�Vالـ Nوع ع ركـز الم{|

وع ا� تــقد=ــم لــمحة نــوعــ*ة  W مــارس 2020 إ� حــوا�W يــنايــر 2022. يهــدف الم{|
XY خــالل جــائــحة كــوفــ*د -19، مــنذ ظــهورە

X مــن خــالل  \aوع مــن خــالل اســتكشاف مــا إذا �ــان =ــمكن ¡ــشك*ل تــجارب الــمشارك W الم{|
XY عــن حــ*اة أولــئك الــذيــن شــاركــوا

كـة مـع فـJKـق  W وكـ*ف*ة تـأث[\ هـذە التجـ�Kـة. ½سـتمد الـتقJKـر الـتوصـ*ات عN أسـاس الخ̧[ات المشـ[·
Xzالـقانـو WÒالـوضـع االجـتما

وع منظمة سالم للد=مقراط*ة وحقوق اال5سان.  م{|

X أدنـاە،  \aـما هـو مب� ." X \aعي X غ[\ �| \aأنـهم "مق*م Nـت عJ�Vالـ W
XY الج,سـ*ة Wb=دون عـدMـت مـجتمع الـJ�Vف حـكومـة الـ ُتـعرَّ

 W
XY ة المتحـدةVـت عـن الـمملJ�Vالـمجتمع، مـنذ اسـتقالل الـ W

XY الج,سـ*ة، ومـ¤انـهم Wb=فـقد تغ[\ وصـف حـالـة الـمجتمع عـد
" =عود تارJخه إ� عام ٢٠١٠.  X \aغ[\ قانوني X \aأنهم "مق*م Nعام ١٩٦١، والتوص*ف ع

W هـذا الـتقJKـر مـثلهم مـثل أعـضاء الـمجتمع نـفسه والهـيئات الـدولـ*ة لـحقوق اإل5ـسان �ـاألمـم المتحـدة والـمنظمات 
XÛان مـؤل

�Jـت نـفسها ومـن خـالل اسـتخدام نـهج قـائـم عN حـقوق Vالـ W
XY X \aوالسـ*اسـي X \aغ[\ الـحكومـ*ة الـدولـ*ة والـعد=ـد مـن الـمواطن

W الـغالـب*ة العظb مـن الـحاالت، ¡ـش¤ل 
XYـت التعهـد=ـة، وJ�Vامـات الـ X اإل5ـسان، يـرفـضون هـذا الـوصـف. حـ*ث يـتعارض مـع ال[·

 . WÒش¤ل موضوÆ خ*ة =مكن التحقق منهاJحق*قة تار

 Nلغ تــعدادە عMا يــ ا عN أن مــجتمع� يــتدفــق الــنص عN أســاس أن هــناك أدلــة تــارJــخ*ة ومــعاÅة طــ�Jــلة األمــد ومــقبولــة دولــ*�
W القــــانـوـــن والمــــمارسةــــ، عدــــ=مــــ الج,س*ــــة. الغــــالبــــ*ة العــــظb ال 

XY ]̧تــــ، =عــــتJ�W الVــــ
XY ٩٠،٠٠٠ – ١١٠،٠٠٠ X \aاألقــــل مــــا ب

W عـام 1961. �ـما ¡شـ[\ بـ*انـات مـفوضـ*ة 
XY ـ¥*ة مـنذ اسـتقالل الـدولـةJ�Vـالج,سـ*ة الـe X \aطMـالـمزا=ـا والحـما=ـة الـمرتe يـتمتعون

" ،ومــــن دون ذكــــر eــــلد الــــم,شأ، إ� أن هــــناك  X \aالــــحالــــ*ة، فــــ*ما =ــــخص "لــــالجئ X \aاألمــــم المتحــــدة الــــسامــــ*ة لــــشؤون الــــالجئ
W أبـJKـل ٢٠١٤ أن 

XY W ·ËJ�Vمجـلس األمـة الـ W
XY حوثMـة الـJKـت. قـدرت مـديـJ�Vالـ W

XY ا مـن هـؤالء األشـخاص ٩٢،٠٢٠4 شـخص�

 X \aف بـــــــهم مـــــــن الـــــــمواطن X عـــــــد=Wb الج,ســـــــ*ة eـــــــلغ ١١١،٠٠٠ ، أو حـــــــوا�W ١٠٪ مـــــــن عـــــــدد الـــــــس¤ان المع[· \aي¥J�Vعـــــــدد الـــــــ
 . X \aي¥J�V5ال

عN الـــرغـــم مـــن الـــطلMات الـــمتكررة مـــن قـــMل مـــختلف هـــيئات مـــعاهـــدات حـــقوق اإل5ـــسان الـــتاeـــعة لـــألمـــم المتحـــدة (األمـــم 
�Jت تقد=م ب*انات ال لÉس فيها Æشأن أولئك الذين =عت̧[ون عد=Wb الج,س*ة. Vالمتحدة)، فقد رفضت حكومة ال

ـا eـمجتمع الـMدون عـد=Wb الج,سـ*ة، =ـقMل هـذا الـتقJKـر  W والـخصائـص االجـتماعـ*ة الـمرتـMطة عـموم�
Xzا لهـذا الـوضـع الـقانـو نـظر�

W الـمملVة المتحـدة. حـ*ث ذكـرت 
XY ل مـح¤مة الهجـرة والـلجوءMل الـمثال، الـقرار الـصادر عـام ٢٠٠٤ مـن قـ*Êسـ Nا، ع 6أ=ـض�

أن المح¤مة: 

W الـــمادة ١ أ (٢) مـــن 
XY الـــمقصود XËـــالمعe ـــت �مجـــموعـــة اجـــتماعـــ*ة مـــعينةJ�Vالـــ W

XY دونMتـــص,*ف الـــ W
XY ا دد أ=ـــض� "... لـــن ت[·

Jع*ة  ـــا أنـــه eـــح¤م األصـــول الـــقMل*ة الـــممتدة ووجـــود عـــدد مـــن الـــتداب[\ ال¥{| ، [ان الـــمح¤مة[ مـــقتنعة تـــمام� X \aاتـــفاقـــ*ة الـــالجئ
هم عـن اآلخـJKـن، فـإن الـMدون هـم مجـموعـة اجـتماعـ*ة مـعينة. لهـذا السـÉب =ـمكن الـقول إنـها  X W تم[\ ·Ëال X والـمجتمع*ة للتمي[\

X هذە، وال يتم تحد=دها فقط من خالل، معاي[\ التفرقة هذە ".  موجودة Æش¤ل مستقل عن تداب[\ التمي[\

X (غ[\ مؤرخ) ، والذي =ظهر سجالت السنوات المتتال*ة  \aاحث عن ب*انات الالجئMال - X \a4 مفوض*ة األمم المتحدة السام*ة لشؤون الالجئ
hóps:// .ران ٢٠٢٢Jq٧ ح W

XY ارتهJتمت ز . WNلدهم األصe ن لم يتم تحد=دVت ، ولJ�Vال W
XY "لألشخاص الذين لديهم "لجوء

  www.unhcr.org/refugee-staÿsÿcs/download/?url=uw9DB3

5 مأخوذ من مذكرة منظمة العفو الدول*ة إ� لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل. الجلسة ٩١، ٢٩ اب – ٢٣ أ=لول ٢٠٢٢. تم الوصول ال*ه ف*ه 

hóps://tbinternet.ohchr.org/Treaÿes/CRC/Shared%20Documents/KWT/ .٢٩ أ=لول ٢٠٢٢
 INT_CRC_NGO_KWT_50024_E.docx

 انظر صفحة ٦

 Kuwait (الج,س*ة - خطر االضطهاد Wb=دون - عدMال) نJKدون وآخMقض*ة لجوء ال W
XY ة المتحدةVالممل W

XY 6 نظرت مح¤مة اللجوء والهجرة

W 15 سÊتم̧[ 2004. انظر االرتMاط ال¥شعWȨ̈ لمJqد من 
XY 11 يونيو 2003 وأصدرت قرارها W

XY جلسة اس¥ئناف W
XY CG [2004] UKIAT 00256

التفاص*ل.
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ا مسـتقً� (وعـندمـا تـفعل ذلـك) لهـذە الـفئة االجـتماعـ*ة الـخاصـة، مـن أجـل تـقي*م  �Jـت، ان تحـدد مـسار�Vإذا قـررت حـكومـة الـ
 عN الــس¤ان 

�
W تلWȨ̈ الــمعاي[\ الــدولــ*ة لــحقوق اإل5ــسان، فــسوف يــتعرف الــمجتمع الــدو�W تــدرJــج*ا ·Ëــالــمواطــنة الe اتMالــمطالــ

ض هــذا الــنص أن جــميع األشــخاص الــذيــن  ، =ف[· X \aذلــك الح ·Ëح . X \aعي الــذيــن =ــمكن تــص,*فهم عN أنــهم مــق*مون غ[\ �|
�Jــت. تظهــر األدلــة الــتارJــخ*ة الــمثÊتة Vالــ W

XY هــم الــفئة االجــتماعــ*ة الــخاصــة " X \aعي X غ[\ ال{| \aا "المق*م =ــطلق عــليهم حــالــ*�
�Jــت. لهــذا Vــاســ¥ثناء الــe مــن هــؤالء الــناس ل¹ســت لــديــهم عــالقــات مــع أي دولــة أخــرى bا أن الــغالــب*ة العظ والــمقبولــة دولــ*�

�J¥يون عد=مو الج,س*ة"، eموجب حقوق اإل5سان المتوافقة والنظام. Vر مصطلح "الJKب ½ستخدم هذا التقÉالس

 

 �lالنتائج الرئ¨س%ة وخ�2طة الط�2ق للتغي

7 غـــالف الـــتق�2ـــر - تـــمثل 
افـــع - هـــذە الـــصورة لـــرجـــل ¬ـــقدم مـــناشـــدة، والـــموضـــحة 89 ®lالـــتوســـل أو ال

8 عــــد¬°7 الج�ســــ%ة قــــد نــــاشــــدوا الســــلطات، ع¯ مــــدى عــــقود، لــــمنح حــــقوق  حــــق%قة أن الــــ²234ي±�
المواطنة. وقد ذه>ت توسالتهم أدراج ال�2اح. 

وع إ� أن حـــكومـــة  X وردودهـــم ومـــشاركـــتهم و�ـــحوثـــهم الـــطب*ع*ة لهـــذا الم{| \aشـــ[\ األدلـــة الـــناشـــئة عـــن شـــهادات الـــمشارك¡
ا فـ*ما يـتعلق eـالـحصول عN الـرعـا=ـة الـصح*ة وسـMل الـع¹ش.  Jة هـ*¤ل*� X �Jـت قـد تـعامـلت مـع مـجتمع الـMدون eـطJKـقة تمي[\Vالـ
�Jــت لــمجتمع عــد=Wb الج,ســ*ة إ� Vة الــشامــلة لــحكومــة الــJ X W هــذە الــدراســة Æــش¤ل عــام الــمعامــلة التمي[\

XY عــزا الــمشاركــون
W زادت أثناء ال��اء.  ·Ëها من األمور ال W ¡ش¤لت من خالل عمل*ة التهم¹ش االجتماWÒ وغ[\ ·Ëتهم، والJ�W وه

Xzوضعهم القانو

ف eــأصــواتــهم. لهــذا الســÉب، ½س, هــذا  �Jــت ال ¡ــسمع أو تع[·Vا أن حــكومــة الــ ا وتــكرار� W هــذە الــدراســة مــرار�
XY ــد الــمشاركــونKأ

�Jت. Vال W
XY الج,س*ة Wb=وع إ� توف[\ منصة =مكن من خاللها نقل األصوات المجهولة طواع*ة للمجتمع عد الم{|

ة عـالنـ*ة ضـد مـجتمع الـMدون؛ حـ*ث  X �Jـت متح[\Vوع عـن رأي مـفادە أن حـكومـة الـ W الم{|
XY ـش¤ل عـام، أعـرب الـمشاركـونÆ

W تــوصــل  ·Ëــر الــنتائــج الJKهــذا الــنحو، يــردد الــتق Nل عــ¹شهم وفــرص حــ*اتــهم. عMــتهم وســJ�قــامــت الــحكومــة eحــرمــهم مــن هــ
W ١٣ دولة ح*ث: 

XY عنوان تحالف صندوق الطوارئ النعدام الج,س*ة خالل كوف*د ١٩e 7إليها أعضاء اتحاد

W لــها  ·Ëالتحــد=ــات الهــ*¤ل*ة الــرئ¹ســ*ة ال X W والــمساواة وعــدم التمي[\
Xzالج,ســ*ة والــتوثــيق والــوضــع الــقانــو W

XY ــمثل الــحق= [...]"
W حـــ*اة األشـــخاص عـــد=Wb الج,ســـ*ة. مـــن الـــمرجـــح أن ُ=حـــرم الـــناس مـــن حـــقوق أخـــرى 

XY مـــختلف األجـــ*ال Nتـــأث[\ دوري وع
. eـدون وجـود حـلول جـاهـزة، مـن الـمرجـح أن يـرث أطـفالـهم نـفس  W

Xzألنـهم =ـفتقرون إ� الج,سـ*ة أو الـوثـائـق أو الـوضـع الـقانـو
W انــعدام الج,ســ*ة 

XY بÉاب =ــمكن أن ي¥ســMهما مــن األســ X عN أســاس الــعرق أو الــج,س أو غ[\ الــحالــة. و�ــالــمثل، فــإن التمي[\
 ." X وJد=مه، وانعدام الج,س*ة eدورە =مكن أن يؤدي إ� مJqد من التمي[\

 X \aالج,سـ*ة مـن نـاحـ*ة أخـرى، والجـمع ب W
XY مـن نـاحـ*ة، والحـرمـان مـن الـحق WN¤*الهـ X W أدنـاە نـمط التمي[\

Xzيـوضـح الـرسـم الـب*ا
W هـذا الـصدد. 

XY وس كـوفـ*د تـرسـيخ إقـصاء وتـهم¹ش األشـخاص عـد=Wb الج,سـ*ة. �ـما =ظهـر الـدور الـمتفاقـم الـذي =ـلعMه ف[\
W الج,سـ*ة 

XY ـالـحقe الـمدعـوم WN¤*الهـ W
Xzـعة التغي[\ الـقانـوeـت مـع هـذا التحـل*ل، وتـوضـح أهـم*ة مـتاJ�Vـحث الـe تـتوافـق نـتائـج

 . X والتحرر من التمي[\

Jا والجMل األسود ونMÖال ومقدون*ا  X 7 تضمنت الفصول دراسات عن بنغالد½ش وآس*ا الوسÜ وجمهورJة الدومي,*¤ان والهند وكي,*ا ومال[\
الشمال*ة والروهينغ*ا.
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ة لـــلح*اة عN الـــحقوق االجـــتماعـــ*ة  W ســـ*اق جـــائـــحة كـــوفـــ*د ١٩، �ـــان لـــه آثـــار مغ[\
XY ،األجـــ*ال، أدنـــاە X \aب W+̧المنه X إن التمي[\

ا=ـدة عN إلـحاق  X W ذلـك مـا يـتعلق eـاألدلـة الم[·
XY ـماe ،ل الـع¹ش وظـروف الـمع¹شة والـعمالـةMسـÆ واالقـتصاد=ـة مـثل مـا يـتعلق

ا عN وصـول مـجتمع  � ا كب[\ � X عـد=Wb الج,سـ*ة (انـظر األقـسام ذات الـصلة أدنـاە). �ـما أن لـها تـأث[\ \aـالـذات واالنـتحار بe ر X¿ال
W ذلك التطع*مات (انظر األقسام ذات الصلة أدناە). 

XY ماe ،الصحة W
XY دون إ� الحقMال

وع تــحالــف  W عــنوان تــقJKــر م{|
XY لورMالــهائــل، فــإنــنا 5ــشارك هــذا الــرأي والهــدف الــذي تــ WN¤*الهــ X عN الــرغــم مــن هــذا التمي[\

W الج,ســ*ة للجــميع وحــما=ــة حــقوق 
XY ا =ــمكننا تــحقيق التغي[\ وحــما=ــة الــحق صــندوق الــطوارئ النــعدام الج,ســ*ة - أنــه مــع�

W مــــMادرة تــــحالــــف 
XY هــــذا الــــصدد، تــــعتمد هــــذە الــــدراســــة، مــــثل الــــدراســــات األخــــرى W

XY .الج,ســــ*ة Wb=جــــميع األشــــخاص عــــد
ا  W تـقJKـر "مـع�

XY ـق الـمكونـة مـن ثـالث خـطواتJKخـارطـة الـط W
XY الـتوصـ*ات الـواردة Nصـندوق الـطوارئ النـعدام الج,سـ*ة، ع

 : Wالنحو التا� N5ستطيع" وتكررها، ع

W الج,س*ة 
XY ١. الحق

الحرمان من الج,س*ة 
X ضد:  كن¥*جة من التمي[\

ال,ساء 
األقل*ة 

المهاجJKن 
األشخاص ذوي اإلعاقة 

أĶ[ سÉب النعدام الج,س*ة

انعدام الج,س*ة 
مش¤لة ه*¤ل*ة 

 X ٢. الحJKة من التمي[\

X ضد األشخاص  التمي[\
عد=Wb الج,س*ة 

مركزي للحرمان من الحقوق 
 : W

XY األخرى والمتمثلة
الوثائق المحرومة 
خطاب الVراه*ة 

التأث[\ عN أج*ال مختلفة

مواطنون لديهم حق األول�Jة 
لإلعفاء

 Wb=عد Nتأث[\ كوف*د ١٩ ع
الج,س*ة

WN¤*اله X =عزز التمي[\

 bمستهدف للطرد والع
اإلداري

زJادة ا¡ساع الفوارق وترسيخ 
التهم¹ش

W الرعا=ة الصح*ة: 
XY ٣. الحق

W حالة 
XY الرعا=ة الصح*ة

الطوارئ 
التعق*م 
التطع*م 

المعلومات

٤. حقوق اجتماع*ة 
واقتصاد=ة أخرى 

العمل – رفض االحتمال*ة 
األمن االجتماWÒ – الحرمان 

من اإلعفاء 
مستوى المع¹شة – ترسيخ 

الفقر

٥. الحقوق المدن*ة 
والس*اس*ة 

الحركة – الفصل بواسطة 
الحدود 

الحJKة – ممنوعة 
التعب[\ – تم اس¤اته 

التجمع - ممن�ع
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 7̄ 8 اله%´ �lخارطة الط�2ق - توص%ة إلنهاء التمي

١. التحقق من وجود نقاط مؤسس%ة عم%اء 

�Jـ¥*ة Vلـحقوق اإل5ـسان (الـمؤسـسة الـوطـن*ة الـ W XËـت وأعـضاء مجـلس األمـة (ال̧[لمان) والـديـوان الـوطJ�Vنـدعـو حـكومـة الـ
�Jــت Vاء الــ� لــحقوق اإل5ــسان) والهــيئات المحــل*ة والــدولــ*ة اإل5ــسانــ*ة وحــقوق اإل5ــسان (الــمنظمات غ[\ الــحكومــ*ة) ؛ �|
W تـأمـل دقـيق ، 

XY محـدديـن لـلمشاركـة X \aاء حـكومي� X و�| \aالـدولـيون مـثل مـفوضـ*ة األمـم المتحـدة الـسامـ*ة لـشؤون الـالجئ
والــتحقق مــن الــنقاط الــمؤسســ*ة الــعم*اء، ومــراجــعة و�صــالح الســ*اســات والــممارســات لــضمان مــنح االولــ�Jــة لــألشــخاص 
W الـواقـع ، عـد=Wb الج,سـ*ة، وضـمان فـهم سـ*اقـاتـهم واحـت*اجـاتـهم الـخاصـة ومـعالـجتها وأن ال يـتم اسـ¥Mعادهـم 

XY الـذيـن هـم
أو تركهم وراء الركب من خالل: 

تعJqز الوe WÒالقض*ة عN جميع المست�Jات؛ ●
؛ ● W

X+Jالفشل التارe اف االع[·
جمع وتMادل المعلومات حول انعدام الج,س*ة والحرمان من حقوق الج,س*ة؛  ●
توف[\ الموارد لتعJqز القدرات والتعاون والتم�Jل. ●
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المنهج%ة والنهج 

7 هـذە الـصورة والـموضـح ع¯ غـالف الـتق�2ـر - 
قـد ¬ـمثل الـض%اع -  الـممثل bـعالمـات االسـتفهام 89

وع، ¬ــمكنهم  N·7 حــ%اة شــخص الــ>دون. مــن مــنظور الم
أســئلة حــول "مــا Hــان ¬ــمكن أن ¬ــكون" 89

H 7ـان عـلينا الـتعامـل مـعها، 
ا تـمث%ل الـعد¬ـد مـن األسـئلة الـمفاهـ%م%ة والـمنهج%ة والـعمل%ة ال«® أ¬ـض½

ان%ة محدودة للغا¬ة.  8 �l7 ظروف صع>ة، و¾م
وع 89 N·ح%ث صممنا هذا الم

W مــــقالــــة الــــMاحــــثة أرJــــــــج الــــشمري الــــشامــــلة لــــعام ٢٠٢١ لــــمراجــــعة انــــعدام الج,ســــ*ة 
XY الــــنتائــــج الــــواردة Nهــــذا الــــنص ع W XËيب

�Jـــت: جـــائـــحة أو ضـــعف عـــد=Wb الج,ســـ*ة؟ الـــمقصود مـــن هـــذا الـــتقJKـــر أن =ـــكون Vالـــ W
XY دونMوالـــمواطـــنة، كـــوفـــ*د -19 والـــ

e Wعض األجزاء، أL]K تفص*ً� من هذا. 
XY ، W_ W ·Ëا لتلك المقالة، وال �Mمصاح

نت  نت. شـ¤لت الـمحادثـة حـلقة عـمل ع̧[ اإلن[· W يـولـيو ٢٠٢٠، أجـرت مـنظمة سـالم مـحادثـة ¡ـشاورJـة مـفتوحـة ع̧[ اإلن[·
XY

�Jـــت. سهـــلت مـــنظمة ســـالم Vالـــ W
XY الج,ســـ*ة Wb=ـــح*اة األشـــخاص عـــدe ســـ¥ند إ� مـــواضـــيع مـــتتالـــ*ة تـــتعلق¡ X \aلـــمدة ســـاعت

X عN األقـل مـن 5شـطاء الـMدون عـد=Wb الج,سـ*ة، مـع أغـلب*ة  \aج*ل X \aحـلقة الـعمل ومـشاركـة الـرأي والـتواصـل ب W
XY الـمشاركـة

. وعN الــرغــم مــن حــجب  W,تــعل*م جــام Nــات حــصلن عeالــذكــور. =ــذكــر أن غــالــب*ة الــناشــطات الــشا X \aهــامشــ*ة مــن الــمشارك
 X \aمـــن ب - WNد الـــحك*م الفضMـــت) وعـــJ�أســـماء eـــعض ال,شـــطاء لحـــمايـــتهم، إال أن المجـــموعـــة ضـــمت أحـــمد جـــابـــر (بـــن ســـ
ف، مـن  �Jـ¥*ة أمـن*ة أ�|Vاس طـالـب، إ� جـانـب الـمحامـ*ة الـMـري دا=ـك وعـJن. شـارك عـضوا مـنظمة سـالم دروJ آخـJKـن كث[\

ات مختلفة.  W ف[·
XY 

�
Jن وضمت ٣٠-٤٠ مشار�ا X آخJKن كث[\ \aب
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7 الحوار 
8 واالس²شارة واالنخراط 89 ٢. التضم±�

W مـواقـع السـلطة إلتـاحـة خ̧[اتـهم و�جـراء مـشاورات مـفتوحـة وحـوار 
XY نـدعـو ال,شـطاء والـمنظمات غ[\ الـحكومـ*ة ومـن هـم

ام ب¼دراج األشخاص عد=Wb الج,س*ة عN قدم المساواة من خالل:  X رة، واالل[· X¿هادف و�ناء مع المجتمعات المت

رة؛ ● X¿ال¥شاور مع ال,شطاء والمجتمعات المت
بناء الثقة وتعJqز التضامن مع المجتمعات عد=Wb الج,س*ة؛ ●
رة وضمان مشاركتها الهادفة؛  ● X¿ات المجتمعات المتJ�تلب*ة احت*اجات وأول
W الج,س*ة. ●

XY سه*ل خطاب أوسع داخل المجتمع والمؤسسات حول المساواة واإلدماج والحق¡

٣. إعادة البناء Áش´ل أفضل 

W الحـما=ـة مـن المسـتقMل، مـما 
XY ـاء واالسـ¥ثمار��W تـعلمناهـا مـن الـ ·Ëة الMنـدعـو جـميع الـجهات الـفاعـلة لـتعلم الـدروس الـصع

ا eك{ الــظلم الــسائــد ، واإلهــانــة ، وعــدم الــمساواة ، والحــرمــان ، واإلقــصاء الــذي يــواجــهه األشــخاص  ــا دائــم� ام� X =ــضمن ال[·
 :Nع X ك[\ عد=مو الج,س*ة، مع ال[·

Jة؛ ● X X والس*اسات والممارسات التمي[\ \aتنف*ذ إصالحات لمعالجة القوان
X األج*ال و�رث انعدام الج,س*ة؛ ● \aمعالجة الحرمان المتوارث ب
X والمجتمعات عد=Wb الج,س*ة؛ ● \aأمام الناشط áًأن تكون مسؤو
مراقMة أداء الدول وتقدمها؛ ●
ضمان الوصول إ� العدالة والتع�Jضات لألشخاص عد=Wb الج,س*ة؛ ●
W المجتمعات الشاملة. ●

XY االس¥ثمار المستدام
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 Wªع األســا�وع مجــموعــات وا¡ــس اب و ســ*جنال لــلدعــوة فــقط مــن أجــل تــط�Jــر الــموضــ W مــايــو ٢٠٢١، أ5ــشأ فــJKــق الم{|
XY

X لـنقل الـمخاوف والـتطورات  \aالـرئ¹سـي X \aهـذە الـدراسـة. مـما وفـر قـناة مسـتمرة لـلمشارك W
XY تـم فـحصها W ·Ëونـطاق األسـئلة ال

واألف¤ار. 

 Wb=مــجال حــقوق عــد W
XY ــالــ¥شاور مــع ثــالثــة مــن ال,شــطاءe ،ــر ٢٠٢١، قــامــت مــنظمة ســالم��ة مــن ســÊتم̧[ إ� أKــت W الف[·

XY
X أKـت��ـر ود½سم̧[ ٢٠٢١، شـارك ١٠٤ أعـضاء  \a(الـملحق ٤). ب 

ً
Mالج,سـ*ة، بـ¼عـداد دراسـة اسـتقصائـ*ة مـكونـة مـن ٢٩ سـؤا

 ]̧Kـاء. و�ـان أ���Jـت وتـأث[\ الـVالـ W
XY ـات مـفصلة حـول حـ*اتـهمeالـمسح. وقـدمـوا إجـا W

XY الج,سـ*ة Wb=دون عـدMمـن مـجتمع الـ
 ]̧Kأ W

Xzـــت. =ـــقع ثـــاJ�Vمـــديـــنة الـــ Wz̧ا غـــر � W الجهـــراء، و_e Wـــلدة تـــMعد حـــوا�W 30 كـــ*لوم[·
XY (٢٩٪) =ـــع¹شون X \aتجـــمع لـــلمشارك

W جــميع أنــحاء الــMالد، مــع عــدم وجــود 
XY اقــونMــت. وتــوزع الــJ�Vلــمديــنة الــ Wz̧الــطرف الــغر Nة، ع*Êالــصلي W

XY (٪١٧) تجــمع
ة.  تجمعات كب[\

: حـالـة الـعمل، والـصحة الـشخص*ة (الجسـد=ـة والـعقل*ة  W_ـت وJ�Vالـ W
XY أر�ـــع مـجاالت رئ¹سـ*ة لـلح*اة Nركـز االسـتطالع ع

عN حـد سـواء) إ� جـانـب الـوصـول إ� الـرعـا=ـة الـصح*ة، وصـحة األ�ة والـعالقـات. e¿ف الـنظر عـن تحـد=ـد كـ*ف*ة تـأث[\ 
�Jـت �ـانـت �ـافـ*ة أو جـديـرة Vعـما إذا �ـانـوا =ـعتقدون أن إجـراءات حـكومـة الـ X \aهـذە الـمجاالت األر�ـــع، سـألـنا المتلق Nـاء ع��الـ

X الوضع.  \aا أن الحكومة والجهات الفاعلة الدول*ة =مكن أن تفعله لتحس eالثقة وما =عتقدون شخص*�

X عــن حــقوق  \aمــع الــمدافع X \aعــما إذا �ــانــوا =ــعتقدون أن ورشــة عــمل لــمدة ســاعت X \aســأل اســتطالع مــنظمة ســالم الــمشارك
اإل5ـــسان ســـتكون مـــف*دة. =ـــعتقد ٨٨ ٪ أنـــه ذلـــك مـــمكن، إذا ســـمح ل,شـــطاء الـــMدون eـــالتحـــدث و�eـــداء آرائـــهم حـــول أفـــضل 
 Nع X \aـجب مـناقشـتها، اتـفق غـالـب*ة المسـتجيب= W ·Ëالـرغـم مـن اآلراء غ[\ الـتقل*د=ـة حـول الـموضـوعـات ال Nمـسار لـلعمل. ع

أن رؤJة الMدون والمصداق*ة أمران أساس*ان. 

�Jـت، فـقد Vوع مـن الـسفر إ� الـ ا لـعدم تـمكن أي عـضو مـن فـJKـق الم{| وع محـدودة. نـظر� �ـانـت الـقدرات الـMحث*ة لهـذا الم{|
ا مــن وســائــل الــتواصــل  ا" مــختار� اســت¤مل الــMحث المكتWȨ̈ الــمMادرات االســ¥شارJــة. عN ســÊ*ل الــمثال، أجــرى الــفJKــق "كشــط�
W ومـJOـد حـقوق الـمواطـنة  ·ËJ�Vذلـك الـناشـط الـ W

XY ـماe ،ـدات مـن ١ يـنايـر ٢٠٢١JKوال سـ*ما مـراجـعة واسـعة لـلتغ ، WÒاالجـتما
W هــذا 

XY ــعهاJتــمت تــوز W ·Ëار، والتحــديــثات، واآلراء الMأخــ Nــداتــه عJKدون، الــدكــتور فــايــز الــفايــز، الــذي تــحتوي تــغMلــمجتمع الــ
 W
XY ـماe ،ـدات الـدكـتور الـفايـزJKا إ� جـنب مـع أشـ¤ال أخـرى مـن الـمعلومـات واألدلـة مـفتوحـة الـمصدر. تـمثل تـغ �Mـر، جـنJKالـتق

W وقـت كـتاeـة هـذا 
XY أنـه =ـمثل وجـهة نـظر األقـل*ة X \aح W

XY .ـتJ�Vالـ W
XY ا مـن الـفكر الـنقدي ا ثـابـت� ذلـك الـلهجة والـمحتوى، تـ*ار�

X عد=Wb الج,س*ة.  \aي¥J�Vر، فإنه =مثل دعوة واضحة وم¥سقة لتحقيق العدالة للJKالتق

وع N·شأن هذا المÁ 7 تمت
bعض اش´ال المشورة ال«®

8الس%اق أو الش´لالتار2ــــخ 7 ¢شأت أو مواصفات المشارك±�
المش´الت ال«®

امثلة عليها

مجموعة مفتوحة للدعوة منذ أ=ار ٢٠٢٠ وحË· اآلن
ع̧[ وا¡ساب ح*ث تم 

ا5شاؤها تحد=دا� لغرض 
تMادل المعلومات عن eعد.

االعتماد عN جهات اتصال 
وع و  أعضاء فJKق الم{|
جهات االتصال الخاصة 

 W
XY بهم. وشمل ذلك 5شطاء

�Jت من الذكور Vال
واإلناث.

 Wb=لعد W
Xzالوضع القانو

الج,س*ة؛ تحط*م المجتمع 
 W

XY الج,س*ة Wb=ضد عد
�Jت؛ عجز المجتمع Vال

عن م¤افحة الصور 
النمط*ة؛ وشملت 

 X \aارزة الجئMاألصوات ال
خارج الMالد؛ التطورات 
ذات الصلة عN أساس 

متجدد

 11
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X فــ*ما يــتعلق eــجوانــب انــعدام الج,ســ*ة عN الــنص وقــام معهــد انــعدام الج,ســ*ة واإلدمــاج  \aي¥J�و�ــالــمثل عــلق خ̧[اء غ[\ كــ
eمراجعته وتحJKرە. 

 

W تــ�Kــطهم بــها أقــوى  ·Ëا، =ــكون الحــل األفــضل هــو مــنح األشــخاص ج,ســ*ة الــدولــة ال �MــJKجــميع حــاالت انــعدام الج,ســ*ة تــق W
XY

W حـ*اة األفـراد حË· يـتمكنوا مـن االسـتفادة مـن الـتعل*م والـفرص 
XY أقـرب وقـت مـمكن W

XY وري تـحقيق ذلـك X¿ـط. مـن الeالـروا

نت ٣١ تموز ٢٠٢٠ ندوة عN االن[·
واس¥شارات عن eعد

�Jت. فJKق Vال W
XY 5شطاء

وع؛ طالWȨ̈ اللجوء  الم{|
X \aوالالجئ

ي عN التعل*م؛  X األثر التمي[\
ە؛  دور النظام المركزي وتأث[\
التعل*م وسMل الع¹ش خالل 

كوف*د والس*اق العام 
لVونك عد=م الج,س*ة؛ 

دور المنظمات الحكوم*ة 
الدول*ة والمنظمات غ[\ 

X الحقوق \aتأم W
XY الحكوم*ة

مشاركة ال,شطاء عن eعد ١٠ اب ٢٠٢٠
مع لجنة األمم المتحدة 

لحقوق الطفل كجزء من 
نظر اللجنة 

 W
XY من قائمة القضا=ا

مقدما من النظر 
من تقJKر الدولة الطرف

 Wb=5شطاء حقوق عد
الج,س*ة وعد=Wb الج,س*ة 
�Jت، ومن بÖنهم عMد Vال W

XY
الحك*م الفضWN وآخJKن؛ 

موظفو المنظمات الدول*ة 
غ[\ الحكوم*ة؛ أعضاء 

وع فJKق الم{|

 Wb=حقوق األشخاص عد
W المواطنة، 

XY الج,س*ة
وحقوقهم �أطفال، وتأث[\ 

كوف*د، المدارس والتعل*م، 
و¡سج*ل الموال*د

W – أ=ار ٢٠٢٢
Xzوسائل ١ �انون الثا W

XY ــــعJ� حثe
 WÒالتواصل االجتما

والموارد األخرى ع̧[ 
 Nع X ك[\ نت، مع ال[· اإلن[·

تغJKدات الدكتور فايز 
الفايز

نت و  الصحف عN اإلن[·
تغJKدات ت�J[· من مصادر 

محدودة وموثوقة.

ال س*ما الدكتور فايز. 
الصحف. عمل*ات الMحث 

القائمة عN الPلمات 
لألحداث المتعلقة 

eالجائحة

مشاورات حول النتائج مع أ=ار ٢٠٢٢
أعضاء مجموعات 

 W
XY ماe ،تJ�Vال W

XY ةÅالمنا
 Wb=ذلك األشخاص عد

 � W
Xzالج,س*ة وخب[\ قانو

Wb*إقل

 W
XY مراجعة النتائج الواردة

التقJKر.
تص�Jر النتائج وتوص*فها؛ 

تفس[\ النتائج.

 12

7 والـــــــه23ـــــــة: االخـــــــتالف 
8 االجـــــــتما7Æ الـــــــقانـــــــو¦8 �lمـــــــن التمي �lتـــــــار2ـــــــــــخ قص

7 ال234ت 
والمواطنة وانعدام الج�س%ة 89

 W
XY ـت لـهم جـذور عـم*قةJ�Vالـ W

XY دونMأن مـعظم الـ - WQالـغالف األمـا Nتـمثل الجـذور، الـموضـحة ع
 Wb=الد وال يــــ,تمون إ� أي مــــ¤ان آخــــر. ومــــع ذلــــك، فــــإن الســــلطات تــــرفــــض ذلــــك وتــــؤكــــد أن عــــدMالــــ

." W
Xzش¤ل غ[\ قانوÆ الج,س*ة "مق*مون
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W =ـــمكن أن =ـــمر بـــها األشـــخاص إذا �ـــانـــوا =ـــفتقرون إ� الج,ســـ*ة - الـــمفوضـــ*ة الـــسامـــ*ة لـــألمـــم المتحـــدة لـــشؤون  ·Ëاألخـــرى ال
، تقJKر انعدام الج,س*ة، ٢٠١٧ (صفحة ٤٧).  X \aالالجئ

�Jـت eـقدر مـا Vالـ W
XY الج,سـ*ة Wb=ـضة لـمجتمع عـدJKـخ*ة واالجـتماعـ*ة والـقانـونـ*ة الـعJالـخصائـص الـتار Wـفحص الـنص الـتا�=

�Jت مع المجتمع أثناء ال��اء. Vتعاملت بها حكومة ال W ·Ëقة الJKالطe طةMقد تكون مرت

X واألKـــراد  \aـــق*ا، مـــثل الفلســـطي,يJKق األوســـط وشـــمال إفـــ W جـــميع أنـــحاء مـــنطقة ال{|
XY هـــناك مـــجتمعات عـــد=ـــمة الج,ســـ*ة

�Jـت Vا، هـناك أشـخاص وعـائـالت ومـجتمعات أخـرى عـد=ـمة الج,سـ*ة. الـ W دول مجـلس الـتعاون الخـل*̧+W أ=ـض�
XYو . X \aJالـسور

 . W+̧*دول مجلس التعاون الخل W
XY الج,س*ة Wb=عدد من الس¤ان عد ]̧Kاآلن أ ·Ëلديها ح

مـصطلح "الـMدون" هـو اخـتصار لـعMارة "eـدون الج,سـ*ة". عN الـرغـم مـن أن حـقوق اإل5ـسان تـ,بع مـن الـناحـ*ة الـمفاهـ*م*ة 
ا  � ا كب[\ كـة، و�ـالـتا�W فWR مـن الـناحـ*ة الـعمل*ة حـق للجـميع، لـذلـك فـإن االفـتقار إ� الج,سـ*ة =ـمثل عـائـق� مـن إ5ـسانـÖتنا المشـ[·
 W
XY ـــش¤ل مـــضاعـــف – حـــ*ث إنـــهم ُ=حـــرمـــونÆ حـــرم عـــد=ـــمو الج,ســـ*ة=ُ ، Wأمـــام الـــوصـــول إ� حـــقوق اإل5ـــسان األخـــرى. و�ـــالـــتا�

W الج,سـ*ة، ثـم عN هـذا األسـاس، ُ=حـرمـون مـن تـمتعهم eـحقوق اإل5ـسان األخـرى. �ـما وصـفت الـشاعـرة 
XY دا=ـة مـن حـقهمMالـ

W عـــام ٢٠٢١، فـــإن عـــدم الـــحصول عN ج,ســـ*ة هـــو "وســـ*لة لـــوصـــف شـــخص مـــا 
XY ـــمJKكـــ XËـــ¥*ة عـــد=ـــمة الج,ســـ*ة مJ�Vالـــ

W الـــمجتمع، وكـــرامـــة. ولهـــذا 
XY ام، مـــ¤ان ة مـــن: حـــقوق، اح[· W أن تـــكون eـــال أشـــ*اء كث[\ XËدون" =عMأن تـــكون مـــن "الـــ ." W

XÛـــالنe
الســـÉب، وضـــع الـــمجتمع الـــدو�W مـــعاي[\ دولـــ*ة للحـــد مـــن حـــاالت انـــعدام الج,ســـ*ة والـــقضاء عـــليها. =ـــذكـــر ان و�ـــالـــة األمـــم 
، _W الـــمسؤولـــة عـــن مـــتاeـــعة هـــذا الـــتف�Jـــض عN الـــصع*د  X \aالمتحـــدة، مـــفوضـــ*ة األمـــم المتحـــدة الـــسامـــ*ة لـــشؤون الـــالجئ

 . Wbالعال

�Jــت اخــتارت عــدم Vــت هــو أن حــكومــة الــJ�Vالــ W
XY الــممارســة والــقانــون W

XY قاء مــجتمع عــد=ــم الج,ســ*ةMب الــوحــ*د لــÉان الســ
W خـــلق مـــسار واق,W إلنـــهاء 

XY ةMـــ¥*ة غ[\ قـــادرة أو غ[\ راغـــJ�Vـــانـــت الســـلطات الـــ� ، WNالمســـتوى العم Nحـــل هـــذا الـــوضـــع. فع
W الــــدولــــة. eــــعض األســــMاب الــــمحتملة لــــعدم الــــق*ام eــــذلــــك مــــوضــــحة أدنــــاە، إ� جــــانــــب eــــعض 

XY حــــاالت انــــعدام الج,ســــ*ة
ات.  التداع*ات والتأث[\

�Jــت محــم*ة Vن، عــندمــا �ــانــت الــJ �Jــت إ� eــدا=ــات ومــنتصف الــقرن الع{|Vالــ W
XY النــعدام الج,ســ*ة W

Xzــعود األســاس الــقانــو=
، الـذي  W الـقرن الـتاسـع ع{|

XY W
XzطاJ]̧إ� الـح¤م ال W

Xzة االنـتقال مـن الـح¤م الـعثما W ف[·
XY . W

XzطاJ]̧ـموجـب الـقانـون الe ،ـطانـ*ةJKبـ
�Jــــت الحــــديــــثة تــــزا=ــــد عــــدد الــــس¤ان Vــــمديــــنة الــــe ن، عــــانــــت الــــمنطقة الــــمح*طةJ W الــــقرن الع{|

XY ــــ¥*ةJ�Vعته الســــلطة الــــMتــــ
�Jـت الحـديـثة واجهـت مسـت�Jـات عـالـ*ة مـن الـMدو. Vأن أجـزاء أخـرى مـن دولـة الـ X \aح W

XY ـن، ومـعظمهم مـن الـتجارJKالمسـتق
�Jـــت. نـــ¥*جة Vالـــ W

XY ذلـــك W
XY ـــماe ،ـــمناطـــق مـــعينةe طةMا مـــرتـــ X الـــس¤ان الـــعابـــJKـــن، أصـــMحت عـــشائـــر الـــقMائـــل تـــدرJـــج*� \aب ·Ëح

W الــمنطقة عN مــدى عــدة أجــ*ال، 
XY الج,ســ*ة تــ¥بع وجــود عــائــالتــهم Wb=عــد X \aي¥J�Vات اآلالف مــن الــ لــذلــك، =ــمكن لع{|

W الـــتنقل ع̧[ مـــا =ـــعرف اآلن 
XY ه �ـــامـــلةMـــة شـــJKحـــe دوMلـــو �ـــانـــوا =ـــفتقرون إ� الـــوثـــائـــق. يـــتمتع أولـــئك الـــذيـــن �ـــانـــوا مـــن الـــ ·Ëح

�Jــــت والــــعراق واألردن وســــورJــــا.  لــــذا فــــان مــــطالــــبتهم بــــ¼ثــــMات وجــــودهــــم المســــتمر أو Vــــ*ة الــــسعود=ــــة والــــ�Kة الــــعVــــالــــمملe
W حد ذاته مطلب صعب للوفاء eه. 

XY ل عام ١٩٢٠Mت قJ�Vال W
XY 8استقرارهم

W يـــونـــيو ١٩٦١، وأصـــدرت 
XY اســـتقاللـــها Nـــت عJ�Vقـــدم وســـاق. حـــصلت الـــ Nغـــضون ذلـــك، اســـتمر ¡ـــشك*ل الـــدولـــة ع W

XY
W عـــام ١٩٦٣. و�ـــÖنما اتخـــذت الـــحكومـــات 

XY ع*ة مـــن مجـــلس واحـــدJ W عـــام ١٩٦٢. أجـــJKـــت أول انـــتخاeـــات ¡{|
XY دســـتورهـــا

X وتـرسـيخ حـدودهـا eـعد االسـتقالل، فـان الـرعـاة غ[\ المسـتقJKـن أو أهـل الـMاد=ـة (سـ¤ان  \aـت خـطوات لـتأمJ�Vالـ W
XY ةMالـمتعاقـ

W الـدولـة الـناشـئة أو لـم =ـفهموا أو =ـقدروا 
XY الـ¥سج*ل W

XY ذلـك الـمجتمعات الـمهمشة األخـرى - إمـا فشـلوا W
XY ـماe - (الصحـراء

: لـماذا =ـحتاجـون إلـيها اآلن؟ e¿ف الـنظر عـن ذلـك،  W
XSالـما W

XY ـحاجـة لـمثل هـذە األوراقe ـذلـك. لـم =ـكونـواe 9أهـم*ة الـق*ام

hóps:// ، 1995 ال ج,س*ة ، أغسطس � آبe ت � مواطنونJ�Vال W
XY دونMز أبو حمد لـمنظمة رصد حقوق اال5سان - الJq8 ع

W 19 يونيو � حJqران 2022.
XY تمت مراجعة الموقع ، www.hrw.org/reports/1995/Kuwait.htm

W مؤتمر 7 
XY ا

�
W عن حقوق اإل5سان ، متحدث ·ËJ��Jت ، ذكرە حق*ل برق¹س ، وهو مدافع كVال W

XY 9 جانب معروف من قصة انعدام الج,س*ة

W الجامعة األمJKك*ة eالقاهرة (الجامعة األمJKك*ة 
XY  X \aد½سم̧[ 2021 حول انعدام الج,س*ة والذي استضافه مركز دراسات الهجرة والالجئ

eالقاهرة). انظر: hóps://www.facebook.com/100057050606741/posts/390028096242207/؟ 
W 7 يونيو 2022.

XY ارة الموقعJتم ز
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ظـــلت حـــدود الـــدولـــة مـــفتوحـــة إ� حـــد كب[\ أمـــام حـــركـــة الـــرعـــاة حË· أواخـــر الســـ¥ي,*ات، وســـمح لهـــذە الـــمجتمعات الـــع�Kـــ*ة 
 . W الس¥ي,*ات دون منح الج,س*ة رسم*ا�

XY ش¤ل دائمÆ االستقرارe10

W هــذە الــدراســة، والــذيــن ُســئلوا عــن خــلف*اتــهم الــخاصــة، ذكــروا أن 
XY الــرغــم مــن �ــل مــا قــ*ل، فــإن جــميع الــذيــن شــاركــوا Nوع

X لـلحصول  \aل عـام 1920. وأضـافـوا أنـهم �ـانـوا مـؤهـلMـعض الـحاالت، قـe W
XYل عـام ١٩٦٥، وMـت قـJ�Vالـ W

XY عـائـالتـهم �ـانـت
�Jــ¥*ة، لــ¹س فــقط ألســMاب أخــالقــ*ة، ولــVن عN أســس قــانــونــ*ة كــ�Jــ¥*ة قــائــمة. �ــما أنــهم يــرفــضون 5ســب Vالج,ســ*ة الــ Nع
، eــــمن فــــيهم 5شــــطاء حــــقوق اإل5ــــسان، والــــمحامــــون،  X \aي¥J�Vــــصورة غ[\ قــــانــــونــــ*ة"، إ� جــــانــــب الــــعد=ــــد مــــن الــــe X \aالمق*م"

والس*اسيون، واألéاد=ميون. 

ا=ـــدة  X ، أغـــرت االحـــت*اجـــات الـــعسكJKـــة والـــعمالـــ*ة والخـــدمـــ*ة واإلدارJـــة الم[· W
XSعي,*ات مـــن الـــقرن الـــماMالســـ¥ي,*ات والســـ W

XY
ا). وهـكذا دخـل غ[\  ـا أ=ـض� ��Kـ*ة الـمجاورة، و�ـدرجـة أقـل مـن إيـران (و�ـعضهم �ـانـوا عـ�Kـ¥*ة الـعمال مـن الـدول الـعJ�Vلـلدولـة الـ
W جـــ¹ش أجنWȨ̈ لـــVنهم لـــم 

XY عض، مـــثل الـــجنود، فـــقدوا ج,ســـ*اتـــهم األصـــل*ة للخـــدمـــةMالـــ . W ·ËJ�Vالـــمجتمع الـــ W
XY X \aالـــمواطن

W مـــن الـــواضـــح أنـــهم  ·Ëعي,*ات، الـــدولـــة الMحـــلول أواخـــر الســـe ،ـــتJ�Vحت الـــMعـــندمـــا أصـــ ·Ëـــ¥*ة، حJ�Vـــمنحوا الج,ســـ*ة الـــ=ُ
ت�Kطهم بها معظم العالقات. 

  

�Jت ، مطMعة وستفيو: بولدر ، 1997.Vال W
XY عاد والمجتمعM¥الرمال: الهجرة واالس N10 آنه نجا لونجفا ، الجدران المب,*ة ع
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قانون الج�س%ة لعام ١٩٥٩: Èسلسل هر7Ç للحقوق 

 W
XY هـــم األشـــخاص الـــذيـــن اســـتقروا X \aاألصلي X \aي¥J�Vالـــ X \aأن: "الـــمواطن Nتـــنص الـــمادة األو� مـــن الج,ســـ*ة لـــعام ١٩٥٩ ع

�Jــت قــMل عــام ١٩٢٠ والــذيــن حــافــظوا عN إقــامــتهم الــعاد=ــة هــناك حË· تــارJــــــخ 5{| هــذا الــقانــون. تعت̧[ إقــامــة األجــداد Vالــ
 W
XY أن "�ـل مـن ولـد Nالـدرجـة االو�. وتـنص الـمادة ٢ ع W XËة إقـامـة األحـفاد ". =عت̧[ هـؤالء األشـخاص مـن مـواط مـ¤ملة لف[·

ا هو نفسه".  �*¥J�W الج,س*ة =كون ك ·ËJ��Jت أو خارجها ألب كVال

W السـلطة الـتقديـJKـة عN الج,سـ*ة: إذا �ـانـوا قـد أقـامـوا 
XY ـالـلق*ط أو أحـد أشـ¤الـه. تـنص الـمادة ٤e تـتعلق الـمادة ٣ فـ*ما يـتعلق

ـــا مـــتتالـــ*ة عN األقـــل أو لـــمدة ١٥ ســـنة مـــتتالـــ*ة إذا �ـــان عـــ�Kـــ*ا. (٢) اذا �ـــان لـــديـــهم  W لـــمدة ٢٠ عـــام�
Xzـــش¤ل قـــانـــوÆ ـــتJ�Vالـــ W

XY
ف أو eجـJKـمة تـتعلق eـاألمـانـة ؛ (٣)  W جـJKـمة تـتعلق eـال{|

XY سـب الـع¹ش وحـسن الخـلق ولـم تـتم إدانـتهمVوعـة ل وسـائـل م{|
�Jــت. مســلم أو حــد=ــث العهــد Vالــ W

XY ــة��اذا �ــانــوا =ــعرفــون الــلغة الــع�Kــ*ة. أو (٤) اذا �ــانــت لــديــهم مــهارات أو خــدمــات مــطل
eاإلسالم. 

�Jـــت؛ (٢) ولـــد ألم Vـــا إ� (١) الـــشخص الـــذي قـــدم خـــدمـــات قـــ*مة لـــل �JKمـــنح الج,ســـ*ة تـــقديـــ Nو�ـــالـــمثل، تـــنص الـــمادة ٥ ع
؛ (٣) عـرWz̧ مـن دولـة عـ�Kـ*ة  W

XYطـلق أمـه أو تـو WȨ̈غ سـن الـرشـد ووالـدە األجن��Jـت] حe ·ËـلVالـ W
XY] إقـامـته Nـ¥*ة وحـافـظ عJ�كـ

�Jـــت مـــنذ مـــا قـــMل عـــام ١٩٤٥ وظـــل مـــوطـــنه فـــيها حË· صـــدور مـــرســـوم تـــجن¹سه. (٤) غ[\ Vالـــ W
XY طة أن =ـــكون قـــد أقـــامJ |�

W إقامته هناك حË· صدور مرسوم تجن¹سه. 
XY ل عام ١٩٣٠ واستمرMت منذ ما قJ�Vال W

XY ط أن =كون قد أقام |}Æ Wz̧عر
 […]

�Jـــ¥*ة eـــموجـــب أحـــ¤ام أي مـــن الـــمواد 3 أو 4 أو 5 أو 7 أو 8 Vســـب الج,ســـ*ة الـــ¥Kأن "الـــشخص الـــذي ا Nتـــنص الـــمادة 6 ع
ا أن "الـشخص الـذي  ـا eـعد تـارJـــــخ تـجن¹سه؛ مـض*ف� W غـضون 30 عـام�

XY ـات بـرلـمانـ*ةeأي انـتخا W
XY ـتJ�[...] ال =ـحق لـه الـتص

W عـض�Jـة أي هـيئة بـرلـمانـ*ة ".  هـناك مـقاالت أخـرى تـ¥ناول 
XY نهÖشح أو أن يـتم تـعي تـنطبق عـل*ه هـذە الـمادة ال =ـحق لـه ال[·

هن مـــن الـــتMد=ـــل يـــنما تـــعالـــج الـــمادة 11 مـــوضـــ�ع فـــقدان واســـتعادة الج,ســـ*ة. وتـــناقـــش  X وغ[\ \aي¥J�Vات زوجـــات الـــ*Êاألجـــن
طة  الـمادة 13 مـوضـ�ع إسـقاط الج,سـ*ة وتحـدد سـÖنارJـوهـات لـذلـك؛ وتـض*ف الـمادة 14 أن الـتوصـ*ة مـن قـMل رؤسـاء ال{|

W اK¥ساب الج,س*ة.
XY أو األجهزة األمن*ة =مكن أ=ضا أن تؤدي ا� الغاء الج,س*ة. �ما ت¥ناول المادة 21 دور االحت*ال
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W عــــام 1961، إ� اســــ¥Mعاد الــــمجتمعات غ[\ المســــتقرة مــــثل 
XY ــــت المســــتقلةJ�Vل ظــــهور دولــــة الــــMأدى إصــــدار الــــقانــــون، قــــ

ـا لـلقوى 
�
ا وتـوازن ا محـدد� اضـ*ة أو� وثـانـ*ة وفـئات أخـرى مـن الـمواطـنة =ـعالـج تـخص*ص� الـرعـاة الـرحـل. يـMدو أن إ5ـشاء فـئة اف[·

W ذلــك، عN ســÊ*ل 
XY ــماe ،دو أن لــها ســلطة أو وضــع خــاصMيــ W ·Ëوقــت صــدورە. =ــفضل الــقانــون الــمجتمعات المســتقرة ال W

XY
المثال، سلطة منح الج,س*ة. 

W الـــقانـــون، فـــإن مـــسألـــة الـــطائـــفة - ســـ,*ة أو شـــ*ع*ة - ال تعت̧[ 
XY ـــ*ة ســـمة�Kـــاإلســـالم ومـــعرفـــة الـــلغة الـــعe أن الـــتمسك X \aح W

XY
W وقــت إصــدار قــانــون عــام 

XY .الج,ســ*ة الــيوم Wb=ــن عــدJ�W ســ*اق تــك
XY ا � ذلــك. ومــع ذلــك، فWR ســمة يــتم الحــد=ــث عــنها كث[\

W الـــمناطـــق المســـتقرة فـــ*ما 
XY ـــمة، =ـــفوق عـــدد الشـــ*عةéاح الـــحاMذلـــك عـــائـــلة الـــص W

XY ـــماe ،1959، �ـــان عـــدد الـــطائـــفة الـــس,*ة
X 70-٪80 إ� 20- ٪30 مــن الشــ*عة. الــيوم، غــالــب*ة أولــئك الــذيــن هــم  \aة بMــت. حــ*ث تــراوحــت ال,ســJ�Vأصــبح مــديــنة الــ
عـد=ـمو الج,سـ*ة هـم مـن الشـ*عة. =ـجادل الـMعض، eـمن فـيهم مـسؤولـون حـكومـيون، eـأن الـتأمـ*م الجـماWÒ لـعد=Wb الج,سـ*ة 
 Nأسـاس الـطائـفة =عت̧[ ع Nا ألن مـعارضـة أو دعـم الـتج,س ع W لـصالـح الشـ*عة. نـظر�

XÛمـن شـأنـه أن =خـل بـتوازن الـقوة الـطائ
ا مـــــا يـــــتم التعب[\ عـــــن هـــــذا الـــــجانـــــب مـــــن الـــــنقاش، ولـــــVن اإلشـــــارة إ� "الـــــتوازن  نـــــطاق واســـــع وجـــــهة نـــــظر غ[\ الئـــــقة، نـــــادر�
ة االسـتعمارJـة،  W الهـرWQ للف[·

Xzهـذا الـصدد، فـإن اإلطـار الـقانـو W
XYط. وMـالـضe هـذا W XËأو “الـفجوة" =ـمكن أن تع " W

XYالـد=ـموغـرا
 X \aدو أن هــناك حــاجــة إ� قــوانMــش¤ل ضــع*ف، حــ*ث يــÆ خــدم احــت*اجــات الــدولــة الحــديــثة= ، W XËت¹ب أو الــوضــع الضم مــع ال[·

 . WÒالوضع االجتماe طةMح، غ[\ مرت�محددة بوض

�Jـ¥*ة عN أسـاس الـج,س حـ*ث ال ¡سـتطيع الـمرأة مـنح حـقوق الج,سـ*ة وJـمكن أن يـؤدي ذلـك إ� Vأحـ¤ام الج,سـ*ة الـ X تم[\
W الــــMالد. مــــن نــــاحــــ*ة أخــــرى، درســــت �ــــاتــــMة واحــــدة عN األقــــل، الــــدكــــتورة نــــورا 

XY الج,ســــ*ة Wb=ــــادة عــــدد األشــــخاص عــــدJز
W مـــقال بـــتارJـــــــخ 26 ســـÊتم̧[ 2021، كـــ*ف �ـــانـــت الـــ,ساء عـــد=ـــمات الج,ســـ*ة تـــقوم eـــالتجـــ�Kـــة مـــع الـــه�Jـــة ع̧[ 

XY ، W
Xzالـــدعـــ*جا

W 4 نــ¹سان Å ،2021ح الــناشــط والــمعلق الــدكــتور فــايــز الــفايــز أن 
XY .نت مــن أجــل قــلب الخــطاب الــذي يــوصــمهن 11اإلن[·

12ال,ساء عد=مات الج,س*ة ُحرمن من الزواج eحجة أنهن =حملن eطاقة ه�Jة عد=مة الج,س*ة. 

8 عد¬°7 الج�س%ة  7 لل²234ي±� k�2التغ�2ب" التدر"

8 ع¯ الـغالف - تظهـر  H ، 7ـما هـو مب±�
الـ234ـت - هـذە الـصورة لـرجـل مـن الـ>دون ¬ـل3ح bـالـعلم الـوط«8

7 الـــ234ـــت ¬ـــطمحون إÌ اËـــ²ساب عـــادل للج�ســـ%ة والـــتمتع 
بـــÍساطـــة أن الـــ>دون عـــد¬°7 الج�ســـ%ة 89

7 ¬جــــلبها ذلــــك. ع¯ الــــرغــــم مــــن هــــذا الــــطم3ح الــــمعقول ، فــــإن مــــ´ان 
bــــالــــحقوق والــــمسؤولــــ%ات ال«®

7 الـــمجتمع والـــرأي الـــعام قـــد تـــÐÑـــل، مـــع اســـتخدام الـــمصطلحات لـــوصـــفهم ، وكـــذلـــك 
المجـــموعـــة 89

حقوقهم تÐÑلت. 

ون*ة:  ·]Vمنصة م,شور االل Nع W
Xz11 الدكتورة نورة الدع*جا

: ك*ف بنجح الحراك االجتماع لل,ساء  ا أنا أغ[\
�
أنا أغرد إذ

 -hóps://manshoor.com/society/how-social-media-hasreshaped انظر 
W ٩ يونيو ٢٠٢١.

XY والذي تمت مراجعته ,�feminism

hóps://twióer.com/3adeeemQ8/status/1378665856629084162? 12 د.فايز الفايز

W ٨ حJqران ٢٠٢٢. 
XY ارة الصفحةJتمت ز ،s=20&t=CDyvrCKf51knHFpzvb8CRQ

W ارتكبها النظام المركزي أثناء تجد=د eطاقات اله�Jة لألشخاص عد=Wb الج,س*ة، أن: الطالب  ·Ëات الéاالنتهاe ش¤ل �امل، ف*ما يتعلقÆ ،د فايزKوأ
حرموا من التعل*م ؛ خJKجو الجامعات محرومون من حق جمع الوثائق الجامع*ة؛ وعN حرمان الفت*ات من الزواج؛ و ان امرأة مسنة  ماتت أثناء 

X من العمل و ان  النفوس تضيع بÖنهم  \aاب محرومMان الش Nالحج؛  ع
 :Nحتوي ع= WNالج,س*ة =قتلون أنفسهم. النص األص Wb=إشارة إ� أشخاص عد W

XY محروقون ومسمومون وشنقوا "، ر�ما
طلMة حرموا من المدارس 

X حرموا من #شهادات الMدون الجامع*ة  \aومتخرج
بنات حرمن من الزواج ÆسÉب الMطاقة 

عجوز ماتت و�نفسها حج الب*ت 
شاب حرمتوە من العمل 

X محروق ومسموم ومشنوق  \aأرواح فقدناها ب
والسMة مسؤول eضغط بهدف الرشوة
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W السـ¥ي,*ات والسـMعي,*ات 
XY ،ل االسـتقاللMـان أولـئك الـذيـن لـم تـتمكن أ�هم مـن الـ¥سج*ل أو لـم تـتمكن مـن الـ¥سج*ل قـ�

 W
XY ، X \aي¥J�Vدون و الــMالــعمل والــدراســة والــوصــول إ� الــمدارس والــرعــا=ــة الــصح*ة. و�ــان الــ Nــن عJقــادر ، W

XSمــن الــقرن الــما
W أو مــجهول  ·ËJ� غ[\ كــ

�
W الــثمانــÖن*ات. ومــع ذلــك ، أصــبح الــMدون تــدرJــج*ا

XY WÒادل االجــتماMلــلت X \aلeقــا ، Wð13كث[\ مــن الــنوا

اله�Jة. 

W عــــام 1979 والحــــرب 
XY W

Xzالــــح¤م اإليــــرا W
XY \]أعــــقاب التغي W

XY WÒن*ات، وســــط تــــصاعــــد الــــتوتــــر االجــــتماÖمــــنتصف الــــثمانــــ W
XY

 X \aدون إ� مق*مMـلة وتـحول الـJ�ة طـ �Jـ¥*ة سـ*اسـتها الـقائـمة مـنذ ف[·Vاإليـرانـ*ة الـعراقـ*ة 1980-1988، عكسـت الـحكومـة الـ
�Jـت Vـقة غ[\ قـانـونـ*ة. و�ـان مـن الـممكن أن األفـراد والـعائـالت، ر�ـما مـن الـعراق، دخـلوا الـJKـطe ـصورة غ[\ قـانـونـ*ة، أو سـ¤انe

خالل هذا الوقت.  

 X \aـــ¥يون عـــد=ـــمو الج,ســـ*ة يـــتمتعون بـــرعـــا=ـــة صـــح*ة وخـــدمـــات تـــعل*م*ة مـــجانـــ*ة مـــثل الـــمواطنJ�Vعـــام 1986، �ـــان الـــ ·Ëح
 W
XY الج,ســـ*ة Wb=الـــعد=ـــد مـــن الـــحاالت األقـــرب مـــن جـــ*ل الـــح*اة غ[\ الـــمرفـــهة، خـــدم الـــعد=ـــد مـــن الـــرجـــال عـــد W

XY . X \aي¥J�Vالـــ
ة  W الـمدن مـنذ ف[·

XY ـنJKالمسـتق X \aي¥J�Vالـ X \aالـمواطن X \aاخـت*ارات مـهن*ة لـم تـكن شـائـعة ب W_طة، و الـقوات المسـلحة أو ال{|
 X \aي¥J�Vالج,سـ*ة المسـتمدة مـن مـثل هـذە الـخ*ارات الـمهن*ة ، ُ=ـعتقد أن اآلالف مـن الـ Nـلة. مـع احـتمالـ*ة الـحصول عJ�طـ
W عــــام 1987 ، حــــظرت وزارة الــــداخــــل*ة إصــــدار أو تجــــد=ــــد رخــــص 

XY  .الج,ســــ*ة قــــد دخــــلوا هــــذە الــــمهن طــــواعــــ*ة Wb=14عــــد

طة. �ـما حـظر األمـر ¡ـسج*ل السـ*ارات لـهم.  W الـج¹ش أو �|
XY X \aـاسـ¥ثناء أولـئك الـعاملe ،الج,سـ*ة Wb=الـق*ادة لـألشـخاص عـد

W التنقل Æشدة. 
XY تهمJKت، لديها نظام نقل عام محدود، أدى ذلك إ� تقي*د حJ�Vدولة مثل ال W

XY
 W,ـالـجامـعات، مـما حـرم اآلالف مـن الـطالب مـن الـتعل*م الـجامe دون مـن االلـتحاقMعـام 1988 ، ُمـنع أعـضاء مـجتمع الـ W

XY
�Jـ¥*ة، eـما Vنـفس الـعام، أصـدرت وزارة الـعمل والـشؤون االجـتماعـ*ة تـعل*مات لجـميع الجـمع*ات الـ W

XY . WÒوالحـراك االجـتما
، eـفصل أعـضاء الـMدون. �ـانـت هـذە الـقيود مجـرد طـعم ألشـ*اء قـادمـة،  X \aـة الـمحامeـ¥*ة ونـقاJ�Vذلـك الجـمع*ة الـطب*ة الـ W

XY15

�Jت عام 1990 االضطهاد الجماWÒ للMدون. Vى احتالل ال
ّ

. فغذ W
·Yمثل الغزو العرا

X أن eــــعض األشــــخاص  \aح W
XY .ــــاتeــــد مــــن االضــــطراJqمــــ W

XY هMة 1990-1991 وعــــواقــــ W الف[·
XY ــــتJ�Vب غــــزو الــــعراق لــــلÉســــ¡

 عــنها. eــذل آخــرون قــصارى 
�
�Jــت وضــحوا eــأرواحــهم دفــاعــاVون الــ ، دعــم الVث[\ W

·Yــالــغزو الــعراe الج,ســ*ة قــد رحــبوا Wb=16عــد

ات  W خـضم ال¿اع، تـم الـقMض عN الع{|
XYلـم =ـقدرهـم. و X \aـا مـن الـجانب X أن أ=� \aة االحـتالل، مـدرك جهـدهـم لـلMقاء خـالل ف[·

Jدهم.  من األشخاص عد=Wb الج,س*ة وقتلهم و¡{|

W الــقوات الــعسكJKــة 
XY Wªالج,ســ*ة. كعن¿ أســا Wb=لــعد W

Xzاع ، زادت الســلطات مــن إضــعاف الــوضــع الــقانــو X X]أعــقاب ال W
XY

 األشــــخاص عــــد=Wb الج,ســــ*ة، كــــÉش فــــداء لــــلخسائــــر 
�
W خ{ت لــــصالــــح الــــقوات الــــعراقــــ*ة ، جــــعل الــــرأي الــــعام عــــمومــــا ·Ëال

X عـد=Wb الج,سـ*ة عN أفـعال أولـئك الـذيـن تـعاونـوا مـع  \aي¥J�Vجـميع الـ WÒـش¤ل جـماÆ ـة. و�ـدا أن السـلطات تـعاقـبJKالـعسك
ة طــ�Jــلة ، Æــش¤ل  ات أو الــمئات مــن الــجنود مــنذ ف[· �Jــت eــفصل الع{|Vالــقوات الــعراقــ*ة أثــناء االحــتالل. قــامــت حــكومــة الــ
�Jــت أثــناء الحــرب مــن Vــة بــتهمة الــتعاون. ُمــنع آخــرون مــمن فــروا مــن الــJKــم عــسكéل مــحاMــعضهم مــن قــe وحــو�ــم . WÒجــما

العودة. 

W منظور ، تحJKر. ن. 
XY أزمة الخليج ، WNعن االستقرار الداخ WQحث النظاMت المحررة: التغي[\ والJ�Vال ، WȨ̈13 مكت

بوتي,شون ، قسم العلوم الس*اس*ة eجامعة أوسلو: أوسلو ، 1993 ، ص 181-159.

�Jت" ، مجلة Vق األوسط: حالة ال W ال{|
XY تمد=د الحقوق الس*اس*ة" ، WNوسف عJن ماير ، وJKزو ، �اثJر X \a14 المرجع نفسه. ه*ل

علم االجتماع الس*اWª والعسكري ، المجلد. 35 ، العدد 2 (شتاء 2007) ، مطMعة جامعة فلورJدا ، ص 179.

15 نفس المرجع السابق

16 دكتور فايز الفايز 21 ف̧[اير 2021: 

hóps://twióer.com/3adeeemQ8/status/1363497505351208960؟s=20&t=lRPLXexgyHqGE5E4xpO1NA ، تم زJارة 
X ن*اeة  \aالج,س*ة معين Wb=قدمها أشخاص عد W ·Ëالتضح*ات الe اف W 9 يونيو 2022. تغJKدة eاللغة الع�K*ة تدعو الحكومة إ� االع[·

XY الصفحة
�Jت .Vعن دولة ال
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 تأث�l حرب 1991 وÓعادة تص�%ف مجتمع عد¬م الج�س%ة 

7 غـالف الـتق�2ـر - الـعد¬ـد 
ف bـه ، Hـما هـو مـوضـح 89 ®lمع �l7 الـصورة شهـ%د مـن الـ>دون غ

الشهـداء - 89
7 ذلـك الـطاقـم 

b ، 8ـما 89 7 خـدمـة حـما¬ـة الـ234ـت والـ²234ي±�
7 وتـوفـوا 89

7 الـج¨ش الـ234«®
مـمن خـدمـوا 89

7 الخـطوط األمـامـ%ة أثـناء جـائـحة كـوفـ%د -19 لـم يـتم مـنحهم الج�سـ%ة ع¯ الـرغـم مـن هـذە 
89 7 k»الط

التضح%ة. 

W ذلـــك 
XY ـــماe ،10000 شـــخص Wح*ل حـــوا� �Jـــ¥*ة قـــامـــت ب[·Vـــر إ� أن الـــحكومـــة الـــJ1991 و 1993، ¡شـــ[\ الـــتقار WQعـــا X \aب

 .115,000-100- W250.000 إ� حـــوا� Wالـــغ حـــوا�Mعـــدد الـــس¤ان الـــ Wالج,ســـ*ة.  �ـــما انـــخفض إجـــما� Wb=عـــد X \aي¥J�V17الـــ

�Jــــ¥*ة Vعــــام 1991، طــــردت و مــــنعت الــــحكومــــة الــــ W
XYالج,ســــ*ة. و Wb=ت الــــنظرة الــــشعب*ة والــــحكومــــ*ة لــــمجتمع عــــد تغ[\

ــا. وقــد حــرمــت حــكومــة  ــا خــاص�
�
18الــطالب عــد=Wb الج,ســ*ة مــن االلــتحاق eــالــمدارس الــحكومــ*ة، مــما جــعل الــتعل*م م¿وف

X (عد=Wb الج,س*ة) من التعل*م، مما أعاد إنتاج حلقة من الفقر.   \aي¥J�Vت األج*ال القادمة من الJ�Vال

W الــوال=ــة: بــÖنما خــصصت 
XY الج,ســ*ة Wb=ــت تــع*د تــقي*م مــ¤ان األشــخاص عــدJ�Vــدا أن حــكومــة الــe ،ــعد الحــربe ة مــMا�|

X أنـها لـم تـفعل ذلـك لـألشـخاص عـد=Wb الج,سـ*ة،  \aح W
XY ،الـدرجـة األو� والـثانـ*ة W XËـة جـد=ـدة لـمواطJ�الـحكومـة eـطاقـات هـ

X عـد=Wb الج,سـ*ة eـالـعودة. ونـ¥*جة لـذلـك، أصـبح  \aي¥J�Vإقـامـتهم. لـم ُ½ـسمح لـعدد غ[\ مـعروف مـن الـ Wـالـتا�e الـذيـن فـقدوا
ط الــحصول  |}Æ - الــج¹ش والــوظــائــف الــحكومــ*ة األخــرى، إ� جــانــب الــوصــول إ� الــرعــا=ــة الــصح*ة والــتعل*م W

XY الــتوظــ*ف
X عش*ة وضحاها.  \aة صالحة - غ[\ منتظم وغ[\ مستقر بJ�عe Nطاقة ه

W مـحاولـة لـتقي*م الـوضـع 
XY ،ـ¥*ة لـجنة ¡ـسج*ل األجـانـب لـ¥سج*ل األجـانـب والـس¤انJ�Vعـام 1991، أ5ـشأت الـحكومـة الـ W

XY
�Jت، عN ما يMدو. ثم أ5شأت السلطات: Vلل W

XYالد=موغرا
�Jت. ●Vال W

XY الج,س*ة Wb=ة - لفحص الوضع العام لعدJq1993 – - اللجنة المرك
X عــد=Wb الج,ســ*ة eـ "¡ــسج*ل" ● \aي¥J�Vة الــM1996 -  - الــلجنة الــتنف*ذ=ــة ، - لــتنف*ذ نــتائــج هــيئة 1993، أي مــطالــ

 .2000-1996 WQعا X \aات الج,س*ة بMطل
W تــنص عN الــ¥سج*ل األســاWª فــ*ما يــتعلق eخــدمــة الــدولــة، ألولــئك  ·Ëــطاقــة مــراجــعة"، والe" خــصصت الــلجنة الــتنف*ذ=ــة
W هـــذە الـــدراســـة لـــمنظمة ســـالم لـــلد=ـــمقراطـــ*ة وحـــقوق اإل5ـــسان إن األشـــخاص 

XY X \aخـــمسة مـــشارك Wقـــال حـــوا� . X \aالمسجـــل
 . X ـــا مـــن احـــتمال تـــرحـــ*لهم أو الـــتعرض للتمي[\

�
ا مـــن الـــ¥سج*ل، خـــوف X جـــد� \aـــعض الـــحاالت �ـــانـــوا خـــائفe W

XY الج,ســـ*ة Wb=عـــد
�J¥*ة. Vأن 12 ألف شخص لم =فتحوا ملفات لدى السلطات الe ة معلومات تف*د*¥J�Vأصدرت الحكومة ال

ــا (رقــم 20) eــموجــMه ُ=ــمنح 2000 مــن الــMدون  �Jــت آنــذاك، جــابــر األحــمد الــصMاح، مــرســوم�Vعــام 2000، أصــدر أم[\ الــ W
XY

�Jـــ¥*ة �ـــل عـــام، وJـــقال انـــه تـــم تـــجن¹س حـــوا�W 6000 شـــخص حـــ*ث تـــمكنوا مـــن إثـــMات أن عـــائـــالتـــهم ســـكنت Vالج,ســـ*ة الـــ
ا =ــذكــر  ة لــم تــفعل شــÖئ� �Jــت مــنذ عــام ١٩٦٥. و�حســب إحــدى وســائــل اإلعــالم فــإن مــثل هــذە الــوحــدة الــسن�Jــة الصغ[\Vالــ

X ظروفهم المع¹ش*ة.  \a19لتحس

 Nن مـنهم عJ ة 2000-2005 ، مـما أج̧[ الVث[\ �Jـت حـملة قـمع أخـرى عN عـد=Wb الج,سـ*ة خـالل الف[·Vشـ,ت حـكومـة الـ
ا مــن دول جــنوب أو وســط أمــJKــ¤ا. اعت̧[ الــقناصــل الفخــJKــون ومــمثلون آخــرون  �Mة ، غــالــ*Êجــوازات ســفر أجــن Nالــحصول ع
X ، أن الحــملة الــقمع*ة فــرصــة تــجارJــة وقــامــوا بــÊيع جــوازات  \aي¥J�Vــش¤ل عــام الــتجار الــÆ ، Üــ*ة والــوســ��لــدول أمــJKــ¤ا الــجن
W كث[\ مــن األحــ*ان. يــMدو أنــه لــم يــتم الــتحقيق مــن 

XY ــاهــظةe الج,ســ*ة ، بــت¤لفة Wb=عــد X \aي¥J�Vــمثلونــها لــل= W ·Ëســفر الــدول ال
قـMل مـصادر مسـتقلة .فـال يـزال مـن غ[\ الـواضـح مـا إذا �ـانـت الـحكومـات الـمعن*ة تـعلم أن جـوازات الـسفر تـم إصـدارهـا نـ*اeـة 

hóps:// .ران ٢٠٢٢Jq٩ ح W
XY ارتهJدون. غ[\ مؤرخ. تمت زMلألقل*ات والشعوب األصل*ة � ال Wb17 مجموعة حقوق األقل*ات - الدل*ل العال

/minorityrights.org/minoriÿes/bidoon

�Jت" ، مجلة علم االجتماع الس*اWª والعسكري ، المجلد. 35 ، Vق األوسط: حالة ال W ال{|
XY توسيع الحقوق الس*اس*ة" ، WNزو وماير وعJ18 ر

العدد 2 (شتاء 2007) ، مطMعة جامعة فلورJدا ، ص 179.

hóps://.ران ٢٠٢٢Jqارته ٨ جJت عد=مة الج,س*ة ، 21 يوليو 2019 2019: . تمت زJ�Vدون: أقل*ة الMشه ف*له - ال¥Jدو ، Wسنا�É19 دينا ال

 49674107-www.dw.com/en/thebedoons-kuwaits-stateless-minority/a
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NO ال

ــا مــن الــدخــل إ� تــلك الــدول أو - �ــما ُ=ــعتقد عN نــطاق واســع - اســتولــوا  عــنها أو مــا إذا �ــان الــقناصــل الفخــJKــون قــد نــقلوا أ=�
W أعـقMت  ·Ëالـسنوات ال W

XY ـش¤ل عـام: حـ*ث أنـهÆ ـعد إصـدار جـوازات الـسفر ، ال =ـمكن تجـد=ـدهـاe ، األمـوال. ومـع ذلـك Nع
إصـــــدارهـــــا ، eـــــدا أن الـــــدول الـــــمعن*ة أصـــــMحت عN عـــــلم بهـــــذە الـــــممارســـــة واوقـــــفتها. eـــــقدر مـــــا =ـــــكون الـــــممثلون المحـــــليون 
لـــــلحكومـــــات الـــــمعن*ة قـــــد أصـــــدروا جـــــوازات الـــــسفر دون أن تـــــعرف تـــــلك الـــــحكومـــــات أو أن تـــــمتلك �ـــــل الـــــمعلومـــــات حـــــول 
W أنــه لــ¹س هــناك  XËاء المســتحث لهــذە المســ¥ندات الــمزورة =ع الســ*اق ، فــقد تــم اعــتMار جــوازات الــسفر هــذە مــزورة. ان ال{|
أي احــــتمال للتجــــد=ــــد عــــند انــــتهاء الــــصالحــــ*ة ، وأولــــئك الــــذيــــن فــــعلوا ذلــــك =ــــطلق عــــليهم Æــــش¤ل غ[\ من¥{| "الــــMدون مــــن 
X عN الـمدى القص[\ ، فـقد أدت الـعمل*ة  \aنما أدى ذلـك إ� تـنظ*م إقـامـة الـمتقدمÖـة. و�ـJKن لـ¹س بهـدف السخـVدون" ولـMالـ
20إ� تــــéaــــل الــــحقوق األســــاســــ*ة. �ــــما أن امــــتالك جــــواز ســــفر أجنWȨ̈ جــــعل أفــــراد مــــجتمع الــــMدون عــــد=Wb الج,ســــ*ة عــــرضــــة 

ح*ل.  لل[·

ع*ة عN خــطاب الــدولــة eــأن حــامWN ج,ســ*ة هــذا الــجواز -  اء المســتحث لــجوازات الــسفر الــمزورة إ� إضــفاء ال{| س, ال{|
الذين =حملون أسماء قMل*ة من ن*¤اراغوا أو كوستارJ¤ا أو بنما، لم =كونوا ضحا=ا النعدام الج,س*ة ولVن 

. عـــند انـــتهاء صـــالحـــ*ة الـــوثـــائـــق غ[\  W ·ËJ�Vـــدا إ� الـــمجتمع الـــeالـــذيـــن لـــم يـــ,تموا أ " X \aعي eـــدال مـــن ذلـــك "األجـــانـــب غ[\ ال{|
W محاéاة ساخرة مJKرة، "الMدون من الMدون". 

XY ،هؤالء األفراد Nالج,س*ة ع Wb=المتجددة، أطلق أشخاص آخرون عد

e Xــصورة  \aي (قــانــون) 467/2010 بــ¼5ــشاء الــجهاز الــمركــزي لــمعالــجة وضــع*ة المق*م W عــام 2010، صــدر الــمرســوم األم[\
XY

21غ[\ قـــانـــونـــ*ة مـــمثً� الســـتمرار "الـــلجنة" ذات الـــطراز االســـتعماري عـــام 1993 الـــلجنة الـــMد=ـــلة عـــام 1996. وقـــد أدت إ� 

ا eـاسـم الـنظام الـمركـزي،  تـقدم االسـتعمار عN مـا يـMدو و "الـتغJKـب" لـلمجتمع عـد=Wb الج,سـ*ة. ُ=ـعرف الـجهاز الـمركـزي أ=ـض�
W أKـــت��ـــر 2012، قـــام رئـــ¹س الـــوزراء آنـــذاك جـــابـــر 

XY .دا=ـــة أن ½ســـتمر إ5ـــشاؤە لـــمدة خـــمس ســـنواتMالـــ W
XY و�ـــان مـــن الـــمقرر

W غـــضون 
XY دونMار وفـــد زائـــر مـــن مـــنظمة الـــعفو الـــدولـــ*ة إن "حـــكومـــته ســـوف تحـــل قـــض*ة الـــMاح بـــ¼خـــMارك الحـــمد الـــصMالـــم

 ." X \aالماضي X \aالعام W
XY X \aل المسؤولM22خمس سنوات، مع تكرار تعهدات مماثلة من ق

 Nتــم تجــد=ــدهــا ع ، X \aعــام 2017. ومــنذ ذلــك الح W
XY عــام 2015، ثــم مــرة أخــرى W

XY X \aمــددت الــحكومــة واليــتها لــمدة عــام
W عـام 2010، أKدـت شخـص*ات حكـوم*ـة متـتال*ـة، وال 

XY ع*ة الـعامـة. مـنذ إ5ـشائـه أسـاس مـخصص ومـتداول، مـع تـراجـع ال{|
". ¡ـش¤ل  X \aالـواقـع "مـق*مون غ[\ قـانـوني W

XY الج,سـ*ة هـم Wb=أن عـد ،bلـلنظام الـمركـزي، صـالـح الـفضا WNسـ*ما الـرئـ¹س الفع
الـلجنة الـمركـJqـة حـكومـة داخـل حـكومـة حـ*ث تـتمتع eـاالسـتقاللـ*ة الـPامـلة، وخـاضـعة لـلمساءلـة فـقط أمـام مجـلس الـوزراء، 

�Jت. Vال W
XY ش¤ل فردي عن �ل جانب من جوانب ح*اة الشخص عد=م الج,س*ةÆ مسؤولة W_و

ق األوســـط وشـــمال إفـــJKـــق*ا والـــدعـــوات إ� الـــمساءلـــة  W اجـــتاحـــت مـــنطقة ال{| ·Ëـــات االجـــتماعـــ*ة الeوســـط مـــوجـــة االضـــطرا
ا. و�ــــدáً مــــن الــــمطالــــMة  �Jــــت إ� الــــشوارع أ=ــــض�Vالــــ W

XY الج,ســــ*ة Wb=عــــام 2011، نــــزل أعــــضاء الــــمجتمع عــــد W
XY ،والــــشفافــــ*ة

ب¼سقاط الحكومة، طالبوا eحقوق الج,س*ة. ذكر تقJKر صادر عن منظمة العفو الدول*ة عام 2013 أنه: 

�Jـــت، لـــالحـــتجاج عN اســـتمرار انـــعدام Vالـــ W
XY ـــلةJ�ة طـــ X مـــنذ ف[· \aدون، المق*مMمـــدار الـــعام، تـــظاهـــر الـــمئات مـــن الـــ Nع`` 

W والـرعـا=ـة الـصح*ة الـمجانـ*ة 
Xzالـتعل*م الـمجا Nـالـحصول عe ـسمح لـهم½ Wd ،ـ¥*ةJ�Vـالج,سـ*ة الـe ةMالج,سـ*ة لـديـهم والـمطالـ

�Jــ¥يون. اســتمر حــرمــان أL]K مــن 100 ألــف مــن الــMدون مــن Vيــتمتع بــها الــمواطــنون الــ W ·Ëنــفس األســس ال Nوفــرص الــعمل ع

�Jت" ، مجلة علم االجتماع الس*اWª والعسكري، اصدار ٣٥ عدد Vق األوسط: حالة ال W ال{|
XY توسيع الحقوق الس*اس*ة" ، WNزو وماير وعJ20 ر

٢(شتاء ٢٠٠٧) مطMعة فلورJدا صفحة ١٧٩.

X الحالة: مرسوم ا5شاء الجهاز المركزي لمع الجنة أو ض  \aعي X غ[\ ال{| \aة لمعالجة المق*مJqالو�الة المرك (املPالe) 21 النظام المركزي ، أو

hóps://www.carirs.gov.kw/News/ (غ[\ مؤرخ) صورة غ[\ قانون*ةe X \aأو: مرسوم إ5شاء الجهاز المركزي [الجهاز ، النظام] لوضع المق*م
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8

W ٩ حJqران ٢٠٢٢. 
XY ارة الموقعJتمت ز .�%B1%D9%8A

 W
XY ارة الصفحةJتم̧[ � أ=لول 2013. تمت زÊالج,س*ة اآلن، 16 س Wb=دون عدMت: الج,س*ة للJ�Vت: "منع" الJ�V22 منظمة العفو الدول*ة - ال

٨ جJqران ٢٠٢٢.
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https://www.carirs.gov.kw/News/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%258A/
https://www.carirs.gov.kw/News/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%258A/
https://www.carirs.gov.kw/News/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%258A/
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NO ال

الج,ســ*ة. اســتخدمــت قــوات األمــن الــقوة لــتفJKــق الــمتظاهــJKــن وقــامــت eــاعــتقالــهم. قــالــت الــحكومــة إنــها ســتعالــج eــعض 
 " 23ش¤اوى الMدون [...]

W نــفذتــها الســلطات، eــاســتخدام  ·Ëاســتمرت لــمدة عــام واالعــتقاالت الــتعسف*ة الجــماعــ*ة ال W ·Ëــر الــتظاهــرات الJKسجــل الــتق
 و ٣٠ مــنهم �ــانــوا eــحاجــة ا� 

�
W ١٨ شــMاط ٢٠١١، تــم اعــتقال ١٢٠ مــتظاهــرا� ســلم*ا

XY :كث[\ مــن األحــ*ان W
XY الــقوة الــمفرطــة

W أ=ـــار 
XY11 آذار 2011. و W

XY اك عـــن*ف آخـــرM¥ـــعنف. �ـــما وقـــع اشـــe X \aقـــامـــت قـــوات األمـــن بـــتفرقـــة المتجـــمع : WȨ̈تـــدخـــل ط
2012 ، اسـتخدمـت قـوات األمـن الهـراوات والـع�Kـات الـمدرعـة لـتفJKـق حـوا�W 200 مـتظاهـر سـلWb مـن الـMدون eـالـقرب مـن 

 " [...] . W
XÛت*ماء. تم اعتقال ما ال =قل عن 15 ناشطا وصح

. ال  X \aــي¥J�ــ الVــ ا عNــ المــتظاهـKـJنــ غ[\ W المــوجـوـد مسMــق�
Xzأوائــل عــام 2012، ذكـرـت الحــكومةــ أنهــا ستــطبق الحظــر القــانوــ W

XY
W الذاKرة الح*ة. 

XY الج,س*ة Wb=ن عدJKة للمتظاه*¥J�Vل الدولة الMمن ق WÒجما W
|eعمل وح ]̧Kيزال هذا هو أ

 W
XY دونMعـــام 2019، وســـط ضـــغوط اجـــتماعـــ*ة وســـ*اســـ*ة مـــتنامـــ*ة ومتجـــددة، الن ضـــمانـــات الـــحكومـــة لحـــل قـــض*ة الـــ W

XY
وع قـانـون  ، وضـعت الـحكومـة، مـن خـالل رئـ¹س مجـلس الـنواب، مـرزوق الـغانـم، م{| |ªغـضون خـمس سـنوات �ـانـت تـتال
حت الـــحكومـــة  X وعـــد=Wb الج,ســـ*ة. لـــVنها لـــم تـــفعل. eـــدáً مـــن ذلـــك، اق[· \aالـــمواطن X \aط الـــعالقـــات بMيهـــدف إ� إعـــادة ضـــ
 Nالــــنظام الــــمركــــزي والــــذيــــن ســــ*قدمــــون دلــــ*ً� ع W

XY X \aدون المسجــــلMــــلة للتجــــد=ــــد لــــلeــــا قــــا تــــصارJــــــــح إقــــامــــة لــــمدة 15 عــــام�
W غـضون عـام واحـد سـ*عت̧[ون "أجـانـب 

XY " W
Xzتـصحيح وضـعهم الـقانـو" W

XY "تهم األصـل*ة". أمـا أولـئك الـذيـن "فشـلواÖج,سـ"
W المستقMل. 

XY ساب للج,س*ة¥Kألي ا X \aي,تهكون القانون" وغ[\ مؤهل

وع قـــانـــون خـــاص بـــها.  W ال̧[لمان، بـــتقد=ـــم م{|
XY ـــ¥*ة، مـــن خـــالل حـــلفاءJ�Vالـــ X \aل الـــطعن، قـــامـــت جـــمع*ة الـــمحام*Êســـ Nع

وع  ح الم{| ". واق[· X \aعي X غ[\ ال{| \aمـن مـفهوم "المق*م áًـدe ،أنـها مـش¤لة انـعدام للج,سـ*ة Nـالـمش¤لة عe وع ف الم{| =ع[·
W لـــــهؤالء الـــــMدون الـــــذيـــــن لـــــم =ـــــحصلوا عN "إدانـــــات  XËالتحـــــد=ـــــد األم W

XY \]ط الـــــعالقـــــات مـــــن خـــــالل إحـــــداث تغيMإعـــــادة ضـــــ
وع  نـــــهائـــــ*ة" (مـــــن قـــــMل الـــــمح¤مة) فـــــ*ما يـــــتعلق eـــــاإلجـــــراءات المتخـــــذة لـــــلمطالـــــMة eـــــحقوق الج,ســـــ*ة. ســـــ*مكن هـــــذا الم{|
األشـخاص عـد=Wb الج,سـ*ة مـن تـجاوز "الج,سـ*ة األصـل*ة" الـمخصصة لـهم مـن قـMل الـنظام الـمركـزي. �ـما نـص عN هـيئة 

23 نفس المرحع السابق
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وزارة الــــخارجــــ%ة األمــــ�2ــــك%ة، مــــكتب الــــد¬ــــمقراطــــ%ة وحــــقوق اإل¢ــــسان والــــعمل - 
تقار2ر الدول لعام 2021 حول ممارسات حقوق اإل¢سان: ال234ت (مقتطفات): 

W الـــواقـــع عـــد=Wb الج,ســـ*ة. قـــام 
XY دون أخـــفوا ج,ســـ*اتـــهم "الـــحق*ق*ة" ولـــم =ـــكونـــواMزعـــمت الـــحكومـــة أن مـــعظم ســـ¤ان الـــ

W ذلـــك الـــتوظـــ*ف ذي 
XY ـــماe ،ـــد=ـــلةe دون الـــذيـــن =ـــكشفون عـــن ج,ســـ*ةMمـــسؤولـــو الـــو�ـــالـــة بـــتوســـيع مـــزا=ـــا الـــحوافـــز لـــ¥شمل الـــ

ف حــوا�W 12700 مــن الــMدون eــمطالــبتهم  ا لــلو�ــالــة الــمركــJqــة، اع[· األولــ�Jــة والــقدرة عN الــحصول عN رخــصة قــ*ادة. وفــق�
 Nدون الــحصول عMــعض أفــراد مــجتمع الــe دون أنــه عــندمــا حــاولMعــام 2018. ومــع ذلــك، ذكــر قــادة الــ W

XY ج,ســ*ة أخــرىe
W األوراق الـالزمـة. 

·Ûورقـة بـ*ضاء لتل Nدون الـتوقـيع عMـة ، طـلب الـمسؤولـون مـن أفـراد الـJqخـدمـات حـكومـ*ة مـن الـو�ـالـة الـمركـ
W وقت الحق، أفاد "الMدون" أن الو�الة ستكتب رسالة عN الورقة الموقعة تف*د eأنهم =حملون ج,س*ة أخرى. 

XY

e Xـــصورة غ[\ قـــانـــونـــ*ة تـــقع ضـــمن اخـــتصاص  \aـــأن الـــقرارات الـــصادرة عـــن الـــجهاز الـــمركـــزي للمق*مe قـــضت مـــح¤مة الـــنقض
الــقضاء، ونــ¥*جة لــذلــك، فــإنــها قــاeــلة لــلطعن أمــام الــمحاéــم، eــاســ¥ثناء تــلك الــمتعلقة بــوضــع الج,ســ*ة. تــم تــ¤ل*ف الــجهاز 
ها مـن  الـمركـزي eـمنح أو إلـغاء شـهادات الـه�Jـة الـحكومـ*ة أو شـهادات الـم*الد أو الـوفـاة أو الـزواج، وتـوصـ*ات الـتوظـ*ف، وغ[\
الــوثــائــق الــرســم*ة، بــÖنما قــامــت الــلجنة الــعل*ا لــلتحقق مــن الج,ســ*ة بــوزارة الــداخــل*ة بــ¼دارة جــميع قــضا=ــا ســحب الج,ســ*ة 

والتج,س.
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اســــ¥ئناف و�غــــالق الــــنظام الــــمركــــزي نــــفسه، و�عــــادة جــــميع الــــملفات والــــقضا=ــــا إ� وزارة الــــداخــــل*ة. ومــــع ذلــــك، لــــم تــــمنح 
 W
XY ات وجــودهــمMأولــئك الــذيــن ½ســتط*عون إثــ X \aب X الج,ســ*ة لجــميع األشــخاص عــد=Wb الج,ســ*ة. eــدáً مــن ذلــك، فــإنــه =م[\

الMالد قMل أو eعد عام 1965. 

W هــذە الــقض*ة. بــÖنما لــم 
XY ــد مــن الــنظرJqــت، أجــلت الســلطات الــمJ�Vالــ W

XY ــاء��وســط قــلق عــام كب[\ وحــقد، مــع انــ¥شار الــ
X 11 و 14 تــموز 2019 ، اعــتقلت  \aات الج,ســ*ة. بMــز مــطالــJqاإلجــراءات الــرامــ*ة إ� تــع W

XY يــتوقــف ال,شــطاء عــن الــمشاركــة
W 28 �ــانــون 

XY .حــقوق الج,ســ*ة Nع Wbب احــتجاجــهم الســلÉســÆ دونM15 رجــً� مــن الــ W
XÛــش¤ل تعسÆ ــ¥*ةJ�Vقــوات األمــن الــ

X 10 سـنوات ومـ�Oـد عN ثـالثـة رجـال فـ*ما يـتعلق بـتهم غـامـضة تـتعلق  \aاوح ب W 2020، أصـدرت مـح¤مة دنـ*ا أحـ¤امـا ت[·
Xzالـثا

، كـفالـة قـدرهـا 1000  X \aة والسـلوك لـمدة عـام  وأطـلقت �اح 12 آخـJKـن بـناًء عN حـسن السـ[\
ً
fـاألمـن. بـرأت الـمح¤مة رجـe

ة طـ�Jـلة  ـا مـنذ ف[·
�
ا ومـشار� X �ـان نـاشـط� \aا) لـلشخص ل ٥ اشـخاص". أحـد الـمدان ا أمـJKـك*� W (حـوا�W 3280 دوالر� ·ËJ�24ديـنار كـ

W عام 2021. 
XY برأت مح¤مة االس¥ئناف الرجال . WNد الحك*م الفضMهذە الدراسة، ع W

XY

الناشطة خد¬جة الشمري حول وضع ¢ساء ال>دون 

W تــموز 2020 أن هــ�Jــة الــMدون تــتكون مــن مســت�Jــات مــتعددة، تــتضمن أولــئك الــذيــن لــديــهم 
XY أوضــحت خــد=ــجة الــشمري

W الــج¹ش، وأولــئك الــذيــن لــ¹س لــديــهم وثــائــق. وأضــافــت، مــع 
XY X \aي¥J�إمــ¤انــ*ة الــوصــول إ� الــوثــائــق، وأبــناء ألمــهات أو آeــاء كــ

ذلك، أن: 

ا مــن فــئة الــ>دون [...] هــن bــالــÛاد ¬ــع¨شن فــوق خــط الــفقر - إذا تــحقق ذلــك ع¯ اإلطــالق، 
½

"الــ�ساء هــن األÞlË تــهم¨ش
8 وصـول  ألنـهم �ـش´لون الـغالـب%ة العظ° مـنه. لـ¨س لـديـهن خـلف%ات تـعل%م%ة، نـ²%جة اضـطرار األهـل إÌ "الخـلط" ب±�
ا  أطــفالــهم إÌ الــتعل%م. أي أن اآلbــاء يــ²ناو¾ــون ع¯ الــطفل الــذي ¬ــذهــب إÌ الــمدرســة Hــل عــام، وذلــك لــمنحهم جــم%ع½
ض أن  ®lأبـــنائـــهم فـــقط، حـــ%ث ُ¬ف Ì7 1986 و 2003 - أو قـــد يـــؤمـــن الـــتعل%م إÇ8 عـــا bـــعض الـــتعل%م، Hـــما Hـــان الـــحال ب±�

تكون البنات قادرة ليتم تزو2جها." 

W عـام 2003، "�ـانـت هـناك مـMادرة لـتعل*م فـت*ات الـMدون مـن قـMل طـرف ثـالـث، لـVن هـذا لـم =حـل مـش¤لة 
XY وأوضـحت أنـه

W الـتعل*م." وأضـافـت أن الـعد=ـد مـن عـائـالت الـMدون مـحافـظة 
XY ـدهـن مـن الـحقJKحـق*قة وجـود جـ*ل �ـامـل مـن الـ,ساء تـم تجـ

اجتماع*ا: 

ات ع¯ الـعمل مـع األطـفال أو  kl7 ¬ـمكن أن تتخـذهـا ¢ـساء الـ>دون: [إنـهن] مج
"[...] مـما ¬حـد مـن الـخ%ارات الـمهن%ة ال«®

8 أن  7 ح±�
ل%ة الـخاصـة. 89 8 8lجـانـب أعـمالـهن الم Ìل إ 8 8lا. ¬ـعمل الـ>عض مـنهن مـن الم الـ�ساء فـقط، ح«® لـو Hـان األجـر سـäئ½

7 مـــعارض 
7 ¬ـــمكنهن الـــق%ام بـــها 7å "عـــرض األز2ـــاء" أو الـــعمل كـــعارض أز2ـــاء 89

الـــوظـــ%فة الـــمزعـــجة وغ�l اإل¢ـــسانـــ%ة ال«®
ا، مـما ¬ـجعلها الـوظـ%فة الـمناسـ>ة ألنـها وظـ%فة لـل�ساء  ا ¢ـساء مـن الـعائـالت الـمحافـظة أ¬ـض½ دد عـليها غـالـ>½ ®l7 ي

األز2ـاء، وال«®
25فقط." 

واخـتتمت خـد=ـجة الـشمري حـديـثها eـمالحـظة أن 5ـساء الـMدون يـواجـهن مـشاéـل نفسـ*ة حـادة ÆسـÉب 
ا مــا ُيــتوقــع مــنهن أن =ــصMحن أمــهات، eــغض الــنظر عــن خــلفيتهن  �Mأســلوب الــمع¹شة الــمق*د هــذا. غــالــ
ا مــن الــناشــطات مــن  ا=ــد� X ا م[· الــتعل*م*ة، إنــها بــÖئة خــانــقة. مــن نــاحــ*ة أخــرى، أشــارت إ� أن هــناك عــدد�

فئة الMدون. 

W 2020. تمت زJارة الصفحة 
Xzحقوق المواطنة، 28 �انون الثاe حق 5شطاء =طالبونe السجنe ت: أح¤ام مشددةJ�V24 منظمة العفو الدول*ة - ال

hóps://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/kuwait-heavy-prison-sentences-of- .ران ٢٠٢٢Jq٦ ح W
XY

/acÿvists-demanding-rights-of-ciÿzenship

W م¤انها ، بÉساطة ترتدي المالÆس المخصصة ، eدáً من الس[\ عN "المدرج".
XY "اءJهذە الحالة ، تظل "عارضة األز W

XY 25

 20

7 ال234ت واالستجاbات األول%ة 
وع: ظهور جائحة 89 N·نتائج الم

W هــــذە الــــصورة الــــمصورة عN الــــغالف - يــــتحول رجــــل نمWÜ مــــتخ*ل إ� غــــMار: إشــــارة ا� 
XY - ارMالــــغ

W الـMحث ، eـأن 
XY X \aمص[\ الـشخص عـد=ـم الج,سـ*ة. وهـذا =ـمثل الـشعور األوسـع لـلعد=ـد مـن الـمشارك

مستقMلهم أصبح غ[\ مؤكد أL]K من أي وقت مXë ، ن¥*جة لل��اء.
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 W XËعــــام 2020، يــــوضــــح الــــنقاش أدنــــاە، مــــن حــــ*ث ال¥ســــلسل الــــزم ·Ëالــــتطورات االجــــتماعــــ*ة والســــ*اســــ*ة ح W
XY ــــعد الــــنظرe

ا إ� ا=ار - حJqران 2022.  �MJKاط 2020 تقMا من ش وع، eدء� ة الم{| W تم التوصل إليها خالل ف[· ·Ëالنتائج ال ، WÒوالموضو

�Jـت عN تحـدي كـوفـ*د -19 أعـطت Vجـميع أنـحاء الخـليج، =ـمكن الـقول إن ردود الـ W
XY الـعد=ـد مـن الـدول W

XY ـما هـو الـحال�
W الـمراحـل األو� مـن الـ��ـاء. مـما أدى إ� تـفاقـم االنـقسام االجـتماWÒ الـقائـم مـن 

XY الـصحة الـعامـة Nـة لـلنظام الـعام عJ�26األولـ

قMل وتوازنات القوى الجائرة. 

 W
XY ـتJ�Vوصـل كـوفـ*د -19 إ� الـ ، Wëمـركـز الـصقر التخص W

XY ـ¥*ة ومـمارسـة عـامـةJ�ي، طـبMÖة كـ ا لـلدكـتورة شهـد المط[\ وفـق�
 . X \aووهان، الص W

XY الذي أجرى تجارة W
Xzب تاجر إيراÉسÆ 2020 اطM27أواخر ش

�Jـــت Vاذار 2020، أوقـــفت حـــكومـــة الـــ W
XY .عة مـــعقولـــة}Æ أعـــالە، ت¿فت الـــحكومـــة W XËالجـــدول الـــزم W

XY ـــما هـــو مـــوضـــح�
ة وفـرضـت سـلسلة مـن عـمل*ات حـظر  الـرحـالت الـج�Jـة الـدولـ*ة والـمعابـر الحـدود=ـة. لـقد حـظرت التجـمعات الـعامـة الVب[\
. �ـما هـو 

�
W شـدتـها و � أو شـمولـها وتـتفاوت إقـل*م*ا

XY لدان األخـرى - تـتفاوتMالـ W
XY ـما هـو الـحال� - W ·Ëالـتجول أو اإلغـالق، وال

ل و�ــروتــوكــوالت  X X]الم W
XY والــعمل WÒاعــد االجــتماMــت تــداب[\ أخــرى مــثل الــتJ�Vأي مــ¤ان آخــر، قــدمــت حــكومــة الــ W

XY الــحال
 W
XY X \aالــعامل X \aتعي Nفت ع W الــخارج وسهــلت عــودتــهم، و�عان مــا أ�|

XY إ� أوطــانــهم X \aالــقناع. أعــادت الســلطات الــمواطن
الخطوط األمام*ة. 

7 وال²سج%ل 
التوثيق والوضع القانو¦8

الـه23ـة (المسـ²ندات) - هـذە الـصورة لـ>طاقـة الـه23ـة ، Hـما هـو مـوضـح ع¯ الـغالف - تـعكس الـنضال 
8 عــد¬°7 الج�ســ%ة ، لــلحصول ع¯ وثــائــق صــح%حة ودقــ%قة  الــمألــوف لــعدد ال ¬حç مــن الــ²234ي±�
 7

7 صـم%م Hـل الـمظالـم ال«®
89 7å مـن الـحكومـة. إن قـض%ة الحـرمـان مـن الـتوثـيق أو فـرض وثـائـق خـاطـئة

يتعرض لها المجتمع. 

ا  ـا وثـ*ق� Jة والحـرمـان مـن حـقوق اإل5ـسان لـلMدون تـرتـMط ارتـMاط� X �ـما هـو مـوضـح أعـالە ، فـإن الـمعامـلة التمي[\
وع األوسـع الـذي تـرعـاە  W ووثـائـقهم والـتصورات الـعامـة ذات الـصلة لـلمجتمع. هـذا الم{|

Xzـل المسـتمر لـوضـعهم الـقانـوéaـالـتe
ع*ة عـــن الـــمجتمع مـــن خـــالل حـــجب أو مـــصادرة المســـ¥ندات eـــاإلضـــافـــة إ� الـــتنف*ذ الق{ي لـــلوثـــائـــق أو  Xع ال{| X]الـــدولـــة ل

�Jت ، قد أثر عN جميع مجاالت ح*اة المجتمع. Vالe اطهMإن¤ار ارت W
·Ûتتطلب من المتل W ·Ëالمس¥ندات المزورة ال

وJــر المنه̧+W مــن قــMل الــدولــة  X وJــر وثــائــق الــه�Jــة. ان ال[· X �Jــت خــطوات مــتكررة عــن عــلم وعــن قــصد ل[·Vاتخــذت حــكومــة الــ
e Wــعض األحــ*ان لــلحصول عN واحــدة لــلوصــول إ� eــعض جــوانــب 

XY ا الــحاجــة إ� الــرشــوة لــمثل هــذە الــوثــائــق ؛ ولــVن أ=ــض�
�Jت. Vال W

XY الج,س*ة الذين =ع¹شون Wb=عد W
XY الدولة أو الدولة =مثل إحدى المفارقات المتمثلةe طةMالخدمات المرت

W يـولـيو 2020 ، قـال الـناشـط عـMد الـحك*م الفضWN أنـه "هـناك مـحاولـة �ـل 2-3 سـنوات مـن قـMل الـدولـة لـتدم[\ 
XY حـديـثه W

XY
W يــMذلــها الــMدون ألنــفسهم. وهــذا يــؤدي إ� تــدم[\ وثــائــقهم Æــش¤ل مــتكرر ، ومــراجــعة تــارJــخهم  ·Ëال W

·zــتفاء الــذاKــل جــهود اال�
eــــمرور الــــوقــــت." وأضــــاف أن "الــــدولــــة تــــحاول تــــهم¹ش الــــMدون eــــعدة طــــرق مــــختلفة ، مــــن خــــالل الــــفقر واألمــــ*ة والــــسجن 

 ." W ·ËJ�Vالمجتمع ال W
·Yاe والتهد=د ، وهذا =فصلهم عن

وقـــراWg ، حـــ*ث �ـــان الـــتوثـــيق  Æ Ùـــش¤ل كب[\ مـــن خـــالل الـــتصم*م الب[\ XYغ[\ مـــت¤ا W ·ËJ�Vـــاء ، �ـــان الـــمجتمع الـــ��عـــندمـــا حـــل الـــ
X والحـرمـان وت̧[Jرهـما. هـذا الـواقـع  W يـتم مـن خـاللـها الـتعامـل مـع التمي[\ ·Ëاألدوات الـرئ¹سـ*ة ال W_ والـ¥سج*ل W

Xzوالـوضـع الـقانـو
 . لم يتغ[\ مع ال��اء. عN العكس من ذلك ، فقد تفاقمت األمور. ف*ما =e WNعض األمثلة عN مدى ان¥شار هذا التأث[\

، أو  Wªأو الخليج الفار Wz̧التناوب الخليج العرe الذي ُ=طلق عل*ه W
Ùz26 ½ستخدم هذا النص المصطلح المحا=د "الخليج" لإلشارة إ� المسطح الما

ك*ة. خليج الM¿ة eال[·

 COVID-19: ي: التداع*ات الصح*ة لـ ون*ة - الحلقة # 043: دردشة مع الدكتورة شهد المط[\ ·]Vت المنصة اإللJ�V27 من بود�است حب ال

W ١٠ حJqران ٢٠٢٢.
XY 2020/04 ٢١ ن¹سان ٢٠٢٠. تمت تصفحه/hóps://lovingkuwait.com
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https://lovingkuwait.com/2020/04%2520%25D9%25A2%25D9%25A1%2520%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25D9%25A2%25D9%25A0%25D9%25A2%25D9%25A0
https://lovingkuwait.com/2020/04%2520%25D9%25A2%25D9%25A1%2520%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25D9%25A2%25D9%25A0%25D9%25A2%25D9%25A0
https://lovingkuwait.com/2020/04%2520%25D9%25A2%25D9%25A1%2520%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25D9%25A2%25D9%25A0%25D9%25A2%25D9%25A0
https://lovingkuwait.com/2020/04%2520%25D9%25A2%25D9%25A1%2520%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25D9%25A2%25D9%25A0%25D9%25A2%25D9%25A0
https://lovingkuwait.com/2020/04%2520%25D9%25A2%25D9%25A1%2520%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25D9%25A2%25D9%25A0%25D9%25A2%25D9%25A0
https://lovingkuwait.com/2020/04%2520%25D9%25A2%25D9%25A1%2520%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25D9%25A2%25D9%25A0%25D9%25A2%25D9%25A0
https://lovingkuwait.com/2020/04%2520%25D9%25A2%25D9%25A1%2520%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25D9%25A2%25D9%25A0%25D9%25A2%25D9%25A0
https://lovingkuwait.com/2020/04%2520%25D9%25A2%25D9%25A1%2520%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25D9%25A2%25D9%25A0%25D9%25A2%25D9%25A0
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NO ال

W ، ظهـر فـ*ه 
XzـوJqدو مـن بـرنـامـج تـلفMمـا يـ Nع ، WÒوسـائـل الـتواصـل االجـتما N14 مـارس 2021 ، ان¥{| مـقطع فـ*ديـو ع W

XY
تMة عN مـنع الـزواج (المسجـل) هـو أن السـلطات ال تـصدر شـهادات مـ*الد ، مـما =ـع*د إنـتاج  امـرأة تـوضـح أن أحـد اآلثـار الم[·

دورة الحرمان والتجJKد. 

W 4 يـونـيو 2021 ، نـقل الـدكـتور فـايـز الـفايـز نـMأ رفـض السـلطات الـسماح eـدفـن شـخص عـد=ـم الج,سـ*ة مـن ذوي اإلعـاقـة ، 
XY

eعد وفاته ÆسÉب عدم وجود eطاقة ه�Jة. 

�Jـ¥*ة واجهـت Vن الـحكومـة الـVـاب الـتج,س" لـe صـح*فة السـ*اسـة أن "الـحكومـة تـغلق W
XY 12 يـونـيو 2021 ، ذكـر مـقال W

XY
ا "تهــد=ــدات بــرلــمانــ*ة لـ" تــدوJــل مــلف الــMدون ". ذكــر الــمقال أنــه eــموجــب أحــ¤ام 2000/2001 الــمتعلقة eــالــتج,س ،  أ=ــض�
ا ، ســـتصبح  ة"  ولـــVن مـــن اآلن فـــصاعـــد� W "الـــسنوات األخ[\

XY مـــن 3500 شـــخص L]Kـــت الج,ســـ*ة ألJ�Vمـــنحت حـــكومـــة الـــ
. تــــم ¡ــــشك*ل طــــابــــع الــــقرار الــــمMلغ عــــنه مــــن خــــالل "مــــش¤لة عــــدم الــــتوازن  وط مــــنح الج,ســــ*ة أÅ L]Kامــــة Æــــش¤ل كب[\ |�
W أضـــيق الحـــدود ، 

XY نVســـ¹ستمر ولـــ " X \aالـــرغـــم مـــن ذلـــك فـــان "مـــنح الج,ســـ*ة لغ[\ الـــمواطن Nالـــشائـــكة" وع W
XYالـــد=ـــموغـــرا

W تــحتاجــها  ·Ëمســتوى الــتخصصات ال Nوط فــقط ، والــذيــن لــديــهم حــاالت نــادرة ومــرتــفعة وع ألولــئك الــذيــن ½ســتوفــون ال{|
�Jـت غ[\ مسـتعدة لـمنح الج,سـ*ة Vـأن حـكومـة الـe لغ عـنهMالـتصور الـم W_ " W

XYالـدولـة ". ان مـش¤لة "عـدم الـتوازن الـد=ـموغـرا
لــألشــخاص عــد=Wb الج,ســ*ة ÆســÉب االعــتقاد eــأن 5ســMة أعN مــن الــمجتمع - إن لــم تــكن األغــلب*ة - هــم مــن الشــ*عة ولــ¹س 
W ت,تWb إلـيها األ�ة الـحاéـمة. لـذلـك إن تـجن¹س الـMدون  ·Ëالـدولـة والـطائـفة الـديـ,*ة ال W

XY الـسنة. ½ـش¤ل الـسنة حـالـ*ا األغـلب*ة
 . W XËالج,س*ة من شأنه أن =ضعف األغلب*ة العدد=ة للمجتمع الس Wb=عد

W مـن الـغالف.  
Xzـسار السـطر الـثا½ Nـت - الـصورة الـموجـودة عJ�Vزجـاجـة الـ" W

XY ونÅـأنـهم مـحاe دونMـشعر اآلالف مـن الـ½
W 26 يــولــيو 

XY .ــقة حــول هــذە االزمــةJKالــسفر مــثل أفــراد األ�ة الــذيــن هــم مــواطــنون مــن الــمحتمل أن تخــلق طــ W
XY ةMان الــرغــ

X عــاWQ 2014 و 2018 ، دفــع �ــل مــن 1700 شــخص عــد=ــم الج,ســ*ة رشــاوى eــق*مة 3000  \aــالغ عــن أنــه بe2020 ، تــم اإل
W ، أو أL]K مـن 13  ·ËJ�X ديـنار كـ \aـلغ مجـموعـها أر�ـعة مـاليe ، (ـرJKـة هـذا الـتقeوقـت كـتا W

XY ا ا أمـJKـك*� W (9814 دوالر� ·ËJ�ديـنار كـ
X عــد=Wb الج,ســ*ة الــحصول عــليها.  \aي¥J�Vــحق لــل= W ·Ëــموجــب الــمادة 17 - والe إلصــدار وثــ*قة الــسفر ، WiJKمــليون دوالر أمــ
W يـولـيو � تـموز 2020 ، 

XYالـعمل*ة ، و Nاف ع قـام وكـ*ل وزارة الـداخـل*ة الـمساعـد الـلواء الشـيخ مـازن و�حسـب مـا ورد eـاإل�|
e Xدعوى قبول رشاوى. ذكرت أخMار الخليج أنه:  \aاحتجزت السلطات مسؤول

ء. ان مــش´لة الــوHــالــة الــمركــ2èــة أنــها تــصنف الــناس  7
NO 2ــة [الــنظام] لــمعالــجة أيèــالــة الــمركــHالــو Ìعــل%ك أن تــذهــب إ"

 ، 7
7 بــäنما ¬ــكون الــشقيق اآلخــر مــن أصــل ¬م«8

ا مــن أصــل عــرا9® ا واحــد½
½
عــشوائــ%ا. ع¯ ســé%ل الــمثال ، ســ%حددون شــق%ق

ح«® لـو Hـان لـديـهم نـفس الـوالـديـن "، أوضـح الـمصدر. وتـابـع الـمصدر قـائـëً: "الـفساد وحـق%قة أنـه ال ¬ـمكنك رفـع دعـوى 
�سمح bحدوث رشوة ع¯ هذا النطاق الواسع". 

 Nقة عMة الـــعمل الـــمط X أن الـــحكومـــة أصـــدرت الئـــحة لـــتطبيق شـــ¤ل مـــن أشـــ¤ال تـــأشـــ[\ \aيـــنايـــر 2021 ، أفـــاد أحـــد المعلق W
XY

عد=Wb الج,س*ة. 

W نــفس الشهــر ، ورد أن الــنظام الــمركــزي طــلب مــن الــج¹ش تــعليق رواتــب األشــخاص عــد=Wb الج,ســ*ة eــاســ¥ثناء األمــاKــن 
XY

W استوفوا فيها متطلMات النظام المركزي. نتج عن ذلك مزاعم eأن "الن¥*جة = ال رواتب ما لم تعلن ج,س*ة زائفة"  ·Ëال

 3 W
XY ي W إشـارة إ� الـVشف المسـتمر عـن الـوثـائـق الـمزورة لـألشـخاص عـد=Wb الج,سـ*ة ، دعـا الـمعلق محـمد هـا=ـف المط[\

XY
أبJKل 2021 إ� اتخاذ إجراءات قانون*ة ف*ما يتعلق eالرشوة المستخدمة إلصدار وثائق السفر. 

W األشهــر الــساeــقة ، بــتعليق الخــدمــات 
XY ، ز أن الــنظام الــمركــزي أمــر الــبنوك ·]Jن األول 2021 ، ذكــرت و�ــالــة روJ |}¡  14 W

XY
ـا) ، مـن عـد=Wb الج,سـ*ة  ي ، عـامـل الخـط األمـاWQ ، (26 عـام� X X]دون: ذكـر أحـمد العMالج,سـ*ة مـن فـئة الـ Wb=الم¿ف*ة لـعد
W ، مـــما أدى إ� تجـــم*د 

XY¿ـــه المeـــعد تـــعليق حـــساe وقـــراطـــ*ة W مـــتاهـــة ب[\
XY األشهـــر الـ 14 الـــماضـــ*ة Xëـــت ،أنـــه قJ�Vالـــ W

XY
 Nــت إ� تــأث[\ كــوفــ*د عJ�Vت الــمقالــة ســلوك حــكومــة الــÉخــضم جــائــحة  كــوفــ*د-١٩. و5ســ W

XY ه ومــدخــراتــهMالــوصــول إ� راتــ
ا  ي مــا لــم "يــوافــق عN أن =ــكون مــواطــن� X X]ــطاقــة إقــامــة أحــمد العe مــالــ*ة الــدولــة. ومــع ذلــك ، رفــض الــنظام الــمركــزي تجــد=ــد
W عـــام 1934 قـــMل أن 

XY ا XÅي ألبـــ*ه �ـــان حـــا X X]ـــت وأن جـــد العJ�Vالـــ W
XY ـــد أنـــه ولـــدKا". وذكـــر الـــمقال أن والـــدە �ـــامـــل أ عـــراقـــ*�

W عام 1961. 
XY ة المتحدةVاستقاللها عن الممل Nت رسم*ا عJ�Vتحصل ال
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لـــم تـــتمكن مـــنظمة ســـالم مـــن الـــعثور عN أي بـــ*انـــات رســـم*ة حـــول أولـــئك الـــذيـــن تـــم تجـــم*د حـــساeـــاتـــهم الم¿ف*ة ÆســـÉب 
W الـقطاع 

XY X \aوعـامل X \aJKوعـسك X \aحـكومي X \aن وسـائـل اإلعـالم المحـل*ة قـالـت إنـها تـضم مـوظفVتـدخـل الـنظام الـمركـزي ، "لـ
ل والـد=ـه ، Æـسقف مـن  X X]م W

XY ـدون راتـب ، يتحـدثe ا ي أنـه ال =ـمكن ألحـد أن =ـع¹ش 14 شهـر� X X]الـخاص". وأضـاف أحـمد الع
W منتج للنفط.  XËلد غe W

XY أحد أفقر األح*اء W
XY ، األلواح المعدن*ة

W ذلــك 
XY ــماe ، جــميع مــجاالت الــح*اة األخــرى Nشــدة عÆ ــش¤ل مــوثــق ومسجــل، أن هــذە التحــد=ــات تــؤثــرÆ تضح أدنــاەÖســ

W تــم االســ¥شهاد بــها لهــذە  ·Ëــا ال ســMل الــع¹ش والــتوظــ*ف والــتعل*م والــحصول عN الــرعــا=ــة الــصح*ة. األســMاب األL]K شــيوع�
W االســتطالع الــMالــغ 

XY X \aــ¥*ة صــالــحة. أشــار الــعد=ــد مــن الــمشاركJ�الــمش¤الت _W أن الــMدون لــ¹س لــديــهم eــطاقــات هــ�Jــة كــ
�Jت. Vالرعا=ة من حكومة ال W

XY نقص عام Nا إ� أن هذا مؤ�| ع عددهم 104 شخص�

س>ل الع¨ش والعمل 

7 غــالف الــتق�2ــر - تــم الــعثور ع¯ نــخ%ل 
نــخ%ل الــتمر - هــذە صــورة لــنخ%ل الــتمر ، Hــما هــو مــوضــح 89

7 جـميع أنـحاء الـمنطقة وهـو مـصدر أسـا7O لـلغذاء والـتوظـ%ف لـمجتمع الـ>دون. ومـع ذلـك ، 
الـتمر 89

ا مع تقلص س>ل الع¨ش وفرص العمل ، ومعهما تتأثر جودة الح%اة Áشدة. 
½

ال يزال المجتمع مهمش

W جـهود 
XY X \aالخـطوط األمـامـ*ة إ� الـمواطن W

XY الج,سـ*ة Wb=عـد X \aي¥J�Vـاء ، انـضم عـمال الـرعـا=ـة الـصح*ة الـ��مـع اشـتداد الـ
W 12 مـارس 2020 ، تـقدم أL]K مـن 

XY ع�W أنـه مـنذ فـتح فـرص الـتط ·ËJ�Vالـ W
Xzحـما=ـة الـصحة الـعامـة. وذكـر مـديـر الـدفـاع الـمد

X عـد=Wb الج,سـ*ة. ومـنهم مـن أصـبح "شهـداء" أي مـثل جـنود األجـ*ال  \aي¥J�Vذلـك اآلالف مـن الـ W
XY ـماe ، 25 ألـف شـخص

�Jت. Vخدمة ال W
XY ح*اتهمe قة الذين ضحواeالسا

X عـد=Wb الج,سـ*ة لـم يـتمكنوا  \aطبي X \aـأن وزارة الـصحة رفـضت تـوظـ*ف مهنيe تـف*د W ·Ëـر الـناشـئة الJومـع ذلـك ، وسـط الـتقار
ا  ات مــن مســتخدWQ تــ�J[· هــاشــتاغ ، داعــ*� مــن جــمع شــهادات الــدرجــات الــعلم*ة ÆســÉب قــيود الــنظام الــمركــزي ، أ5ــشأ الع{|
 W ·Ëـالـظروف الـمنهكة الe WÒـادة الـوJز W

XY الج,سـ*ة. سـاعـد الـهاشـتاغ Wb=اء والـممرضـات عـدMوزارة الـصحة إ� الـتوظـ*ف األطـ
تؤثر عN نوع*ة ح*اة األشخاص عد=Wb الج,س*ة. 

W أبـJKـل e 2020ـعنوان `` أزمـة كـوفـ*د والـو�ـالـة الجـد=ـدة 
XY W+̧Kالج,سـ*ة ، تـومـاس مـا Wb=قـضا=ـا عـد W

XY \]أشـار الـمعلق والخب
 Wb=الخـطوط األمـامـ*ة عـد W

XY مـجال الـرعـا=ـة الـصح*ة W
XY X \aـت '' ، إ� أن اسـتعداد الـعاملJ�Vالـ W

XY الج,سـ*ة Wb=دون عـدMلـل
e ، Wــــالــــنظر إ� أن الخــــطاب 

Xzغ[\ األنــــا W XËاف الــــعام بــــواجــــبهم الــــوط الج,ســــ*ة لــــلتقدم للخــــطوط االمــــامــــ*ة قــــد أدى إ� االع[·
W والء الMدون للدولة [...]. واخ̧[ ماW+̧K أنه: 

XY �ًJ�الحكوWQ الرسWb قد ش¤ك ط

7 مـنتصف شهـر مـارس ، سجـل عـدد مـلحوظ مـن األطـ>اء والـممرضـات عـد¬°7 الج�سـ%ة اسـماءهـم. و¾ـخالف ذلـك ، 
89"

تهم الـتعل%م%ة ، وقـد ثـابـر  kl7 مـجاالت خ
7 الـقطاع الـعام 89

تـم اسـ²>عاد هـؤالء األفـراد أنـفسهم مـن إمـ´انـ%ة الـعمل bـأجـر 89
ون ع¯ مواجهة عق>ات شد¬دة من أجل إÐمال تعل%مهم وا²Ëساب المؤهالت.  �lال4ث

X عـــــد=Wb الج,ســـــ*ة مـــــن خـــــالل وســـــم   \aالطبي X \aام المهني X X عN تـــــ�e ·]Jـــــال[· \aات مـــــن المعلق ة ، أقـــــر الع{| خـــــالل نـــــفس الف[·
 X \aي¥J�Vـت" و "عـد=ـمو الج,سـ*ة هـم صـمام األمـان لـألمـة". أعـرب الـعد=ـد مـن الـJ�Vعـد=ـمو الج,سـ*ة مسـتعدون لخـدمـة الـ"
 ( ·]J�W ، الـذي أعـرب عـن امـتنانـه (ع̧[ تـ

XÛ*د الـمحسن الملMذلـك رئـ¹س الـوزراء الـسابـق أحـمد عـ W
XY ـماe ، عـن مـشاعـر الـدعـم

�Jت. Vلما قدموە من خدمات ق*مة لل

X عــد=Wb الج,ســ*ة. ومــع ذلــك ، eحــلول  \aي¥J�W الــواقــع بــتوظــ*ف كــ
XY طء أن وزارة الــصحة والــوزارات األخــرى قــامــتMاتــضح بــ

W دفـع الـرواتـب ؛ أو لـم =ـدفـع لـهم عN اإلطـالق. وأشـار 
XY ـطيئةe ـأن الـوزارات �ـانـتe ـر تـف*دJـل ومـايـو 2020 ، ظهـرت تـقارJKأبـ

الـــمسؤولـــون إ� صـــع��ـــات تـــتعلق بـــMطاقـــات الـــه�Jـــة منتهـــ*ة الـــصالحـــ*ة. لـــVن هـــذە الـــتطورات لـــم تـــمنع عـــد=Wb الج,ســـ*ة 
 Wb=عـد X \aي¥J�Vام أن الـ X W رصـ*ف e 22ـالـتفص*ل مـشاركـة وال[·

XY 2020 17 مـارس W
XY |}

ُ
X مـن الـتط�ع. تـناول مـقال 5 \aي¥J�Vالـ

�Jت ضد كورونا – هل تمت م¤افأتهم eالج,س*ة؟" Vخدمة ال W
XY دونMالج,س*ة م¥سائال "ال
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�Jــ¥يون عــد=ــمو الج,ســ*ة ، قــالــت خــد=ــجة الــشمري لـ Vيــواجــهها الــ W ·Ëــالــدخــل الe طةMــالــرســوم غ[\ الــعادلــة الــمرتــe فــ*ما يــتعلق
W التــوظ*ــف ، ال 

XY ــ و�اــالت التــوظ*ــفNا مـاـ =عــتمدون ع ــ الج,س*ــة غاــلMــ� Wb=تــموز 2020 إن األشخــاص عدــ W
XY مــنظمة ســالم

W ل¹ســــت عــــادًة مــــفتوحــــة لــــألشــــخاص عــــد=Wb الج,ســــ*ة. تــــحصل الــــو�ــــاالت ،  ·Ëالــــقطاع الــــعام - مــــثل الــــوزارات ، ال W
XY ســــ*ما

X ، عN الـــرغـــم مـــن أن األجـــر أقـــل مـــما قـــد =كســـMه  \aة مـــن الـــموظف X ، عN عـــمولـــة كب[\ \aل الـــمواطنMـــا مـــن قـــ الـــمملوكـــة عـــموم�
الــمواطــنون ، eــموجــب عــقود محــدودة الــمدة غ[\ محــم*ة eــالــعض�Jــة الــنقابــ*ة. عــالوة عN ذلــك ، يــواجــه مــوظــفو الــMدون 
وط وأحـــ¤ام ســـÖئة لـــلتوظـــ*ف وال =ـــمتلVون مـــزا=ـــا أثـــناء  ا مـــا =ـــكون لـــديـــهم �| �Mمـــن الـــوزارات. غـــالـــ ·Ëرواتـــب غ[\ مـــؤكـــدة ، ح
ت¹ب نـموذWð̧ للهـ*اéـل الـمعممة األخـرى لـلعوز الـدوري  W هـذا ال[·

XY دو أن عـدم الـمساواةMالخـدمـة ، مـثل الـمعاش الـتقاعـدي. يـ
ف عل*ه الدولة.  الذي ¡{|

 Nــــات االقــــتصاد=ــــة �ــــانــــت أســــوأ نــــ¥*جة لـ كــــوفــــ*د ١٩ع��W االســــتطالع أن الــــMطالــــة والــــصع
XY X \a49٪ مــــن 104 مــــشارك Òاد

X عـــن الـــعمل عـــند إجـــراء الـــمسح. �ـــان هـــذا  \aعـــاطل X \aالج,ســـ*ة. �ـــان مـــا مجـــموعـــه 44٪ مـــن المســـتجيب Wb=عـــد X \aي¥J�Vالـــ
W تـم إ5ـشاؤهـا أثـناء الـ��ـاء.  ·Ëدون وكـذلـك الـحواجـز الجـد=ـدة الMا لـلعمل مـن أجـل الـ ÆسـÉب �ـل مـن الـحواجـز الـموجـودة مسـMق�
W الـــقطاع 

XY وظـــائـــف غ[\ مســـتقرة W
XY ا W الـــقطاع الـــعام ، =ـــعمل عـــدد كب[\ مـــنهم يـــومـــ*�

XY الـــعمل Nنـــ¥*جة لـــلقيود الـــمفروضـــة ع
وات عN جــوانــب الــطرق. ومــع ذلــك ،  X¿ــهة والخKالــفا W,ــائe ــت ، مــثلJ�Vالــ W

XY Wbالــخاص أو جــزء مــن االقــتصاد غ[\ الــرس
 Wbالـرس X \aـل مـن الـقطاع� W

XY ـن مـن وظـائـفهمJKات آخـ� انتR الـعد=ـد مـن هـذە الـفرص فـجأة مـع اإلغـالق بـÖنما فـصلت ال{|
W دفع الرواتب. 

XY ات W القطاع العام تأخ[\
XY ما واجه العاملون� Wbوغ[\ الرس

. وقــد تــفاقــم هــذا  X لــحسابــهم الــخاص إ� حــد كب[\ \aتــوقــف عــمل األفــراد الــعامل ، WNPوال W
Ùzعــندمــا تــم فــرض اإلغــالق الجــز

نت. أثـر هـذا  �Jـت مـثل الـعمل والـMحث عـن عـمل قـد انـتقلت ع̧[ اإلن[·Vالـ W
XY ب حـق*قة أن جـوانـب رئ¹سـ*ة مـن الـح*اةÉسـÆ

ـا مـدنـ*ة.  نت وال =ـمتلVون eـطاقـات هـ�Jـة صـالـحة وأرقـام� ا عN الـعد=ـد مـن الـMدون ألنـهم ال ½سـتط*عون الـوصـول إ� اإلن[· �Mسـل
 أو لـــم =ـــحصلوا عN أجـــر. 

�
W أن الـــMدون لـــم يـــتمكنوا مـــن تـــقد=ـــم شـــ¤اوى إذا تـــم فـــصلهم مـــن وظـــائـــفهم ظـــلما XËـــدورە =عe وهـــذا

X من الMدون.  \aت مساعدات مال*ة للعاطلJ�Vذلك ، لم تقدم حكومة ال Nعالوة ع

ـا مـن  X أنـهم فـقدوا وظـائـفهم ÆسـÉب اإلغـالق وتـقل*ص األعـمال ، بـÖنما قـال 26٪ أنـهم عـانـوا عـموم� \aقـال 24٪ مـن المسـتجيب
 . WȨ̈للعالج الط Wدفع اإل=جار والفوات[\ إ� جانب الضغط الما� W

XY ات��صع��ات اقتصاد=ة من ال��اء. وشمل ذلك صع
 

ظروف المع¨شة وحاالت اإلغالق 

الـصفحة الـرئ¨سـ%ة - صـورة الـ34خ ، Hـما هـو مـوضـح ع¯ الـغالف - تـمثل الـعد¬ـد مـن مـنازل األشـخاص 
7 تـتكون مـن الـفوالذ الـمم3ج أو الـ4تل الصخـ�2ـة ، 

7 تـ%ماء ، وال«®
عـد¬°7 الج�سـ%ة ، ع¯ سـé%ل الـمثال 89

7 لألìة .  k»ب الفقر ال�سÍسÁ ء 7O ش´لÁ ا ما تكون مب�%ة وغال>½

W أنـهم =ـع¹شون،  XËالج,سـ*ة =ع Wb=ـا. �ـما ان كـونـهم عـد
�
W الـعمل األقـل أمـان

XY ،( X \aدون رواتـب أقـل (مـثل المعلمMالـ XS28يـتقا

W مـساKـن مسـتأجـرة، تـخضع ألهـواء الـمالك والـظروف االقـتصاد=ـة الـمتقلMة. اسـتخدم الـعد=ـد مـن 
XY ،ـأغـلب*ة سـاحـقةe وذلـك

X عد=Wb الج,س*ة يتقاضون رواتب أقل من  \a22 ف̧[اير 2021 ، أن المعلم W
XY ،هذە الحالة، أبرز الطب*ب والمعلق الدكتور فايز الفايز W

XY 28

 : WNالنص األص W
XY ن. قالJKن اآلخJKأو العمال المهاج X \aالخل*جي X \aالمعلم

X رغم انهم =قومون eذات العملk واالن  \aي¥J�Vوال X \aالوافدين والخل*جي X \aالمعلمe دون =جعل رواتبهم متدن*ة مقارنةMـ ال X \aضد #المعلم X التمي[\
kرواتبهم ال ½ستلموها؟ ·Ëح
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 X \aوسـم "تـخف*فهم مـن اإل=ـجار"، انـضم الـعد=ـد مـن الـنواب إ� الـمدني W
XY .از األمـوال X 29أصـحاب الـعقارات لـغة التهـد=ـد الب[·

وط اإل=جار القاس*ة المفروضة عN الMدون أثناء ال��اء. �ان لذلك تأث[\ ضl*ل.  W تعليق �|
XY 30للتعب[\ عن دعمهم

W مـنطقة عـالـ*ة 
XY آذار 2020 عـندمـا فـرضـت الـحكومـة نـظام إغـالق شـامـل W

XY ةJ X ظهـرت عـالمـات أخـرى عN الـمعامـلة التمي[\
W مـعدالت 

XY ـهeدون ، ول¹سـت مـناطـق ½ـسكنها الـمواطـنون رغـم الـ¥شاMالـعمال الـمهاجـرون والـ We¹ـش¤ل رئÆ ثافـة ½ـسكنهاVالـ
X أن ذلـك أدى إ� حـوادث عن¿Jة إشـ¤الـ*ة. وJـقال إن هـذە eـدورهـا أدت إ� تـأجـيج الـمشاعـر  \aـعض المعلقe ـدKـة. أeاإلصـا

31المعاد=ة للمهاجJKن.   

W تــموز ٢٠٢٠، أKــد أن ســلوك حــكومــة 
XY 

�
X الــرأي الــسابــق، متحــدثــا \aــلة وسجJ�ة طــ ، الــناشــط مــنذ ف[· WNد الــحك*م الفضMعــ

ة كورونا:  �Jت خالل اإلغالق األول لف[·Vال
 7
" سـاعـد ع¯ تـأجـيج الـمشاعـر العن�2ة الـقد¬ـمة وخـطاب الـ4راهـ%ة ضـد" اآلخـر". يـ�تقل الـنقاش مـن فشـل الـدولـة 89

2ر قـرار  kl7 مـ´افـحته والحـد مـن انـ²شارە. هـذا [الخـطاب] جـعل مـن السهـل ت
89 8 مـ´افـحة الـمرض إÌ فشـل غ�l الـمواطن±�

الدولة bعزل تلك المجتمعات [المحددة]." 

�Jـت Æـش¤ل أسـاWª مـناطـق إقـامـة Vسـتهدف فـيها حـكومـة الـ¡ W ·Ëإ� أنـها لـم تـكن الـمرة األو� ال WNد الـحك*م الفضMوأشـار عـ
W عـام 

XY X \aمـن أسـبوع L]Kـت وأJ�Vلـل W
·Yأعـقاب الـغزو الـعرا W

XY ،1991 عـام W
XY لMالج,سـ*ة. قـال إنـهم فـعلوا ذلـك مـن قـ Wb=عـد

2011، وسـط سـلسلة مـن الـمظاهـرات لـعد=Wb الج,سـ*ة لـلمطالـMة eـحقوق الـمواطـنة. إ� جـانـب ذلـك، شـ¤ل هـذا سـ*اسـة 
W "تؤدي إ� فقدان الوظ*فة والراتب".  ·Ëاالختناق" ال"

W طــور الــعمل عN بــناء مــساKــن 
XY ــر أن مــؤســسة اإلســ¤ان الــمدعــومــة مــن الــحكومــة �ــانــتJKــران 2021، ذكــر تــقJq23 حــ W

XY
مـن خـالل إعـالن الـمنطقة "كـMد=ـل لـمنازل الـصليÊ*ة  �Jـت.Vالـ W

XY ـةJمـنطقة صحـراو W_ق الجهـراء ، و 32مـنخفضة الـت¤لفة �|

X عـد=Wb الج,سـ*ة ، و�ـان مـن الـواضـح أن هـذا الجهـد  \aي¥J�Vة مـن الـ X عN أعـداد كب[\ \aوتـ*ماء" – حـ*ث تـحتوي �ـال المنطقت
W د. الـفايـز eـالـرد 

·Yة األخـرى وعـزلـهم. -  قـام الـناشـط الـحقوJ X¿ا عـن الـمناطـق الح 33½ـش¤ل مـMادرة لـنقل هـذا الـمجتمع eـع*د�

�Jت: Vال W
XY ةMدة العنJKلج Wz̧29 طارق عرا

 k...ن: ادفعوا اإل=جارات واالJKعض المالك للمستأجe
hóps://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/959818/02-04-2020-

 -%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83
D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%

 -%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%88%D8%A7
 -D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%

W ١٠ حJqران ٢٠٢٢.
XY ارتهJوالذي تمت ز, D9%88%D8%A5%D9%84%D8%A7%

: #اعفوهم من  WNالنص األص W
XY ران ٢٠٢٢. الوسمJq١٠ ح W

XY ارتهJ٢١ اذار ٢٠٢٠. والذي تمت ز W
XY (barqnewskw@) .برق نيوز W

XY 30 موثق

اال=جار

31 محمد الوقاد، م¿ الع�K*ة 

hóps://masralarabia.net/ (تحل*ل) عات ما هو أت؟Mت لتJ�Vعد الحملة ضد الوافدين.. هل استعدت الe
 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-

 -%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1547287-%D8%A8%D8%B9%D8%AF
 -D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B6%D8%AF%

 -D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86--%D9%87%D9%84%
 -D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%

 -D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88%
W ٩ حJqران ٢٠٢٢.

XY ارتهJتمت ز .D8%A2%D8%AA%D8%9F--%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%

hóps://twióer.com/Almajlliss/status/ طeران ٢٠٢٢، ع̧[ الراJq٢٣ ح W
XYو (Almajliss@) ار اونالينM32 ان المجلس منصة اخ

W ١٠ حJqران ٢٠٢٢.
XY 1407808171679301640 والذي تم فحصه?s=20&t=RNlMQoUCKvJn4j6nwWy3Ww

33 . =ذكر النص األصWN ان: 

 . Wbمنظقة التعل*م جنوب السال W
XY ن منخفضة الت¤ال*فKالمؤسسة السطن*ة تنجز الب,*ة التحت*ة للمسا

المنطقة eد=ل لبيوت الصليÊ*ة وت*ماء مساحة الوحدة ٢٠٠ م[· م�Kــع. 
ان*ة ٢٠٢١-٢٠٢٢ ومنطقة للسكن االس¥ثماري eمساحة ٤٨ الف م[· م�Kــع X بناء ٤٥٠٧ وحدة سكن*ة ضمن م[\
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W قـلب الصحـراء ال تـوجـد بـها 
XY مـنطقة W

XY ، ـ¥*اتJ�Vدون والـ,ساء الـMا ضـد الـ  مـنهج*�
ً
Mـالـقول إن هـذا �ـان "عـزe نـفس الـيوم W

XY
34منطقة سكن*ة أو تجارJة أو ترفيه*ة أو مجمعات أو جامعات قMJKة منها". 

W ظـروف سـÖئة وJـعانـون مـن نـوعـ*ة حـ*اة 
XY االسـتطالع أنـهم =ـع¹شون اآلن W

XY X \a14٪ مـن 104 مـشارك Òـاء ، اد��نـ¥*جة لـل
متدن*ة ، بÖنما قال 8٪ إنهم ُطردوا من منازلهم. 

 

اإلغاثة والمساعدات اإل¢سان%ة 

ة. ¬ـلعب  �l7 لـعائـلة فقOـما هـو مـوضـح ع¯ الـغالف - تـمثل العن� األسـاH ، 8 kl8 - صـورة رغـ%ف الخ klالخ
7 لــلعد¬ــد مــن األشــخاص عــد¬°7 الج�ســ%ة. إنــه ¬ــعكس احــت%اجــاتــهم 

í¦7 الــنظام الــغذا
ا 89 ا رئ¨ســ%½ 8 دور½ klالخ

7 أوقات األزمات. 
اإل¢سان%ة األساس%ة 89

 W
XY ــماe ، الج,ســ*ة Wb=ل عــ¹ش األشــخاص عــدMة ، دعــمت األعــمال الــفرد=ــة والجــماعــ*ة ســ W خــضم هــذە التحــد=ــات الVب[\

XY
Jة ، بـــرعـــا=ـــة وزارة الـــشؤون  W أواخـــر مـــارس 2020 ، جـــمعت 41 لـــجنة خ[\

XY .تـــدعـــمها أجـــزاء مـــن الـــدولـــة W ·Ëذلـــك األعـــمال ال
W غــضون 24 ســاعــة لــتقد=ــم دعــم 

XY ( WiJK29 مــليون دوالر أمــ Wحــوا�) W ·ËJ�X ديــنار كــ \aــ¥*ة ، 9 مــاليJ�Vاالجــتماعــ*ة والــعمل الــ
W الحـــملة 

XY X \aأحـــد الـــمشارك W_ة اإلســـالمـــ*ة الـــعالـــم*ة ، وJ W مـــ¤افـــحة الـــ��ـــاء. وســـاعـــدت الـــمنظمة الخ[\
XY ـــتJ�Vحـــكومـــة الـــ

W الخطوط األمام*ة. 
XY X \aرة والعامل X¿العائالت المت Nــــع المساعدات عJتوز W

XY ، ةJ الخ[\

W تـــغJKـــدة، نXÛ بـــ¹ت الـــز�ـــاة تـــقد=ـــم أي 
XY .رة X¿ة لـــمساعـــدة الـــمجتمعات المتJ ومـــع ذلـــك، لـــم تـــعمل جـــميع الـــمنظمات الخ[\

ـ هذـە الس*ـاسةـ، مـذكـJKنـ المـنظمة eأـن هذـە المـساعدـة ال  ·]J�ات منـ مستـخدWQ تـ 35مـساعـدة لـمجتمع الـMدون. أدان العـ{|

ت,بع من مفاه*م الج,س*ة - أو االفتقار إليها – ولVن من المفاه*م اإل5سان*ة.  
�Jـــ¥*ة Vث[\ مـــن ســـ*اســـات الـــحكومـــة الـــVـــعلن بـــ¹ت الـــز�ـــاة نـــفسه كســـلطة حـــكومـــ*ة مســـتقلة، ومـــع ذلـــك فـــهو ½ســـتوعـــب ال=

X عد=Wb الج,س*ة.   \aي¥J�V36وتصوراتها عن ال

�Jـت Vاالسـتطالع أن حـكومـة الـ W
XY X \a61٪ مـن 104 مـشارك Òـالـنظر إ� وصـولـهم إ� الـمساعـدات اإل5ـسانـ*ة واإلغـاثـة ، ادe

X االعـتMار ، بـÖنما ادعـت الـردود الـفرد=ـة أن قـض*ة الـMدون بـÉساطـة ال تعت̧[ أولـ�Jـة مـن قـMل حـكومـة  \aعe لـم تـأخـذ احـت*اجـاتـهم
�Jت ، مما يؤثر eدورە عN احت*اجاتهم االقتصاد=ة والصحة العامة. Vال

االنتقام والتج�2م واالحتجاز 

اعـتقال - هـذە الـصورة لـ>دون يـتم اعـتقالـه ، Hـما هـو مـوضـح ع¯ الـغالف األمـا7Ç - ¬ـعكس حـق%قة أن 
األشــخاص عــد¬°7 الج�ســ%ة يــتمتعون bحــما¬ــة أقــل أمــام الــقانــون ÁســÍب نــقص أوراق الــه23ــة: الــفقر. 

8 التظاهر ، ع¯ سé%ل المثال ، للمطال>ة bحقوق المواطنة.  7 لغ�l ال²234ي±�
انه من غ�l القانو¦8

ا ،  X أن هــذا الــتقJKــر ال يــركــز عN هجــمات الحــJKــات الــمدنــ*ة ، فــمن الــمهم مــالحــظة أن هــذە الهجــمات اســتمرت أ=ــض� \aح W
XY

ة كوف*د ١٩.  e Wعض الس*اقات ، خالل ف[·
XY وتصاعدت

hóps://twióer.com/ .ران ٢٠٢٢Jq١٠ ح W
XY طeارة الراJران ٢٠٢١. تمت زJq٢٣ ح W

XY    (3adeeemQ8@) 34   د. فايز الفايز

, 3adeeemQ8/status/1407814428012187648?s=20&t=QCQ8HKuFnpSRJ76v_moC_g

hóps://twióer.com/zakat_house/status/1241725122475671553? ٢٢ اذار ٢٠٢٢ W
XY 35 ب¹ت الز�اة

W ١٠ حJqران ٢٠٢٢.
XY ارتهJتمت ز , s=20&t=DHPovgfsWydl0Q1zf2JyMg

36 بناء عN موقعهم، ينص ب¹ت الز�اة عN انه سلطة حكوم*ة مستقلة. انظر hóps://www.zakathouse.org.kw/indexe.aspx ,، تم 

W ٨ حJqران ٢٠٢٢.
XY ارة الموقعJز
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، الـمحاWQ الـذي دافـع عـن األشـخاص عـد=Wb الج,سـ*ة.  X \aحسـ W
Xzاألمـن هـددوا هـا W2021، ورد أن مـسؤو� W

Xzـانـون الـثا� W
XY37

و�حسـب أحـد الـتقارJـر، رفـع الـمدعـون الـعامـون ¡ـسع قـضا=ـا ضـدە مـنذ عـام 2015، وتـمت ت̧[ئته مـنها �ـلها. و�حسـب مـا ورد 
38استهدفت السلطات زوجته أ=ضا. 

 X \aالج,ســ*ة والــعاطل Wb=اب عــدMاســتهدفــوا الشــ X \aي¥J�Vأن تــجار المخــدرات الــ X \a2021، ذكــر أحــد المعلق W
Xzــانــون الــثا� W

XY
 W
XY نها لـم تتخـذ أي إجـراء. وقـال الـمعلق إن األمـر نـفسه =حـدثVـاألمـر لـe ـد أن السـلطات عـلمتKتـ*ماء. وأ W

XY 39عـن الـعمل

X مع شMاب عد=Wb الج,س*ة لحملهم عN العمل لصالح التجار.  \aي¥J�Vة، ح*ث تعامل تجار المخدرات ال*Ê40الصلي

 Wb=ـر أن األشـخاص عـدJKـد الـتقK11 يـنايـر 2021، أ W
XY ،يـتعرض لـها عـد=ـمو الج,سـ*ة W ·Ëسـ*اق أشـ¤ال الحـرمـان الـمكثفة ال W

XY
�Jــت ، حــ*ث =ــجب الــعثور عN كــف*ل لــهم. تــوضــح هــذە Vالــ W

XY ح*ل e Xجــرائــم يــتم نــقلهم إ� مــركــز ال[· \a41الج,ســ*ة الــمدان

 ، X \aي¥J�W يــتم بــها اســتخدام رفــض الــوثــائــق كســالح "لــآلخــJKــن" الــMدون ومــعامــلتهم لــ¹س �ــك ·Ëــقة الJKا الــط الــمعلومــات أ=ــض�
ولVن �أجانب. 

تعل%م 

المســتق>ل - هــذە الــصورة لــتلم%ذة Hــما تظهــر ع¯ الــغالف - تــمثل المســتق>ل الجــما7Æ لــل>دون عــد¬7° 
الج�س%ة. أي ن3ع من المستق>ل س%كون؟ هل س%كون نفس المستق>ل للمجتمع bأÐمله؟ 

W تموز 2020 ، وضع خل*فة ، أحد الذين تمت اس¥شارتهم ، رؤJة قاتمة للطفولة: 
XY وع خالل المشاورة الخاصة eالم{|

 7
وري 89 8ï الـــتعل%م أو أي عـــامـــل آخـــر Ìلـــ¨س لـــديـــهم [ضـــمان] لـــلوصـــول إ .

½
قـــال إن مســـتق>ل األطـــفال لـــ¨س مـــضمونـــا

ء [¬ـقدم ع¯ االنـتحار]  7
NO ـلH 7ñا] أو ين تـنميتهم. ال يـوجـد طـ�2ـق �سـل4ه الـطفل ، ولـ4نه "ُ¬حـرق" [يـتهالـك اجـتماعـ%½

 ."

ال يوجد م¤ان يتجN ف*ه تأث[\ هذا أL]K من مجال التعل*م ، �ما هو موضح أدناە. 

W نـفس الـمشاورة ، لـفت أحـمد جـابـر (بـن سـ�Jـط) االنـ¥Mاە إ� تـأث[\ حـالـة انـعدام الج,سـ*ة عN األطـفال الـصغار 
XY حـديـثه W

XYو
ها عN الوالدين:  ) من خالل تأث[\ W

Ùzش¤ل جزÆ) المدرسة االبتدائ*ة ، وذلك W
XY ل المدرسة أوMمرحلة ما ق W

XY ا - سواء جد�

ع*ة االجــتماعــ*ة مــن خــالل الــحصول عe Nــطاقــة الــه�Jــة] ،  ازهــا لــآلeــاء [أي الــجهود الــمMذولــة الKــ¥ساب ال{| X  'مــن خــالل اب[·
W تــتمحور حــول  ·Ëوضــمان الــحقوق األســاســ*ة ال X \aالج,ســ*ة لــتأم Wb=ذلــها أفــراد الــمجتمع عــدMيــ W ·Ëتــقوض الــدولــة الــجهود ال
الـطفل ، مـن أجـل أطـفالـهم. يـتم مـقا=ـضة الـتعل*م والـرعـا=ـة الـصح*ة لـألطـفال eـالـقوة مـقاeـل الـتاKـ*د عN الـحقوق الـوطـن*ة 
ضة  W عN مـا يـMدو للج,سـ*ة المف[·

Ùzـف وعـشواJqـة عـند قـبول تـخص*ص مـJ�ط الـنظام الـمركـزي إصـدار eـطاقـة هـ عـندمـا ½شـ[·
لمقدم الطلب. 

hóps://twióer.com/3adeeemQ8/ .ران ٢٠٢٢Jq١٠ ح W
XY ارتهJ٢٠٢١، تمت ز W

Xz٥ �انون الثا W
XY  (3adeeemQ8@) 37 د. فايز الفايز

status/1346417057710149633?s=20&t=6uQqiI9zDModYyPQ2a1VaA

W ١٠ حJqران ٢٠٢٢. 
XY ارتهJ٢٠٢١، تمت ز W

Xz٢ �انون الثا W
XY  (3adeeemQ8@) 38 د. فايز الفايز

hóps://twióer.com/3adeeemQ8/status/1346418854000472071?s=20&t=kqCI8x9nRE5IUabwqbI14g

W ١٠ حJqران ٢٠٢٢. 
XY ارتهJ٢٠٢١، تمت ز W

Xz٢ �انون الثا W
XY  (3adeeemQ8@) 39 د. فايز الفايز

deeemQ8/status/1345341489375830016?s=20&t=ANpr1KR6DJHpvNhDji6IXwزhóps://twióer.com/3a

W ١٠ حJqران ٢٠٢٢. 
XY ارتهJ٢٠٢١، تمت ز W

Xz٢ �انون الثا W
XY  (3adeeemQ8@) 40د. فايز الفايز

.hóps://twióer.com/3adeeemQ8/status/1345409824796901377?s=20&t=Qpjlsuen0r9rKglanI_jmA

W ١٠ حJqران ٢٠٢٢. 
XY ارتهJ٢٠٢١، تمت ز W

Xz١١ �انون الثا W
XY  (3adeeemQ8@) 41  د. فايز الفايز

 hóps://twióer.com/3adeeemQ8/status/1348548731969409024?s=20&t=ZoWKLO07gTN0c_Vqwv2dZA
�Jت. الMدون، Vال W

XY ف*ل المسؤول عن تواجد الشخصVمثل العمال الوافدين، أن =كون لديهم كف*ل، وهو ال ، X \aي¥J�Vطلب من جميع غ[\ ال=ُ
�Jت عN أي حال، هم eالتا�W "آخرون" أL]K من خالل إجMارهم عN الحصول عN كف*ل.Vمن ال
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. وأضاف أن: 
�
W المفروض �ان عراق*ا

·zاب الذا W حالة أحمد جابر (بن س�Jط) ، فإن االغ[·
XY

7 أوقـات ازمـة كـوفـ%د١٩، حـ%ث 
7 بـäئة مـناسـ>ة أو داعـمة لـنمو الـطفل. وهـذا ضـار Áـش´ل مـضاعـف 89

"ال ¬ـع¨ش أطـفالـنا 89
 ̄ . الـــطفل مـــّطلع ع 8 ال ¬ـــمنح اإلغـــالق وحـــظر الـــتجول الـــطفل أي مـــ´ان يهـــرب مـــنه مـــن الـــواقـــع الـــقا7O لـــعالـــم الـــ>الغ±�

 ". 7
8ó7̄ والعاط ، والجسدي والعق 7Æمحادثات ومخاوف ال4>ار، مما يؤثر ع¯ نموە االجتما

ا غ[\ مـؤكـد مـن أطـفال الـمدارس االبـتدائـ*ة عـد=Wb الج,سـ*ة قـد =ـلتحقون eـالـمدارس الـحكومـ*ة، فـإن تـغJKـدة  X أن عـدد� \aح W
XY

W صـح*فة األنـMاء، لـماذا ال يـتمكن األطـفال عـد=Wb الج,سـ*ة مـن االلـتحاق 
XY \]ح الـسؤال الـذي أثKاط 2021 أعـادت طـMشـ W

XY
eالمدارس الحكوم*ة؟ 

فـ*ما يـتعلق eـالـتعل*م الـثانـوي، ُ=ـطلب مـن الـطالب عـد=Wb الج,سـ*ة Æـش¤ل عـام االلـتحاق eـمدارس خـاصـة ومـدارس مـدفـوعـة 
W مــدارس 

XY الج,ســ*ة Wb=األجــر ومــدارس غ[\ حــكومــ*ة، �ــما ذكــر الــدكــتور فــايــز الــفايــز: "عــزلــت الــحكومــة [...] الــطالب عــد
W تــموز 2021، وصــف مــشارك عــد=ــم الج,ســ*ة التحــدي المحــدد لــطالب 

XY خــالل الــمشاورات "k X \aي¥J�V42مــختلفة عــن الــ

W امــتحانــاتــهم الــنهائــ*ة. فــقال إن أولــئك الــذيــن لــ¹س 
XY الج,ســ*ة، وال ســ*ما أولــئك الــذيــن ½ــشاركــون Wb=ــة عــدJ�الــمدارس الــثانــ

نت (حـ*ث  لـديـهم أرقـام eـطاقـات هـ�Jـة وطـن*ة ال =ـمكنهم ¡ـسج*ل الـدخـول إ� مـوقـع الـمدرسـة إلجـراء االخـتMارات ع̧[ اإلن[·
 W
XY ب عــدم تــمكنها أو عــدم رغــبتهاÉســÆ ،امــلPــالــe يــتم إجــراؤهــا أثــناء اإلغــالق). و�حســب مــا ورد أغــلقت الســلطات الــموقــع

W المقام األول. 
XY اتMÖت إ=جاد طJKقة للتغلب عN هذا التحدي، عN الرغم من أنها قامت eال[·

�Jـت ومـرتـMطة Vالـ W
XY ـمةéأحـد أعـضاء األ�ة الـحا W_اح، وMد هللا الـصMحت الشـ*خة فـاد=ـة سـعد الـعÅ ،2021 ـرانJqحـ W

XY
W إشـارة ضـمن*ة إ� عـدم حـصول عـد=Wb الج,سـ*ة عN الـتعل*م - أن عـد=Wb الج,سـ*ة 

XY - األقـل Nة واحـدة عJ eـمؤسـسة خ[\
 ". X \aأن =كونوا غ[\ متعلم [الج,س*ة Wb=من عد] ارMVوأنه' غ[\ مقبول لل' W ·ËJ�V43"جزء من المجتمع ال

 7ôالتعل%م الجام

X إ� أن الـعد=ـد مـن عـد=Wb الج,سـ*ة يـMذلـون قـصارى جهـدهـم لـلحصول  \aأشـار أحـد الـمشارك ، W,ـالـتعل*م الـجامe فـ*ما يـتعلق
W الــــق*ام eــــذلــــك ، عN الــــرغــــم مــــن أنــــهم 

XY ون عN الــــدعــــم الــــما�W لــــدراســــة الــــهندســــة أو الــــطب خــــارج الــــMالد، وJــــنجح الVث[\
 W ·Ëلدان الMالـ W

XY ـحاالت يـرفـض فـيها مـوظـفو الـسفارةe عـلم Nـحتاجـون إ� جـواز سـفر الـمادة 17. ومـع ذلـك ، قـال إنـه �ـان ع=
W حـصل عـليها الـطالـب عـد=ـم  ·Ëالـدرجـة أو الـشهادات الـتعل*م*ة األخـرى ال Nجـري فـيها الـطالب هـذە الـدراسـات الـتصديـق ع=
W الــواقــع. و�ــالــتا�W ، ال يــتمكن الــطالب مــن الــحصول عN تــأKــ*د لــدراســاتــهم مــن 

XY X \aي¥J�الج,ســ*ة عN أســاس أنــهم لــ¹سوا كــ
ا  W هـــذە الـــمجاالت. وفـــق�

XY عـــند عـــودتـــهم إ� الـــوطـــن. لـــذلـــك لـــم يـــتمكنوا مـــن الـــعمل Wقـــسم الـــمعادلـــة بـــوزارة الـــتعل*م الـــعا�
 W
XY ــد الــمشارك أن ســ*اســة الــحكومــة فــاقــمت نــقصهاKاء. أMة مــن هــذە الــحاالت مــن األطــ لــلمشارك ، �ــان مــا =ــصل إ� ع{|

X خالل جائحة كورونا ١٩.  \aالطبي X \aالمهني

 X \aي¥J�Vمدارس مختلفة عن ال W
XY دونMة #الM42!مناقشا عدة نقاط، أفاد: عزلتم الطل

، قالت الش*خة فاد=ة الصMاح:  ·]J�43 بناء عN الراeط ع̧[ ت

، ومن غ[\ المقبول ان =كون هناك فرد eالغ من هذە الفئة غ[\ متعلم. W ·ËJ�Vدون جزء من المجتمع الMدهللا: # الMالش*خة فاد=ة سعد الع
 28

8 عد¬°7 الج�س%ة:  العطف المؤس7õ �ساعد ع¯ ز2ادة فرص ح%اة ال²234ي±�

W الـجامـعات الم¿Jة مـن عـدم تـمكنهم مـن الـسفر 
XY الج,سـ*ة الـذيـن =ـدرسـون Wb=الـطالب عـد W

|eـران 2020 ، خJqحـ W
XY"

W تـفرضـها الـحكومـة الم¿Jة. لـVن تـدخـل اتـحاد  ·Ëب قـيود الـسفر الÉسـÆ ، [ Wëـحضور شخe] ـمال االمـتحانـاتéالد إلMإ� الـ
�J¥*ة عN وثائق السفر المطل��ة Vالحصول من السلطات ال W

XY م¿ ساعدهم W
XY X \aي¥J�Vالطالب ال

ون*ة لشهر تموز 2020.  ·]Vالندوة اإلل W
XY مما مكنهم من السفر إ� م¿ الست¤مال امتحاناتهم ". - مشارك
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 Nــــت مــــن الــــحصول عJ�Vالــــ W
XY نــــدوة تــــموز 2020 عــــن اســــ¥*ائــــهم مــــن عــــدم تــــمكن طــــالب الــــجامــــعات W

XY ع̧[ الــــمشاركــــون
 X \aاط 2021 ، أدان أحــد المعلقMشــ W

XY .ــتهم قــد انتهــت صــالحــيتهاJ��Jــت ألن eــطاقــات هــVج مــن جــامــعة الــKشــهادات التخــ
W 10 اذار 2021 ، 

XY .ا� الــجامــعة X \aالج,ســ*ة المنتم Wb=ــادة عــدد الــطالب عــدJqــت لــJ�Vا جــامــعة الــ هــذە الــممارســة ، داعــ*�
X �ــل عــام" وأنــهم  �Jــت تــق*د قــبول الــطالب عــد=Wb الج,ســ*ة eـ "100 طــالــب متم[\Vذكــر الــدكــتور فــايــز الــفايــز أن جــامــعة الــ
W إشـارة إ� نـتائـج الـمدارس الـثانـ�Jـة 

XY - ـد الـدكـتور فـايـز الـفايـزK8 يـولـيو 2021 ا W
XY . "ـا ائـح الـمجتمع األL]K احـت*اج� |� [...]"44

لـــعام 2021 - أن 1254 مـــن طـــالب الـــمدارس الـــثانـــ�Jـــة عـــد=Wb الج,ســـ*ة حـــصلوا عN نـــتائـــج ¡ســـتحق االلـــتحاق eـــالـــجامـــعة 
�Jت. Vجامعة ال W

XY م¤ان Nن 100 فقط س*حصلون عV45ول

W الـحصول عN شـهادة جـامـع*ة كـرافـعة إلجـMار األفـراد 
XY ةMالـنظام الـمركـزي اسـتخدمـوا الـرغـ Wأفـاد شـخص واحـد أن مـسؤو�

وطـــــهم ، وال ســـــ*ما قـــــبول اإلســـــناد الـــــزائـــــف أو  عـــــد=Wb الج,ســـــ*ة عN الـــــ¥سج*ل لـــــلحصول عN وثـــــ*قة هـــــ�Jـــــة eـــــموجـــــب �|
W 8 تـــموز 2021 ، أKـــد الـــدكـــتور فـــايـــز الـــفايـــز أن `` الـــحكومـــة مـــنعت الـــطالب 

XY ، الـــمفروض ألصـــل دولـــة مـــعينة. و�ـــالـــمثل
ا (eـالـلغة  W 9 أ=ـار ، أKـد أ=ـض�

XY .ـطاقـاتـهمe ـالـجامـعات الـخاصـة مـن خـالل عـدم تجـد=ـدe ·Ëالج,سـ*ة مـن االلـتحاق ح Wb=46عـد

�Jـــت أضـــافـــت مـــالحـــظات عN شـــهادات الـــطالب عـــد=Wb الج,ســـ*ة لـــتلفيق اتـــهامـــات eـــاطـــلة  Vـــة) ، أن جـــامـــعة الـــJ X اإلنجـــل[\
ا ألن  : إمـا أن تـقMل تـلف*قنا أو لـن تـحصل عN شـهادتـكk "نـظر� Weاز الـمؤس X لـحصولـهم عN ج,سـ*ات أخـرى kk هـذا هـو االب[·
اف فـعال وال يـوجـد سـÊ*ل السـ¥ئناف قـراراتـهم ، فـإن خـ*ارات الـطالب عـد=Wb الج,سـ*ة تقت¿  الـنظام الـمركـزي لـ¹س لـه إ�|

عN قبول هذا الح¤م أو الس,W لطرق غ[\ قانون*ة للتغلب عN المأزق. 

الوصول إÌ الرعا¬ة الصح%ة 

7 غــالف الــتق�2ــر - تــمثل الــمراحــل األوÌ لــل3¾ــاء ، 
دكــتور - هــذە الــصورة لــلطب%ب ، Hــما هــو مــوضــح 89

8 مـن الـ>دون عـد¬°7 الج�سـ%ة لـتطوعـهم Á·عة لـمساعـدة  8 الطبي±� عـندمـا تـمت اإلشـادة bـالمهني±�
اف bـحق ال4ث�l مـنهم bـأجـر  ®lجـهود الـحكومـة لـلتعامـل مـع األزمـة الـصح%ة. ومـع ذلـك ، لـم يـتم االع

7 الحصول ع¯ الرعا¬ة الصح%ة. 
مقاbل عملهم ، واستمر حرمان مجتمعهم من المساواة 89

 W
XY `` :ـــاء��W الـــسنة األو� لـــل

XY أنـــه X \aـــران 2021 ، أفـــادت الـــمفوضـــ*ة الـــسامـــ*ة لـــألمـــم المتحـــدة لـــشؤون الـــالجئJq21 حـــ W
XY

 Nب عــدم حــصولــهم عÉســÆ ار والــعالجMالج,ســ*ة مــن الــوصــول إ� االخــت Wb=الــعد=ــد مــن الســ*اقــات ، ُمــنع األشــخاص عــد
ات اجـــتماعـــ*ة  W �ـــما تـــم اســـ¥Mعادهـــم مـــن الخـــدمـــات االجـــتماعـــ*ة ، عN الـــرغـــم مـــن حـــق*قة أنـــهم واجـــهوا تـــأث[\

Xzوضـــع قـــانـــو
اقتصاد=ة عن*فة Æش¤ل خاص. 

حــــ*ث انــــه خــــالل الــــجائــــحة، �ــــان مــــن الــــممكن تــــأخ[\ الــــحصول عN عــــالج طJ� WȨ̈ــــع Æــــش¤ل مــــعقول أو رفــــضه أو تــــعق*دە 
ا ، أو االضـطرار إ� الـحصول  بـÉساطـة ÆسـÉب عـدم وجـود eـطاقـة هـ�Jـة - سـواء منتهـ*ة الـصالحـ*ة أو لـم يـتم إصـدارهـا مـطلق�
W 2021 ، أعــرب الــدكــتور فــايــز الــفايــز عــن اســ¥*ائــه مــن حــالــة شــخص عــد=ــم 

Xzن الــثاJ |}¡ 13 W
XY .17 جــواز ســفر الــمادة Nع

�Jـت Vض أن السـلطات حـرمـته مـن الـعالج إ� أن سـاءت حـالـته واضـطر إ� ب[· سـاقـ*ه. لـم ¡سهـل حـكومـة الـ 47الج,سـ*ة ُ=ف[·

44 ح*ث قال: 

W الجامعة ١٠٠ Æس وحاسدهم، وهم اL]K فئات المجتمع حادة وانت تحرض 
XY دون مق*د ب ١٠٠ شخص متفوق �ل سنةMة #الMعدد الطل

عليهم. هللا ½سلMك نعمة الصحة.

45 ح*ث قال: 

: ١٢٥٤؟ س¹سمح فقط ل ١٠٠ متفوق "ممن لد=ه eطالقة صالحة فقط" eااللتحاق eجامعة  Wbالقسم العل W
XY X \aدون الناجحMة #الMعدد الطل

�Jت؟Vال#

46 اKدت تغJKدته ان: 

الحكومة منعت الMدون حË· من االلتحاق من الجامعات الخاصة عن طJKق عدم تجد=د eطاقاتهم

W ١٠ حJqران ٢٠٢٢.  
XY ارتهJ٢٠٢١. تمت ز W

Xzن الثاJ |}¡ ١٣ W
XY (3adeeemQ8@) 47 د. فايز الفايز

hóps://twióer.com/3adeeemQ8/status/1349275765439942657?s=20&t=orE1nZQ6O2WVNMN-Yg5v7Q
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W الــعالج ÆســÉب eــطاقــة هــ�Jــة منتهــ*ة الــصالحــ*ة - حË· ع[L عN وســ*ط.  =ــكشف الــنموذج الــقائــم 
·Û48ســفرە إ� الــخارج لتل

 W
Xzن الـثاJ |}¡ 29 W

XY :ل الـع¹شMالـصحة وسـ X \aب Wbالـحالـة لـلوصـول إ� الخـدمـات الـطب*ة عـن الـتقاطـعات وانـفصال رس Nع
 W
XY ــال{طان.  ســأل الــمتخصصونe ــا �eــا مــصا 2021 ، ســلط الــدكــتور الــفايــز الــضوء عN حــالــة شــاب يــMلغ مــن الــعمر 15 عــام�

W =ـــمكن أن يـــؤثـــر عN خـــص��ـــته. رفـــض 
Ùzم*ا*Vـــة ألن الـــعالج الـــJ�ال{طان عـــما إذا �ـــان الـــشاب يـــJKـــد حـــما=ـــة حـــيوانـــاتـــه الـــمن

X فقط.  \aمخصص للمواطن XÛة ألن المس¥شJ�49مس¥شXÛ الوالدة االحتفاظ eحيواناته المن

X 2020-2021 ، 27 ٪ مــــن  \aــــكورونــــا بe بواÖ47 ٪ أنــــهم أصــــ Òال ١٠٤ شــــخصا الــــذيــــن شــــملهم االســــتطالع ، اد X \aمــــن ب
. ادÒ ٧ مــن  XÛأنــهم ُحــرمــوا مــن دخــول المســ¥ش X \aعة مــن المســتجيبMســ Òاد . XÛاحــتاجــوا إ� دخــول المســ¥ش X \aالــمصاب
ا ، ادÒ أحـدهـم أنـه ُمـنع مـن زJـارة الـطب*ب دون  . وuـش¤ل أL]K تحـد=ـد� XÛـالـمنع مـن دخـول المسـ¥شe ـلوا��X أنـهم قـ \aالـمشارك
إeــداء أســMاب ، بــÖنما أشــار 5 آخــرون إ� أنــهم لــم =ــذهــبوا إ� المســ¥شXÛ ، عN الــرغــم مــن حــالــتهم ، العــتقادهــم أنــه ســÖتم 

رفض العالج. 

e Xــاالســتطالع أن الــ��ــاء وانــع¤اســاتــه االقــتصاد=ــة ، مــثل محــدود=ــة األمــوال الــمخصصة لــلغذاء  \aوذكــر 26٪  مــن الــمشارك
W آثار جانÊ*ة مثل سوء التغذ=ة. 

XY بÉصحتهم ، مما ¡س Nا ع �Mقد أثرت سل ، WȨ̈والعالج الط

الصحة النفس%ة وÓ¬ذاء النفس واالنتحار 

7 غـالف الـتق�2ـر - تـمثل الـسحاbـة الـمظلمة مـن عـدم 
الـظالم - صـورة الـظالم هـذە ، Hـما هـو مـوضـح 89

7 تــــخ%م ع¯ الــــعد¬ــــد مــــن الــــ>دون وهــــم ¬ــــمضون حــــ%اتــــهم. كث�l مــــن عــــد¬7° 
8 والــــهشاشــــة ال«® ال%ق±�

ة ع¯ مسـتق>لهم: آفـاقـهم المحـدودة ¬ـكتنفها الـظالم ، ومسـتق>لهم  �lالج�سـ%ة لـ¨س لـديـهم آمـال كب
غ�l مؤكد. 

X أن  \aــصحتهم الــعقل*ة. ذكــر 41٪ مــن الــمشاركe ــاء��W ألــحقها الــ ·Ëالــذي ذكــرە الــمجيبون هــو الــخسائــر ال ]̧Kــان الــعامــل األ�
 عليهم وعN أ�هم. 

�
ا� سلب*ا العوامل االجتماع*ة والنفس*ة _W األL]K تأث[\

X الـ,ساء. وصـمة الـعار  \aـاألمـراض الـعقل*ة و�=ـذاء الـنفس ، خـاصـة بe ـةeـالـفعل لخـطر كب[\ لـإلصـاe دون مـعرضMإن مـجتمع الـ
االجــتماعــ*ة ، والــظروف المع¹شــ*ة الســÖئة ، وقــلة الــوصــول إ� أي نــ�ع مــن الــدعــم الطWȨ̈ أو الــرعــا=ــة االجــتماعــ*ة ، أو عــدم 
 X \aـــش¤ل مـــأســـاوي بÆ وفـــ*ات الـــ*أس". وهـــو حـــدث شـــائـــع" W

XY بÉع مـــن الـــرعـــا=ـــة الـــطب*ة ، �ـــانـــت الســـ�حـــصولـــهما عN أي نـــ
الMدون. 

X والـعزلـة والـهشاشـة االقـتصاد=ـة مـن  تـم اإلeـالغ عـن االKـتئاب والتفك[\ بـ¼=ـذاء الـذات والتفك[\ االنـتحاري الـناجـم عـن التمي[\
X الMدون أثناء ال��اء.  \aا ب X ، مما =جعلها التج�Kة األL]K شيوع� \aل 34 ٪ من المستجيبMق

ا ، تـم ذكـر  �MـJKجـميع الـحاالت تـق W
XY ، ـاالسـتطالع. ومـع ذلـكe ـاخـتالف الـمشاركe اخـتلفت شـدة تـداعـ*ات الـصحة النفسـ*ة

 : X هم ، االس¥Mعاد االجتماWÒ والتمي[\ الظروف واألمراض المصاحMة. وشمل ذلك ، عN حد تعب[\

W مسـتقMل غ[\ مـوجـود. عـمري 
XY \]ـتئاب والتفكKة والحـرمـان مـن الـحقوق وحـالـة نفسـ*ة مـن االJ¿والعن X ● "أشـعر eـالتمي[\

W العقل*ة ل¹ست ج*دة."  ·Ë25 سنة وأنا عاطل عن العمل. حال
 ".[ W

Xzالوضع القانو] W ·Ëب حالÉسÆ ا ما أحرم من العالج �Mغال W XËاء] ألن��ا [eال �Mلقد تأثرت سل" ●

48 ح*ث أKد: 

وا ساق*ه. ومحروما حË· من السفر للعالج  هذا المJKض من #الMدون �ان محروما من العالج لسنوات ÆسÉب eطاقته، حË· استفحل مرضه و�[·
kذلكe وس*ط ل¹سمح له Nع L]ع ·Ëالخارج حe

49 د. فايز الفايز أطلق عليها اسم "قصة قص*ة"، ح*ث قال: 

ة:  قصة قص[\
طفل من #الMدون عمرە ١٥ سنة، أص¹ب eال{طان 

قMل الMدء eالعالج الV*م*اوي طلبوا منه االحتفاظ Æسائله المنوي الن العالج الV*م*اوي قد يؤثر عN خص��ته 
X فقط. \aي¥J�Vح*امنه الن البنك مخصص للe الوالدة رفض االحتفاظ XÛمس¥ش
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● "[أواجه] العزلة المجتمع*ة واإلحMاط واألف¤ار السلب*ة والقمع النفWe واالضطهاد". 

ذكر آخرون ك*ف ترتMط صحتهم العقل*ة eالصحة الMدن*ة. 

W الجسدـ=ةـ ، فال  ·Ëـة لصـحMاـل,سe تـئاب الحدـيثـة. أمـاKحاـالت اال [ـبÉسÆ] [حاـلةـ] تدـهـور �اـملـ ، ر�مـا W
XY العـقل*ة W ·Ëصحـ" ● 

 .[ W ·ËJ�W المس¥شف*ات الحكوم*ة ÆسÉب انتهاء صالح*ة eطاقة [ه
XY معالجتها W XËمكن=

W الذي فرضه عليهما ال��اء 
XÛب الضغط العاطÉسÆ ةJبوجود أف¤ار انتحار X \aف اثنان من المشارك اع[·

 

ط�ح التطع%م 

 7åســتح�8 االنــتظار الــالمــتناÈ - هــذە الــصورة لــرجــل مــسن يــ�تظر، ع¯ غــالف هــذا الــتق�2ــر - klالص
 ̄ 7 الــ234ــت. Hــان ع¯ الــمجتمع أن ¬ــعتمد ع

ع¯ مــا يــ>دو لــح%اة أفــضل لــمجتمع عــد¬°7 الج�ســ%ة 89
احـت%اطـاتـه مـن الصkl ، وكـذلـك فـ%ما يـتعلق بـöطـالق الـتطع%م ، حـ%ث تـم اسـ²>عادهـم وÓلـغاء أولـ23ـاتـهم 

ع¯ طول الط�2ق. 
 31

8 مجتمع عد¬°7 الج�س%ة  تزا¬د األدلة ع¯ إ¬ذاء النفس واالنتحار ب±�

W مـجتمع الـMدون عـد=Wb الج,سـ*ة. تـعكس صـورة الـمشنقة عN السـطر 
XY نJ ا=ـدة عN إ=ـذاء الـنفس الVث[\ X تـنذر األدلـة الم[·

W حـ*اة الـMدون الحـديـثة. إ� جـانـب الـحاالت الـموثـقة 
XY الـجانـب األ½{ ، شـبح االنـتحار Nالـعلوي مـن صـورة الـغالف ، ع

W 1 مـارس e 2022ـمصدر مـجهول ذكـر أن 13 مـن الـMدون قـد انتحـروا. الـحاالت الـمعروفـة 
XY ـرJKوالمسجـلة ، اسـ¥شهد تـق

 WN= ما� W_ وع لفJKق الم{|

W 2019 أن ●
Xzن الــــثاJ |}¡ 8 W

XY ــــر صــــدرJKذكــــر تــــق .
�
6 يــــولــــيو � تــــموز 2019 - انتحــــر إ=ــــاد حــــمد مــــداث ، 20 عــــامــــا

"وزارة الـداخـل*ة سـعت إ� إeـعاد الـمسؤولـ*ة عـن وفـاتـه بـ¼عـالنـه أنـه �ـان مـدمـنا لـإلجـرام والمخـدرات. "الـشخص 
ــا  ف انــه قــام eــاالنــتحار، عN مــا يــMدو ÆســÉب الــظروف المع¹شــ*ة لــلMدون". تث[\ صــورة إ=ــاد إحــساس� األول المع[·

W الصف الثالث ألسفل ، إ� أقë ال¹سار. 
XY وجهه W

XY الخسارة والطرد والمعاناة. رسم الفنان صورتهe ا �Jفور
e - 2019 Wدر مرسال الفضWN قام eاالنتحار. ●

Xzن الثاJ |}¡ 4
W 2019 - انتحـر زJـد األصـم. وذكـر تـقJKـر نـوفم̧[ 2019 نـفسه أن زJـد eـدر "ع̧[ا عـن شـ¤اوى ضـد ●

Xzن الـثاJ |}¡ 4
 . WÒمـــواقـــع الـــتواصـــل االجـــتما Nة ع W الـــMالد". وذكـــر الـــتقJKـــر أن “الفضWN 5{| مـــقاطـــع فـــ*ديـــو قص[\

XY الســـلطات
W محادثة عN وا¡س اب مع ابنه أKد عصاWQ أنه "مهان للغا=ة". 

XYت ، وJ�Vال W
XY فيها اإلعالم من الظلم iاشت

W 3 مـايـو 2020 ، ●
XY .تـ*ماء W

XY ا مـن مـوالـ*د 1984 انتحـر 3 مـايـو 2020 - أفـادت صـح*فة الـراي مـ*د=ـا أن شـخص�
انتحـــر شـــخص عـــد=ـــم الج,ســـ*ة. لـــم تـــتمكن مـــنظمة ســـالم مـــن الـــعثور عN مـــJqـــد مـــن الـــتفاصـــ*ل حـــول هـــ�Jـــة 
W هـــذا االســـتطالع عN أنـــه انتحـــر ؛ انتحـــر شـــخصان 

XY دون المسجـــلMدو أنـــه رابـــع الـــMـــاســـ¥ثناء أنـــه يـــe الـــشخص
وع.  ة الم{| آخران خالل ف[·

ت ح*اته) ●  ، حرق نفسه بنفسه لVنه نجا من إصاeات غ[\
�
W ، 27 عاما

XÛ*29 �انون األول 2020- طالل الخل)
W غــــرفــــته. أصــــدرت ●

XY ة ، شــــنق نــــفسه*Êخــــالــــد ، 12 عــــامــــا ، مــــن مــــنطقة الــــصلي WN23 ف̧[ايــــر 2021 - ورد أن ع
ا تقJKر م*دل إ½ست آي:  ا حول انتحارە المأساوي ، مردد�

�
�J¥*ة) ب*انVالجمع*ة الطب*ة ال

W الــقائــمة الــطب*ة نــديــن �ــل أشــ¤ال الــظلم 
XY دون ، ونــحنMمــن مــجتمع الــ W ·ËJ�Vاء انــتحار الــطفل الــMالــيوم وصــلتنا أنــ"

W يـواجـهها إخـوانـنا مـن مـجتمع الـMدون. [...] مـا حـدث الـيوم هـو الـن¥*جة الـحتم*ة لـلظروف االجـتماعـ*ة  ·Ëوالحـرمـان ال
W كـفلها  ·Ëام حـقوق اإل5ـسان ال ورة اح[· XÅ لـذلـك فـإنـنا نـدعـو إ� [...] .[دونMالـ] Nئة الـمفروضـة عÖواالقـتصاد=ـة السـ

�Jت." Vصادقت عليها دولة ال W ·Ëوالمواثيق ال W ·ËJ�Vاإلسالم وكذلك الدستور ال
ا ، شنق نفسه من شجرة ● 28 مارس 2021 - ورد أن =عقوب مفKح عMد هللا ، 26 عام�
● XËبنفسه من الطابق الرابع من المب ·Û15 ف̧[اير 2022 - ورد أن حمد عب*د أل
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�Jــت قــد أعــدت بــرنــامــج تــطع*م شــامــل وقــررت ، حســMما ورد ، إعــطاء الــتطع*م Vحــلول 24 �ــانــون األول 2020 ، �ــانــت الــe
W أعالە).  XËانظر إطار الجدول الزم) X 50لجميع الموجودين عN أراضيها دون تمي[\

W تــغJKــدة بــتارJــــــخ 6 آذار 2021 ، 5{| الــدكــتور فــايــز الــفايــز لــقطة شــاشــة مــن eــطاقــة ¡ــسج*ل تــطع*م كــورونــا وحــذر 
XY نVلــ

األشــــخاص عــــد=Wb الج,ســــ*ة مــــن إدخــــال ¡ــــسج*لهم أوáً ولــــVن إدخــــال "ج,ســــ*ة غ[\ محــــددة" عN الــــصفحة الــــمقصودة 
لــتجنب االضــطرار إ� إدخــال رقــم. وهــذا مــن شــأنــه أن ½ــساعــد أولــئك الــذيــن لــ¹س لــديــهم أرقــام ¡ــسج*ل ÆســÉب عــدم وجــود 
W الــقطاع الص+W ، إ� جــانــب كــMار الــسن 

XY الج,ســ*ة Wb=ــد أن الــعمال عــدKنه أVــطاقــات صــادرة عــن الــنظام الــمركــزي. لــe51

نت  W 9 اذار ، ذكــــــر  الــــــفايــــــز أن الــــــ¥سج*ل ع̧[ اإلن[·
XY .ا (عــــــد=Wb الج,ســــــ*ة) تــــــلقوا الــــــتطع*مات مــــــن ف̧[ايــــــر 2021 فــــــصاعــــــد�

ا.  W القطاع الطWȨ̈ عد=Wb الج,س*ة ، =مثل تحد=�
XY X \aة للموظفMال,سe ·Ë52للتطع*م ، ح

Jـــــد مـــــن إ=ـــــصال  X �Jـــــت ســـــ[·Vع االجـــــر) أن الـــــ�X (مـــــنصة لـــــل¥سج*ل غ[\ مـــــدفـــــ X]21 اذار 2021 ، أفـــــادت فـــــي¥ش ســـــولـــــيوش W
XY

ا لــو�ــالــة فــي¥ش ،  53الــتطع*مات عــن طــJKــق مــزودي الــقطاع الــخاص ، مــما ½شــ[\ إ� أن تــوف[\ الــدولــة ال يــزال غ[\ �ــاف. وفــق�

Åحت الــحكومــة أنــها ســعت إ� تــطع*م 80٪ (3.4 مــليون) مــن ســ¤انــها الــMالــغ عــددهــم 4.3 مــليون 5ــسمة eحــلول ا=ــلول 
2021 ، وأنـه لـتحقيق ذلـك ، افـتتحت الـحكومـة مـركـJqـن جـد=ـديـن لـتطع*م كـورونـا. وذكـرت أن هـذا مـن شـأنـه أن يـJqـد مـن 

ا عN توافر اللقاح.  W اليوم ، اعتماد�
XY 20000 الد إ�Mال W

XY قدرة التطع*م

�Jـــت مـــليون جـــرعـــة مـــن لـــقاح Pfizer-BioNTech وقـــ*ل إنـــها تـــفاوضـــت Æـــشأن Vحـــلول آذار 2021 ، تـــوقـــعت حـــكومـــة الـــe
X جـرعـة أخـرى مـن لـقاح AstraZeneca ووافـقت عN ¡سـل*م 1.7 مـليون جـرعـة مـن Moderna. و�حسـب مـا  \aثـالثـة مـالي
X دوالر أمـWiJK لـمركـز COVAX- وهـو بـرنـامـج الـوصـول  \aذلـك الـوقـت ، بـتقد=ـم 10 مـالي W

XY ، ـتJ�Vورد ، تعهـدت حـكومـة الـ
W ذلـــك 

XY ـــماe ، W+ـــز الـــتوجـــ*ه الصKف عـــل*ه مـــقدمـــو خـــدمـــات الـــصحة الـــعالـــم*ة ومـــرا الـــعالWb لـــلقاحـــات كـــورونـــا الـــذي ½{|
�Jت لم تذكر عدد الجرعات المطل��ة. Vن حكومة الV) ، لGAVI( X \aللقاحات والتحص Wb54التحالف العال

ح هـــذە الـــب*انـــات مـــن  �Jـــت عN إدارة 8.4 جـــرعـــة لـــPل 100 شـــخص. ل{|Vفت حـــكومـــة الـــ ا مـــن 15 اذار 2021 ، أ�| اعـــتMار�
W الـمالحـق. ومـع ذلـك ، Åحت الـحكومـة أن الـس¤ان ذوي األولـ�Jـة هـم أولـئك الـذيـن تـJqـد 

XY حـ*ث الـمقارنـة ، انـظر الجـدول
W الخـــطوط األمـــامـــ*ة واألشـــخاص الـــذيـــن =ـــعانـــون مـــن ظـــروف صـــح*ة 

XY ـــا ، "عـــمال الـــرعـــا=ـــة الـــصح*ة أعـــمارهـــم عـــن 65 عـــام�

) - تأث[\ كورونا -19 عN الس¤ان  X \aالمفوض*ة السام*ة لألمم المتحدة لشؤون الالجئ) X \a50 المفوض*ة السام*ة لألمم المتحدة لشؤون الالجئ

hóps:// ، 2021 رانJq3 ح ، W
Xzشأن الوصول إ� اللقاح وال¥سج*ل المدÆ الج,س*ة: توص*ات الس*اسة والممارسات الج*دة Wb=عد

�Jت ، Vال W
XY" :الصفحة 6 تم النص ا� انه W

XY .2022 رانJq10 ح W
XY تم الوصول إل*ه  www.refworld.org/docid/60b8d6d84.html

W اإلقل*م eالوصول إ� الخدمات الطب*ة المرتMطة eـ 
XY دأ لجميع األشخاصMانون االول 2020 ½سمح من ح*ث الم� W

XY ا أصدرت السلطات قرار�
W ذلك التطع*م. األفراد الذين لم يوفقوا وضعهم مع الحكومة و � أو ال =ملVون eطاقة ه�Jة مشمولون بهذا القرار ".

XY ماe ، كورونا

51 كتب الفايز: 

 k W
|ª اول W

Xzالتطع*م، ال تدخل الرقم المدe دونMقة ¡سج*ل #الJKت,ب*ه لط
اول ما تفتح الصفحة ضع 

W اذا كتMت الرقم قMل ال تحط الصح رح =طلع لك خطا
Xzــع "غ[\ محدد الج,س*ة" ثم ادخل الرقم المد�Kم W

XY صح

hóps://twióer.com/3adeeemQ8/status/1369301965319122950? ٩ اذار ٢٠٢١ W
XY (3adeeemQ8@) 52 د. فايز الفايز

 :
�
W ١٠ حJqران ٢٠٢٢. ح*ث قال ان الطاقم الطWȨ̈ �ان ممنوعا

XY طeارة الراJتمت ز s=20&t=yy6ZVp1o1bjGZyitdl_rKQ
W هاشتاق #¡سج*ل ـ تطع*م ـ الMدون

XY دعمك X \aمحتاج kمنهم كوادر طب*ة تخ*ل W
XYمن ال¥سج*ل اونالين و X \aدون ممنوعMائح من # ال |� W

XY

�Jت لصالح قطاع الصحة الخاص Vال W
XY توسيع قدرة التطع*م ضد كورونا - X X]53 في¥ش سوليوش

hóps:// ران ٢٠٢٢Jq١٠ ح W
XY طeارة الراJت ، 17 اذار 2021 ، تمت زJ�Vمواد طب*ة ورعا=ة صح*ة � ال � X X]في¥ش سوليوش

www.fitchsoluÿons.com/pharma-healthcare/kuwaitsexpanding-covid-19-vaccinaÿon-capacity-benefit-private-
 -03-17-health-sector

fSWebArÿcleValidaÿon=true&mkt_tok=NzMyLUNLSC03NjcAAAGEOMHsMzxQ-?2021
a6anpjiniIFI7H_2qERlBhkSP3OrLDXDXFFRoRwzGR2gpQiH2vrrLS8CM7_9N4pEOavb2Kw_WtzssndW3VCp6_T0aIl

ZSZVh8QwUK95A

COVAX - (GAVI)   X � أوضح انه النهاء هذە األزمة الصح*ة العالم*ة ، ال نحتاج فقط إ� لقاحات  \aللقاحات والتحص Wb54 التحالف العال

hóps:// ران ٢٠٢٠Jq١٠ ح W
XY طeارة الراJالعالم عليها، ٣ أ=لول ٢٠٢٠، تم ز W

XY ا إ� ضمان حصول الجميع كوف*د ١٩ ، eل نحتاج أ=ض�
www.gavi.org/vaccineswork/covax-explained

 32

https://twitter.com/3adeeemQ8/status/1369301965319122950?s=20&t=yy6ZVp1o1bjGZyitdl_rKQ
https://twitter.com/3adeeemQ8/status/1369301965319122950?s=20&t=yy6ZVp1o1bjGZyitdl_rKQ
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W =ــمكن الــوقــا=ــة مــنها". يــMدو أن مــجتمع عــد=Wb الج,ســ*ة  ·Ëمــن الــوفــ*ات ال bأســاســ*ة" وأن هــؤالء ½ــش¤لون "الــغالــب*ة العظ
ا عن حساeات الحكومة.  �Mظل غائ

W 7 نـــ¹سان 
XY أراضـــيها ، إال أنـــه Nل شـــخص عPلـــ X ام �ـــانـــون األول 2020 بـــ¼=ـــصال الـــتطع*مات دون تمي[\ X عN الـــرغـــم مـــن ال[·

2021 أشــــار الــــمعلق الــــدكــــتور فــــايــــز الــــفايــــز إ� أن األشــــخاص عــــد=Wb الج,ســــ*ة الــــذيــــن =حــــملون eــــطاقــــات هــــ�Jــــة منتهــــ*ة 
55الصالح*ة =مكنهم ال¥سج*ل للحصول عN التطع*م. 

7 21 تـموز 2021 ، ذكـر الـدكـتور الـفايـز مـرة أخـرى أن مـن ال ¬ـمل4ون bـطاقـات هـ23ـة ال ¬ـمكنهم الـحصول 
ومـع ذلـك ، 89

7 ، ال 
ـ رقمـ مدـ¦8 ـ الج�س%ـة [...] الذـينـ ل¨ـس لدـيهـم bطـاقةـ أمنـ%ة أو ح«® 8 عدـ¬7° ع¯ـ تطـع%م. واس²ـنكر أن آالف ال4ـ²23ـي±�

7 [مـركـز Èـسج%ل مـركـزي] ¬ـطلب مـنهم رسـالـة مـن الـنظام الـمركـزي ، و2ـقوم 
¬ـمكنهم الـ²سج%ل لـلتطع%م. ان مـركـز اسـأل«8

7 مـصلحة 
. Hـما أضـاف "bـغض الـنظر عـن السـ%اسـة والـقانـون، انـا أتـ´لم مـعك كـطب%ب و89

½
الـنظام الـمركـزي bـالـعرقـلة عـمدا

56ال234ت. اسمح لهم bالتطع%م." 

W إنــهاء 
XY ــتJ�Vــقة مــن فشــل حــكومــة الــeا عــن عــقود ســا ا ، نــاجــم� ا إضــافــ*� W 24 تــموز 2021 ، حــدد الــدكــتور الــفايــز تــعق*د�

XY
W تــــطبيق الــــهاتــــف المحــــمول الــــذي اســــتخدمــــه اآلالف لــــل¥سج*ل 

XY ا إ� جــــنب مــــع عــــيوب �Mقــــض*ة انــــعدام الج,ســــ*ة ، جــــن
لـــلحصول عN الـــتطع*مات. والحـــظ أن "أصـــحاب الـــجوازات الـــمزورة (حـــ*ث قـــامـــوا ســـاeـــقا eـــالـــحصول عN جـــوازات ســـفر 
Jة ودومـي,*ك*ة مـزورة وجـوازات سـفر أخـرى تـحت ضـغط الـحكومـة) [�ـان] [لـديـهم] أرقـام [هـ�Jـة] مـدنـ*ة تـم مـحوهـا ،  ·]Jإر

e Wدا=ة نموذج ال¥سج*ل. 
XY مطلوب W

Xzف المدJKا ألن رقم التع 57لذلك لم يتمكنوا من ال¥سج*ل عN الموقع '- نظر�

 W
XY لــ¹س لــديــهم أرقــام مــدنــ*ة Wل الــنظام الــمركــزي ، و�ــالــتا�Mا "مــن تــم رفــض ¡ــسج*لهم مــن قــ ا إ� أن هــناك أ=ــض� � وتــابــع ، مشــ[\

ي ، تــجاوز عــدد  W لمحــمد هــا=ــف المط[\
Xzالــموقــع". نــقً� عــن ســؤال بــرلــما W

XY ال =ــمكنهم الــ¥سج*ل [ Wالــمقام األول [و�ــالــتا�
58هذە المجموعات 30 ألف 5سمة. 

�Jــت لــلمجتمع الــدو�W أنــها Vــعد أن أوضــحت حــكومــة الــe ا ، فــان هــذا الــحادث قــد وقــع ســتة أشهــر إذا �ــان هــذا الــتقJKــر دقــ*ق�
. عـــالوة عN ذلـــك ، فـــإنـــه ســـيؤكـــد أن أL]K مـــن 30 ألـــف شـــخص ر�ـــما لـــم يـــتمكنوا مـــن  X ســـتوفـــر الـــتطع*م للجـــميع دون تمي[\

W العالم. 
XY وأفضل الدول XËواحدة من أغ W

XY حملة التلقيح الشاملة W
XY مدى ستة أشهر Nالتطع*مات ع Nالحصول ع

hóps://twióer.com/3adeeemQ8/status/, ٧ ن¹سان ٢٠٢١ W
XY (3adeeemQ8@) 55   د. فايز الفايز

W ١٩ حJqران ٢٠٢٢. ح*ث اKد eالPامل ان 
XY طeارة الراJ1379796547077074946 تمت ز?s=20&t=3mS5Ya19gmC3Eu6zh2j5IQ

�J¥*ات ب¼م¤انهم ال¥سج*ل أ=ضا ولVن ف*ما يتعلق فالMدون أضاف: Vأطفال ال,ساء ال
الMدون أصحاب الMطاقات األمن*ة المنته*ة سوف يتم إضافة صفح ¡سج*ل خاصة لهم

 : WNالنص األص W
XY 56 لقد قام ب¼رسال الرسالة لطب*ب اخر، ح*ث قال

W ال ½ستط*عون ال¥سج*ل للتطع*م 
Xzرقم مد ·Ëطاقة امن*ة وال حe دون ممكن ل¹س لد=مMات االالف من #ال Jحة eع{| |� W

XY
W =طلب منهم كتاب من الجهاز المركزي والجهاز =عرقلهم متعمدا  XËمركز اسال

�Jت اسمح بتطع*مهمVلمك كطب*ب و�مصلحة للéا X \aع*دا عن الس*اس*ة والقوانe

hóps://twióer.com/ .ران ٢٠٢٢Jq١٠ ح W
XY طeارة الراJ٢٤ تموز ٢٠٢١. تمت ز W

XY  (3adeeemQ8@) 57     د. فايز الفايز

W النص األصWN افاد: 
XY .3adeeemQ8/status/1418729259477225475?s=20&t=65c8kvq-1zuqyYusoDLRJQ

انا دكتور أقول العد=د من الMدون ما =قدرون ½سجلون 
X من الMدون  \aحتJ هناك �|

X انها مزورة)، هؤالء ارقامهم  \aوتب ، WQضغط حكوe ها Jة ودومي,*¤ان*ة وغ[\ ١. أصحاب الجوازات المزورة (استخرجوا eالسابق جوازات ارت[\
المدن*ة تم مسح ب*اناتها فاصMحوا ال ½ستط*عون ال¥سج*ل eالموقع.

W تحتوي عN معلومات عنه ، لمJqد من  ·Ëد=ا المجردة وال*ÊكيJي يوجه إ� صفحة و 58 االرتMاط ال¥شعWȨ̈ الخاص eمحمد ها=ف المط[\

hóps://twióer.com/3adeeemQ8/status/ ٢٤ تموز ٢٠٢١ ،(3adeeemQ8@) ارة د.فايز الفايزJqالمعلومات قم ي
 : WNران ٢٠٢٢. قال النص األصJq١٠ ح W

XY طeارة الراJ1418729674352517122 تمت ز?s=20&t=ypaiREe6UOuFj3Dho8I5HQ
Jحة الثان*ة: الذين رفض الجهاز المركزي ¡سج*لهم، و�التا�W ال =ملVون أرقاما مدن*ة من األساس  ٢. ال{|

وعل*ه ال =مكنهم ال¥سج*ل eالموقع 
X الف شخص \aلمحمد ها=ف يتجاوز الثالث W

Xzحسب سؤال برلماe X \aحتJ اعداد ال{|
 33

https://twitter.com/3adeeemQ8/status/1418729674352517122?s=20&t=ypaiREe6UOuFj3Dho8I5HQ
https://twitter.com/3adeeemQ8/status/1418729674352517122?s=20&t=ypaiREe6UOuFj3Dho8I5HQ
https://twitter.com/3adeeemQ8/status/1418729674352517122?s=20&t=ypaiREe6UOuFj3Dho8I5HQ
https://twitter.com/3adeeemQ8/status/1418729259477225475?s=20&t=65c8kvq-1zuqyYusoDLRJQ
https://twitter.com/3adeeemQ8/status/1418729259477225475?s=20&t=65c8kvq-1zuqyYusoDLRJQ
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NO ال

W حــJqــران ٢٠٢١- و_W هــيئة األمــم 
XY  X \aــه و�ــالــة األمــم المتحــدة لــالجئe ــت إ� حــد مــا مــع مــا أفــادتJ�Vتــتوافــق حــكومــة الــ

W افادت:  ·Ëالج,س*ة ، وال Wb=المتحدة المسؤولة عن األشخاص عد
W 157 دولــــة افــــتقرت إ� "الــــوضــــ�ح" Æــــشأن الــــتغط*ة الــــمتوقــــعة 

XY الــــوطــــن*ة X \aمــــن خــــطط التحص "bان "الــــغالــــب*ة العظ
W عN هـ�Jـتهم ، "eـغض الـنظر عـما إذا �ـان عـمرهـم أو حـالـتهم الـصح*ة أو دورهـم 

Xzلـألشـخاص الـذيـن لـ¹س لـديـهم دلـ*ل قـانـو
W مجموعة ذات أول�Jة " 

XY خالف ذلكe المجتمع س*ضعهم W
XY59

W تــوف[\ الــوســائــل لـ "إعــادة الــبناء Æــش¤ل 
XY ــاء فشــل��Jة مــتأصــلة وهــ*¤ل*ة لــدرجــة أن الــ X هــل =ــمكن أن تــكون الــعمل*ات التمي[\

ا أL]K عدáً؟ 
�
�Jت م¤انVأفضل" أو جعل ال

X عــد=Wb الج,ســ*ة قــد اســتمر ، عN الــرغــم مــن كــونــه  \aي¥J�Vدو أن الــتوظــ*ف ثــم عــدم دفــع الــرواتــب لــلMتــموز ٢٠٢١ ، يــ W
XY

ا عN أن عــدم   إضــافــ*�
ً
f*ا ، فــهو =ــقدم دلــ ة الــ��ــاء. إذا �ــان هــذا الخ̧[ دقــ*ق� ة شــMاط - أ=ــار 2020: ف[· 60ســمة مــن ســمات ف[·

e Wــدا=ــة الــ��ــاء ، ولــVنه eــاألحــرى 
XY ــةJاإلدار XSــات والــفوeالج,ســ*ة لــم =ــكن نــ¥*جة لــالضــطرا Wb=عــد X \aدفــع رواتــب الــموظف

�Jت. Vف عل*ه حكومة ال سمة ه*¤ل*ة للنظام االقتصادي الذي ¡{|

2ن االول  N·È 12 7
7 الــــ�¾ــــــع الــــثالــــث مــــن عــــام 2021 زار الــــمديــــر الــــعام لــــمنظمة الــــصحة الــــعالــــم%ة مــــنطقة الخــــليج. 89

89
ق الـمتوسـط أن  N·8 لـلجنة اإلقـل%م%ة لـمنظمة الـصحة الـعالـم%ة ل 2021 ، قـال الـمديـر الـعام أمـام الـدورة الـثامـنة والسـت±�
 7

ا أن أرى األسـالـ%ب الـمبتكرة ال«® ة لل>حـ�2ـن والـ234ـت وسـلطنة عـمان ، Hـان مـن دواì 7Æوري أ¬ـض½ �l7 األخ
"خـالل ز2ـار¦®

7 تفاص%ل هذە األسال%ب. 
61ت²>عها هذە ال>لدان لالستجاbة لـ كوف%د١٩" ، دون الخوض 89

X أنــهم  \a94٪ مــن المســتجيب Ò2021 ، اد W
Xzن الــثاJ Jن األول – ¡{| وع ¡{| ا لــمسح م{| وع ، وفــق� فــ*ما يــتعلق بــ,تائــج الم{|

W عام 2021. 
XY األقل من لقاح كوف*د١٩ Nتلقوا جرعة واحدة ع

X انـه لـم يـتم تـطع*مهم بـÖنما قـال آخـر  \aأحـد الـمشارك Òعـكس ذلـك ، اد Nالـرغـم مـن الـتوجـيهات الـوطـن*ة والـدولـ*ة ع Nع
X قـــد تـــلقوا  \aالـــرغـــم مـــن أن مـــعظم المســـتجيب Nع . W

Xzالـــلقاح ألنـــهم لـــم =ـــكن لـــديـــهم رقـــم مـــد Nإنـــهم ُمـــنعوا مـــن الـــحصول ع
�Jت لم تقدمهم عN الفور. Vالعد=د من أن حكومة ال iاشت ، WȨ̈حث المكتMمع ال 

�
اللقاح ، تماش*ا

 Òـــت. ادJ�Vالـــ W
XY الج,ســـ*ة �ـــانـــوا آخـــر مجـــموعـــة تـــم تـــطع*مها Wb=عـــد X \aي¥J�Vدون الـــMأن الـــ X \aـــعتقد الـــعد=ـــد مـــن الـــمشارك=

 مـع الـنتائـج 
�
X تـماشـ*ا \aالج,سـ*ة. أوضـح أحـد المسـتجيب Wb=تـطع*م عـد W

XY ـطيئةe ـت �ـانـتJ�Vأن حـكومـة الـ X \aخـمسة مـشارك
W سجالت الدولة: 

XY دونMال X \aــــع اللقاح ألول مرة ، لم يتم تضمJالموضحة أعالە - أنه عندما تم توز

. اضـطر الـعد¬ـد  7
8 ضـد الـ>دون ألن نـظام Èـسج%ل الـتطع%م ال ¬ـق>ل مـن لـ¨س لـديـهم bـطاقـة هـ23ـة ورقـم مـد¦8 �lتـم التمي"

 8 … وخـــصصت مـــراËـــز الـــتطع%م لـــل²234ي±� 8 مـــن الـــ>دون لـــلجوء لـــلواســـطة والـــرشـــاوي. Hـــما أعـــط%ت األولـــ23ـــة لـــل²234ي±�
فقط." 

" قد  X \aالج,س*ة "غ[\ المرئي Wb=من أن األشخاص عد X \aار األمم المتحدة - تحذر المفوض*ة السام*ة لألمم المتحدة لشؤون الالجئM59 خ

/hóps://news.un.org/en/story ران ٢٠٢Jq١٠ ح W
XY طeارة الراJران ٢٠٢١. تمت زJqفوتون تطع*مات كورونا، ٢٢ ح=

2021/06/1094492

hóps://twióer.com/ ران ٢٠٢٢Jq١٠ ح W
XY ارتهJط الذي تمت زe٢٠ تموز ٢٠٢١ ع̧[ الرا W

XY دKا  (3adeeemQ8@) 60      د. فايز الفايز

3adeeemQ8/status/1417264958828597259?s=20&t=NwvVntNwl3SKk6afJlKUA انه 
W ذات الوقت ان تحرمهم من حقوقهم ورواتبهم. 

XYحاجة اليهم وe ظل ازمة عالم*ة النك W
XY توظ*ف الناس W

Xzوغ[\ القانو W
·Yمن غ[\ األخال "

 : WNالنص األص W
XY ت بتصحيح الوضع ح*ث قالJ�Vوطالب حكومة ال

W ظل  ازمة عالم*ة النك محتاجهم و�نفس الوقت تحرمهم حقوقهم ورواتبهمذ 
XY ناس X \aان يتم تعي WÒ W وال ال{|

·Yمن غ[\ األخال
از الجهاز المركزي X X #الMدون وMJعدهم عن اب[· \aمجلس الوزراء واستصدر قرار يرجع حقوق الموظف Nاضغط ع

X للجنة اإلقل*م*ة لمنظمة الصحة  \aالدورة الثامنة والست W
XY 61 منظمة الصحة العالم*ة - مالحظات المدير العام لمنظمة الصحة العالم*ة

hóps://www.who.int/directorgeneral/ ن األول ٢٠٢١J |}¡ 12 ، Wb*ر السنوي للمدير اإلقلJKق المتوسط � التق العالم*ة ل{|
speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-sixty-eighth-session-of-the-who-regional-commióee-

 -for-theeastern
 Mediterranean
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https://twitter.com/3adeeemQ8/status/1417264958828597259?s=20&t=NfbvVntNwl3SKk6afJlKUA
https://twitter.com/3adeeemQ8/status/1417264958828597259?s=20&t=NfbvVntNwl3SKk6afJlKUA
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NO ال

X لـدى وزارة الـدولـة والـصحة ولـم يـتم مـنحهم شـهادة.  \aدون غ[\ مسجـلMأثـار ال,شـطاء مـخاوف مـن أن الـموالـ*د الجـدد مـن الـ
W الوصول إ� أي لقاحات ، مما ½ش[\ إ� وجود مش¤لة نظام*ة. 

XY ة��و�التا�W ، فإنهم يواجهون صع

نت ، ادÒ الـعد=ـد  W الـتقدم لـلحصول عN الـتطع*م ع̧[ اإلن[·
XY ]̧Kـا أ X قـالـوا إنـهم حـققوا نـجاح� \aالـرغـم مـن أن المسـتجيب Nع

 ·]J�نت إال eــــعد الــــضغط عN الــــحكومــــة ع̧[ مــــناشــــدات عــــامــــة عN تــــ مــــنهم أنــــهم لــــم يــــتمكنوا مــــن الــــتقدم بــــنجاح ع̧[ اإلن[·
ـا  W هـذە الـسجالت eـعد عـدة أشهـر، ومـع ذلـك، �ـان التفسـ[\ األL]K شـيوع�

XY تـم تـضمينهم . X \aوالـتواصـل مـع الـنواب الـمتعاطف
 X \aا، تــم تقســ*م هــذا التفســ[\ إ� مجــموعت . وuــش¤ل أL]K تحــد=ــد� X X (٣٣٪ مــنهم) هــو التمي[\ \aات مــن المســتجيب لهــذە الــتأخ[\
: ٪67 مــن هــذە المجــموعــة اعــتقدوا أن الــدافــع الــمMا�| هــو الــعداء العن¿ي تــجاە الــMدون بــÖنما اعــتقد  X \aتÖرئ¹ســ X \aفــرعيت
W تـؤثـر عـليهم. عN الـرغـم  ·Ëـالـقضا=ـا الe االة الـعامـةMدون والـالمـMـت الـممنهج لـلJ�V٣٢٪ ان ذلـك �ـان نـ¥*جة إهـمال حـكومـة الـ
�Jت، �انت نقطة االنقسام _W ظهورها أثناء ال��اء. Vدون من حكومة الMة تجاە الJ¿العنe اس¥شهدتا X \aمن أن �لتا الحالت

�Jـت Vا عـد=ـم الج,سـ*ة (لـم =ـذكـر اسـمه) قـدم مـالحـظات إ=ـجابـ*ة حـول أداء حـكومـة الـ �MÖومـع ذلـك، تجـدر اإلشـارة إ� أن طـب
ا إ� جـنب وكجـزء مـن اسـتجاeـة الـحكومـة الـشامـلة لـل��ـاء،  �Mالج,سـ*ة. لـقد عـمل جـن Wb=ـمجتمع عـدe ـاء، فـ*ما يـتعلق��أثـناء الـ

وتوفر آرائه المMلغ عنها نقطة معاKسة لنتائج هذە الدراسة. 
 

 

لـرجـل وامـرأة تـم لـصق �ـلمة eـدون "eـدون ج,سـ*ة" عـليهما. تـح*ط بـهم األسـالك 
الشائكة وتغلق عليهم. 

ات خــارج إطــار األســالك الــشائــكة تــمثل تــجارب حــ*اة الــرجــل والــمرأة  تــوجــد تعب[\
W الصورة: 

XY

 (Nاألع W
XY) ال ج,س*ة ●

● ال دواء 
● ال توجد ملV*ة (ال ُ½سمح لعد=Wb الج,س*ة eامتالك العقارات) 

● ال توجد وث*قة سفر 
● ال عمل 

● ال توجد شهادة م*الد 
● ال تعل*م 

● عدم وجود شهادة زواج 

�Jـت فـ*ما يـتعلق بـ¼دارتـها لـل��ـاء مـن حـ*ث األشـخاص عـد=Wb الج,سـ*ة ُتـعلم Vسـلوك حـكومـة الـÆ ال عـالقـة لـها W ·Ëان الـنتائـج ال
�Jت تجاە الMدون. Vو¡ش¤ل فهمنا لهذا السلوك، وتوضح س*اسات حكومة ال

�Jــت قــد وضــعت Vحث أن حــكومــة الــMلدان األخــرى ، وجــد هــذا الــMالــ W
XY األخــرى CESF ــــــعJــما هــو الــحال مــع نــتائــج مــشار�

W تحــد الــمجاالت الــمدنــ*ة والســ*اســ*ة وكــذلــك  ·Ëة الهــ*¤ل*ة الJ X X والســ*اســات والــممارســات التمي[\ \aا لــلقوان ا وعــم*ق� ا ثــابــت� إطــار�
االقتصاد=ة واالجتماع*ة والثقاف*ة من الح*اة. 

وع والمسح الذي أجراە أن:  W س*اق االس¥شارات الخاصة eالم{|
XY دونMد 5شطاء الKأ

 35

النتائج الطب%ع%ة 

W كث[\ مـــن األحـــ*ان الـــوثـــائـــق الـــمطل��ـــة 
XY ـــتJ�Vالـــ W

XY الـــزجـــاجـــة - ال ُ=ـــمنح األشـــخاص عـــد=ـــمو الج,ســـ*ة
�Jـت: حـ*ث يـتم تـعبlتهم �ـالـقوارJـر، و�ـما تظهـر الـصورة، =ـضغطون Vالـ W

XY قاءMعـليهم الـ X \aتعJلـلسفر و
عN الجانب لمعرفة ما إذا �انوا "=فرغون".



7 ال234ت خالل جائحة كوف%د 19
ء سوى قلم وHلمة: أصوات من مجتمع ال>دون 89 7

NO ال

X ، دون تــقد=ــم  \aعي X غ[\ �| \aتــص,*ف ال أســاس لــه مــن الــصحة �مق*م W_ ، ظــلها W
XY ــع¹شون= W ·Ë(أ) الــظروف االجــتماعــ*ة ال

W تـوفـر فـيها الـدولـة   ·Ëمـع الـمعاي[\ الـدولـ*ة مـن أجـل دحـضها ، وتخـلق الـظروف ال |ªات ذلـك أو مـسار يـتماMدلـ*ل مـلموس إلثـ
ا=د من الMدون الذين انتحروا ؛  X الظروف لقتل المجتمع نفسه بMطء �ما يتضح من العدد الم[·

W الـــوصـــول ، إ� جـــانـــب الحـــرمـــان الـــتام مـــن خـــدمـــات الـــرعـــا=ـــة الـــصح*ة ، عـــم�ً 
XY ات و الـــقيود الـــمنهج*ة (ب) ¡ـــش¤ل الـــتأخ[\

ر جسدي و � أو عقWN ؛  XÅ ا إلحداث متعمد�
W =ـمكنهم الـع¹ش فـيها  ·Ëـن الKـمكنهم شـغلها واألمـا= W ·Ëـالـوظـائـف الe ذلـك مـا يـتعلق W

XY ـماe ، ظـلها W
XY ـع¹شون= W ·Ë(ج) الـقيود ال

وJــر وثــائــق الــه�Jــة . هــذا  X ف بــها عN نــطاق واســع ل[· والــتعل*م و � أو الــرعــا=ــة الــصح*ة الــمتاحــة لــهم ، ¡شــ[\ إ� تــداب[\ مع[·
ها الفعWN ؛ ا=ـضا،  =ـدفـع اعـداد شـاسـعة مـن الـمجتمع لـمغادرة مـناطـق الـسكن طـ�Jـل األمـد و¡ـشك*ل تـداب[\ تـؤدي إ� تـدم[\
W تــموز 2020: "�ــل 2-3 ســنوات ، هــناك مــحاولــة مــن قــMل الــدولــة لــتدم[\ �ــل جــهود 

XY WNد الــحك*م الفضMقــال الــناشــط عــ
W تـدم[\ وثـائـقهم Æـش¤ل مـتكرر ، وتغي[\ تـارJـخهم eـمرور الـوقـت. 

XY بÉدون ألنـفسهم. وهـذا ي¥سـMذلـها الـMيـ W ·Ëال W
·zـتفاء الـذاKاال

�ـــما أضـــاف انـــه الـــحكومـــة تـــحاول ان تـــضع الـــMدون عN الـــحاشـــ*ة وان تـــقلل مـــن تـــواجـــدهـــم مـــن خـــالل طـــرق عـــدة �ـــالـــفقر 
 . W ·ËJ�Vق*ة المجتمع الe دون عنMواالم*ة والسجن والتهد=دات ـ. �ل هذا يؤدي ا� فصل ال

X أن الــــقيود األخــــرى الــــمفروضــــة عN ســــMل  \aح W
XY ، ــــجات المسجــــلة إ� مــــنع إصــــدار شــــهادات الــــم*الدJq(د) يــــؤدي مــــنع الــــ

الع¹ش والرعا=ة الصح*ة تقلل من قدرة المجتمع عN اإلنجاب ؛ 
X ، يتم نقل األطفال إ� "مجموعة أخرى" (عراقيون ، سعوديون ، إلخ).  \aالغM(ه) من خالل إ5شاء وثائق مزورة لل

W مـوجـود لـ¹س  ·ËJ�Vـأن الـنظام الـe وع ف خـالل مـشاورات الم{| X مـثل أمـن*ة أ�| \aي¥J�Vالـ X \aجـادل عـدد مـن ال,شـطاء الـقانـوني
 مــــن الــــMالد. حــــ*ث أنــــه eــــدون حــــقوق أو فــــرص ، يــــتم "مــــحو" الــــMدون 

�
فــــقط الســــ¥Mعاد الــــMدون ولــــVن إلخــــراجــــهم تــــدرJــــج*ا

ة طـ�Jـلة. يـتم الـضغط عـليهم للهجـرة ، مـن خـالل  W عـاشـوا فـيها لف[· ·Ëـا (انـظر أدنـاە) أو نـقلهم مـن الـمناطـق ال �Jإدار X \aي¥J�Vالـ
ا. ُ=ج̧[ون eــموجــب إجــراءات إدارJــة عN أخــذ ج,ســ*ات أجــنÊ*ة ، أو -  W مــ¤ان آخــر عــندمــا =ــكون ذلــك مــمكن�

XY طــلب الــلجوء
�ما يؤكد eعض ال,شطاء – و =دفعون إ� االنتحار. 

 : 7̄ وع إÌ أن حكومة ال234ت تقوم bما ¬ N·نتائج الم �lشÈ

W ¡ـشغ*ل 
XY ب االفـتقار إ� الـمساءلـة والـشفافـ*ةÉسـÆ ـاء��● الـتعت*م ال{Jــــع عN الـب*انـات الـد=ـموغـرافـ*ة 1 - عشـ*ة انـ¥شار الـ

�Jــت، رفــضت الــحكومــة تحــد=ــد الــعدد الــدقــيق لــألشــخاص عــد=Wb الج,ســ*ة عN أراضــيها أو Vالــنظام الــمركــزي وحــكومــة الــ
�Jـت ، الـذي Vلـحكومـة الـ Wªـر األسـاJKـر حـول هـذە الـمسألـة. ال يـ¥ناول الـتقJKة د=ـموغـرافـ*ة رسـم*ة أو تـقMتـقد=ـم أي مـحاسـ
W ذلــك مــا يــتعلق eــأعــداد 

XY ــماe ، ســتخدمــه هــيئات مــعاهــدات األمــم المتحــدة �ــأداة أســاســ*ة لــفهم الــدولــة ، هــذە الــمش¤لة¡
�Jـت إ� Vات الـمقدمـة مـن حـكومـة الـMل الـمثال. ¡شـ[\ الـطل*Êسـ Nأسـاس سـنوي ، ع Nـجات عJqالـموالـ*د أو الـوفـ*ات أو الـ

 . W ·ËJ�Vدون الMة مجتمع الJق اإلغفال - إ� أن الحكومة ترفض رؤJK62األمم المتحدة - عن ط

�Jـت بـ*انـات الـوالدة أو الـوفـاة أو الـصحة والـتعل*م ، Vالـب*انـات الـد=ـموغـرافـ*ة 2 - ال ت,{| حـكومـة الـ Nــــح عJ¿الـتعت*م ال ●
W هــــذە الــــدراســــة عــــن اعــــتقادهــــم eــــأن 

XY X \aالج,ســــ*ة. أعــــرب مــــا =ــــصل إ� خــــمسة مــــشارك Wb=مــــجتمع عــــد Nألنــــها تــــنطبق ع
" للمجتمع.  WÒق "للمحو الجماJKت ال تفعل ذلك من أجل تمه*د الطJ�Vحكومة ال

W 21 أب 2021،  ان مـن يـرى eـان الـجهاز الـمركـزي جـهة مـحا=ـدة فـهو امـا "سـاذج" او 
XY ـدةJKتـغ W

XY 63قـال الـدكـتور فـايـز الـفايـز

W قـمع  مـجتمع الـMدون." وأضـاف أ=ـضا انـه "½سـتخدم شـعارات مـطاطـ*ة مـثل مسـتحق وغ[\ مسـتحق، 
XY مـع الـجهاز Ùgمـتوا

W إشـارة إ� مـا 
XY" .ـة. انـها الـنها=ـةeذVخـدع السـذج مـن الـناس او هـو فـعال سـاذج ومنجـل*ة عـل*ه هـذە الـ= Wyومـزور وغ[\ مـزور، ل

=عتقد أنه =جب أن =كون مص[\ هذە الشعارات". 

ا من تقارJر الدول األطراف: حقوق اإل5سان الدول*ة  كة ¡ش¤ل جزء� 62 مكتMة األمم المتحدة الرقم*ة - وث*قة أساس*ة مش[·

W 10 حJqران 2022. هذە 
XY ع إل*ه��Jت e hóps://digitallibrary.un.org/record/839930?ln=en (٢٠١٦)الرجVصكوك الحقوق: ال

W الس*اق 
XY ، X \aلد معe امات X W تقي*مهم الل[·

XY وث*قة مرجع*ة أعدتها سلطات الدولة ، ُ¡ستخدم إلعالم وتوج*ه هيئات معاهدات األمم المتحدة
ض انه قد تم إعدادها eحسن ن*ة. العام للوضع االجتماWÒ واالقتصادي والس*اWª للMلد. من المف[·

hóps://twióer.com/3adeeemQ8/status/1429205290256326657? ٢١ أب ٢٠٢١ (3adeeemQ8@) 63 د. فايز الفايز

 : WNالنص األص W
XY ران ٢٠٢٢. ح*ث قالJq١٠ ح W

XY تمت مراجعته ., s=20&t=6ZHW4J7WV5BPXUsBxCDa4A
W قمع #الMدون. 

XY مع الجهاز Ùgان الجهاز المركزي جهة محا=دة فهو اما "ساذج" او متواe لذلك من يرى
و1ستخدم شعارات مطاط*ة مثل مستحق وغ[\ مستحق، ومزور وغ[\ مزور، عشان =خدع السذج من الناس او هو فعال ساذج  ومنطل*ة عل*ه 

هذە الVذeة.
 36
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W تجـــد=ـــد أو إصـــدار eـــطاقـــات الـــه�Jـــة أو تـــصارJـــــــح مـــخصصة أخـــرى) - أخ̧[ 
XY) ـــات األفـــرادJ�الت¿Jــــح عـــن تـــزوJـــر الـــدولـــة لـــه

) انـــه عـــندمـــا يـــتقدم  ·]J�نت (ع̧[ تـــ وع ، أثـــناء الـــمشار�ـــات وع̧[ اإلن[· X عـــد=Wb الج,ســـ*ة فـــJKـــق الم{| \aي¥J�Vات مـــن الـــ الع{|
X عـليهم مÙN الـمعلومـات الـشخص*ة والـعائـل*ة ثـم =ـقدم هـذا إ�  \aـة ، يتعJ�شـخص عـد=ـم الج,سـ*ة لـلحصول عe Nـطاقـة هـ
W المسـ¥ند الـمراد 

XY تـنازل يـؤكـد صـحة الـمعلومـات الـواردة Nمـسؤول الـنظام الـمركـزي. ثـم =ـطلب مـنهم الـمسؤول الـتوقـيع ع
Jـــة) ، "فـــ*ما يـــتعلق eـــمش¤لة تجـــد=ـــد  X W 1 نـــ¹سان e) 2022ـــالـــلغة اإلنجـــل[\

XY ل الـــمثال ، أخ̧[نا مـــشارك آخـــر*Êســـ Nإصـــدارە. ع
ا مـن عـام 2019 - لـقد  ا �ـابـوس =ـحاول تجـد=ـدە. [...] اعـتMار� eـطاقـات الـه�Jـة لـألشـخاص عـد=Wb الج,سـ*ة ، فـقد �ـانـت دائـم�
W تـموز 2020 ، أشـار الـMاحـث أحـمد جـابـر (بـن 

XY" [...] اإلطـالق Nإزالـتها ع W XËة وال =مكنJ W أحـمل الج,سـ*ة الليب[\ XËكـتبوا أن
W عـــزو �ـــاذب للج,ســـ*ة ألشـــخاص eـــعينهم. قـــال إنـــه �ـــان عN عـــلم eـــذلـــك و�ـــانـــت 

XY ـــعض الـــدول مـــتواطـــئةe ـــط) إ� أنJ�ســـ
 Wــ*د مــسؤو�Kب تــأÉقــد اعت̧[وا كــذلــك. نــحن ال نــعرف ســ X \aــعينهم لــ¹سوا عــراقيe ــدت ان اشــخاصــاKالــقنصل*ة الــعراقــ*ة قــد ا

ا.  X أشاروا إ� أن الم¤اسب الشخص*ة أو المؤسس*ة =مكن أن تكون حافز� \aن المشاركVالدولة لمثل هذە المعلومات ل

 65

 : WN64 قال النص األص

W التوقيع  XËف*ه =طلبون م X \aان المسؤولe وعندما قصدت الجهاز، فوجئت . W ·Ëدراس Nموافقة الجهاز المركزي عe تقد=م مس¥ند =ف*د W XËفطلب م
 W ·Ëفرص Wالتا�e ة. رفضت التوقيع، فخ{ت*¥J�Vاستحقاقها الج,س*ة ال Òأوراقا ثبوت*ة سعود=ة وانها تد W

XÛتخ W ·Ëأن عائلe تMورقة تق Nع
W المنحة". وعن رج الجامعة eعد رفض الجهاز منحه الموافقة عN الدراسة الجامع*ة، =قول 

·Yالرغم من استحقا Nالدخول ا� الجامعة عe
وط المنحة. W غ[\ مطابق ل{| XËفان Wالدولة، و�التا� X \aساطة انهم ال ½ستط*عون تجاوز قوانÆ ل¤e W� قالوا " : W,الزو�

 : WNالنص األص W
XY 65 =قول

ة تم إضافة ج,س*ة لدولة أخرى وقلت لهم هل يوجد لد=¤م دل*ل عN اننا نملك هذ=ه الج,س*ة قالو �W وقع عN هذا  W مرات كث[\ ·Ëوعند مراجع
الورق إقرار وتعهد وأقول eعمل eصمه له ورفضت ذلك فقاموا eطردي من الجهاز المركزي وهذا حالنا منذ عام ٢٠١٧ وال يوجد حلول
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 X \aالــــــمجتمع خــــــالل الــــــعام Nــــــأن "الســــــلطات كــــــثفت الــــــضغط عe 2021 ن األولJ |}¡ 14 W
XY ز صــــــدر ·]Jــــــر لــــــروJKأقــــــر تــــــق

" لـلVشف عـن eـلدهـم األصWN "أو قـبول" الج,سـ*ة الـمخصصة "بـناًء عN تـحق*قات أجـرتـها أجهـزة أمـن الـدولـة  X \aالـماضي
�J¥*ة. Vال

 W ·Ëــة الــعامــة الJ�ا عــد=ــم الج,ســ*ة حــصل عN نــتائــج الــثانــ �Mأن طــالــ Wz̧الــعر W
XY 2019 ]̧تمÊ10 ســ W

XY ذكــرت مــقالــة صــحف*ة
�Jــت. إال أنــه رفــض الــتوقــيع عN وثــ*قة هــ�Jــة مــزورة Vجــامــعة الــ W

XY مــنحة لــلدراســة Nلــ*حصل ع W
XÛــما =كe ــانــت عــالــ*ة�

وضاعت فرصته. ح*ث قال: 

W تــقد=ــم وثــ*قة  XËــل*ة الــهندســة أو �ــل*ة الــعلوم. ُطــلب م� W
XY الــدراســة إمــا W

XY W ·Ëا إ� رغب �Jــت مشــ[\Vجــامــعة الــ W
XY سجــلت"

X طـلبوا  \aـأن الـمسؤولe ت إ� الـنظام الـمركـزي ، فـوجـئتMن عـندمـا ذهـV[الـطلب]. لـ Nـأن الـجهاز الـمركـزي وافـق عe تـف*د
�Jـــ¥*ة. Vأنـــها ¡ســـتحق الج,ســـ*ة الـــ WÒنها تـــدVـــة الـــسعود=ـــة ، لـــJ�W أوراق الـــه

XÛتخ W ·Ëورقـــة تـــؤكـــد أن عـــائل Nالـــتوقـــيع ع W XËم
W لـــلمنحة ". و�ـــخصوص رد الـــجامـــعة eـــعد 

·Yدخـــول الـــجامـــعة رغـــم اســـتحقا W
XY W ·Ëفـــقدت فـــرص Wرفـــضت الـــتوقـــيع ، و�ـــالـــتا�

W بــÉساطــة أنــهم ال ½ســتط*عون تــجاوز 
Xzهــم أخ̧[و ": W,الــدراســة الــجامــع*ة ، قــال الــزو� Nرفــض الــو�ــالــة مــنحه الــموافــقة ع

وط المنحة. و�التا�W ، فإن مستقWNM خارج عن =دي ". |}Æ W
XYلم أ W XËالدولة ، وأن X \aقوان

و2ر الق·ي لله23ة 2:   8 ®lمثال ع¯ ال

W تجــد=ــد وثــائــق هــ�Jــته. حــ*ث 
XY ــته�Kعــن تجــ X \aهــذە الــدراســة ، الــمؤلف W

XY X \a1 نــ¹سان 2022 ، أخ̧[ أ.أ ، أحــد الــمشارك W
XY

قال: 

 Nوقـلت لـهم ، "هـل لـد=ـ¤م دلـ*ل ع [طاقـةMإ� الـ] ـة] عـدة مـرات. تـمت إضـافـة ج,سـ*ة دولـة أخـرىJ�"راجـعت [eـطاقـة الـه
ا ، وأعـــط*ت eـــصمة. دحـــضت [�ـــل]  ا وتعهـــد� W وقـــعت عN هـــذە الـــورقـــة ، إقـــرار� XËإن W� أنـــنا نحـــمل هـــذە الج,ســـ*ة؟" قـــالـــوا

W من النظام المركزي ، وهذە حالتنا منذ عام 2017. ال توجد حلول ".
Xzذلك ، لذا طردو
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ات مــــن األفــــراد لــــمنظمة ســــالم لــــلد=ــــمقراطــــ*ة وحــــقوق اإل5ــــسان أنــــه عــــند االســــتالم ، ذكــــرت الــــMطاقــــات أنــــه تــــم  قــــال الع{|
تــخص*ص ج,ســ*ة أ�هم - عN ســÊ*ل الــمثال الــعراقــ*ة. حË· إذا اشــتكوا وطــالــبوا بــMطاقــة دقــ*قة ، =خ̧[هم الــمسؤول أنــهم 
ـا  ا ألن الـMطاقـة مـطل��ـة ألغـراض اجـتماعـ*ة وتـعل*م*ة محـدودة ، =ـكون الـفرد محـروم� وافـقوا eـالـفعل عN صـحة الـوثـ*قة. نـظر�
 =ـعاقـب عـل*ه شـخص 

�
ا مـا ي,تe WRـه األمـر eـقبول الـMطاقـة ، عN الـرغـم مـن كـونـها غ[\ صـح*حة. =عت̧[ هـذا عـمً� إجـرامـ*ا �Mوغـالـ

W 3 اذار 2021 تـــنص عN هـــذا 
XY ـــدة الـــدكـــتور فـــايـــز الـــفايـــزJKا � مـــكشوف: تـــغ �Jـــت. وهـــو أ=ـــض�Vـــاســـم حـــكومـــة الـــe L]Kأو أ

e66الضMط 

W تـزوJـر وثـائـق الـه�Jـة eـموافـقة 
XY ـ¥يون عـد=ـمو الج,سـ*ة الـطعنJ�Vـش¤ل عـام ، ال ½سـتطيع الـÆ - عـدم تـوف[\ الـلجوء إ� الـعدالـة

�Jـت ، مـثلها مـثل مـعظم الـدول ، أن اإلغـداق أو اإلزالـة أو الج,سـ*ة مـسألـة Vل هـيئة حـكومـ*ة. تعت̧[ حـكومـة الـMالـدولـة مـن قـ
W تم اختMارە لمثل هذا التحدي. 

Xzل قانو*Êالتقل*دي. ال يوجد س W
Xzال تخضع للطعن القانو WRف Wس*اد=ة ، و�التا�

X وتــقل*ل الحــما=ــة  \aغ[\ المسجــل � X \aالج,ســ*ة الــموثق Wb=األشــخاص عــد X \aــح¤م الــوقــائــع بe X ● ان عــدم الــقدرة عN التمي[\
W ½ســـتخدمـــها  ·Ëـــة الـــصادرة عـــن الـــحكومـــة والJ�J*ف الق{ي لـــMطاقـــات الـــه X الـــممنوحـــة مـــن خـــالل مـــا ½سb "الـــتوثـــيق" - ال[·
عـد=Wb الج,سـ*ة ، إ� جـانـب انـ¥شار االحـت*ال ، قـد خـلق بـÖئة محـدودة الـحقوق أو االمـت*ازات الـممنوحـة بـواسـطة eـطاقـات 
 X \aالج,ســ*ة رشــوة الــمسؤول Wb=األشــخاص عــد Nلــها. =ــفرض هــذا الــنموذج ع XËاال مــعامــالت ال مع W_ ــة محــددة ومــاJ�هــ
مـن خـالل وسـطاء مـن أجـل الـحصول عN وثـائـق ، مـثل وثـ*قة الـسفر eـموجـب الـمادة 17. �ـما نـناقـش أدنـاە ، أثـناء الـ��ـاء ، 

لم توفر ح*ازة وثائق اله�Jة الحما=ة من أي حرمان �الفصل من العمل أو دعم الدولة لVسب الرزق. 

 . 7
8 شـــخص ومـــسؤول كـــ23«® 7 الـــدكـــتور فـــايـــز الـــفايـــز بـــتغ�2ـــد حـــوار وه°7 ب±�

7 26 شـــ>اط 2021 ، قـــام الـــناشـــط الـــحقو9®
89

67ح%ث قام bمحاÐاة الموقف وكتب: 

hóps://twióer.com/3adeeemQ8/status/ .ران ٢٠٢٢Jq١٠ ح W
XY ٣ اذار ٢٠٢١. تمت مراجعته ، (3adeeemQ8@) 66 د.فايز الفايز

, 1367097434988494848?s=20&t=ORryMFxjzoe-xCCZAiw1ng

67 د.فايز الفايز (@3adeeemQ8n)،٢٦ شMاط ٢٠٢١ 

hóps://twióer.com/3adeeemQ8/status/1365208769471393792?s=20&t=80vp3mmp1_kw0_nV9B3A8A, تمت 
 : WNالنص األص W

XY ران ٢٠٢٢٢. قالJq١٠ ح W
XY مراجعته

ل¹ش ما تج,سون #الMدون 
عندنا اثMاتات عN جناسيهم الحقوق*ة 

وJر؟  X ل¹ش ما تحولونهم القضاء بتهمة ال[·
راح =اخذون براءة 

شدراك؟ 
kاتاتنا أي �الم مو صح*حةMاث

 38

و2ر الق·ي لله23ة 3:  8 ®lمثال ع¯ ال

وزارة الـخارجـ*ة األمـJKـك*ة ، مـكتب الـد=ـمقراطـ*ة وحـقوق اإل5ـسان والـعمل - تـقارJـر الـدول حـول مـمارسـات حـقوق اإل5ـسان 
�Jت (مقتطفات) V2021: ال

W ، طـلMت وزارة الـدفـاع 
Xzـانـون الـثا� W

XY .دون بـ¼مـ¤انـ*ة الـوصـول إ� الخـدمـات األسـاسـ*ةMطاقـات األمـن*ة سـ¤ان الـMتـزود الـ"
أL]K مــن 600 مــن مــوظــفيها مــن فــئة الــMدون ان =ــقومــوا بتجــد=ــد eــطاقــاتــهم األمــن*ة منتهــ*ة الــصالحــ*ة لــتعد=ــل وضــعهم 
e Xـاإلعـالن عـن ج,سـ*ة  \aـطاقـات أمـن*ة مجـددة مـن الـجهاز ألنـهم مـطالبe Nـعضهم لـم =ـحصل عe نVالـعمل. لـ W

XY W
Xzالـقانـو

W نفسه eعد أن رفضت الو�الة تجد=د eطاقته األمن*ة."
XY ام النار XÅدون إMآب حاول أحد س¤ان ال W

XY .مختلفة

https://twitter.com/3adeeemQ8/status/1365208769471393792?s=20&t=80vp3mmp1_kw0_nV9B3A8A
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ù "لماذا ال تمنح ال>دون الج�س%ة ؟؟ 
لدينا دل%ل ع¯ ج�سäتهم الحق%ق%ة 

و2ر؟  8 ®lدعوى الb المح´مة Ì[إذن] لماذا ال تح%لهم إ" ù
ئتهم  klقد يتم ت 

ù "شدراك؟ 
ا أدلتنا ، لألسف ، ل¨ست صادقة (صح%حة)  حسن½

 

X عـــد=Wb الج,ســـ*ة. حـــ*ث أنـــه خـــالل الـــمشاورات  \aي¥J�Vوع هـــو تـــوف[\ صـــوت لـــل �ـــان أحـــد األهـــداف األســـاســـ*ة لهـــذا الم{|
وع والــMحث  وع ومــسح الم{| الــمتكررة ، تحــدث الــمشاركــون عــن تــعرضــهم لــلتجاهــل واإلســاءة. �ــما ســعت مــشاورات الم{|
�Jــت لــل��ــاء فــ*ما يــتعلق eــمجتمع الــMدون عــد=Wb الج,ســ*ة ، عN أســاس تــقارJــر Vإ� تــقي*م ســلوك إدارة حــكومــة الــ WȨ̈المكت
X 2020-2022 مـــن  \aالج,ســـ*ة ب Wb=ـــت تـــجاە مـــجتمع عـــدJ�Vســـلوك حـــكومـــة الـــÆ وأدلـــة مســـتقلة. ¡شـــ[\ الـــنتائـــج الـــمتعلقة

 : WN= ح*ث النتائج الصح*ة إ� ما

W جميع األوقات ، ●
XY ا

�
لم =كن الوصول إ� الرعا=ة الصح*ة مضمون

W وقـت مـتأخـر ●
XY ـش¤ل عـامÆ الـرعـا=ـة الـصح*ة والـتطع*مات ، تـم إتـاحـتها Nوأيـنما وجـدت إمـ¤انـ*ة الـحصول ع ·Ëم

X ؛  \aعن المواطن
المعلومات والمساعدة لعد=Wb الج,س*ة أو نحوهم قMل eدء التطع*م تقلصت أو لم تكن موجودة ؛ ●
كــة و � أو الــعوامــل ● يــMدو أن تــقد=ــم دعــم الــرعــا=ــة الــصح*ة يــتجاهــل نــقاط ضــعف محــددة ، مــثل األمــراض المشــ[·

X ؛ و  \aمن المواطن ]̧Kالج,س*ة لخطر أ Wb=تعرض األشخاص عد W ·Ëاالجتماع*ة ال
W الخــطوط األمــامــ*ة ●

XY أدوار الــرعــا=ــة الــصح*ة W
XY دونMالــ W XËل مــواطMرم الــفردي مــن قــVأحــدثــت أعــمال الــلطف والــ

W األشهر األو� من األزمة. 
XY اء ، ال س*ما��W ح*اة الناس وتصورهم لل

XY ا � ا كب[\
�
W فرق

Ùzس*اق الدعم المر W
XYو

W تـم إ5ـشاؤهـا مـن خـالل هـذە الـدراسـة ، يـMدو  ·Ëالـب*انـات الـمقدمـة واألدلـة ال Nف الـنظر عـن نـتائـجهم الـصح*ة ، و�ـناًء ع¿e
ات أو حË· اآلالف مـن األشـخاص عـد=Wb الج,سـ*ة قـد عـانـوا مـن صـع��ـات اقـتصاد=ـة ونفسـ*ة هـائـلة أثـناء الـ��ـاء ،  أن ع{|
W �ـانـوا خـاللـها. لـم =ـكن لـديـهم إمـ¤انـ*ة الـوصـول إ� أشـ¤ال مـماثـلة عN نـطاق  ·Ëذلـك أثـناء عـمل*ات اإلغـالق الـمتتالـ*ة ال W

XY ـماe
 . X \aواالقتصادي أو الرعا=ة الصح*ة مثل تلك الممنوحة للمواطن WÒواسع من الدعم االجتما

X لهـــذا االســـتطالع أنـــه لـــن =ـــكون مـــن الـــممكن لـــمجتمع الـــMدون اتـــخاذ إجـــراءات  \aـــعتقد مـــا مجـــموعـــه 71 ٪ مـــن المســـتجيب=
W أن حـ*اتـهم أقـل قـ*مة  XËـ¤اد =ـكون ضـدهـم تـمامـا. وأن وضـعهم =ع= W ·ËJ�Vـت، وادعـوا أن هـ*¤ل الـمجتمع الـJ�Vالـ W

XY سـ*اسـ*ة
 W XËــش¤ل علÆ ة X �Jــت متح[\Vوع أن حــكومــة الــ W الم{|

XY االســتطالع والــمشاركــون W
XY ــما رأى الــمشاركــون� . X \aمــن حــ*اة الــمواطن

X عــليهم مــواجــهة  \aن يتعVل عــ¹شهم الــحق*ق*ة وفــرص حــ*اتــهم ، ولــMــتهم وســJ�ضــد الــMدون، حــ*ث انــهم محــرومــون مــن هــ
X أنـهم =ـخشون أن ُ½ـسجنوا إذا احـتجوا، مـما  \aـات الـتعسف*ة ضـدهـم إذا حـاولـوا الـتعبئة. ذكـر مـعظم المسـتجيب��الـقوة والـعق

، " ]هم[ مكMلون ول¹س لديهم سوى قلم و�لمة".  X \aاحد المستجيب Lzالد. �ما رMالعجز داخل الe جعلهم ½شعرون=

 39
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 X \aي¥J�Vتــمثل الــوطــن لــل WRصــورة الــغالف - ف W
XY ــت �ــما هــو مــوضــحJ�Vــطة الــJKالــوطــن - هــذە صــورة لخــ

 W XËــــش¤ل روتيÆ ــــتعرضــــونJو ، " X \aعي X غ[\ ال{| \aالج,ســــ*ة ، الــــذيــــن ¡ــــسميهم الــــحكومــــة "المق*م Wb=عــــد
للتهم¹ش والحرمان واإلقصاء.
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X أنـــهم =ـــعتقدون أن الـــمنظمات الـــدولـــ*ة =ـــمكن أن ¡ـــساعـــد مـــجتمع الـــMدون.  \aمـــن نـــاحـــ*ة أخـــرى ، قـــال 62٪ مـــن الـــمشارك
W تـوصـلوا  ·Ëـر عـن الـنتائـج الJKأن تـقوم الـمنظمات الـدولـ*ة ، مـثل الـمنظمات غ[\ الـحكومـ*ة، بـتقد=ـم تـق W

XY ـوا عـن أمـلهم�Kوأعـ
�Jـــت وت¹{ Vحـــكومـــة الـــ Nـــا دولـــ*ة ع W =ـــمكن eـــدورهـــا أن تـــفرض ضـــغوط� ·Ëإلـــيها إ� هـــيئات حـــقوق اإل5ـــسان الـــدولـــ*ة ، وال
مشاركة أL]K أهم*ة ، مما يؤدي إ� نتائج إ=جاب*ة. �ان هناك رفض ضl*ل للطرق الMد=لة لالحتجاج عN الحرمان السائد. 

ام eــالــقانــون الــدو�W وحــقوق اإل5ــسان مــن  X �Jــ¥*ة عN االل[·Vأن مــثل هــذا الــتدخــل =ــمكن أن =ج̧[ الــحكومــة الــ W
XY هــناك أمــل

 X \aـت. =ـأمـل عـدد أقـل مـن المسـتجيبJ�Vخـالل 5{| الـمعلومـات حـول مـعانـاتـهم وجـعل أصـواتـهم مـسموعـة داخـل وخـارج الـ
W "¡سهــ*ل الهجــرة مــن 

XY ساطــة الــمساعــدةÉدون أو بــMأن تــتمكن الــمنظمات الــدولــ*ة مــن تــقد=ــم مــساعــدات طــب*ة ومــالــ*ة لــل
هذا الجح*م". 

X ¡ـسم*ة 3-5 إجـراءات دعـوة محـل*ة ودولـ*ة =ـعتقدون  \aت مـنظمة سـالم لـلد=ـمقراطـ*ة وحـقوق اال5ـسان مـن المسـتجيبMطـل
W ضــمان الــمعامــلة الــعادلــة لــمجتمع الــMدون فــ*ما يــتعلق eـ كــوفــ*د-١٩-. رغــم تــMايــن اإلجــاeــات ، 

XY فــعالــ*ة L]Kأنــها ســتكون األ
ظهرت التوص*ات الرئ¹س*ة التال*ة: 

W العالج الطWȨ̈ وتوظ*ف الVوادر الطب*ة. 
·Ûعمل*ة التطع*م وتل W

XY دونMوال X \aالمواطن X \aضمان المساواة ب Nالعمل ع ●
● =جب عN المنظمات الدول*ة زJادة دفاعها عن حقوق المواطنة لمجتمع الMدون. 

W المســـ¥شف*ات ، 
XY 19- وس كـــوفـــ*د W =ـــمثلها الـــ��ـــاء: 5{| عـــدد حـــاالت اإلصـــاeـــة eف[\ ·Ëـــالـــمخاطـــر الe WQاإلعـــال WÒـــز الـــوJqتـــع

 W
XY ــضة ، وتــقد=ــم دورات مــجانــ*ةeوزارة الــصحة الــقا W

XY اب ذوي الــمؤهــالت الــطب*ة لــلعملMــة ، وتــوظــ*ف الشــJوتــوف[\ األدو
حاالت الطوارئ الطب*ة. 

● تــــنظ*م حــــمالت ع̧[ تــــ�J[· واعــــتصامــــات ســــلم*ة لــــلدعــــوة إ� اعــــتماد قــــانــــون الــــحقوق الــــمدنــــ*ة واالجــــتماعــــ*ة والــــثقافــــ*ة 
W المواطنة ؛ 

XY دون ، واألهم من ذلك اعتماد الحقMواالقتصاد=ة لل
● التواصل مع الMدون وزJارة مناطق الMدون وتوث*قها وتقد=م التقارJر إ� األمم المتحدة ؛  

�Jـــت والـــنظام الـــمركـــزي eـــدرجـــة مـــن الـــشك والـــتعبئة لخـــلق �د أL]K دقـــة Vـــر الـــواردة مـــن حـــكومـــة الـــJالـــتعامـــل مـــع الـــتقار ●
W ذلك ما يتعلق eالموال*د والزواج والوف*ات ؛ ب*انات الصحة والتعل*م ؛ 

XY ماe ، دونMلمجتمع ال
W الـمجتمع لـلدفـاع عـن قـضا=ـا 

XY ومـع الـ,ساء X \aـة الـمحامeونـقا X \aوالـمحام X \aالـمتعاطف ( X \aي¥J�Vالـ) X \aالت,سـيق مـع ال̧[لماني ●
 . WȨ̈ش¤ل ترتيÆ حقوق اإل5سان. ور�ما

�Jت. Vال W
XY ةJ¿دون من المؤسسات العنMة وحما=ة لحما=ة الeهيئات رقا X \aتعي ●

X عـــد=Wb الج,ســـ*ة. لهـــذا  \aي¥J�Vوع هـــو تـــوف[\ صـــوت لـــل �ـــما هـــو مـــذكـــور أعـــالە ، �ـــان أحـــد األهـــداف األســـاســـ*ة لهـــذا الم{|
وع _W لــــشخص*ات ســــ*اســــ*ة eــــارزة وعــــامــــة أخــــرى ، وو�ــــاالت األمــــم المتحــــدة  الســــÉب ، فــــإن أهــــم تــــوصــــ*ة مــــن هــــذا الم{|

X عد=Wb الج,س*ة.  \aي¥J�Vوالجهات الفاعلة الدول*ة األخرى ، لالستماع إ� ال

X عــد=Wb الج,ســ*ة ؛ عــندمــا نــظر ال̧[لمان  \aي¥J�Vــاء ، حــ*ث شهــدت الــدولــة خــاللــه أعــمال ســخ*ة مــلحوظــة مــن الــ��ظــهور الــ
W ، فـــإن ذلـــك =ـــمثل فـــرصـــة  ·ËJ�Vالـــح*اة والـــقانـــون الـــ W

XY الج,ســـ*ة Wb=لـــعد W
Xzأفـــ¤ار جـــد=ـــدة حـــول األســـاس الـــقانـــو W

XY W ·ËJ�Vالـــ
W الـدعـوات الع{| لـلعمل 

XY مـراجـعة والـنظر Nـت وأصـحاب الـمصلحة عJ�Vب ، نـحث حـكومـة الـÉدا=ـة جـد=ـدة. لهـذا السـMلـ
�Jت. وuش¤ل خاص: Vال W

XY ا 5ستطيع" ، حسب االقتضاء W تقJKر "مع�
XY (10 9 و X \aالصفحت W

XY)

 40

"معا ¢ستطيع" 

7 تـم تـص23ـرهـا ع¯ غـالف الـتق�2ـر - تـنص ع¯ أن "الـمواطـنة 7å هـدفـنا 
الفـتة - هـذە الـصورة لـالفـتة ، ال«®

الــوحــ%د". اســتخدم أفــراد الــمجتمع الفــتات للحــملة مــن أجــل الــمواطــنة لــمدة عــقد ع¯ األقــل ، إن لــم 
7 الــــتأËــــ%د ع¯ حــــ�2ــــة التعب�l والتجــــمع واالحــــتجاج لــــمجتمع 

¬ــــكن أطــــول. تــــ´من أهــــم%ة هــــذە الــــصورة 89
اف bـــأنـــه مـــن أجـــل إ¬ـــجاد حـــلول مســـتدامـــة وعـــادلـــة لـــتهم¨شهم الـــط23ـــل ،  ®l7 االع

ا 89 الـــ>دون ، ولـــ4ن أ¬ـــض½
ام عميق bاالستماع إÌ طل>ات المجتمع. 8 ®lهناك ال
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خارطة الط�2ق 

● Nـق" لـمعالـجة تـأث[\ كـوفـ*د ١٩ عJKا 5سـتطيع: خـارطـة الـط W والـمشاركـة والـعمل السـ¥*عاب وتـنف*ذ "مـع�
XY \]التفك

X جـهات اتـصال مـع الـموارد الـالزمـة  والـمسؤولـ*ة لـتعم*م انـعدام الج,سـ*ة ،  \aالج,سـ*ة ؛ تعي Wb=األشـخاص عـد
W جـــميع ال̧[امـــج والـــتعاون مـــع 

XY الـــنحو الـــواجـــب Nالج,ســـ*ة ع W
XY ـــد مـــن مـــراعـــاة انـــعدام الج,ســـ*ة والـــحقKوالـــتأ

 . X \aاء وأصحاب المصلحة الخارجي� ال{|
W سـ*اق ●

XY ـات الـمؤسسـ*ة النـعدام الج,سـ*ةeـق �ـأداة إلعـالم و¡ـشك*ل وتـوجـ*ه االسـتجاJKخـارطـة الـط W
XY الـمشاركـة

كــــة  كــــوفــــ*د ١٩وعN الــــمدى الــــط�Jــــل ، مــــن خــــالل تــــعJqــــز ودعــــم اإلجــــراءات الــــمخصصة والــــمتقاطــــعة والمشــــ[·
 X ك[\ W ذلــــك األشــــخاص عــــد=Wb الج,ســــ*ة ؛ اتــــخاذ خــــطوات ل[·

XY ــــماe ، لحــــما=ــــة حــــقوق جــــميع الــــفئات الــــضع*فة
ال,شـــــطاء عـــــد=Wb الج,ســـــ*ة والـــــمجتمعات والـــــمنظمات غ[\ الـــــحكومـــــ*ة ، واالســـــتفادة مـــــن خ̧[اتـــــهم وآرائـــــهم ، 

W جميع األوقات. 
XY أمامهم X \aقاء مسؤولMإ=جاد الحلول ، ودعم عملهم المستقل وال W

XY همKا و��|

 7
7 الج�س%ة والتوثيق والوضع القانو¦8

الحق 89

ها مـن ● X وانـعدام الج,سـ*ة والـتج,س والخـدمـات الـقنصل*ة وغ[\ \aوتحـد=ـد الـالجئ W
Xzالـتعامـل مـع الـ¥سج*ل الـمد

ورJـة ؛ الـتأKـد مـن أن هـذە الخـدمـات تـعمل أثـناء الـ��ـاء وأن أي تـراéـم لـلعمل يـتم الـتعامـل  XÅ أنـها Nالخـدمـات ع
مـعه عN وجـه ال{عة ؛ تـمد=ـد صـالحـ*ة وثـائـق الج,سـ*ة واإلقـامـة ، وحـالـة الحـما=ـة والـتداب[\ الـمؤقـتة لحـما=ـة 
ـــ األج*ـــال ؛ وعنـــد مـوــاجهـــة أشخـــاص ال  X \aطـــاء الخدـــماـــت ؛ م¤ـــافحـــة انعـــدام الج,س*ـــة بeنـــ ب¼ـــغالق أو إJــKالمـــتأثـ

وJدهم eالوثائق والج,س*ة.  X =حملون وثائق ، =جب الVف عن معاقبتهم ، ولVن eدáً من ذلك ، الق*ام ب[·

 8 �lالمساواة وعدم التمي

ا ● X هــو الــدافــع األســاWª النــعدام الج,ســ*ة وأن األشــخاص عــد=Wb الج,ســ*ة يــواجــهون مــJqــد� اف eــأن التمي[\ االع[·
هم مـــــن  X ؛ االمـــــتناع عـــــن االســـــتهداف غ[\ الـــــعادل لـــــألقـــــل*ات والـــــمهاجـــــJKـــــن وعـــــد=Wb الج,ســـــ*ة وغ[\ مـــــن التمي[\
X عN خــطاب الــVراهــ*ة ؛ ضــمان عــدم تــعرض  \aة المحــرضMش فــداء ؛ مــقاضــاة ومــعاقــÉالجــماعــات أو جــعلهم كــ
W الـــحصول عN الـــرعـــا=ـــة الـــصح*ة 

XY X األشـــخاص عـــد=Wb الج,ســـ*ة وأولـــئك الـــذيـــن =ـــفتقرون إ� الـــوثـــائـــق للتمي[\
X والــعنف الج,We الــذي يــؤثــر عN الــ,ساء  \aالج,ســ X \aب X ها مــن تــداب[\ كــوفــ*د١٩ ؛ مــ¤افــحة التمي[\ واإلغــاثــة وغ[\
W الج,ســـ*ة 

XY الـــذي =ـــقوض الـــحق WN¤*الهـــ X اف eـــاألســـMاب الجـــذرJـــة للتمي[\ والـــفت*ات عـــد=ـــمات الج,ســـ*ة ؛ االع[·
وتفك*كها. 

7 الصحة 
الحق 89

الـــتأKـــد مـــن أن الـــوصـــول إ� الـــرعـــا=ـــة الـــصح*ة مـــ¥ساوz وعـــالWb ، وال =ـــعتمد عN الج,ســـ*ة أو الـــوثـــائـــق أو الـــوضـــع ●
ورات  XÅ ــد مــن أنKتــحول دون الــرعــا=ــة الــصح*ة ؛ الــتأ W ·Ëها مــن الــعوائــق ال W ؛ إزالــة جــميع الــرســوم وغ[\

Xzالــقانــو
ها مـــن الـــدوافـــع ؛ تـــعJqـــز الـــمMادرات لـــمعالـــجة آثـــار  X الهجـــرة وغ[\ \aإنـــفاذ قـــوان Nق*ة عMالـــصحة الـــعامـــة لـــها األســـ
W تـداب[\ لـمعالـجة المحـددات الـبÖئ*ة 

XY الج,سـ*ة ؛ االسـ¥ثمار Wb=األشـخاص عـد Nوفـ*د ١٩عVالـصحة الـعقل*ة لـ
W ذلــــك ســــوء ال¿ف الص+W وعــــدم الــــقدرة عN الــــتMاعــــد االجــــتماWÒ ؛ والــــتأKــــد مــــن أن تــــداب[\ 

XY ــــماe ، لــــلصحة
الـصحة الـعامـة والـمشورة يـتم تـوصـ*لها Æـش¤ل فـعال إ� األشـخاص عـد=Wb الج,سـ*ة ، مـع مـراعـاة الـموقـع والـلغة 

ومحو األم*ة. 
ورة األخـــالقـــ*ة والـــصحة الـــعامـــة لحـــما=ـــة الجـــميع مـــن  كـــوفـــ*د ١٩ ، و�ـــالـــنظر إ� أن ● X¿ار الMاالعـــت W

XY مـــع األخـــذ
الـــطJKـــقة المســـتدامـــة الـــوحـــ*دة لـــلق*ام eـــذلـــك _W مـــن خـــالل تـــحقيق الـــتطع*م الـــشامـــل ، مـــع مـــراعـــاة الـــضعف 
ا=ـــــد لـــــلعد=ـــــد مـــــن األشـــــخاص عـــــد=Wb الج,ســـــ*ة ÆســـــÉب التحـــــد=ـــــات الهـــــ*¤ل*ة ؛ الـــــتأKـــــد مـــــن اتـــــخاذ جـــــميع  X الم[·
W ذلـك الـع*ادات الـمتنقلة وحـمالت الـتوعـ*ة والـحوافـز - لـضمان حـصول 

XY ـماe - ـةJور X¿الخـطوات اإل=ـجابـ*ة ال
األشــخاص عــد=Wb الج,ســ*ة عN فــرص مــ¥ساوJــة لــلقاح ، وأن جــميع الــحواجــز مــثل نــقص الج,ســ*ة أو الــتوثــيق 

W طKح اللقاح.
XY فضً� عن الحواجز التكنولوج*ة والمال*ة متوقعة ومعالجتها ، W

Xzأو الوضع القانو
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 :Ìهذە االعت>ارات الشاملة والعالم%ة ، ندعو حكومة ال234ت إ Ìاإلضافة إb

ام eــمعاهــدات حــقوق اإل5ــسان  X W ذلــك االل[·
XY ــماe ، دونMــمشاركــتها مــع مــجتمع الــe امــل فــ*ما يــتعلقPــالــe إعــادة تــقي*م نــهجها

ا ، مثل اتخاذ تداب[\ =مكن التحقق منها Æش¤ل موضوWÒ ف*ما يتعلق بتوص*ات هيئة المعاهدة ؛  الملزمة دول*�
ا عN الــMدون عــد=Wb الج,ســ*ة ، eــما يــتماª| مــع الــتداب[\ الــمعاÅة  ● اتــخاذ خــطوات إلنــهاء جــميع الــقيود الــمطMقة حــالــ*�

W ؛ 
Xzالمتعلقة بوضعهم القانو

W واالجـتماWÒ ،  والـتوقـف عـن اإلشـارة إ� الـMدون عN أنـهم "مـق*مون غ[\ 
Xzـر مـسارات جـد=ـدة لـإلدمـاج الـقانـوJ�● تـأخ[\ تـط

" والتصديق عN المعاهدات الدول*ة المتعلقة eانعدام الج,س*ة ؛  X \aعي |�
X ؛  \aالمواطن Nتنطبق ع W ·Ëاإللغاء الفوري للنظام المركزي و�خضاع وظائفه ألجهزة الدولة ال ●

W والـــدو�W ، وكـــذلـــك الهـــيئات الـــحكومـــ*ة الـــدولـــ*ة والخ̧[اء ، تحـــد=ـــد و5{|  XËالـــوط W
Xzـــالـــ¥شاور مـــع الـــمجتمع الـــمدe وذلـــك ●

�J¥*ة ؛ Vالج,س*ة ال Nموضوع*ة للحصول عe معاي[\ تقي*م واضحة =مكن التحقق منها
 Nـطلب لـلحصول عe ـت مـن الـتقدمJ�Vالـ W

XY X \aتـمكن غ[\ الـمواطن W ·Ëمـع الـمعاي[\ الـدولـ*ة ال |ªإ5ـشاء مـسار مسـتقل يـتما ●
الج,س*ة ، مع حق االس¥ئناف عند الرفض ؛ 

X عـد=Wb الج,سـ*ة مـن الـوصـول إ� الـمحاéـم أو أي شـ¤ل آخـر مـن أشـ¤ال الـمحاéـم المسـتقلة تـحت حـ¤م  \aي¥J�Vالـ X \aتمك ●
W القرارات الصادرة عن النظام المركزي (حË· يتم إلغاؤە) ؛ 

XY القانون للطعن
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الحقوق االجتماع%ة واالقتصاد¬ة 

X وأولــــئك الــــذيــــن ● \aــــد مــــن أن األشــــخاص غ[\ المسجــــلKالج,ســــ*ة والــــتأ Wb=ل عــــ¹ش األشــــخاص عــــدMحــــما=ــــة ســــ
وس كــوفــ*د ١٩ ؛  W الــعمل غ[\ الــرسWb مــشمولــون eــالــ¥ساوي مــن خــالل تــداب[\ اإلغــاثــة الــخاصــة eف[\

XY ــعملون=
هم مــن الــفئات الــضع*فة =ــمكنهم الــعمل eــأمــان ؛ ضــمان حــصول  ضــمان أن األشــخاص عــد=Wb الج,ســ*ة وغ[\
نت مــن خــالل  W الــتعل*م ودعــمهم لــحضور الــدروس ع̧[ اإلن[·

XY ــةJفــرص مــ¥ساو Nالج,ســ*ة ع Wb=األطــفال عــد
نت ودعـــم الـــلغة ؛ وتـــوف[\ شـــMكة أمـــان قـــ�Jـــة لجـــميع األشـــخاص  تـــوف[\ األدوات ذات الـــصلة والـــوصـــول إ� اإلن[·

د ن¥*جة لVوف*د ١٩ وآثارە المجتمع*ة األوسع.  عد=Wb الج,س*ة الذين يواجهون الفقر والمجاعة وال¥{|
ا لـألشـخاص عـد=Wb الج,سـ*ة ● تـعJqـز الـوWÒ الـمؤسe Weـانـعدام الج,سـ*ة ، لـضمان تـغط*ة اإلغـاثـة اإل5ـسانـ*ة أ=ـض�

W حــــاالت الــــطوارئ للجــــميع ، عN أســــاس الــــحاجــــة (ولــــ¹س الــــمعاي[\ 
XY ؛ تــــمد=ــــد حــــزم الــــدعــــم X \aوغ[\ المسجــــل

W ، مـع إعـطاء األولـ�Jـة ألeـعدهـم عـن الـركـب ؛ واتـخاذ 
Xzـغض الـنظر عـن الـوضـع الـقانـوe ـــــع اإلغـاثـةJاألخـرى) ؛ تـوز

 Ùð̧ـــالـــس¤ان ، مـــثل الـــمخ*مات والـــمالe الـــمناطـــق الـــمكتظة W
XY تـــداب[\ خـــاصـــة لـــلتخف*ف مـــن انـــتقال كـــوفـــ*د ١٩

الجماع*ة والمستوطنات العشوائ*ة. 

الحقوق المدن%ة والس%اس%ة 

W ذلــــك الــــسماح لــــألزواج واألطــــفال مــــن غ[\ ●
XY ــــماe ، ــــد مــــن أن إغــــالق الحــــدود ال يــــؤدي إ� انــــفصال األ�ةKالــــتأ

e Xــدخــول الــMلدان ؛ ضــمان الــسماح لــألشــخاص عــد=Wb الج,ســ*ة الــذيــن يــتمتعون بــوضــع اإلقــامــة أو  \aالــمواطن
W اإلقـل*م 

XY X \aوالحـما=ـة ألولـئك الـذيـن =عت̧[ون غ[\ نـظامي W
Xzـالـعودة ؛ تـوف[\ الـوضـع الـقانـوe ـة بـ¼قـل*م مـاJ�رواeـط قـ

رJـن Æـش¤ل  X¿ـض المتJ�رت سـMل الـع¹ش ÆسـÉب فـرض قـيود عN الحـركـة ، يـتم تـع X¿ـد مـن أنـه حـيثما تK؛ والـتأ
مناسب. 

● W
XÛـش¤ل تعسÆ الج,سـ*ة Wb=ة وال تـؤدي إ� اسـتهداف عـدMا=ـدة مـتناسـ X ط*ة الم[· ضـمان أن تـكون السـلطات ال{|

X ، وال =ـخضعون لـمتطلMات إeـالغ مـرهـقة ؛  \aـمركـز ودعـم مـناسـبe ـنJqـن المحتجـJK؛ وأن يـتم اإلفـراج عـن الـمهاجـ
هم كجــزء مــن اســتجاeــات كــوفــ*د ١٩ ؛ أن تــداب[\  عــدم احــتجاز األشــخاص عــد=Wb الج,ســ*ة والــمهاجــJKــن وغ[\
كــوفــ*د ١٩ ال ُ¡ســتخدم لــتضÖيق الــخناق عN حــJKــة التعب[\ والتجــمع لــألشــخاص عــد=Wb الج,ســ*ة وحــلفائــهم 
وأن األشــخاص عــد=Wb الج,ســ*ة لــديــهم إمــ¤انــ*ة مــ¥ساوJــة وفــعالــة لــلوصــول إ� الــعدالــة لتحــدي الحــرمــان مــن 

W أوقات كوف*د ١٩.
XY الحقوق
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W التجــمع الســلWb ، و�نــهاء اســتخدام الــقوة الــمفرطــة ضــد الــمظاهــرات الســلم*ة ، و�ســقاط جــميع الــتهم 
XY ضــمان الــحق ●

W الــمظاهــرات إذا لــم يــتم تــوجــ*ه تــهم 
XY ــمشاركــتهم الســلم*ةe ــمة فــ*ما يــتعلقéالــموجــهة ضــد أولــئك الــذيــن يــواجــهون الــمحا

ا.  ف بها دول*� إليهم eارت¤اب جJKمة جنائ*ة مع[·
X ، ال ســ*ما فــ*ما يــتعلق eحــملة إنــهاء ● \aــش¤ل بــناء مــع مــفوضــ*ة األمــم المتحــدة الــسامــ*ة لــشؤون الــالجئÆ االنخــراط

 W
XY حــددتــها الــمفوضــ*ة W ·Ëــالتعهــدات الe W XËام العل X W ذلــك االل[·

XY ــماe ، 2024 حــلول عــامe حــاالت انــعدام الج,ســ*ة
W المرفقات أدناە. 

XY X \aالنحو المب Nالجزء رفيع المستوى لعام 2019 ، ع

W ســن أي مــن 
XY ا �Jــت فشــلت حــالــ*�Vأن الــ X \aح W

XY .2024 عــام W
XY إلنــهاء حــاالت انــعدام الج,ســ*ة Wbحــملة # أنــا_أنت WRت,ت

تـــوصـــ*ات الـــمفوضـــ*ة ، إال أنـــها ال تـــزال ذات صـــلة. =ـــذكـــر تـــقJKـــر انـــا انتWb الـــصادر عـــن الـــمفوضـــ*ة الـــسامـــ*ة لـــألمـــم المتحـــدة 
 : WN= لعام 2017 ما X \aلشؤون الالجئ

W الـحصول عN حـقوق الج,سـ*ة لمجـموعـات األقـل*ات هـو أحـد األهـداف الـرئ¹سـ*ة لـلمفوضـ*ة eحـلول 
XY ضـمان الـمساواة"

عـام 2024. ولـتحقيق ذلـك ، تـحث الـمفوضـ*ة جـميع الـدول عN اتـخاذ الخـطوات الـتالـ*ة eـما يـتماª| مـع اإلجـراءات 1 و 2 
و 4 و 7 و8 من خطة العمل العالم*ة للمفوض*ة إلنهاء حاالت انعدام الج,س*ة: 

7 ع¯: 
تحث منظمة سالم للد¬مقراط%ة وحقوق اال¢سان مجلس النواب ال234«®

X الــمقدمــة إلــيها ، مــن قــMل أي طــرف ، بهــدف إ=ــجاد حــل ● \aــــــع الــقوانJجــميع مــشار W
XY ــش¤ل �ــامــل ومســتقلÆ الــنظر

W ذلــك عــن طــJKــق الــ¥شاور مــع الخ̧[اء 
XY ــماe ، دونMعــادل ودائــم مــتناســب مــع حــقوق اإل5ــسان لمص[\ مــجتمع الــ

- مشاورات عم*قة مع الجمع*ة الوطن*ة.  W
XY واالجتماع X \aالدولي

7 ذلك الهيئات الحكوم%ة الدول%ة، ع¯: 
تحث منظمة سالم للد¬مقراط%ة وحقوق اال¢سان المجتمع الدوb ، 7Ìما 89

W مـجال حـقوق اإل5ـسان ، ال سـ*ما مـن خـالل الـمشاركـة eـحسن نـ*ة مـع ●
XY امـاتـها الـدولـ*ة X �Jـت eـال[·Vتـذك[\ حـكومـة الـ

 W ·Ëهــيئات مــعاهــدات الــمنظمات الــحكومــ*ة الــدولــ*ة مــن أجــل إنــهاء حــاالت انــعدام الج,ســ*ة والــفساد والــمعانــاة ال
¡سÊبها. 

 43

Jطة أن ● W اإلقـــل*م ، �|
XY الج,ســـ*ة الـــمق*مة Wb=ـــ*د الج,ســـ*ة لمجـــموعـــات األقـــل*ات عـــدKسهـــ*ل الـــتج,س أو تـــأ¡

 . X ، أو أن =كون لديهم آeاء أو أجداد ½ستوفون هذە المعاي[\ \aــــخ معJل تارMكونوا قد ولدوا أو أقاموا هناك ق=
ـــ الج,س*ـــة لـوــال ● Wb=حون عدـــMـــلد الذـــي ولدـــوا ف*ـــه إذا �اـــنـوــا س*ـــصMـــ ج,س*ـــة الNاـــلحـــصول عe الســـماح لألطفال

ذلك. 
Jة مـثل الـعرق أو ● X W تحـرم أو تـمنع األشـخاص مـن الج,سـ*ة عN أسـاس أسـس تمي[\ ·Ëوالـممارسـات ال X \aإلـغاء الـقوان

االصل أو الدين أو وضع األقل*ة اللغ�Jة. 
ضمان ال¥سج*ل الشامل للموال*د لمنع حاالت انعدام الج,س*ة. ●
W تــــحول دون إصــــدار وثــــائــــق الج,ســــ*ة لــــمن =ــــحق لــــهم الــــحصول عــــليها ● ·Ëات اإلجــــرائــــ*ة والــــعمل*ة الMإزالــــة الــــعق

eموجب القانون "
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7 مختار، يتضمن التطورات االجتماع%ة والقانون%ة ق>ل وخالل و¾اء كوف%د  
الملحق ١: Èسلسل زم«8

�J¥*ة ومجموعة من المعاي[\ والقيود. ●V1959 -  حدد قانون الج,س*ة فئات الج,س*ة ال
�Jت تعلن استقاللها عن المملVة المتحدة. ●V1961 -  ال
● W

XY عض ½سـتقرMـة ؛ الـJKحـe ـت ومـغادرتـهاJ�Vدو يـواصـلون دخـول الـMالـ . W ·ËJ�V1962 - تـم االنـتهاء مـن الـدسـتور الـ
�Jت. Vال

1965 - التعداد =حدد خط األساس الحكوWQ للمواطنة. ●
1967- منح حق االنتخاب لمجموعة من المجتمعات القMل*ة. ●
�Jــ¥*ة مــن حــق مــنح الج,ســ*ة ألبــنائــها ، حË· عــندمــا ال يــتمكنون ●V1980 - تــعد=ــل قــانــون الج,ســ*ة =حــرم الــمرأة الــ

من الحصول عN ج,س*ة والدهم. 
�Jت حقوقها الس*اس*ة تمكنها من التص�Jت. ●Vال W

XY استقرت W ·Ëل*ة الMعض الطوائف القe 1981 - منح
W ذلــــك الــــرعــــا=ــــة الــــصح*ة الــــمجانــــ*ة والــــتعل*م ، ●

XY ــــماe ، دون مــــن مــــعظم الــــحقوقMجــــرد الــــ= WQ1986 - قــــرار حــــكو
 ." X \aي¥J�وJصنفهم عN أنهم "غ[\ ك

W تــطبيق قــانــون إقــامــة األجــانــب ●
X,دون. الــمح¤مة تلMــعض الــe ــطردe ــتJ�Vن*ات - قــامــت حــكومــة الــÖأواخــر الــثمانــ

 . eحجة ان  الMدون ال =مكن تعJKفهم عN أنها "أجانب" ، ولVن يتم تجاهل الح¤م إ� حد كب[\
�Jـــت وســـ*ادتـــهم ، لـــVن آالف ●Vـــع*د حـــ¤ام الـــ= Wـــت. الـــعمل الـــعسكري الـــدو�J�Vلـــل W

·Y1990-1991 - الـــغزو الـــعرا
�Jــت لــم ُ½ــسمح لــهم eــالــعودة. يــتم إصــدار eــطاقــات الــه�Jــة eــعد الحــرب ، ولــVن ال يــتم Vدون الــذيــن فــروا مــن الــMالــ

تجد=د ه�Jات العد=د من األشخاص الذين ي,تمون إ� الMدون. 
1999 - مـرسـوم حـكوWQ ½ـسمح لـألشـخاص عـد=Wb الج,سـ*ة eـالـتقدم eـطلب لـلحصول عN الج,سـ*ة إذا تـمكنوا ●

�Jت منذ عام 1965. وتم منح الج,س*ة لما =صل إ� 6000 شخص. Vال W
XY ات أن أ�هم تع¹شMمن إث

● Nقت¿ عJتــعداد عــام 1965 وأحــفادهــم ، و W
XY X \a2000 - الــقانــون رقــم 20 ½سهــل تــجن¹س األشــخاص المسجــل

W السنة. تم تعل*قه قMل االنتهاء. 
XY 2000 شخص

ا حول وضع الMدون. ● ا رائد� �J¥*ة لحقوق اإل5سان تعقد مؤتمر�V2006 - الجمع*ة ال
e Xصورة غ[\ قانون*ة. ● \aالجهاز المركزي لشؤون المق*م (bما ½س) 2010 - أ5شأت الحكومة رقم 467
�Jت  إ5شاء فئات مختلفة من ¡سج*ل الMدون. ●Vح حكومة ال 2010-11 - تق[·
ا=د. ● X 2011 - مظاهرات الMدون ¡سارعت وتواجه eقمع م[·
● W

Xzوال̧[لما W XËالنقاش الوط W
XY ت من جد=دJ�Vال W

XY الج,س*ة Wb=لعد W
Xzا¬لول 2019 - =ظهر الوضع القانو

والخطاب. ●
حة تــتعلق eــالــمجتمع عــد=Wb الج,ســ*ة ، ● Jعات مق[· �Jــ¥*ة ¡{|Vالــ X \aــة الــمحامe2ن االول 2019 - طــرحــت نــقا N·È

ي.  W تامر الظف[\
Xzعات قدمها ال̧[لماJ تليها ¡{|

وع قــانــون Æــشأن وضــع مــجتمع الــMدون ● ) 2019 - رئــ¹س ال̧[لمان مــرزوق الــغانــم =ــقدم م{| kl7 (نــوفم
2ن الــثا¦8 N·È

�Jت Vالج,س*ة الذي تدعمه حكومة ال Wb=عد
�Jت ●Vال W

XY 19- مارس 2020 - ظهور كوف*د ú اير klف

حظر التجول واإلغالق: 

ا وصـــلوا مـــن إيـــران ● �Jـــت. �ـــانـــوا أفـــراد�Vالـــ W
XY 19-Covid 24 ف̧[ايـــر 2020 - اإلعـــالن عـــن أول 5 حـــاالت مـــؤكـــدة لـ

 .19-COVID ال حاالتMا الستق ة إ� مس¥شXÛ مخصص مصمم ومجهز خص*ص� قلوا مMا�|
ُ
ون

● W
XY 11 مــارس 2020 - مــع وصــول الــحاالت المسجــلة إ� 73 حــالــة ، تــطبق الــحكومــة ســ*اســة اإلقــامــة الــطوعــ*ة

ل  X X]الم
W 13 مـــارس ، ●

XY  .خـــدمـــات الـــطوارئ W
XY X \aـــاســـ¥ثناء الـــعاملe الـــدولـــة وتـــوقـــف جـــميع األعـــمال الـــحكومـــ*ة W

XÛلـــموظ
أوقـفت الـحكومـة الـرحـالت الـج�Jـة الـدولـ*ة والـمعابـر الحـدود=ـة ال̧[Jة ؛ ومـن 14 مـارس ½ـسمح eـالـدخـول فـقط إ� 
X وأقـارب الـدرجـة األو�. و�حسـب مـوقـع الخـليج أون اليـن، تـم حـظر التجـمعات الـعامـة  \aي¥J�Vالـ X \aعـودة المق*م
W الـمدارس 

XY التجـمعات W
XY ـة. يـ¥بع ذلـك تـعليقJـز الـتجارKـن الـعامـة والـمطاعـم والـمراKاألمـا W

XY ذلـك W
XY ـماe ، ة الVب[\

�Jــت حــظر تــجول مــن الــساعــة 17:00 إ� الــساعــة Vنا}ــس. مــن 22 مــارس ، حــددت حــكومــة الــVوالــمساجــد والــ
04:00 - أو�غالق. 

 44
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W المهــــبولــــة وجــــل*ب ● ·Ëــــ¥*ة عــــن تــــمد=ــــد حــــظر الــــتجول لــــ¹شمل منطقJ�Vاء الــــMــــل 2020 - أفــــادت و�ــــالــــة األنــــJK6 أبــــ
الشي�خ. 

X (من 19 أبJKل إ� 6 مايو) ● \aي¥J�Vال X \aحلول 6 مايو 2020 - االنتهاء من خطة إعادة المواطنe)
ة مــن 8 إ� 30 مــايــو. خــفف االغــالق مــن ● W الف[·

XY ــفرض اإلغــالقe ــ¥*ةJ�Vاء الــM8 مــايــو 2020 - أفــادت و�ــالــة األنــ
النها=ة 

مايو. ●
W المهـــــبولـــــة وجـــــل*ب ●

XY تـــــم تـــــخف*ف الـــــقيود X \aح W
XY 31 مـــــايـــــو 2020 - أفـــــادت صـــــح*فة الـــــرأي (اإلعـــــالمـــــ*ة) أنـــــه

الشـــي�خ ، تـــم تـــطبيق عـــمل*ات اإلغـــالق الـــممتدة عN الـــفروانـــ*ة وخـــ*طان وحـــو�W ، مـــع اإلشـــارة إ� أنـــه �ـــان مـــن 
 . Wم*دان حو� W

XY المقرر توضيح الوضع
ا مـن الـساعـة 4 مـساًء حË· 30 مـايـو 2020 ، بـناءً ●  10 مـايـو 2020 - فـرض حـظر الـتجول الـPامـل عN الـMالد اعـتMار�

عN تـــقي*م وزارة الـــصحة eـــعد أن eـــلغ عـــدد الـــحاالت ال,شـــطة 8688 حـــالـــة و 1065 حـــالـــة جـــد=ـــدة و 9 وفـــ*ات ؛ 
وصل عدد القتN إ� 58.  

● Wb=الخــمسة الــحالــ*ة الــمتعلقة بــوضــع األشــخاص عــد X \aــــــع الــقوانJتم̧[ 2020 - مــن الــمقرر مــناقــشة مــشارÊ5 ســ
W ال̧[لمان. 

XY الج,س*ة
W الــحكوWQ (اتــحاد الــبنوك) eــعدم قــبول وثــائــق هــ�Jــة مــن ●

XY¿تم̧[ 2020 - =ــأمــر الــنظام الــمركــزي الــنظام المÊ9 ســ
W وزارة الـــدفـــاع ، �ـــما =ـــطلب مـــن الـــبنوك قـــبول eـــطاقـــات الـــه�Jـــة الـــصادرة عـــن الـــو�ـــالـــة 

XY X \aغ[\ الـــمدني X \aالـــموظف
المركJqة فقط ، حË· يتمكن األشخاص عد=Wb الج,س*ة من الوصول إ� حساeاتهم الخاصة. 

W إطـــار الـــبند رقـــم ●
XY ، (15 الـــصفحة) :تم̧[ 2020 - مجـــلس الـــنواب الـــدورة الـــعاد=ـــة رقـــم. 4 ، الجـــلسة 19Ê20 ســـ

48: لجنة 
وع قـانـون] ½س, إ�: تـعJKـف "األشـخاص عـد=Wb الج,سـ*ة" ● حـقوق اإل5ـسان وحـقوق الـمرأة واأل�ة [يـناقـش م{|

W جـميع 
XY "الج,سـ*ة Wb=ـ "األشـخاص عـدe " X \aعي X غ[\ ال{| \aدال "المق*مM¥أسـاس الـمعاهـدات الـدولـ*ة ؛ اسـ Nع

W نــــطاق ســــلطاتــــه (والــــعد=ــــد مــــن 
XY قةMالهــــيئات الــــحكومــــ*ة ؛ =ج̧[ الــــجهاز الــــمركــــزي لتحــــد=ــــد عــــدد األســــماء الــــمط

الســـلطات الـــحكومـــ*ة األخـــرى) وتحـــد=ـــد عـــدد هـــذە األســـماء ؛ إلـــزام الهـــيئة الـــعامـــة لـــلمعلومـــات الـــمدنـــ*ة بـــ¼صـــدار 
eـــطاقـــات الـــتوثـــيق الـــخاصـــة بـــهم لـــمدة تـــصل إ� 5 ســـنوات قـــاeـــلة للتجـــد=ـــد ؛ دمـــج األشـــخاص عـــد=Wb الج,ســـ*ة 
W دول مجــلس الــتعاون الخــل*̧+e Wــموجــب الــقانــون رقــم.  XËمــواط Nــموجــب قــانــون الــعمل نــفسه الــذي يــنطبق عe

وع القانون.  1/2016 للقطاع الخاص ؛ تنف*ذ الالئحة التنف*ذ=ة المتعلقة eحما=ة وتنف*ذ م{|
�Jـــ¥*ة تـــعلق عـــمل ال̧[لمان eـــمناســـMة وفـــاة األم[\ (آنـــذاك) صـــMاح األحـــمد الـــجابـــر ●Vـــر 2020 - الـــحكومـــة الـــ��1 أKـــت

الجابر. 
صMاح ، و¡ستمر حË· 20 أKت��ر ●
W عن اخت*ار كMار السن ومرXS األمراض المزمنة ، ● ·ËJ�Vر 2020 - أعلن مجلس الوزراء ال��28 أKت
W الخــطوط األمــامــ*ة ومــقدWQ الخــدمــات األســاســ*ة كــفئات رئ¹ســ*ة =ــجب تــطع*مها ضــد ●

XY X \aالــمسعفون والــعامل
e 19-Covidمجرد ¡سلم الدولة الشحنة األو� من اللقاحات. لم يتم ¡سم*ة أي أفراد عد=Wb الج,س*ة. 

ط�ح التطع%م: 

ا ½ــسمح ● �Jــت أصــدرت قــرار�Vــعد تــرخــ*ص الــلقاحــات األو� ، ورد أن حــكومــة الــe - 2020 ــانــون األول (د½سم̧[)�
W ذلــك الــتطع*م ، 

XY ــماe ، 19-COVID ـe طةMــالــوصــول إ� الخــدمــات الــطب*ة الــمرتــe اإلقــل*م W
XY لجــميع األشــخاص

W حـالـة 
XY) ـةJ�W ذلـك أولـئك الـذيـن قـد ال تـكون الـحالـة مـتوافـقة مـع الـقانـون وأولـئك الـذيـن ال =ـملVون eـطاقـة هـ

XY ـماe
X عد=Wb الج,س*ة)  \aي¥J�Vات أو اآلالف من ال الع{|

وس ● �Jــت أKــدت أL]K مــن 148000 حــالــة إصــاeــة eف[\Vــر لــو�ــالــة فــرا5ــس بــرس أن الــJK24 د½سم̧[ 2020 - أفــاد تــق
�Jـت سـ¥Mدأ بـرنـامـج تـطع*م شـامـل ، حـ*ث تـلقت 150.000 Vنها 924 حـالـة وفـاة ، وأن حـكومـة الـÖكـورونـا ، مـن بـ
�Jــــــ¥*ة Vفت وزارة الــــــصحة الــــــ W وقــــــت الحــــــق ، اع[·

XY . W
Xzاأللــــــما WiJKاألمــــــ Pfizer / BioNTech جــــــرعــــــة مــــــن لــــــقاح

 .Johnson & Johnson و Moderna و AstraZeneca لقاحاتe
X مـن دخـول ● \aـت سـاعـات عـمل مـتاجـر التجـزئـة غ[\ األسـاسـ*ة وتـمنع غ[\ الـمواطنJ�V7 ف̧[ايـر 2021 - خـفضت الـ

ا  ـا اعـتMار� الـMالد ، مـما أدى مـرة أخـرى إ� حـظر تـجول لـمدة شهـر واحـد مـن الـساعـة 5 مـساًء. حË· الـساعـة 5 صـMاح�
مــن 7 مــارس 2021 حË· 08 أبــJKــل e .2021ــعد اإلeــالغ عــن أعN عــدد مــن اإلصــاeــات خــالل 24 ســاعــة مــنذ eــدء 
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�Jــــت حــــظر V4 مــــارس 2021 ، مــــددت الــــ W
XY وس كــــورونــــا الجــــد=ــــد W الــــمرض مــــع 1716 حــــالــــة إصــــاeــــة eف[\

|eتف
W 1 أبJKل حË· 22 أبJKل. 

XY التجول
�Jـت فـرض حـظر ●V5 مـارس 2021 ، أعـادت حـكومـة الـ W

XY ـر عـرب نـيوز الـصادرJKا لـتق مـارس � أبـJKـل 2021 - وفـق�
تجول (جد=د) لمدة شهر وسط تجدد اإلصاeات. 

مــارس e - 2021ــموجــب "الــتعم*م" الــحكوWQ أو الــالئــحة رقــم 5/2021 ، خــولــت وزارة الــصحة إصــدار تــراخــ*ص ●
اء Covid-19 لـقاحـات  X المسـ¥شف*ات والـمراKـز الـصح*ة والـع*ادات الـخاصـة (مـضافـة) مـن �| \aالـتطع*م ، وتمك

�ات األدوJة المنتجة لها.  من الوك*ل المحWN أو �|
● W

XY ـــت الـــسخ*ةJ�Vة إ� مـــساهـــمة الـــ �Jـــت ، مشـــ[\Vالـــ W
XY اMيـــونـــيو 2021 - افـــتتحت مـــنظمة الـــصحة الـــعالـــم*ة مـــكت

جهود 
● Wbالعال W

Xzالعمل اإل5سا 
● W

XY يــــوم واحــــد ؛ و�ــــدأ W
XY مــــن الــــحاالت W

X+Jــــات إ� 2189 ، وهــــو عــــدد تــــارe18 يــــولــــيو 2021 - وصــــل عــــدد اإلصــــا
W 27 نوفم̧[ 2021. 

XY 21 حالة جد=دة (ل المثال*Êس Nع) االنخفاض إ�
● 19-Covid ــا ضــد X 12 و 15 عــام� \aاوح أعــمارهــم ب X الــذيــن ت[· \aــت بــتلقيح الــمراهقJ�Vــدأت الــe - 2021 21 يــولــيو

W يوليو 2021. 
XY
24 أKت��ر 2021 - اس¥ئناف عمل*ات المطار e¤امل طاقتها. ●
ا. ● X 5 و 11 عام� \aاوح أعمارهم ب 30 أKت��ر 2021 - فتح eاب ال¥سج*ل لتطع*م األطفال الذين ت[·
أKت��ر � نوفم̧[ � د½سم̧[ 2021 - تعم*م اس¥ب*ان منظمة سالم للد=مقراط*ة وحقوق اال5سان. ●

7 ¬مكن الق%ام بها من ق>ل الدول ف%ما يتعلق بöنهاء انعدام الج�س%ة ، مأخوذة 
امات ال«® 8 ®lالملحق٢: نموذج االل

 8 من الجزء رفيع المستوى لعام 2019 التابع للمفوض%ة السام%ة لألمم المتحدة لشؤون الالجئ±�

X - خــــــطة الــــــعمل الــــــعالــــــم*ة إلنــــــهاء حــــــاالت انــــــعدام الج,ســــــ*ة ،  \aالــــــمفوضــــــ*ة الــــــسامــــــ*ة لــــــألمــــــم المتحــــــدة لــــــشؤون الــــــالجئ
امــــات مــــن الجــــزء الــــرفــــيع المســــتوى لــــلمفوضــــ*ة لــــعام Æ 2019ــــشأن  X 2014-2024 [مــــقتطف] - إرشــــادات وعــــينة مــــن االل[·

�Jت أي رد) Vانعدام الج,س*ة ، 12 ن¹سان 2019 - للدول إلدراج اسم الدولة (لم تقدم حكومة ال

امات لحما¬ة األشخاص عد¬°7 الج�س%ة  8 ®l2.3 عينة من االل

م [اســــم الــــدولــــة] بــــوضــــع قــــرار مــــخصص النــــعدام الج,ســــ*ة لتحــــد=ــــد  X W مــــوعــــد أقــــصاە 2024] ، تل[·
XY ، حــــلول [الــــسنةe ■

األشـخاص عـد=Wb الج,سـ*ة داخـل اإلقـل*م ومـنحهم وضـع الحـما=ـة و¡سهـ*ل تـجن¹سهم. (يـتعلق eـاإلجـراء 6 مـن خـطة الـعمل 
ا بتحـــد=ـــد األشـــخاص عـــد=Wb الج,ســـ*ة وخـــفض  ام الـــعينة هـــذا أ=ـــض� X الـــعالـــم*ة إلنـــهاء حـــاالت انـــعدام الج,ســـ*ة. وJـــتعلق ال[·

حاالت انعدام الج,س*ة). 
م [اسـم الـدولـة] eـاالنـضمام إ� اتـفاقـ*ة 1954 الـمتعلقة بـوضـع األشـخاص عـد=Wb الج,سـ*ة وتـنف*ذهـا eـالـPامـل eحـلول  X ■ تل[·

W موعد ال يتجاوز 2024]. (يتعلق eاإلجراء 9 من خطة العمل العالم*ة إلنهاء حاالت انعدام الج,س*ة). 
XY ، نها=ة [العام

امات لتحد¬د األشخاص عد¬°7 الج�س%ة  8 ®l2.4 عينة من االل

م [اســـم الـــدولـــة] بـــ¼جـــراء و5{| دراســـة نـــوعـــ*ة لـــفهم حـــالـــة الجـــماعـــات  X W مـــوعـــد أقـــصاە 2024] ، تل[·
XY ، حـــلول [الـــسنةe ■

W أراضــيها Æــش¤ل أفــضل بهــدف إ=ــجاد حــل لــوضــعهم. (يــتعلق eــاإلجــراء 10 مــن 
XY الج,ســ*ة الــذيــن =ــع¹شون Wb=واألفــراد عــد

ا بــــتخف*ض حــــاالت انــــعدام  ام الــــنموذWð̧ أ=ــــض� X خــــطة الــــعمل الــــعالــــم*ة إلنــــهاء حــــاالت انــــعدام الج,ســــ*ة. وJــــتعلق هــــذا االل[·
الج,س*ة) 

م [اســـم الـــدولـــة] بـــ¼جـــراء و5{| مـــسح شـــامـــل لتحـــد=ـــد عـــدد األشـــخاص  X W مـــوعـــد أقـــصاە 2024] ، تل[·
XY ، حـــلول [الـــسنةe ■

W أراضــيها بهــدف إ=ــجاد حــل لــوضــعهم. (يــتعلق eــاإلجــراء 10 مــن خــطة الــعمل الــعالــم*ة 
XY الج,ســ*ة الــذيــن =ــع¹شون Wb=عــد

ا eـ الحد من حاالت انعدام الج,س*ة).  ام النموذWð̧ أ=ض� X إلنهاء حاالت انعدام الج,س*ة. وJتعلق هذا االل[·
W الـمقMل لتحـد=ـد األشـخاص عـد=Wb الج,سـ*ة الـذيـن  XËالـوط W

Xzالـتعداد الـس¤ا W
XY م [اسـم الـدولـة] بـ¼دراج سـؤال أو أسـئلة X ■ تل[·

=ع¹شون عN أراضيها. (يتعلق eاإلجراء 10 من خطة العمل العالم*ة إلنهاء حاالت انعدام الج,س*ة). 
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، Hانون األول 2020  7 k�%7 دول مجلس التعاون الخل
89 ( 7Ìالمقارن (اإلجما Covid-19 �lالملحق٣: تأث

e Wدا=ة برامج التلقيح 
XY ، 2020 من الشمال إ� الجنوب ، �انون األول ، W+̧*دول مجلس التعاون الخل W

XY ( Wتأث[\ كوف*د١٩(اإلجما�
الشاملة

جرعات لقاح كوف*د١٩ 
الُمعطاة لPل 100 

ا من 15  شخص اعتMار�
آذار ٢٠٢١. إجما�W عدد الس¤ان الدولة

المقدر 
(المواطنون وغ[\ 

( X \aالمواطن

الحاالت المصاeة 
وس كورونا eف[\

eدا=ة التطع*م الجماWÒالوف*ات

�JتV24 ٤.٣١٤٨٠٠٠٩٢٤ مليونال W
XY الغ عنهeتم اإل

�انون األول 2020 ، 
ا  eعدد 150 ألف�

 Pfizer- من تطع*م
BioNTech

٨.٤

ا من 24 �انون ٩٠٠٠٠الMحJKن اعتMار�
االول 2020 ، ورد أن 

ا قد تلقوا  40 ألف�
ا من  اللقاح ؛ اعتMار�

�انون االول 2020 ، 
وافقت عN �ل من 

 Pfizer-BioNTech
(الوال=ات المتحدة � 

 Sinopharm ألمان*ا) و
( X \aالص)

٣٣.٣

تم اإلeالغ عن eدئه 23 ١٤٢٠٠٠٢٤٣قطر
�انون األول 2020.

١٣.٢

اإلمارات الع�K*ة 
المتحدة

قال إن التطع*مات ٢٠٠٠٠٠٦٤٥
 14 W

XY دأتe الجماع*ة
�انون االول 2020 ؛ 

Pfizer- مع
BioNTech (الوال=ات 

المتحدة � ألمان*ا) و 
( X \aالص) Sinopharm

٦٦.٥

المملVة السعود=ة 
الع�K*ة

٣٦٠٠٠٠٦١٤٨ 17 W
XY دأe ذكر أنه=ُ

�انون األول 2020 
Pfizer- لقاحe

BioNTech

٦.٧

W 27 �انون ١٢٨٠٠٠١٤٩١سلطنة عمان
XY دأe ورد أنه
األول 2020

٢.١
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الـملحق ٤ : الـتقي%م الـنو7Æ لـمنظمة سـالم لـلد¬ـمقراطـ%ة وحـقوق اإل¢ـسان لـتواصـل حـكومـة الـ234ـت 
مع مجتمع ال>دون خالل 

 X \aاء من ح*ث توجيهات المفوض*ة السام*ة لألمم المتحدة لشؤون الالجئ��ال
X - تأث[\ كوف*د١٩عN الس¤ان عد=Wb الج,س*ة: توص*ات الس*اسة والممارسات الج*دة Æشأن الوصول إ�  \aالمفوض*ة السام*ة لألمم المتحدة لشؤون الالجئ

W - 3 حJqران 2021
Xzاللقاح وال¥سج*ل المد

التقي*م (٠-٥)الدل*لنMذة مخت¿ةالموض�ع

الج,س*ة او الحالة 
القانون*ة

األشخاص عد=مو الج,س*ة معرضون لالس¥Mعاد 
ÆسÉب عدم حصولهم ج,س*ة eلد اإلقامة. عدد 
ات*ج*ات عمل*ات 5{| التطع*م الوطن*ة  من اس[·

تعWÜ األول�Jة لمواطنيها 
 
ً
X أو أن ¡س¥Mعد Åاحة \aحساب غ[\ المواطن Nع

 W
XY W

Xzالذين ل¹س لهم وضع قانو X \aغ[\ المواطن
الدولة من 

االستفادة من اللقاحات.

W إم¤ان*ة الوصول ا� 
XY ا ا رئ¹س*� �ان نقص الج,س*ة عائق�

خدمات الرعا=ة الصح*ة المتعلقة eكوف*د ١٩ وش¤لت 
 . WÒواالجتما Wالدعم الما� W

XY عوائق مطلقة

"مختلط"؛ ر�ما لم =طKح االس¥ب*ان أسئلة �اف*ة مفصلة 
ف*ما يتعلق eاالتصال األول eالرعا=ة الصح*ة العامة. 

¡ش[\ الدراسات االستقصائ*ة واألدلة الشفه*ة إ� مستوى 
W وقت متأخر. مع 

XY عاد و � أو تقد=م الخدمةM¥عاٍل من االس
X االعتMار ف*ما يتعلق eعمال الخطوط األمام*ة ،  \aعe األخذ
عند ¡{Jحهم Æ{عة �عدم دفع رواتبهم � عدم دعمهم أو 
توف[\ لمعدات الحما=ة الشخص*ة ، ¡ش[\ هذە الدالئل إ� 

�Jت. Vضعف أداء حكومة ال

ات*ج*ات اللقاح eدأت eحلول  ال يوجد دل*ل عN أن اس[·
شهر �انون األول 2021 ، عN الرغم من التعب[\ عن 

 Wb=ة لعدJ�إدراجها Æش¤ل JÅــــح. ناه*ك عن منح األول
W أوائل عام 2021 

XY ز إضاف*ةKن افتتاح مراVالج,س*ة ، ل
ا. قد =لWȨ̈ االحت*اجات جزئ*�

٢\٥

قد يتم اس¥Mعاد األشخاص عد=Wb الج,س*ة من انعدام وثائق اله�Jة
برامج التطع*م إما عن عمد أو eح¤م األمر الواقع 
ألنهم =فتقرون إ� إثMات اله�Jة القانون*ة. بÖنما 

تمنع eعض الدول Åاحة األشخاص غ[\ 
W س*اقات 

XY ، تلقيح Nمن الحصول ع X \aالمسجل
W المMدأ مؤهلون للحصول عN اللقاح 

XY أخرى هم
W الممارسة العمل*ة يواجهون عقMات 

XY نVول
 W

XY اط الوثائق مرتMطة eافتقارهم لله�Jة. ان اش[·
 ·Ûالممارسة ي,بع من الحاجة لت¥بع من �ان قد تل

اللقاح ، لدعوة األشخاص للتلق*حات الالحقة 
وت¥بع سالمة اللقاحات. [...] لذلك =جب النظر 

تMÖات الMد=لة ألولئك الذين =فتقرون إ�  W ال[·
XY

إثMات اله�Jة القانون*ة. ان عدم وجود وثائق 
=جعل األمر أL]K صع��ة عN السلطات 

للوصول إ� هؤالء الس¤ان ألنهم ال =ظهرون عادة 
W السجالت المدن*ة أو سجالت الس¤ان 

XY
الوطن*ة ؛ لقد أدى افتقارهم إ� وثائق اله�Jة 

X للسلطات. \aالقانون*ة إ� جعلهم غ[\ مرئي

ف*ما يتعلق e¤ل من الرعا=ة الصح*ة والمسائل المتعلقة 
 Nدو أن التوثيق قد تم عMل الع¹ش ، يMسÆ

أساس المسح والشهادة 
Æ Wش¤ل 

Xzأقل أهم*ة من الوضع القانو W_ W ·Ëكة ، وال المش[·
عام. 

X إ� أن االفتقار إ�  \aة من المشارك أشارت أقل*ة صغ[\
ا ، لVن هذە الظاهرة �انت  الوثائق أدى إ� اس¥Mعادهم تمام�

  . X \aة لألشخاص المعنيMال,سe هامش*ة - مهما �انت واضحة

وع عN أ=ة معلومات ف*ما يتعلق ب¥سج*ل  لم =حصل الم{|
اللقاح أو طJKقة توزJعه.

٣\٥

WÒو قلة الو X \aالج,س*ة المعروف Wb=غالب*ة األشخاص عد
أولئك المعرضون لخطر انعدام الج,س*ة ي,تمون 

 W
XY ث[\ منهمVع¹ش الJإ� مجموعة األقل*ات و

أماKن نائ*ة =صعب الوصول إليها. ال =جوز لهم ان 
يت¤لموا اللغة الوطن*ة السائدة وقد =كونون 

X أو ال =عرفون القراءة والVتاeة. لمجموعة  \aمتعلم
متنوعة من األسMاب ، قد ال =كونون عN درا=ة 
ب¼م¤ان*ة الحصول عN التطع*م وقد يواجهون 

W الحصول عN معلومات حول ك*ف*ة 
XY ات��صع

الوصول إ� اللقاحات ، ال س*ما عندما يتطلب 
W النظام اإلداري. �ما ان المعلومات 

XY حثMذلك ال
W لغة ال يتقنوها او 

XY ة��المتوفرة قد تكون مكت
يتطلب نقل المعلومة خالل وسائل تواصل ل¹س 
 W

XY ب النقص العامÉسÆ .لديهم حق الوصول إليها
الب*انات حول الس¤ان عد=Wb الج,س*ة ، من 

المرجح أن تتجاهل جهود التوع*ة المنتظمة هذە 
المجموعات.

W وصفتها المفوض*ة السام*ة لألمم المتحدة  ·Ëالظواهر ال
�Jت. تقدم Vال W

XY ال ت¥ناسب مع الوضع X \aلشؤون الالجئ
المعاي[\ عN أنها أساس*ة وقائمة عN المعلومات ؛ لتكون 
X ستكون  �Jت ، لVن عدسة التمي[\Vال Nلة للتطبيق عeقا

أL]K قاeل*ة للتطبيق. 

ومع ذلك ، ال يMدو أن الوصول إ� المJqد من المناطق 
النائ*ة من مستوطنة الMدون أمر 

تم الق*ام eه.

٢\٥
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الخوف من التقدم 
للتطع*م.

ال يتمتع العد=د من األشخاص عد=Wb الج,س*ة 
W الMلد الذي =ع¹شون ف*ه. 

XY W
Xzبوضع قانو

W االتصال 
XY ش¤ل عامÆ ددون و�التا�W ، فهم ي[·

eالسلطات خش*ة تعرضهم لالعتقال أو االحتجاز. 
  Nلذلك فانه ينظر لل¥سج*ل والتقدم للتلقيح ع

انه مخاطر مماثلة.

الم¤انة االجتماع*ة القانون*ة للMدون والتارJــــخ الط�Jل 
W س*اق عام من عدم ال¥سامح تجاە 

XY ، لالعتقال والمضا=قة
التعب[\ والتجمع. 

W ظل 
XY ا

�
¤eدو أن هذا العامل قد أصبح م¥شاMومع ذلك ، ال ي

التقد=م للتطع*م.

٤\٥

W
Ùzالج,س*ة ت¤لفة التطع*م الوقا Wb=ال ½ستطيع العد=د من األشخاص عد

X الرعا=ة الصح*ة ÆسÉب نقص  \aتأم Nالحصول ع
W ، مما قد =جعل 

Xzة القانون*ة والوضع القانوJ�اله
X أن  \aح W

XY .اهظ الت¤لفةe التطع*م Nالحصول ع
 ، X \aللمواطن W

Xzلدان مجاMالعد=د من ال W
XY التطع*م

X الذين  \aة لغ[\ المواطنMال,سe 
�
إال لن =كون مجان*ا

. W
Xzل¹س لديهم وضع قانو

W دولة 
XY ا للجميع ¡ش[\ الدالئل إ� أن التطع*م �ان مجان*�

�Jت.Vال
٥\٥

ممارسات توزJــــع 
Jة وغ[\  X التطع*م التمي[\

الم¥سقة.

X أن معظم الحكومات تعمل عN تط�Jر  \aح W
XY

ا  �Mغال ، W XËالمستوى الوط Nــــع اللقاح عJخطط توز
ا من قMل مجموعة من  ما تتم إدارة التنف*ذ محل*�

الجهات الفاعلة المختلفة. ان اإللحاح وراء خطط 
5{| التطع*م ونقص التدرJب ورصد مخاطر 

توزJــــع اللقاح يؤدي إ� 
Jة. قد ال يتم  X الممارسات غ[\ الم¥سقة والتمي[\

 Nن عJد=لة ألولئك غ[\ القادرMات الMÖت تطبيق ال[·
تلب*ة المتطلMات المعتادة ل¥سج*ل اللقاح ، مثل 

وث*قة اله�Jة الوطن*ة ، Æش¤ل م¥سق. مما قد 
يؤدي إ� عدم تمكن األشخاص عد=Wb الج,س*ة 
والمجموعات األخرى من الحصول عN التطع*م 

عN الرغم من أهليتهم.

ء التنظ*م وJتمتع eالعشوائ*ة  Wª ح التطع*م �انKدو أن طMي
W مجموعة واسعة من الMلدان.  

XY وهذا ما حدث ،

ومع ذلك ، �ان التناقض  والفوXS مستمران وMJدو أن 
 ·Ëا - ح المعلومات حول توزJــــع اللقاح �انت ضع*فة أ=ض�

eعد ستة أشهر من هذە العمل*ة.

٣\٥

١٩\٣٦ ٦ اسالة
٪٥٢.٧

 49



7 ال234ت خالل جائحة كوف%د 19
ء سوى قلم وHلمة: أصوات من مجتمع ال>دون 89 7

NO ال

وع  N·الغ جزء من نتائج هذا المbالملحق ٥: المسح المستخدم إل

7 ال234ت 
دراسة تأث�l كوڤ%د-19 ع¯ مجتمع عد¬°7 الج�س%ة 89

وع مـقّدم مـن قـMل مـنظمة سـالم لـلد=ـمقراطـ*ة وحـقوق اإل5ـسان، (SALAM DHR) لـق*اس  هـذە الـدراسـة _W جـزء مـن م{|
�Jـت واالحـت*اجـات الـمضمونـة لـتلك الـفئة. سـÖتم اإلعـالن Vالـ W

XY "دونMالج,سـ*ة "أو الـ Wb=مـجتمع عـد X \aتـأث[\ كـوڤ*د-19 ب
�Jـت وكـذلـك الـدول األخـرى والهـيئات الـدولـ*ة والـمنظمات غ[\ Vـة أسـاس لـلتوصـ*ات إ� حـكومـة الـeـمثاe عـن الـنتائـج لـتكون
W هـذا اإلسـتطالع �Jة وسـتحتفظ بـها مـنظمة سـالم لـلد=ـمقراطـ*ة وحـقوق اإل5ـسان. 

XY الـحكومـ*ة. جـميع الـمعلومـات الـواردة
X المحددين.  \aة المستجيبJ�W أي تقارJر eحث*ة وسÖتم إخفاء ه

XY لن 5ستخدم أي أسماء

االسم (اخت*اري) 1.

W ¡سكن فيها: 2. ·Ëاسم المنطقة ال

ل، إلخ) 3. X X]الحالة (موظف، صاحب عمل، طالب، ر�ة م

، من ح*ث صحتك؟ (يرð̧ الوصف ب¼=جاز) 4.
�
ر وضعك كعد=م ج,سّ*ة عل*ك شخصّ*ا

ّ
ك*ف أث

ك*ف أثر وضعك كشخص "eدون" عN عائلتك من ح*ث صحة أفراد األ�ة؟ (يرð̧ الوصف ب¼=جاز) 5.

هل أصÉت eفايروس كوڤ*د -19؟ (نعم � ال) 6.

؟ (نعم � ال) 7. XÛهل دخلت المس¥ش

إذا تم إدخالك إ� المس¥شÆ XÛسÉب فايروس كوڤ*د -19، ك*ف تم دفع الت¤ال*ف؟ 8.

إذا تـم إدخـالـك إ� المسـ¥شÆ XÛسـÉب فـايـروس كـوڤ*د -19 ودفـعت أنـت أو عـائـلتك الـت¤الـ*ف، يـرð̧ وصـف تـأث[\ 9.
هذە الت¤ال*ف عN عائلتك. (يرð̧ الوصف ب¼=جاز)  

.10 W
XY X إذا تـم إدخـالـك إ� المسـ¥شÆ XÛسـÉب فـايـروس كـوڤ*د -19، فهـل تـعرضـت أنـت أو أحـد أفـراد عـائـلتك ألي تمي[\

؟  XÛالمس¥ش
، و�ذا �ـان 11. WȨ̈ـعة الـعالج الطeب فـايـروس كـوڤ*د -19، فهـل �ـان هـناك حـاجـة لـمتاÉسـÆ XÛإذا تـم إدخـالـك إ� المسـ¥ش

األمر كذلك، فك*ف تمت معالجة الت¤ال*ف؟ (يرð̧ الوصف ب¼=جاز) 
 ضد فايروس كوڤ*د -19؟ (نعم � ال) 12.

�
هل تلق*ت لقاحا

إذا �انت اإلجاeة "نعم": تارJــــخ التطع*م 13.

قاح (الــحكومــة� خــاص�هــيئة وطــن*ة مــثل الهــالل األحــمر أو هــيئة دولــ*ة مــثل الــلجنة الــدولــ*ة لــلصل*ب 14.
�
مــقدم الــل

األحمر)؟ 
.15 W

XY بــرنــامــج الــتطع*م W
XY "ــصورة غ[\ قــانــونــ*ةe X \aاحــت*اجــات مــن ¡ــسميهم "المق*م W

XY ــتJ�Vهــل نــظرت حــكومــة الــ
الدولة؟ (نعم � ال) يرð̧ الوصف ب¼=جاز.  

؟ (يـــرð̧ الـــوصـــف 16. W ·ËJ�Vبـــرنـــامـــج الـــتطع*م الـــ W
XY "دونMالج,ســـ*ة "الـــ Wb=ـــقة تـــم إدراج أو عـــدم إدراج عـــدJKـــأي طـــe

ب¼=جاز) 
�Jــت؟ (يــرð̧ الــوصــف 17.Vالــ W

XY "دونMالج,ســ*ة "الــ Wb=مــجتمع عــد Nــش¤ل عــام، كــ*ف تــصف تــأث[\ كــوڤ*د -19عÆ
ب¼=جاز) 

مـن أيـن تـحصل عN مـعلومـاتـك حـول تـأث[\ كـوڤ*د-19؟ (األصـدقـاء � األ�ة � الـصحف � تـ�J[· � مـصادر أخـرى؟ 18.
(يرð̧ الوصف ب¼=جاز) 

�Jـت؟ 19.Vالـ W
XY "دونMالج,سـ*ة "الـ Wb=مـجتمع عـد X \aتـعتقد أنـها جـعلت تـأث[\ كـوڤ*د-19 أسـوأ ب W ·Ëالـعوامـل ال W_ مـا

(يرð̧ الوصف ب¼=جاز) 
.20 Wb=ـــمجتمع عـــدe اســـتجابـــتها لـ كـــوڤ*د-19 فـــ*ما يـــتعلق X \aـــت تحســـJ�Vكـــ*ف تـــعتقد أنـــه �ـــان بـــ¼مـــ¤ان حـــكومـــة الـــ

الج,س*ة "الMدون"؟ (يرð̧ الوصف ب¼=جاز) 
�Jـــت ت¿فت مـــع "الـــMدون" �ـــما فـــعلت فـــ*ما يـــتعلق eـ كـــوڤ*د-19؟ (يـــرð̧ الـــوصـــف 21.Vلـــماذا تـــعتقد أن حـــكومـــة الـــ

ب¼=جاز) 
W تـعتقد أنـها =ـمكن أن تـحسن وضـع مـجتمع عـد=Wb الج,سـ*ة "الـMدون" فـ*ما يـتعلق 22. ·Ëاإلجـراءات الجـد=ـدة ال W_ مـا

eـكوڤ*د-19؟ (يرð̧ الوصف ب¼=جاز) 
W تـــــنف*ذ هـــــذە اإلجـــــراءات (الـــــحكومـــــة � الـــــقطاع الـــــخاص� 23.

XY تـــــعتقد أنـــــها =ـــــمكن أن ¡ـــــساعـــــد W ·Ëالـــــمنظمة ال W_ مـــــا
Jة � المنظمات الدول*ة؟)  الجمع*ات الخ[\

هـــل تـــعتقد أن أعـــضاء مـــجتمع عـــد=Wb الج,ســـ*ة "الـــMدون" =ـــمكنهم اتـــخاذ إجـــراءات، eـــأنـــفسهم، لـــضمان مـــعامـــلة 24.
عادلة ف*ما يتعلق e¤ل من كوڤ*د-19 والمخاوف الصح*ة األخرى. (يرð̧ الوصف ب¼=جاز) 
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هـــل =ـــمكن ألعـــضاء مـــجتمع عـــد=Wb الج,ســـ*ة "الـــMدون" الـــتعامـــل مـــع مـــنظمات حـــقوق اإل5ـــسان لـــضمان مـــعامـــلة 25.
عادلة لمجتمع عد=Wb الج,س*ة ف*ما يتعلق eكوڤ*د-19؟ (نعم � ال) 

W =ـمكن مـن خـاللـها لـمنظمة حـقوق 26. ·Ëالـطرق فـعالـ*ة ال L]Kبـرأ=ـك أفـضل الـطرق أو أ W_ ـة بـنعم، فـماeإذا �ـانـت اإلجـا
W ضــمان الــعالج الص+W الــعادل لــمجتمع 

XY اإل5ــسان مــثل مــنظمة ســالم لــلد=ــمقراطــ*ة وحــقوق اإل5ــسان أن ¡ــساعــد
عد=Wb الج,س*ة وال س*ما ف*ما يتعلق بتأث[\ كوڤ*د-19؟ (يرð̧ الوصف ب¼=جاز) 

W ورشــة عــمل مــن شــأنــها 27.
XY مــنظمة ســالم الــد=ــمقراطــ*ة وحــقوق اإل5ــسان إدراجــها Nتــعتقد ع W ·Ëالــمواضــيع ال W_ مــا

تعJqز حقوق مجتمع "الMدون"؟ (يرð̧ الوصف ب¼=جاز) 
X حــول الــتواصــل والــمعاي[\ الــدولــّ*ة لــحقوق 28. \aنت لــمدة ســاعت كــ*ف =ــمكنك االســتفادة مــن ورشــة عــمل ع̧[ اإلن[·

اإل5سان والمناÅة؟ (يرð̧ الوصف ب¼=جاز) 
W تــعتقد أنــها ســتكون 29. ·Ëــت) والــدولــ*ة الJ�Vة المحــل*ة (داخــل الــÅمــن تــداب[\ الــمنا ( L]Kهــل =ــمكنك ِذكــر 3-5 (أو أ

أL]K فعال*ة لضمان المعاملة العادلة لمجتمع عد=Wb الج,س*ة "الMدون" ف*ما يتعلق eكوڤ*د-19؟ 
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