
 
 
 

 
 19-�وفیدزمن التمییز العنصري في 

 
المهّمشة. والقوم�ة واإلثن�ة العرق�ة وآثارها �شكل غیر متناسب في �عض المجتمعات  19-تؤثر أزمة �وفید

في  تعانیهااألساس�ة التي المترّسخة والمشاكل  سلط هذا الو�اء الضوء على أوجه عدم المساواة اله�كل�ةقد و 
مختلف مجاالت الح�اة االجتماع�ة واالقتصاد�ة والمدن�ة والس�اس�ة، �ما أدى إلى تفاقم العنصر�ة والتمییز 

1.في العدید من أنحاء العالممتجّذَرْ�ن العنصري ال

 
على األشخاص المنحدر�ن من أصل أفر�قي و�عض  19-�اإلضافة إلى العواقب الصح�ة المدمرة لكوفید

األقل�ات القوم�ة أو اإلثن�ة، تمت مالحظة الز�ادة الكبیرة في االعتداءات اللفظ�ة العنصر�ة والتحّرش والعنف 
وي في س�اق األزمة الحال�ة. ال س�ما التي تستهدف األشخاص المنحدر�ن من أصل آسی في األماكن العامة

من أهداف التنم�ة المستدامة  10، ال س�ما الهدف 2030خطة العام الفّعال ل التنفیذ و�عّرض الو�اء أ�ًضا 
 للحد من عدم المساواة ضمن البلدان و�ینها.

 
سان وشّددت احترام �امل حقوق اإلنضرورة على  19-الجمعّ�ة العامة في قرارها األول المتعّلق �كوفید تّكدأو 

 . 2األجانب استجا�ة للو�اء �رهعلى أّنه ما من مكان للتمییز والعنصر�ة و 
 

على الدول أن تمنع وأن تقضي على التمییز العنصري �كل أشكاله و�موجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، 
. 3وأن تضمن حق �ل فرد من دون تمییز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثني

أّنه �مكن تقیید �عض على الدول أن تضمن أ�ًضا حق �ل فرد �المساواة أمام القانون. وعلى الرغم من و 
ألس�اب تتعّلق �الصحة العامة، إّال أّنه �جب أن ینص القانون على هذه القیود وأن تكون  حقوق اإلنسان

 .4ضرور�ة ومتناس�ة وغیر تمییز�ة
 

و�ینما تبدأ الحكومات في جم�ع أنحاء العالم �إعادة فتح الح�اة العامة وتخف�ف القیود والحجر الصحي، تنشأ 
التمییز العنصري مجموعة واسعة من القضا�ا والشواغل المتعلقة �حقوق اإلنسان التي قد تؤدي إلى المز�د من 
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ثن�ة. وتتضمن هذه المسائل المهّمشة تطو�ر سلب�ة على المجتمعات والمجموعات العرق�ة أو اإلالثار اآلأو 
وأدوات  "المناعةلقاحات والوصول إلى الفحوص والبروتو�والت وجمع الب�انات واالحتفاظ بها و"جوازات 

وهناك أ�ضا قلق  المناعة والتت�ع ومعاملة تمییز�ة للناجین من الفیروس وس�اسة الهجرة و�دارة مراق�ة الحدود.
المجموعات والمجتمعات  االقتصاد�ة ومواصلة تهم�ش األشخاص الذین ینتمون إلى سبل الع�ش متزاید �شأن

 التوظ�ف والصحة والتعل�م والسكن. العرق�ة أو اإلثن�ة في مجال
 

و�هدف توثیق ومعالجة مظاهر التمییز العنصري �شكل فّعال، ثمة حاجة ملحة إلى ضمان جمع الب�انات 
 و�عدها. 19-ن قبل أزمة �وفیدالمفّصلة وفًقا لمعاییر حقوق اإلنسا

 
لألشخاص المنحدر�ن من أصل أفر�قي واألشخاص  الصحةالحق في على  19-ما هو تأثیر �وفید .1

 المنحدر�ن من أصل آسیوي والروما وغیرها من المجموعات المهّمشة؟
 

تحدث �شكل مختلف لمجموعات مختلفة.  19-التهدید وتجر�ة �وفیدأّن أشارت منظمة الصحة العالم�ة إلى 
لدیها نقاط ضعف أكبر و�ؤدي تجاهل هذا العامل إلى تعرضهم لخطر فالمجموعات المهّمشة والموصومة 

األشخاص الذین ینتمون إلى المجموعات العرق�ة  .195-اإلصا�ة و�قّوض االستجا�ة الواسعة النطاق لكوفید
 -والدین�ة هم من بین المجموعات األساس�ة المعّرضة للخطر �سبب تدّني وضعها االجتماعي واإلثن�ة

اإلصا�ة والوف�ات معدالت رتفاع والتمییز، ما �جعلها عرضة �شكل خاص ال االست�عاداالقتصادي وترس�خ 
األشخاص الذین . ومن المرجح أن یتم است�عاد 6ولعدم المساواة في الوصول إلى الرعا�ة الطب�ة المناس�ة

من الرعا�ة الصح�ة �سبب الوصم أو التمییز أو  ینتمون إلى المجموعات المهمشة، �ما في ذلك المهاجر�ن
  . 7�سبب نقص الموارد أو الوثائق الرسم�ة

 
الوصول إلى مرافق الرعا�ا الصح�ة  إلى تفاقم أوجه عدم المساواة اله�كل�ة من ناح�ة 19-وأّدى و�اء �وفید

وتعز�ز وصول  8مع التزام حقوق اإلنسان �حما�ة حق الصحة للجم�عوالسلع والخدمات. و�تعارض ذلك 
األفراد ومجموعات األفراد من ضحا�ا العنصر�ة والتمییز العنصري و�ره األجانب وما یتصل بذلك من 

ن من أصل آسیوي من أصل أفر�قي والمنحدرو  ن لمنحدرو أّما ا. 9تعصب إلى الرعا�ة الصح�ة من دون تمییز
العاملین في الخطوط �ما أّنهم �شّكلون أغلبّ�ة  الو�اء.�عد في ظّل تفشّي أسوأ فأمسى وضعهم والروما 
خدمة و الصح�ة، وفي مجال ال�قالة  رعا�ةومساعدین صحیین وعاملین في مجال ال، من ممّرضین األمام�ة



�سّجلون أكبر و �الفیروس أكثر عرضة لإلصا�ة ، و�التالي هم النقلوسائل حافالت و سائقي من و  ،التوصیل
 .احال�ً المتفشي لو�اء �سبب امن اإلصا�ات والوف�ات نس�ة 

أوجه عدم المسواة اله�كل�ة والعنصر�ة في الوصول إلى األدو�ة واإلجراءات الطب�ة التي ال تتعلق  تجّلىوت
�صل ابتداًء ممن  19-معالجة �وفید�كل جانب من جوانب تشخ�ص و  أثرو�رجح أن �كون لها  19-�كوفید

، ما 19-ومن ثم من تؤخذ أعراضه على محمل الجد ومن یتم فحصه ألول مّرة لكوفید إلى التطبیب عن �عد
�حصل على الحما�ة الشخص�ة/ الوسائل یؤدي من ثم إلى من یدخل المستشفى وفي نها�ة المطاف إلى من 

وثمة شواغل خطیرة �شأن احتمال حدوث التمییز  زة التنفس في المستشف�ات والرعا�ة المنزل�ة.الوقائ�ة وأجه
وفي نها�ة المطاف حول من �صل  19-في صنع القرار حول اخت�ار اللقاحات التجر�ب�ة لكوفید العنصري 

 إلى لقاح محتمل.
 

تتأثر قدرة األشخاص على التماس الرعا�ة والمشار�ة في القرارات المتعلقة في �ل مرحلة من هذه العمل�ة، 
 المعلومات الصح�ة العامة، �ما في ذلك ما إذا �انت المعلومات متاحة بلغات األقل�ات.في �ح�اتهم 

 
من خاللها هذه و�حجب غ�اب ب�انات اخت�ار مصّنفة �حسب العرق أو األصل اإلثني الطرق التي تؤثر 

في المجموعات العرق�ة واإلثن�ة. وعندما تكون الب�انات المصّنفة متوّفرة، یتضح وجود تفاوتات  األزمة
 صارخة. على سبیل المثال، هناك اآلن عدد من الدراسات توّثق أن األشخاص المنحدر�ن من أصل أفر�قي

أساس�ة ظروف صحّ�ة  . �اإلضافة إلى ذلك، تتفاقم حالتهم �فعل10�عانون ارتفاع معدالت اإلصا�ة والوف�ات
وغالً�ا ما تكون هذه الظروف الصح�ة األساس�ة عوارض  .11عّدة تز�د من خطر التعّرض لفیروس �ورونا

 العنصر�ة اله�كل�ة السائدة.
 

العالج الطبي ورعا�ة  الوصول إلىمن ن من أصل أفر�قي و في �عض البلدان، ُمنع األشخاص المنحدر 
عدم المساواة  �شكل خاص األكثر عرضة للخطر إذ إّنه �اإلضافة إلى وُتعتبر مجتمعات الروما .12األسنان

في الوصول إلى الرعا�ة الصح�ة والعالج، قد ال �ستط�عون الوصول إلى المعلومات والوسائل الوقائ�ة وقّید 
 . 13�عض البلدان الوصول من أح�اء الروما و�لیها �تدبیر للوقا�ة من انتشار العدوى 

 
 :الموصى �اتخاذهااإلجراءات  ض�ع
 



ضمان المساواة في الوصول إلى الرعا�ة الصح�ة والقضاء على أي ممارسات تمییز�ة ضد  •
برامج ومشار�ع في مجال الصحة المجموعات العرق�ة أو اإلثن�ة، �ما في ذلك من خالل بدء وتنفیذ 

  . 14اتيؤ لهذه المجتمعات، مع األخذ �االعت�ار وضعها غیر الم
�سعر معقول �التهو�ة  أو ةمجان�وأدو�ة و�جراءات ضرور�ة  إعطاء األولو�ة للوصول إلى إخت�ار •

لألشخاص األكثر عرضة للخطر، �ما في ذلك أعضاء المجموعات العرق�ة أو اإلثن�ة الذین تأثروا 
  .15�شكل غیر متناسب 19-في الكوفید

وتقد�مها م�اشرة إلى المجتمعات المهمشة ز�ادة استخدام الع�ادات المتنقلة للوصول إلى الخدمات  •
 والضع�فة التي قد تحرم من الوصول إلى الخدمات الصح�ة.

 الرقم�ة والمطبوعة.الوسائل توز�ع المعلومات الطب�ة والوقائ�ة األساس�ة بلغات األقل�ات من خالل  •
إشراك المجتمعات وممثلیها ورا�طاتها بتصم�م وتنفیذ البرامج والمشار�ع الصح�ة المتعلقة �المجموعات  •

 العرق�ة واإلثن�ة.

 
 �عض الممارسات الواعدة:

 
تضمنت �عض الم�ادرات اإل�جاب�ة توز�ع المعلومات في لغة الروما، �ما في ذلك من خالل  •

جعل مواقع السفر أكثر أماًنا للسماح محل�ة والطلب من السلطات الموقع إلكتروني مخصص 
 .16�العزلة الذات�ة وتخص�ص الموارد المال�ة لتوفیر اللوازم الطب�ة والمعدات في مجتمعات الروما

منحت �عض الدول �شكل مؤقت حق اإلقامة للمهاجر�ن وملتمسي اللجوء ذوي الوضع غیر  •
في البالد مع تصاعد تفشي الو�اء،  النظامي لمنحهم حق الوصول الكامل إلى الرعا�ة الصح�ة

مما �حد من المخاطر التي تتعرض لها الصحة العامة على نطاق أوسع. وقّدمت بلدان أخرى 
 .17عالج فیروس �ورونا �شكل مجاني للجم�ع

�عض البلدان، تقوم منظمات المجتمع المدني والسلطات المحل�ة بنشر وحدات متنقلة مزودة  في •
�األط�اء والوسطاء الثقافیین إلعالم المهاجر�ن واألشخاص المشردین أو الذین �ع�شون في 

 و�جراء الفحوص الطب�ة. مستوطنات غیر رسم�ة، �شأن الوقا�ة من فیروس �ورونا
تدابیر إغاثة لتوفیر الغذاء المجاني والتحو�الت النقد�ة للسكان  أعلنت �عض الحكومات عن •

الفقراء والضعفاء والمهمشین، والتأمین الصحي الخاص للعاملین في مجال الرعا�ة الصح�ة الذین 
 .1918-�وفید �كافحون 



�ا الوسطى، �التنسیق مع منظمات نساء أمیر سهل المكتب اإلقل�مي لمفوض�ة حقوق اإلنسان في  •
�س�ع  19-ة �كوفیدقالشعوب األصل�ة ومنظمة الصحة في بناما الوصول إلى المعلومات المتعلّ 

. �صر�ة ورسائل إذاع�ة لغات رسم�ة من لغات الشعوب األصل�ة من خالل مواد سمع�ة 
 و�تضمن المحتوى الوقا�ة واألعراض و��ف�ة ومكان الوصول إلى الرعا�ة الصح�ة.

وتقّدم مجاًنا ألي شخص قد �طل�ه. و�تلقى األشخاص  19-ص �وفیدفي �وستا ر�كا، تتوّفر فحو  •
الذین �خضعون للحجر المنزلي الرعا�ة المناس�ة في المرافق الصح�ة أو المتا�عة الدور�ة في 

 أماكن إقامتهم.
في  في الغابون، بدأت شر�ة الطاقة والم�اه �المرحلة الثان�ة من توفیر الم�اه والكهر�اء مجاًنا •

أ�ار/ مایو. وطلب الرئ�س هذا التدبیر بهدف مكافحة تأثیر  25اء اإلقل�م الوطني في جم�ع أنح
فیروس �ورونا �شكل فّعال في خالل فترة الحجر وُ�طّبق على فئة من الغابونیین، ال س�ما 

  شخاص الذین ُ�عتبرون "ضعفاء اقتصادً�ا."األ
 ون عد�ممهاجرو الد�ف�ة ع�ادة مخصصة للعاملین المغتر�ین، �ما في ذلك لفتحت السلطات الما •

و�ان  ن. هذه الع�ادة مجان�ة وال ُیتوقع من أحد إظهار أي وثائق هوّ�ة.غیر النظامیی /الوثائق
القصد من تدبیر التخف�ف هذا تمكین العمال عد�مي الوثائق من الوصول إلى الرعا�ة الصح�ة 

 على احتواء تفشي أكبر. من دون خوف والمساعدة
 

 في خالل الو�اء؟ إنفاذ القانون و�قامة العدلما هو تأثیر التمییز العنصري في مجال  .2
 

تفید التقار�ر �أن سلطات إنفاذ القانون تس�طر على األشخاص المنحدر�ن من ، 19-في خالل أزمة �وفید
معاملة مختلفة أو ال تخضعهم أصل أفر�قي وتضا�قهم وتصّنفهم �شكل غیر متناسب وتعامل أشخاص آخر�ن 

للمراق�ة على األقل. فالسجون وأماكن االحتجاز األخرى، واكتظاظ السجون ومحدود�ة فرص الوصول إلى 
�ة الصح�ة، تت�ح االنتشار السر�ع لفیروس �ورونا. وفي العدید من البلدان، تمّثل المجموعات المهمشة، الرعا

�ما فیها األشخاص المنحدرون من أصل أفر�قي والشعوب األصل�ة واألقل�ات �شكل غیر متناسب في مراكز 
یثیر عدم معالجة المخاطر المتزایدة ف، و�التالي تتعرض لخطر أكبر لإلصا�ة �العدوى. 19االحتجاز والسجون 

في أماكن االحتجاز، �ما في ذلك عن طر�ق اإلفراج عن السجون، أ�ضًا مسائل التمییز العنصري والعدالة 
 .20العنصر�ة



 

وتفرض الحالة الحال�ة ضغوًطا على إقامة العدل على العموم في دول عّدة. وأدى التأخیر في اإلجراءات 
لقضائ�ة �سبب انخفاض قدرة المحاكم وعمل�ات اإلغالق في �عض البلدان إلى إطالة القانون�ة واإلجراءات ا

 أو االحتجاز المطول للسجناء المؤهلین إلطالق سراحهم في وقت م�كر، أمد االحتجاز السابق للمحاكمة

ن األمر الذي قد یؤثر �شكل غیر متناسب في السجناء المنتمین إلى أقل�ات عرق�ة أو إثن�ة حیث �كونو 
 ممثلین تمثیًال زائدًا.

 

خالل الو�اء، حیث تواجه في أخیًرا، یتجلى التمییز العنصري في الجهة التي تعاقب على "انتهاك" القیود 
 المجتمعات المهمشة مخاطر جس�مة.

 

 اإلجراءات الموصى �اتخاذها ض�ع

منع وقوع حوادث عنصر�ة أو ناتجة عن �ره األجانب والتحقیق بها ومالحقتها وتوفیر على الدول  •
�جهودها في هذه الب�انات المستكملة المتعلقة ونشر  حفظاالنتصاف الفعال فیها و�جب علیها 

المجاالت. و�جب أ�ًضا أن تضمن المساواة أمام القانون والمساواة في المعاملة أمام المحاكم وغیرها 
 .21هیئات إقامة العدلمن 

على الدول أن تقوم �شكل منتظم بتقی�م مستوى الرضى بین �ل المجتمعات ف�ما یتعلق �عالقاتها  •
نظام العدل، �ما في ذلك تصورات التحیز العنصري في عمل الشرطة وفي النظام �الشرطة و 
 القضائي.

التمییز العنصري، �ما  مرتكبي أفعال األفراد �سبیل انتصاف فعال ضدعلى الدول أن تضمن حق  •
في ذلك عندما یرتكب ض�اط إنفاذ القانون أو غیرهم من مسؤولي الدولة هذه األفعال، �اإلضافة إلى 

 . 22الحق �التماس تعو�ض عادل و�اف عن الضرر المتكبد
على الدول أن تضمن أن أي تدابیر طوارئ استجا�ة للو�اء مصممة ومنفذة �طر�قة خال�ة من أي  •

العرق أو األصل القومي أو اإلثني أو تمییز م�اشر أو غیر م�اشر أو القوالب النمط�ة �االستناد إلى 
 النوع االجتماعي أو أي وضع آخر.



جتمعات العرق�ة أو اإلثن�ة االستفادة على الدول أن تضمن أن �ستط�ع أعضاء المجموعات والم •
، �ما في ذلك اإلفراج 19-�الكامل وعلى قدم المساواة من التدابیر المصممة للتخف�ف من تأثیر �وفید

  عنهم من السجون وغیرها من مراكز االحتجاز.

 

 الوصول إلى التعل�م؟ المساواة فيعلى  19-ك�ف أثر �وفید .3

 

انقطاع غیر مسبوق في أّدى إغالق المدارس وغیرها من المؤسسات التعل�م�ة والتدر�ب�ة على نطاق واسع إلى 
التعل�م والتدر�ب لمالیین األطفال على الصعید العالمي. فكثیر من األطفال والش�اب، ال س�ما المنتمون إلى 

أو دعم  اإلنترنتإلى أدوات التعّلم عن �عد أو  األقل�ات العرق�ة أو اإلثن�ة، ال یتمتعون �المساواة في الوصول
ؤالء األطفال وتعمیق أوجه عدم الوالدین الكافي. ومن المرّجح أن تز�د هذه التحد�ات من انتكاسات تعل�م ه

على المدارس �مصدر للوج�ات  المساواة العنصر�ة القائمة. و�عتمد أطفال مجموعات األقل�ات العرق�ة واإلثن�ة
المجان�ة وغیرها من الخدمات االجتماع�ة �الصحة العقل�ة والتر��ة الجنس�ة والتثق�ف في مجال الصحة 

 .23اإلنجاب�ة، ما یرفع احتمال أن یواجه أطفال هذه المجتمعات تحد�ات غذائ�ة وصح�ة إضاف�ة

 

 اإلجراءات الموصى �اتخاذها ض�ع
 

المبذولة لوقف انتشار الفیروس و�عادة البناء �طر�قة مستدامة ومنصفة أن تقوم على ین�غي للجهود  •
وجه التحدید بتقی�م ومعالجة احت�اجات األطفال والش�اب الذین یواجهون �الفعل التمییز العنصري 

 والتهم�ش واالست�عاد.
ساواة العرق�ة القائمة، على الدول أن تضمن أال یؤدي التعلم عبر اإلنترنت إلى تفاقم أوجه عدم الم •

 وأن تعمل مع ��انات مثل الیون�س�ف لسد فجوة التكنولوج�ا الرقم�ة.
على الدول أن تؤمن حلوًال بدیلة ومتعددة للتعل�م وأن تضمن توّفر التعل�م في المنزل، �ما في ذلك من  •

طفال والش�اب واإلذاعة وتوس�ع نطاق الوصول إلى اإلنترنت وتوفیر الحواسیب لأل التل�فز�ون خالل 
 الذین یواجهون التمییز العنصري.



على السلطات أن تجمع التعل�قات والب�انات �شأن التعلم عن �عد لفهم استخدام وفعال�ة مختلف قنوات  •
 العرق�ة واإلثن�ة. لمجتمعاتالتوصیل، �ما في ذلك بین ا

ل برامج التعل�م و�رامج على الدول أن تضع مصلحة األطفال في المقام األول استجا�ة للو�اء وتعدی •
وتنفیذ تدابیر لضمان وصول األطفال والش�اب الوج�ات المدرس�ة في خالل هذه الظروف الطارئة 

 األزمة.اة وعدم تأثرهم �شكل غیر متناسب في إلى التعل�م والغذاء على قدم المساو 
التي تستهدف  الخدماتعلى الدول أن تعتمد وتوّسع برامج المساعدة الغذائ�ة الطارئة وغیرها من  •

 األطفال الذین �عتمدون على المدارس �مصدر للوج�ات المجان�ة وغیرها من الخدمات االجتماع�ة.
 

 �عض الممارسات الواعدة:
 

قامت الحكومات بز�ادة فرص الوصول إلى المحتوى الرقمي لألطفال حیثما �ان ذلك ممكًنا.  •
إمكان�ة االّتصال لدعم  االت السلك�ة والالسلك�ةوتتضمن هذه الم�ادرات التفاوض مع شر�ات االتص

شمال مقدون�ة)، ما یوّفر �طاقات هاتف خلوي مجان�ة/ منخفضة التكلفة (قیرغیزستان) اإللكتروني (
في  .24المحتوى التعل�مي (رواندا وجنوب أفر�ق�ا واألردن) أو عدم تحمیل تكال�ف الب�انات على

 طالب. 1.500.000�اراغواي، ضمنت هذه الممارسة األخیرة الوصول إلى ما �قارب 
زة في �عض البلدان، تقوم الحكومات وغیرها من األطراف الفاعلة في مجال التعل�م بتقد�م أجه •

محّملة مس�ًقا  الخلو�ةكالرادیو (أرض الصومال و�ور�ینا فاسو) وتوفیر ال�طاقات الرقم�ة للهواتف 
 .25في المناطق التي �صعب الوصول إلیها �محتوى سمعي (بوروندي) للعائالت

 

 ؟19-�وفیدظّل تفّشي في  الحق في السكن الالئق ما هو تأثیر التمییز العنصري على .4

 

مل�ار شخص في جم�ع أنحاء العالم بال مأوى أو �ع�شون في مساكن غیر مالئمة �شكل  1.8هناك حوالى 
�فتقرون إلى إمكان�ة الوصول إلى الم�اه والصرف الصحي، ما و كبیر وغالً�ا ما �ع�شون في ظروف مكتظة، 

األشخاص الذین ینحدرون من أصل أفر�قي إلى  و�میل .26�جعلهم عرضة �شكل خاص لإلصا�ة �الفیروس
دان عّدة وثمة عدد غیر متناسب بین الذین �فتقرون الع�ش في المناطق الحضر�ة األكثر �ثافة سكان�ة في بل

الم�اه والمرافق الصح�ة المناس�ة. وتؤدي هذه الظروف إلى  إلىإلى السكن الالئق، �ما في ذلك الوصول 



جر الصحي الذاتي والمأوى القائم والمسافة الجسد�ة و�لى ز�ادة المخاطر تعقید االحت�اجات إلى الح
و�دامة القوالب النمط�ة العنصر�ة  . �اإلضافة إلى ذلك، �مكن أن یؤدي انتشار المعلومات المضللة27الصح�ة

في  السلب�ة والعنصر�ة و�ره األجانب في خالل الو�اء إلى التمییز في الوصول إلى السكن، و�مكن أن یؤدي
 . 28�عض الحاالت إلى عمل�ات اإلخالء القسري 

 

على الدول األطراف في العهد الدولي مؤخًرا على أّنه  وشددت لجنة الحقوق االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة
الخاص �الحقوق االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة، على وجه االستعجال، اتخاذ تدابیر خاصة محددة 

وتخف�ف تأثیره فیها، الهدف، �ما في ذلك من خالل التعاون الدولي لحما�ة المجموعات الضع�فة من الو�اء 
لتي تتعرض للتمییز اله�كلي والحرمان. وتتضمن هذه التدابیر، من �اإلضافة إلى المجتمعات والمجموعات ا

عمل�ات اإلخالء أو ح�س الرهن العقاري ضد بیوت الناس في خالل اخت�اري ل بین تدابیر أخرى، فرض وقف
 . 29الو�اء وتوفیر اإلغاثة االجتماع�ة ودعم الدخل

 

 اإلجراءات الموصى �اتخاذها: ض�ع
 

لتخف�ف التأثیرات غیر المتناس�ة على مجموعات األقل�ات العرق�ة أو على الدول اتخاذ تدابیر فور�ة  •
تأجیل مدفوعات اإل�جار أو  اإلثن�ة، و�مكن لهذه التدابیر أن تتضمن تقد�م المساعدة المال�ة الم�اشرة

أو إدخال تدابیر تثبیت  لعمل�ات اإلخالء �سبب المتأخراتاخت�اري والرهون العقار�ة أو اعتماد وقف 
 .30تعلیق تكال�ف المرافق والرسوم اإلضاف�ة على األقل في خالل الو�اءاإل�جار أو التخف�ض و 

 
 �عض الممارسات الواعدة:

 
-، تم اتخاذ عدد من التدابیر االستثنائ�ة لمكافحة األثر االجتماعي واالقتصادي لكوفیدإس�ان�افي  •

 . 31لمدفوعات الرهن العقاري ، �ما في ذلك الوقف االخت�اري 19
من  59 000في آذار / مارس ، أصدرت هیئة األمم المتحدة المعن�ة �السلوك المالي، التي تنظم  •

شر�ات الخدمات المال�ة واألسواق المال�ة في البلد، توجیهات جدیدة �شأن الك�ف�ة التي تتوقع بها 



، �ما في ذلك "إجازات و�اءة منصفة أثناء اللز�ائن معاملالعقار�ة واإلدار�ین لالرهون  معاملة مقرضي
 .32"ة األجرعو دفمال

�ساعد موئل األمم المتحدة السلطات المحل�ة على تحدید الس�اسات الناجحة والتدابیر القانون�ة ونهج  •
لالستجا�ة لهذا الو�اء في المدن والبلدات والمجتمعات المحل�ة والمستوطنات غیر الرسم�ة  الحو�مة

 .33�حیث تحظى الفئات األكثر ضعفا �الحما�ة
أمرت المحكمة العل�ا في البراز�ل بتعلیق جم�ع اإلجراءات القانون�ة التي �مكن أن تسفر عن عمل�ات  •

 .في خالل الو�اءة إخالء أو إ�طال ترس�م أراضي الشعوب األصل�
نشر مقرر األمم المتحدة الخاص المعني �الحق في السكن الالئق سلسلة من المذ�رات التوجیه�ة  •

ذات الصلة التي تدعو إلى اتخاذ عدد من التدابیر، �ما في ذلك الوقف االخت�اري لعمل�ات اإلخالء  
الفیروس، و�جب أن �عزل، وتوفیر السكن في حاالت الطوارئ مزّود �خدمات لألشخاص المصابین �

وتوفیر السكن الالئق، �ما في ذلك من خالل اتخاذ تدابیر استثنائ�ة، �استخدام وحدات شاغرة 
 .34ومهجورة ، و��جارات قصیرة األجل

آب /  31في بلج�كا ، تم تمدید الحظر المفروض على إخالء المنازل في منطقة برو�سل حتى  •
اء في بدا�ة عمل�ة اإلغالق في منتصف آذار/ مارس، . وقد تم تطبیق هذا اإلجر 2020أغسطس 

و�عني ذلك أن جم�ع القرارات القضائ�ة واإلدار�ة التي تأمر �اإلخالء یتم تعل�قها تلقائ�ا وأنه �ستحیل 
 من أصول المدین.األصول  استردادعلى الدائنین 

المشرعون في نیو�ورك عمل�ات اإلخالء في خالل تفّشي فیروس �ورونا، وتقدم مدینة نیو�ورك  حّظر •
 المساعدة القانون�ة المجان�ة ألي شخص یواجه عمل�ات إخالء وتقدم دعم قصیر األجل.

 
 19-في خالل أزمة �وفید الوصول إلى الم�اهو  األمن الغذائيك�ف یؤثر التمییز العنصري في  .5

 الحال�ة؟

ى الصعید العالمي، یتسبب التمییز العنصري اله�كلي �انعدام األمن الغذائي أو تفاقمه لمالیین الناس عل
المفاجئ فضال عن اإلغالق وغیر ذلك من التدابیر الدخل  انعدامفي خالل هذا الو�اء، أدى  .35كل یوم

التي تقید حر�ة األشخاص في �عض المناطق إلى ز�ادة حادة في أسعار المواد الغذائ�ة، ما أدى إلى 
المنحدر�ن من أصل آسیوي  واألشخاصالمنحدر�ن من أصل أفر�قي  األشخاصنضال أكبر من جانب 

المهمشة األخرى من أجل وضع الغذاء على  مجموعاتالوالمهاجر�ن، وغیرهم من غجر ال /الروماو 



إلى إلغاء الوج�ات المدرس�ة، التي �ثیرا  37�اإلضافة إلى ذلك، أدت عمل�ات إغالق المدارس .36الطاولة
ما تكون المصدر الوحید للتغذ�ة �النس�ة لألطفال في األسر المع�ش�ة الفقیرة التي تمثل األقل�ات العرق�ة 

اسب. �ذلك، تفتقر المجموعات المهمشة عرقً�ا إلى إمكان�ة الوصول إلى الم�اه فیها تمثیال غیر متن
والحما�ة الصح�ة �شكل غیر متناسب، و�رجع ذلك في �ثیر من األح�ان إلى ظروف السكن الكاف�ة 
في المستوطنات الر�ف�ة أو الحضر�ة، غال�ا ما �ع�شون في المناطق التي تفتقر إلى اله�اكل  .38السیئة

عمل�ات اإلغالق وغیرها  تجعلاألساس�ة األكثر هشاشة وتفتقر إلى الخدمات األساس�ة �إمدادات الم�اه. 
الصرف الصحي الم�اه و  الوصول إلى 19-�وفیدمن التدابیر التي تقید حر�ة األشخاص للحد من انتشار 

األشخاص الذین �ع�شون �من �عتمدون على التوز�ع الجماعي للم�اه ى لإأكثر صعو�ة، ال س�ما �النس�ة 
 .40والغجر والرحل روماوال 39في األح�اء الفقیرة

 

 اإلجراءات الموصى �اتخاذها: ض�ع
 

االحت�اجات على الدول أن تضمن الوصول إلى األغذ�ة وتوفیرها �كم�ات ونوع�ة �اف�ة لتلب�ة  •
و�شمل  الغذائ�ة لجم�ع الناس، مع إیالء اهتمام خاص لمن یهمشون أو یتعرضون للتمییز العنصري.

ذلك ضمان األداء السل�م إلنتاج األغذ�ة وتوز�عها، وذلك بهدف منع النقص وز�ادة األسعار وتوس�ع 
عن تعبئة مصارف  نطاق برامج المساعدة الغذائ�ة الطارئة و�رامج الحما�ة االجتماع�ة، فضال

  .المحل�ة لتقد�م األغذ�ة المجتمعاتاألغذ�ة و 
ن من أصل و ن والمنحدر و على الدول أ�ضًا أن تضمن وصول الجم�ع، �ما في ذلك السكان األصلی •

اللجوء،  ون وملتمسو ن والمهاجر والرُّحل والالجئو والروما والغجر  آسیوي ن من أصل و أفر�قي والمنحدر 
وغیرهم من األقل�ات العرق�ة، إلى مرافق الم�اه والصرف الصحي المأمونة. و�جب أن تكون إمدادات 

�اف�ة لتغط�ة �ل من االستخدامات الشخص�ة والمنزل�ة مناس�ة ومتوّفرة �كم�ات الم�اه مأمونة و 
 الصح�ةحة والنظافة المعتادة، واالستخدامات اإلضاف�ة الالزمة لالمتثال للتوص�ات المتعلقة �الص

 للحد من مخاطر التلوث.

 

 �عض الممارسات الواعدة:
 



اتخذت بلدان عّدة تدابیر لحما�ة صغار المزارعین و�نتاجیتهم الزراع�ة من أجل الحفاظ على الحد  •
 .41األدنى من النقص في األغذ�ة والحؤول دون حدوث ز�ادة في أسعار المواد الغذائ�ة

وسعت بلدان عّدة نطاق برامجها الخاصة �المساعدة الغذائ�ة، �ما في ذلك عن طر�ق رفع شروط  •
األهل�ة إلى برامج المساعدة الغذائ�ة التي تمثل حواجز أساس�ة في س�اق عمل�ات اإلغالق وضمان 

 .42إمكان�ة تقد�م الوج�ات المدرس�ة في خالل عمل�ات اإلغالق
توفیر إمدادات الم�اه في حاالت الطوارئ للمناطق المكتظة �السكان اتخذ عدد من البلدان تدابیر ل •

 .43والفقیرة
ا مؤقتا لصالح را�طة سكان هراري المشتر�ة التي أمرت أصدرت المحكمة العل�ا في هراري مؤخرا أمرً  •

فترة اإلغالق و / أو  في خاللمدینة هراري بتوفیر الم�اه المأمونة والمنتظمة والكاف�ة للسكان 
زعموا انتهاك حقوقهم الدستور�ة في الم�اه والرعا�ة الصح�ة والح�اة. و  یّدعون دها. و�ان السكان تمدی

الم�اه في المنزل  الوصول إلىلضمان إمكان�ة ضروري اتخاذ تدابیر على وجه السرعة أّنهم �عتبرون �
المرت�طة لألنظمة الحكوم�ة �الكامل أو في �عض نقاط الم�اه القر��ة، لكي یتمكنوا من االمتثال 

 .19-�كوفید

 

 في العملالحق على  19-ك�ف یؤدي التمییز العنصري إلى تفاقم اآلثار السلب�ة ألزمة �وفید .6
 ؟عرق�ةال تمعاتللمجموعات والمجالسبل المع�ش�ة على و مستوى مع�شي مالئم على و 

 

األشخاص الذین على والمهاجر�ن �شكل غیر متناسب  واإلثن�ة عرق�ةاألقل�ات ال�غلب عدد األعضاء من 
یتعّرضون لنتائج سوق العمل الضارة. ووفًقا لمنظمة العمل الدول�ة، �مثل هذا الو�اء صدمة �برى في 
األسواق االقتصاد�ة وفي سوق العمل، األمر الذي س�كون له آثاًرا طو�لة األمد من ناح�ة ال�طالة والعمالة 

وتشیر الدراسات إلى التمییز العنصري في عالم العمل في  .44اح�ة نوع�ة العملالناقصة، و�ذلك من ن
 .45خالل فترة الر�ود االقتصادي

موعات والمجتمعات العرق�ة والمهاجر�ن مجالفي بلدان عّدة، یتم تمثیل األشخاص الذین ینتمون إلى 
و�عمل العاملون الصحیون  تمثیًال زائًدا في الوظائف األكثر عرضة لخطر اإلصا�ة �الو�اء الحالي.

والعاملون في مجال الرعا�ة وموظفو ال�قالة والتوصیل وسائقو الحافالت والنقل في الخطوط األمام�ة في 



تدابیر الحما�ة والمعدات في ع التقار�ر �شأن النقص في ، وأغلبیتهم من النساء. وتم رف46خالل الو�اء
 .47المهن�ة والسالمة لهؤالء العمالفي الصحة مكان العمل، ما یؤثر �شكل م�اشر 

 

في وضع العمالة یؤثر اإلغالق وغیره من التدابیر التي تقّید حر�ة الناس �شكل غیر متناسب في العمال 
عاملین في ما �سمى المحفوفة �المخاطر والعاملین لحسابهم الخاص والعمال غیر النظامیین وال

   .48ات العرق�ة والعمال المهاجر�ن تمثیًال زائًدا في بلدان عّدة"االقتصادات الكبرى" التي ُتمّثل فیها األقل�

 

، و�واجه من ال �ستط�عون الق�ام �أنشطتهم عن �عد، في �ل بلد، تم تسر�ح أعداد �بیرة من الناس
وال�ائعین في الشوارع ، والعمال الموسمیین والعمال في صناعة الخدمات ال�طالة أو العمالة  كالسائقین ،

. وتشیر األدلة إلى أن العمال الذین �عملون في وظائف محفوفة �المخاطر ووظائف 49الناقصة الشدیدة
تي تقدمها غیر رسم�ة غالً�ا ما �كونون غیر مؤهلین لالستفادة من خطط االستحقاقات والتعو�ضات ال

، ما �جعلهم عرضة للوقوع في 19-�عد القیود المفروضة على العمل في خالل و�اء �وفیدالحكومات 
 .50الفقر المدقع

 

 �عض الممارسات الواعدة:

 

على الدول أن تضمن توفر الحما�ة االجتماع�ة للجم�ع و�مكان�ة الوصول إلیها للتعو�ض عن نقص  •
وضع العمالة المحفوفة  ذلك العمال الذین �ع�شون في العائدات �سبب تفشي الو�اء، �ما في

والعمال المنزلیین   والعمال الیومیینوالعاملین لحسابهم الخاص  والعمال غیر النظامیین�المخاطر 
 وأولئك الذین ل�سوا في وضع �سمح لهم بتلب�ة احت�اجاتهم األساس�ة �سبب الو�اء.

والحما�ة االجتماع�ة التي تستهدف م�اشرة أقل األشخاص على الدول أن تعتمد تدابیر التحفیز المالي  •
 قدرة على مواجهة األزمة من أجل التخف�ف من اآلثار االقتصاد�ة واالجتماع�ة األطول أجًال للو�اء.

على الدول أ�ًضا أن تضمن توفر تدابیر الحما�ة والمعدات للعاملین �افة لضمان الصحة المهن�ة  •
ومن خالل توفیر معدات  ا في ذلك من خالل تكی�ف ترتی�ات العملوالسالمة في مكان العمل، �م

 النوع�ة الوقائ�ة من دون تمییز.



وضعت دول عّدة توجیهات �شأن التدابیر التي تتعلق �مكان العمل للحد من خطر اإلصا�ة �فروس  •
الة وموظفي ال�قكورونا، ال س�ما من جانب العاملین في الخطوط األمام�ة �المساعدین الصحیین 

 .51والتوصیل وسائقي الحافالت والنقل
وضعت معظم الدول تدابیر دعم اقتصادي واسعة النطاق للتعو�ض عن الخسائر في الدخل المتصلة  •

�الو�اء والتخف�ف من أثر ذلك في العمال وأسرهم، �ما في ذلك استكمال األجور وتقد�م تعو�ض 
دعم للعاملین لحسابهم الخاص وتقد�م الدعم إجمالي ثابت للموظفین الزائدین عن الحاجة وتقد�م ال

مدفوعة األجر واستحقاقات اللألشخاص الذین یتولون مسؤول�ات الرعا�ة وتمدید اإلجازات المرض�ة 
 .52ال�طالة، فضال عن التحو�الت النقد�ة الم�اشرة والفوائد العین�ة

 مالعالالعمال في حاالت الوظائف المحفوفة �المخاطر وغیر الرسم�ة � نفذت بلدان عّدة تدابیر لدعم •
 ملیون یورو لدعم قطاع التنظ�ف المنزلي. 23. أعلنت حكومة إقل�م والون في بلج�كا عن یینالمنزل

كما قدمت الحكومة اإلس�ان�ة استحقاقات خاصة للعمال المنزلیین المتضرر�ن من األزمة 
 .53االقتصاد�ة

 عمالال�عّدة تدابیر لدعم العمال في حاالت الوظائف المحفوفة �المخاطر وغیر الرسم�ة نفذت بلدان  •
 .54یینالمنزل

اتخذ عدد من الدول تدابیر لتخف�ف أو تعلیق القیود المفروضة على ساعات العمل في القطاعات  •
، مع ما یترتب على ذلك من عواقب محتملة على الحالي التي تواجه ضغوطا إضاف�ة في الو�اء
 .55الحق في ظروف عمل عادلة ومنصفة

ملیون لمبیرا لمساعدة الشعوب  40في هندوراس، أعلنت وزارة التنم�ة واإلدماج االجتماعي تخص�ص  •
 األصل�ة المتضررة من هذا الو�اء.

القرارات المال�ة �شأن االستجا�ة منذ نها�ة آذار / مارس ، أصدرت الحكومة الروس�ة سلسلة من  •
. وتشمل هذه التدابیر العالوات المدفوعة للعاملین في مجال الصحة والعاملین في 19-لكوفید

-من المستو�ین الثاني والثالث المشار�ین في االستجا�ة لحاالت الطوارئ لكوفید مستشف�ات الرعا�ة
ة من األجر الشهري المنتظم، معفاة من في المئ 100في المئة و  20وتتراوح العالوات بین  .19

الضرائب. �ما صدر مرسوم رئاسي �حدد ضمانات التأمین اإلضاف�ة للعاملین في مجال الرعا�ة 
الصحیین المبتدئین والعاملین  العاملین. أما األط�اء وسائقو س�ارات اإلسعاف وغیرهم من الصح�ة

ورونا في خالل عملهم، فهم مؤهلون اآلن فیروس �� �صابون الذین  الصحیین من المستوى المتوسط
 للحصول على استحقاقات تأمین لمرة واحدة.



 

 ؟الرق الحدیثو  األشخاصاإلتجار �على  19-ما هي نتائج أزمة �وفید .7

 
 

والرق الحدیث، ولكن العامل األهم هو الز�ادة الحادة في ال�طالة  اإلتجارتساهم عوامل عّدة حال�ا بز�ادة 
أفادت منظمة و  على األنشطة االقتصاد�ة في جم�ع أنحاء العالم. 19-الناجمة عن القیود المتعلقة �كوفید

من القوى العاملة  في المئة 38مل�ار عامل س�عانون فقدان الوظائف، مما �شّكل  1.25العمل الدول�ة �أن 
، و�دفعهم إلى التحول إلى العمالة المحفوفة أكثر ضعًفاالعالم�ة، األمر الذي قد �جعل المز�د من األشخاص 

یورو�ول من أن الحدود المغلقة وز�ادة أوجه الضعف العالوة على ذلك، �حذر  �المخاطر أو االستغالل�ة.
�ال�شر ألغراض جنس�ة وأغراض  اإلتجارقد تز�د من تحول أنشطة التهر�ب من الجو إلى البر وال�حر، و 

غیر قد یؤدي إلى موجة من الهجرة  19-االقتصادي لكوفید -العمل. �ما أّنه ینّ�ه من أّن التأثیر االجتماعي 
 .56المشروعة

 
�شّدة لالستغالل �سبب طب�عة عملهم، حیث �كون الحجر في �عض البلدان هو  یینعمال المنزلالو�تعرض 

في �عض البلدان، قامت أجهزة إنفاذ القانون �عمل�ات و ي ح�اتهم الیوم�ة، ولكنه تفاقم �سبب األزمة.ف قاعدة
ا إلى الحاالت المبلغ عنها من اإلعالنات المنشورة على مواقع التواصل االجتماعي والتي اعتقال استنادً 

في و  للب�ع. في المقام األول النساء المنحدرات من أصل أفر�قي  - یون عمال المنزلالتعرض فیها �عض 
أجورهم �سبب عمل�ات اإلغالق، تار�ین أسرهم في أوضاع  یون زلالمنعمال الكثیر من الحاالت، ال یتقاضى 

یها �ائسة غیر قادر�ن على تغط�ة االحت�اجات األساس�ة األكثر إلحاًحا. وقد تخلق األزمة الحال�ة بیئة ینتشر ف
�الس�اسات وشروط العمل التي  التقّیدقد �ضطر الموظفون إلى  إذاالستغالل في العمل على نطاق واسع، 

 ، خش�ة فقدان وظائفهم.العمل أصحاب�فرضها 
 
 اإلجراءات الموصى �اتخاذها: ض�ع
 

على الدول أن تواصل اتخاذ التدابیر الالزمة لمنع ومكافحة ومعاق�ة أشكال الرق المعاصرة والعمل  •
 �ال�شر في خالل الو�اء. واإلتجارالقصري 



الحما�ة االجتماع�ة البدیلة لحما�ة أضعف  �رامجعلى الدول أن تنفذ تدابیر حما�ة العمال و  •
 .�ما في ذلك المهاجر�ن، المجموعات

، یون زلالعمال المنأ�ضًا أن تعتمد تدابیر خاصة لتمكین العمال المهاجر�ن، �ما في ذلك على الدول  •
 من تحو�ل األموال إلى أسرهم في بلدانهم األصل�ة.

على الدول أن تواصل تمكین مفتشي العمل من االضطالع �مهامهم الرقاب�ة في رصد ظروف العمل  •
 واألكثر تهم�ًشا وضعًفا بینهم. یون زلالعمال المنذلك  وتوفیر الدعم الالزم للعمال المهاجر�ن، �ما في

 
 الو�اء؟ظّل تفّشي في  التمییز الدینيما هي مظاهر  .8

 

یؤدي الو�اء الحالي إلى تفاقم التمییز و�ره األجانب والتعصب الموجه ضد الجماعات الدین�ة، األمر الذي 
التقار�ر �شأن التحر�ض على الكراه�ة وجعل فعت لى أساس عرقي أو إثني. ورُ التمییز ع �ضاعفغالً�ا ما 

التحقیر وهناك أ�ضا تقار�ر تفید �أن لغة  .57د�ة أك�اش فداء النتشار الفیروسئالمجتمعات الدین�ة والعقا
وسائط التواصل االجتماعي  منصاتئة في المفي  30وانتشار نظر�ات المؤامرة زادت بنس�ة تصل إلى 

 هدفت االعتداءات اللفظ�ة والتهدیدات �القتل واالعتداءات الجسد�ة األشخاصواست .لو�اءمنذ بدا�ة ا األساس�ة
الذین ینتمون إلى المجموعات الدین�ة، �ما شهد هؤالء األشخاص العزل والتمییز في الوصول إلى الخدمات 

بنشر العامة والحرمان من الخدمات الصح�ة الحیو�ة. وُزعم أن المجتمعات الدین�ة في �عض البلدان اتهمت 
 داخل البلدان أو نقله من الخارج. 19-كوفید

 
أصدرت تعل�مات  عرق�ةأفادت التقار�ر �أن المنظمات المتطرفة والإلى جانب هذه المعلومات المضللة، 

 هناك تقار�ر تفید �أنو  ألت�اعها �أن "ینشروا المرض"، �ما في ذلك بین األقل�ات اإلثن�ة والدین�ة، وغیرها.
المجتمعات الدین�ة محتجزون في أجنحة مكتظة في �عض أماكن االحتجاز، مما یز�د من جناء �عض س

وأثیرت شواغل �شأن القیود المفروضة على القدرة على الق�ام �طقوس الدفن، وفقًا  خطر تعرضهم للو�اء.
 .وفاتهم �سبب إصابتهم �الفیروسبللتقالید الدین�ة، في حاالت األشخاص الذین توفوا أو �شت�ه 

 
 �عض الممارسات الواعدة:

 



على الدول والقادة الدینیین والمجتمع المدني تعز�ز التضامن والرسائل المتعلقة �مكافحة التمییز  •
 ومكافحة التحر�ض على الكراه�ة من خالل المشار�ة والتعل�م.

لدول أن تشجع على إقامة ش�كات تعاون�ة بین الحكومات والجماعات الدین�ة لبناء التفاهم على  •
المت�ادل وتعز�ز الحوار وتشج�ع العمل البناء من أجل تحقیق أهداف الس�اسات المشتر�ة والسعي إلى 

التعل�م تحقیق نتائج ملموسة في مجاالت التعل�م والصحة ومنع نشوب النزاعات والعمالة واالندماج و 
في مجال وسائط اإلعالم. و�مكن لبناء هذه الثقة بین الحكومات والجماعات الدین�ة أن یؤدي دورًا 

 .58حاسمًا في تنفیذ التدخالت الصح�ة غیر التمییز�ة
على القادة أن �ستجیبوا �شكل ال ل�س ف�ه للتمییز واالعتداءات الموجهة ضد المجموعات الدین�ة  •

 األمن  وتز�د من جرائم الكراه�ة.ألنها تهدد االستقرار و 

 
 �عض الممارسات الواعدة:

 
�شأن أثر  ب�اًنا، 2020 ن�سان / أبر�ل 14اعتمد مجلس السالم واألمن التا�ع لالتحاد األفر�قي، في  •

تفشي فیروس �ورونا على السالم واألمن في أفر�ق�ا، مشجعًا قادة المجتمعات والمنظمات الدین�ة 
في  حكوماتها، على دعم واستكمال جم�ع الجهود التي تبذلها منظمات أخرى من بین المختلفة، 

 .1959-�وفید مكافحة
تشیر لجنة القضاء على التمییز العنصري ضد المرأة إلى "الحلقات الدراس�ة الش�ك�ة للتعلم من  •

 طر�قةالاألقران" ، �التعاون مع منظمة األد�ان من أجل السالم والشر�اء اآلخر�ن من أجل استكشاف 
الدین�ة أن تعزز التعاون حول مختلف التحد�ات التي  المجتمعاتلمختلف  من خاللهاالتي �مكن 

 .60بنهج قائم على حقوق اإلنسان ف�ما یتعلق �النساء والفت�ات " 19-�وفید �طرحها
الیون�س�ف ومنظمة األد�ان من أجل السالم جهودهما إلطالق الم�ادرة العالم�ة المتعددة وّحدت  •

كافحة جم�ع أشكال ملنشر التوع�ة حول آثار هذا الو�اء في األطفال و  19-األد�ان المتعلقة �كوفید
الوصم والتمییز ذات الصلة بنقل المرض، مع الترو�ج النشط للمواقف والسلو��ات الرام�ة إلى دعم 

 .61كرامة وحقوق جم�ع الناس
 وتعهداته الثمان�ة عشر �شأن "اإل�مانإعالن بیروت األمم المتحدة لحقوق اإلنسان دعمت مفوض�ة  •

لمساعدة الحكومات والقادة الدینیین   Faith4Rights# 63 ومجموعة أدوات  62الحقوق"من أجل 



االلتزامات اإل�جاب�ة  علىالعمل  علىوالجهات الفاعلة الدین�ة والمجتمع المدني والمؤسسات الوطن�ة 
 التضامن. للنهوض �الخطاب القائم على حقوق اإلنسان وتعز�ز

 
 الخاتمة

 
في خضم التفكك فوعّظم التمییز العنصري وأوجه عدم المساواة على نطاق واسع.  19-كشف و�اء �وفید

، ال یزال هناك قلق إزاء االفتقار إلى التضامن الكافي مع البلدان 19-تصادي واالجتماعي لو�اء �وفیداالق
في حین أن التر�یز في خضم األزمة و  .64التي نتجت عنهالنام�ة التي تحتاج إلى دعم في االستجا�ة لألزمة 

الو�ائ�ة انصّب على الحق في الصحة والوصول إلى الخدمات الصح�ة، �جب أن تكون المسائل األساس�ة 
 االنتعاشاألخرى، �ما فیها حقوق اإلنسان وعدم المساواة والتنم�ة، أ�ضا في الصدارة، ال س�ما في فترة 

 المقبلة.
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 على:
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/human-rights-and-covid-19_en.pdf 
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 تقریر األمین العام لألمم المتحدة بشأن كوفید-19 وحقوق اإلنسان: نحن جمیعًا في ھذا األمر معًا، متوفّر على: 17
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راجع على سبیل المثال التدابیر التي اتخذتھا دائرة المواد الغذائیة والتغذیة في الوالیات  42
  (تم التوصل إلیھ في 27 نیسان / أبریل https://www.fns.usda.gov/disaster/pandemic/covid-192020المتحدة
   تقریر األمین العام لألمم المتحدة بشأن كوفید-19 وحقوق اإلنسان: نحن جمیعًا في ھذا األمر معًا نیسان / أبریل 432020
44 https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--en/index.htm 
45  https://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/articles/WCMS_165284/lang--en/index.htm 
راجع على سبیل المثال فریق الخبراء العامل المعني بالمنحدرین من أصل أفریقي"البیان المتعلق بكوفید-19: المساواة العنصریة واإلنصاف  46

متوفر على العالم أنحاء جمیع في المھاجرون المنزلیون العمال، منظمة العمل الدولیة "2020 أبریل/  نیسان 3 الدولة عمل توجھان أن یجب العنصري  
http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
migrant/documents/briefingnote/wcms_490162.pdf  
  
 راجع على سبیل المثال االتحاد األوروبي لنقابات العمال "مذكرة إعالمیة: السالمة المھنیة والصحیة" 15 نیسان / أبریل 2020 47
https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2020-
04/20200417_COVID%2019%20Briefing%20occupational%20safety%20and%20health.pdf; أنیا في سویسرا 
https://www.unia.ch/fr/monde-du-travail/de-a-a-z/coronavirus/que-faut-il-faire  
الحظ الفریق العامل المعني بالسكان المنحدرین من أصل أفریقي والمقرر الخاص لألمم المتحدة المعني باألشكال المعاصرة للعنصریة أن األقلیات  48

بلداً  17 في القطاعات ھذه في زائداً  تمثیالً  ممثلة العرقیة  (A / HRC / 24 / 61 / Add.2 ؛ A / HRC / 23 / 61 / Add.2 ؛ A / HRC / 35 / 
41 / Add.1 ؛ A / HRC / 35 / 41 / Add.2 ؛ A / HRC / 35 / 41 / Add.2 ؛ A / HRC / 35 / 41 / Add.2 ؛ A / HRC / 41 / 54 / 
Add.2). وراجع  ً  النتائج - األوروبي االتحاد في والتمییز األقلیات بشأن الثانیة االستقصائیة الدراسة" األساسیة للحقوق األوروبي االتحاد وكالة أیضا

2017" (األساسیة  
تقدر منظمة العمل الدولیة أن 1.25 ملیار عامل، یمثلون ما یقارب 38 في المئة من القوى العاملة في العالم، یعملون في قطاعات تواجھ اآلن انخفاضا  49

) والنامیة الناشئة االقتصادات في ومعظمھم( الرسمي غیر القطاع في یعملون شخص ملیاري وأن العاملة، القوى تشرد خطر وارتفاع الناتج في شدیدا
الدولیة العمل منظمة مراقب" الدولیة العمل منظمة( الدخل في المفاجئة للخسارة خاص بوجھ عرضة وھم : COVID-19) الثانیة الطبعة. العمل وعالم ، 

متوفر على  2020  أبریل/  نیسان 7"  
---/https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports (تم التوصل إلیھ في 27 نیسان / أبریل 2020
dcomm/documents/briefingnote/wcms_740877.pdf 
 راجع على سبیل المثال االتحاد الدولي لنقابات العمال "وضع الناس أوًال 27 آذار / مارس 2020 متوفر على  50
  وكالة االتحاد األوروبي للحقوق األساسیة، https://www.ituc-csi.org/putting-people-first (تم التوصل إلیھ في 26 نیسان / أبریل 2020)

2020آذار / مارس  األساسیة، الحقوق على المترتبة اآلثار كورونا، فیروس وباء  
(https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin_en.pdf  
 راجع على سبیل المثال دائرة السالمة المھنیة والصحیة " توجیھات بشأن إعداد أماكن العمل" آذار / مارس 2020 متوفر على51
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf 

" متوفر على: العمل مكان بشأن توصیات: الجدید كورونا فیروس " العامة للصحة السویسري االتحادي المكتب  
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-
epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-die-arbeitswelt.html 
لالطالع على معلومات مفصلة عن التدابیر المنفذة في كل بلد ، راجع الموقع اإللكتروني لمنظمة العمل الدولیة بشأن االستجابة في مجال السیاسات  52

على القطریة  
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm. 
 وكالة االتحاد األوروبي للحقوق األساسیة، وباء فیروس كورونا، اآلثار المترتبة على الحقوق األساسیة آذار / مارس 532020
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin_en.pdf  
المصدر نفسھ على سبیل المثال أعلنت حكومة إقلیم والون في بلجیكا عن 23 ملیون یورو لدعم قطاع التنظیف المنزلي. كما قدمت الحكومة اإلسبانیة  54

.االقتصادیة األزمة من المتضررین المنزلیین للعمال خاصة استحقاقات  
 المصدر نفسھ 55
56 https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/migrant-smugglers-and-human-traffickers-to-become-more-
ruthless-and-clandestine-says-new-europol-report 
مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحریة الدین أو المعتقد، "یحذر خبیر األمم المتحدة من الكراھیة والتعصب الدینیین أثناء تفشي كوفید-19 22  57

متوفر على  2020نیسان / أبریل   
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25814&LangID=E 
 بشأن مكافحة التعصب والقولبة النمطیة السلبیة والوصم والتمییز والتحریض على العنف والعنف ضد األشخاص القائمین على أساس الدین أو المعتقد. 58
A / 73 / 164 و A / HRC / 40 / 25  (أ) من القرارین  7الفقرة  
59  https://undocs.org/en/S/2020/324 
 لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة، "الدعوة إلى اتخاذ إجراءات مشتركة في زمن تفشي وباء كوفید-19" 21 نیسان / أبریل 2020 متوفر على 60
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Statements/CEDAW_statement_COVID-19_final.doc 
61 https://www.unicef.org/press-releases/launch-global-multi-religious-faith-action-covid-19-initiative 
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