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تعزيز ز ززز ويايز ز ززة ز ز ز حقز ز ززوق اإلنسز ز ززاني ا دن ز ز ززة
والس اسز ة واتصادززاوية واتعاةاو ززة وال،قاا ززةي ززا
يف ذلك احلق يف الانة ة

أثر عائحة مرض اريوس كوروان ولى أشكال الزرق ا عارزرة وا ةارسزا
الشب هة ابلرق
تقرير ا قرر اخلاص ا عين أبشكال الرق ا عاررةي ا يف ذلك أسباهبا ووواصبها*

موجز
يف آذار/م ااار  ،2020عا ااس حلا ااإل ساا ااوو اأوبا ااا توما ااو أوبوكا اااا ماا اارراً خاصا ا اً معنيا ا اً
أبشاالال الاارو ارعاص اريف ،لااا يف ذلااع أساابا ا وعواهبمااا وتااو ممام ا يف  1أ ر/مااايو  2020وه ا ا
التارير هو أول تارير يادم إ اجمللإل
ويتض اامن ه ا ا التاري اار الم ا ا ورل ااي ا ع اان األ اار ال ا أسد ا م اار و ا و ك ااورو
(كوويااد )19-علااا األشاالال ارعاص اريف للاارو وارمارساااا الشاابيمي تلاارو ،وتوصااياا بش ا اللي يااي
الاامي نلاان ااا رصتلااا أصا ال ارياال ي التص يااا ماان أ اار الااوت ويتضاامن أيضا اً حملااي عامااي عاان
أساااليا العماايت الاامي يعتاازا ارااارر ااااا اكديااد ارعا أبشاالال الاارو ارعاصاريف ،لااا يف ذلااع أساابا ا
وعواهبما ،تن ي ها والرتويج هلا خ ل ورتيف واليت

__________

*

ٍ
لظروف خارجي عن إراديف اكمي ارادمي ل
اتُّ ق علا وشر ه ا التارير بعد اريخ النشر االعتياد
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احملتو ا
أوالً -

مادمي

3

اثوياً -

األوشطي ذاا اليلي تلواليي

3

اثلثاً -

مااربي وأساليا عميت ارارر ااا

رابعاً -

رلييت أويل لت مر و و كورو علا أشلال الرو ارعاصريف
ألا  -اهلدف وارنمجيي
ت  -آاثر مر و و كورو علا أشلال الرو ارعاصريف
جيم  -ارعاي الدوليي وارمارساا اكيديف الناشئي

خامباً -

2

الي ي

االستنتاجاا والتوصياا
ألا  -االستنتاجاا
ت  -التوصياا

ارع أبشلال الرو ارعاصريف ،لا يف ذلع أسبا ا وعواهبما

3
4
4
5
17
22
22
23
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أوتا -مقدمة
-1
يف آذار/مااار  ،2020عااس حلااإل ساااوو اأوبااا تومااو أوبوكاااا ماان اليااات مااارراً خاصا اً
معنياً أبشلال الرو ارعاصريف ،لا يف ذلع أساباب وعواهبا و وتاو مماما يف  1أ ر/ماايو  2020ويعارل
ارارر اااا عان امتناوا للثااي الامي وااعما اجمللاإل ويا بتللي ا ا و الوالياي ويااديا ها ا التاريار عما ً
باارار اجمللااإل  ،10/42الا جاادد ويا اجمللااإل واليااي اراارر ااااا ارعا أبشاالال الاارو ارعاصاريف ،لااا يف
ذلع أسبا ا وعواهبما
ويف اااو الت ااد ا الي ا يي واالجتماعيااي واالهتي اااديي العاري ااي الاامي يطرسم ااا ت ش ا كووي ااد،19-
-2
يب ث ارارر ااا يف ه ا التارير كي يي م اهمي ه و األزمي ألوج الضعا الاائماي إزا أشالال الارو
ارعاصاريف وداادد ارااارر ااااا أيضا اً ارصااا ر اكديااديف الاامي يتباابا ااا كوويااد 19-ويبااس آاثرو علااا مااا
()1
يا اادر با ا وايل  40,3ملي ااو ش ااصا ك اااووا ع ااالاس يف أوا اااث العبودي ااي ا ديث ااي هب اايت ت ش ا ار اار
وتأااوي إ ذلع ،يتضمن التارير ورعاً موجزاً يعر أساليا عميت ارارر ااا ارعس سديثاً
ويااود ارااارر ااااا أ يعاارل عاان تاااديرو العميااق وإعجابا العمياااس للمااارريف اااصااي الباااباي
-3
أجنازاهتا اللب يف يف حال ملاو ي الرو وارمارساا الشبيمي تلرو خ ل ورتيت واليتما يف ال رتيف ما باس
عااام  2014و 2020وماان خا ل عملمااا ارواااايع  ،علااا ساابييت ارثااال ،بشا عمالااي عبوديااي الاادين،
وأهااداف التنميااي اربااتدامي ،والعبوديااي ارنزليااي ،والاارو يف س ساايت اأمااداد ،واساارتهاو األ ااال ،واألبعاااد
اكنباويي ألشلال الرو ارعاصريف ،دعت ارلل ي الباباي تلواليي تساتمرار إ إااا عياش أشالال الارو
حبلااول عاااا  2030وماان خا ل عملمااا ااااا ببلاادا اادديف و 10ز راا هطريااي رةيااي ،هاادمت رلااي ً
هيماً وأولاراً اثهبي يف األوااث الاطريي ول تات االوتبااو إ الشاواويت والاضاا احمليطاي تلارو وارمارسااا
الشبيمي تلرو يف تلع الز راا ،للنما هدمت أيضاً توصياا بنا يف وعمليي ارن ا

اثن ا -األنشطة ذا الدلة ابلوتية
يتضمن التارير ارابيت ال سيُادا إ اكمعيي العامي األوشطي المي ااطلش ا ارارر ااا ،
-4
لا يف ذلع أوشطي ارلل ي الباباي تلواليي ،أورمي وال ،منا تاادت تاريرهاا األخا إ حلاإل سااوو
اأوبا يف دورت الثاويي واألربعس وسىت سزيرا /يووي 2020
وصا ل ها ا اأ ااار الاازم  ،أسالاات ارااارريف اااصااي  11رسااالي تالشارتا مااش ملل ااس آخارين
-5
بوال ا ،تسم أوراد تعراوا ألشلال الرو ارعاصريف

اثل،ا -مقاربة وأسال ب وةل ا قرر اخلاص ا عين أبشكال الرق ا عاررةي زا يف
ذلك أسباهبا ووواصبها
وواا اً لاارار حلااإل ساااوو اأوبااا  ،10/42سيواصاايت اراارر ااااا دراسااي عيااش أشاالال الاارو
-6
ارعاصريف وارمارساا الشبيمي تلرو وتادت تاارير عنما ،وخباصي تلع احملدديف يف االت اهيي اااصي تلرو
__________
()1
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منظم ااي العم اايت الدولي ااي ،ومؤسب ااي مل اانمر أس اراراًم وارنظم ااي الدولي ااي للمج اريف ،التا ااديراا العاري ااي لل اارو ارعاص اار
البصريف والزواج الابر (جنيا ،ملتا العميت الدويل)2017 ،
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لعاااا  1926واالت اهيااي التلميليااي أبطااال الاارو وقاااريف الرهيااق واألعاراف ارمارساااا الشاابيمي تلاارو لعاااا ،1956
وعيش اربائيت األخرى المي تناوهلا يف البابق ال ريق العاميت ارع أبشلال الرو ارعاصريف
وسيبتلشا ااا اراا اارر ااا ااا شتلا ااا مظا اااهر أشا االال الا اارو ارعاصا اريف تالسا اات اديف ما اان عما اايت
-7
أس و  ،ولعاكي الاضا اكديديف والناشئي
وسيعتمد ارارر ااا يف عمل ُاُجاً تركز علا الض ا /الناجس وتراع البن وووث اكنإل
-8
ويف ه ا ا الي اادد ،سيبرتش ااد با ارار اكمعي ااي العام ااي  1/70بش ا روي اايت عارن ااا خط ااي التنمي ااي ارب ااتدامي
لعاا  ، 2030المي سددا ويما اكمعيي العامي ال ئاا الضعي ي المي جيا متلينما ويف إ ار تيب اتبااث
ا ااج يرك ااز عل ااا الض ا ا  ،سيتواص اايت ارا اارر اا ااا أيض ااً م ااش ملل ااس آخ ارين ب ااوال ا وم ااش هيئ اااا
معاهااداا ساااوو اأوبااا وينبااق معماام تنباايااً و ياا اً بغيااي الاارتويج لاانمج منبااق وموسااد يماادف إ
الاضا علا أشلال الرو ارعاصريف
ويعت اازا ارا اارر اا ااا  ،م اان خ ا ل ز رات ا الاطري ااي وتا اااريرو ارواا اايعيي ،أ يرك ااز الوالي ااي عل ااا
-9
ال ئاا ارعراي بشليت خا ألشلال الرو ارعاصريف المي تتطلا مزيداً من االهتماا وا مايي وتشميت
ه و ال ئاا ،علا سبييت ارثال ال ا ير ،األشصا ارتنالس ،لن ويمم العماال ارمااجرو وال جئاو
وارشااردو داخلياااو وعاادنو اكنب ااييو واألهلياااا والشااعول األص االييو واألشااصا ذوو اأعاهاايو وكب ااار
البا اانو واألشا ااصا الا ا ين ال ما ا وى هلا اام ،لا اان وا اايمم األ ا ااال الا ا ين يعيشا ااو يف الشا اوارث وسا اايادا
التاريا اار األول للماا اارر ااا ااا إ اكمعيا ااي العاما ااي حملا ااي عاما ااي عا اان الرتكيا ااز الا ا سينيا ااا علا ااا ها ا و
اجملموعاا احملدديف
 -10وع ويف علا ذلع ،وووااً لتلليا صادر عن حلاإل سااوو اأوباا  ،سايجر اراارر اااا
حبااواثً مواااايعيي بش ا التن ي ا ال عااال للماادف  8ماان خطااي عاااا  ،2030مااش الرتكيااز بوج ا خااا علااا
الغايااي  ، 7-8الاامي تشااميت اتاااذ تااداب ووريااي ووعالااي للاضااا علااا العماايت الاباار وإاااا الاارو ا ااديث
واالقار تلبشر
 -11وسيبعا ارارر ااا بيوريف استباهيي إ التعاو البنا وارثمر مش شتلا اكماا ا لومياي
وا لومي ااي الدولي ااي وم ااش اجملتم ااش ار اادي واكما اااا األكادني ااي والاط اااث اا ااا يف عي ااش من ااا ق العا ااا
والتعا اااو ال عا ااال با ااس أصا ا ال اريا اال ي ها ااؤال أكثا اار أ يا ااي ما اان أ وها اات مضا ااا يف سا ااياو األزما ااي
االجتماعيي  -االهتياديي المي تتلشا بببا كوويد19-

رابعا -حتل ل أويل لاأثري مرض اريوس كوروان ولى أشكال الرق ا عاررة
ألف -اهلدف وا نهج ة
 -12أ را األزمي و ارببوهي المي سببما مكوويد19-م علا عيش شرائح البالا يف العاا  ،للان
العواه ااا االجتماعي ااي واالهتي اااديي للم اار كاو اات ا اااريف بش االيت خ ااا أبولئ ااع ال ا ين ك اااووا أص ا ً يف
أوااث هشي هبيت األزمي ويشميت ذلع األشاصا الا ين كااووا عاالاس يف أواااث شابيمي تلارو ،وضا ً
عان األشاصا الا ين يتعرااو الوتماكااا شتل ااي ااوو اأوباا  ،وللتمييااز والتمماير ،ويعااوو ماان
الت اواا االجتماعيي وا الهتياديي ،ومن اوعداا أو دوديي ا مايي االجتماعيي ومحايي العمالي
 -13واسااتناداً إ األدلااي الناشاائي ،هاايم ارااارر ااااا الاضااا الرئيباايي الاامي تث ا الالااق واالقاهاااا
ارتعلاااي بواليتا  ،واسااتلملما لجموعااي ماان التوصااياا الاامي ُواااعت اادف مباااعديف الاادول وو هااا ماان
4
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أص ا ال ارياال ي يف إعااداد تااداب التيااد ( )2وماان ارماام الت كيااد علااا أ ه ا ا التارياار ال يااادا حملااي
شاملي عن ارشللي تلنظر إ أ الواش يتغ ببرعي وأ سجم آاثر الوت ما زال و واااح واراارر
ااا ملتزا برصد ا الي وواش التوصياا ذاا صلي وال ورتيف واليت
 -14ودع ا ااا ارا ا اارر اا ا ااا ائ ا ااي واس ا ااعي م ا اان أص ا ا ال اري ا اال ي ،ل ا اان و ا اايمم أعض ا ااا اجملل ا ااإل،
وارؤسباااا الو نيااي اااوو اأوبااا  ،ومنظماااا اجملتمااش اراادي ،ووكاااالا األماام ارت ااديف ،وارنظماااا
اأهليمي ااي إ تا اادت م اادخ ا تث اار حبث ا واس اات اد أيض ا اً م اان ارعلوم اااا ال اامي ُعع اات م اان اس ااتعرا
للمؤل اااا وماان مشاااوراا متعاادديف أجرياات مااش شتلااا اكماااا ال اعلااي ويااود ارااارر ااااا أ يشاالر
عيااش أصا ال ارياال ي الا ين اسااتجابوا لدعوتا إ تااادت ورهاااا معلوماااا ،ويرسااا تاللتازاا الا
( )3
أبدوو يف ه و العمليي

ابء -آاثر مرض اريوس كوروان ولى أشكال الرق ا عاررة
 -1اآلاثر اتعاةاو ة واتصاداوية ا اعدوة األوعه ا رتتبة ولى الوابء
 -15كا لاوت مكووياد19-م والتاداب ارتصا يف الستاوا اوتشاار ارار مان خا ل ا جار اليا
والايود ار رواي علا الب ر وهراراا اأو و ال كاسح علا االهتيااد وأدى ذلاع إ اا اا يف
النم ااو االهتي اااد ( ،)4ورك ااود ع ااار ( ،)5ومب ااتو ا ار ي ااي للبطال ااي ،م اان ار اارجح أ تل ااو هل ااا عواه ااا
ويلي األجيت
 -16وهااد سااا ا أساواو العماايت بشااليت كبا ولاان تنااتعر هباايت ساانواا أل اراارجح أ تظاايت إعاااديف
و ااتح االهتي اااداا مؤهت ااي ويعم اايت س اوايل  38يف ارائ ااي م اان الا اويف العامل ااي العاري ااي يف هطاع اااا الي ااناعي
الت ويلي ااي والض ااياوي والب ااياسي والتج اااريف والنا اايت وو ه ااا م اان هطاع اااا اا اادماا ال اامي تواج ا ااي اااراً يف
()6
الطلا ،واا اااً ساداً يف اأيراداا ،واستمال وهوث ساالا إو
 -17وتش تاديراا منظمي العميت الدوليي إ أ  4,8يف ارائي من ساعاا العميت يف العا وادا
عل ااا الي ااعيد الع ااار خ ا ل الرب ااش األول م اان ع اااا  2020ماارو ااي بع اااا ( 2019أ م ااا يع ااادل ااو 135
مليااو وفي ااي باادواا كاماايت) وهااد ارت عاات ه ا و النباابي إ  10,7يف ارائااي (أ مااا يعااادل  305م يااس
وفي ي بدواا كاميت) يف الربش الثاي من عاا  )7(2020و تتوزث اآلاثر الضاريف هل ا الوت تلتباو
 -18وما اان فإي وا اار اابا ااائر اهلائلا ااي يف العمالا ااي والا اادخيت ببا اابا األزما ااي سا ااتؤد إ ت ا اااهم ال اا اار
وعدا ارباوايف علاا الياعيد العاار  ،ساا سيضار بشاليت وا متناساا لان ال تتاوور هلام محاياي اجتماعياي
كاوي ااي ،وال س اايما يف أوا اار البل اادا وأوا اار األسي ااا ( )8وعل ااا الي ااعيد الع ااار  ،ال تغطا ا اسا اات ااهاا
__________

()2

اوظر بيا الرئيإل عن اآلاثر اررتتبي علا وت كوويد 19-يف حال ساوو اأوبا
ل ا ا ا ا ا ث عل ا ا ا ا ااا ال ا ا ا ا اادعويف إ تا ا ا ا ا اادت وره ا ا ا ا اااا معلوم ا ا ا ا اااا وعل ا ا ا ا ااا وره ا ا ا ا اااا ارعلوم ا ا ا ا اااا ذاهت ا ا ا ا ااا ،اوظا ا ا ا ا اار

()4

البنع الدويل ،اآلواو االهتياديي العاريي ،سزيرا /يووي ( 2020واشنطن العاصمي ،البنع الدويل،)2020 ،
2
صندوو الناد الدويل ،ممبتجداا آواو االهتياد العار  ،سزيرا /يووي 2020م،
6
األمم ارت ديف ،ما الي والتوهعاا االهتياديي يف العا يف منتيا عاا 2020م ،سزيرا /يووي ،2020
منظما ااي العما اايت الدوليا ااي ،ممرصا ااد منظما ااي العما اايت الدوليا ااي كوويا ااد 19-وعا ااا العما اايت اأصا اادار الرابا ااش تاا ااديراا
ورلي ا د يم 27 ،أ ر/مايو  ،2020الي تا  1و4
أخبااار األماام ارت ااديف ،رئاايإل منظمااي العماايت الدوليااي مكوويااد 19-هااد يتباابا يف خباااريف مااا يعااادل  195مليااو
وفي يم ،وشريف ص يي 8 ،ويبا /أبرييت 2020

()3

()5

()6
()7
()8
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()PRST 43/1

ww.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/SRSlavery/Pages/callCovid19.aspx
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البطالاي سااوى  20يف ارائااي مان العااا لس عاان العمايت ،سااا ياارت ماا ال يااايت عاان  152ملياو عاماايت عا اايت
اارومس ماان أماان الاادخيت أ نااا اوتشااار الااوت ( )9وه ا ا ا رمااا جيعاايت النااا أكثاار عراااي ل ك اراو علااا
العميت االستغ يل ،وال سيما يف االهتياداا و النظاميي أو سىت و الااووويي
 -19ويااادر البنااع الاادويل أ آاثر ها ا الااوت نلاان أ تاادوش مااا يياايت إ  60مليااو شااصا إ
ال ار اردهش يف عاا  2020لوسدو( ،)10سا يؤد إ أول ز ديف يف ال اار العاار منا عااا  1998وعلاا
اليااعيد العااار  ،نلاان أ يتضاااعا اكااوث ا اااد يف عاااا  ،2020سااا يااؤ ر علااا أكثاار ماان  260مليااو
شا ااصا( )11وما اان ارا اارجح أ يا ااؤد ارت ا اااث ال اا اار ارا اادهش وعا اادا اربا اااوايف إ م اهما ااي أوجا ا الت ا اااوا
والتوتراا االجتماعيي واالهتياديي ،وإ التببا يف مزيد من تدوااا اهلجريف( )12وها و عوامايت معروواي
جيداً تزيد من تعر النا للرو ،لاا يف ذلاع االقاار تألشاصا  ،وعبودياي الادين ،والعمايت الابار ،
وأسا ا ا اوأ أشا ا ا االال عما ا ا اايت األ ا ا ا ااال ،والا ا ا اازواج الابا ا ا اار  ،ووا ا ا ا ذلا ا ا ااع ما ا ا اان أشا ا ا االال الا ا ا اارو ارعاصا ا ا اريف
( ،A/HRC/42/44ال اريف )10
 -2تفاصم خماطر الرق واآلاثر ولى ائا حمدوة
 -20تل ااق ارا اارر اااص ااي ع ااديف تا ااارير تث ا الال ااق إزا ت اادهور وا ااش األش ااصا ال ا ين ك اااووا أص ا ً
يعاوو من أشلال الرو ارعاصريف أو معراس هلا هبيت ت ش كووياد 19-وال متثايت التجاارل اربيناي أد و
الطيا اللامايت للمصاا ر الاائماي والناشائي يف ساياو كووياد 19-وماش ذلاع ،وما تاوور معلومااا عان
االقاهاا المي نلن أ يُبرتشد ا يف اسرتاتيجياا عش البيا ا واالستجاتا البياساتيي ال ساي
 -3العاملون يف القطاع غري النظامي
 -21سا اايلو األ ا اار االجتما اااع واالهتيا اااد للا ااوت أشا ااد و ا ا يف بلثا ا علا ااا بليا ااوي شا ااصا يف
االهتي اااد و ا النظ ااام  ،ال ا ين يش االلو  62يف ارائ ااي م اان الا اويف العامل ااي يف الع ااا ( )13والع ه اااا ال اامي
تربطمم تلعميت تت لع ببمولي أكرب ،كما أ شبلاا األما ارتاسي هلم أاعا وأهيت عدداً مان تلاع
ارتاسااي للعاااملس يف االهتياااد النظااام وال دياايت العمااال وا النظاااميس علااا اساات ااهاا اأجااازاا
اردووعاي األجاار أو اأجااازاا اررااايي ،وهاام أهاايت محايااي ماان آلياااا ا مايااي االجتماعيااي التاليديااي وو هااا
ماان أشاالال دعاام الاادخيت ويتعلااق ذلااع ترياااومس والعمااال ارااؤهتس ووا ارتعاها دين والعاااملس بااا م
اا ااا  ،ل اان و اايمم الع اااملو ويم ااا يب ااما تهتي اااد العرب ااي ،ال ا عززت ا مني اااا العم اايت الرهمي ااي ال اامي
تبتصدا ،علا سبييت ارثال ،سائا سياراا األجريف وعمال التوصييت
 -22واستناداً إ تاديراا منظماي العمايت الدولياي ،تعار هراباي  1,6بلياو عامايت يف االهتيااد وا
النظاام ألاارار جبايمي يف هاادرهتم علاا كباا العاير بباابا تاداب اأوا و و/أو ألاام يعملااو يف
__________
()9
()10
()11
()12

()13

6

ILO, “Social protection responses to the COVID-19 pandemic in developing countries: strengthening
resilience by building universal social protection”, Social Protection Spotlight, May 2020, p. 8

ر/مايو 2020

البنع الدويل ،مسيول  100بلد علا الدعم يف جمودها للتيد للوويد19-م ،وشريف ص يي 19 ،أ
بر مج األو يي العار  ،مسوف يضاعا كوويد 19-عدد األشصا ال ين يواجمو أزماااا و ائيااي مااا تُتصا
إجرا اا سريعيم ،وشريف ص يي 21 ،ويبا /أبرييت 2020
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البنع الدويل ،اآلواو االهتياديي العاريي ،سزيرا /يووي ،2020
منظمااي العماايت الدوليااي ،مأزمااي كوويااد 19 -واالهتياااد و ا اراانظم االسااتجاتا ال وريااي والت ااد ا البياسااييم،
1
موجز رنظمي العميت الدوليي ،أ ر/مايو ،2020
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الاطاعاا األشد تضرراً( )14وع ويف علا ذلع ،تش التااديراا إ أ ساوايل  70يف ارائاي مان عماال
العرتا ،الا ين تار العدياد مانمم وفاائ مم ببابا وااا الطلاا أو توخيا اً للبا مي ،روماو مان أ
()15
دخيت اآل
 -23ويف ويااال خياااراا بديلااي ،ماان اراارجح أ ياباايت العاااملو يف االهتياااد و ا النظااام تلعماايت
ارب واالستغ يل وهد يتعرااو للصاداث الساتغ هلم يف العمايت الابار أكثار ساا كاا عليا ا اال يف
ال ارتيف ال اامي س اابات ال ااوت وس اايت ر األش ااصا ُ ال ا ين يعيش ااو يف البل اادا ارنص ض ااي ال اادخيت والبل اادا
ارتوسطي الدخيت ال راًكب اً أل العمالي و النظاميي يف ه و البلدا متثيت  90يف ارائي من حموث العمالي
يف البلدا ارنص ضي الدخيت و 67يف ارائي من حموث العمالي يف البلدا ارتوسطي الدخيت( )16وسيُضطر
ارزيااد ماان العمااال ل سااتداوي ماان أجاايت العااير ،وهااو اقاااو لااوس تل عاايت بااس العمااال وا النظاااميس يف
اهلن ااد( )17وم ااوف مي اااوش أو ارا الط ااول يف تكب ااتا ( )18ووتيج ااي ل ا لع ،ي اازداد خط اار الوه ااوث يف و ااخ
عبوديي الديو
 -24ولااا أ اراارجح أ ياادخيت ارزيااد ماان العمااال االهتياااد و ا النظااام بباابا واااداام لعملماام
النظام ( ،)19هد يتناوإل هؤال العمال اأااويو علا جز من االهتياد و النظام مش العااملس ويا
أص ً ووتيجي ل لع ،ستتدهور ارداخييت وفروف العميت تدرجيياً
 -4النساء
 -25تبس التجارل مش األوبئي الباباي أ النبا كث اً ما يواجمن آاثر ه و األزماا بطارو شتل اي
وأكثا اار سا االبيي م ا اان الرجا ااال( )20وم ا اان يف العا اااديف سا ااث ا متث ا ااي ً زائا ااداً يف الوف ا ااائا ارنص ضا ااي األج ا اار
والاطاعاااا األكثاار تضاارراً ماان األزمااي وتشااميت ها و الوفااائا صااناعي ار بااإل ،الاامي تعماايت ويمااا أعااداد
كبا يف مان ساالا البلادا ارنص ضاي الاادخيت والبلادا ارتوساطي الاادخيت( )21ويف ااو عمليااا التباريح
الواسااعي النطاااو وعاادا إملاويااي الوصااول إ آلياااا ا مايااي االجتماعيااي ،يعاااي هااؤال األشااصا ماان
()22
واش هر للغايي
 -26ويف سااس أ العماايت و ا النظااام هااو مياادر أكاارب لعمالااي الرجااال ،تعماايت النبااا أكثاار ماان
الرجال يف وئاا عميت هشي ،كالعميت ارنزيل ،سيث يتااااس أجاوراً منص ضاي ،ويعملان سااعاا ويلاي
للغايي ،ويتعران ل عتدا البدي والن ب واكنب  ،أو لايود علا سريي التنايت وو ذلع من أشلال
__________

()14
()15

منظمااي العماايت الدوليااي ،ممااش تياااعد وااادا الوفااائا ،يواجا مااا يااارل ماان ويااا الاااوى العاملااي العاريااي خطاار
وادا سبيت كبا العيرم ،وشريف ص يي 29 ،ويبا /أبرييت 2020

Josephine Moulds, “Gig workers among the hardest hit by coronavirus pandemic”, World Economic
Forum, 21 April 2020

()16
()17
()18
()19
()20
()21
()22
GE.20-10405

منظمي العميت الدوليي ،مأزمي كوويد 19-واالهتياد و ارنظمم،

1

Freedom United, “Exposing the hidden victims of COVID-19: demanding better protections for victims
and communities vulnerable to modern slavery”, May 2020, p. 12

معلوماا هدمتما مؤسبي تثايا العمال ،تكبتا
3
منظمي العميت الدوليي ،مأزمي كوويد 19-واالهتياد و ارنظمم،
1
البنع الدويل ،ماألبعاد اكنباويي لوت كوويد19-م ،م كريف سياساتيي 16 ،ويبا /أبرييت ،2020
منظمي العميت الدوليي ،مالتيد للوويد :19-ربس ارباوايف بااس اكنبااس ماان أجاايت مبااتابيت أوضاايت للنبااا يف
7
العميتم ،موجز رنظمي العميت الدوليي ،أ ر/مايو ،2020
ورهي معلوماا مادمي من ارركز اللمبود اوو اأوبا
7
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االستغ ل( )23وتت اهم ه و ارصا ر بببا كوويد 19-وعلا سابييت ارثاال ،هبايت اوتشاار الاوت  ،كاوات
النبا ارماجراا العام ا يف ارنازل يف لبنا يُبتثنس إ سد كب من ا مايي ارناسبي لوجا هاوو
العميت ارنزيل ويتعران لظروف عميت استغ ليي وتعب يي ( ،CCPR/C/LBN/CO/3ال ارا  39و)40
وتش ا التاااارير ا ديثااي إ مزيااد ماان التاادهور يف سااالتمن ،وإ ز ديف ساااالا االسااتغ ل اكنب ا ماان
جاوااا أرتل العماايت( )24ويف ارمللااي ارت ااديف لربيطاوي ااا العظمااا وأيرلناادا الشااماليي ،ت يااد التا ااارير أب
عم ااال ارن ااازل يتعرا ااو لض ااغوم متزاي ااديف ل متث ااال رطال ااا أرتل عملم اام ،خووا ا اً م اان استم ااال إاا ااا
عاودهم( )25ويف الواهاش ،تشا تااديراا منظماي العمايت الدولياي إ أ ساوايل اي أرتث عماال ارناازل
يف عي ااش أ ااا الع ااا  ،وأول اابمم م اان النب ااا  ،معرا ااو اط اار وا اادا وف ااائ مم( )26وال تت ااال لللثا ا ين
إملاوياي ا يااول علااا الضااما االجتماااع أو شاابلاا األمااا األخاارى وتشا التاااارير إ أ أرتل
العميت تتوا يشددو أكثر علاا النظاواي الشصيايي ووظاواي اربالن مان أجايت مناش اوتشاار ال ا و  ،ساا
()27
أدى إ ز ديف عا العميت علا عمال ارنازل دو تعويضمم عن العميت اأاايف
 -27وتتعر النبا  ،إااوي إ تضررهن أكثر بلث من الرجال من وادا الوفاائا علاا وطااو
واسااش( ،)28لعنااا متزايااد ماان الشاريع ا ماايم وللعنااا اكنباااي وتيجااي لتااداب اأوا و( )29وهااد يياابح
العنا ارنزيل أيضاً عام ً داوعاً ،سا يزيد من تعر الض ا ل قار تألشصا واالستغ ل اكنب
 -28وتدت أوج عدا اربااوايف باس اكنباس ،والتميياز علاا أساا العارو أو الطبااي االجتماعياي أو
أ وئي أخرى ،والاوالا النمطيي ارتعلاي تألشلال ارناسبي لعميت اررأيف ،إ جاوا االوتااار إ هاواوس
اروف ارؤدياي إ اساتغ ل النباا ( ،)30وعا ويف علاا ذلاع ،ديايت الرجاال
وسياساا محايي العمالاي ،الظ إ
أكثر من النبا علا معاشاا تااعديي
 -29والنبا اللوايت يعشن يف أماكن مت ريف أبزماا إوباويي أكثر عراي ل ستغ ل واأي ا  ،لا يف
ذلع االستغ ل اكنب والعميت الابر وأوادا م وايي األمم ارت ديف الباميي لشؤو ال جئس أب
ارزيد من النبا يف أمريلا الوسطا يُلرهن علا االشتغال تكنإل ،سا يزيد أيضاً من ارصا ر الي يي
()31
وشا ر استغ هلن من اكماعاا اأجراميي

__________

()23

ILO, “Empowering women working in the informal economy”, issue brief No. 4 prepared for the
second meeting of the Global Commission on the Future of Work, 15–17 February 2018, p. 1

()24
()25
()26
()27
()28
()29
()30
()31

Walk Free, “Protecting people in a pandemic”, April 2020, p. 7

ورهي معلوماا مادمي من جزر سرباتل
معلوماا وارديف من منظمي العميت الدوليي
االراد الاادويل للعمااال ارنازليس ،مبيااا بشا محايااي ساااوو عمااال ارنااازل وملاو ااي جائ ااي وا و كااورو م18 ،
آذار/مار 2020
منظما ااي التعا اااو والتنميا ااي يف اريا اادا االهتيا اااد  ،مارا ارأيف يف صا ااميم ملاو ا ااي أزما ااي كوويا ااد19-م  1ويبا ااا /أبرييت
6
،2020
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women),
“COVID-19 and ending violence against women and girls”, April 2020

اررجش و ب
UNHCR, “Coronavirus lockdowns in Central America, exploited by criminal gangs”, UN News
press release, 15 May 2020
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 -5األطفال والشباب
 -30سيلو الشبال ال ين تارتاول أعماارهم باس  15و 24ساني مان باس أكثار ارتضاررين مان اآلاثر
()32
الطويلي األجيت للركود العار والبطالي و كثر من ي أرتث العمال الشابال كااووا نارساو أعمااالً
وا وظاميااي عاااا ( 2019خيوصا اً يف أوريايااا وجنااول آساايا) ،سااا جيعلماام عراااي لوزماااا والياادماا
االهتياديي واد عطلت األزمي تعليممم وتدريبمم إااوي إ واداام الوفائا علا و و مببوو
 -31وتشا التاااديراا إ أ ماا بااس  42و 66ملياو اايت نلان أ ياعاوا يف بارا ن ال ااار اراادهش،
إا اااوي إ  386ملي ااو اايت ك اااووا يعيش ااو وا ااراً م اادهعاً ع اااا  )33(2019وه ااد ي ااؤد اأو ا و ارؤه اات
للم اادار  ،ما اارت ً بض ااغوم ال ا اادا ار اااجن لب اابيت الع ااير ،ووا ااا األو ي ااي وااي ااار ش اابلاا األم ااا
اجملتمعيااي ،إ وهااا تعلاايم العديااد ماان األ ااال بشااليت دائاام وز ديف عمالااي األ ااال ،لااا يف ذلااع أس اوأ
()34
أشلال عميت األ ال
 -32ويبلااع عاادد األ ااال العمااال ساليا اً  152مليااو اايت ،بياانمم  72مليااو ً يشااتغلو يف أعم ااال
خطريف( )35وهد س را منظمي العميت الدوليي ومنظمي األمم ارت ديف للط ولي (اليوويبا) من أ األزمي
هد تدوش م يس األ ال اآلخرين إ العميت( )36وتل عيت ،ت يد التاارير أب عدداً متزايداً مان األ اال
يعملو يف ارزارث و/أو يبيعو ااضرواا أو ال واك يف الشوارث( )37ولجرد دخاول األ اال إ ساوو
العميت ،ييبح من اليعا ر يزهم علا العوديف إ اردار ور يز آتئمام وأممااهتم علاا إعاادهتم إليماا
عندما ت تح أبوا ا
()39

 -33وأبلغاات منظم اااا اجملتم ااش ار اادي ووك اااالا األماام ارت ااديف يف أورياي ااا( )38والش اارو األوس ا
وجنول آسيا( )40عن ارت اث ساد يف العنا اكنب ااد األ اال( ،)41لاا يف ذلاع ز ديف كبا يف يف عادد
ال تيااا اللاوايت ُزوجان هبايت الثامناي عشاريف ،ويف عاادد سااالا محايت ارراهاااا وا ارصطا لا ( )42وأواااد
صندوو األمم ارت ديف للبلا أب الياعوتا االهتيااديي ارتزاياديف وتعطايت التعلايم ببابا الاوت نلان
أ ي ااؤد إ ز ديف ع اادد س اااالا زواج األ ااال يف الب اانواا العش اار الاادم ااي بن ااو  13ملي ااو سال ااي،

__________

()32
()33
()34
()35

()36
()37
()38
()39
()40
()41
()42

GE.20-10405

منظمي العميت الدوليي ،ممرصد منظمي العميت الدوليي كوويد 19-وعا العميت الطبعي الرابعيم،
األمم ارت ديف ،مموجز البياسي العامي ال كوويد 19-علا األ الم 15 ،ويبا /أبرييت ،2020

2
2

Shelby Carvalho and Susannah Hares, “More from our database on school closures: new education
policies may be increasing educational inequality, Center for Global Development, 30 March 2020
ILO, Global estimates of child labour: Results and trends, 2012–2016 (Geneva, ILO, 2017), p. 5
ILO and UNICEF, “Covid-19 and child labour: a time of crisis, a time to act”, June 2020, p. 23
Terre des Hommes, “Terre des Hommes warns of a dramatic increase in child labour as a result of
the corona pandemic” press release, 12 June 2020

معلوماا مادمي من منظمي كرويبت و ا لوميي يف تووو

”.Global Protection Cluster, “Iraq: COVID-19 protection situation report as of 06 May 2020
UNICEF, “Urgent action need to safeguard futures of nearly 600 million South Asian children
threatened by COVID-19”, press release, 24 June 2020
Save the Children, “Spike in violence against Venezuelan children as COVID-19 deepens crisis”,
press release, 24 June 2020
Plan International, “COVID-19: lockdown linked to high number of unintended teen pregnancies
in Kenya”, press release, 25 June 2020
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سا ي اهم مبتو ا التميياز اكنبااي الاائماي وعادا اربااوايف باس اكنباس( )43وتتعار ال تيااا بشاليت
()44
متزايد أيضاً ل سرتهاو ارنزيل ويتعران ل ستغ ل اكنب ماابيت الغ ا وو و من ارواد األساسيي
 -34وماان اآلاثر األخاارى للااوت ارت اااث عاادد أ ااال الشاوارث( )45وتشا التاااارير الاوارديف ماان بعا
البلاادا إ تزايااد ااارام األ ااال يف التبااول يف الشاوارث بباابا وااادا ساابيت كبااا العااير أو العنااا
األساار أو االسااتغ ل اكنب ا ووتيجااي ل ا لع ،يتعاار األ ااال أيض ااً اطاار أكاارب يتمثاايت يف الوه ااوث
()46
ااهدو وهاام
اا يي االقااار تألشااصا
ويف وااا وويج ا  ،ياازداد عاادد أ ااال الش اوارث ال ا ين يُشا إ
()47
يُبتصدمو يف أوشطي إجراميي ،مثيت البرهي
 -35وعا ويف علااا ذلااع ،يبااور ارااارر ااااا الالاق إزا ارعلوماااا الاامي وردا مان بوركينااا واسااو ومااايل
وموزامبيااق والنيجاار والاامي تش ا إ أ الياادماا االهتياااديي الشااديديف ،وواااا األو يااي ،وإو ا و اراادار ،
()48
وتدهور األوااث األمنيي ،تلق معاً أرايي خيبي للتجنيد الابر لو ال يف اكماعاا اربل ي
 -36ويتع اار أ ااال األهلي اااا ارممش ااي ،وأ ااال ارم اااجرين ،واأل ااال ذوو اأعاه ااي ،واأل ااال
ارشااردو  ،وأ ااال األساار ارعيشاايي الاامي يعيلمااا أ ااال أو األساار ذاا العائاايت الواسااد أو أ ااال ارنااا ق
()49
ارتضرريف من اللوارث أكثر من و هم اطر عميت األ ال وو و من أشلال االستغ ل واأي ا
 -6جمةووززا األصل ززا ي والشززعوب األرززل ةي والسززكان ا الززررون مززئ الاة ززز القززائم ولززى أس ززاس
الطبقة اتعاةاو ة
 -37إ األهلي اااا اأ ني ااي والعرهي ااي والديني ااي واللغوي ااي معرا ااي بوج ا خ ااا ألش االال ال اارو ارعاص اريف
بببا التمييز والتممير والت اواا االهتياديي وال ار وعدا إملاويي ا يول علا ا مايي االجتماعيي
والعاباااا الاامي تعاارت الوصااول إ العدالااي ورواام أ البيااا ا ارتعلاااي بتا مكوويااد19-م علااا ها و
()50
اجملموعاا دوديف يف ه و اررسلي ،ور مثي أدلي شئي علا تزايد ارصا ر
 -38ويف العديد من البلدا  ،يعميت أشصا من األهلياا العرهيي واأ نيي ارممشي أبعداد كب يف يف
هطاعااا النااايت واليا ي والتنظيااا الامي تنطااو علااا خطاار أصااب كبا بلوويااد ،19-وال ساايما عناادما
()51
ق أرتل العميت يف توو معداا ا مايي أو يف اتاذ تداب الب مي ارناسبي
__________

()43
()44
()45
()46
()47
()48

UNFPA, “Millions more cases of violence, child marriage, female genital mutilation, unintended
pregnancy expected due to the COVID-19 pandemic”, press release, 28 April 2020

معلوماا مادمي من إسدى منظماا اجملتمش اردي يف كينيا ،ه منظمي اليا بلوا الدوليي للصدماا
ورهي معلوماا مادمي من مبادريف اللومنولث اوو اأوبا
معلوماااا وارديف ماان منظمااي اليااا بلااوا الدوليااي للصاادماا ،كينيااا ،ومركااز دراساااا الاياااديف والنمااو با ا مساااوو
اأوبا م ،عموريي اللووغو الدنارا يي
3
ورهي معلوماا مادمي من مبادريف اللومنولث اوو اأوبا ،
Global Protection Cluster, “The coping crisis: the rise of adverse survival strategies”, COVID-19
protection risks and responses: situation report 6, 30 June 2020

()49
()50

ورهي معلوماا هدمما وريق األمم ارت ديف الاطر  ،عموريي الو الدنارا يي الشعبيي،
معلوماااا وردا ماان منظمااي اجملتمااش اراادي ،شاراكي أوميااد ،تكبااتا اوظاار أيضااً Agency for

10
European Union

Fundamental Rights, Coronavirus pandemic in the EU – fundamental rights implications: with a focus on
contact-tracing apps, bulletin # 2 (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020), p. 37

()51

10

م وايي األمم ارت ديف الباميي اوو اأوبا  ،متشيليت جيااا معاكااي األ اار وا ارتناسااا للوويااد 19-علااا
األهلياا العرهيي واأ نيي ووراًم ،وشريف ص يي 2 ،سزيرا /يووي 2020و وورهي معلوماا مادمااي ماان مبااادريف اراوا ن
يف ووريع أوديو  ،بنغ دير
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 -39وش اامدا بعا ا البلا اادا ز ديف يف التميي ااز والعنا ااا اا ااد األهلي اااا ،مثا اايت عاعا اااا الروما ااا يف
أوروت( )52والداليت يف ويبال( )53ويف اهلند ،أرومت التداب اررتبطي بلوويد 100 ،19-مليو عاميت من
العمال ارماجرين داخلياً ،ال ين ينتم اللث منمم إ أهلياا وإ بعا الطباااا االجتماعياي ،علاا
البا ا ر ربا اااواا ويل ااي للوصا ااول إ منا ااا امم األص االيي( )54وتأاا اااوي إ معا ااا يف العدي ااد ما اانمم ما اان
ا رما االهتياد وارديوويي ،واد أُويد عن تعر العديد منمم رعاملي وسشايي مان الشار ي ولوصاممم
()55
أبام م هلسم لل و
 -40ويف أم اااكن أخ اارى ،يتع اار األو اراد الع ااالاو يف س اااالا تنط ااو عل ااا أش االال رو معاص اريف،
وال ا ين يعتماادو اهتياااد ً علااا مبااتغليمم ،اطاار مالتصل ا عاانممم أل ا اجااي إ عملماام أهاايت أ نااا
اأو و ومش أ ذلع هد يتيح ورصي للض ا للتصلا من سااالا الارو ،وروا يعراامم أيضااً اطار
ال ااار اراادهش واجملاعااي واراار ( )56ويشااليت ذلااع مياادر هلااق خااا يف الاادول الاامي تااايت أو تنعاادا ويمااا
ور النااجس مان أشالال الارو ارعاصاريف للوصاول إ العدالاي وسابيت االوتيااف ،لاا يف ذلاع خادماا
إعاااديف الت هياايت وعلااا ساابييت ارثااال ،السظاات كنااي اااربا ارعنيااي بتطبيااق االت اهياااا والتوصااياا التابعااي
رنظمي العميت الدوليي ،لدى النظار يف ا الاي يف موريتاوياا ،أ االرااد الادويل لناااتا العماال السا أ
ماألشااصا ال ا ين يُعتااربو جااز اً ماان باااي العبيااد ،للاانمم راارروا ماان العبوديااي ،ياعااو ا ا يي الوصاام
والتمييااز والتممااير االهتياااد والبياس ا م( )57وماان اراارجح أ تااؤد ه ا و الظ اواهر ،ماان دو تااادت
ارب اااعديف وال اادعم الت ا هيل ارناس اابس للض ا ا  ،إ عواه ااا وخيم ااي ويل ااي األج اايت عل ااا األو اراد ال ا ين
تُركوا وسدهم
 -41وأ ا أيضاً شواويت بش ا الي اهلشي للشعول األصليي والبلا ارن درين من أصيت أورياا يف
أمريلاا ال تينيااي ويف ارلباايع ،كااا األشااصا ارلباايليو ارن ادرو ماان أصاايت أورياا وحتمعاااهتم احملليااي
يتعرا ااو للتميي ااز والتمم ااير والعم اايت الاب اار هب اايت ت ش ا ال ااوت ( ،CERD/C/MEX/CO/18-21ال ا اريف )16
وهم معراو سالياً لناا األو يي وارزيد من ا رما ( )58ويف إكوادور ،تش التاارير إ تادهور فاروف
ارعيشي والعميت تلنببي للعديد من أوراد اجملتمعاا احملليي اأكوادوريي ارن ادريف مان أصايت أورياا  ،الا ين
يعملو يف ارزارث المي تديرها شركي ووروكاوا ،المي تناتج أليااف األتكاا ويُازعم أ هاؤال العماال تعرااوا
()59
لظروف عميت استغ ليي ،لا يف ذلع عميت األ ال ،هبيت اوتشار الوت
__________

()52
()53
()54
()55
()56
()57
()58
()59

European Union Fundamental Rights Agency, “Persistent Roma inequality increases COVID-19
risk, human rights heads say”, press release, 7 April 2020

م وا اايي األم اام ارت ااديف ا ااوو اأوب ااا  ،مويب ااال تتش ا يليت ت اادين عملي اااا هت اايت ال ااداليت ،وت اادعو إ إج ارا
رايق مبتايتم ،وشريف ص يي 29 ،أ ر/مايو 2020
م وايي األمم ارت ديف الباميي اوو اأوبا  ،كوويد ،19-خاربا يف األماام ارت ااديف جيااا علااا اهلنااد أ تطبااق سلاام
احمللمي العليا وتادا مباعديف عاجلي لعمال اهلند ارماجرين ارنبيس ،وشريف ص يي 4 ،سزيرا /يووي 2020
5
ورهي معلوماا هدمتما ارنظمي الدوليي رلاو ي الرو،
4
اررجش و ب ،
م سظااي (جلنةةال ةلرب ءل ملعنيةةالطبيقيةةتل قيا ي ة ا والتوصااياا)  -اعتُماادا عاااا  ،2017ووشاارا يف الاادوريف 107
للجني الااوو الدويل ( ،)2018ات اهيي العميت الابر ( 1930 ،رهم  - )29موريتاويا
3
ورهاا معلوماا هدمما ارعمد الو للشعول األصليي ،ارلبيع،
معلوماااا وارديف ماان منظمااي اجملتمااش اراادي ارباامايف  Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Másاوظاار أيضا اً

www.furukawanuncamas.org/post/covid-19-exigimos-atenci%C3%B3n-urgente-a-trabajadores-y-extraba

.jadores-de-furukawa-y-sus-familias
GE.20-10405
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 -7الالعئون وملاةسو اللجوء وا شروون واخل ا
 -42أ ياارا األزم ااي االجتماعي ااي واالهتي اااديي الناع ااي ع اان مكووي ااد19-م ال ا اً وا ا متناس ااا عل ااا
()60
األشصا ارتنالس ،لن ويمم ارماجرو وال جئو و البو اللجو وارشردو داخلياً
 -43وبينمااا شا يايت الااوت ا ركااي يف أجازا كبا يف ماان العااا  ،اسااتمرا الياراعاا ارباال ي واوتماكاااا
ساوو اأوبا  ،وتضرر األشاصا احملتااجو إ ا ماياي مان تشاديد تاداب إداريف ا ادود الامي وراات
الستاوا اوتشااار ال ا و ويف ويبااا /أبرييت  ،2020أوااادا ار وااايي أب  57دولااي علااا األهاايت أولااات
()61
سدودها بوج اليب اللجو دو أ استثنا
 -44ويف عاااا ُ ،2019شاارد  79,5مليااو ش ااصا هب اراً علااا مب ااتوى العااا  ،استضاااوت معظمم اام
بلاادا ميااي( )62ذاا أوظمااي اهتياااديي وصا يي اااعي ي أصا ً وأساواو عماايت وخاادماا وظاميااي ييااعا
()63
لباابيت العااير و دوديااي واار ا يااول علااا ارباااعديف اأوباااويي
الوصااول إليمااا وال ااادا ار اااجن ُ
يؤد إ ز ديف هتمير وإواار اللث من ال جئس و اليب اللجو وارشردين داخلياً
 -45وعااززا األزمااي ا اليااي أوجا اااعا األشااصا الا ين يعاااوو ماان تبعاااا األزماااا اأوباااويي
المي ال أمدها وعلا سبييت ارثال ،تعير ارشردو داخلياً والعائدو يف أوغاوبتا رمارساا تاليديي
اا اااريف وآلليا اااا تليا ااا مثا اايت الا اازواج اربلا اار والا اازواج الابا اار  ،وارديوويا ااي ،وعما اايت األ ا ااال ،والتبا ااول
الاباار ( )64ويف الشاارو األوس ا  ،يعاااي اللث ا و ماان الااديو بشااليت متزايااد ،بباابا ارت اااث تلاااليا
الغ ا  ،وعدا الادريف علا دوش إجيااراا مبااكنمم ،وعمليااا اأخا الابار ( )65وسا را الوكااالا
اأوباويي من أ ال جئس وارشردين داخليا اً هاد يلجاؤو بياوريف متزاياديف إ آليااا تلياا سالبيي ،مثايت
()66
عميت األ ال وزواج األ ال واراايضي تكنإل
 -8العةال ا هاعرون
 -46ك ااا العم ااال ارم اااجرو  ،ال ا ين نثل ااو  4,7يف ارائ ااي م اان حم ااوث عم ااال الع ااا ( 164ملي ااو
عاميت ،وي مم تاريباً من النبا ) معراس بشليت خا لآلاثر االجتماعياي  -االهتيااديي اررتتباي علاا

__________

()60

اوظاار ،علااا ساابييت ارثااال،

Natalie Shobana Ambrose, “Malaysia’s marginalized and Covid-19”, The

Asia Foundation, 13 May 2020

()61
()62
()63

م وااايي األماام ارت ااديف الباااميي لشااؤو ال جئااس ماسا روا ااارر جائ ااي كااورو يف األجاايت الطوياايت علااا ساااوو
اأوبا وساوو ال جئسم 22 ،ويبا /أبرييت 2020
UNHCR, Global Trends: Forced Displacement in 2019 (June 2020), pp. 2 and 22
Filippo Grandi, United Nations High Commissioner for Refugees, Briefing to the United Nations
Council, 18 June 2020

 .Securityمتااال

يفwww.unhcr.org/admin/hcspeeches/5eebac3a4/briefing- :

united-nations-security-council

()64

اوظ ا ا اار

www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/afghanistan-humanitarian

-response-plan-2018-2021-june-2020-revision

()65

م واا اايي األما اام ارت ا ااديف البا اااميي لشا ااؤو ال جئا ااس ،مال جئا ااو البا ااوريو يتضا ااررو بشا ااديف وتيجا ااي االولما ااا
االهتياد الناجم عن و و كورو م ،وشريف ص يي 16 ،سزيرا /يووي  2020اوظر أيضاً

Global Protection

”Cluster, “Iraq: COVID-19 protection situation report as of 06 May 2020

()66
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ملتااا األماام ارت ااديف لتنباايق الشااؤو اأوباااويي ،خطااي االسااتجابي اأوباااويي العاريااي كائ
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كوويا ااد )67(19-وتعما اايت أولبيا ااتمم يف االهتيا اااد وا ا النظا ااام  ،وال سا اايما يف وفا ااائا تتبا اام تا ا ااا
األجور واوعداا ا مايي االجتماعيي
 -47هد يضغ أص ال العميت علا العمال ارماجرين للعميت روم ارصا ر الي يي ،وهد ي راو
عل اايمم العم اايت لب اااعاا أ ااول ،ويروض ااو دو ااش أج ااورهم أو يوه ااوام ع اان العم اايت دو أ تع ااوي أو
إش ااعار و ا إس ااباويا ،عل ااا س اابييت ارث ااال ،ت اادهورا سال ااي ارم اااجراا ارغربي اااا الع ااام ا يف الاط اااث
()68
الزراع  ،ال ئ أُويد عن تعرامن رمارساا عميت تعب يي واستغ ليي هبيت ت ش ارر
 -48وهد يضاطر عماال ممااجرو آخارو إ البااا يف ا جار اليا يف أمااكن إهاماي أو أمااكن
عمايت مزدمحااي ،سااا يااؤد إ ارت اااث مبااتو ا العاادوى بيانمم وها ا هااو ا ااال ،وواا اً للتاااارير ،تلنباابي
()69
لبع عمال ارياوش يف سنغاووريف ،وكث منمم من بلدا جنول آسيا
 -49وأدى وادا بع ارماجرين لعملمم إ اوتماا ماديف الشا اهتم أو تيااريح عملمام ،و صاب وا
و وظاميس وهد تاطعت الببيت آبالف ارماجرين يف عيش أ اا العاا ببابا إوا و ا ادود ،ووالبااً
()70
ورساايت العديااد ماانمم أو ااااطروا للعااوديف إ د رهاام بعااد أ
مااا يلااو ذلااع يف مراكااز عبااور مزدمحااي
ُ
وادوا وفاائ مم ويشاميت ذلاع مئااا العماال ارمااجرين مان عادد مان الادول األورياياي واآلسايويي الا ين
كا اااووا يعمل ا ااو يف بلا اادا شتل ا ااي يف الشا اارو األوس ا ا ( )71وروا اام وا ا اادا وا اار العم ا اايت وتزايا ااد الاي ا ااود
االهتياديي وا رما  ،كث اً ما استُبعد هؤال العمال ارماجرو من خط ا ماياي االجتماعياي ا لومياي
أو است ادوا منما است اديف ادوديف( )72ووتيجاي لا لع ،أواادا التااارير أ العدياد مان ارمااجرين سااولوا
اسااتئناف العم اايت يف اا ااارج ،رو اام الايااود ار روا ااي عل ااا س ا رهم وعلااا س اابييت ارث ااال ،تش ا ارعلوم اااا
اربااتمديف ماان روا ا متناهلااي إ أ العديااد ماان اراوا نس اللمبااوديس ساااوروا عائاادين إ ايلنااد وهاام
معراو  ،بببا الايود ار رواي علا ا ركي عرب ا دود بس البلدين ،ل قار تألشصا واالستغ ل
()73
من جاوا اكماعاا اأجراميي
 -50ول ا اادا األجا ااور آاثر أوس ااش وطاها ااً علا ااا أس اار ارما اااجرين وما اان ار اارجح أ يبا اامم اا ا ااا
روي ا ارماجرين ،البالغي  109ب يس دوالر (أ ما يعادل  72يف ارائي من حموث اربااعديف اأاائياي
()74
الرةيي يف عاا  )2019يف ز ديف ال ار وعميت األ ال وزواج األ ال

__________

()67
()68
()69
()70
()71
()72
()73
()74
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معلوماا وارديف من منظمي العميت الدوليي
ار وايي الباميي اوو اأوبا  ،مإسباويا خب يف األمم ارت ديف يطالا بوهااا اسااتغ ل العمااال ارماااجرينم،
وشريف ص يي 26 ،سزيرا /يووي 2020
ورهي معلوماا هدمتما منظمي  ،Transient Workers Count Tooسنغاووريف
أخب ااار األم اام ارت ااديف ،مآالف ارم اااجرين الع ااالاس ع اارب الع ااا يتعرا ااو رص ااا ر ص ا يي واجتماعي ااي كب ا يف ج ارا
جائ ي كورو م 7 ،أ ر/مايو 2020
ارنظم ااي الدولي ااي للمج اريف ،مارنظم ااي الدولي ااي للمج اريف يف إ يوبي ااا تب اااعد مئ اااا ارم اااجرين العائ اادين ارتض ااررين م اان
كوويد19-م ،وشريف ص يي 9 ،سزيرا /يووي 2020
ورهي معلوماا هدمتما رابطي رجال الدين اللا وليع يف أسرتاليا رلاو ي االقار تلبشر
معلوماا هدمما ارركز اللمبود اوو اأوبا
Dilip Ratha and others, “COVID-19 crisis through a migration lens” (Washington, D.C., World

)Bank, April 2020
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 -9زايوة اللعف أمام ا نظةا اإلعرام ة
 -51يف او ه و اآلاثر االجتماعيي واالهتيااديي الشاديديف ،سايُجرب ارزياد مان الناا علاا التماا
ا مايي و/أو الب ث عن ور كبا العاير خاارج بلادا إهاامتمم وا أ تشاديد األوظماي ا دودياي
يف دول عديديف تتيح رمريب األشصا وارتجارين تلبشار ورصااً لاز ديف ارباالع الامي يطلبوااا ماابايت تيبا
اهلج اريف و ا الااووويااي ،ع ا ويف علااا اسااتصداممم رها اً أكثاار خطااوريف وأكثاار تاارد ً( )75وهااد ياازداد يف ه ا ا
البياو أيضاً تعر األشصا ارشردين هبراً وارماجرين االهتياديس لعبوديي الدين والبصريف
 -52ومن اررجح أ يؤد ارت اث معدالا البطالي ،وتعطيت شبلاا األما  ،وعادا ا ياول علاا
اااما ال اادخيت وا ماي ااي االجتماعي ااي ،إ إجبااار ارزي ااد م اان األس اار ارعيشاايي عل ااا اللج ااو إ ارارا ااس
اكشعس لل يول علا هرو  ،وهبول أسعار وائديف مرت عي للغايي( )76ووتيجاي لا لع ،هاد ُجياربو علا ا
العميت رت هتديد العنا أو أشلال أخرى من اأكراو علا سداد الاارو وهاد يااش العدياد مانمم يف
أوااث عبوديي الدين ،سا جيعيت األسر عالاي يف سلاي وار تتواصيت عرب األجيال
 -53وال تزال األدلي علا ه و ارمارساا تظمر شيئاً وشيئاً و أ وكاالا إو اذ الاااوو أواادا
أب اكماعاا اأجراميي استغلت األزمي يف ارراسيت األو من وهوعما مان خا ل االاارام يف عمليااا
اأهرا ب وائد واسشي ،واالقار تألشصا  ،لا يف ذلع ألورا االستغ ل اكنب  ،وقنيد أواراد ااع ا
يف أوشطي إجراميي( )77وعلا سبييت ارثال ،تش التاارير الاوارديف مان ارمللاي ارت اديف لربيطاوياا العظماا وأيرلنادا
الشماليي إ أ اكماعاا اأجرامياي ،وخا ل توهاا تاادت ااادماا وإوا و ارادار  ،اساتمدوت األ اال
()78
ال ين يعتمدو عاديف علا وظاا محايي األ ال واستصدمتمم يف أوشطي إجراميي ،مثيت إييال ارصدراا
 -10الاحوت يف الطلب ولى العةالة وأشكال الرق ا عاررة
 -54تأااوي إ حموعاي األدلاي الناشائي الامي تشا إ تزاياد تعار أشاد ال ئااا ااع اً ألشالال
()79
ال اارو ارعاص اريف ،ش ااجعت سال ااي ال ااوت بع ا مؤسب اااا األعم ااال التجاري ااي عل ااا اس ااتغ ل العم ااال
وتش ااميت الاطاعا اا ارعني ااي الي ااناعاا ال اامي تن ااتج وقم ااز وت ااوور ار اواد األساس اايي مث اايت األو ي ااي واألدوي ااي
وارعداا الطبيي ،المي شمدا ريف م اجئي يف الطلاا علاا العماال وتيجاي للووياد 19-والضاغ مان
أجاايت ز ديف اأوتاااج وإعاااديف هيللااي س ساايت اأمااداد يف فاايت الضااغوم ارتزايااديف الناقااي عاان ااايق الوهاات
أ را سلباً علا العمال
 -55وعلا سبييت ارثال ،أُبلع عن عديف اوتماكاا مزعومي اوو العمال يف هطاث صاناعي الا اازاا
ارطا يا ااي يف ما اااليز ويما ااا يتعلا ااق بعا اادا اسا ارتاا هاعا ااديف التباعا ااد االجتما اااع وهواعا ااد البا ا مي واليا ا ي
ارمنيت ا ااس ،وتلعم ا اايت اأا ا ااايف ار ا اارم ب ا اادو أج ا اار ،والعم ا اايت الاب ا اار  ،وض ا ا ً ع ا اان الظ ا ااروف ارعيش ا اايي
__________
()75

UN Office on Drugs and Crime (UNODC), “Impact of the COVID-19 pandemic on trafficking in
”persons: preliminary findings and messaging based on rapid stocktaking

()76

ورهتا معلوماا مادمتا من ارنظمي الدوليي رلاو ي الرو وشترب ا اوو

()77

Europol, “Beyond the pandemic: how COVID-19 will shape the serious and organised crime
landscape in the EU”, 30 April 2020; and INTERPOL, “COVID-19 impact on migrant smuggling
and human trafficking”, 11 June 2020

()78

ورهي معلوماا هدمتما إيلباا ارمللي ارت ديف التابعي للشبلي الدوليي للاضا علااا اسااتغ ل األ ااال يف البغااا
7
ويف إوتاج ارواد اأتسيي واالقار م ألورا جنبيي،

()79

Angharad Smith and James Cockayne, “The impact of COVID-19 on modern slavery”, Delta 8.7,
27 March 2020
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و ار ئمي( )80ويف جنول أوريايا ،أوادا ا لومي أب العماال يف ميانش أوتااج األهنعاي الطبياي ُمنعاوا
()81
من مغادريف اربىن وأُجربوا علا العميت لتلبيي االرت اث ار اجن يف الطلا
 -56وع ا ويف عل ااا ذل ااع ،يب اادو أ األزم ااي ه ااد أ اارا س االباً عل ااا الا اادريف عل ااا ا ااما ب ا ل العناي ااي
الواج ب ااي يف س س اايت اأم ااداد وأو ااادا التا ااارير أب بع ا ا لوم اااا لب اات مع ااداا محاي ااي شصي اايي
تنتجمااا شااركاا ياُازعم أاااا متور ااي تلعماايت الاباار ( )82ويف ارمللااي ارت ااديف لربيطاويااا العظمااا وأيرلناادا
الشماليي ،است د ت البلطاا وظاماً مؤهتاً للرتخيا يبب  ،سببما ذُكر ،اأجارا اا اااصاي إجيااد
العمااال لاطاااث إوتاااج األو يااي وأوااادا التاااارير أب النتيجااي كاواات الوهااوث يف شااا ر عاادا ك ايااي الرهابااي
()83
وعدا ب ل العنايي الواجبي مايي العمال من االستغ ل
 -11تفك ك صوانني العةل والفشل يف آل ا اإلبالغ والرصابة
 -57علا الروم من تزايد حموعاي األدلاي الامي تشا إ أ كووياد 19-أدى إ آاثر سالبيي شاديديف
علا ص ي العمال وكرامتمم وساوهمم علا اليعيد العار  ،ور هادرهتم علاا اأبا ن عان االوتماكااا
()84
كاوت دوديف ،سيث يبدو أ مثي إخ اهاً متزايداً يف آلياا وأشلال ا مايي الااووويي اوهمم
 -58وت يااد التاااارير أب هاواوس ساااوو العماايت وا مايااي االجتماعيااي تُلغااا أو تياابح أهاايت صارامي يف
بعا البلاادا الاامي مااددا يااوا العماايت أو علااات الااواوس الاامي تاانظم ا ااد األد لوجااور ورما سريااي
تلوين اكمعياا وأُبلع عان أمثلاي هلا و البياسااا الامي هاد تاؤد إ تراجاش يف فاروف العمايت يف كايت
()85
من اليس ،واهلند ،وارمللي العربيي البعوديي ،ووييت ا ،وك لع يف بع دول أمريلا ال تينيي
 -59وعا ويف علااا ذلااع ،هااد تتا ر هاادريف الوكاااالا ا لوميااي علااا رصااد اوتماكاااا ساااوو العمااال
وكش ما بتداب اأو و وروييت مبار اروارد و الربازييت ،علا سبييت ارثال ،أوادا التاارير أب وريق
الت تير ارتناايت اااا  ،ارللاا تلت اياق يف ادعاا اا الباصريف ،هارر ا اد كثا اً مان عادد عملياتا  ،يف ساس
أ التعاار ل سااتغ ل وإسااا يف ارعاملااي يف العماايت آخا يف االزد د ،لااا يف ذلااع تلنباابي للعمااال ارماااجرين
العاملس يف مزارث الب( )86ويشميت سوايل ويا ا االا الامي اكتشا تما تلاع الوكالاي يف عااا  2019الجئاس
ون اازويليس وعم اااالً مم اااجرين( ،)87م اان ب ااس ارتض ااررين بش ااديف م اان األزم ااي الي ا يي واالهتي اااديي ،ل اايإل وا ا يف
()88
بلدهم األصل بيت ويف الربازييت أيضاً

__________
()80

()81
()82
()83
()84
()85

()86
()87

()88

ILO, “COVID-19: impact on migrant workers and country response in Malaysia”, update 8 May 2020
اوظ ا ا اار www.gov.za/speeches/mec-nomusa-dube-ncube-arrest-factory-owner-manufacturing-masks-
29-mar-2020-0000
Freedom United, “Medical glove shortage sees US lift ban on company accused of forced labour”, 27
March 2020

معلوماا هدمما شترب ا اوو
معلوماا وارديف من منظمي العميت الدوليي وورهي معلوماا من شترب ا اوو
7
ورهي معلوماا هدمتما ارنظمي الدوليي رلاو ي الرو،
معلوم اااا وارديف م اان منظم ااي اجملتم ااش ار اادي  ADEREيف الربازي اايتو ووره ااي معلوم اااا م اان ارب ااادريف العاري ااي رلاو ااي
20
اكرني ارنظمي عرب الو نيي،
ملتا األماام ارت ااديف ارعا ترصاادراا واكرنااي TRACK4TIP،ياادعم وريااق الت تااير ارتنااايت ااااا يف الربازياايت
التابش لشعبي الت تير ارعنيي تلاضا علا البصريف يف است الا بعاما ااااامإل والعشارين ماان عملا علااا ملاو ااي
البصريف 4 ،سزيرا /يووي 2020
م وااايي األماام ارت ااديف لشااؤو ال جئااس ،معمليااي الربازياايت التيااد للوويااد( 19-أ ر/مااايو  1 ،)2020متااال يف:
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/C19%20Brazil%20External%20Updates%20May%2

.02020%20FINAL.pdf
GE.20-10405
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 -12أتثر األشخاص الذيئ يعانون حات تشبه العبووية

صبل كوا د19-

 -60كش ااا كووي ااد 19 -ع اان غ اراا وظمي ااي كاو اات موج ااوديف أص ا ً يف وظ اام ا ماي ااي االجتماعي ااي
والعدال ااي ،ل ااا يف ذل ااع م ااا يتعل ااق بت دي ااد أش االال ال اارو ارعاص اريف وم ساتم ااا هض ااائياً ،عل ااا ال ااروم م اان
االلتزام اااا الا اامي تعم اادا ا ااا ال اادول بت ايا ااق الغاي ااي  7-8ما اان أه ااداف التنميا ااي ارب ااتدامي( )89وتتا اات
سلوم اااا عدي ااديف واره ااي يف جم ااود التي ااد لوزم ااي ،س ااا ه ااد ي ااؤد إ مزي ااد م اان الت ا خ يف اعتم اااد
أو تن يا تااداب مناهضااي الاارو و ا ارمللااي ارت ااديف لربيطاويااا العظمااا وأيرلناادا الشااماليي ،علااا ساابييت
ارثااال ،أبلغاات آليااي اأسالااي الو نيااي عاان اا ااا بنباابي  14يف ارائااي يف عاادد الض ا ا اربلااع عاانمم يف
ال رتيف بس كاوو الثاي/يناير وآذار/مار  )90(2020وأكدا ا لومي أ ه ا هو أول اا ا يبجيت
وسااجلت اقاهاااا
منا عاااا  2016وأوا ماان ارارجح أ يلااو وتيجااي للايااود ذاا اليالي باالوويدُ 19-
()91
سا لي يف بلدا أخرى
 -61وع ويف علا ذلع ،تش التاارير إ اقاو عار أوسش وطاهاً يتمثيت يف تعطيت تادت اادماا
للن ا اااجس ما ا اان أشا ا االال ال ا اارو ارعاصا ا اريف وتيجا ا ااي هلا ا ا ا الا ا ااوت ويف الوها ا اات و با ا ا  ،تبا ا ااتمر ارمارسا ا اااا
الشا اابيمي تلا اارو ،وتت ا اااهم األواا اااث اهلشا ااي للض ا ا ا والنا اااجس ببا اابا ارصا ااا ر الي ا ا يي ،واألواا اااث
االهتياديي ار تدهوريف ،والعزلي ارتزايديف ،واآلاثر البلبيي علا الي ي العاليي ،وعدا الاتملن مان ا ياول
()92
علا ارباعديف
 -62وسارعت منظماا اجملتمش اردي إ إجياد سلول مبتلريف للوصول إ اربات يدين منماا ،علاا
الروم من اأو و ورول العديد منما إ تادت اادماا عرب اأورتوت والدعم عن بعاد ،األمار الا
كااا  ،علااا أولااا الظاان ،م يااداً لاابع الضا ا والناااجس وا أ العديااد ماان البلاادا يااتملن ماان
تلا ا ارشااوريف الااوووي ااي أو ارباااعديف الن ب اايي  -االجتماعيااي أو مواص االي التعلاايم والت اادريا بباابا ع اادا
()93
ك ايي إملاويي الوصول إ األجمزيف التلنولوجيي واأورتوت
 -63وأصب ت عملياا إعاديف األشصا الا ين تعرااوا ل قاار تألشاصا إ بلاداام األصاليي
ص ااعبي بش االيت متزاي ااد بب اابا العاب اااا ال اامي ر ااول دو إجي اااد اارو آمن ااي لع ااوديف الن اااجس إ أو اااام،
()94
تأااوي إ إو و ا دود الو نيي ال و و عدد كب من الدول
 -64ويف س ااس أ الطل ااا عل ااا ارب اااعديف يف ا ي ااول عل ااا ار ا وى والرعاي ااي الن ب اايي-االجتماعي ااي
والطبي ااي واألم اان الغ ا ائ آخ ا يف االزد د( ،)95و اار منظم اااا اجملتم ااش ار اادي ،وها ا اكم اااا الرئيبا اايي
المي تادا ه و اادماا ،تشعر تلالق من استمال روييت التمويايت إ حااالا أخارى ووتيجاي لا لع،
هااد ياُارت الضا ا معاازولس ووا هااادرين علااا الااتصلا ماان األوااااث االسااتغ ليي وارباايئي الاامي جياادو
()96
أو بمم ويما
__________
()89
()90

()91
()92

()93

()94
()95
()96
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ورهي معلوماا من الشبلي الدوليي إيبلاا  -ارمللي ارت ديف
ورهي معلوماا مادمي من ارمللي ارت ديف لربيطاويا العظما وأيرلندا الشماليي
ورهي معلوماا مادمي من مبادريف اللومنولث اوو اأوبا
ورهي معلوماا هدمما شترب ا اوو
ورهي معلوماا مادمي من مبادريف اللومنولث اوو اأوبا
اررجش و ب .
ورهي معلوماا هدمما شترب ا اوو
6
ورهي معلوماا من الشبلي الدوليي إيبلاا  -ارمللي ارت ديف،
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 -65وتختيااار ،وعلااا الااروم ماان أ ا الااي ال تازال يف مرسلااي التطااور ،واار اآلاثر ارتعاادديف األوجا
لوت مكوويد19-م علا أشلال الرو ارعاصريف واا ي ومثي ساجي مل ي إ اتاذ إجرا اا للتص يا
ماان ها و اآلاثر ماان خا ل رديااد األشااصا الا ين يعيشااو أوااااعاً شاابيمي تلاارو ،وإ التواصاايت مااش
ارعراس هل ا ااطر ،وتوو سبيت الوصول إ العدالي وسبيت االوتياف للناجس

ع م -ا عايري الدول ة وا ةارسا اجل دة الناشئة
 -1الورول إىل العدالة وسبل اتناداف
 -66إ الوصول إ العدالي وسبيت االوتياف سق أساس لض ا أشلال الرو ارعاصريف والناجس
منما ويبس التارير ارواايع لعاا  2017ال هدمتا اراارريف اااصاي ،إ جاواا التوصاياا الت يايليي
( )A/HRC/36/43مبؤولياا الدول يف ه ا اليدد ويف او ارصا ر ارتزايديف المي يبببما كوويد19-
واروجزيف يف ه ا التارير ،من الضارور أ تعازز الادول جمودهاا للوواا تلتزاماهتاا وتعماداهتا الدولياي لضاما
متلن الناجس من أشلال الرو ارعاصريف من التما العدالي وا يول علا سبيت االوتياف ب عاليي
 -67وجيا علا الدول أ تواصيت الت ايق مش مرتليب أشلال الرو ارعاصريف ومااااهتم ومعاهبتمم
عل ااا الن ااو الواج ااا( ،)97ل ااا يف ذل ااع يف س اااالا الط اواري ار روا ااي وتيج ااي ل ااوت مكووي ااد19-م(،)98
ببابا عاادا جاواز تاييااد سظاار ها و ارمارساااا( )99ومان الناسيااي العمليااي ،جيااا علااا الاادول أ تااؤمن
ماوارد ماليااي وبشاريي كاويااي لتن يا جمودهااا رلاو ااي الاارو خا ل اكائ ااي وتل اايت اسااتمراريي ها و اراوارد
سىت تتملن سلطاا إو اذ الااوو وو ها من البلطاا العامي ارعنيي من تادت اكنايف إ العدالي
 -68ويف ه ا اليادد ،يارى اراارر اااا أ الت اياااا ارالياي واسارتداد األصاول اأجرامياي ينبغا
أ تلو جز اً ال يتجزأ من التداب الشاملي أو اذ الااوو يف سياو التيد ألشلال الارو ارعاصاريف
وتشا ا التاا ااديراا إ أ حما ااوث األرتل وا ا ارشا ااروعي ما اان العما اايت الابا اار يبلا ااع  150بليا ااو دوالر
سنو ً( )100وكما الس ارلل و بوال ا يف إ ار اأجرا اا اااصاي ،ينبغا أ توجا الادول األماوال
ب عاليي او اأعماال التادرجي لل ااوو االهتيااديي واالجتماعياي والثااوياي ( A/HRC/26/28و،Corr 1
ال ا اريف  ،27و ،A/HRC/28/60و ،Corr 1ال ا اريف  )22وع ا ويف علااا ذلااع ،نلاان اسااتصداا العائااداا
اري ااادريف لتعزي ااز إملاوي ااي وص ااول ا ا ا أش االال ال اارو ارعاص اريف إ العدال ااي وس اابيت االوتي اااف ،وات اااذ
تداب ووريي للتص يا من آاثر كوويد ،19-وتن ي تداب وهائياي أوساش وطاهااً مثايت توعياي عاماي اكمماور
والشركاا التجاريي وملاو ي اأو ا من العاال

__________

()97

احمللم ااي األوروبي ااي ا ااوو اأوب ااا يف هض اايي س اايليادين ا ااد وروب ااا ،الطل ااا ره اام  ،01/73316ا ل اام ار ااؤر 26
متوز/يولي ا  ،2005ال ا اارا  89و112و وهض اايي راوتب اايا ا ااد ه اارب وروس اايا ،الطل ااا ره اام  ،04/25965ا ل اام
اليا ا ااادر يف  7كا ا اااوو الثاي/ينا ا اااير  ،2010ال اا ا اارا  285و288و وهضا ا اايي ج وآخا ا اارو اا ا ااد النمبا ا ااا ،الطلا ا ااا
رهم  ،12/58216ا لم اليااادر يف  17كاااوو الثاي/يناااير  ،2017ال ااريف 107و و لمااي البلاادا األمريليااي اااوو
اأوبااا  ،هضاايي عمااال هاساايندا برازياايت وا د اااد الربازياايت ،ا لاام اليااادر يف  20تشارين األول/أكتااوبر ،2016
اجملموعي جيم ،رهم  ،318ال اريف 319و و ،A/70/260ال اريف 29و و ،A/HRC/36/43ال اريف 15

()98

CCPR/C/128/2

()99
()100
GE.20-10405

العمااد الاادويل ااااا ت اااوو اردويااي والبياساايي ،اراااديف  4اوظاار أيضا اً يا يةةالي ةةال اةةسال واحل ة ل ة
ألس سيال( قيا يال أل ر طيال اسال واحل )،ل مل دة 15و واالت اهيي األمريليي اوو اأوبا  ،اراديف 27
.13
منظمي العميت الدوليي ،األرتل وال ار اهتياد ا العميت اكرب (جنيا ،منظمي العميت الدوليي،)2014 ،
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 -69ونلاان إ باااا االلت ازاا بضااما ا مايااي ماان أشاالال الاارو ارعاص اريف ماان واجااا المااس ا اااوو
أو ااامااا أو اسااتعادهتا وواجااا تااوو ساابيت االوتياااف( )101وارماام أ اللجنااي ارعنيااي حباااوو اأوبااا
السظاات يف تعليامااا العاااا رهاام  )2001(29بش ا عاادا التايااد أبسلاااا العمااد الاادويل ااااا ت اااوو
اردويي والبياسيي أ نا ساالا الطواري ،أ اراديف ()3(2أ) ،ارتعلاي بتاوو سابيت االوتيااف ،ينبغا التاياد اا
سىت أ نا ساالا الطواري ،ألاا متشليت التزاماً تعاهد ً يرد يف صلا العمد برمت م (ال اريف )14
 -70وبت ديااد أك اارب ،اعا ُارتف تاللت ازاا بتن ي ا تااداب ماي ااي ا ا ا الاارو أو االس ااتعباد أو العم اايت
الابر كجز من سظر ه و ارمارساا( ،)102وينبغ ت ب بيعت و الاابلي للتاييد علا أو ي ر
التزاماً إااوياً ت ماياي خا ل أزماي كووياد 19-وهناا صالو أخارى ،مثايت الربوتوكاول ارل اق تت اهياي
العم ا اايت اك ا اارب ره ا اام  29لع ا اااا  ،1930وات اهي ا ااي سا ا ااوو الط ا اايت (ار ا ااادا  24و ،)32وات اهي ا ااي سا ا ااوو
األشصا ذو اأعاهي (اراديف  )103()16تعزز ه ا االلتزاا
 -71ويتييت ووث ا مايي وسبيت االوتياف األخرى ال زمي بطبيعي الضرر ومداو ومن الضرور أ
تااادا ال اادول مباااعديف مي ااممي خييي ااً ،م ااش إي ا االعتب ااار الواجااا ل ستياج اااا احملاادديف للض ا ا
والناااجس وأوج ا اااع مم وهااد يشااميت ذلااع الوصااول ال علا وعلااا هاادا ارباااوايف إ ساالطاا هضااائيي
شتيااي ومبااتالي ،وإ اااادماا الااووويااي ،وارا وى اآلماان ،والاادعم اللغااو  ،والتاادريا والتعلاايم ،وضا ً
عاان اكاارب ارناسااا ،لااا يف ذلااع رد ا اااوو ،والتعااوي  ،وإعاااديف الت هياايت ،والرتااايي ،واااما ا عاادا
التل ارار ( ،A/HRC/36/43ال ا اراا  )104()58-57وم اان ارم اام أيض ااً أ تواص اايت ال اادول تا اادت ال اادعم
ارايل وو و من أشلال الدعم اللاويي إ منظماا اجملتمش اردي والعاا المي تاادا اربااعديف وااادماا
لوو اراد ال ا ين يتعرا ااو ألش االال ال اارو ارعاص اريف وع ا ويف عل ااا ذل ااع ،ينبغ ا لل اادول أ توس ااش وط اااو
الشا ا اا دخا ااول األجاوا ااا الا ا ين يتعراا ااو ألشا االال الا اارو ارعاصا اريف ،لا اان وا اايمم العما ااال ارما اااجرو
واألشااصا ارتجاار اام ،أو أ تضاامن هلاام مركااز اهلج اريف ،وال ساايما عناادما ال يتملنااو ماان العااوديف إ
د رهم بببا ور هيود صارمي علا الب ر وينبغ أال ين الطرد اكماع هلاؤال األواراد أبادا ،ساىت
()105
يف ساالا الطواري ،مثيت ا الي المي وراتما جائ ي كوويد19-
 -72ومن ارمم أيضاً أ وضش يف اعتبار أرج ياي أ يلاو خطار اأصاابي بلووياد 19-كبا اً جاداً
تلنببي لوشصا العالاس يف أشلال الرو ارعاصريف والعاملو األكرب سناً وأولئع الا ين يعااوو مان
ساالا ص يي وإعاهاا ساباي معراو بشليت خا ل صابي تل و ول لع ،يرى ارارر ااا
اروريف منح عيش ا ا أشلال الرو ارعاصريف أولويي يف ااضوث ل ا كوويد 19-وينبغ أ يُعطا
من اليت وتيجي و يمم إجيابيي الع ج الطيب حا ً
__________

()101

()102

()103
()104

()105
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العمد الدويل ااا ت اوو اردويااي والبياساايي ،اراااديف ()3(2أ)و ات اهيااي ساااوو الط اايت ،ارااادا  2و3و االت اهيااي
األوروبيااي اااوو اأوبااا  ،ارااادا  1و13و واالت اهيااي األمريليااي اااوو اأوبااا  ،اراااديف 2-1و واريثاااو األورياا
اوو اأوبا والشعول ،اراديف 1و
احمللمي األوروبيي اوو اأوبا  ،هضيي راوتبيا اد هرب وروسيا ،ال اريف 286
اوظاار أيض ااً اللجنااي ارعنيااي حباااوو األشااصا ذو اأعاهااي ،التعليااق العاااا رهاام  )2016(3بش ا النبااا وال تياااا
ذواا اأعاهي
اوظر أيضاً اربادي األساسيي واربااادي التوجيميااي بشا ا ااق يف االوتياااف واكاارب لضا ا االوتماكاااا اكباايمي
للااوو الدويل اوو اأوبا واالوتماكاا ااط يف للااوو الدويل اأوباي
اللجن ااي ارعني ااي حبا ااوو اأوب ااا  ،التعليا ااا العام ااا ره اام  )1986(15بش ا وا ااش األجاو ااا لوج ااا العم ااد ،ال ا اريف ،10
ورهم  ،29ال اريف 13
GE.20-10405
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 -2تدابري أوس للاخف ف مئ

أثر كوا د19-

 -73م اان األ ي ااي لل ااا الم ااس وص ااول ا ا ا أش االال ال اارو ارعاص اريف والن اااجس منم ااا إ العدال ااي
وا ماياي وو هاا ماان سابيت االوتيااف ،للاان ذلاع ال يل ا  ،أل التااداب ذاا اليالي تيامم رعاكااي
مشللي البطالي األساسيي المي سببتما جائ اي كووياد 19-ولا لع ينبغا أ تن ا الادول تاداب إاااويي
مثيت تادت ارباعديف اراليي وا واوز رؤسباا األعماال التجارياي ،وضا ً عان دعام الادخيت واسات ااهاا
الضااما االجتماااع للعمااال العااا لس عاان العماايت ماان أجاايت التص يااا ماان أ اار البطالااي ،الاامي تشااميت يف
أسوأ صورها خطر الوهوث وريبي ل سرتهاو
 -74ونلان اعتبااار ذلاع جااز اً مان االلتازاا لنااش أشالال الاارو ارعاصاريف عاان رياق معاكااي األساابال
اك ري ااي ،ل ااا ويم ااا البطال ااي ( ،A/65/228ال ا اريف  )65وه ااو يتماش ااا م ااش االلت ازاا بتعزي ااز ومحاي ااي ا ااق يف
العميت لوجا اراديف  6من لعهدل لد يلل صلاب اسال ق بص د ال قجبم عيال لثا فيا،لمب ليفلذلكل
ض رةلإاش ءلآليالللبعس ضليفل لةالفاةد ل لعمة ( )106وتلمايت ات اهياي النماو تلعمالاي وا ماياي مان
البطالي( 1988 ،رهم  )168العمد ،سياث أااا تاادا إرشااداا م يالي بشا حموعاي أوساش مان التاداب
المي يتعس علاا الادول األ اراف اتاذهاا للتياد للبطالاي ومان اليالو األخارى ذاا اليالي ات اهياي
الاضا علا عيش أشلال التمييز اد اررأيف (اراديف  ،)11واالت اهيي الدوليي مايي سااوو عياش العماال
ارماجرين وأوراد أسرهم (اراديف  )54وات اهيي ساوو األشصا ذو اأعاهي (اراديف )27
 -75وجيا اسرتاا مبدأ عدا التمييز لدى واش اسرتاتيجيي أو سياساي بشا البطالاي ومان الناسياي
العمليااي ،اجي ا علااا الاادول أ تل اايت إملاويااي وصااول عيااش العمااال ،بياارف النظاار عاان واااعمم ،إ آلياااا
مثيت دعم الدخيت ،واأع ا اا الضريبيي ،وت يا عا الديو  ،واست ااهاا الضما االجتماع
 -76وليإل لادور عيش الدول تادت ه و ارباعديف ،وظراً للت د ا االهتياديي ارعاديف واربتابيت
الغ ااام ال ا تواجم ا وم ااش ذل ااع ،تع اارتف ار اااديف  2م اان العم ااد ال اادويل اا ااا ت ا ااوو االهتي اااديي
واالجتماعيي والثااويي تأعمال التدرجي لل اوو االهتياديي واالجتماعيي ،لا يف ذلع ا ق يف العميت
()107
ول ا لع ،يا ااش عل ااا ع اااتق ال اادول األ اراف الت ازاا تت اااذ خط اواا أعم ااال ا ااق يف العم اايت إعم اااالً
كام ً ،لا يف ذلع اتاذ تداب رلاو ي البطالي الناعي عن جائ ي كوويد 19-وينبغ أ تلو ها و
ااطاواا ممدروسااي وملموسااي وموجمااي أبكاارب هاادر سلاان ماان الواااولم( )108وكمااا ذُكاار أعا و ،تتمثاايت
إسدى رو معاكي اوتاار الدول إ اراوارد ال زماي التااذ التاداب ارناسابي للتص ياا مان آاثر كووياد19-
يف االسااتصداا االسااتباه لوصااول اأجراميااي اريااادريف ماان األواراد واألشااصا االعتباااريس الا ين سوكماوا
علا جرائم تتعلق أبشلال الرو ارعاصريف
 -77وتلنباابي رؤسباااا األعمااال التجاريااي الاامي ال ت ازال تعماايت خ ا ل جائ ااي كوويااد ،19-ينبغ ا
للادول أ تل اايت تلاااوؤ واار العماايت وينبغا هلااا أيضااً أ تل اايت دوااش أرتل العماايت أجااوراً عادلااي عمااا
ي ااؤدى م اان عم اايت ،ووا ااً للي االو الدولي ااي واأهليمي ااي ذاا الي االي وتأا اااوي إ ذل ااع ،ينبغ ا إجي اااد
ف ااروف عم اايت عادل ااي ومناس اابي( ،)109تش ااميت ت ااداب محاي ااي العم ااال م اان التع اار لا االوويد ،19-والراس ااي،
وأوها اااا ال ا اران ،واأجا ااازاا اردووعا ااي األجا اار ،دو متييا ااز ونثا اايت وا اار عاا ااوتا ردعيا ااي علا ااا اوتما ااا
__________

( )106التعليق العاا للجني ارعنيي ت اوو االهتياديي واالجتماعيي والثااويي رهم  )2005(18بش ا ق يف العميت ،ال
( )107اللجن ااي ارعني ااي ت ا ااوو االهتي اااديي واالجتماعي ااي والثااوي ااي ،التعلي ااق الع اااا رها م  )1990(3بش ا بيع ااي التزام اااا
الدول األ راف ،ال اريف 2
( )108اررجش و ب
( )109العمد الدويل ااا ت اوو االهتياديي واالجتماعيي والثااويي ،اراديف 7
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التشريعاا اكنائيي وتشريعاا العميت ،واأب ن ال ايت من جاوا الشركاا التجاريي ،ال سيما تلع المي
تاش يف و إل س سيت اأمداد ،عن ااطواا ارتص يف للتيد ألشلال الرو ارعاصريف( ،)110رهاً م يديف
لث ا الشااركاا وأرتل العماايت عاان اوتمااا ه اواوس ومعاااي العماايت وعاان االا ارام يف سارساااا نلاان أ
تندرج امن أشلال الرو ارعاصريف
 -78وماان ارشااجش أ بع ا ارمارساااا اكيااديف باادأا تظماار علااا اليااعيد الااو يف عيااش أ ااا
الع ااا ويف سزيرا /يووي ا  ،2020كاو اات  190دول ااي وإهليم ااا ه ااد خطط اات أو رس اات أو اعتم اادا 937
تاادب محايااي يف إ ااار التيااد للوويااد ،)111(19-ويف أوروت ،اسا ُارتع اوتباااو ارااارر ااااا إ عاادد ماان
ها و التااداب بينمااا ااطاواا الاامي ات ا هتا كاايت ماان إيطاليااا والربتغااال ،وضا ً عاان دول أخاارى يف االرا اد
األورويب ،لتبا ااويي واا ااش وا ا ارايما ااس وتا ااوو إملاويا ااي ا يا ااول علا ااا ااا اادماا اليا ا يي ،والضا ااما
االجتماااع  ،واالسااتارار يف العماايت والباالن( )112ويف أوريايااا ،أوااادا التاااارير أب كااابو و ا د وتووااو
هاادمتا مباااعديف ماليااي للعمااال و ا النظاااميس( ،)113ويف الباانغال ،تعاوواات منظماااا اجملتمااش اراادي مااش
ا لومي لضما إدراج استياجاا ت مي اللتاتيا اررومس علا التبول يف الربامج الو نيي الراميي إ
التيااد لااوت كوويااد )114(19-ويف أمريلااا ال تينيااي ،تعلااا ارلباايع علااا واااش اسارتاتيجيي لتااادت
الا اادعم ألصا ا ال مؤسبا اااا األعما ااال التجاريا ااي اليا ااغ يف واألشا ااصا األكثا اار هتميشا ا اً الا ا ين يعا اااوو
ال ا اار( )115وأوش ا ا ب ا و س ااندا ماي ااي  3م ي ااس أس اريف ا ااعي ي وه ا ت اادوش معاش اااا تااعدي ااي للب ااار
الباان( )116ويف آساايا ،أوشا ا ال لبااس سزمااي كوويااد 19-الاامي تشااميت الاادعم ارااايل للمعاازولس يف ا جاار
الي ( ،)117وهدمت اليات مدووعاا رريف واسديف للايت مان العماال ارنازليس والعماال ارمااجرين الا ين
أصااب وا عااا لس عاان العماايت( )118ويف الشاارو األوسا  ،تااادا هطاار وارمللااي العربيااي البااعوديي خاادماا
()119
ال ا الطيب وا جر الي حا ً روا نيمما وللعمال ارماجرين
 -79وينبغا االعارتاف ا و التاداب وو هااا علاا وطاااو واساش ،ألاااا نلان أ ت ااا مان مبااتوى
عاادا االسااتارار الا يعاااي منا النااا وتلتااايل ماان اااع مم إزا أشاالال الاارو ارعاصاريف ومااش ذلااع،
يظم اار بع ااد م اادى م م ااي ووعالي ااي ه ا و الت ااداب يف معاك ااي آاثر كووي ااد 19-ومحاي ااي العم ااال ول ا لع،
سيواصيت ارارر ااا رلييت استجاتا الادول للاوت خا ل وارتيف واليتا بغياي ردياد أوضايت ارمارسااا
وتادت التوجيماا ،عندما يلو ذلع م يداً
__________

 1و3

( )110اربادي التوجيميي بش األعمال التجاريي وساوو اأوبا  ،اربدآ
( )111معلوماا وارديف من منظمي العميت الدوليي
( )112االر ا ا ا ا اااد األورويب ،ال ا ا ا ا ا كووي ا ا ا ا ااد 19-عل ا ا ا ا ااا حتمع ا ا ا ا اااا ارم ا ا ا ا اااجرين 24 ،سزيرا /يووي ا ا ا ا ا

2020

مت ا ا ا ا ااال يف:

https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/covid-19s-impact-on-migrant-communities

()113

منظم ااي العم اايت الدولي ااي ،مخط ا ا ماي ااي االجتماعي ااي رواجم ااي أزم ااي كووي ااد19-م يف عي ااش أ ااا الع ااا مت ااال

يف:

www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3417

()114
()115
()116

ورهي معلوماا هدمتما ارنظمي الدوليي رلاو ي الرو
ورهي معلوماا هدمتما ارلبيع
Maximo Torero Cullen, “COVID-19 and the risk to food supply chains: how to respond?”, Food
and Agricultural Organization of the United Nations, 29 March 2020

()117
()118
()119

20

منظمي العميت الدوليي ،مخط ا مايي االجتماعيي رواجمي وت كوويد19-م يف البلدا الناميي،
منظما ااي العما اايت الدوليا ااي ،خطا ا ا مايا ااي االجتماعيا ااي رواجما ااي أزما ااي كوويا ااد :19-اسا ااتجاتا الا اادول واعتبا اااراا
4
البياساام ،أاوا علا ا مايي االجتماعيي 23 ،ويبا /أبرييت ،2020
منظمي العماايت الدوليااي ،ا مايااي االجتماعيااي للعمااال ارماااجرين اسااتجابي اااروريي ألزمااي كوويااد ،19-إلاااا الضااو
5
علا ا مايي االجتماعيي 23 ،سزيرا /يووي ،2020
4
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 -80ويف سااس أ الاادول مبااؤولي يف ارااااا األول عاان اااما امتثااال مؤسباااا األعمااال التجاريااي
للمعاااي الدوليااي ،ينبغ ا للاطاااث ااااا أ يلتاازا تربااادي التوجيميااي بش ا األعمااال التجاريااي وساااوو
اأوبا تن ي إ ار األمم ارت ديف ارعنو ما مايي واالسرتاا واالوتيافم وينطباق ها ا بيا ي خاصاي
علا اما العنايي الواجبي يف حال ساوو اأوبا واما أال تلو أشلال الارو ارعاصاريف جاز اً مان
()120
س سيت التوريد وسارساا التوفيا اااصي ا
 -81وأ اياد عاادد ماان الشااركاا الاادعويف للعماايت الاامي أ لاتمااا منظمااي العماايت الدوليااي يف حااال صااناعي
ار بإل( )121وهد دعمت بع الشركاا اروردين يف ا يول علا التموييت ،وهدمت مدووعاا مبلريف
لشا ااركاا التوريا ااد الضا ااعي ي اليا ااغ يف وارتوسا ااطي ربا اااعدهتا يف البا اايولي اراليا ااي وإاسا ااي تا اادوااا واديا ااي
إسعاويي( )122وقدر اأشاريف أيضاً إ أ بع العمال جن وا ،من خ ل رابطااا واااتا العماال ،يف
ال ت اااو علااا خطا محايااي مباشاريف مااش الشااركاا وعلااا ساابييت ارثااال ،توصاالت واابااي عمااال ار بااإل
والنبيج يف اكنول األوريا  ،وه واابي عمال ار بإل والنبيج التابعي الرااد الياناعاا العاار  ،إ
ات او مش أرتل العميت لضما ستي أسابيش من األجر اللاميت لا  80 000عاميت يف الوهت ال تبتعد
وي ا الااب د ل و ا و( )123ورواام الرتسيااا ا و اربااادراا وو هااا ماان اربااادراا الاامي تتص ا ها الشااركاا
وأرتل العميت ،جيا رلييت مدى م متما ووعاليتما بعنايي
 -3الالامئ والاعاون الدول ان
 -82إ ابش ا ماياي مان الارو( )124الامي تبار علاا اكمياش يعازز االلتازاا تلتعااو  ،وهاو ماا تانا
عليا ا ار اااديف  2ما اان العم ااد ال اادويل ااا ااا ت ا ااوو االهتي اااديي واالجتماعيا ااي والثااوي ااي وتأاا اااوي إ
ارباعديف اراليي ارباشريف ،نلن للمباعديف اراليي والتانيي والطبياي ،مثايت تاوو األدوياي واللااسااا وأجمازيف
التن إل اليناع ومعداا ا مايي الشصييي ،أ ررر اروارد ال زمي لدعم مؤسباا األعمال التجاريي
والعمال علا اليعيد احملل
 -83ومن اربتيول أيضاً ت يا العاوتا االهتياديي وو ها من التداب الابريي ار رواي علا
بع ا ا ال ا اادول مؤهتا ا اً أ ن ا ااا اوتش ا ااار ال ا ااوت وكث ا ا اً م ا ااا يل ا ااو هل ا ا و الت ا ااداب آاثر س ا االبيي عل ا ااا محاي ا ااي
ساااوو اأوبااا وتعزيزهااا( ،)125لااا يف ذلااع ا ااق يف العماايت( ،)126ألاااا نلاان أ تااؤد  ،يف علااي أمااور،
إ وش ااو اهتي اااداا و ا وظامي ااي و/أو و ا هاوووي ااي يش اايش ويم ااا االس ااتغ ل( )127وع ا ويف عل ااا ذل ااع،
__________

()120

ول
اوظر .www.ilo.org/global/topics/coronavirus/sectoral/WCMS_744285/lang--en/index.htm
11
ورهي معلوماا هدمتما ارنظمي الدوليي رلاو ي الرو،
ار اااد الي ااناعاا الع ااار  ،مار اااد ارنب ااوجاا يف جن ااول أورياي ااا ي ااوز بض ااما األج اار اللام اايت خ ا ل اأو ا و
بببا و و كورو م ،وشريف ص يي 26 ،آذار/مار 2020

()125

ارارر ااا ارع تأل ر البليب للتداب الابريي االو راديي يف التمتش حباوو اأوبا  ،م كريف توجيميي بش ساوو اأوبا
(أ ر/مايو  )2020متال يفwww.ohchr.org/Documents/Issues/UCM/UCMCOVID19Guidance Note.pdf :
اللجني ارعنيي ت اوو االهتياديي واالجتماعيي والثااويي ،التعليق العاا رهم  )1997(8بش الع هي بااس العاااوتا
االهتياديي واسرتاا ا اوو االهتياديي واالجتماعايي والثااويي ،ال اريف 3

()121
()122
()123

ث علا مناهشاا أكثر ت يي ً ،اوظر

 A/HRC/30/35وA/HRC/35/37

(Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain), Judgment, I.C.J )124
)Reports 1970, p. 3 (paras. 33–34

()126

(Ioana Petrescu, “The effect of economic sanctions on the informal economy”, Management Dynamics )127
in the Knowledge Economy, vol. 4, No. 4 (December 2016); and Bryan Early and Dursan Peksen,
“Searching in the shadows: the impact of economic sanctions on informal economies”, Political
)Research Quarterly, vol. 72, No. 4 (December 2019
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تاؤ ر ها و التااداب ال ا اًكبا اً علااا التضااامن والتعااو الاادوليس يف ملاو ااي كوويااد ،19-وهاو مااا أهاار با
()128
ارارر ااا ارع تأل ر البليب للتداب الابريي االو راديي علا التمتش حباوو اأوبا
بواول ُ

 -84وتأااوي إ ذلع ،تاؤد الشاراكاا باس أصا ال اريال ي ارتعاددين ،مثايت الت االا ،7-8
والوكاااالا ارتصيي ااي اررتبط ااي تألم اام ارت ااديف وارؤسب اااا ارالي ااي الدولي ااي ،دوراً هاما اً يف مب اااعديف ال اادول
علاا واااش وتن يا سياساااا تركااز علااا الاضااا علااا أشاالال الاارو ارعاصاريف ،بباابيت منمااا رلياايت البيااا ا،
والتوجي البياسايت ،وتبادل ارمارساا اكيديف والانُمج اربتلاريف وعلاا سابييت ارثاال ،ماا وتان صاندوو األمام
ارت ديف االستئماي للتربعاا من أجيت ملاو ي أشالال الارو ارعاصاريف ،الا ياادا اربااعديف ،مان خا ل
اكماااا ال اعلااي احملليااي يف اجملتمااش اراادي ،آلالف األشااصا الا ين عاااووا ماان شااليت ماان أشاالال الاارو،
يتواص اايت م ااش اكم اااا ارتلاي ااي رن ا ا يف أورياي ااا واألم كت ااس وآس اايا واحمل ااي اهل ااادي وأوروت م اان أج اايت و ام ا م
استياجاهتا والت د ا التشغيليي علا و أوضيت ،واستباو االستياجاا التمويليي يف اربتابيت
 -85وتأاااوي إ ذلاع ،يااادا كايت مان البنااع الادويل وصااندوو النااد الادويل الاادعم اراايل للاادول
للتيا ااد للوويا ااد ،19-عا اان ريا ااق دعا اام االهتيا اااداا الو نيا ااي( )129وتعزيا ااز الا اربامج االجتماعيا ااي الا اامي
تبا ااتمدف أكثا اار النا ااا اا ااع اً( )130وكما ااا أكا اادا للجنة ةةال ملعنية ةةالاب اة ةةسال ق بصة ة د ال قجبم عية ةةال
لثا فيا،ليفليعلياه ل لع ملر مل ،18ينبغ هل و ارؤسباا اراليي وو ها أ تل ايت إدراج محاياي ا اق يف
العماايت ومنااش أشاالال الاارو ارعاصاريف يف سياساااهتا اأهراااايي وات اهاهتااا االئتماويااي (ال ااريف  )53ويلتبا
ه ا األمر أ يي خاصي خ ل جائ ي كوويد19-

خامسا -اتسانااعا والاور ا
ألف -اتسانااعا
 -86كانت الدول بط ئة يف الوااء ابلازاماهتا ا اعلقة كااحة الرق والوااء ابتلازاما العا ة
اليت صطعاها ولى نفسها للوااء ابلغاية  7-8مئ أهداف الانة ة ا سادامة ا اة،ل يف القلزاء ولزى
الس ززخرة وإ ززاء ال ززرق ا عار ززر ال ززول و ززام  2030وإ ززاء وة ززل األطف ززال لة ز ز أش ززكاله ال ززول
وام  .2025ومئ ا رعح أن يؤوي كوا د 19-إىل مزيد مئ اإلبطاء يف هزذ العةل زة ووكزس مسزار
الاقدم الذي أُحرز ابلفعلي إذا مل تاخزذ الزدول خطزوا حق ق زة وحالزة للاعج زل لهووهزا الرام زة
إىل مكااحة الرق وون مزيد مئ الاأخري .وكشفت اآلاثر اتعاةاو زة  -اتصادزاوية للزوابء ابلفعزل
ثغزرا يف تززدابري الادززدي الوطن ززة ألشززكال الززرق ا عارززرةي ززا تسززبب يف زايوة تززدهور األو ززاع
اهلشة لللحااي والناعني واألشخاص الذيئ يواعهون خطر الاعرض هلذ ا ةارسا  .وت مي،ل ودم
الق ام ِّ
أبي وةل أحد اخل ارا .
__________

()128
()129

ارااارر ااااا ارعا تأل اار البااليب للتااداب الاباريي االو راديااي يف التمتااش حباااوو اأوبااا  ،ما كريف توجيميااي بشا
ساوو اأوبا يف سياو كوويد( 19-أ ر/مايو )2020
البن ااع ال اادويل ،محموع ااي البن ااع ال اادويل تطل ااق أو عملي اااا ال اادعم اليا ا الط اااري ارتعل ااق ب ا ا و ك ااورو  ،تعزيا ازاً
السااتجاتا البلاادا النامياايم ،وشاريف صا يي 2 ،ويبااا /أبرييت 2020و وصااندوو الناااد الاادويل ،ارباااعديف اراليااي وت يااا
أعب ا ااا خدم ا ااي ال ا اادين يف س ا ااياو كووي ا ااد 19-مت ا ااال يفwww.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID- :
Lending-Tracker

(Kristalina Georgieva, Managing Director, IMF, “The Great Reset”, remarks to the World Economic )130
Forum 2020, Geneva, 3 June 2020
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 -87ويقر ا قرر اخلاص ابلاحداي اهلائلة اليت تواعههزا الزدول واجلهزوو الزيت بُزذلت للادزدي
لزاثاثر ا اعزدوة اجلوانزب وا عقزدة للززوابء .غزري أن هنزات ترابطز ا وث قز ا بزني ارتفزاع مسزاواي الفقززري
ومعدت البطالة غري ا سبوصةي وتفاصم أوعه ودم ا ساواةي والاعزرض لالسزاغالل وسزوء ا عاملزة.
ومززئ األة ززة كززان أن تاخززذ الززدول اآلن تززدابري كاا ززة للاخف ززف مززئ ا خززاطر ا ازايززدة ألشززكال
الرق ا عاررة يف األعل الطويل.
 -88كوا ززد 19-وت ي ززال ياعززني تق ز م األثززر الكامززل لز ز كوا ززد 19-يف األشززهر والسززنوا
ا قبلة .وحتق قا هلذ الغايزةي هنزات حاعزة ملحزة إىل إعزراء ا زيزد مزئ البحزوة القائةزة ولزى األولزة
الب اان وحتل لها .وس وارل ا قرر اخلاص وراسة أثر كوا د19-
وا اةحورة حول اللحاايي و
ولى أشكال الرق ا عاررة وتقزد تقريزر ونهزا بغ زة تو ز ح معزايري ومبزاوا حقزوق اإلنسزان ذا
الدلة وموارلة و تور ا بشأن الادابري الالزمةي ابتساناو إىل أصوال الناعني.

ابء -الاور ا
 -1الورول إىل العدالة وسبل اتناداف
أشكال الرق وحتديد اللحااي
 -89جيب ولى الدول أن تسارع إىل تك ،ف عهووها ن
ويززاياهمي بسززبل منهززا و ز خطززة وةززل وطن ززة .ورغززم حمدوويززة ا ززواروي جيززب أن توارززل الززدول
الاحق ق م ا سؤولني وئ أشكال الرق ا عاررة أثناء عائحة كوا د 19-ومقا اهتم ومعاصباهم.
 -90وجيب أن تااح لألاراو الزذيئ ياعر زون ألشزكال الزرق ا عارزرة إمكان زة ماسزاوية واعالزة
للورول إىل العدالة وسبل اتنادزاف .ويشزةل ذلزك تزدابري ملةوسزة للةسزاودة القانون زة والطب زة
واتعاةاو ة وتدابري ياية مدةةة لالب ة اتحا اعا احملدوة للناعنيي م إيالء اتوابار الواعزب
ألوعزه زعفهم وحالزة وزدم اتسزاقرار الزيت يع شزو اي وون ا ززي زا يف ذلزك الاة زز ولزى أسزاس
و اهلجرة.
 -91وابلنظر إىل ارتفاع خطر اإلرابة بكوا د19-ي ينبغي إيالء األولويزة جلة ز األازراو الزذيئ
مت حتديززدهم ولززى أ ززم انعززون مززئ أشز كال الززرق ا عارززرة يف احلدززول ولززى اخابززار الكشززف وززئ
ا رضي والعالج الطيب اجملاين إذا كانوا مدابني.
 -92وينبغززي للززدول أيل ز ا أن تعزززز الاحق قززا ا ال ززة واسززرتواو األرززول اجلنائ ززة كجزززء م ززئ
ت ززدابري إنف ززاذ الق ززانون إزاء أش ززكال ال ززرق ا عار ززرة م ززئ أع ززل ت س ززري الور ززول إىل العدال ززة وس ززبل
اتناداف بقدر كاف.
 -2زايوة الدوم ا خدص نظةا اجملاة ا دين ومقدمي اخلدما احلكوم ة
 -93جيززب أن يُقزدنم نظةززا اجملاةز ا ززدين وا سززاج بني األوائززل الززذيئ يعةلززون يف الوكززات
احلكوم ززة مززا يكفززي مززئ الززدوم وا ززوارو للاك ززف مز الاحززداي الاشززغ ل ة السززريعة الاغززري بسززبب
الوابءي ولالساجابة لالحا اعا ا ازايدة لللحااي.
 -94وولززى الدززع د العززا يي ُحتززب الززدول بقززوة ولززى موارززلة تقززد الززدوم بززاورا مكااحززة
الززرق الززيت تركززز ولززى معاجلززة األسززباب اجلذريززة هلززذ اجلزرائم وتقززد ا سززاودة الشززاملة لللززحاايي
ا يف ذلك مئ خالل ووم رندوق األمم ا احدة اتسائةاين للاربوا مئ أعل مكااحة أشزكال
ِّ
الرق ا عاررة.
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 -3تدابري أوس للاخف ف مئ

آاثر كوا د19-

 -95ينبغي للدول أن تقدم إىل ا عر ني خلطر أشزكال الزرق ا عارزرة ووةزا مدزةةا خد دز ا
للاخف ززف مززئ آاثر كوا ززد 19-م،ززل ووززم الززدخلي وبف ززف وززبء الززديئي واإلوفززاءا اللززريب ةي
واساحقاصا اللةان اتعاةاوي األوس نطاصا.
العةال الذيئ يعانون مئ البطالة نا جة
 -96وجيب تقد هذا الدومي وون أي ا زي إىل
تدابري اإلغالق .وجيب إيالء اهاةام خزاص لفئزا حمزدوة معر زة للخطزري ب نهزا النسزاءي والعةزال
ا هاعروني والسكان األرل وني وائا األصل ا ي والالعئوني وطالبو اللجوءي وا شروون واخل ا
أو وززدميو اجلنسز ةي والعةززال مززئ كبززار السززئي والعةززال ذوو اإلواصززةي والعززاملون يف اتصادززاو غززري
النظاميي والعاملون حلساهبم اخلاصي والعةال ا ول ون وا ؤصاون.
 -97ووززالوة ول ززى ذلززكي جي ززب أن يك ززون العةززال ا ه ززاعرون وغ ززريهم مززئ األش ززخاص ال ززذيئ
ت ياةاعون بو اإلصامة النظامي صاوريئ ولى احلدول ولزى الروايزة الدزح ة والاةزاس ا سزاودة
وون الاعرض خلطر اتحاجاز أو الرتح ل .وت ينبغي أبدا تنف ذ وةل ا طرو اوي.
 -4اتما،ال لقوانني العةل وإنفاذها
 -98ينبغي للدول أن تاةسك بقوانني العةل وأن تكفزل إنفاذهزاي بسزبل منهزا اإلبزالغ الزذا ي
م ززئ أع ززل احلف ززاق ول ززى حق ززوق العة ززال ومنز ز مؤسس ززا األوة ززال الاجاري ززة وأرابب العة ززل م ززئ
اساغالل موظف هم.
 -99وجيب ولى الدول أن تسارع إىل تعزيز إوارة العةل وإنفاذ صوان نه للةان إعراء وةل ا
الافاز ا اعلقززة ابلعةززل ولززى الدززع د الززوطين ولززى لززو سززري واعززال .وينبغززي أن تركززز وةل ززا
الافاز ز هز ززذ ولز ززى ررز ززد حالز ززة العةز ززالي ز ززا يف ذلز ززك يف القطاوز ززا األك،ز ززر ور ز ززة لظز ززروف
العةل اتساغالل ة.
 -100ينبغززي أن تلززةئ الززدول الانف ززذ الفعززال للةبززاوا الاوع ه ززة ا اعلقززة ابألوةززال الاجاريززة
وحقززوق اإلنسززان .وينبغززي هلززا أيلز ا أن تَاخززذ خطززوا إلذكززاء الززووي أبشززكال الززرق ا عارززرة يف
أوسززاش شززركا األوةززال الاجاريززةي وأن تعةززل معهززا للززةان تق ز م ا خززاطر الززيت يواعههززا العةززال
اللعفاء والاددي هلذ ا خزاطر بطريقزة اعل زة وشزاملةي و زةان بزذل العنايزة الواعبزة ا ةزا ياعلزق
ةارسا الشراءي و ةان رون إعراءا الاوظ ف بشكل كاف مئ ا ةارسا الشب هة ابلرق.
 -5الالامئ والاعاون الدول ان
 -101يف أوقاب وووة األمني العام إىل إواوة البناء ولى لو أاللي( )131ينبغي للدول أن تنظر
يف احا اعا األاراو األك،ر تلررا مئ الوابء وا عر ني لهي وأن تزيد ا وارو ا ااحة للعامل الناميي
ا يف ذلك مئ خالل رندوق النقد الدويل وجمةووة البنك الدويل وغريةزا مزئ ا ؤسسزا ا ال زة
الدول ززة .وينبغ ززي أن تُززدرج معاجل ززة األس ززباب اجلذري ززة ألش ززكال ال ززرق ا عار ززرة يف اسز زرتات ج ا
الاةويل الناجتة.

__________

()131
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 -102وينبغي للدول أيل اي أثناء اناشار الوابءي أن بفف مئ العقزواب اتصادزاوية وغريهزا مزئ
الادابري القسزرية ا فرو زة ولزى بعزد الزدولي ا زب حتةزي زحااي أشزكال الزرق ا عارزرةي وانز
اساغالل أشخاص آخريئ ابساخدام تلك ا ةارسا .
 -103وينبغي الاعج ل يف الاعاون الدويل م الاحزالف  7-8والشزراكا األخزرب بزني أرزحاب
ا دلحة ا اعدويئي اليت تلزم الزدولي واجملاةز ا زديني وا نظةزا الدول زةي وغريهزا مزئ أرزحاب
ا دلحةي بغ ة اتتفاق ولى اسرتات ج ة وا ة مشرتكة كااحة الرق وتنف ذها.
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