
 
 
 

 
  لمحة عامة وممارسات واعدة :19-حقوق األقل�ات في زمن �وفید

 
 األقل�ات؟ على 19-�وفید أثرما هو 

 
قوم�ة األقل�ات ال مجتمعاتعلى متناس�ة السلب�ة وغیر ال مجموعة واسعة من التأثیرات 19-یدلكوف

عانت �عض مجموعات األقل�ات معدالت وف�ات أعلى �مرات عّدة من فواإلثن�ة والدین�ة واللغو�ة. 

-استجا�ة لكوفید، �ما في ذلك الحظر، الطوارئ  تدابیروأحدثت  المجوعات األخرى في خالل الو�اء.

مجتمعات  قل�ات ال س�ما المهاجر�ن. وتواجهأثًرا عم�ًقا في األشخاص المنتمین إلى مجموعات األ ،19

ب�انات حیث الاألقل�ات أ�ًضا تأثیرات أكبر من الر�ود االقتصادي الناتج عن الو�اء. وفي البلدان 

�كشف عن ، تم التأكید على عدد غیر متناسب من الوف�ات التي تؤثر في األقل�ات، ما متوّفرة رسم�ةال

   .1اله�كل�ة الكبیرة في المجتمع ة عدم المساوا 

 
 

تحدً�ا هائًال للمجتمع �أسره، �مكن لتأثیره في األقل�ات أن �كون أشد �طرق عّدة  19-وف�ما �شّكل �وفید

 . مختلفة س�اقات وفي األقل�ات مجتمعات بین الحال �طب�عة التجارب وتختلفوألس�اب متنوعة. 

 

 االجتماعياألدنى مستوًى على السّلم األشخاص وصّحة ورفاه اة و�ان هذا الو�اء األكثر تدمیًرا لح�

 تع�ش أن المرجح من البلدان، أو المناطق �عض فيو  .2فئة األقل�ات في معظم البلدان، وهي االقتصادي

 صعو�ة، أكثر الذاتي والعزل الجسديالت�اعد  �جعل ما للغا�ة، مزدحمة سكن�ة ظروف في األقل�ات

والصرف الصحي أو في أماكن تكون فیها و�ع�ش ال�عض في ظروف یتعّذر فیها الوصول إلى الم�اه 

تلك المرافق مشتر�ة بین المجتمعات المحل�ة. وقد تؤدي محدود�ة الوصول إلى التكنولوج�ة الرقم�ة 

 التي األقل�ات تلكتكون . وغالً�ا ما 3جعل الدراسة المنزل�ة أكثر صعو�ةل�م األبوي أ�ًضا إلى وثغرات التع

 ة.غذائ� اتمخزون أو نقد�ة مدخرات لدیها ل�س إذ ،حاالت الحظر مواجهة على قدرة أقل فقرال في تع�ش
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مع وظائف معّرضة للخطر ومنخفضة األجر  في أماكن عّدة، تكون األقل�ات في الخطوط األمام�ة

. وقد الحظ الكثیرون 19-كالتنظ�ف أو النقل أو غیرها من الخدمات التي تجعلها أكثر عرضة للكوفید

أقل�ات، وأن مؤخًرا أن أعداًدا غیر متناس�ة من العّمال األساسیین هم مهاجرون وأشخاص ینتمون إلى 

 رواتب هز�لة على الرغم من �ونهم "أساسیین".معظم هؤالء العّمال غالً�ا ما یتقاضون 

 

، نظًرا لألع�اء 19-في خالل أزمة �وفیدوتواجه نساء األقل�ات على وجه الخصوص مصاعب متفاقمة 

تواجهها �سبب التمییز بین الجنسین وعدم المساواة. على سبیل المثال، یتم تمثیل النساء، المتداخلة التي 

ل غیر متناسب في قطاع الوظائف غیر الرسم�ة التي تكون أكثر عرضة �ما في ذلك نساء األقل�ات �شك

للتعّطل وال توّفر تغط�ة صحّ�ة أو إجازة مدفوعة األجر. و�عني إغالق المدارس ومراكز الرعا�ة الیوم�ة 

كثیر من األح�ان، تكون ال. وفي الطفل رعا�ةل غیر متناس�ة مسؤول�اتأ�ًضا أّن النساء غالً�ا ما تواجه 

ء األقل�ات الر�ف�ة والفقیرة مسؤولة عن جمع الم�اه في األماكن العامة المزدحمة في أح�ان �ثیرة نسا

   .4لتغط�ة االحت�اجات األساس�ة

 

األقل�ات.  مجتمعاتتحدً�ا أكبر ألعضاء الجدیدة  19-في الوقت عینه، قد تشكل المالحة في بیئة �وفید

ومعالجته وعن توّفر الخدمات  19-عن ��ف�ة الوقا�ة من �وفیدمعلومات الوقد �صعب الوصول إلى 

بلغات كذلك، غالً�ا ما ال تتوّفر هذه المعلومات �سهولة الصح�ة واإلغاثة االقتصاد�ة واالجتماع�ة. 

فئات األقل�ات �الكامل في عمل�ات صنع  وغالً�ا ما ال یتم إدماج .5�ما في ذلك لغات اإلشارة األقل�ات،

 .6األقل�ات �شكل �افٍ  مجتمعاتكي ال یتم فهم ومعالجة الشواغل واالحت�اجات المحددة لالس�اسات، ل

األقل�ات، تواجه  مجتمعات�اإلضافة إلى هذه المصاعب المضافة التي �فرضها الو�اء على أعضاء 

 التدابیر من وغیرها الطوارئ  إعالنات واستخدمتاألقل�ات أ�ًضا تمییًزا واعتداء مكثفین في أماكن عّدة. 

 حقوق  عن المدافعین عمل و�سكات األقل�ات است�عاد لز�ادة المواقع �عض في الدول اعتمدتها التي

 تتعلق ألس�اب المنتشرة التت�ع أدوات أن من مخاوف أثیرت ماك .المعارضة األصوات و�سكات األقل�ات

 .7األماكن �عض في لألقل�ات المستمرة المراق�ة إلى تؤدي أن �مكن العامة �الصحة



األقل�ات وارتفاع أعمال التحر�ض على الكراه�ة التي تستهدفها  مجتمعات وتم رفع التقار�ر �شأن وصم

على  من األمثلة الشاهدة، مع اعت�ار األقل�ات في �عض األح�ان أك�اش فداء للفیروس. و في مواقع عّدة

فیروس من مكان إلى آخر، مع تختلف المجموعة "المسؤولة" عن الأن هذه االدعاءات ال أساس لها، 

�ل من �كون مهمًشا أو مستضعًفا اجتماعً�ا أو مست�عًدا. في مواقع عّدة، تحّمل المس�حیون أو استهداف 

األعظم لهذه االعتداءات.  ءالعب آسیوي  أصل من المنحدر�نأو الروما أو األشخاص الیهود أو المسلمون 

وتم وصم المهاجر�ن والالجئین وملتمسي اللجوء من مجموعات األقل�ات المختلفة على نحو مماثل في 

 .8مواقع عّدة

 

خطاب الكراه�ة والعنف. األقل�ات عرضة ل مجتمعاتأفراد  والتحّیز المترّسخدعاءات جعلت هذه االوقد 

واالست�عاد المتزاید وغیرها من والحرمان التعّسفي من الخدمات  والتمییز�العنف  وتنتشر التقار�ر المتعلقة

ضد األقل�ات، وقد أّثرت في الروما واألشخاص  19-أشكال التأثیر السلبي المتفاوتة في أزمة �وفید

آسیوي والالجئین وملتمسي اللجوء  أصل من المنحدر�ن األشخاصالمنحدر�ن من أصل أفر�قي و 

واألقل�ات الدین�ة. و�تعرض  داخل�ا المشردینواألشخاص  الجنس�ة عد�مي اصاألشخوالمهاجر�ن و 

 الجنسي المیل ومزدوجي والمثلیینلمثل�ات ا�آخرون ومجموعات أخرى للوصم و / أو التمییز أشخاص 

 .9، و�ذلك على أساس الطوائفالجنسین صفات وحاملي الجنسان�ة الهو�ة ومغایري 

 

 ما هي �عض الممارسات الواعدة؟
 

التأثیر غیر المتناسب ، اتخذ عدد من الّدول تدابیر محدّدة لمعالجة المتزایدة المخاوف هذه مواجهة في
األقل�ات. وترد أدناه عّینة صغیرة من هذه الممارسات الواعدة،  مجتمعاتفي أفراد  19-لو�اء �وفید

 على أمل أن تلهم التكرار والمز�د من االبتكار في الس�اقات �افة التي تنشأ عنها هذه المسائل الصع�ة.
 

 وتوفیر الخدمات. الطارئة المعونات
 



والحاجة إلى الحد  19-رئة لمعالجة العواقب السلب�ة لحدوث �وفیدتدابیر طاالیونان اتخذت  •
بلد�ة في البالد. وتتضمن  98لـ یورو 2.255.000.00من انتشاره من خالل تخص�ص 

 .10الروما مجتمعاتالتدابیر التي تستهدفها الحكومة الیونان�ة توفیر م�اه صالحة للشرب ل
) المتعّلق 2020/  58قانون الحما�ة المدن�ة (رقم لب من البلد�ات تنفیذ ، طُ إ�طال�افي  •

�التدابیر الطارئة للتضامن الغذائي. والمستفیدون المحتملون األكثر عرضة للخطر، من بین 
في أوضاع  مجتمعات. و�ع�ش �عض هذه الو�امینانتي والسنتي الروما، هم أخرى  مجتمعات

 .11طال�ة��ة اإلاإلقامة أو الجنساقتصاد�ة وسكن�ة حرجة ول�ست حائزة 
أّنه ستتم معاملة األجانب ذوي الطل�ات المعلقة �اعت�ارهم مق�مین دائمین حتى  البرتغالوأعلنت  •

األول من تموز / یولیو على األقل لضمان أن �كون المهاجر�ن قادر�ن على الوصول إلى 
الخدمات العامة في خالل تفشي فیروس �ورونا. و�حتاج مقدمو الطل�ات، ومن ضمنهم 

ما �منحهم فرصة الوصول  –ملتمسي اللجوء إلى تقد�م أدّلة على طلب مستمر للتأهیل فحسب 
إلى الخدمات الصح�ة الوطن�ة و�عانات الرعا�ة والحسا�ات المصرف�ة وعقود العمل 

  .12واإل�جار
الخدمات االجتماع�ة في أصدرت الحكومة توص�ات للعمل من جانب إس�ان�ا، في  •

. وتتضمن هذه التوص�ات ذات المستو�ات العال�ة من سكان الروماالمستوطنات المنفصلة 
وضمان توفیر المرافق األساس�ة �الم�اه والكهر�اء توفیر األغذ�ة واألدو�ة والمنتجات الصح�ة 

والغاز ودعم األطفال في مواصلة أعمالهم الدراس�ة. و�وّفر ذلك حما�ة إضاف�ة للفت�ان والفت�ات 
ن لهم الغذاء الكافي والحما�ة من أي حاالت أخرى تتسم في هذه األح�اء، ما �ضم

 .13�الخطورة
الروما  مجتمعاتشخص من  11000لحوالى  هاتف�ة استقصائ�ة دراسةأ�ًضا إس�ان�ا وأجرت  •

ف�ما یتعّلق �خمسة مجاالت: الصحة  19-بهدف فهم القضا�ا الناشئة في أزمة �وفید
و�شفت الدراسة االستقصائ�ة أن والعمالة والتعل�م وتصّور التمییز.  االجتماع�ة الحاجاتو 

الروما الذین �عملون في وظائف مدفوعة األجر ازداد سوًءا في  مجتمعاتوضع ثلثي أفراد 
 . 14خالل الو�اء

اإلثن�ة العاملة في المجال الصحي األقل�ات السود و تم تصن�ف المملكة المتحدة، في  •
مجموعة ضع�فة ومعّرضة للخطر، إذ یبدو أّنها تتأتر �شكل غیر   واالجتماعي على أّنها



، العراقوفي  .15وتعطي األولو�ة لألقنعة وغیرها من التدابیر الوقائ�ة 19-متناسب في �وفید
 المتحدة األمم �عثةوالمفوض�ة العل�ا لحقوق اإلنسان العراق�ة و  دعمت المنظمات غیر الحكوم�ة

األغذ�ة  أفر�ق�ة لالستفادة من توز�عالروما والعراقیین المنحدر�ن من أصول  المساعدة لتقد�م
 مخطط المنح النقد�ة في حاالت الطوارئ الذي وضعته الحكومة.والتسجیل عبر االنترنت في 

الحكام خطوات  یث یترّ�ز الشعب األماز�غي، اتخذح، تونسمن في �عض األجزاء الجنو��ة  •
في المناطق الجبل�ة �مساعدة الج�ش الوطني و�التنسیق مع المكتب األغذ�ة األساس�ة لتوز�ع 

 اإلقل�مي للتجارة �تدابیر للتضامن الغذائي للمناطق الر�ف�ة.

 
 جمع الب�انات

 
استعراًضا عن التفاوتات بین مخاطر انكلترا الصحة العامة  أجرتالمملكة المتحدة، في  •

األدلة الناشئة عن ارت�اط قائم بین اإلثن�ة ، �ما في ذلك التحقیق في تائجهون 19-كوفید
   .16السلب�ة الصح�ة واآلثار 19-وحاالت اإلصا�ة �كوفید

الب�انات لرصد وتت�ع التفاوتات  األمراض مكافحة مر�ز، �جمع الوال�ات المتحدة األمیر��ةفي  •
 والتعقیدات والوف�ات بین المجموعات العرق�ة واإلثن�ة  19�شأن عدد حاالت اإلصا�ة �كوفید 

 �شكل الملحوظة التفاوتات معالجة ��ف�ة �شأن القرارات و�بالغ واسع نطاق على للمشار�ة
المعالجة السر�ر�ة للمرضى المصابین وتخص�ص وتساعد هذه الب�انات على تحسین  .فعال

الشراكة داف المعلومات المتعلقة �الصحة العامة. وتتعهد الحكومة الفدرال�ة بدعم الموارد واسته
وأفراد المجتمع لمعالجة  المجتمع�ة المنظماتبین ال�احثین العلمیین والمنظمات المهن�ة و 

 .17األقل�ات العرق�ة واإلثن�ة مجتمعاتفي  19-حاجتهم إلى المعلومات للوقا�ة من �وفید
لدیها معّدالت إصا�ة األقل�ات  مجتمعات، �االستناد إلى االستنتاجات �أّن �عض النروجفي  •

مّرات المتوسط الوطني، وضع أط�اء وناشطون صومالیون مقاطع فیدیو للصحة  10أكثر من 
وت�ادل المعلومات  البالد في الصومالیین السكان إلى للوصولالعامة على موقع یوتیوب 
الحما�ة والنظافة و�شأن ما �جب الق�ام �ه في حال ظهور والتوجیهات �شأن تدابیر 

  .18عوارض

 



 19-إعالم األقل�ات، �ما في ذلك في لغات األقل�ات ولغة اإلشارة، عن ��ف�ة الوقا�ة من �وفید
 ومعالجته وتوّفر الخدمات

 
الش�كات مواًدا على  اإلنسان وحقوق  األسرة، أطلقت وزارة شؤون المرأة ووزارة البراز�لفي  •

 19-االجتماع�ة لتوج�ه مجتمعات الروما والمنحدرة من أصول أفر�ق�ة من خالل أزمة �وفید
لضمان تعز�ز حقوق المجتمعات التقلید�ة، �ما في ذلك الوصول إلى المعلومات للوقا�ة من 

 وفًقا لتقالیدها وعاداتها. 19-كوفید
في مستوطنات الروما  19-انتشار �وفید تتضّمن التدابیر المال�ة المتخذة لمعالجةالیونان، في  •

 .19ضمان توفیر المعلومات المناس�ة
 األمام�ة الخطوط في العاملة مقاطع فیدیو توعو�ة لدعم القوى أنتجت وزارة الصحة غ�انا، في  •

 ،متوّفر�ن المتطوعون  �كون و الطب�ة في لغات األقل�ات والسكان األصلیین.  غیر األنشطة في
 االجتماعي الت�اعد حول الوعي ونشر ناسلل الهاتفي الدعم لتقد�م ،عّدة لغات �استخدام
 ذوي  واألشخاص واألطفال للمسنین العاطفي الدعم وتقد�م االتصال تت�ع ممارسة في والمشار�ة

  .20السكان األصلیینو  األقل�ات على مجتمعات المعلومات نشر على ساعد مما ،اإلعاقة
للتضامن بین األعراق الحكومة بتمكین األقل�ات من الوصول طالب منبر الش�اب مولدوفا، في  •

، قامت الحكومة بتوفیر النسخة �اللغة الروس�ة . واستجا�ةً 19-إلى المعلومات المتعلقة �كوفید
. �اإلضافة إلى ذلك، تم توفیر 19-المكّرس للمعلومات المستكملة المتعّلقة �كوفیدمن الموقع 

 .21وغاغاوز والرومان�ة األو�ران�ة اللغاتوالتدابیر في  المنشور اإلعالمي �شأن الفیروس
والتوص�ات �شأن ��ف�ة تجّنب انتشار  العامة المشورة العامة الصحة و�الةنشرت  السو�د،في  •

تقوم وزارة الصحة تونس، . في 22المرض. وتتوّفر بلغات مختلفة، �ما في ذلك الرومان�ة
�إدماج عنصر الصحة العقل�ة والنفس�ة إلى خطة االستجا�ة في خالل فترة الحجر وتوّفر 

على القناة التلفیز�ون�ة الوطن�ة، و�تضّمن أ�ًضا ترجمة بلغة اإلشارة. استكماًال یومً�ا للوضع 
مالت متطوعین إلنشاء حعمل ال نظمت سلطات المقاطعةالهند، وفي مقاطعة �یراال في 

 .23في قرى قبل�ة في أتا�ادي، �ما في ذلك تزو�د المق�مین �الصابون  19-�شأن �وفیدتوع�ة 



عائلة  700أكبر حملة لدعم األغذ�ة والنظافة، إذ تتلقى بدأت مجموعات األقل�ات لبنان، في  •
على النحو الواجب.  19-مجموعة مواد غذائ�ة ولوازم نظافة أساس�ة لمواجهة تأثیرات �وفید

 .19-وتم وضع خط ساخن لتوفیر اتصال م�اشر في حالة الطوارئ أو أي حالة إصا�ة �كوفید
أزمة إنسان�ة إضاف�ة في مخ�مات الالجئین الروه�غ�ا  بهدف الوقا�ة منبنغالدش، في  •

�س �ازار، تعمل النساء الروهینغ�ا المتطوعات مع نساء األمم المتحدة في �و فعل �ال ةالضع�ف
 .1924-لتعبئة مجتمعاتها ونشر التوع�ة عن �وفید

ترجمت منظمات المجتمع المدني نصائح منظمة الصحة العالم�ة إلى لغات ، زم�ابوي في  •
 .25العالمي األغذ�ة برنامجما �عد ط�عها و�دراجها في رزم غذائ�ة یوّزعها  األقل�ات، و�تم في

 
 في األقل�ات 19-االقتصادي لكوفید –التدابیر لمعالجة التأثیر االجتماعي 

 
 في االجتماع�ة الخدمات جانب من للعمل توص�ات الحكومة أصدرتإس�ان�ا، في  •

، �ما في ذلك ضمان أن تكون الروما سكان من العال�ة المستو�ات ذات المنفصلة المستوطنات
العائالت قادرة على الوصول إلى المساعدة المال�ة، ما �ضمن دخلها ف�ما ل�ست قادرة هذه 

 .26على االضطالع �أنشطتها االقتصاد�ة العاد�ة
على الرغم من أّن ین�ش والسینتي والروما الذین �عملون �األنشطة المهن�ة سو�سرا، في  •

الخاص �موجب أحد قوانین منحوا حق فقدان الدخل لألشخاص العاملین لحسابهم المتجولة 
 .27المجلس االتحادي

 
 منع ومعالجة أعمال التمییز وخطاب الكراه�ة ضد األقل�ات

 
. منذ نها�ة �انون الثاني / ینایر 19-حاالت تمییز تتعلق �حالة طوارئ �وفیدإ�طال�ا رصدت  •

أكثر من نصف الحاالت �انت إعتداءات بدن�ة ترافقها حالة:  30، تم تسجیل حوالى 2020
الشتائم، و�انت الحاالت األخرى إعتداءات لفظ�ة وتعل�قات على مواقع التواصل االجتماعي 

 .28والحظر االجتماعي



عبر ش�كة اإلنترنت للناس لرفع دراسة استقصائ�ة �ة غیر حكوم وضعت منظمة�اكستان، في  •
 .1929-ز، �ما في ذلك التمییز الناشئ عن �وفیدیوالتمی الوثائق والتقار�ر �شأن الوصم

 
 ؟لذي �جب أن یؤد�ه القادة المدنیون والدینیون ما الدور ا

 
على أّنه �جب على القادة الس�اسیین والدینیین أن �متنعوا عن التحر�ض خّطة عمل الرّ�اط ال تشّدد 

 للتعصب شجبهم عن و�سرعة �حزم التعبیر في حاسم دور أداء مسؤول�ة أ�ضاً  علیهم تقعفحسب، بل 
 دائم أثر تقاعسها أو تتخذها التي لإلجراءات �كون  أن �مكنو  .30الكراه�ة وخطاب النمط�ة والقوالب

ودعمت  .والتمییز المساواة  عدم أوجه تعمیق إلى الو�اء هذا یؤدي أال ضمان إلى الرام�ة الجهود على
الم�ادرات القائمة على األد�ان الملتزمة �ك�ح أي تحر�ض على  اإلنسان لحقوق  السام�ة المفوض�ة

 .31"الحقوق من أجل  اإل�مان" حول 18الـ والتزاماته بیروت إعالنالكراه�ة، ال س�ما من خالل 
 اإل�مان من أجل الحقوق  مجموعة أدواتكأ�ًضا أدوات  اإلنسان لحقوق  السام�ة المفوض�ةوطّورت 

Faith4Rights# 32  والقادة الدینیین والجهات الفاعلة الدین�ة والمجتمع المدني لمساعدة الحكومات
 على القائم الخطاب لتعز�زالعمل على التزامات إ�جاب�ة  على اإلنسان لحقوق  الوطن�ة المؤسساتو 

وحالة  األقران بین المت�ادل تعّلموتتضمن مجموعة األدوات تمار�ن لل وتعز�ز التضامن. اإلنسان حقوق 
للمناقشة حول و�اء ومعالجة األدوار والمسؤول�ات المحددة للقادة الدینیین الذین قد تؤثر أعمالهم �شكل 

 .  33إ�جابي أو سلبي في الحالة الصح�ة العامة وتؤدي حتى إلى وصم مجتمعات محددة أو تمییزها
 

 اّتخاذها؟ �ناآلخر  یندول واألطراف المعنیّ للما هي �عض اإلجراءات األساسّ�ة التي �مكن 
 

یوجد عدد من  ،ف�ما �جب تصم�م االستجا�ات �حسب س�اق وتجارب مواقع ومجتمعات محّددة
على أفراد  19-دالعناصر األساس�ة  التي �مكنها توج�ه نهج شامل وفّعال لمعالجة شّدة وطأة �وفی

 مجتمعات األقل�ات. وتتضّمن هذه الخطوات األساس�ة ما یلي:
�شكل  تللوصول إلى مجموعات األقل�امن أثر الو�اء المحّددة الهدف  التخف�ف تدابیرتنفیذ  -1

و�ذلك ضمان االحت�اجات األساس�ة �األغذ�ة والمأوى واألدو�ة والم�اه الصالحة  خاص،
 للشرب والصرف الصحي.



مفّصلة  19-علقة �كوفیدوالحاالت والوف�ات المت ص�شأن الفحو ال�حوث ونشر الب�انات جمع  -2
س�اسات والسن واألصل العرقي أو اإلثني وأوضاع أخرى. وضع  النوع االجتماعي�حسب 

�شأن هذه الب�انات تستهدف ال س�ما األشد احت�اًجا. �جب أن �ستند جمع قائمة على األدلة 
 .للهو�ة الذاتي التحدیدو  المستنیرة المشار�ة والموافقةم�ادئ  إلىهذه الب�انات 

ال �جب حرمان أي شخص من الرعا�ة الوصول إلى األشخاص األكثر ضعًفا.  ضمان -3
 أن تضمنالصح�ة �سبب الوصم أو ألّنه ینتمي إلى مجموعة مهّمشة. �جب على الدول 

هو�ة أو ضماًنا أو أوراق المساواة في وصول األشخاص الذین ل�س لدیهم تأمیًنا صحً�ا 
 الرعا�ة الصح�ة على قدم المساواة. إلىاجتماعً�ا 

�شأن الفحوص ، المعنّ�ة�ما في ذلك بلغات األقل�ات مشار�ة المعلومات مع المجتمعات،  -4
 .19-االستجا�ات الصح�ة، في حال تطور الحالة الصح�ة المتعلقة �كوفیدوالحما�ة و 

ما في ذلك من خالل حملة اتصال واسعة النطاق، �نشر التوع�ة بین مجتمعات األقل�ات   -5
المناطق المعزولة أو الر�ف�ة. في المناطق التي �كون اإلنترنت فیها محدوًدا أو غیر متوفر، 

�جب النظر في وسائل اتصال أخرى، �ما في ذلك من خالل الرادیو أو أشكال أخرى من 
في النشر من ال�اب إلى ال�اب أو النشر من إعالنات الخدمة العامة. �ذلك، �جب النظر 

 لقادة الدینیین أو قادة المجتمع المحلي، مع احترام الت�اعد الجسدي.خالل ا
اقتصاد�ة إضاف�ة لمعالجة اآلثار األقسى لألزمة الصح�ة الناتجة  –اتخاذ تدابیر اجتماع�ة  -6

االقتصاد�ة  –التي �مكن أن تعانیها األقل�ات �سبب األوضاع االجتماع�ة  19-عن �وفید
 غیر االقتصادالمعونة المال�ة الطارئة لألقل�ات العاملة في الهشة الموجودة، �ما في ذلك، 

 .الرسمي
�االستناد إلى عوامل �النوع المحددة التي تواجهها النساء والفت�ات، مخاطر الاألخذ �االعت�ار  -7

واألصل اإلثني أو الدیني أو اللغوي من بین عوامل أخرى، عند اتخاذ خطوات  االجتماعي
 .19-للتخف�ف من المخاطر الصح�ة التي یتسبب بها �وفید

ال ٌتستخدم �أساس المتفشي  19-ضمان أن إعالنات حالة الطوارئ �االستناد إلى و�اء �وفید -8
 �ات.الستهداف مجموعات أقل�ات محددة أو أفراد ینتمون إلى أقل

ال س�ما ومنع انتهاكات حقوق اإلنسان ومكافحتها، ، تعز�ز احترام التنوع و�رامة اإلنسان -9
 العنف والتعصب وخطاب الكراه�ة والفقر واالست�عاد االجتماعي والتمییز.



 شجبهم عن و�سرعة �حزم على التعبیرتشج�ع القادة الس�اسیین والمدنیین والدینیین  -10
 .الكراه�ة وخطابالتمییز�ة  النمط�ة والقوالب للتعصب

الذي �ساعد على ضمان تنفیذ والتزام مجتمعات األقل�ات  الحوار الشاملضمان  -11
�ما في ذلك من خالل تحلیل ��ف�ة تكی�ف الممارسات بتدابیر الصحة العامة المطلو�ة طوًعا، 

االفتراض�ة الوقائ�ة، �تنظ�م الخدمات الدین�ة  19-الثقاف�ة والدین�ة استجا�ة لتدابیر �وفید
 وغیرها من الممارسات الثقاف�ة.

 19-في الجهود الرام�ة إلى الوقا�ة من �وفیدتعز�ز مشار�ة و�دماج األقل�ات  -12
 بین األقل�ات �افة وأغلب�ة المجتمعات. التضامنومكافحته وتعز�ز 
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