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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة واألربعون

 2021آذار/مارس  19 -شباط/فرباير  22

 من جدول األعمال 3و 2البندان 

حلقوق اإلنسننننان   األمم اةتحدة السننننام ةالتقرير السننننملوو ة و ننننة  
 وتقارير اة و  ة السام ة واألمني العام

والسن اسن ة واتصتدنادية   تعزيز ومحاية مج ع حقوق اإلنسنان  اةدن ة
 مبا يف ذلك احلق يف التملم ة واتجتماع ة والثقاف ة 

حقوق األشننننننننما  اةملتمني ت  وصل اأ صوم ة وو ت مل ة وت  وصل اأ ديمل ة    
 لغويةو 

 تقرير م و  ة األمم اةتحدة السام ة حلقوق اإلنسان  

 موجز  
 كددددااون األول/  31كددددااون اليدددداإ/يندددداير      1                                      يقددددد ا ادددديا اللقريرغ الددددي  ي    ال    من  

. واو يلضدددمن مملومان عن اجسدددل دان 43/8بقرار جملس حقوق اإلاسدددان           غ عمل  2020 ديسدددمرب
صدددددددددددممد امتان األمل اجل د  وآلماقا اجمنمع ،قوق اإلاسدددددددددددانغ وعن ذان الصدددددددددددلع ال   ر ن عل   

األاشد ع ال  اطد لمهب  ا م وطدمع األمل اجل د  السداممع  قوق اإلاسدان ضاج وطدمع السداممع  وال  
تسددددددددددددال ا تمزيز واح اا  حقاا  علن حقوق األشدددددددددددديا  اجنلمي      لمان  وممع  و   نمع و   

ويدعغ و حقداا اجمدااددان الددولمدع ذان الصددددددددددددددلدع اجلملقدع ،قوق اإلاسددددددددددددددان. و ل    لمدان دينمدع ول 
  كان هلا  ائ ع واسددددددددددددمع من 19-اللقريرغ ا مجلع  مورغ     ن جائ ع مرض فريوس كوروان ضكوفمد

                                                                               اآلاثر السددددددددلبمع سري اجلناسددددددددبع والضددددددددار  عل  األ لمان. ويوصدددددددد   ن تم     الدول بل سددددددددي  ايع 
ظد  ت شدددددددددددددد  اودائ دعغ وتقيإ جاودادا الراممدع     عداد  بندا  آلمدان ا وار عل   و األ لمدان ا 

  فض  وتمزيزاا لضمان اجشاركع ال مالع لأل لمان ا القراران ال  تؤ ر علماا.
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 مقدمة -     ووت   

بشددددددددددشن حقوق األشدددددددددديا    43/8غ اعلمد جملس حقوق اإلاسددددددددددان  رار   2020ا متوز/يولمه   -1
اجنلمي      لمان  وممع  و   نمعغ و     لمان دينمع ول ويع. و لب اجمللس ا القرار ا سدده    م وطددع 
األمل اجل د  السددداممع  قوق اإلاسدددان مواصدددلع اجمارسدددع اجلميلع ا تقدجمل تقرير    اجمللس عل   سددداس 

 سنو .

. و د كشددددددد هب األزمع 19-ملزامنع ممقد  ك ائ ع كوفمد                                واندرا  ما شددددددداد الماع صددددددددمع عاجمع -2
                                                                                           الصدددددد مع الراانع اجلمدد  األوجه وما يرتبن  ا من عوا ب ا لصدددددداديع الصددددددلع  القويع بي اإل نمع والوطدددددد  

. فقد كان لل ائ ع  ائ ع واسددددمع من اآلاثر سري اجلناسددددبع  1ضاالجلماع  واال لصدددداد  والنلائص الصدددد مع
                                                                                 األ لمان القوممع واإل نمع والدينمع والل ويع. و د  صددددددرن اج وطدددددمع السددددداممعغ سدددددمما  مناا والضدددددار  عل   

 19- للوجمه االسددددل ابع لألزمع عتبا  قص حقوق اإلاسددددانغ توجماان م صددددلع بشددددشن   ر جائ ع كوفمد
 . 2ض   خرىعل  األ لمانغ وتدابري ال وارئغ وا مز اجدإغ واجر  غ واللمممز المنصر غ من بي مواطم

و جرى جملس حقوق اإلاسدددددانغ ا دورته الياليع واألربميغ شمنا شدددددع عاجلع بشدددددشن االااكان  -3
حقوق اإلاسددددددددان ا المع ذان ال اب  المر  غ ومسددددددددشلع المنصددددددددريع البنمويعغ ووحشددددددددمع الشددددددددر عغ والمنإ 
غ اجمارس طدد االحل اجان السدلممعش. وكااهب االحل اجان اجنااضدع للمنصدريع ا المديد من البلدان 

ا  تلالداغ جورجمداغ ا الوالمن اجل دد  األمريقمدعغ   2020ال   اثرادا مقلد  جورف فلويدد ا  مر/مدايو  
 علمع عل  السين الماج  عل  المنصريع وعدا اجساوا  واللمممز.

وخلل ال    اجشدددددمولع عللقريرغ سدددددل هب اج وطدددددع السددددداممع الضدددددو  عل  األ ر سري اجلناسدددددب  -4
عل  األ لمان المر مع واإل نمعغ مبن ا ذلك اجن درون من  صدددددددددد   فريق غ   19- ع كوفمدالصددددددددددار  وائ

 . 3ضوال ريقع ال  كش هب  ا اوائ ع عن  وجه عدا اجساوا  اجيري  لل ز  داخ  اجمللممان

ونشطة م و ة األمم اةتحدة السام ة حلقوق اإلنسان والتطوراأ األخرية   -      اثن ا   
آل اأ حقوق اإلنسان  مبا يف ذلك يف س اق جائحة على صع د ه ئاأ و 

 19-كوف د
 مجع الب اانأ -ولف 

تشري البماانن اجصن عغ حميما وجدنغ     ن  فراد األ لمان  كير عرطع للوفا  بسبب مرض  -5
اال لصاديعغ مما يقشإ عن المساوا  امقلمع   -                                         غ و قل األكير تضررا  من عوا به االجلماعمع  19-كوفمد

__________ 

 . www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26232&LangID=Eااظرض      1ض 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID-19.aspx  ااظرض   2ض

 . www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25916&LangID=E ااظرض    3ض

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26232&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID-19.aspx
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25916&LangID=E
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. و د عااهب بمض األ لمان خلل اوائ ع من ممدالن وفمان  عل  بمد   طدما   4ض  ا اجمللم كبري 
 . 5ضممدالن الوفمان ا ص و  ال تان األخرى

 19-غ  صددددددرن اج وطدددددمع السددددداممع ميكر  توجمامع بشدددددشن   ري كوفمد2020وا حزيران/يوامه   -6
عل  األ لمان. و دمهب اي  اجيكر  اللوجمامع حملع عامع عن االجتااان واجمارسان الواعد  واللوصمان 
اجوجادع    الددول األعضددددددددددددددا  ع داذ  جرا انغ للدهب مج  بمداانن عن الب و  واشددددددددددددددر البمداانن عن 

واألص  المر   غ مصن ع حسب اونس والممر  19-االخلباران وا االن والوفمان اجلملقع مبرض كوفمد
 و اإل ين وعل   سدددداس  وطددددا   خرىي ووطدددد  سددددماسددددان  ائمع عل  األدلع تسددددلند    اي  البمااننغ 

 وتسلاد  عل  وجه الل ديد من ال ا  شد ا اجع.

عل  حقوق اإلاسددددددددددانغ وطددددددددددمهب   19-                                           وتمسددددددددددريا  للسددددددددددل اعن ال مالع ال  تما  آاثر كوفمد -7
                                                اسدددلنادا       ر البماانن الوارد  ا  ادا  اللنممع   -ق اإلاسدددان  مؤشدددران  قو   10                   اج وطدددمع   ارا  من  

وذلك من  ج  حتديد ال تان   -  19-اجسددددددددددلدامع وخ ع االسددددددددددل ابع اإلاسدددددددددداامع الماجمع جواجاع كوفمد
اجلضددددرر  وال تان الضددددمم ع بشددددق  خا  بصددددور  واطدددد عغ مبا ا ذلك األ لمانغ واجسدددداعد  ا تن مي 

                                                                     اي  األطدرار. و   قهب اي  اجؤشدران الرئمسدمع علو مقع اإل اريع ال  توجه مجم    سدماسدان فمالع لل نب
19-اسل اعن األمل اجل د  االجلماعمع واال لصاديع اجصممع جواجاع كوفمد

 . 6ض

ومن خلل شمبادر  تلبمع االحلماجان اج اجتعش ال  ا يقا اج وطدددددددمعغ وال سدددددددمما ا سدددددددماق  -8
اال لصداديع ال  سدببلاا اوائ عغ كي هب اج وطدمع مشداركلاا ا مقاف ع  وجه عدا   -ع  األزمع االجلماعم

اجسدددداوا  اال لصدددداديع وسريااغ وسدددداتهب ا الل لملن وا لول القائمع عل  ا قوق م  تسددددلمن الضددددو  
 عل  ال تان اجمرطدددددددع خ ر الليلإ عن الركبغ مبن ا ذلك األ لمان. ف   بريوغ عل  سدددددددبم  اجيالغ

واللدابري ذان الصددددلع عل  سددددقان بريو اجن درين من  صدددد    19-جتر  اج وطددددمع دراسددددع عن   ر كوفمد
 فريق  ا المبايمك وبموراغ م  ال كمز بشدددددددددددق  خا  عل  حقال ا الصددددددددددد ع والمم  اللئ  وا مايع 

اجلابمع االجلماعمع. وسدددددمشدددددق  ايا اجشدددددرو  والائ ه  حد المناصدددددر الرئمسدددددمع ال  سدددددلمقن من  جرا   
                                               فري   اخربا  المام  اجمين علسدددددقان اجن درين من  صددددد    2020                                       اللزمع للزمر  ال   اا  ا مؤخرا  ا عاا  

 فريق غ الدي   علن  ن االشددددددددددددددار اللمممز اهلمقل  الدي  يواجاده البريويون اجن ددرون من  صدددددددددددددد   فريق  
الصدددددددددد ع ومسددددددددددلوى اجممشددددددددددع اللئ . و د ت مجه  وجه الل اون ا اللململ والممالع والسددددددددددقن وال يا  و 

 ت ا مهب اي  الل اواتن بشق  خ ري الم ع لل ائ ع.

وفمما يلمل  بقريسمزسددددلانغ  كم  اجقلب اإل لمم  آلسددددما الوسدددد   اللاب  للم وطددددمع السدددداممع  -9
                                                                       ،يا  يلناول  ضدددددددددام عدا اللمممز واجسددددددددداوا غ تضدددددددددمن حتلمل  ل  ار القااوإ ودراسدددددددددع  2020خلل عاا  

__________ 

ا   19-ا اجملقع اجل د  لربي ااما المظم  و يرلندا الشدددددددددمالمعغ كااهب ممدالن الوفمان بسدددددددددبب مرض كوفمد  4ض
مع البمضددا . و د ف     اقل ا  عل  بي اجملموعان اإل نمع السددودا  واآلسددمويع مناا ا صدد و  اجملموعان اإل ن

مقلب اإلحصددددددددا ان الو نمع البماانن و فاد  ن األشدددددددديا  من السددددددددود األفار ع  و السددددددددود من من قع الب ر  
 طددما ي و ن اليكور من  صدد  بن لديشدد   و عكسددلاإ    1.9 ب  19-القارييب  كير عرطددع للوفا  بسددبب كوفمد

علنسبع ل ان  من  ص  بن لديش   و عكسلاإ.   طما   1.6  طما غ مقاب   1.8 ال  كير عرطع للوفا  ب
 :Beyond the data“                                                                       وتقار ن مجم  الوفمان الزائد  بوفمان األشدددددددددددديا  البمض من  صدددددددددددد  بري اإ. ااظرض   

understanding the impact of COVID-19 on BAME groups”2020 غ الص ع المامع ااقل اغ حزيران/يوامه . 

 www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_Minorities  اادددددظدددددرض   5ض
Rights.pdf. 

-https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio  اادددظدددرض   6ض

economic-response-to-COVID-19.pdf. 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
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اسدلقصدائمع للهب اجمارسدي واحملامي والقضدا . وياد  ايا الب      توفري بماانن عن عدا اجسداوا  
 ا  ريسمزسلان ومدى  مقاامع اسليداا اآللمان القائمع جقاف ع اللمممز.

 آل اأ اإلنذار اةبكر ومحاية وجود األصل اأ -ابء 

اان صددداحبع اجصدددل ع األخرى عل  ا اذ واصدددلهب اج وطدددمع مسددداعد  السدددل ان الو نمع واو -10
خ وان جن  االااكان حقوق اإلاسدان اجق ولع لألشديا  اجنلمي لأل لمان  و اللي مإ من حدقاغ 
وذلك بوسددددددددددائ  مناا دعل آلمان اإلايار اجبقرغ وتقممل اجيا رغ وتمزيز القدران ا جمال االسددددددددددل ابع 

 السريمع.

                                                     وطددمهب اج وطددمع اظاما  داخلما  إلدار  اجملومان من  ج  مج    غ19-                     واسددل ابع  وائ ع كوفمد -11
وتنظمماا ومماولاا وتقدمياا ا الو هب اجناسدددددددبغ مبا ا   19-اجملومان والل لملن عن جائ ع كوفمد

ذلك من  ج  تصدددددممل تدخلن اج وطدددددمع. وعل  الصدددددممد اجمداإغ تشدددددق  اجملومان اجلملقع ،قوق 
سدددد اتم مع ال  تليياا ا قومان والنظرا  الو نمون اآلخرون و فر ع األمل اجل د  اإلاسددددان القراران اال

 الق ريع لللي مإ من آاثر اوائ ع عل  حقوق اإلاسانغ مبا ا ذلك ما يلمل  بقضام األ لمان.

غ   لمهب اج وطددددددددمع جملس حقوق اإلاسددددددددان عل  آخر اجسددددددددل دان 2020وا شددددددددباط/فرباير   -12
بشدددددددشن تمزيز اجصدددددددا ع واجسدددددددا لع   30/1ي   حرزته سدددددددر  الاقا ا تن مي  رار اجمللس  بشدددددددشن اللقدا ال

وحقوق اإلاسدددددان ا البلد. و عربهب اج وطدددددع السددددداممع عن  لقاا  زا  تزايد اسدددددليداا خ ا  القراامعغ 
شددددددق  سري و زا  اللدابري األمنمع وتدابري السددددددماسددددددان المامع ال  يبدو  قا ت ب  ب ريقع متممزيع وموجاع ب

 . 7ضملناسب طد  فراد األ لمانغ من اللامم  واجسلمي عل  السوا 

                                                                       وا آذار/مارسغ  دمهب اج وطددددددددع السدددددددداممع تقريرا     جملس حقوق اإلاسددددددددان عن األسددددددددبا   -13
. وا  يلول/سددددددبلمربغ  8ضاويريع للالااكان والل اوزان طددددددد الروامن ا وسريال من األ لمان ا مما ار

 شدددارن فمه     ن األ لمان ال تزال تلمرض للالااكان والل اوزانغ ال سدددمما ا    9ض        يرا  آخر دمهب تقر 
 سماق النزاعي اجسل ي ا والي  راخي وتشي.

وا  مر/مايوغ  عربهب اج وطددددددع السدددددداممع عن  لقاا البالمخ  زا  مقل   سددددددع رجال عل   يد   -14
امبددالغ وكدديلددك  زا  عددد  حواد   خرى تلمل  عللمممز ممددارطددددددددددددددي إل ددامددع عل ددان بي ال وائإ ا 

19-                               والمنإ س   لهب   نا  جائ ع كوفمد
 . 10ض

وواصدددددددلهب دائر  حقوق اإلاسدددددددان اللابمع لبميع األمل اجل د  للقدجمل اجسددددددداعد      ف ااسدددددددلان  -15
ان اجباشدددر  عل                                                                           تو م   عملمان تلمي  ا تممد اسدددلادا  اجدامي واألعمان اجدامعغ وال سدددمما االعلدا 

السددددددقان اجسددددددلمي الشددددددممعغ وممظمال من   نمع اهلزار غ وعل  جملم  السددددددم . وا النصددددددإ األول من 
                                                         ا وما  عل  زعما  دينمي ا يقا عناصدددددددددر منااضدددددددددع لل قومعغ  بل هب   18غ عإلطدددددددددافع     2020 عاا

آذار/مارسغ  6مقا مع خراسدددان ا   -البميع عن ا وا شدددنه تنظمل الدولع اإلسدددلممع ا المراق والشددداا  
آخرين. وتل  اي    78               مداما  و صددابع    34ا احل ال بيكرى  حد  اد  اهلزار  ا كابولغ  سدد ر عن مقل   

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25624&LangID=E  ااظرض   7ض

 .A/HRC/43/18  8ض

 .A/HRC/45/5  9ض

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25913&LangID=E  ااظرض   10ض
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خراسان عل   -  آذار/مارس شنه تنظمل الدولع اإلسلممع ا المراق والشاا  25المملمان ا وا آخر ا  
 . 11ضآخرين 12              مداما  و صابع  25 س ر عن مقل   اهلندوس ا كاب غ مما -مصلي ا ممبد للسم  

ورصددددددددددد اجقلب اإل لمم  آلسددددددددددما الوسدددددددددد   اللاب  للم وطددددددددددمع السدددددددددداممع حواد  عنإ بي  -16
كازاخسددلاامي و فراد من شددمب الدوا ان شددادقا من قع جنو  شددرق كازاخسددلان ا شددباط/فربايرغ مما 

من  فراد   4  000 سدددددددد ر عن مقل  عد   شدددددددديا  و صددددددددابع كيريين آخرين. وت مد اللقارير  ن  كير من  
 ان عربوا ا دود عجتا   ريسمزسلان اجملاور غ وع يمودوا    كازاخسلان  ال بمد عد   ما.شمب الدوا 

                                                                             والحظ اجقلب اإل لمم  آلسدما الوسد   اللاب  للم وطدمع السداممع تصداعد  اخ ا  القوم  ا  -17
عن الربجاامع                                                                                ريسمزسدلانغ وذلك ا  عقا   زمع سدماسدمع ا تشدرين األول/ كلوبر. و  ل مهب الائص االاليا

تشدددرين األول/ كلوبر بمد ادعا ان ،دو  تزوير واسددد  الن اقغ وما  عقب ذلك من  4             ال  ا ظمهب ا  
                                                                                     احل اجان. وكيريا  ما ينيرط البمض ا اخ ا  القوم غ مبا ا ذلك اللملمقان السدددددلبمعغ اجوجه طدددددد 

 النا قي ب ري الل ع القريسمزيع والص  مي سري القريسمزيي.

وا  يلول/سدددددددددبلمربغ  صددددددددددر ال ري  المام  اجمين ،االن االخل ا  القسدددددددددر   و سري ال وع   -18
واالخل ا  القسددر غ   19-والل نع اجمنمع ،االن االخل ا  القسددر  مبادئ توجمامع مشدد كع بشددشن كوفمد

ق  خا                                                                                 وبم نا  ن اسدددددا  األ لمان والنسدددددا  اجلضدددددرران من ال قر والل اواتن االجلماعمع يلمرطدددددن بشددددد 
                                     ا ت ا ل  وجه الضمإ اي  القائمع  صل . 19-للخل ا  القسر . وميقن  ن تلسبب جائ ع كوفمد

 مملع وعمال التم  ز والتددو هلا  -ج م 

خلل ال     مد االسددلمراضغ شدداركهب اج وطددمع السدداممع ا  اشدد ع واسدد اتم مان قد      -19
المملمان القااوامع واجلملقع علسدددددددماسدددددددان المامع ذان الصدددددددلع تمزيز و دماف طدددددددماانن عدا اللمممز ا  

 .19-عألشيا  اجنلمي      لمانغ مبا ا ذلك ا سماق اللدابري اجليي  جقاف ع جائ ع كوفمد

غ  صددددددرن اهلند  ااون اونسدددددمع ضاجمدل . و عربهب اج وطدددددع 2019وا كااون األول/ديسدددددمرب   -20
                                                               القااون الي  ميم ز طدددددددد األ لمع اجسدددددددلمع ا البلدغ واتبمهب اجسدددددددشلع بلقدجمل السددددددداممع عن  لقاا  زا  ايا 

                                                                     احملقمدع الملمدا ا اهلندد بم ندهب فمده اللزامدان اهلندد مبوجدب القدااون الددو   2020 لدب تددخد  ا عداا 
لهب . وا األشددددددددددار ال  ت 12ض قوق اإلاسددددددددددان فمما يلمل  ع   ا عدا اللمممز واجسدددددددددداوا   ماا القااون

                                                                                   صدددددور القااونغ  عر  عدد من خربا  حقوق اإلاسددددان ا األمل اجل د   يضددددا  عن االاشدددد ال  زا   م  
 . 13ضالنش ا  واحملل ي اليين تظااروا طد  ااون اونسمع اجمدلغ وممظمال من اجسلمي

سددماق وا حزيران/يوامهغ اشددرن اج وطددمع السدداممع ميكر  توجمامع بشددشن اللمممز المنصددر  ا   -21
غ خلصدددددهب فماا     ن السدددددقان اجن درين من  صددددد   فريق غ والسدددددقان اجن درين من 19- زمع كوفمد

 صدددد  آسددددمو غ والروما  د تضددددرروا من اوائ ع بشددددق  سري ملناسددددب. وعإلطددددافع    ذلكغ متي  اي  
         ق  جز ا  خ ر الللو غ وتشدددد                                                                اوماعان اسددددبع كبري  من عمال اخ وط األماممع اليين ال  كير تمرطددددا  

 . 14ض                                                  كبريا  من حاالن الللو  والوفمان ا سماق اوائ ع ا المع

__________ 

 _https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_poc_midyear_report_2020_-_27  ااددظددرض   11ض
july-revised_10_august.pdf. 

 .www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25425&LangID=E  ااظرض   12ض

 https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationااظرض   الرابن:   13ض
File?gId=25343. 

 .www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/COVID-19_and_Racial_Discrimination.pdfااظرض     14ض
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وعقدن اج وطدددددددمعغ عالشددددددد اد م  اجملموعع الدولمع  قوق األ لمانغ حلقع دراسدددددددمع شدددددددبقمع  -22
وحقوق اإلاسددددددددددددان لأل لمان. وخلصددددددددددددهب ا لقع   19-تناولهب جائ ع كوفمد  2020حزيران/يوامه    24 ا

مورغ    طدددددرور  تن مي اسددددد اتم مان تركز عل  طدددددمان اجشددددداركع ال مالع لأل لمان الدراسدددددمعغ ا مجلع  
كمنصددر  سدداسدد  من عناصددر اجسدداوا غ من  ج  حتقم  اجبد  الرئمسدد  ألادا  اللنممع اجسددلدامع اجلمي  

 ا عدا ترد  حد خلإ الركب.

حزيران/يوامدهغ وعقدب شاجندا شدددددددددددددددع المداجلدع اجديكور   عل  بشدددددددددددددددشن االاداكدان حقوق  19وا  -23
اإلاسددان ا المع ذان ال اب  المر  غ ومسددشلع المنصددريع البنمويعغ ووحشددمع الشددر عغ والمنإ اجمارس طددد 

. وي لب اجمللس ا  رار  ايا    43/1االحل اجان السدددددددددلممعشغ اعلمد جملس حقوق اإلاسدددددددددان  رار  
                                                                                      وطع الساممعغ مبساعد  اجقل ي بوالمن ا   ار اإلجرا ان اخاصع ذان الصلعغ  ن تمد تقريرا  عن اج

المنصريع البنمويع واالااكان القااون الدو   قوق اإلاسان ا ح   فريقمي ومن درين من  ص   فريق  
ف فلويددد و فريقمي من  بدد  وكدداالن  ا دداذ القددااونغ وال سددددددددددددددممددا ا واد  ال   سدددددددددددددد رن عن وفددا  جور 

                                                                                      ومن درين من  صد   فريق  آخرينغ بقصدد اإلسدااا ا اجسدا لع علماا وتوفري اورب للضد امش. وسدم قد ا 
 اللقرير    اجمللس ا دورته السابمع واألربمي.

                                     غ  اشددددشن اج وطددددمع فريقا  مليصددددصددددا  للمم  43/1وعقب اعلماد  رار جملس حقوق اإلاسددددان   -24
تشددددددددددرين األول/ كلوبرغ  دمهب اج وطددددددددددع السدددددددددداممع    اجمللس ا دورته اخامسددددددددددع  1عل  تن مي . وا  

 . 15ضواألربمي  ول حتدي  ش و  هلاغ عل  الن و اج لو  ا القرار

وا متوز/يولمهغ شدددددداركهب اج وطددددددمع السدددددداممع ا حلقع دراسددددددمع شددددددبقمع اظملاا ا ملع الو نمع  -25
عل  الدالمهب ا اهلند:  صددوان من   19-ان ش  ري جائ ع كوفمد قوق اإلاسددان اجق ولع للدالمهبغ بمنو 

األرضش. وكررن اج وطدددددمع  كمد جدوى األدا  اإلرشددددداديع بشدددددشن اللمممز عل   سددددداس النسدددددب اجمنواع 
الل دمن الرئمسدددددددددددمع والناص االسددددددددددد اتم مع اجلملقع مبقاف ع اللمممز عل   سددددددددددداس االالما  ال بق  وما 

ا مقاف ع ايا الشدددق  من اللمممز. وا  يلول/سدددبلمربغ شددداركهب اج وطدددمع   ممزيشدددا ه من  شدددقال اللم
من   19-ا حلقع دراسدددددمع شدددددبقمع بشدددددشن حالع حقوق اإلاسدددددان للدالمهب ا امبال خلل جائ ع كوفمد

 ج  الل قري ا الل دمن اجرتب ع بضددددمان وجود جااز  ضددددائ  فمال ا البلدان ال  تماإ بشددددد  من 
 اي  اوائ ع.

تشدددرين األول/ كلوبرغ عقدن اج وطدددمعغ عالشددد اد م  الشدددبقع الدولمع لللضدددامن م    12وا   -26
                                                                                         الدالمهبغ حلقع دراسدددددمع شدددددبقمع ع رطدددددهب خلهلا  ميلع عل  الل ع واللمبريان ال  تمزز الوصدددددل واللمممزغ 

ا ا سدددددددددماق سدددددددددمم                                                                    واو  شدددددددددهب فماا ا اجع     ايع ال تان اجمرطدددددددددع  كير من سرياا للعلدا انغ وال
 .19-جائ ع كوفمد

  122                                                                              و جرى مقلب اج وطددمع ا تواسغ ا شددراكع م  اجملموعع الدولمع  قوق األ لمانغ تدريبا  ل  - 27
امر  غ جسدداعدقل عل  تقدجمل اجسدداعد  القااوامع لضدد ام اللمممز المنصددر . وا تشددرين    79                  حمامما غ من بمنال  

األول/ كلوبرغ حصدددددددددد   حد احملامي اليين شدددددددددداركوا ا اللدريب عل  ا قل اللار   األول الي  يقضددددددددد   
 ملقي. علسماح إبزالع اوز  من لقب  حد موكلمه الي  يدل عل   اه ين در من عائلع من الر م  اجن 

وعل  مدار المااغ شددددداركهب دائر  حقوق اإلاسدددددان ا بميع األمل اجل د  للقدجمل اجسددددداعد      -28
 ف ااسددددلان ا منا شددددان م  فقاا  القااون اإلسددددلم  ا  ف ااسددددلان والل نع األف اامع اجسددددلقلع  قوق 

 الشددريمع اإلسددلممع ا عد  اإلاسددان بشددشن اللشددريمان الو نمع واجمايري الدولمع  قوق اإلاسددان وت سددري

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26326&LangID=Eااظرض     15ض
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                                                                                        جماالنغ مبا ا ذلك حقوق األ لمان وعدا اللمممزغ والمدالع ال  حموراا الض امغ وحقوق اجر  غ فضل  
 عن القااون اونائ  وممايري حقوق اإلاسان.

وما فلئ اجقلب اإل لمم  آلسددددما الوسدددد   اللاب  للم وطددددمع السدددداممع يقدا الدعل اللقين وبنا   -29
قدران للل الإ من  ج  اجسددددددددددداوا غ واو ائلل  للم لم  اجدإ ا  ريسمزسدددددددددددلان يدعو    اعلماد ال

                                                                                           تشري  شام  جقاف ع اللمممز ا البلد. وا كااون الياإ/ينايرغ يس ر اجقلب اإل لمم  تبادل اخربان م  
جورجما. وا  اجمقسدددددددددددددلانغ خربا  من امتان اجسددددددددددددداوا  واجمللم  اجدإ ا  وكرااما ومجاوريع مولدوفا و 

 يقدا اجقلب اإل لمم  الدعل اللقين اجسلمر    اواع اجقل ع بصماسع اللشري  اجلمل  مبقاف ع اللمممز.

                                                                           وا تشدددددددددددددرين األول/ كلوبرغ  جرى مقلب اج وطدددددددددددددمع ا مجاوريع مولدوفا تدريبا  للماملي ا  -30
م وساسووزمغ و د تناول اللدريبغ ا مجلع وسدددددائن اإلعلا و ل  الصددددد افع ا من قع ترااسددددددامسددددد  

 عل  حقوق اإلاسان. 19- مورغ   ر جائ ع كوفمد

آ / سسدد س الحظهب فمه  ن زمد    7ا                                                و صدددرن ونع القضددا  عل  اللمممز المنصددر  بماان   -31
حاالن اللمرض لل ريوس تمزى    ظرو  مممشددددمع سري ملئمع  و خاصددددع ا كيري من األحمانغ  و    
حمدوديع فر  ا صددددددددددول عل  اجما  النظم ع ومراف  الصددددددددددر  الصدددددددددد    و اامدامااغ  و حمدوديع فر  
الوصدددول    الرعايع الصددد مع واألدويع واخدمان ال بمع والضدددمان االجلماع  واخدمان االجلماعمع  و 

 اامدامااغ مما  د يؤد     ارت ا  ممدالن اإلصابع والوفمان.

 19-قدمي اخلدماأ لألصل اأ يف س اق جائحة كوف دالدعم الطارئ وت -دال 

واصددلهب اج وطددمع دعماا للسددل ان وسرياا من اواان ال اعلع ذان الصددلع إبصدددار توجماان   -32
وتقدجمل اخدمان لأل لمان. وا بمض اجنا    و    19- وتبادل اجمارسدددددددددددان الواعد  بشدددددددددددشن جائ ع كوفمد 

                                                                                             البلدانغ كيريا  ما تممش األ لمان ا مسددددداكن مقلظعغ مما لم  اللباعد البدإ والمزل اليار  كير صدددددموبعغ  
                                                                                          ويممش بمض األ لمان ا ظرو  ال تلوفر فماا فر  كافمع لل صدددددول عل  اجما  واجراف  الصددددد مع. وسالبا   

لمدان الديين يممشددددددددددددددون ا فقر   د   ددر  عل  مواجادع تددابري اإلسلقغ حمد  ال تلوفر  مدا يقون  فراد األ  
لدديال مددخران اقدديدع  و تزوانن من األسدييدع. وميقن  ن يقون ا صددددددددددددددول عل  اجملومدان عن كم مدع  
الو ايع من اوائ ع واللصددددد  هلاغ ومدى توافر اخدمان الصدددد مع واإلسا ع اال لصدددداديع واالجلماعمع  كير  

 .   16ض                                                                  موبعغ  ذ سالبا  ما ال تقون اي  اجملومان ملاحع بساولع بل ان األ لمان ص 

ويرصددددد مقلب اج وطددددمع السدددداممع  قوق اإلاسددددان ا الممن حالع   لمع اجامشددددي ا سددددماق  -33
                        . وي زعل  ن  فراد   لمع 19-                                                         اوائ عغ حم  يلمرطدددددددددون للمضدددددددددايقع وي لامون عللسدددددددددبب ا فشدددددددددو  كوفمد

تمرطدددددواغ خلل اوائ ع و بلااغ لللمممز وعدا اجسددددداوا غ مما  دى    حرماقل من حقوق اجامشدددددي  د 
 اإلاسان اجق ولع هلل.

وحقوق اإلاسددددان   19-وا مجاوريع مولدوفاغ  اشددددشن اج وطددددمع فر ع عم  ممنمع فائ ع كوفمد -34
                                                                            منظمع سري حقوممعغ مبا ا ذلك منظمان سري حقوممع ت مىن بقضددددددددام األ لمان. ويمم  ال ري    54م   

ال رع  اجمين عأل لمان عل  حتديد القضددددام والل دمن الرئمسددددمع ال  تواجااا األ لمانغ وال  تشددددم  
ن الرومددا حمدددوديددع فر  ا صددددددددددددددول عل  اجملومددان بل ددان األ لمددان  و اامددداماددا. و ددد   رن جملممددا

بشددق  خا  ا عدد من اجملاالنغ مبا ا ذلك حقال ا اللململ وا المم  وا الضددمان االجلماع . 
 19- وسدداتهب اي  النلائص ا تشددقم  خ ن األمل اجل د  وبراجماا وتدخلقا ا سددماق جائ ع كوفمد

__________ 

 www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_Minoritiesاادددددظدددددرض     16ض
Rights.pdf. 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights.pdf
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منل ان النظافع ا البلدغ وال  للهب تسدددددددددلمل سدددددددددلل األسييعغ وتوفري ممدان ا مايع الشددددددددديصدددددددددمع و 
 الص مع     سر الروما ال  تممش ا حالع طمإ.

وا المراقغ تماون مقلب حقوق اإلاسدددددددددددددان اللاب  لبميع األمل اجل د  للقدجمل اجسددددددددددددداعد      -35
المراق م  الشددددددددركا  اجمنميغ مبا ا ذلك اجنظمان سري ا قوممع واج وطددددددددمع الملما  قوق اإلاسددددددددان ا 

ال ديا  ومداعدان األ لمدان ال قري  ضوال سددددددددددددددممدا الرومدا والمرا مي اجن ددرين من  صددددددددددددددد   المراقغ للوفري
 فريق  غ ال    رن سدب  عمشداا وحصدوهلا عل  اخدمان األسداسدمع بشدق  خا  علقمود ال  فرطدلاا 

غ  امهب البميعغ عللماون م  سدددددهب منظمان سري حقوممع 2020. وا  يلول/سدددددبلمرب  19-جائ ع كوفمد
ا جمال حقوق األ لمانغ ،ملع توعمعغ مبا ا ذلك عن  ري  وسددددددددددددددائ  اللواصدددددددددددددد  االجلماع غ تمم   

واللصددد  لهغ وذلك ا جاد للمسددري   19-بسددهب ل ان لأل لمانغ بشددشن كم مع الو ايع من مرض كوفمد
  اتحع اجملومان لأل لمان.

عل اللقين ا  ريسمزسددلانغ و دا اجقلب اإل لمم  آلسددما الوسدد   اللاب  للم وطددمع السدداممع الد -36
وركز عل   رب  منا   يممش فماا عدد كبري من األ لمان ا  ماكن ملقاربع. وشددددددددددارد اجقلب اإل لمم  
                                                                                ا رائسددددددع اجلماعان   ا  ا مايعغ حم   دا مدخلن ودعما  تقنما  بشددددددشن  ايع حقوق اإلاسددددددانغ 

راا عل  األ لمان وسرياا من ال تان و    19-سددددددددددمما ا سددددددددددماق االسددددددددددل ابع ال ارئع وائ ع كوفمد وال
الضددددددددمم ع. ودعمهب اج وطددددددددمع السدددددددداممع ترمجع اللوائل اللنظمممع. وعلو  عل  ذلكغ  دمهب اج وطددددددددمع 
السدددداممع الدعل للمؤسددددسددددان الو نمع  قوق اإلاسددددان ا االطدددد ل   اشدددد ع الرصدددددغ مبا ا ذلك عن 

ربا      عضدددا  فري  األمل اجل د  الق ر   ري  توفري ممدان ا مايع الشددديصدددمعغ كما  دمهب دعل اخ
 .19-وشركا  دولع  ريسمزسلان ا جمال حقوق اإلاسان واالسل ابع وائ ع كوفمد

 تعالانأ حاتأ الطوارئ واألصل اأ -هاء 

واأل لمان وبششن اللدابري   19-اشرن اج وطمع الساممع توجماان م صلع بششن جائ ع كوفمد -37
                     . و د اسدددددددل يدمهب  علانن  17ض                                    مشدددددددري       ن القمود لب  ال تقون متممزيع  19-ال ارئع وجائ ع كوفمد

حاالن ال وارئ وسرياا من اللدابري ال  اعلمدقا الدول ا سدددددددماق اوائ ع ا بمض األماكن جواصدددددددلع 
األ لمان وسدددد   األصددددوان اجمارطددددع. و  رين   اسددددلبماد األ لمانغ و  اد صددددون اجدافمي عن حقوق

                                                                                          يضدا  تاو  من  ن  دوان الللب  ال  ت نشدر عل   سداس اعلباران تلمل  علصد ع المامع ميقن  ن تؤد  
 . 18ض   اسلمرار اجرا بع اج روطع عل  األ لمان ا بمض األماكن

 بشدددشن االسدددلينا ان من الماد                                                       وا امسدددان/ بري غ  صددددرن الل نع اجمنمع ،قوق اإلاسدددان بماان   -38
. وشدددددددددن عل   اه ال ميقن 19-الدو  اخا  ع قوق اجدامع والسدددددددماسدددددددمع فمما يلمل  فائ ع كوفمد

للدول  ن تلسددددددددددددداملغ ح  ا سدددددددددددددماق حاالن ال وارئغ  زا  الدعو     القراامع القوممع  و المر مع  و 
و المدا   و المنإ. ولب عل  الدول  ن تليي                                              الدينمع ال  ميقن  ن تشددددددددددددددق  حتريضددددددددددددددا  عل  اللمممز  

                 دعو   وحتريضدددا  طدددد   19-خ وان تمقس حرصددداا عل   ال يشدددق  اخ ا  الماا اجلمل  فائ ع كوفمد
 . 19ضفتان مامشع  و طمم ع حمدد غ مبا ا ذلك األ لمان والرعام األجااب

__________ 

 .www.ohchr.org/Documents/Events/EmergencyMeasures_COVID19.pdf  ااظرض   17ض

 www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_Minoritiesاادددددظدددددرض     18ض
Rights.pdf. 

 .www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/COVIDstatement.docx ض  ااظر  19ض

https://www.ohchr.org/Documents/Events/EmergencyMeasures_COVID19.pdf
file:///C:/Users/rodriguez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VE6LRX3G/www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights.pdf
file:///C:/Users/rodriguez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VE6LRX3G/www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights.pdf
file:///C:/Users/rodriguez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VE6LRX3G/www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights.pdf
file:///C:/Users/rodriguez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VE6LRX3G/www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/COVIDstatement.docx
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ال  تشدددددم   سلق ا دودغ و شدددددارن ونع القضدددددا  عل  اللمممز المنصدددددر      ن اإلجرا ان   -39
              لب  ال ت سددددن  و   19-وتدابري اإلسلق الشددددام غ وا  ر الصدددد  غ وتدابري اإلا اذ تما  جائ ع كوفمد

جملدهب  فراد   19-تن دي ب ريقدع تنلادك مبدد  حظر اللمممز المنصددددددددددددددر . وذكرن كديلدك  ن جدائ دع كوفمدد
ولمع للقضدددددددا  عل  مجم   شدددددددقال اللمممز اوماعان واأل لمان اجشدددددددمولي ع مايع مبوجب االت ا مع الد

 . 20ض                              المنصر  عرطع  لللمممز بوجه خا 

وعإلطددددددددددافع    ذلكغ  عر  خربا  األمل اجل د  ا جمال حقوق اإلاسددددددددددان عن  لقال البالمخ  -40
 زا  ارت دا  عددد الروامن عن عملمدان القلد  وسريادا من  عمدال المنإ ال  يرتقبادا  فراد الشددددددددددددددر دع ا 

غ وال سدددددمما ،  األشددددديا  اليين يممشدددددون ا حالع 19-بري ال وارئ اجلصدددددلع فائ ع كوفمدسدددددماق تدا
ما يلضدددددررون عل ريوس بشدددددق  سري                                                       طدددددمإغ مي  األ لمان. وينب    ال يلمرض األشددددديا  اليين كيريا  

 . 21ضملناسب بسبب ظرو  وجودال احمل وفع عجيا رغ جزيد من اإلييا  الم ع تدابري حالع ال وارئ

 خطاب الكراه ة  د األصل اأ -واو 

ت مد تقارير بلمرض مجاعان األ لمان للوصددددددددددل وبلزايد  عمال الل ريض عل  كراامع األ لمان  -41
و ر األ لمان  حماان  كقبش فدا  لل ريوس. وا  ماكن تلل عغ يل م                                                                                          ا المديد من اجوا  غ حم  ت صددددددددد 

والدالمهب واألدي اسدددمس والروما واألشددديا  اجن درون من  صددد   فريق  اجسدددم مون والماود واجسدددلمون  
                                                     . و د عر طددددهب اي  اجزاعل و اوا  الل ام  اجسددددلشددددريع  فراد  22ض                                  و آسددددمو  مجمما  و ش  اي  االالااكان

سدددددددددددددمما الروما والسدددددددددددددقان  األ لمان خ ا  القراامع والمنإ. وتقير اللقارير عن تمرض األ لمانغ وال
ن  صددددد   فريق  والسدددددقان اجن درين من  صددددد  آسدددددمو  واأل لمان الدينمعغ للمنإ واللمممز اجن درين م

19-وا رمان اللمس   من اخدمان واإل صا  الشديد ا سماق  زمع كوفمد
 . 23ض

غ اسدل ابهب اج وطدمع السداممع السد اتم مع األمل اجل د  وخ ع عملاا عل  2020وخلل عاا   -42
غ بلنظمل مشدددددددداوران 2019ا  القراامعغ الللان   لقاما األمي الماا ا عاا  ا اق اجنظومع بشددددددددشن خ 

داخلمع واسددددددددمع الن اقغ مبا ا ذلك ا مجم  األماكن ال  تضدددددددد ل  فماا اج وطددددددددمع السدددددددداممع  اشدددددددد ع 
ممداامع. و د اسددلادفهب اج وطددمع ،   فضدد  السددب  لدعل الدول واجؤسددسددان الو نمع  قوق اإلاسددان 

ل اجل د  الق ريع واجمللم  اجدإ واجدافمي عن حقوق اإلاسدان ا اللصدد  خ ا  القراامع و فر ع األم
                                                                                      سددددددالمب متلي  حقوق اإلاسددددددانغ وذلك سددددددمما  مناا لل قم  األادا  المامع اجلميلع ا تمزيز اإلدماف 

الللان   واللنو . وتلم ور اسددددددددددد اتم مع اج وطدددددددددددمع السددددددددددداممع وخ ع عملاا لللصدددددددددددد  خ ا  القراامعغ
اعلمدقما ا حزيران/يوامه عل   سددددداس اي  اجشددددداورانغ حول  سدددددع  ركانغ ا  ض   توطدددددمل ململ 
شخ ا  القراامعشي وض   وسدددددددددائن اإلعلا واللقنولوجماي وضف  دعل الضددددددددد ام واللصدددددددددد  للقوالب 

ني وضادددددددددددددددد  دعل النم مع الضدار ي وضد  المم  م  اجؤ رين والقاد  من الرجال والنسدا  وتللإ اجملموعا
 مشاركع منظومع األمل اجل د  واتسا اا.

__________ 

 7وآاثراا مبوجب االت ا مع الدولمع للقضددا  عل  مجم   شددقال اللمممز المنصددر غ  19-بمان بشددشن جائ ع كوفمد  20ض
 .2020 آ / سس س

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25802&LangID=E  ااظرض   21ض

 www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_Minorities  اادددددظدددددرض   22ض
Rights.pdf. 

 https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunاجرج  ا سهي وااظرض     23ض
icationFile?gId=25308. 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25802&LangID=E
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights.pdf
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25308
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25308
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25308
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25308
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Faith4Rights#                    وت جل ع د   األدوان -43
غ ال    لقلاا اج وطدددددددمع السددددددداممع عل  اإلا اهب ا  24ض

   برامص    25ضكااون الياإ/ينايرغ  علن بريون واللزاماته اليماامع عشددددددر بشددددددشن اإلميان من  ج  ا قوق
                                                                 ران تلضددددددددددمن  فقارا  ملموسددددددددددع لللصددددددددددد  للل ريض عل  القراامع والمنإ طددددددددددد عملمع لللملل من األ

                                            . وتقوا اج وطددددددددددمع السدددددددددداممع بل ربع ع د   األدوان 19-األ لمانغ وال سددددددددددمما ا سددددددددددماق جائ ع كوفمد
#Faith4Rights  م  اواددان ال دداعلددع الدددينمددعغ واألكددادميميغ وآلمددان حقوق اإلاسدددددددددددددددان اللددابمددع لألمل

                                       . وع قدن حلقان دراسدددمع شدددبقمع بشدددشن ا  ا   26ضاجل د  عل  اجسدددلومن الو نمع واإل لمممع والماجمع
اونسددي  من منظور اإلميان واجسدداوا  بي  19-عل  اإلميان ا زمن القراامع وبشددشن جما ع جائ ع كوفمد

وحقوق اإلاسددددددانغ عللماون م  منظمع األدمن من  ج  السددددددلاغ وخربا  األمل اجل د  ا جمال حقوق 
 . 27ضاإلاسانغ والل نع اجمنمع علقضا  عل  اللمممز طد اجر   ضك ز  من الق ب اجمرا اللاب  هلا 

لال  فريقما اللاب  للم وطددمع وا شددباط/فربايرغ  اا اجقلب اإل لمم  جن قع الشددرق األوسددن و  -44
من خلل جلسدددددددع تصدددددددصدددددددع خلل اوولع اإل لمممع   Faith4Rights#                             السددددددداممع بل ريب ع د   األدوان  

 .  28ضجن قع الشرق األوسن ولال  فريقما من مسابقع شبرايسش للم اكل الصوريع ال  جرن ا لبنان

األوسدددددن ولال  فريقما اللاب  للم وطدددددمع غ رصدددددد اجقلب اإل لمم  للشدددددرق  2020وخلل عاا   -45
                                                                                       السددداممع ما تلمرض له األ لمان من خ ا  القراامع ومظاار اللمممز وكر  األجااب. وسددد   لهب حواد  
طددد  شدديا  من  عراق مممنعغ وال سددمما األشدديا  اجن درين من  صدد  آسددمو . وا ايا السددماقغ 

ومان واجمللم  اجدإ للمسددددددددددداعد  ا زمد  الوع  تماون اجقلب اإل لمم  م  اجنسدددددددددددقي اجقممي وا ق
ومقاف ع حواد  اللمممز طددد الممال اجااجرين. وعإلطددافع    ذلكغ بد  اجقلب اإل لمم   لع عل  
وسددددددددددددائ  اللواصدددددددددددد  االجلماع  م  اجقلب اإل لمم  جركز األمل اجل د  ل علا بشددددددددددددشن مقاف ع كر  

 األجااب وخ ا  القراامع.

                                                                         م  اجقلب اإل لمم  آلسددما الوسدد   اللاب  للم وطددمع السدداممع حتلمل  خ ا  القراامع واسددلق -46
ا وسددددددددددددددائن اإلعلا ا  ريسمزسددددددددددددددلان خلل اجراح  األو  من حالع ال وارئغ حم   ن  و  حاالن 

اجسددددد لع ا  ريسمزسدددددلان تلمل  ، اف ا جنو  البلدغ مما  دى    المديد   19-اإلصدددددابع مبرض كوفمد
ن اللملمقدان السددددددددددددددلبمدع فممدا يلمل  ب تدان مممندعغ مبدا ا ذلدك جمموعدان تلل دع من األ لمدان اإل نمدع. م

وعإلطافع    ذلكغ رصد اجقلب اإل لمم  زمد  ا اخ اعن اجيري  لليل  طد األ لمان المر مع ا 
عقب  ل ا  الائص   2020سدددددماق األزمع السدددددماسدددددمع ال  ظارن ا  ريسمزسدددددلان ا تشدددددرين األول/ كلوبر  

االالياعن الربجاامع. و دا اجقلب اإل لمم  الدعل لزمر  اجميلع اخاصدع لألمي الماا ورئمسدع مركز األمل 
                                                                                        اجل د  اإل لمم  للدبلوماسدمع الو ائمع آلسدما الوسد   خلل بميلاا     ريسمزسدلانغ حم     لمهب عل  

ن اجيري  لليل . ومت عل  وجه اخصدددددددددددو  تبادل اجشددددددددددداك  الناشدددددددددددتع عن خ ا  القراامع واخ اع
اجملومان بشددشن البماانن القوممع ال  تصدددر عن شدديصددمان عامع عرز غ واخو  من و و  اشددلباكان 

 عر مع تسلاد  األوزبك والدوا ان ومجاعان  خرى.

عد     وا آذار/مارسغ اظل مقلب حقوق اإلاسدددددان اللاب  لبميع األمل اجل د  للقدجمل اجسدددددا -47
م  خربا  عرا مي وجاان ممنمع عرا مع بشددددددددددددشن مسددددددددددددشلع خ ا  القراامع. و د  اتح ايا                 المراق حوارا  

__________ 

 .www.ohchr.org/Documents/Press/faith4rights-toolkit.pdfااظرض     24ض

 غ اجرفقان األول والياإ.A/HRC/40/58  25ض

 .www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FaithForRights.aspxااظرض     26ض

 www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Statements/CEDAW_statement_COVIDااظرض     27ض
-19_final.doc. 

 غ اللييم .A/HRC/22/17/Add.4  28ض

https://www.ohchr.org/Documents/Press/faith4rights-toolkit.pdf
https://undocs.org/A/HRC/40/58
https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FaithForRights.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Statements/CEDAW_statement_COVID-19_final.doc
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Statements/CEDAW_statement_COVID-19_final.doc
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Statements/CEDAW_statement_COVID-19_final.doc
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Statements/CEDAW_statement_COVID-19_final.doc
https://undocs.org/A/HRC/22/17/Add.4


A/HRC/46/44 

11 GE.20-17771 

ا د غ الي  تشدددددداركهب ا رائسددددددله البميع واجسددددددلشددددددار اخا  لألمي الماا اجمين مبن  اإلعد  اوماعمع 
اجل د غ ال رصددددددع إلجرا  منا شددددددع مسددددددلنري  بشددددددشن واجنسدددددد  الماج  اجمين ل ا  القراامع اللاب  لألمل  

 مسشلع خ ا  القراامع وسب  منمه ا المراق.

                                                                          وا اجقسدددمكغ اتبمهب اج وطدددمع عددا  من البماانن المنصدددريع ال  صددددرن عن موظ   اهل ر   -48
بماانن ،  مااجرين من درين من  صد   فريق غ وال سدمما األفار ع واجوا ني اهلايلميغ وكيلك بمض ال

19-ال  حتم  اجااجرين اجسدؤولمع عن االشدار جائ ع كوفمد
                                     . وا  مر/مايوغ وردا  عل  بمان  د  به  29ض

                                                                                     سدماسد  حمل      حدى وسدائ  اإلعلا احمللمع جا  فمه  ن اجااجرين ميقن  ن يقواوا مصددرا  للمدوىغ 
هب اج وطدددددمع السددددداممع رسدددددالع ر مع    مما  د يسددددداال ا خل  جو من الريبع جتا  الوافدين اوددغ  رسدددددل

السدل ان تضدمنهب توصدمان حمدد  لللصدد  جا يلمرض له اجااجرون من مظاار كر  األجاابغ ودعهب 
     ايع ال تان الضمم ع   نا  اوائ ع.

  بشدددددددددشن 2020ض37وا متوز/يولمهغ اعلمدن الل نع اجمنمع ،قوق اإلاسدددددددددان تملمقاا الماا ر ل  -49
لل م  السددددلم غ الي  شددددددن فمه الل نع عل   اه ال لوز اسددددليداا الل ممان للدعو     ا   ا ا

 . 30ض                                                                                     القراامع القوممع  و المر مع  و الدينمع ال  تشق  حتريضا  عل  اللمممز  و المدا   و المنإ

 تشدددددددددددرين األول/ كلوبرغ عقد اجقرر اخا  اجمين  20و  19 يلول/سدددددددددددبلمرب   ا    22و  21وا   -50
                                                                                  بقضددددددددام األ لمان منلديي    لمممي  اف اطددددددددمي  ا  وروع ومن قع آسددددددددما واحملمن اهلادئ بشددددددددشن خ ا  
القراامع ووسدددائ  اللواصددد  االجلماع  واأل لمانغ من  ج  زمد  مشددداركع األ لمان وتشددد م  اجزيد من 

 الل اع  واللبادل عل  الصممد اإل لمم .

                                                                           و د اسدد شدددن اجنا شددان ال  جرن ا اجنلديي  اإل لمممي  بلوصددمان اجنلدى اجمين بقضددام  -51
تشددددددرين الياإ/اوفمربغ وكان موطددددددوعاا شخ ا    20و  19األ لمان ا دورته الياليع عشددددددر غ اجمقود  ا  

واللمممز عل  القراامعغ ووسائ  اللواص  االجلماع غ واأل لمانش. وتسلاد  تمبريان خ ا  القراامع  
                                                                                 اإلا اهب األ لمان عألسددددددداسغ وسالبا  ما تسددددددداال ا قمتع جو من االسدددددددلبماد واللمصدددددددب والمدا  وح  
المنإغ ممدا يربز ا داجدع    بديل جاود يقظدع ود مقدع لضددددددددددددددمدان اح اا ا   ا حريدع الر   واللمبريغ م  

   اق الضددددددددرر عأل لمان. ا ر  ا الو هب ا سدددددددده عل  مقاف ع خ ا  القراامع الي   د يؤد    
وعمدددد اجنلددددى    حتلمددد  اجمدددارسددددددددددددددددان والل ددددمن وال ر  واجبدددادران ا جمدددال مقددداف دددع خ دددا  

                                                                         ا وسددددددددددائ  اللواصدددددددددد  االجلماع غ متاشددددددددددما  م  اجبادئ وا قوق اجقر سددددددددددع ا اإلعلن اجلمل   القراامع
ان دينمع ول ويع وا صدددقود دولمع  خرى  عر مع و     لم   األشددديا  اجنلمي      لمان  وممع  و ،قوق

 ذان صلع. 

 على األصل اأ 19-تدابري التددو لأل ر اتجتماعي اتصتدادو جلائحة كوف د -زاو 

ا تشددددددددرين الياإ/اوفمربغ تناولهب اج وطددددددددع السدددددددداممع ا بمان هلا األ ر سري اجلناسددددددددب وائ ع  -52
م ر ع للمدوى بسدددددددبب  عماهلا اجني ضدددددددع عل  مجاعان األ لمانغ ال  تمرطدددددددهب بصدددددددور     19-كوفمد

األجر وسري اجسدددددلقر  ا صدددددناعان حمدد غ مبا ا ذلك الرعايع الصددددد معغ وحمدوديع فر  حصدددددوهلا عل  
                                                                                   الرعايع الصدد مع وا مايع االجلماعمعغ فضددل  عن ظرو  مممشددلاا سري اجلئمع وحمدوديع فر  ا صددول 

غ سدل هب اج وطدع السداممع الضدو  عل  ا اجع    عل  خدمان الصدر  الصد  . وجماوع ايا اجشدق 

__________ 

 .www.milenio.com/estados/coronavirus-migrantes-en-veracruz-son-llevados-a-albergueااظرض     29ض

 .50ااظرض   ال قر    30ض

file:///C:/Users/rodriguez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VE6LRX3G/www.milenio.com/estados/coronavirus-migrantes-en-veracruz-son-llevados-a-albergue
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سدددماسدددان تق   حصدددول اومم  وعل   دا اجسددداوا  عل  ا مايع االجلماعمع والرعايع الصددد مع اومد غ 
 . 31ضودعهب    المم  ا اجدى ال وي  من  ج  الناوض ع   ا ا مايع االجلماعمع

واأل لمان  ن اوائ ع كااهب   19- ع كوفمدو كدن اجيكر  اللوجمامع للم وطدددددددمع بشدددددددشن جائ -53
ا لصددداد   داغ اليين مييلون فتع   -                                                       شدددد تدمريا  علنسدددبع  ما  وصددد ع ورفا  من ال ا وطددد  اجلماع  

                                                                                          تنلم   سددداسدددا     األ لمان ا ممظل البلدان. وا بمض اجنا    و البلدانغ كيريا  ما تممش األ لمان ا 
البدإ والمزل اليار  كير صدددموبعغ ويممش بمض األ لمان ا ظرو    مسددداكن مقلظعغ مما لم  اللباعد

                                                                                        ال تلوفر فماا فر  كافمع لل صدول عل  اجما  ومراف  الصدر  الصد  . وا المديد من األماكنغ ي رج ل 
 ن تقون األ لمان مميلع  كير من ال تان األخرى ا الوظائإ اجني ضددع األجر عل  اخ وط األماممعغ 

19- كير عرطع ل صابع مبرض كوفمد مما لملاا
 . 32ض

وا امبالغ سددددددددددددداتهب اج وطدددددددددددددمع السددددددددددددداممع ا   ار األمل اجل د  للسدددددددددددددل ابع االجلماعمع  -54
غ مبا ا ذلك عن  ري  ال ويص النشن للميكر  اللوجمامع اجلملقع فائ ع 19-واال لصاديع وائ ع كوفمد

                                           شيصا غ بمضال من   لمان عر مع ومن الدالمهب.  1 197                           واأل لمان. واسل شري ما جمموعه  19-كوفمد

وا صدربماغ شدرعهب اج وطدمع السداممعغ عالشد اد م  ا قومع وراب ع اجنسدقي اجمنمي علروماغ  -55
سدليداا ممايري                                                                            ا عملمع رسدل خرائن اجسدلو نان ال  ال تسدلوا اجمايري وال  يسدقناا  سداسدا  الروماغ ع

غ وا صددددددول عل  مما  الشددددددر  النظم ع ومراف  19-اجيا ر وا صددددددول عل  ا قوق   نا  جائ ع كوفمد
                                                                                    الصدددر  الصددد   والقارع  ومصدددادر الدخ  اجسدددلدامع. و م نهب اج وطدددمع موارد  طدددافمع للوسدددم  ا اق 

  رسدددددددددل اخرائن عل  سدددددددددقان اي  اجسدددددددددلو نان. ول  19-اجشدددددددددرو  من  ج  تقممل   ر جائ ع كوفمد
حقومع ذاتمع حملمع ا   94شددددددي  من    170  000مسددددددلو نع ال تسددددددلوا اجمايريغ  و   و    702 اجن ز

                                                                                     مجم    ا  صددددددربما. و د وف رغ للمر  األو غ بماانن مو و ع ومد قع من شددددددشقا  ن ترشددددددد وتوجه بشددددددق  
رن اللدابري اللقممديع . و  19-                                                     فضددددددددد  اللدخلن اجصدددددددددممع خصدددددددددمصدددددددددا  واجسدددددددددلدامعغ بمد  زمع كوفمد

بشدددددق  سدددددليب وسري ملناسدددددب عل  اسدددددا  وفلمان الروما من خلل ما   19-واالسدددددل ابع وائ ع كوفمد
                                                                                         فرطدددددله من  عبا   طدددددافمع ا  اشددددد لان الموممع اللقلمديعغ وعل  األ  ال ا سدددددن الدراسدددددعغ اليين كيريا  

                                  ي لاح عل   نوان الب  الو نمع بسدددددددددبب ال تلوافر لديال  مقاامع ا صدددددددددول عل  اللململ الر م  الي    ما
                                                                                    حمدوديع فر  ا صددددول عل  القارع  واجمدان اللقنولوجمع. و د ح را المديد من سددددقان اجسددددلو نان 
ال  ال تسدددلوا اجمايري اج لوبع من ا صدددول عل  مملومان كافمع وا الو هب اجناسدددب فمما يلمل  مبرض 

 قوممع الراممع    ا  ا  عل  الص ع المامع.ومن االسل اد  من اللدابري ا  19-كوفمد

وا المراقغ وعقددب مبددادر  مقلددب رئمس الوزرا      اتحدع  دا  عل  اإلا ادهب تلمل لألسددددددددددددددر  -56
اجلضددددددددرر  ا لصددددددددادم من حظر الل ول الي   ملله اوائ ع اإلمقاامع ل لب ا صددددددددول عل  من ع مالمع 

 ع األمل اجل د  للقدجمل اجسدددددداعد     المراقغ ا امسددددددان/مؤ لعغ  اا مقلب حقوق اإلاسددددددان اللاب  لبمي
 سر مممشمع من الروما ا ب داد عل  اللس م  عل  اإلا اهب لل صول   10من          فردا    47 بري غ مبساعد   

                                                                                  عل  اجن عغ و بدى حرصدددددا  عل   ن ت لنل مجاعان  خرى من األ لمان اي  ال رصدددددع. ومن بي األسدددددر 
ملمون  سدددر  اجن عغ مبا ا ذلك   1,1ملمون  سدددر غ تلقهب    2,1لعغ والبالمخ عدداا  اجممشدددمع ال  تملرب مؤا

 بمض األسر اجممشمع من األ لمانغ ولقن ال تلوافر    بماانن م صلع عن ذلك.

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26541&LangID=Eااظرض     31ض

 www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_Minoritiesاادددددظدددددرض     32ض
Rights.pdf. 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26541&LangID=E
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights.pdf
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                                                                                   و صددرن الل نع اجمنمع ع قوق اال لصداديع واالجلماعمع واليقافمع بماان  ا امسدان/ بري  بشدشن  -57
 وصددددددهب فمه  ن تملمد مجم  الدول األ را  تدابري خاصددددددع حمدد  األادا   مايع   19-جائ ع كوفمد

غ واللي مإ من   ر اودائ دع                                                                                            ال تدان الضددددددددددددددمم دعغ وكديلدك ال تدان ال  تلمرض لللمممز وا رمدان البنموي ي 
برامص ادادفدع  مدايدع وظدائإ مجم  الممدال   -ا مجلدع  مور-عل  ادي  ال تدان. وتشددددددددددددددمد  ادي  اللددابري  

جورال واسددددددددل قا اقلي وفرض و إ اخلمار  لمملمان اإلخل   و ا  ز المقار  عل  منازل األفراد و 
 مايع                                                                                خلل اوائ عي وتوفري اإلسا ع االجلماعمع وبرامص دعل الدخ  وا اذ تدابري مصدددددممع خصدددددمصدددددا  

 ص ع األ لمان الضمم ع وسب  عمشاا.

ين عللمممز طددددد النسددددا  وال لمان  ن اللدابري الراممع                                       وا امسددددان/ بري غ ذك ر ال ري  المام  اجم -58
عل  الصدد ع وا ما  لب  ن تراع  اجيا ر   19-   اللي مإ من اجيا ر ال  تشددقلاا جائ ع كوفمد

   عوام  من بمناا او  اونس  و النو  االجلماع   و                                               اخاصددع ال  تواجااا النسددا  وال لمانغ اسددلنادا  
و األصدددددددد  اإل ين  و الوطدددددددد  من حم  اهل ر   و اإل امع. فمل  سددددددددبم  اجيالغ ترت   الممر  و اإلعا ع  

ممدالن حضدددددور النسدددددا غ مبن ا ذلك اسدددددا  األ لمانغ بشدددددق  سري ملناسدددددب ا وظائإ الق ا  سري 
 . 33ضالر   األكير عرطع للط راعن وال  ال توفر الل  مع الص مع  و اإلجاز  اجدفوعع األجر

 كني واةشاركةالتم -حاء 

    عاد  تصددددددددممل   2020غ اطدددددددد رن اج وطددددددددمع السدددددددداممع ا عاا  19-بسددددددددبب جائ ع كوفمد -59
                                                                                  برانجماا للزماالن اخاصدددددددع عأل لمان وبرانجماا للزماالن اخاصدددددددع علشدددددددمو  األصدددددددلمعغ الليي ن ي مقدان 

غ حم  مت اشدددددددددر   شزمل    دميش ا                زممل  سدددددددددابقا  ك  34                                               سدددددددددنوم  ا جنمإغ لمصدددددددددب ا برانجمي    ريي 
اجقاتب الق ريع واإل لمممع اللابمع للم وطددددددمع السدددددداممعغ وا  فر ع األمل اجل د  الق ريع وعملمان األمل 

                                                             مو ما  مبيللإ اجنا  . وكان اهلد  الرئمسددددددددددددد  يلمي  ا االقا  الزمل    29اجل د    ظ السدددددددددددددلا ا  
ل عل  ت وير ماداران الددعو  والقمداد . وا الو دهب السدددددددددددددددابقي لللق  اللددريدب   ندا  الممد  وبندا   ددراق

ا سدددددددددددهغ اسدددددددددددل ادن اج وطدددددددددددمع السددددددددددداممع وسرياا من كماانن األمل اجل د  من خرب  الزمل  األ دمي 
 وممارفال وخرباقلغ مما ساعد عل  زمد  اللنو  وطمان اجزيد من اإلدماف ا اماك  األمل اجل د .

  ل  عدد من الزمل  السدددددددددابقي من األ لمان  لع فنمع مشددددددددد كع بمنوان وخلل اي  ال   غ   -60
                                                                                       شعندما يلو إ الماعغ يسددددددددلمر فن اجوسددددددددمق  والر  ش. و د وح دن اجبادر  فنااي من خل مان ملنوعع 
                                                                                     ومنا   تلل ع. وحظمهب اي  اجبادر   سداسدا  بدعل من شدبقع الزمل  السدابقي من األ لمانغ وشد مهب 

ن تللإ اجمللممان احمللمع عل  االحل ال عللضدامن واللواصد  اإلاسداإ من خلل ال ن خلل ال نااي م
 .  34ضايا الظر  اجلسل بمدا المقي

عل     2020                                                                        وا ظ  ل برانمص اج وطددددددددمع السدددددددداممع للزماالن اخا  عجن درين من  صدددددددد   فريق  لماا   - 61
                 زممل  من  مريقا    32كااون األول/ديسدددددمربغ مبشددددداركع    11تشدددددرين الياإ/اوفمرب       23اإلا اهب ا ال    من  

ن قع آسما واحملمن اهلادئ. وكان اهلد   اللتمنمع ومن قع الب ر القارييبغ و مريقا الشمالمعغ و وروع ال ربمعغ وم 
من ايا الربانمص او بنا  القدران ا جمال القااون الدو   قوق اإلاسدان واآللمان الدولمع  قوق اإلاسدانغ  

يلصد  بيلك من تمصدبغ و د   وكيلك اإل ار الدو  جقاف ع المنصدريع واللمممز المنصدر  وكر  األجااب وما 
 م اجلقا مع ال  تؤ ر عل  اجن درين من  ص   فريق .                       ،  الربانمص  يضا  القضا 

__________ 

 . www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25809&LangID=Eااظرض     33ض
ن  دائال ض سنمدعغ ر  غ شددددددددددددددمرغ ومدا    ذلدك غ جرى تقدا ادا   ددا ال ندااونغ ا   دار ا ملدعغ مقدا   فمدديو ع  34ض

 StandUp4HumanRights and #WhenTheWorldPauses#عل  وسدددددددائ  اللواصددددددد  االجلماع غ حتهب        الحقا  
MusicAndDanceContinue. 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25809&LangID=E
https://www.facebook.com/hashtag/whentheworldpausesmusicanddancecontinue?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBzg9aYGMv7d-AfPlSspWEwZV5mPjXbMg7LKw0uYNnBfsPg2F2GiV-gwU_cfCISoWjQcPhp2djgAf7ljSJjY8WiWTJlkqlgIsqezlu4_apTF4V1v-JM1p7FnuDY-pijBqjZMgNfvTw4TU0-pub8UZl7ZGeK3NfILjJUMEnDOVRPkEVlhBt7GZT5F8Q0pEVfmyS_j08bKMxQR8pY2IzkoWo_aMeqBfZ6Vdx6phYo5za56Rtga4zXsouL2LLvP-YTWVXmzAqcgUWv7nIh-QFcf4yh38kENhShR5-YPhXbpsu6ShVPf5ulyP-7hjEQ0R8HwgpMAotrO2YDMjguVdWe7VE&__tn__=%2ANK-R
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وا اجشددداور  االف اطدددمع ال  عقدن ا  مر/مايو من  ج  تماد عاج  ع اذ اواان ال اعلع  -62
عللماون م  األمل اجل د غ شدددددددددددن   19-الدينمع واجنظمان الدينمع  جرا ان لللصدددددددددد  وائ ع كوفمد

ر القو  الي  يضدددددددد ل  به الزعما  الدينمون ا توجمه  جرا ان اللصددددددددد  اج وطددددددددع السدددددددداممع عل  الدو 
للوع . وبلبين هل ع حازمع ا مواجاع اللمصددددب وخ ا  القراامعغ ميقن للزعما  الدينمي  ن يسدددداعدوا 

من الزعمدددا  الددددينمي                       . ويشددددددددددددددمددد  اللمادددد  علان   35ضا تنوير المقول وفرض اح اا اللنو  من جدددديدددد
              غ وحيدد  يضدددددددددددا  19-علع الدينمع يلضدددددددددددمن اللزامان مت اللماد  ا اسدددددددددددل ابع وائ ع كوفمدواواان ال ا

 جماالن اللماون اجمقنع م  األمل اجل د .

                                                                                 وا  مر/مايوغ اظل اجقلب اإل لمم  ألوروع اللاب  للم وطددددددددددمع السدددددددددداممع برانجما   لق واما  من  -63
ان والنسدددددا  اجن دران من  صددددد   فريق  ا االحتاد  رب  وحدان بمنوان ش عمال حقوق اإلاسدددددان لل لم

                                                                                       األورويبش. و د ع قد االجلما  ا   ار المقد الدو  للسدددقان اجن درين من  صددد   فريق  وعللماون م  
الشددبقع األوروبمع للمن درين من  صدد   فريق . ومتيلهب  ادافه الرئمسددمع ا  اتحع حمز ر م  للناشدد ان 

بنا  الل ال انغ وتمزيز فال اجشدددددددداركي لدلمان الدولمع  قوق اإلاسددددددددانغ من  صدددددددد   فريق  للللقا  و 
 والناوض مبااراقل ا جما  القماد  والدعو .

حول   2017غ  اا مقلب اج وطدددددددمع السددددددداممع ا تواس بل دي  دراسدددددددله لماا  2020وا عاا   -64
اجسددداوا  ا اجريا . ويسدددلند ايا  اللمممز اجسدددلمر طدددد اجر   ا اللشدددريمان اللواسدددمعغ و اثر مسدددشلع عدا

 الل اون    مبادئ دينمع ويؤد     عد   شقال من اللمممز طد اجر  .

وا مجاوريع مولدوفاغ اظمهب اج وطدمع السداممع حلقع دراسدمع جد  يومي ا شدباط/فرباير كااهب  -65
االت ا مع الدولمع للقضدددددددا  عل  مجم   شدددددددقال موجاع للسدددددددل ان واجمللم  اجدإ ومميل  األ لمان بشدددددددشن  

 اللمممز المنصر غ او ش فماا مشرو  تقرير الدولع ال ر     ونع القضا  عل  اللمممز المنصر .

وا ي اجقلب اإل لمم  آلسددما الوسدد   اللاب  للم وطددمع السدداممعغ عللماون م  دائر  موظ   الدولع   - 66
منال من   لمان عر معغ  د  زمد  مشددددددداركع    10          مشددددددداركا غ    24  لداخل  ل                               ا  ريسمزسدددددددلانغ برانجما  لللدريب ا 

                                                                                              ال تان اجميلع متيمل  ان صددددا  ا اهلمتان ا قوممع والبلديع. ودعل اجقلب اإل لمم  عقد جلسددددع اسددددلما  عامع  
 لمر مع. غ مبا ا ذلك ترمجع مشرو  اجمزاامع    ل ان ت اماا األ لمان ا 2020جمزاامع مدينع  وش لماا  

وواصدددد  اجقلب اإل لمم  ونو  شددددرق آسددددما اللاب  للم وطددددمع السدددداممع رصددددد حالع األ لمان  -67
اإل نمعغ وال سدددددددمما األ لمان ال  تضدددددددررن من مشددددددداري  اللنممع القربىغ مبا ا ذلك السددددددددود واللمدين 

  فري  األمل اجل د  والزراعان األحاديع احملصول و    األش ار. ويمم  اجقلب اإل لمم غ عللماون م
الق ر غ عل  ك دالدع مشددددددددددددددداركدع اجمللممدان احمللمدع مشددددددددددددددداركدع جمدديدع ا الربامص واجشددددددددددددددداري  االجلمداعمدع 

 .2030واال لصاديع واإل ائمعغ كمبد   ساس  للن مي خ ع اللنممع اجسلدامع لماا 

للقدجمل اجسداعد     غ واصدلهب دائر  حقوق اإلاسدان اللابمع لبميع األمل اجل د   2020وا عاا   -68
 ف ااسدددددلان المم  م  اواان ال اعلع ا اجمللم  اجدإ عل  الصدددددممدين اجركز  واحملل  بشدددددشن القضدددددام 

غ والسددددلا وحقوق اإلاسددددانغ وا مز اجدإغ و ايع اجدافمي عن 19-اجلملقع عالسددددل ابع وائ ع كوفمد
جددإغ ا عدد  حوارانغ عل   تمدع متيمد  حقوق اإلاسدددددددددددددددان. وشدددددددددددددددددن اوادان ال داعلدع ا اجمللم  ا

األ لمان ا دعل عملمع السدلاغ وكيلك عل  طدرور   شدراد النسدا  وال تان الضدمم ع األخرى ا عملمع 
 صن  القرار.

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25909&LangID=Eااظرض     35ض
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 األصل اأ الديمل ة -طاء 

وحقوق األ لمانغ طددددمن   19- وصددددهب اج وطددددمع السدددداممعغ ا توجمااقا بشددددشن جائ ع كوفمد -69
رئمسدددددمع اج لوبع من الدول و صددددد ا  اجصدددددل ع اآلخرينغ ع ر  عل  عقد حوار شدددددام  اإلجرا ان ال

يسددددددددددداعد عل  الل ق  من  ن األ لمان تن ي اللدابري الصددددددددددد مع المامع اج لوبع وتلقمد  ا عل   سددددددددددداس 
                                                                                          وع . ويشددددم  ذلك حتلم  ال ريقع ال  ميقن  ا تقممإ اجمارسددددان اليقافمع والدينمع اسددددل ابع  للدابري

 . 36ضغ مي  تنظمل مناسبان اف اطمع إل امع الشمائر الدينمع19-الو ايع من جائ ع كوفمد

و د االا  اجقلب اإل لمم  للشدرق األوسدن ولال  فريقما اللاب  للم وطدمع السداممع من  عداد  -70
بشدددشن حقوق اوماعان المر مع والدينمع ا اجن قعغ   2020دراسدددع   لمممع ملمدد  الليصدددصدددان ا عاا  

ع الو نمع. للهب عد  دراسددددددددددددددان حاالن   ريع ملممقع لل لم  موا ن القو  والي ران ا األ ر القااوام
                                                                                      وك ز  من الدراسددع ال    تزن من خلل اللشدداور واللماون عل  ا اق واسدد غ و طددمهب توصددمان للمزيز 
اجسدداوا  ومقاف ع اللمممز وزمد  اجشدداركع. و د يسددرن الدراسددع كيلك  اشددا  شددبقع دولمع  ويع ملمدد  

ا مشدددرو  شدددام    ول   الليصدددصدددان من الشدددركا . وعلو  عل  ذلكغ تشدددق  الدراسدددع اخ و  األو 
مد  و كير اسددلدامع للمزيز و ايع حقوق األ لمان الدينمع والمر معغ وللوسددم  ا اق مشدداركع اج وطددمع ا 

 القضام اجلصلع ،ريع الدين  و اجملقد.

سمما                                                                                وا فممهب اناغ الحظهب اج وطمع الساممع وجود تدابري تشريممع تقم  د اجمارسع الدينمعغ وال -71
                                                                      اجلمل  عجملقد والدينغ الي  ي رضغ من بي  مور  خرىغ شدددددددددددرو ا  مراقع للسددددددددددد م    2016عاا     ااون

القنائس واأل لمان الدينمع ولمز اجرا بع. وتل د  تقارير عما متارسددددده الشدددددر ع من ر ابع ومضدددددايقع و م  
اجسدددددددم مون لل ماعان الدينمع ال  تمم  خارف اجؤسدددددددسدددددددان اخاطدددددددمع لسدددددددم ر  ا قومعغ مبا ا ذلك  

والبوذيون. كما  ضدددد  اوماعان الدينمع سري اجم    ا بشددددق  مسددددلمر للمرا بع واجضددددايقع والليويإغ 
                                                                                 وكيريا  ما ت قر   عل  الليل  عن عقائداا وتلمرض للحل از واالسل وا  واللمييب والس ن.

شددددددددددددمن ماامخ اإلي وريع وما فلتهب اج وطددددددددددددمع تلاب  حالع اإلي ور وسرياا من األ لمان ا من قع   -72
اجلملمع ع قل اليارغ وت الب السدددددل ان الصدددددمنمع مبن اا  مقاامع الوصدددددول ال ور  وا ر    اجن قع. 

غ  عربهب اج وطددددددع السدددددداممع عن  لقاا  زا  ايا الوطدددددد  ا بماانقا  ماا جملس حقوق 2020وخلل عاا  
اصدددع عن  لقال  زا  حالع شدددمب اإلي ور ا اإلاسدددان. و عر  اجقل ون بوالمن ا   ار اإلجرا ان اخ

2020حزيران/يوامه    26بمان صدددددددددد    مشدددددددددد د صدددددددددددر ا  
. وو قهب عد   جرا ان خاصددددددددددع القمود  37ض

                                                                                             اج روطددددددددددددددع عل  حريدع الددين واجملقددغ مبدا ا ذلدك تددمري اجوا   الددينمدعغ واللددابري ال  تقمد د حريدع اللمبري 
شددددددددددددددمن مداامخ اإلي وريدع اجلملمدع ع قل الديار ومن قدع اللبدهب اجلملمدع والل م  واللنقد  ا كد  من من قدع  

 .  38ضع قل اليار

                                                                             وعل  مدى السدددددددددددنعغ و  قهب بميع حقوق اإلاسدددددددددددان ا  وكرااما فرض  مود عل  حريع الدين  و  -73
كرااماغ اجملقد ل وائإ دينمع ملمدد  ا مجاوريع القرا اجلملمع ع قل اليار ومدينع سدددددددددددم اسدددددددددددلوبولغ  و 

__________ 

 www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_Minorities  اادددددظدددددرض   36ض
Rights.pdf. 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26006&LangID=E  ااظرض   37ض

 https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicatio: ااظرض   الرابن  38ض
nFile?gId=25374 and https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommun 

icationFile?gId=23994. 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26006&LangID=E
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25374
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25374
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25374
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25374
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23994
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23994
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23994
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23994
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. وما فلئ االحتاد الروسدد غ بوصدد ه السددل ع القائمع عالحلللغ  39ض                    من   ب  االحتاد الروسدد                 احملللي  مؤ لا  
ي ب   وااي االحتاد الروسدد  اجنااضددع للمل رفيغ ال  يشددار  لماا عاد  عسددل شجمموعع  وااي مروفامشغ 

من  مقاامع تمبري األفراد عن دينال عن  ري  فرض   . وحتد اي  األحقاا 40ضعل  ممارسع الشمائر الدينمع
عقوعن عل  شاألاشدددددددد ع اللبشددددددددرييعش وت بم   واعد شددددددددقلمع تلمل غ ا مجلع  مورغ عسددددددددليداا  ماكن 
المباد  و الاف احمللوى اج بو  والر م . وعملهب اج وطددمع السدداممع عل  رف  مسددلوى الوع   ي  اجسددشلع 

عهب    عدا اعلماد تمريإ فضدددددددددددد اض لللبشددددددددددددري الديين وملحقع األفراد من خلل اللقارير المامعغ ود
واوماعان الدينمعغ مبن فمال بمض األفراد اجنلمي    الربوتسدددددددددددلااهب واجسدددددددددددلمي والماود اجسدددددددددددم مي 

 واار  كريشناغ بسبب مشاركلال ا ش اش ع تبشرييع سري  ااوامعش.

ال حقوق اإلاسدددددددددان ،قومع عكسدددددددددلان بشدددددددددشن واتصددددددددد  عدد من خربا  األمل اجل د  ا جم -74
                                                                                         اجملومددان الوارد  عن الل نددع الو نمددع لأل لمددان ال   اشددددددددددددددتددهب مؤخرا  ا البلدددغ وال  يبدددو  قددا ال ت   
عجمايري احملدد  للمؤسدددسدددان الو نمع  قوق اإلاسدددان ا اجبادئ اجلملقع مبركز اجؤسدددسدددان الو نمع للمزيز 

. و وصد  اخربا  عسدلمراض األسداس القااوإ لل نع وشد موا  41ضئ عريس و ايع حقوق اإلاسدان ضمباد
عل   اشدائاا عتبا  النصدو  اللشدريممع  و الدسدلوريع كامتع  ااوامع مسدلقلعي وحددوا ما ينب    ن يقون 

عن اجملال الواسدددد  جا متارسدددده من اخلصدددداصددددان ا مجم    ا  البلد. و وصددددوا                          علمه تقوين اهلمتعغ فضددددل  
                                                                             ضدددددددا  إبجرا  اسدددددددلمراض جد  لللقوين ا ا  لل نع وعضدددددددويلااغ ووطددددددد   جرا ان واطددددددد ع الخلمار  ي

عن سدددن  ااون ر   حيدد مد  واليع  عضدددا  الل نع. ودعوا كيلك ا قومع                         األعضدددا  وتمممنالغ فضدددل  
لمانغ    ال اج  عن  راراا عسدددددددلبماد بمض األ لمان اجسدددددددلمعغ وال سدددددددمما األ ديي وسريال من األ 

وشددددددددددددد موا عل   جرا  مشددددددددددددداوران م  مجم  األ لمانغ وم  اواان ال اعلع األخرى ا اجمللم  اجدإغ 
 . 42ضما تقون مسلبمد   و مامشعغ اجراعا  الواجبع                                           طماان  جراعا  احلماجان األ لمانغ ال  سالبا  

 حالة حقوق اإلنسان لطائ ة الروما  -ايء 

امسددددان/ بري غ ح  اجقرر اخا  اجمين بقضددددام األ لمان   8ا الموا الدو  ل ائ ع الروماغ ا   -75
. وال تزال مماملع 19-عل  ا اذ  جرا ان سدددددددددددماسدددددددددددمع للمزيز اجسددددددددددداوا  وعدا اللمممز خلل  زمع كوفمد

                                                                                         لمان الروما والسددن  والر ح    ضددمع رئمسددمع من  ضددام حقوق اإلاسددانغ ال سددمما عندما يل ا ل طددمإ 
مي  اخلبار فريوس كوروانغ  -ار المقبان  ماا ا صددول عل  اخدمان المامع  اي  ال وائإ جرا  اسددلمر 

                                                                                  والرعايع الصددددد مع األسددددداسدددددمعغ والصدددددر  الصددددد  غ فضدددددل  عن تلق  اجملومان اجلملقع علصددددد ع المامع 
االرت دا  اجيري لل ز  خ دا    2020بل داقدا   ندا  اودائ دع. وكدان من دواع  القل  الشددددددددددددددديدد خلل عداا 

الدي  يسددددددددددددددلادد   دائ دع الرومدا و لقدا  اللوا علمادا. وتسددددددددددددددلادد  اومداعدان المممنمدع اجل رفدع   القراامدع
واجماديع لألجااب  ائ ع الروما وسرياا من األ لمان وحتملاا اجسددددددددؤولمع عن اشددددددددر ال ريوسغ  و تلاماا 

 . 43ضبمدا اح اا تدابري ا مايع ال  تليياا السل ان المامع

 لمم  ألوروع اللاب  للم وطدددمع السددداممع ا  اشددد ع الدعو  حول اإل ار و د شدددارد اجقلب اإل -76
االسدددددددددددددد اتم   اخددا  ب ددائ ددع الرومددا ا االحتدداد األورويب من  جدد  اجسدددددددددددددددداوا  واإلدمدداف واجشدددددددددددددددداركددع 

__________ 

 .74/168  رار اومممع المامع  39ض

 .www.ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/uareports.aspxااظرض     40ض

 https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?g  ااظرض   41ض
Id=25453. 

 .  اجرج  ا سه  42ض

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25782&LangID=E  ااظرض   43ض

https://www.ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/uareports.aspx
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25453
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25453
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25453
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25453
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25782&LangID=E
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غ وذلك من خلل اللشكمد عل  طدددددددددرور  مسدددددددددا لع الدول عن  حراز تقدا ملموسغ 2030-2020 لل   
 دماف مبادئ حقوق اإلاسدددددددان اجلميلع ا اجشددددددداركع والشددددددد افمع وعدا اللمممز ا                   فضدددددددل  عن ا اجع     

تشددددددددرين األول/ كلوبرغ شدددددددداركهب اج وطددددددددمع السدددددددداممع ا اجؤمتر الرفم  اجسددددددددلوى   12اإل ار اوديد. وا  
ا إل لق اإل ار اوديد. ورحبهب اج وطددمع السدداممع إب ار االحتاد األورويب و  رن  ن وطدد   ائ ع الروم 

 ال ميقن  ن يل ري دون اللصد  جمادا  ال  ر  و الل مز ا  وساط  سلبمع السقان.

وواصدددلهب بميع حقوق اإلاسدددان ا  وكرااما ملابمع االعلدا ان عل   ائ ع الروما واجسدددلو نان  -77
غ المشوائمع ا  وكرااما. واناد عد   ضام ممروطع عل  احملاكل بششن تقاعس سل ان الدولع عن المم  

ولقن ع لر بمد تقدجمل اونا  للمسددددا لعغ وتل اطدددد  الل قمقان بشددددق  روتمين عن الل مز المنصددددر   و 
القراامع المنصدريع ا اي  اهل مان. وما اا قهب اج وطدمع السداممع تلصددى لللمممز وخ ا  القراامعغ 

تان  ا اذ القااون وكيلك حواد  اجضايقع والليويإ طد الروماغ مبا ا ذلك عن  ري  اللماون م  ام
عل  حقوق   19-واجمللم  الدو . وعإلطددددددافع    ذلكغ رصدددددددن اج وطددددددمع السدددددداممع   ر جائ ع كوفمد

                                          مقددابلددع عن ب مددد م  مميل  اجنظمددان سري ا قوممددع  30اإلاسدددددددددددددددان اجق ولددع للرومددا ا  وكراامدداغ و جرن 
 قع ا مجم    ا  البلد. وا من  15واجدافمي عن حقوق اإلاسدددددددددددان ركزن عل   ضدددددددددددام الروما وللهب  

عل  الروما ا   19- مر/مايوغ  صدددددددددرن اج وطددددددددمع السدددددددداممع ميكر   حا ع بشددددددددشن   ري جائ ع كوفمد
 وكرااماغ حددن فماا الشدواس  الرئمسدمع اجلملقع ،قوق اإلاسدان و دمهب توصدمان جماوع اي  الشدواس  

 . 44ضواللي مإ من اجيا ر اجلصلع عوائ ع

                                                                       صددددددددرن اج وطدددددددمع السددددددداممع تقريرا  عن حالع حقوق اإلاسدددددددان للروما ا بملروسغ تضدددددددمن و  -78
توصدددددمان بشدددددشن  شدددددقال اللمممز اجلمدد  اووااب ال  تؤ ر عل  اسدددددا  وفلمان الروماغ وبشدددددشن    ال 
الرومددا وحصددددددددددددددوهلل عل  اللململغ و اتحددع فر  الممدد  واللدددريددب اجاين ألفراد  ددائ ددع الرومددا. وميقن  ن 

                غ األسداس  للناوض 2020                                                                   شدق  اللقريرغ الي     لمهب علمه وزار  الشدؤون اخارجمع ا بملروس ا عاا  ي
 عللماون وتمزيز  اش ع اج وطمع الساممع ا ايا اجملال.

وا  يلول/سددددددبلمربغ شدددددداركهب اج وطددددددمع السدددددداممع ا اجؤمتر الو ين االف اطدددددد  ل ائ ع الروما ا  -79
بمنوان شاللململ واجسدددددددددددددداوا  ألفراد  دائ دع الرومداشغ الدي  ركزن فمده اج وطددددددددددددددمدع السدددددددددددددداممدع عل  األرجنلي  

 الصموعن اجم طع لل صول عل  بماانن مصن ع واجل لبان األساسمع الس اتم مع فمالع بششن اللململ.

 حقوق األصل اأ اللغوية -كاف 

رمجهب اجواد اإلعلممع األسددددداسدددددمع ال       غ ت  19-وا مجاوريع مولدوفاغ وا سدددددماق جائ ع كوفمد -80
                                                                                              و طددمهب بدعل من األمل اجل د  بشددشن من  اوائ ع    الل ان األوكراامع والروسددمع والبل اريع والروماامعغ 
                                                                                       و زعهب. وترمجهب اج وطددمع السدداممع  يضددا  مجم  ميكراقا اللوجمامع اللسدد  بشددشن تللإ  ضددام حقوق 

الل ع الروسمعغ واشرقا عل  ا اق واس  بي اواان ال اعلع ا اجمللم        19-اإلاسان وجائ ع كوفمد
 اجدإ والناش يغ مبا ا ذلك ا من قع ترااسدامس م.

شالقااون اجلمل  عسدددددددددددددليداا الل ع األوكراامع كل ع الدولعش   2019وا  وكرااماغ صددددددددددددددر ا عاا   -81
بشددددددددشن  عمال حقوق   2020ول كااون الياإ/يناير  الي  ا  عل  تقدجمل مشددددددددرو   ااون    الربجان ،ل

. وبمد ااقضددددا  اجوعد الناائ غ وا سما      جرا   45ضالشددددمو  األصددددلمع واأل لمان القوممع ا  وكرااما
ا ايا الصدددددددغ دعهب اج وطدددددمع السددددداممع عسدددددلمرار السدددددل ان    وطددددد  القااونغ وحيهب عل  القماا 

__________ 

 .www.un.org.ua/images/documents/4932/BN C19 Roma ENG.pdf  ااظرض   44ض

 السليداا ل ع الدولعغ و ن كان ال ينظل اسليداا ل ان األ لمان ا  وكرااما.       عاما                       يوفر القااون   ارا    45ض

http://www.un.org.ua/images/documents/4932/BN%20C19%20Roma%20ENG.pdf
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متوز/يولمهغ وا  عقا  اجلما    8. وا   46ضالقوممع والشمو  األصلمعبيلك عللشاور م  مميل  األ لمان  
                                                                                            اظمله الل نع الربجاامع اجمنمع ،قوق اإلاسددددددان م  سددددددل ان الدولع ومميل  األ لمانغ  اشددددددش الربجان فريقا  

 بوط  القااون.        مقل ا         عامل  

دراسددمع شددبقمع بشددشن جائ ع و صدددرن اج وطددمع السدداممع مواد  علممع واظمهب  رب  حلقان   -82
وحقوق اإلاسدددددددددان ا مما ار جسددددددددداعد  اجمللم  اجدإ ا تقممل جوااب حقوق اإلاسدددددددددان ا   19-كوفمد

اسدددل ابع السدددل ان لل ائ ع. وكااهب  ل  من اي  ا لقان الدراسدددمع الشدددبقمع موجاع    مشددداركي 
وكارينغ وكاريينغ وراخيغ وتشددددددديغ   من األ لمان المر معغ مبن فمال مميلون عن  وائإ كاشددددددديغ ومونغ

واتامخ. وعلو  عل  ذلكغ واصدلهب اج وطدمع السداممع المم  م  منظمان اجمللم  اجدإ للمزيز  دراقا ا 
جماالن الرصددددد واإلبلل واللو م  ذان الصددددلع ،قوق اإلاسددددانغ وذلك بلنظمل دور  تدريبمع حضددددوريع ا 

  سس س.آذار/مارس ودورتي عل  اإلا اهب ا آ /

ر مقلب اج وطددمع السدداممع ا تواس مشدداركع عدد من منظمان اجمللم  اجدإ الماملع ا  -83                                                                             ويسدد 
                                                                                     جمال حقوق األ لمان ا اسدددددلشدددددارتي  ا ظملا م  اآللمع الو نمع ل بلل عن حقوق اإلاسدددددان وملابملااغ 

 ال اللمممز طد اجر  .                                                                حتضريا  لللقرير الدور  للواس اجقدا مبوجب ات ا مع القضا  عل  مجم   شق

                                                                           و صددددددددددر عدد من خربا  حقوق اإلاسدددددددددان ا األمل اجل د  بماان  عاما  دعوا فمه عكسدددددددددلان     -84
 .  47ض                                                                             وط  حد للخل ا  القسر  إلدريس خااتدغ واو مداف  عن حقوق اإلاسان ي مىن بقضام األ لمان 

عوز   زا  اخ ر اوسدددددددددددددمل و عر  خربا  حقوق اإلاسدددددددددددددان ا األمل اجل د  عن شدددددددددددددمورال  -85
الي  يواجاه اجدافمون عن حقوق اإلاسدددان اجسددد واون ا مصدددرغ وسدددل وا   19-ل صدددابع مبرض كوفمد

. وعإلطددددددافع    ذلكغ  صدددددددر  48ضالضددددددو  عل  حالع رام  كام غ اجداف  عن األ لمع اجسددددددم مع القب مع
عالشددددددددد اد م  مقل ي آخرين بوالمنغ من  ج  اجقرر اخا  اجمين بقضدددددددددام األ لمان عد  رسدددددددددائ   

  ايع اجدافمي عن حقوق اإلاسان اجمنمي بقضام األ لمان.

 شبكة األمم اةتحدة اةعمل ة ابلتم  ز العملدرو ومحاية األصل اأ -      اثلثا   

ر شبقع األمل اجل د  اجمنمع عللمممز المنصر  و ايع األ لمانغ ال  تلو  تنسم  - 86               ق اا اج وطمع                                                                              تمس  
                                                                                           السدداممعغ  عمال  منظومع األمل اجل د  للمسدداتع ا اإلعمال القام  لل قوق واجبادئ الوارد  ا اإلعلن  

 . 1992بششن حقوق األشيا  اجنلمي      لمان  وممع  و   نمع و     لمان دينمع ول ويع لماا    

زيز ا وار واللماون فمما بي  داران غ واصددددددددلهب الشددددددددبقع جاوداا الراممع    تم2020وا عاا   -87
 2020األمل اجل د  ووكاالقا وصددددناديقاا وبراجماا ذان الصددددلع. و د اجلممهب الشددددبقع عل  مدى عاا  

                                                                                              ا سدماق يلسدل بلزايد القضدام اجل عغ اظرا     االالماا اجلزايد عللمممز المنصدر  و ايع األ لمان الم ع 
   ت ا ل   19-وجه عدا اجسددددددددداوا  الواطددددددددد ع الناشدددددددددتع عن جائ ع كوفمدللل وران الماجمع. و د  دن  

مظاار اسدددددلبماد األ لمان  و    ت شددددد  المنصدددددريع  و كر  األجااب  و األشدددددقال األخرى ال  تليياا 
                                                                                       مظاار  لقا  اللوا عل  اآلخرين ا عدد من السددددددددددددددما ان. كما ع  لهب  عمال المنإ اجرتقبع من  فراد 

__________ 

بدد  عل مد  ا داذ عددد من األحقداا ال  ميقن  ن تمرض حقوق األ لمدان الل ويدع للي ر ا سمدا  تشددددددددددددددريمدان    46ض
امع  خاصددع حتم  حقو اا. ويصدددق اياغ عل  وجه اخصددو غ عل  األحقاا اجلملقع عسددليداا السددل ان الم

 لل ع ا جمال اإلعلنغ وا اجملال اللملمم .

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26207&LangID=E  ااظرض   47ض

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26182&LangID=Eااظرض     48ض

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26207&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26182&LangID=E
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مان ببد  اقاش عاج  حول األ اط البنمويع لللمممز المنصددددددددر  والمنإ اهلمقل  من الشددددددددر ع طددددددددد األ ل
 جااب موظ    ا اذ القااون طد السقان اجن درين من  ص   فريق  واأل لمان األخرى.

بمنوان شعدا ترد  حد خلإ الركب: اللمممز المنصر  و ايع األ لمان                       و صدرن الشبقع بماان   -88
                                                                  . ويلضددمن البمانغ ا مجلع  مورغ موجزا  لللوجماان بشددشن جوااب االسددل ابع 19-ا سددماق  زمع كوفمد

من  جد  طددددددددددددددمدان  دمداف األ لمدانغ والممد  عل  زمد  تمزيز اللنو    ندا  اودائ دع.   19-ودائ دع كوفمدد
عل  وجه اخصو غ عل   جرا  عملمان تقممل أل ر اوائ ع عل  اجساوا  بوص اا  دا    ويش   البمانغ

 . 49ضللصممل وتن مي سماسان للسل ابع لل ائ ع عل   و سلمل

غ  عدن الشددددددددبقع  ائمع مرجممع وتوجماان لق  تسددددددددليدماا  فر ع        يضددددددددا    2020وخلل عاا   -89
غ وكيلك ا الربجمع عل  19-وتن مي خ ن االسددددددل ابع وائ ع كوفمداألمل اجل د  الق ريع ا تصددددددممل  

ممهب القائمع اجرجممع واللوجماان جسدددداعد  اجشدددداركي ا وطدددد  برامص األمل                                                                                      الصددددممد الق ر . و د صدددد 
عن تبادل اجملومان                                                                       اجل د  عل  حتديد مجاعان األ لمان اجمنمع من  ج   دماجاا ومشداركلااغ فضدل  

 . 50ضملمع هلي  المملماناجمماريع والم

 استملتاجاأ -       رابعا   

طائ ة واسنننعة مآل ا اثر اري اةتملاسنننبة واللنننارة على األصل اأ    19-وفرزأ جائحة كوف د -90
وتشننري الب اانأ الرة ة اةدننمل ة  ح ثما وجدأ  ت  ون وفراد األصل اأ وكثر عر ننة للوفاة بسننب  

اتصتدننننننننادية  عا يكشننننننننف عآل   -ه اتجتماع ة                                 ووهنم األكثر تلننننننننررا  مآل عواصب19-مرض كوف د
 ت اواتأ ه كل ة كبرية يف اجملتمع 

على األصل اأ بشنك  وفلن   مآل اللنرورو مجع البحو    19-ول هم أت ري جائحة كوف د -91
ونشنر الب اانأ اةدنمل ة حسن  اجلملس وو العمر وو األصن  العرصي وو اإل   وو وو و نع آخر  مبا 

  مع احلر  يف الوصن  19-يف ذلنك عآل اتختبناراأ واحلناتأ والوف ناأ اةتدنننننننننننلنة مبرض كوف ند
 ن سه على محاية اخلدوص ة والسرية 

                                                         تحظ  اة و نننننننن ة السننننننننام ة عددا  مآل حواد  التعدنننننننن  والعملدننننننننرية 2020م ويف عا -92
ووحشنن ة الشننرطة والكراه ة الديمل ة اةوجهة  نند وفراد األصل اأ اإل مل ة والديمل ة  ووعرب  اة و ننة 
السننننننام ة يف مملاسننننننباأ عديدة عآل صلقها تزاء تزايد وعمال التحري  على كراه ة األصل اأ  ح   

  19-                                                             صل اأ وح اان  ابعتبارها مسؤولة عآل انتشار ال ريوس اةسب  ةرض كوف د                  ي لقى اللوم على األ

                                                                               وردا  على التقارير العديدة عآل العملف والتم  ز واحلرمان التعسننننننننننن ي مآل اخلدماأ العامة   -93
على األصل اأ  دع  اة و ن ة   19-وت شني اتسنتبعاد  واري ذلك مآل ا اثر السنلب ة ألزمة كوف د

تلننننع حقوق اإلنسننننان يف صننننم مها    19-ت  صنننن ااة اسننننتفاابأ ةكافحة كوف د  السننننام ة الدول
                                                                            وتشننننننننم  ال ئاأ العديدة األكثر تلننننننننررا  مآل اجلائحة الروما  واألشننننننننما  اةملحدريآل مآل وصنننننننن  
وفريقي  واألشنننننننما  اةملحدريآل مآل وصننننننن  آسننننننن وو  واألصل اأ الديمل ة  واألصل اأ بني الالجئني 

                             ميي اجلملس ة  واةشرديآل داخل ا  وطاليب اللفوء واةهاجريآل وعد

__________ 

 www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/UN_Network_Racial_Discrimination_Minااددظددرض     49ض
orities_COVID.pdf. 

 www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/Pages/UNNetworkRacialDiscriminationProtectionاادددظدددرض     50ض
Minorities.aspx. 
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ووصننننننننننندر عدد مآل آل اأ األمم اةتحدة حلقوق اإلنسنننننننننننان توصننننننننننن اأ  ددة يف الوص   -94
                                                                         اةملاسننننن  ت  الدول  وهي توصننننن اأ ذاأ وي ة كبرية ويلنننننا  ابلملسنننننبة لعم  وصنننننحاب اةدنننننلحة 

يف ذلك   ابتسنننننتملاد ت  حقوق اإلنسنننننان  مبا  19-ا خريآل  بشنننننلن سنننننب  التدننننندو جلائحة كوف د
 حقوق األصل اأ 

ويف ظ  هذا الظرف العاةي الدننننننع   ظل  اة و نننننن ة السننننننام ة تقدم الدعم ت  الدول  -95
والسننننلطاأ ووصننننحاب اةدننننلحة ا خريآل للتلكد مآل ون اجلهود الا تبذهلا هذج اجلهاأ مآل وج  

ق األشننننننما  تعادة البملاء على حنو وفلنننننن  تسننننننهم يف ن س الوص  يف تمل  ذ اإلعالن اةتعلق  قو 
اةملتمني ت  وصل اأ صوم ة وو عرص ة وت  وصل اأ ديمل ة ولغوية واتلتزاماأ اةتدنننلة  قوق األصل اأ 

 واألصل اأ  19-                                                              تمل  ذا  كامال   ومش  هذا الدعم تصدار مواد توج ه ة عآل جائحة كوف د

نطاق وسناعدأ اة و ن ة السنام ة على تذكاء الوعي و نمان دعم حقوق األصل اأ على   -96
مملظومة األمم اةتحدة  مآل خالل عملها اةع ارو والتمل  ذو على حد سواء  ومشل  هذج األنشطة 
دعم شنننبكة األمم اةتحدة اةعمل ة ابلتم  ز العملدنننرو ومحاية األصل اأ  ودعم  اة و ننن ة السنننام ة 

األصل اأ                                                                           ويلنننننا  أتلف وفرصة األمم اةتحدة القطرية يف عملها ةسننننناعدة الدول على تدما  حقوق
 على مج ع اةستوايأ  مبا يف ذلك يف القوانني والس اساأ 

وصد دع  آل اأ األمم اةتحدة الدول ة حلقوق اإلنسننان الدول ت  و ننع محاية األصل اأ  -97
على روس جندول وعمناهلنا خالل هنذج اجلنائحنة  وتعزيز آل ناأ احلوار للنننننننننننمنان اةشننننننننننناركنة ال عنالنة 

                                                              دها  مث تن تعزيز التملوع واحلوار واإلدما  واةشاركة اجملديني  لألصل اأ لألصل اأ يف القراراأ الا خت
اإلعالن بشنلن حقوق األشنما  اةملتمني ت  وصل اأ صوم ة وو ت مل ة مآل    4مسنائ  مكرسنة يف اةادة  

مآل العهد الدويل اخلا  ابحلقوق اةدن ة والسنن اسنن ة  وتتسننم   25وت  وصل اأ ديمل ة ولغوية  واةادة  
  ة ابلغة لدون وتعزيز التملم ة والسالم واألمآل أبي

                                                                        وواصل  اة و  ة ويلا  دعم مشاركة األصل اأ  مبا يف ذلك مآل خالل برانجمها للزماتأ  -98
ونشنننننننركم يف اةكات  اة دان ة         زم ال    15اخلاصنننننننة ابألصل اأ  الذو وع د تدنننننننم مه  ح   انتق   

 علاء نشطني يف اجملتمع للم و  ة السام ة ك ما يلطلعوا بدور حاسم كل
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