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اإلنسززززززاني ا دن ززززززة تعزيززززززز ويايززززززة   زززززز  حقززززززوق 
والس اسزز 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  
اً معنياااا اً خاصاااا اً مااااارر  ، عااااس حلااااإل ساااااوو اأوبااااا  تومااااو  أوبوكاااااا2020يف آذار/ماااار   

  وهاا ا 2020أ ر/مااايو  1أبشاالال الاارو ارعاصااريف، لااا يف ذلااع أساابا ا وعواهبمااا  وتااو  مماماا  يف 
  التارير هو أول تارير يادم  إ  اجمللإل

سد ااا  مااار  وااا و  كاااورو  ويتضااامن هااا ا التاريااار المااا ا ورلاااي ا عااان األ ااار الااا   أ 
علااا األشاالال ارعاصااريف للاارو وارمارساااا الشاابيمي تلاارو، وتوصااياا بشاا   اللي يااي  (19-كوويااد)

حملااي عامااي عاان اً الاامي نلاان  ااا رصتلااا أصاا ال ارياال ي التص يااا ماان أ اار الااوت   ويتضاامن أيضاا 
ارعاصااريف، لااا يف ذلااع أساابا ا أساااليا العماايت الاامي يعتاازا ارااارر ااااا  اكديااد ارعاا  أبشاالال الاارو 

 وعواهبما، تن ي ها والرتويج هلا خ ل ورتيف واليت  
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 مقدمة -أوتا  
اً خاصاا اً ، عااس حلااإل ساااوو اأوبااا  تومااو  أوبوكاااا ماان اليااات  مااارر 2020يف آذار/مااار   -1

  ويعارل 2020أ ر/ماايو  1أبشلال الرو ارعاصريف، لا يف ذلع أساباب  وعواهبا و وتاو  مماما  يف اً معني
ارارر اااا  عان امتناوا  للثااي الامي وااعما اجمللاإل ويا  بتللي ا   ا و الوالياي  ويااديا ها ا التاريار عماً  

شاالال الاارو ارعاصااريف، لااا يف ، الاا   جاادد وياا  اجمللااإل واليااي اراارر ااااا  ارعاا  أب10/42 باارار اجمللااإل
 ذلع أسبا ا وعواهبما 

 ، 19-ويف اااو  الت اااد ا اليااا يي واالجتماعيااي واالهتيااااديي العارياااي الاامي يطرسماااا ت شااا  كووياااد  -2
يب ث ارارر ااا  يف ه ا التارير كي يي م اهمي ه و األزمي ألوج  الضعا الاائماي إزا  أشالال الارو 

ويبااس آاثرو علااا مااا  19-ارصااا ر اكديااديف الاامي يتباابا  ااا كوويااداً ارعاصااريف  وداادد ارااارر ااااا  أيضاا 
ااا وايل    (1)بااايت ت شااا  ارااار ملياااو  شاااصا كااااووا عاااالاس يف أواااااث العبودياااي ا ديثاااي ه 3,40ياااادر با

 وتأااوي إ  ذلع، يتضمن التارير ورعاً موجزاً يعر  أساليا عميت ارارر ااا  ارعس سديثاً 
ويااود ارااارر ااااا  أ  يعاارل عاان تاااديرو العميااق وإعجاباا  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 
وديااي الاادين،   وماان خاا ل عملمااا ارواااايع ، علااا ساابييت ارثااال، بشاا   عمالااي عب2020و 2014عااام  

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 

ز راا هطريااي رةيااي، هاادمت رلاايً   10  وماان خاا ل عملمااا ااااا  ببلاادا   اادديف و2030حبلااول عاااا 
اثهبي يف األوااث الاطريي ول تات االوتبااو إ  الشاواويت والاضاا  احمليطاي تلارو وارمارسااا اً هيماً وأولار 

 الشبيمي تلرو يف تلع الز راا، للنما هدمت أيضاً توصياا بنا يف وعمليي ارن ا 

 األنشطة ذا  الدلة ابلوتية -اثن اا  
ن التارير ارابيت ال   سُيادا إ  اكمعيي العامي األوشطي المي ااطلش  ا ارارر ااا ، يتضم -4

لا يف ذلع أوشطي ارلل ي الباباي تلواليي، أورمي   وال، منا  تاادت تاريرهاا األخا  إ  حلاإل سااوو 
  2020اأوبا  يف دورت  الثاويي واألربعس وسىت سزيرا /يووي  

رسااالي تالشاارتا  مااش ملل ااس آخاارين  11 ااار الاازم ، أسالاات ارااارريف اااصااي وصاا ل هاا ا اأ -5
 بوال ا، تسم أوراد تعراوا ألشلال الرو ارعاصريف 

مقاربة وأسال ب وةل ا قرر اخلاص ا عين أبشكال الرق ا عاررةي  زا يف  -اثل،اا  
 ذلك أسباهبا ووواصبها

، سيواصاايت اراارر ااااا  دراسااي عيااش أشاالال الاارو 10/42لااارار حلااإل ساااوو اأوبااا  اً وواا  -6
ارعاصريف وارمارساا الشبيمي تلرو وتادت تاارير عنما، وخباصي تلع احملدديف يف االت اهيي اااصي تلرو 

__________ 

وارنظماااي الدولياااي للمجاااريف، التااااديراا العارياااي للااارو ارعاصااار  م ومؤسباااي ملااانمر أساااراراً منظماااي العمااايت الدولياااي،  (1)
  (2017)جنيا، ملتا العميت الدويل،  البصريف والزواج الابر 
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،  1956 تلاارو لعاااا واالت اهيااي التلميليااي أبطااال الاارو وقاااريف الرهيااق واألعااراف ارمارساااا الشاابيمي    1926لعاااا  
 وعيش اربائيت األخرى المي تناوهلا يف البابق ال ريق العاميت ارع  أبشلال الرو ارعاصريف  

وسيبتلشااااا ارااااارر ااااااا  شتلااااا مظاااااهر أشاااالال الاااارو ارعاصااااريف تالساااات اديف ماااان عماااايت  -7
 أس و ، ولعاكي الاضا  اكديديف والناشئي 

جاً تركز علا الض ا /الناجس وتراع  البن وووث اكنإل  وسيعتمد ارارر ااا  يف عمل  اُُ  -8
بشااا   رويااايت عارناااا  خطاااي التنمياااي ارباااتدامي  1/70ويف هااا ا اليااادد، سيبرتشاااد باااارار اكمعياااي العاماااي 

، المي سددا ويما اكمعيي العامي ال ئاا الضعي ي المي جيا متلينما  ويف إ ار تيب  اتبااث 2030 لعاا
 ا ، سيتواصااايت اراااارر اااااا  أيضااااً ماااش ملل اااس آخااارين باااوال ا وماااش هيئااااا ااااج يركاااز علاااا الضااا 

بغيااي الاارتويج لاانمج منبااق وموسااد يماادف إ  اً و يااا اً معاهااداا ساااوو اأوبااا  وينبااق معماام تنباايا
 الاضا  علا أشلال الرو ارعاصريف 

يركاااز الوالياااي علاااا ويعتااازا اراااارر اااااا ، مااان خااا ل ز راتااا  الاطرياااي وتاااااريرو اروااااايعيي، أ   -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  

صااالييو واألشااصا  ذوو اأعاهاايو وكباااار وارشااردو  داخلياااو وعاادنو اكنباااييو واألهلياااا والشااعول األ
الباااانو واألشااااصا  الاااا ين ال ماااا وى هلاااام، لاااان واااايمم األ  ااااال الاااا ين يعيشااااو  يف الشااااوارث  وسااااياد  ا 

األول للمااااارر ااااااا  إ  اكمعيااااي العامااااي حملااااي عامااااي عاااان الرتكيااااز الاااا   سينيااااا علااااا هاااا و  التارياااار
 اجملموعاا احملدديف 

ا صادر عن حلاإل سااوو اأوباا ، سايجر  اراارر اااا  لتللياً وع ويف علا ذلع، وووا -10
، مااش الرتكيااز بوجاا  خااا  علااا 2030ماان خطااي عاااا  8مواااايعيي بشاا   التن ياا  ال عااال للماادف  حبااواثً 

، الاامي تشااميت اتاااذ تااداب  ووريااي ووعالااي للاضااا  علااا العماايت الاباار  وإاااا  الاارو ا ااديث 7-8الغايااي 
 واالقار تلبشر 

وسيبعا ارارر ااا  بيوريف استباهيي إ  التعاو  البنا  وارثمر مش شتلا اكماا ا لومياي  -11
وا لومياااي الدولياااي وماااش اجملتماااش ارااادي واكماااااا األكادنياااي والاطااااث اااااا  يف عياااش مناااا ق العااااا   

مااااي والتعاااااو  ال عااااال بااااس أصاااا ال ارياااال ي هااااؤال  أكثاااار أ يااااي ماااان أ  وهاااات مضااااا يف سااااياو األز 
  19-االهتياديي المي تتلشا بببا كوويد - االجتماعيي

 حتل ل أويل لاأثري مرض اريوس كوروان ولى أشكال الرق ا عاررة -رابعاا  
 اهلدف وا نهج ة -ألف 

م علا عيش شرائح البالا  يف العاا ، للان 19-أ را األزمي و  ارببوهي المي سببما مكوويد -12
يف  يااااديي للمااار  كاوااات اااااريف بشاااليت خاااا  أبولئاااع الااا ين كااااووا أصااا ً العواهاااا االجتماعياااي واالهت

أوااث هشي هبيت األزمي  ويشميت ذلع األشاصا  الا ين كااووا عاالاس يف أواااث شابيمي تلارو، وضاً  
عان األشاصا  الاا ين يتعرااو  الوتماكااا شتل ااي  ااوو اأوباا ، وللتمييااز والتمماير، ويعااوو  ماان 

 الهتياديي، ومن اوعداا أو  دوديي ا مايي االجتماعيي ومحايي العمالي الت اواا االجتماعيي وا
واسااتناداً إ  األدلااي الناشاائي، هاايم ارااارر ااااا  الاضااا  الرئيباايي الاامي تثاا  الالااق واالقاهاااا  -13

ارتعلاااي بواليتاا ، واسااتلملما لجموعااي ماان التوصااياا الاامي ُواااعت  اادف مباااعديف الاادول وو هااا ماان 
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وماان ارماام الت كيااد علااا أ  هاا ا التارياار ال يااادا حملااي  (2)ارياال ي يف إعااداد تااداب  التيااد أصاا ال 
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  
ر اااااااا   ائ اااااي واساااااعي مااااان أصااااا ال اريااااال ي، لااااان وااااايمم أعضاااااا  اجمللاااااإل، ودعاااااا اراااااار  -14

وارؤسباااا الو نيااي  اااوو اأوبااا ، ومنظماااا اجملتمااش اراادي، ووكاااالا األماام ارت ااديف، وارنظماااا 
مااان ارعلومااااا الااامي ُععااات مااان اساااتعرا  اً اأهليمياااي إ  تاااادت مااادخ ا تثااار  حبثااا   واسااات اد أيضااا 

اا متعاادديف أجرياات مااش شتلااا اكماااا ال اعلااي  ويااود ارااارر ااااا  أ  يشاالر للمؤل اااا وماان مشاااور 
عيااش أصاا ال ارياال ي الاا ين اسااتجابوا لدعوتاا  إ  تااادت ورهاااا معلوماااا، ويرسااا تاللتاازاا الاا   

  (3)أبدوو يف ه و العمليي

 آاثر مرض اريوس كوروان ولى أشكال الرق ا عاررة -ابء 
 اتعاةاو ة واتصاداوية ا اعدوة األوعه ا رتتبة ولى الوابءاآلاثر  -1 

م والتاداب  ارتصا يف الستاوا  اوتشاار ارار  مان خا ل ا جار اليا   19-كا  لاوت  مكووياد -15
والايود ار رواي علا الب ر وهراراا اأو و ال   كاسح علا االهتيااد  وأدى ذلاع إ  اا اا  يف 

، ومباااتو ا ار ياااي للبطالاااي، مااان ارااارجح أ  تلاااو  هلاااا عواهاااا (5)كاااود عاااار ور  ،(4)النماااو االهتيااااد 
  األجيت  ويلي

وهااد سااا ا أسااواو العماايت بشااليت كباا  ولاان تنااتعر هباايت ساانواا أل  اراارجح أ  تظاايت إعاااديف  -16
يف ارائاااي مااان الااااويف العاملاااي العارياااي يف هطاعااااا الياااناعي  38واااتح االهتيااااداا مؤهتاااي  ويعمااايت ساااوايل 

يف اً يلياااي والضاااياوي والباااياسي والتجااااريف والناااايت وو هاااا مااان هطاعااااا ااااادماا الااامي تواجااا  ااياااار الت و 
  (6)يف اأيراداا، واستمال وهوث ساالا إو  اً ساداً الطلا، واا اا

يف ارائي من ساعاا العميت يف العا  وادا   4,8وتش  تاديراا منظمي العميت الدوليي إ  أ    -17
 135أ  ماااا يعاااادل  اااو ) 2019ماارواااي بعااااا  2020علاااا الياااعيد العاااار  خااا ل الرباااش األول مااان عااااا 

م يااس  305أ  مااا يعااادل )يف ارائااي  10,7وهااد ارت عاات هاا و النباابي إ   (مليااو  وفي ااي باادواا كاماايت
2020 يف الربش الثاي من عاا (وفي ي بدواا كاميت

 و  تتوزث اآلاثر الضاريف هل ا الوت  تلتباو    (7)
وماااان فإي واااار  اابااااائر اهلائلااااي يف العمالااااي والاااادخيت بباااابا األزمااااي سااااتؤد  إ  ت اااااهم ال ااااار  -18

ارباوايف علاا الياعيد العاار ، ساا سيضار بشاليت وا  متناساا لان ال تتاوور هلام محاياي اجتماعياي   وعدا
وعلاااا الياااعيد العاااار ، ال تغطااا  اساااات ااهاا   (8)البلااادا  وأواااار األسياااا  كاوياااي، وال سااايما يف أواااار

__________ 

  (PRST 43/1)يف حال ساوو اأوبا   19-اوظر بيا  الرئيإل عن اآلاثر اررتتبي علا وت  كوويد (2)
ل  اااااااااااا ث علااااااااااااا الاااااااااااادعويف إ  تااااااااااااادت ورهاااااااااااااا معلوماااااااااااااا وعلااااااااااااا ورهاااااااااااااا ارعلوماااااااااااااا ذاهتااااااااااااا، اوظاااااااااااار  (3)

ww.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/SRSlavery/Pages/callCovid19.aspx  
   6،    ( 2020واشنطن العاصمي، البنع الدويل، )   2020اآلواو االهتياديي العاريي، سزيرا /يووي   ويل، البنع الد  ( 4) 
  2  ،  م2020صندوو الناد الدويل، ممبتجداا آواو االهتياد العار ، سزيرا /يووي   (5)
   6 ،   2020 م، سزيرا /يووي 2020 األمم ارت ديف، ما الي والتوهعاا االهتياديي يف العا  يف منتيا عاا (6)
وعااااا  العماااايت  اأصاااادار الرابااااش  تاااااديراا  19-الدوليااااي، ممرصااااد منظمااااي العماااايت الدوليااااي  كووياااادمنظمااااي العماااايت  (7)

  4و 1، الي  تا  2020 أ ر/مايو 27 ورلي ا  د يم،
مليااو   195 هااد يتباابا يف خباااريف مااا يعااادل 19-أخبااار األماام ارت ااديف، رئاايإل منظمااي العماايت الدوليااي  مكوويااد (8)

   2020 ا /أبرييتويب 8وفي يم، وشريف ص  يي، 
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ملياو  عاماايت عا اايت  152يف ارائااي مان العااا لس عاان العمايت، سااا ياارت  ماا ال يااايت عاان  20سااوى  البطالاي
وهاا ا ا رمااا  جيعاايت النااا  أكثاار عراااي ل كااراو علااا   (9) اارومس ماان أماان الاادخيت أ نااا  اوتشااار الااوت 

 العميت االستغ يل، وال سيما يف االهتياداا و  النظاميي أو سىت و  الااووويي 
مليااو  شااصا إ   60ويااادر البنااع الاادويل أ  آاثر هاا ا الااوت  نلاان أ  تاادوش مااا يياايت إ   -19

  وعلاا 1998ل ز ديف يف ال اار العاار  منا  عااا سا يؤد  إ  أو  ،(10)لوسدو 2020ال ار اردهش يف عاا 
مليااو   260، سااا يااؤ ر علااا أكثاار ماان 2020اليااعيد العااار ، نلاان أ  يتضاااعا اكااوث ا اااد يف عاااا 

وماااان اراااارجح أ  يااااؤد  ارت اااااث ال ااااار اراااادهش وعاااادا ارباااااوايف إ  م اهمااااي أوجاااا  الت اااااوا  (11)شااااصا
وها و عوامايت معروواي   (12)تببا يف مزيد من تدوااا اهلجريفوالتوتراا االجتماعيي واالهتياديي، وإ  ال

جيداً تزيد من تعر  النا  للرو، لاا يف ذلاع االقاار تألشاصا ، وعبودياي الادين، والعمايت الابار ، 
وأسااااااااوأ أشاااااااالال عماااااااايت األ  ااااااااال، والاااااااازواج الاباااااااار ، وواااااااا  ذلااااااااع ماااااااان أشاااااااالال الاااااااارو ارعاصااااااااريف 

(A/HRC/42/44 10، ال اريف)  

 الرق واآلاثر ولى ائا  حمدوة تفاصم خماطر -2 
 تلاااق اراااارر اااصاااي عاااديف تااااارير تثااا  الالاااق إزا  تااادهور وااااش األشاااصا  الااا ين كااااووا أصااا ً  -20

  وال متثايت التجاارل اربيناي أد و 19-يعاوو  من أشلال الرو ارعاصريف أو معراس هلا هبيت ت ش  كووياد
  وماش ذلاع، وما  تاوور معلومااا عان 19-ساياو كوويادالطيا اللامايت للمصاا ر الاائماي والناشائي يف 

 االقاهاا المي نلن أ  يُبرتشد  ا يف اسرتاتيجياا عش البيا ا واالستجاتا البياساتيي ال ساي 

 العاملون يف القطاع غري النظامي -3 
ساااايلو  األ اااار االجتماااااع  واالهتياااااد  للااااوت  أشااااد و اااا يف بلثاااا  علااااا بليااااوي شااااصا يف  -21

والع هااااا الااامي   (13)يف ارائاااي مااان الااااويف العاملاااي يف العاااا  62االهتيااااد وااا  النظاااام ، الااا ين يشاااللو  
مان تلاع اً تربطمم تلعميت تت لع ببمولي أكرب، كما أ  شبلاا األما  ارتاسي هلم أاعا وأهيت عدد

رتاسااي للعاااملس يف االهتياااد النظااام   وال دياايت العمااال واا  النظاااميس علااا اساات ااهاا اأجااازاا ا
اردووعاي األجاار أو اأجااازاا اررااايي، وهاام أهاايت محايااي ماان آلياااا ا مايااي االجتماعيااي التاليديااي وو هااا 

دين والعاااملس  بااا م ماان أشاالال دعاام الاادخيت  ويتعلااق ذلااع ترياااومس والعمااال ارااؤهتس وواا  ارتعاهاا 
اااااا ، لااان وااايمم العااااملو  ويماااا يباااما تهتيااااد العرباااي، الااا   عززتااا  منيااااا العمااايت الرهمياااي الااامي 

 تبتصدا، علا سبييت ارثال، سائا  سياراا األجريف وعمال التوصييت 
 بلياو  عامايت يف االهتيااد وا  1,6واستناداً إ  تاديراا منظماي العمايت الدولياي، تعار  هراباي  -22

النظاام  ألاارار جبايمي يف هاادرهتم علاا كباا العاير بباابا تاداب  اأوا و و/أو ألاام يعملااو  يف 

__________ 

(9) 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  
   2020أ ر/مايو   19، وشريف ص  يي، م 19-بلد علا الدعم يف جمودها للتيد    للوويد   100البنع الدويل، مسيول  (10)
عدد األشصا  ال ين يواجمو  أزماااا و ائيااي مااا   تُتصاا   19-بر مج األو يي العار ، مسوف يضاعا كوويد (11)

  2020 ويبا /أبرييت 21 إجرا اا سريعيم، وشريف ص  يي،
  144 ،   2020 سزيرا /يووي  اآلواو االهتياديي العاريي،البنع الدويل،  (12)
والت ااد ا البياسااييم، واالهتياااد واا  اراانظم  االسااتجاتا ال وريااي  19 -منظمااي العماايت الدوليااي، مأزمااي كوويااد (13)

  1،    2020موجز رنظمي العميت الدوليي، أ ر/مايو 
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يف ارائاي مان عماال  70وع ويف علا ذلع، تش  التااديراا إ  أ  ساوايل   (14)الاطاعاا األشد تضرراً 
ماو  مان أ  للبا مي،  رو اً العرتا، الا ين تار  العدياد مانمم وفاائ مم ببابا وااا الطلاا أو توخيا 

  (15)دخيت اآل 
ويف ويااال خياااراا بديلااي، ماان اراارجح أ  ياباايت العاااملو  يف االهتياااد واا  النظااام  تلعماايت  -23

ارب   واالستغ يل وهد يتعرااو  للصاداث الساتغ هلم يف العمايت الابار  أكثار ساا كاا  عليا  ا اال يف 
 البلااادا  ارنص ضاااي الااادخيت والبلااادا  ال ااارتيف الااامي سااابات الاااوت   وسااايت  ر األشاااصاُ  الااا ين يعيشاااو  يف

يف ارائي من حموث العمالي  90أل  العمالي و  النظاميي يف ه و البلدا  متثيت اً كب  اً  ارتوسطي الدخيت ال ر 
وسُيضطر   (16)يف ارائي من حموث العمالي يف البلدا  ارتوسطي الدخيت  67يف البلدا  ارنص ضي الدخيت و

ارزيااد ماان العمااال ل سااتداوي ماان أجاايت العااير، وهااو اقاااو لااوس  تل عاايت بااس العمااال واا  النظاااميس يف 
ووتيجاااي لااا لع، يااازداد خطااار الوهاااوث يف واااخ   (18)وماااوف   ميااااوش أوااارا  الطاااول يف تكباااتا  (17)اهلناااد

 عبوديي الديو  
ولااا أ  اراارجح أ  ياادخيت ارزيااد ماان العمااال االهتياااد واا  النظااام  بباابا واااداام لعملماام  -24

هد يتناوإل هؤال  العمال اأااويو  علا جز  من االهتياد و  النظام  مش العااملس ويا   ،(19)النظام 
 ووتيجي ل لع، ستتدهور ارداخييت وفروف العميت تدرجيياً   أص ً 

 النساء -4 
ما يواجمن آاثر ه و األزماا بطارو شتل اي اً  التجارل مش األوبئي الباباي أ  النبا  كث  تبس -25

يف الوفاااااائا ارنص ضااااي األجااااار اً زائااااد ومااااان يف العاااااديف سااااث ا متثاااااي ً   (20)وأكثاااار ساااالبيي مااااان الرجااااال
أعااداد  ماان األزمااي  وتشااميت هاا و الوفااائا صااناعي ار بااإل، الاامي تعماايت ويمااا اً والاطاعاااا األكثاار تضاارر 

ويف ااو  عمليااا التبااريح   (21)كبا يف مان ساالا  البلادا  ارنص ضاي الاادخيت والبلادا  ارتوساطي الاادخيت
الواسااعي النطاااو وعاادا إملاويااي الوصااول إ  آلياااا ا مايااي االجتماعيااي، يعاااي هااؤال  األشااصا  ماان 

  (22)واش هر للغايي
ويف سااس أ  العماايت واا  النظااام  هااو مياادر أكاارب لعمالااي الرجااال، تعماايت النبااا  أكثاار ماان  -26

منص ضاي، ويعملان سااعاا  ويلاي اً تااااس أجاور الرجال يف وئاا عميت هشي، كالعميت ارنزيل، سيث ي
للغايي، ويتعران ل عتدا  البدي والن ب  واكنب ، أو لايود علا سريي التنايت وو  ذلع من أشلال 

__________ 

منظمااي العماايت الدوليااي، ممااش تياااعد وااادا  الوفااائا، يواجاا  مااا يااارل ماان ويااا الاااوى العاملااي العاريااي خطاار  (14)
  2020ويبا /أبرييت  29وادا  سبيت كبا العيرم، وشريف ص  يي، 

(15) Josephine Moulds, “Gig workers among the hardest hit by coronavirus pandemic”, World Economic 

Forum, 21 April 2020  
  1واالهتياد و  ارنظمم،     19-منظمي العميت الدوليي، مأزمي كوويد (16)
(17) Freedom United, “Exposing the hidden victims of COVID-19: demanding better protections for victims 

and communities vulnerable to modern slavery”, May 2020, p. 12  
 وماا هدمتما مؤسبي تثايا العمال، تكبتا  معل (18)
  3واالهتياد و  ارنظمم،     19-منظمي العميت الدوليي، مأزمي كوويد (19)
  1،    2020ويبا /أبرييت  16، م كريف سياساتيي، م19-البنع الدويل، ماألبعاد اكنباويي لوت  كوويد (20)
ربس ارباوايف بااس اكنبااس ماان أجاايت مبااتابيت أوضاايت للنبااا  يف  :19-منظمي العميت الدوليي، مالتيد  للوويد (21)

  7،    2020العميتم، موجز رنظمي العميت الدوليي، أ ر/مايو 
  ورهي معلوماا مادمي من ارركز اللمبود   اوو اأوبا  (22)
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  وعلا سابييت ارثاال، هبايت اوتشاار الاوت ، كاوات 19-وتت اهم ه و ارصا ر بببا كوويد  (23)االستغ ل
نازل يف لبنا  يُبتثنس إ  سد كب  من ا مايي ارناسبي لوجا هاوو  النبا  ارماجراا العام ا يف ار

  (40و 39، ال ارا  CCPR/C/LBN/CO/3)العميت ارنزيل ويتعران لظروف عميت استغ ليي وتعب يي 
وتشاا  التاااارير ا ديثااي إ  مزيااد ماان التاادهور يف سااالتمن، وإ  ز ديف ساااالا االسااتغ ل اكنباا  ماان 

ويف ارمللااي ارت ااديف لربيطاوياااا العظمااا وأيرلناادا الشااماليي، ت يااد التااااارير أب    (24)لعماايتجاوااا أرتل ا
مااان استماااال إاااااا  اً عماااال ارناااازل يتعرااااو  لضاااغوم متزاياااديف ل متثاااال رطالاااا أرتل عملمااام، خووااا 

رناازل ويف الواهاش، تشا  تااديراا منظماي العمايت الدولياي إ  أ  ساوايل    اي أرتث عماال ا  (25)عاودهم
وال تتاااال لللثااا ين   (26)يف عياااش أ اااا  العاااا ، وأولااابمم مااان النباااا ، معرااااو  اطااار واااادا  وفاااائ مم

إملاوياي ا يااول علااا الضااما  االجتماااع  أو شاابلاا األمااا  األخاارى  وتشاا  التاااارير إ  أ  أرتل 
شاار ال ا و ، ساا العميت تتوا يشددو  أكثر علاا النظاواي الشصيايي ووظاواي اربالن مان أجايت مناش اوت

  (27)أدى إ  ز ديف عا  العميت علا عمال ارنازل دو  تعويضمم عن العميت اأاايف
وتتعر  النبا ، إااوي إ  تضررهن أكثر بلث  من الرجال من وادا  الوفاائا علاا وطااو  -27

وهااد يياابح   (29)وتيجااي لتااداب  اأواا و لعنااا متزايااد ماان الشااريع ا ماايم وللعنااا اكنباااي ،(28)واسااش
 عامً  داوعاً، سا يزيد من تعر  الض ا  ل قار تألشصا  واالستغ ل اكنب  اً العنا ارنزيل أيض

وتدت أوج  عدا اربااوايف باس اكنباس، والتميياز علاا أساا  العارو أو الطبااي االجتماعياي أو  -28
لاي تألشلال ارناسبي لعميت اررأيف، إ  جاوا االوتااار إ  هاواوس أ  وئي أخرى، والاوالا النمطيي ارتع

وعا ويف علاا ذلاع، ديايت الرجاال  ،(30)وسياساا محايي العمالاي، الظاروفإ ارؤدياي إ  اساتغ ل النباا 
 أكثر من النبا  علا معاشاا تااعديي 

 ستغ ل واأي ا ، لا يف والنبا  اللوايت يعشن يف أماكن مت  ريف أبزماا إوباويي أكثر عراي ل -29
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) Walk Free, “Protecting people in a pandemic”, April 2020, p. 7  
 ورهي معلوماا مادمي من جزر سرباتل   (25)
 ظمي العميت الدوليي معلوماا وارديف من من (26)
 18االراد الاادويل للعمااال ارناازليس، مبيااا  بشاا   محايااي ساااوو عمااال ارنااازل وملاو ااي جائ ااي واا و  كااورو م،  (27)

  2020آذار/مار  
ويبااااا /أبرييت  1 م19-منظمااااي التعاااااو  والتنميااااي يف ارياااادا  االهتياااااد ، ماراااارأيف يف صااااميم ملاو ااااي أزمااااي كوويااااد (28)

2020    ،6  
(29) 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  (30)
(31) UNHCR, “Coronavirus lockdowns in Central America, exploited by criminal gangs”, UN News 

press release, 15 May 2020  
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 األطفال والشباب -5 

ساني مان باس أكثار ارتضاررين مان اآلاثر  24و 15سيلو  الشبال ال ين تارتاول أعماارهم باس  -30
 و كثر من    ي أرتث العمال الشابال كااووا نارساو  أعمااالً   (32)الطويلي األجيت للركود العار  والبطالي

سااا جيعلماام عراااي لوزماااا والياادماا ، (يف أوريايااا وجنااول آساايااً خيوصاا ) 2019واا  وظاميااي عاااا 
 االهتياديي  واد عطلت األزمي تعليممم وتدريبمم إااوي إ  واداام الوفائا علا  و و  مببوو 

ملياو    اايت نلان أ  ياعااوا يف بارا ن ال ااار اراادهش،  66و 42وتشا  التاااديراا إ  أ  ماا بااس  -31
2019عااااا اً هعماااداً ملياااو    ااايت كااااووا يعيشاااو  واااار  386إاااااوي إ  

وهاااد ياااؤد  اأوااا و ارؤهااات   (33)
للمااادار ، ماااارت ً بضاااغوم ال اااادا  ار ااااجن لبااابيت العاااير، ووااااا األو ياااي وااياااار شااابلاا األماااا  
اجملتمعيااي، إ  وهااا تعلاايم العديااد ماان األ  ااال بشااليت دائاام وز ديف عمالااي األ  ااال، لااا يف ذلااع أسااوأ 

  (34)أشلال عميت األ  ال
يشااتغلو  يف أعماااال  مليااو ً  72مليااو    اايت، بياانمم  152اً   ااال العمااال سالياا ويبلااع عاادد األ -32

من أ  األزمي  (اليوويبا)وهد س را منظمي العميت الدوليي ومنظمي األمم ارت ديف للط ولي    (35)خطريف
مان األ  اال اً متزايداً وتل عيت، ت يد التاارير أب  عدد  (36)هد تدوش م يس األ  ال اآلخرين إ  العميت

ولجرد دخاول األ  اال إ  ساوو   (37)يعملو  يف ارزارث و/أو يبيعو  ااضرواا أو ال واك  يف الشوارث
العميت، ييبح من اليعا ر يزهم علا العوديف إ  اردار  ور يز آتئمام وأممااهتم علاا إعاادهتم إليماا 

 ا عندما ت تح أبوا 
 (39)والشااارو األوسااا  (38)وأبلغاات منظمااااا اجملتماااش ارااادي ووكااااالا األماام ارت اااديف يف أورياياااا -33

لاا يف ذلاع ز ديف كبا يف يف عادد  ،(41)عن ارت اث ساد يف العنا اكنب  ااد األ  اال (40)وجنول آسيا
وأواااد   (42)صطا  لا ال تيااا اللاوايت ُزو  جان هبايت الثامناي عشاريف، ويف عاادد سااالا محايت ارراهاااا وا  ار

صندوو األمم ارت ديف للبلا  أب  الياعوتا االهتيااديي ارتزاياديف وتعطايت التعلايم ببابا الاوت  نلان 
ملياااو  سالاااي،  13أ  ياااؤد  إ  ز ديف عااادد سااااالا زواج األ  اااال يف البااانواا العشااار الاادماااي بن اااو 

__________ 

  2  وعا  العميت  الطبعي الرابعيم،   19-منظمي العميت الدوليي، ممرصد منظمي العميت الدوليي  كوويد (32)
  2،    2020ويبا /أبرييت  15علا األ  الم،  19-األمم ارت ديف، مموجز البياسي العامي  ال   كوويد (33)
(34) 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  
(35) ILO, Global estimates of child labour: Results and trends, 2012–2016 (Geneva, ILO, 2017), p. 5  
(36) ILO and UNICEF, “Covid-19 and child labour: a time of crisis, a time to act”, June 2020, p. 23  
(37) 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  (38)
(39) Global Protection Cluster, “Iraq: COVID-19 protection situation report as of 06 May 2020”. 
(40) UNICEF, “Urgent action need to safeguard futures of nearly 600 million South Asian children 

threatened by COVID-19”, press release, 24 June 2020  
(41) Save the Children, “Spike in violence against Venezuelan children as COVID-19 deepens crisis”, 

press release, 24 June 2020  
(42) Plan International, “COVID-19: lockdown linked to high number of unintended teen pregnancies 

in Kenya”, press release, 25 June 2020  
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وتتعار  ال تيااا بشاليت   (43)اكنباس ي اهم مبتو ا التميياز اكنبااي الاائماي وعادا اربااوايف باس سا
  (44)ل سرتهاو ارنزيل ويتعران ل ستغ ل اكنب  ماابيت الغ ا  وو و من ارواد األساسيياً متزايد أيض

وتشاا  التاااارير الااوارديف ماان بعاا    (45)وماان اآلاثر األخاارى للااوت  ارت اااث عاادد أ  ااال الشااوارث -34
البلاادا  إ  تزايااد اااارام األ  ااال يف التبااول يف الشااوارث بباابا وااادا  ساابيت كبااا العااير أو العنااا 
األساار  أو االسااتغ ل اكنباا   ووتيجااي لاا لع، يتعاار  األ  ااال أيضاااً اطاار أكاارب يتمثاايت يف الوهاااوث 

عاادد أ  ااال الشااوارث الاا ين يُشاااهإدو  وهاام  ويف وااا  وويجاا  ، ياازداد  (46)ااا يي االقااار تألشااصا 
  (47)يُبتصدمو  يف أوشطي إجراميي، مثيت البرهي

وعا ويف علااا ذلااع، يبااور ارااارر ااااا  الالاق إزا  ارعلوماااا الاامي وردا مان بوركينااا واسااو ومااايل   -35
و اراادار ،  وموزامبيااق والنيجاار والاامي تشاا  إ  أ  الياادماا االهتياااديي الشااديديف، وواااا األو يااي، وإواا  

   ( 48) أرايي خيبي للتجنيد الابر  لو  ال يف اكماعاا اربل ي اً  وتدهور األوااث األمنيي، تلق مع 
ويتعااار  أ  اااال األهليااااا ارممشاااي، وأ  اااال ارمااااجرين، واأل  اااال ذوو اأعاهاااي، واأل  اااال  -36

العائاايت الواسااد أو أ  ااال ارنااا ق ارشااردو ، وأ  ااال األساار ارعيشاايي الاامي يعيلمااا أ  ااال أو األساار ذاا 
  (49)ارتضرريف من اللوارث أكثر من و هم اطر عميت األ  ال وو و من أشلال االستغ ل واأي ا 

جمةووززا  األصل ززا ي والشززعوب األرززل ةي والسززكان ا الززررون مززئ الاة  ززز القززائم ولززى أسزززاس  -6 
 الطبقة اتعاةاو ة

الدينياااي واللغوياااي معرااااي بوجااا  خاااا  ألشااالال الااارو ارعاصاااريف إ  األهليااااا اأ نياااي والعرهياااي و  -37
بببا التمييز والتممير والت اواا االهتياديي وال ار وعدا إملاويي ا يول علا ا مايي االجتماعيي 

م علااا هاا و 19-والعاباااا الاامي تعاارت  الوصااول إ  العدالااي  ورواام أ  البيااا ا ارتعلاااي بتاا    مكوويااد
  (50)يف ه و اررسلي، ور  مثي أدلي  شئي علا تزايد ارصا راجملموعاا  دوديف 

ويف العديد من البلدا ، يعميت أشصا  من األهلياا العرهيي واأ نيي ارممشي أبعداد كب يف يف  -38
، وال ساايما عناادما 19-هطاعااا النااايت والياا ي والتنظيااا الامي تنطااو  علااا خطاار أصااب  كباا  بلوويااد

  (51)توو  معداا ا مايي أو يف اتاذ تداب  الب مي ارناسبي  ق أرتل العميت يف 
__________ 

(43) 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  (44)
 ن مبادريف اللومنولث  اوو اأوبا  ورهي معلوماا مادمي م (45)
اا مساااوو  (46) معلوماااا وارديف ماان منظمااي اليااا بلااوا الدوليااي للصاادماا، كينيااا، ومركااز دراساااا الاياااديف والنمااو  با

 اأوبا م، عموريي اللووغو الدنارا يي 
  3ورهي معلوماا مادمي من مبادريف اللومنولث  اوو اأوبا ،     (47)
(48) Global Protection Cluster, “The coping crisis: the rise of adverse survival strategies”, COVID-19 

protection risks and responses: situation report 6, 30 June 2020  
  10ورهي معلوماا هدمما وريق األمم ارت ديف الاطر ، عموريي الو الدنارا يي الشعبيي،     (49)
 European Union Agency for  معلوماااا وردا ماان منظمااي اجملتمااش اراادي، شااراكي أوميااد، تكبااتا   اوظاار أيضاااً  (50)

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  
علااا  19-م وايي األمم ارت ديف الباميي  اوو اأوبا ، متشيليت  جيااا معاكااي األ اار واا  ارتناسااا للوويااد (51)

دمااي ماان مبااادريف ارااوا ن و وورهي معلوماا ما2020سزيرا /يووي   2م، وشريف ص  يي، األهلياا العرهيي واأ نيي ووراً 
  يف  ووريع أوديو ، بنغ دير
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وشااامدا بعاااا  البلاااادا  ز ديف يف التميياااز والعنااااا اااااد األهليااااا، مثاااايت عاعاااااا الرومااااا يف  -39
مليو  عاميت من  100 ،19-ويف اهلند، أرومت التداب  اررتبطي بلوويد   (53)والداليت يف ويبال  (52)أوروت

ال ين ينتم  اللث  منمم إ  أهلياا وإ  بعا  الطباااا االجتماعياي، علاا اً، ليالعمال ارماجرين داخ
وتأااااااوي إ  معااااا يف العدياااد ماااانمم ماااان   (54)البااا ر رباااااواا  ويلاااي للوصااااول إ  منااااا امم األصاااليي

ا رما  االهتياد  وارديوويي، واد أُويد عن تعر  العديد منمم رعاملي وسشايي مان الشار ي ولوصاممم 
  (55)م م هلسم لل  و أبا
ويف أمااااكن أخااارى، يتعااار  األواااراد العاااالاو  يف سااااالا تنطاااو  علاااا أشااالال رو معاصاااريف،  -40

والاا ين يعتماادو  اهتياااد ً علااا مبااتغليمم، اطاار مالتصلاا  عاانممم أل  ا اجااي إ  عملماام أهاايت أ نااا  
الارو، وروا  يعراامم أيضااً اطار اأو و  ومش أ  ذلع هد يتيح ورصي للض ا  للتصلا من سااالا 

ويشااليت ذلااع مياادر هلااق خااا  يف الاادول الاامي تااايت أو تنعاادا ويمااا   (56)ال ااار اراادهش واجملاعااي واراار 
ور  النااجس مان أشالال الارو ارعاصاريف للوصاول إ  العدالاي وسابيت االوتيااف، لاا يف ذلاع خادماا 

رعنيااي بتطبيااق االت اهياااا والتوصااياا التابعااي إعاااديف الت هياايت  وعلااا ساابييت ارثااال، السظاات كنااي ااااربا  ا
رنظمي العميت الدوليي، لدى النظار يف ا الاي يف موريتاوياا، أ  االرااد الادويل لناااتا العماال السا  أ  

ماان  باااي العبيااد، للاانمم راارروا ماان العبوديااي، ياعااو  ااا يي الوصاام اً ماألشااصا  الاا ين يُعتااربو  جااز 
وماان اراارجح أ  تااؤد  هاا و الظااواهر، ماان دو  تااادت   (57)والبياساا م والتمييااز والتممااير االهتياااد 

اربااااعديف والااادعم التااا هيل  ارناسااابس للضااا ا ، إ  عواهاااا وخيماااي  ويلاااي األجااايت علاااا األواااراد الااا ين 
 وسدهم  تُركوا
وأ  ا أيضاً شواويت بش   ا الي اهلشي للشعول األصليي والبلا  ارن درين من أصيت أورياا  يف   -41
وحتمعاااهتم احملليااي  مريلاا ال تينيااي  ويف ارلباايع، كااا  األشااصا  ارلباايليو  ارن ادرو  ماان أصاايت أوريااا   أ 

   ( 16ال ااااريف    ، CERD/C/MEX/CO/18-21) يتعرااااو  للتميياااز والتمماااير والعمااايت الابااار  هبااايت ت شااا  الاااوت   
ويف إكوادور، تش  التاارير إ  تادهور فاروف   (58)ا رما  وهم معراو  سالياً لناا األو يي وارزيد من 

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) ليي، لا يف ذلع عميت األ  ال، هبيت اوتشار الوت لظروف عميت استغ

__________ 

(52) European Union Fundamental Rights Agency, “Persistent Roma inequality increases COVID-19 

risk, human rights heads say”, press release, 7 April 2020  
يليت تااادين عمليااااا هتااايت الاااداليت، وتااادعو إ  إجااارا  م واااايي األمااام ارت اااديف  ااااوو اأوباااا ، مويباااال  تتشااا  (53)

  2020أ ر/مايو  29رايق مبتايتم، وشريف ص  يي، 
، خااربا  يف األماام ارت ااديف  جيااا علااا اهلنااد أ  تطبااق سلاام  19-م وايي األمم ارت ديف الباميي  اوو اأوبا ، كوويد  (54)

   2020سزيرا /يووي    4احمللمي العليا وتادا مباعديف عاجلي لعمال اهلند ارماجرين ارنبيس، وشريف ص  يي، 
  5،    ورهي معلوماا هدمتما ارنظمي الدوليي رلاو ي الرو (55)
  4اررجش و ب ،     (56)
 107، ووشاارا يف الاادوريف 2017اعُتماادا عاااا  -( ا والتوصااياارب ءل ملعنيةةالطبيقيةةتل قيا  يةة جلنةةال  ةةلم سظااي ) (57)

 موريتاويا  -( 29رهم ) 1930، ات اهيي العميت الابر ، (2018)للجني الااوو  الدويل 
  3ورهاا معلوماا هدمما ارعمد الو   للشعول األصليي، ارلبيع،     (58)
  اً   اوظاار أيضاا Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Másمعلوماااا وارديف ماان منظمااي اجملتمااش اراادي ارباامايف   (59)

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

jadores-de-furukawa-y-sus-familias . 

http://www.furukawanuncamas.org/post/covid-19-exigimos-atenci%C3%B3n-urgente-a-trabajadores-y-extraba
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 الالعئون وملاةسو اللجوء وا شروون واخل اا  -7 
م ال ااا اً وااا  متناساااا علاااا 19-أ يااارا األزماااي االجتماعياااي واالهتيااااديي الناعاااي عااان مكووياااد -42

  (60)وارشردو  داخلياً األشصا  ارتنالس، لن ويمم ارماجرو  وال جئو  و البو اللجو  
وبينمااا شاايتي الااوت  ا ركااي يف أجاازا  كباا يف ماان العااا ، اسااتمرا اليااراعاا ارباال ي واوتماكاااا  -43

ساوو اأوبا ، وتضرر األشاصا  احملتااجو  إ  ا ماياي مان تشاديد تاداب  إداريف ا ادود الامي وراات 
دولااي علااا األهاايت أولااات  57 وااايي أب  ، أوااادا ار2020الستااوا  اوتشااار ال اا و   ويف ويبااا /أبرييت 
  (61)سدودها بوج   اليب اللجو  دو  أ  استثنا 

مليااو  شاااصا هبااراً علااا مباااتوى العااا ، استضاااوت معظممااام  79,5، ُشاارد 2019ويف عاااا  -44
وأسااواو عماايت وخاادماا وظاميااي ييااعا  ذاا أوظمااي اهتياااديي وصاا يي اااعي ي أصاا ً  (62)بلاادا   ميااي

وال ااادا  ار اااجن لُباابيت العااير و دوديااي واار  ا يااول علااا ارباااعديف اأوباااويي   (63)الوصااول إليمااا
 يؤد  إ  ز ديف هتمير وإواار اللث  من ال جئس و اليب اللجو  وارشردين داخلياً 

وعااززا األزمااي ا اليااي أوجاا  اااعا األشااصا  الاا ين يعاااوو  ماان تبعاااا األزماااا اأوباااويي  -45
والعائدو  يف أوغاوبتا  رمارساا تاليديي اً  بييت ارثال، تعري  ارشردو  داخليالمي  ال أمدها  وعلا س

ااااااريف وآللياااااا تليااااا مثاااايت الاااازواج اربلاااار والاااازواج الاباااار ، وارديوويااااي، وعماااايت األ  ااااال، والتبااااول 
ويف الشاارو األوساا ، يعاااي اللثاا و  ماان الااديو  بشااليت متزايااد، بباابا ارت اااث تلاااليا   (64)الاباار 
وسا را الوكااالا   (65)وعدا الادريف علا دوش إجيااراا مبااكنمم، وعمليااا اأخا   الابار الغ ا ، 

هاد يلجاؤو  بياوريف متزاياديف إ  آليااا تلياا سالبيي، مثايت اً اأوباويي من أ  ال جئس وارشردين داخليا 
  (66)عميت األ  ال وزواج األ  ال واراايضي تكنإل

 العةال ا هاعرون -8 
ملياااو   164)يف ارائاااي مااان حماااوث عماااال العاااا   4,7كاااا  العماااال ارمااااجرو ، الااا ين نثلاااو   -46

االهتيااديي اررتتباي علاا   - معراس بشليت خا  لآلاثر االجتماعياي (من النبا اً عاميت، وي مم تاريب

__________ 

 Natalie Shobana Ambrose, “Malaysia’s marginalized and Covid-19”, Theاوظاار، علااا ساابييت ارثااال،  (60)

Asia Foundation, 13 May 2020  
م وااايي األماام ارت ااديف الباااميي لشااؤو  ال جئااس ماساا روا ااارر جائ ااي كااورو  يف األجاايت الطوياايت علااا ساااوو  (61)

  2020رييت ويبا /أب 22اأوبا  وساوو ال جئسم، 
(62) UNHCR, Global Trends: Forced Displacement in 2019 (June 2020), pp. 2 and 22  
(63) Filippo Grandi, United Nations High Commissioner for Refugees, Briefing to the United Nations 

Security Council, 18 June 2020. متااال يف: www.unhcr.org/admin/hcspeeches/5eebac3a4/briefing-

united-nations-security-council  
 www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/afghanistan-humanitarianاوظاااااااار  (64)

-response-plan-2018-2021-june-2020-revision   
م وااااايي األماااام ارت ااااديف الباااااميي لشااااؤو  ال جئااااس، مال جئااااو  البااااوريو  يتضااااررو  بشااااديف وتيجااااي االولمااااا   (65)

 Global Protection اوظر أيضاً   2020سزيرا /يووي   16االهتياد  الناجم عن و و  كورو م، وشريف ص  يي، 

Cluster, “Iraq: COVID-19 protection situation report as of 06 May 2020”  
واادا    19-خطااي االسااتجابي اأوباااويي العاريااي كائ ااي كووياادملتااا األماام ارت ااديف لتنباايق الشااؤو  اأوباااويي،  (66)

  13  ،  (2020أ ر/مايو ) 2020كاوو  األول/ديبمرب   - األمم ارت ديف ارشرت ، ويبا /أبرييت

http://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/afghanistan-humanitarian
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19-كوويااااد
وتعماااايت أولبيااااتمم يف االهتياااااد واااا  النظااااام ، وال ساااايما يف وفااااائا تتباااام تا ااااا    (67)

 األجور واوعداا ا مايي االجتماعيي 
هد يضغ  أص ال العميت علا العمال ارماجرين للعميت روم ارصا ر الي يي، وهد ي راو   -47

علااايمم العمااايت لبااااعاا أ اااول، ويروضاااو  دواااش أجاااورهم أو يوه اااوام عااان العمااايت دو  أ  تعاااوي  أو 
ارغربيااااا العاااام ا يف الاطااااث  إشاااعار  و ااا  إساااباويا، علاااا سااابييت ارثاااال، تااادهورا سالاااي ارمااااجراا

  (68)الزراع ، ال ئ  أُويد عن تعرامن رمارساا عميت تعب يي واستغ ليي هبيت ت ش  ارر 
وهد يضاطر عماال ممااجرو  آخارو  إ  البااا  يف ا جار اليا   يف أمااكن إهاماي أو أمااكن  -48

للتاااارير، تلنباابي اً ا ااال، ووااا عمايت مزدمحااي، سااا يااؤد  إ  ارت اااث مبااتو ا العاادوى بيانمم  وهاا ا هااو 
  (69)لبع  عمال ارياوش يف سنغاووريف، وكث  منمم من بلدا  جنول آسيا

وأدى وادا  بع  ارماجرين لعملمم إ  اوتماا  ماديف الشا اهتم أو تيااريح عملمام، و صاب وا  -49
إوا و ا ادود، ووالبااً و  وظاميس  وهد تاطعت الببيت آبالف ارماجرين يف عيش أ اا  العاا  ببابا 

ورُساايت العديااد ماانمم أو ااااطروا للعااوديف إ  د رهاام بعااد أ    (70)مااا يلااو  ذلااع يف مراكااز عبااور مزدمحااي
وادوا وفاائ مم  ويشاميت ذلاع مئااا العماال ارمااجرين مان عادد مان الادول األورياياي واآلسايويي الا ين  

اااااادا  واااار  العمااااايت وتزايااااد الاياااااود ورواااام و  (71)كاااااووا يعملاااااو  يف بلاااادا  شتل اااااي يف الشاااارو األوسااااا 
ما استُبعد هؤال  العمال ارماجرو  من خط  ا ماياي االجتماعياي ا لومياي اً االهتياديي وا رما ، كث  

ووتيجاي لا لع، أواادا التااارير أ  العدياد مان ارمااجرين سااولوا   (72)أو است ادوا منما است اديف  ادوديف
ار روااااي علاااا سااا رهم  وعلااا سااابييت ارثاااال، تشااا  ارعلومااااا اسااتئناف العمااايت يف اااااارج، روااام الايااود 

اربااتمديف ماان روا ا متناهلااي إ  أ  العديااد ماان ارااوا 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)اأجراميي من جاوا اكماعاا
ول اااادا  األجااااور آاثر أوساااش وطاهاااااً علااااا أسااار ارماااااجرين  وماااان ارااارجح أ  يباااامم اا ااااا   -50

يف ارائي من حموث اربااعديف اأاائياي  72أ  ما يعادل )ب يس دوالر  109روي ا ارماجرين، البالغي 
  (74)يف ز ديف ال ار وعميت األ  ال وزواج األ  ال (2019الرةيي يف عاا 

__________ 

 معلوماا وارديف من منظمي العميت الدوليي  (67)
ار وايي الباميي  اوو اأوبا ، مإسباويا  خب  يف األمم ارت ديف يطالا بوهااا اسااتغ ل العمااال ارماااجرينم،  (68)

  2020سزيرا /يووي   26وشريف ص  يي، 
 سنغاووريف ، Transient Workers Count Tooورهي معلوماا هدمتما منظمي  (69)
أخباااار األمااام ارت اااديف، مآالف ارمااااجرين العاااالاس عااارب العاااا  يتعرااااو  رصاااا ر صااا يي واجتماعياااي كبااا يف جااارا   (70)

  2020أ ر/مايو  7جائ ي كورو م، 
ارنظماااي الدولياااي للمجاااريف، مارنظماااي الدولياااي للمجاااريف يف إ يوبياااا تبااااعد مئااااا ارمااااجرين العائااادين ارتضاااررين مااان   (71)

  2020سزيرا /يووي   9يي، ، وشريف ص  م19-كوويد
 ورهي معلوماا هدمتما رابطي رجال الدين اللا وليع يف أسرتاليا رلاو ي االقار تلبشر  (72)
  معلوماا هدمما ارركز اللمبود   اوو اأوبا  (73)
(74) Dilip Ratha and others, “COVID-19 crisis through a migration lens” (Washington, D.C., World 

Bank, April 2020)  
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 زايوة اللعف أمام ا نظةا  اإلعرام ة -9 
يف او  ه و اآلاثر االجتماعيي واالهتيااديي الشاديديف، ساُيجرب ارزياد مان الناا  علاا التماا   -51

ا مايي و/أو الب ث عن ور  كبا العاير خاارج بلادا  إهاامتمم  وا  أ  تشاديد األوظماي ا دودياي 
األشصا  وارتجارين تلبشار ورصااً لاز ديف ارباالع الامي يطلبوااا ماابايت تيبا  يف دول عديديف تتيح رم ريب 

وهااد ياازداد يف هاا ا   (75)أكثاار خطااوريف وأكثاار تاارد ً اً اهلجااريف واا  الااووويااي، عاا ويف علااا اسااتصداممم  رهاا 
 البياو أيضاً تعر  األشصا  ارشردين هبراً وارماجرين االهتياديس لعبوديي الدين والبصريف 

ومن اررجح أ  يؤد  ارت اث معدالا البطالي، وتعطيت شبلاا األما ، وعادا ا ياول علاا  -52
اااما  الااادخيت وا ماياااي االجتماعياااي، إ  إجبااار ارزياااد مااان األسااار ارعيشاايي علاااا اللجاااو  إ  ارارااااس 

ا ووتيجاي لا لع، هاد جُياربو  علا   (76)اكشعس لل يول علا هرو ، وهبول أسعار وائديف مرت عي للغايي
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 
و  أ  وكاالا إو اذ الاااوو  أواادا اً  وشيئاً وال تزال األدلي علا ه و ارمارساا تظمر شيئ -53
اكماعاا اأجراميي استغلت األزمي يف ارراسيت األو  من وهوعما مان خا ل االاارام يف عمليااا  أب 

اأهرا  ب وائد واسشي، واالقار تألشصا ، لا يف ذلع ألورا  االستغ ل اكنب ، وقنيد أواراد ااع ا   
وعلا سبييت ارثال، تش  التاارير الاوارديف مان ارمللاي ارت اديف لربيطاوياا العظماا وأيرلنادا      ( 77) يف أوشطي إجراميي 

الشماليي إ  أ  اكماعاا اأجرامياي، وخا ل توهاا تاادت ااادماا وإوا و ارادار ، اساتمدوت األ  اال  
   ( 78) يال ارصدراا ال ين يعتمدو  عاديف علا وظاا محايي األ  ال واستصدمتمم يف أوشطي إجراميي، مثيت إي 

 الاحوت  يف الطلب ولى العةالة وأشكال الرق ا عاررة -10 
ألشالال اً تأااوي إ  حموعاي األدلاي الناشائي الامي تشا  إ  تزاياد تعار  أشاد ال ئااا ااع  -54

  (79)الااارو ارعاصاااريف، شاااجعت سالاااي الاااوت  بعااا  مؤسبااااا األعماااال التجارياااي علاااا اساااتغ ل العماااال
اا ارعنياااي الياااناعاا الااامي تناااتج وقماااز وتاااوور اراااواد األساسااايي مثااايت األو ياااي واألدوياااي وتشاااميت الاطاعااا 

  والضاغ  مان 19-وارعداا الطبيي، المي شمدا   ريف م اجئي يف الطلاا علاا العماال وتيجاي للووياد
أجاايت ز ديف اأوتاااج وإعاااديف هيللااي س ساايت اأمااداد يف فاايت الضااغوم ارتزايااديف الناقااي عاان ااايق الوهاات 

 علا العمال اً را سلبأ 
وعلا سبييت ارثال، أُبلع عن عديف اوتماكاا مزعومي  اوو العمال يف هطاث صاناعي الا اازاا  -55

ارطا يااااي يف ماااااليز  ويمااااا يتعلااااق بعاااادا اساااارتاا هاعااااديف التباعااااد االجتماااااع  وهواعااااد الباااا مي والياااا ي 
ارمنيتاااااس، وتلعمااااايت اأااااااايف ار ااااارم بااااادو  أجااااار، والعمااااايت الابااااار ، وضاااااً  عااااان الظاااااروف ارعيشااااايي 

__________ 

(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”  
 وشترب ا اوو  لوماا مادمتا  من ارنظمي الدوليي رلاو ي الروورهتا مع (76)
(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  
ورهي معلوماا هدمتما إيلباا ارمللي ارت ديف التابعي للشبلي الدوليي للاضا  علااا اسااتغ ل األ  ااال يف البغااا   (78)

  7ويف 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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ويف جنول أوريايا، أوادا ا لومي أب  العماال يف ميانش أوتااج األهنعاي الطبياي ُمنعاوا   (80)ار ئمي و 
  (81)من مغادريف اربىن وأُجربوا علا العميت لتلبيي االرت اث ار اجن يف الطلا

وعااا ويف علاااا ذلاااع، يبااادو أ  األزماااي هاااد أ ااارا سااالباً علاااا الاااادريف علاااا ااااما  بااا ل العناياااي  -56
باااي يف س سااايت اأماااداد  وأواااادا التااااارير أب  بعااا  ا لومااااا  لبااات معاااداا محاياااي شصيااايي الواج

ويف ارمللااي ارت ااديف لربيطاويااا العظمااا وأيرلناادا   (82)تنتجمااا شااركاا يُاازعم أاااا متور ااي تلعماايت الاباار 
جيااد للرتخيا يبب ، سببما ذُكر، اأجارا اا اااصاي إاً مؤهتاً الشماليي، است د ت البلطاا وظام

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

 تفك ك صوانني العةل والفشل يف آل ا  اإلبالغ والرصابة -11 
أدى إ  آاثر سالبيي شاديديف  19-تشا  إ  أ  كوويادعلا الروم من تزايد حموعاي األدلاي الامي  -57

علا ص ي العمال وكرامتمم وساوهمم علا اليعيد العار ، ور  هادرهتم علاا اأبا ن عان االوتماكااا  
  (84)يف آلياا وأشلال ا مايي الااووويي  اوهمماً متزايداً كاوت  دوديف، سيث يبدو أ  مثي إخ اه

ساااوو العماايت وا مايااي االجتماعيااي تُلغااا أو تياابح أهاايت صاارامي يف  وت يااد التاااارير أب  هااواوس -58
بعاا  البلاادا  الاامي مااددا يااوا العماايت أو علااات الاااواوس الاامي تاانظم ا ااد األد  لوجااور ورماا  سريااي 
تلوين اكمعياا  وأُبلع عان أمثلاي هلا و البياسااا الامي هاد تاؤد  إ  تراجاش يف فاروف العمايت يف كايت 

  (85)ارمللي العربيي البعوديي، ووييت  ا، وك لع يف بع  دول أمريلا ال تينييمن اليس، واهلند، و 
وعاا ويف علااا ذلااع، هااد تتاا  ر هاادريف الوكاااالا ا لوميااي علااا رصااد اوتماكاااا ساااوو العمااال  -59

وكش ما بتداب  اأو و وروييت مبار اروارد  و   الربازييت، علا سبييت ارثال، أوادا التاارير أب  وريق 
عملياتا ، يف ساس    مان عادد اً  الت تير ارتناايت اااا ، ارللاا تلت اياق يف ادعاا اا الباصريف، هارر ا اد كثا  

أ  التعاار  ل سااتغ ل وإسااا يف ارعاملااي يف العماايت آخاا  يف االزد د، لااا يف ذلااع تلنباابي للعمااال ارماااجرين  
الجئاس    2019 ويشميت سوايل ويا ا االا الامي اكتشا تما تلاع الوكالاي يف عااا     ( 86) العاملس يف مزارث الب 

ن بشاااديف مااان األزماااي اليااا يي واالهتيااااديي، لااايإل واااا  يف  مااان باااس ارتضااارري   ، ( 87) ونااازويليس وعماااااًل ممااااجرين 
   ( 88) بلدهم األصل  بيت ويف الربازييت أيضاً 

__________ 

(80) ILO, “COVID-19: impact on migrant workers and country response in Malaysia”, update 8 May 2020   
-www.gov.za/speeches/mec-nomusa-dube-ncube-arrest-factory-owner-manufacturing-masks اوظاااااااار (81)

29-mar-2020-0000  
(82) Freedom United, “Medical glove shortage sees US lift ban on company accused of forced labour”, 27 

March 2020  
 معلوماا هدمما شترب ا اوو  (83)
 معلوماا وارديف من منظمي العميت الدوليي وورهي معلوماا من شترب ا اوو  (84)
  7،    ورهي معلوماا هدمتما ارنظمي الدوليي رلاو ي الرو (85)
يف الربازيااايتو وورهاااي معلومااااا مااان ارباااادريف العارياااي رلاو اااي  ADERE معلومااااا وارديف مااان منظماااي اجملتماااش ارااادي (86)

  20 اكرني ارنظمي عرب الو نيي،   
ياادعم وريااق الت تااير ارتنااايت ااااا  يف الربازياايت  TRACK4TIP ملتا األماام ارت ااديف ارعاا  ترصاادراا واكرنااي، (87)

بعاماا  ااااامإل والعشاارين ماان عملاا  علااا ملاو ااي التابش لشعبي الت تير ارعنيي تلاضا  علا البصريف يف است الاا  
  2020 سزيرا /يووي  4البصريف، 

 :  متاااال يف 1  (،    2020  )أ ر/ماااايو   19-م واااايي األمااام ارت اااديف لشاااؤو  ال جئاااس، معملياااي الربازيااايت  التياااد  للووياااد  ( 88) 
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/C19%20Brazil%20External%20Updates%20May%2

02020%20FINAL.pdf. 
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 19-أتثر األشخاص الذيئ يعانون حات  تشبه العبووية صبل كوا د -12 
يف وظااام ا ماياااي االجتماعياااي  عااان  غاااراا وظمياااي كاوااات موجاااوديف أصااا ً  19 -كشاااا كووياااد -60

والعدالاااي، لاااا يف ذلاااع ماااا يتعلاااق بت دياااد أشااالال الااارو ارعاصاااريف وم ساتماااا هضاااائياً، علاااا الاااروم مااان 
وتتاااات   (89)ماااان أهاااداف التنميااااي ارباااتدامي 7-8االلتزامااااا الاااامي تعمااادا  ااااا الااادول بت ايااااق الغاياااي 

إ  مزياااد مااان التااا خ  يف اعتمااااد سلومااااا عدياااديف وارهاااي يف جماااود التياااد  لوزماااي، ساااا هاااد ياااؤد  
تن ياا  تااداب  مناهضااي الاارو  و اا  ارمللااي ارت ااديف لربيطاويااا العظمااا وأيرلناادا الشااماليي، علااا ساابييت  أو

يف ارائااي يف عاادد الضاا ا  اربلااع عاانمم يف  14ارثااال، أبلغاات آليااي اأسالااي الو نيااي عاان اا ااا  بنباابي 
2020ال رتيف بس كاوو  الثاي/يناير وآذار/مار  

وأكدا ا لومي أ  ه ا هو أول اا ا  يبجيت   (90)
  وُسااجلت اقاهاااا 19-وأواا  ماان ارارجح أ  يلااو  وتيجااي للايااود ذاا اليالي بااالوويد 2016 منا  عاااا

  (91)سا لي يف بلدا  أخرى
ذلع، تش  التاارير إ  اقاو عار  أوسش وطاهاً يتمثيت يف تعطيت تادت اادماا  وع ويف علا -61

للنااااااجس ماااااان أشاااااالال الااااارو ارعاصااااااريف وتيجااااااي هلااااا ا الااااااوت   ويف الوهاااااات و بااااا ، تبااااااتمر ارمارساااااااا 
تلاااارو، وتت اااااهم األوااااااث اهلشااااي للضاااا ا  والناااااجس بباااابا ارصااااا ر الياااا يي، واألوااااااث  الشاااابيمي

تدهوريف، والعزلي ارتزايديف، واآلاثر البلبيي علا الي ي العاليي، وعدا الاتملن مان ا ياول االهتياديي ار
  (92)علا ارباعديف

وسارعت منظماا اجملتمش اردي إ  إجياد سلول مبتلريف للوصول إ  اربات يدين منماا، علاا  -62
الدعم عن بعاد، األمار الا    الروم من اأو و  ورول العديد منما إ  تادت اادماا عرب اأورتوت و 

كااا ، علااا أولااا الظاان، م يااداً لاابع  الضاا ا  والناااجس  واا  أ  العديااد ماان البلاادا    يااتملن ماان 
االجتماعيااي أو مواصااالي التعلاايم والتااادريا بباابا عااادا   - تلااا  ارشااوريف الااوووياااي أو ارباااعديف الن بااايي

  (93)وتك ايي إملاويي الوصول إ  األجمزيف التلنولوجيي واأورت 
وأصب ت عملياا إعاديف األشصا  الا ين تعرااوا ل قاار تألشاصا  إ  بلاداام األصاليي  -63

صاااعبي بشاااليت متزاياااد ببااابا العابااااا الااامي راااول دو  إجيااااد  ااارو آمناااي لعاااوديف النااااجس إ  أو ااااام، 
  (94)تأااوي إ  إو و ا دود الو نيي ال   و  و عدد كب  من الدول

االجتماعياااي -أ  الطلاااا علاااا اربااااعديف يف ا ياااول علاااا ارااا وى والرعاياااي الن باااييويف ساااس  -64
وااار  منظمااااا اجملتماااش ارااادي، وهااا  اكمااااا الرئيباااايي  ،(95)والطبياااي واألمااان الغااا ائ  آخااا  يف االزد د

تادا ه و اادماا، تشعر تلالق من استمال روييت التمويايت إ  حااالا أخارى  ووتيجاي لا لع،  المي
  الضاا ا  معاازولس وواا  هااادرين علااا الااتصلا ماان األوااااث االسااتغ ليي وارباايئي الاامي جياادو  هااد يُاارت 

  (96)أو بمم ويما

__________ 

 ارمللي ارت ديف  - ورهي معلوماا من الشبلي الدوليي إيبلاا (89)
 ورهي معلوماا مادمي من ارمللي ارت ديف لربيطاويا العظما وأيرلندا الشماليي  (90)
 ورهي معلوماا مادمي من مبادريف اللومنولث  اوو اأوبا   (91)
 ورهي معلوماا هدمما شترب ا اوو  (92)
 ورهي معلوماا مادمي من مبادريف اللومنولث  اوو اأوبا   (93)
 .اررجش و ب  (94)
 ورهي معلوماا هدمما شترب ا اوو  (95)
  6رت ديف،    ارمللي ا - ورهي معلوماا من الشبلي الدوليي إيبلاا (96)
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وتختيااار، وعلااا الااروم ماان أ  ا الااي ال تاازال يف مرسلااي التطااور، واار  اآلاثر ارتعاادديف األوجاا   -65
 اتاذ إجرا اا للتص يا م علا أشلال الرو ارعاصريف واا ي  ومثي ساجي مل ي إ 19-لوت  مكوويد

شاابيمي تلاارو، وإ  التواصاايت مااش اً ماان هاا و اآلاثر ماان خاا ل رديااد األشااصا  الاا ين يعيشااو  أوااااع
 ارعراس هل ا ااطر، وتوو  سبيت الوصول إ  العدالي وسبيت االوتياف للناجس 

 ا عايري الدول ة وا ةارسا  اجل دة الناشئة -ع م 
 وسبل اتنادافالورول إىل العدالة  -1 

إ  الوصول إ  العدالي وسبيت االوتياف سق أساس  لض ا  أشلال الرو ارعاصريف والناجس  -66
ال   هد متا  اراارريف اااصاي، إ  جاواا التوصاياا الت يايليي  2017منما  ويبس التارير ارواايع  لعاا 

(A/HRC/36/43)  19-مبؤولياا الدول يف ه ا اليدد  ويف او  ارصا ر ارتزايديف المي يبببما كوويد 
واروجزيف يف ه ا التارير، من الضارور  أ  تعازز الادول جمودهاا للوواا  تلتزاماهتاا وتعماداهتا الدولياي لضاما   

 ب عاليي  متلن الناجس من أشلال الرو ارعاصريف من التما  العدالي وا يول علا سبيت االوتياف  
وجيا علا الدول أ  تواصيت الت ايق مش مرتليب أشلال الرو ارعاصريف ومااااهتم ومعاهبتمم  -67

 ،(98)م19-لاااا يف ذلاااع يف سااااالا الطاااواري ار روااااي وتيجاااي لاااوت  مكووياااد ،(97)علاااا الن اااو الواجاااا
أ  تااؤمن  ومان الناسيااي العمليااي، جيااا علااا الاادول  (99)ببابا عاادا جااواز تاييااد سظاار هاا و ارمارساااا

مااوارد ماليااي وبشااريي كاويااي لتن ياا  جمودهااا رلاو ااي الاارو خاا ل اكائ ااي وتل اايت اسااتمراريي هاا و ارااوارد 
 سىت تتملن سلطاا إو اذ الااوو  وو ها من البلطاا العامي ارعنيي من تادت اكنايف إ  العدالي 

داد األصاول اأجرامياي ينبغا  ويف ه ا اليادد، يارى اراارر اااا  أ  الت اياااا ارالياي واسارت  -68
أ  تلو  جز اً ال يتجزأ من التداب  الشاملي أو اذ الااوو  يف سياو التيد  ألشلال الارو ارعاصاريف  

بليااااو  دوالر  150وتشاااا  التاااااديراا إ  أ  حمااااوث األرتل واااا  ارشااااروعي ماااان العماااايت الاباااار  يبلااااع 
وكما الس  ارلل و  بوال ا يف إ ار اأجرا اا اااصاي، ينبغا  أ  توجا  الادول األماوال   (100)سنو ً 

، Corr 1و A/HRC/26/28)ب عاليي  او اأعماال التادرجي  لل ااوو االهتيااديي واالجتماعياي والثااوياي 
   وعاا ويف علااا ذلااع، نلاان اسااتصداا العائااداا(22ال اااريف ، Corr 1، وA/HRC/28/60، و27ال اااريف 

ارياااادريف لتعزياااز إملاوياااي وصاااول اااا ا  أشااالال الااارو ارعاصاااريف إ  العدالاااي وسااابيت االوتيااااف، واتااااذ 
، وتن ي  تداب  وهائياي أوساش وطاهااً مثايت توعياي عاماي اكمماور 19-تداب  ووريي للتص يا من آاثر كوويد

 والشركاا التجاريي وملاو ي اأو ا من العاال 

__________ 

 26، ا لااام اراااؤر  73316/01، الطلاااا رهااام سااايليادين ااااد وروباااااحمللماااي األوروبياااي  ااااوو اأوباااا  يف هضااايي  (97)
، ا لااام 04/25965، الطلاااا رهااام راوتبااايا ااااد هااارب  وروساااياو وهضااايي 112و 89، ال اااارا  2005متوز/يوليااا  

، الطلااااااا ج  وآخاااااارو  اااااااد النمباااااااو وهضاااااايي 288و 285، ال ااااااارا  2010كاااااااوو  الثاي/يناااااااير   7اليااااااادر يف 
و و لمااي البلاادا  األمريليااي  اااوو 107، ال اااريف 2017كاااوو  الثاي/يناااير   17، ا لم اليااادر يف 12/58216 رهم 

، 2016تشاارين األول/أكتااوبر  20، ا لاام اليااادر يف هاساايندا برازياايت واا د  اااد الربازياايتاأوبااا ، هضاايي عمااال 
  15، ال اريف A/HRC/36/43و و29، ال اريف A/70/260و و319 ، ال اريف318موعي جيم، رهم اجمل

(98) CCPR/C/128/2  
 يا  يةةالي  ةةال اةةسال واحلةة  ل   ةة   لاً   اوظاار أيضاا 4 العمااد الاادويل ااااا  ت اااوو اردويااي والبياساايي، اراااديف (99)

  27 و واالت اهيي األمريليي  اوو اأوبا ، اراديف15  واحل  (،ل مل دة) قيا  يال أل ر طيال اسالل ألس سيا
 . 13،    ( 2014)جنيا، منظمي العميت الدوليي،   األرتل وال ار  اهتياد ا العميت اكرب  منظمي العميت الدوليي،  ( 100) 
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ضااما  ا مايااي ماان أشاالال الاارو ارعاصااريف ماان واجااا المااس ا اااوو ونلاان إ باااا االلتاازاا ب -69
وارماام أ  اللجنااي ارعنيااي حباااوو اأوبااا    (101)ااامااا أو اسااتعادهتا وواجااا تااوو  ساابيت االوتياااف أو

بشاا   عاادا التايااد أبسلاااا العمااد الاادويل ااااا  ت اااوو  (2001)29السظاات يف تعليامااا العاااا رهاام 
، ارتعلاي بتاوو  سابيت االوتيااف، ينبغا  التاياد  اا  ( أ () 3) 2  ساالا الطواري، أ  اراديف  اردويي والبياسيي أ نا 

   ( 14ال اريف  ) سىت أ نا  ساالا الطواري، ألاا متشليت التزاماً تعاهد ً يرد يف صلا العمد برمت م  
االساااتعباد أو العمااايت وبت ديااد أكااارب، اعاارُتف تاللتااازاا بتن يااا  تااداب   ماياااي اااا ا  الاارو أو  -70

وينبغ  ت ب   بيعت  و  الاابلي للتاييد علا أو  ي ر   ،(102)الابر  كجز  من سظر ه و ارمارساا
  وهناا  صالو  أخارى، مثايت الربوتوكاول ارل اق تت اهياي 19-التزاماً إااوياً ت ماياي خا ل أزماي كووياد

، وات اهياااااي سااااااوو (32و 24راااااادا  ا)، وات اهياااااي سااااااوو الط ااااايت 1930لعااااااا  29العمااااايت اكااااارب  رهااااام 
 تعزز ه ا االلتزاا  (103)(16اراديف )األشصا  ذو  اأعاهي 

ويتييت ووث ا مايي وسبيت االوتياف األخرى ال زمي بطبيعي الضرر ومداو  ومن الضرور  أ   -71
تااادا الااادول مباااعديف مياااممي خييياااً، ماااش إياا   االعتباااار الواجااا ل ستياجااااا احملاادديف للضااا ا  

الناااجس وأوجاا  اااع مم  وهااد يشااميت ذلااع الوصااول ال علاا  وعلااا هاادا ارباااوايف إ  ساالطاا هضااائيي و 
شتيااي ومبااتالي، وإ  اااادماا الااووويااي، واراا وى اآلماان، والاادعم اللغااو ، والتاادريا والتعلاايم، وضااً  

ا ا عاادا عاان اكاارب ارناسااا، لااا يف ذلااع رد ا اااوو، والتعااوي ، وإعاااديف الت هياايت، والرتااايي، وااام
ومااان ارمااام أيضااااً أ  تواصااايت الااادول تاااادت الااادعم   (104)(58-57، ال ااااراا /43/36A/HRC)التلااارار  

ارايل وو و من أشلال الدعم اللاويي إ  منظماا اجملتمش اردي والعاا المي تاادا اربااعديف وااادماا 
لوواااراد الااا ين يتعرااااو  ألشااالال الااارو ارعاصاااريف  وعااا ويف علاااا ذلاااع، ينبغااا  للااادول أ  توساااش وطااااو 

راااااو  ألشاااالال الاااارو ارعاصااااريف، لاااان واااايمم العمااااال ارماااااجرو  الشاااا اا دخااااول األجاوااااا الاااا ين يتع
واألشااصا  ارتجاار  اام، أو أ  تضاامن هلاام مركااز اهلجااريف، 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 

19-ا الي المي وراتما جائ ي كوويد يف ساالا الطواري، مثيت
(105)  

كبا اً جاداً   19-ومن ارمم أيضاً أ  وضش يف اعتبار  أرج ياي أ  يلاو  خطار اأصاابي بلووياد -72
تلنببي لوشصا  العالاس يف أشلال الرو ارعاصريف  والعاملو  األكرب سناً وأولئع الا ين يعااوو  مان 

يت خا  ل صابي تل  و   ول لع، يرى ارارر ااا  ساالا ص يي وإعاهاا ساباي معراو  بشل
وينبغ  أ  يُعطا  19-اروريف منح عيش ا ا  أشلال الرو ارعاصريف أولويي يف ااضوث ل  ا كوويد

 من اليت وتيجي و يمم إجيابيي الع ج الطيب حا ً 

__________ 

و االت اهيااي 3و 2 و ات اهيااي ساااوو الط اايت، ارااادا (أ()3)2العمد الدويل ااا  ت اوو اردويااي والبياساايي، اراااديف  (101)
و واريثاااو األوريااا  2-1و واالت اهيااي األمريليااي  اااوو اأوبااا ، اراااديف 13و 1األوروبيااي  اااوو اأوبااا ، ارااادا  
 و1 اوو اأوبا  والشعول، اراديف 

  286 ، ال اريفراوتبيا اد هرب  وروسيااحمللمي األوروبيي  اوو اأوبا ، هضيي  (102)
بشاا   النبااا  وال تياااا  (2016)3اوظاار أيضاااً اللجنااي ارعنيااي حباااوو األشااصا  ذو  اأعاهااي، التعليااق العاااا رهاام  (103)

 ذواا اأعاهي 
ر أيضاً اربادي األساسيي واربااادي التوجيميااي بشاا   ا ااق يف االوتياااف واكاارب لضاا ا  االوتماكاااا اكباايمي اوظ (104)

 للااوو  الدويل  اوو اأوبا  واالوتماكاا ااط يف للااوو  الدويل اأوباي 
،  10بشااا   وااااش األجاواااا لوجاااا العماااد، ال ااااريف    ( 1986) 15اللجناااي ارعنياااي حبااااوو اأوباااا ، التعليااااا  العاماااا  رهااام   ( 105) 

   13، ال اريف 29 ورهم 
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 19-تدابري أوس  للاخف ف مئ أثر كوا د -2 
اااا ا  أشااالال الااارو ارعاصاااريف والنااااجس منماااا إ  العدالاااي  مااان األ ياااي للاااا  الماااس وصاااول -73

وا ماياي وو هاا ماان سابيت االوتيااف، للاان ذلاع ال يل ا ، أل  التااداب  ذاا اليالي   تيامم رعاكااي 
  ولا لع ينبغا  أ  تن ا  الادول تاداب  إاااويي 19-مشللي البطالي األساسيي المي سببتما جائ اي كووياد

ليي وا واوز رؤسباا األعماال التجارياي، وضاً  عان دعام الادخيت واسات ااهاا مثيت تادت ارباعديف ارا
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 
يف عاان  رياق معاكااي األساابال ونلان اعتبااار ذلاع جااز اً مان االلتاازاا لنااش أشالال الاارو ارعاصار  -74

  وهاااو يتماشاااا ماااش االلتااازاا بتعزياااز ومحاياااي ا اااق يف (65، ال ااااريف A/65/228)اك رياااي، لاااا ويماااا البطالاااي 
،لمب ليفلذلكل لعهدل لد يلل   صلاب اسال ق بص د ال  قجبم عيال  لثا فيامن  6العميت لوجا اراديف 

  وتلم  ايت ات اهياي النماو  تلعمالاي وا ماياي مان (106)فاةد  ل لعمة ض  رةلإاش ءلآليالللبعس ضليفل  لةال
العمد، سياث أااا تاادا إرشااداا م يالي بشا   حموعاي أوساش مان التاداب   (168رهم ) 1988البطالي، 

المي يتعس علاا الادول األ اراف اتاذهاا للتياد  للبطالاي  ومان اليالو  األخارى ذاا اليالي ات اهياي 
، واالت اهيي الدوليي  مايي سااوو عياش العماال (11اراديف )ال التمييز اد اررأيف الاضا  علا عيش أشل
  (27اراديف )وات اهيي ساوو األشصا  ذو  اأعاهي  (54اراديف )ارماجرين وأوراد أسرهم 

وجيا اسرتاا مبدأ عدا التمييز لدى واش اسرتاتيجيي أو سياساي بشا   البطالاي  ومان الناسياي  -75
ا علااا الاادول أ  تل اايت إملاويااي وصااول عيااش العمااال، بياارف النظاار عاان واااعمم، إ  آلياااا  العمليااي، جياا 

 مثيت دعم الدخيت، واأع ا اا الضريبيي، وت يا عا  الديو ، واست ااهاا الضما  االجتماع   
للت د ا االهتياديي ارعاديف واربتابيت اً وليإل لادور عيش الدول تادت ه و ارباعديف، وظر  -76

مااان العماااد الااادويل اااااا  ت ااااوو االهتيااااديي  2الغاااام  الااا   تواجمااا   وماااش ذلاااع، تعااارتف ارااااديف 
واالجتماعيي والثااويي تأعمال التدرجي  لل اوو االهتياديي واالجتماعيي، لا يف ذلع ا ق يف العميت  

أعماااال ا اااق يف العمااايت إعماااااًل   (107)تااازاا تتااااذ خطاااوااولااا لع، يااااش علاااا عااااتق الااادول األ اااراف ال
  وينبغ  أ  تلو  ها و 19-كامً ، لا يف ذلع اتاذ تداب  رلاو ي البطالي الناعي عن جائ ي كوويد
  وكمااا ذُكاار أعاا و، تتمثاايت (108)ااطااواا ممدروسااي وملموسااي وموجمااي أبكاارب هاادر سلاان ماان الواااولم

  19-إ  اراوارد ال زماي التااذ التاداب  ارناسابي للتص ياا مان آاثر كووياد   إسدى  رو معاكي اوتاار الدول 
يف االسااتصداا االسااتباه  لوصااول اأجراميااي اريااادريف ماان األوااراد واألشااصا  االعتباااريس الاا ين سوكمااوا  

 علا جرائم تتعلق أبشلال الرو ارعاصريف  
ينبغاا   ،19-ماايت خاا ل جائ ااي كووياادوتلنباابي رؤسباااا األعمااال التجاريااي الاامي ال تاازال تع -77

للادول أ  تل اايت تلاااوؤ واار  العماايت  وينبغاا  هلااا أيضااً أ  تل اايت دوااش أرتل العماايت أجااوراً عادلااي عمااا 
ياااؤدى مااان عمااايت، وواااااً لليااالو  الدولياااي واأهليمياااي ذاا اليااالي  وتأاااااوي إ  ذلاااع، ينبغااا  إجيااااد 

ااالوويدتشاااميت تاااداب  محاياااي العماااا ،(109)فاااروف عمااايت عادلاااي ومناسااابي ، والراساااي، 19-ل مااان التعااار  لا
وأوهاااااا ال ااااران، واأجااااازاا اردووعااااي األجاااار، دو  متييااااز  ونثاااايت واااار  عاااااوتا ردعيااااي علااااا اوتمااااا  

__________ 

   26 بش   ا ق يف العميت، ال اريف  ( 2005) 18 التعليق العاا للجني ارعنيي ت اوو االهتياديي واالجتماعيي والثااويي رهم  ( 106) 
( بشااا    بيعاااي التزامااااا 1990)3م اللجناااي ارعنياااي ت ااااوو االهتيااااديي واالجتماعياااي والثااوياااي، التعلياااق العااااا رهااا  (107)

  2الدول األ راف، ال اريف 
  اررجش و ب  (108)
  7العمد الدويل ااا  ت اوو االهتياديي واالجتماعيي والثااويي، اراديف  (109)
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التشريعاا اكنائيي وتشريعاا العميت، واأب ن ال ايت من جاوا الشركاا التجاريي، ال سيما تلع المي 
م يديف اً  ره ،(110)يف للتيد  ألشلال الرو ارعاصريفتاش يف و إل س سيت اأمداد، عن ااطواا ارتص 

لثاا  الشااركاا وأرتل العماايت عاان اوتمااا  هااواوس ومعاااي  العماايت وعاان االااارام يف سارساااا نلاان أ  
 تندرج امن أشلال الرو ارعاصريف 

وماان ارشااجش أ  بعاا  ارمارساااا اكيااديف باادأا تظماار علااا اليااعيد الااو   يف عيااش أ ااا   -78
 937دولاااي وإهليماااا هاااد خططااات أو  رسااات أو اعتمااادا  190، كاوااات 2020يف سزيرا /يوويااا  العاااا   و 

19-تاادب  محايااي يف إ ااار التيااد  للوويااد
ويف أوروت، اساارُتع  اوتباااو ارااارر ااااا  إ  عاادد ماان  ،(111)

اد عاان دول أخاارى يف االراا  هاا و التااداب  بينمااا ااطااواا الاامي اتاا هتا كاايت ماان إيطاليااا والربتغااال، وضاا ً 
األورويب، لتبااااويي واااااش واااا  ارايمااااس وتااااوو  إملاويااااي ا يااااول علااااا اااااادماا الياااا يي، والضااااما  

ويف أوريايااا، أوااادا التاااارير أب  كااابو واا د  وتووااو   (112)االجتماااع ، واالسااتارار يف العماايت والباالن
ويف الباانغال، تعاوواات منظماااا اجملتمااش اراادي مااش  ،(113)هاادمتا مباااعديف ماليااي للعمااال واا  النظاااميس

ا لومي لضما  إدراج استياجاا ت مي  اللتاتيا اررومس علا التبول يف الربامج الو نيي الراميي إ  
19-التيااد  لااوت  كوويااد

ويف أمريلااا ال تينيااي، تعلااا ارلباايع علااا واااش اساارتاتيجيي لتااادت   (114)
الاااا ين يعاااااوو  اً الاااادعم ألصاااا ال مؤسباااااا األعمااااال التجاريااااي اليااااغ يف واألشااااصا  األكثاااار هتميشاااا 

م ياااس أساااريف ااااعي ي وهااا  تااادوش معاشااااا تااعدياااي للباااار  3  وأوشااا ا بااا و ساااندا  ماياااي (115)ال اااار
الاامي تشااميت الاادعم ارااايل للمعاازولس يف ا جاار  19-ال لبااس سزمااي كوويااد ويف آساايا، أوشاا ا  (116)الباان

وهدمت اليات  مدووعاا رريف واسديف للايت مان العماال ارنازليس والعماال ارمااجرين الا ين  ،(117)الي  
ويف الشاارو األوساا ، تااادا هطاار وارمللااي العربيااي البااعوديي خاادماا   (118)أصااب وا عااا لس عاان العماايت

  (119) جر الي   حا ً روا نيمما وللعمال ارماجرينال  ا الطيب وا
وينبغا  االعارتاف  اا و التاداب  وو هااا علاا وطاااو واساش، ألاااا نلان أ  ت ااا مان مبااتوى  -79

عاادا االسااتارار الاا   يعاااي مناا  النااا  وتلتااايل ماان اااع مم إزا  أشاالال الاارو ارعاصااريف  ومااش ذلااع،   
ومحاياااي العماااال  ولااا لع،  19-و التاااداب  يف معاكاااي آاثر كووياااديظمااار بعاااد مااادى م  ماااي ووعالياااي هااا 

سيواصيت ارارر ااا  رلييت استجاتا الادول للاوت  خا ل وارتيف واليتا  بغياي ردياد أوضايت ارمارسااا 
 وتادت التوجيماا، عندما يلو  ذلع م يداً 

__________ 

  3و 1اربادي التوجيميي بش   األعمال التجاريي وساوو اأوبا ، اربدآ   (110)
 معلوماا وارديف من منظمي العميت الدوليي  (111)
 :يفمتاااااااااااال   2020سزيرا /يوويااااااااااا   24علاااااااااااا حتمعااااااااااااا ارمااااااااااااجرين،  19-االرااااااااااااد األورويب، ال ااااااااااا  كووياااااااااااد (112)

https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/covid-19s-impact-on-migrant-communities  
 :يف عياااش أ اااا  العاااا   متاااال يف م19-منظماااي العمااايت الدولياااي، مخطااا  ا ماياااي االجتماعياااي رواجماااي أزماااي كووياااد (113)

www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3417  
  ورهي معلوماا هدمتما ارنظمي الدوليي رلاو ي الرو (114)
 ورهي معلوماا هدمتما ارلبيع  (115)
(116) 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  
   4يف البلدا  الناميي،     م19-منظمي العميت الدوليي، مخط  ا مايي االجتماعيي رواجمي وت  كوويد (117)
اسااااتجاتا الاااادول واعتباااااراا  :19-منظمااااي العماااايت الدوليااااي، خطاااا  ا مايااااي االجتماعيااااي رواجمااااي أزمااااي كوويااااد (118)

  4،    2020ويبا /أبرييت  23البياساام، أاوا  علا ا مايي االجتماعيي، 
، إلاااا  الضااو  19-منظمي العماايت الدوليااي، ا مايااي االجتماعيااي للعمااال ارماااجرين  اسااتجابي اااروريي ألزمااي كوويااد (119)

  5،    2020سزيرا /يووي   23علا ا مايي االجتماعيي، 
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ألعمااال التجاريااي ويف سااس أ  الاادول مبااؤولي يف ارااااا األول عاان اااما  امتثااال مؤسباااا ا -80
للمعاااي  الدوليااي، ينبغاا  للاطاااث ااااا  أ  يلتاازا تربااادي التوجيميااي بشاا   األعمااال التجاريااي وساااوو 
اأوبا   تن ي  إ ار األمم ارت ديف ارعنو  ما مايي واالسرتاا واالوتيافم  وينطباق ها ا بيا ي خاصاي 

ال تلو  أشلال الارو ارعاصاريف جاز اً مان علا اما  العنايي الواجبي يف حال ساوو اأوبا  واما  أ
  (120)س سيت التوريد وسارساا التوفيا اااصي  ا

وأييااد عاادد ماان الشااركاا الاادعويف للعماايت الاامي أ لاتمااا منظمااي العماايت الدوليااي يف حااال صااناعي  -81
وهد دعمت بع  الشركاا اروردين يف ا يول علا التموييت، وهدمت مدووعاا مبلريف    (121)ار بإل

لشااااركاا التوريااااد الضااااعي ي اليااااغ يف وارتوسااااطي رباااااعدهتا يف الباااايولي اراليااااي وإاسااااي تاااادوااا واديااااي 
وقدر اأشاريف أيضاً إ  أ  بع  العمال جن وا، من خ ل رابطااا واااتا العماال، يف   (122)إسعاويي

ت اااو  علااا خطاا  محايااي مباشااريف مااش الشااركاا  وعلااا ساابييت ارثااال، توصاالت واابااي عمااال ار بااإل ال
والنبيج يف اكنول األوريا ، وه  واابي عمال ار بإل والنبيج التابعي الرااد الياناعاا العاار ، إ  

ال   تبتعد عاميت يف الوهت    80  000ات او مش أرتل العميت لضما  ستي أسابيش من األجر اللاميت لا  
ورواام الرتسيااا  اا و اربااادراا وو هااا ماان اربااادراا الاامي تتصاا ها الشااركاا   (123)وياا  الااب د ل واا و

 وأرتل العميت، جيا رلييت مدى م  متما ووعاليتما بعنايي 

 الالامئ والاعاون الدول ان -3 
تعااو ، وهاو ماا تانا الامي تبار  علاا اكمياش يعازز االلتازاا تل (124)إ   ابش ا ماياي مان الارو -82

ماااان العماااد الااادويل ااااااا  ت ااااوو االهتيااااديي واالجتماعيااااي والثااوياااي  وتأااااااوي إ   2عليااا  ارااااديف 
ارباعديف اراليي ارباشريف، نلن للمباعديف اراليي والتانيي والطبياي، مثايت تاوو  األدوياي واللااسااا وأجمازيف 

رر اروارد ال زمي لدعم مؤسباا األعمال التجاريي التن إل اليناع  ومعداا ا مايي الشصييي، أ  ر
 والعمال علا اليعيد احملل  

ت يا العاوتا االهتياديي وو ها من التداب  الابريي ار رواي علا اً  ومن اربتيول أيض -83
أ ناااااا  اوتشاااااار الاااااوت   وكثااااا اً ماااااا يلاااااو  هلااااا و التاااااداب  آاثر سااااالبيي علاااااا محاياااااي اً بعااااا  الااااادول مؤهتااااا 

ألاااا نلاان أ  تااؤد ، يف علااي أمااور،  ،(126)لااا يف ذلااع ا ااق يف العماايت ،(125)اأوبااا  وتعزيزهااا وساااو 
وعااا ويف علاااا ذلاااع،   (127)يشااايش ويماااا االساااتغ ل وشاااو  اهتيااااداا وااا  وظامياااي و/أو وااا  هاوووياااي إ 

__________ 

  A/HRC/35/37و A/HRC/30/35اوظر ، ول   ث علا مناهشاا أكثر ت يي ً  (120)
 .www.ilo.org/global/topics/coronavirus/sectoral/WCMS_744285/lang--en/index.htm اوظر (121)
  11 ،   ورهي معلوماا هدمتما ارنظمي الدوليي رلاو ي الرو (122)
ارااااد الياااناعاا العاااار ، مارااااد ارنباااوجاا يف جناااول أورياياااا ي اااوز بضاااما  األجااار اللامااايت خااا ل اأوااا و  (123)

  2020 آذار/مار  26 م، وشريف ص  يي،بببا و و  كورو 
(124) Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain), Judgment, I.C.J 

Reports 1970, p. 3 (paras. 33–34)  
اأوبا     اأوبا ، م كريف توجيميي بش   ساوو ارارر ااا  ارع  تأل ر البليب للتداب  الابريي االو راديي يف التمتش حباوو   (125)

   www.ohchr.org/Documents/Issues/UCM/UCMCOVID19Guidance Note.pdf  :متال يف    ( 2020)أ ر/مايو  
بش   الع هي بااس العاااوتا  (1997)8اللجني ارعنيي ت اوو االهتياديي واالجتماعيي والثااويي، التعليق العاا رهم  (126)

  3االهتياديي واسرتاا ا اوو االهتياديي واالجتماعايي والثااويي، ال اريف 
(127) Ioana Petrescu, “The effect of economic sanctions on the informal economy”, Management Dynamics 

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)  

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/UCM/UCMCOVID19Guidance
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، وهاو مااا أهاار باا  19-كووياادهاا و التااداب  ال ا اً كباا اً علااا التضااامن والتعااو  الاادوليس يف ملاو ااي   تاؤ ر
  (128)بواول ارارُر ااا  ارع  تأل ر البليب للتداب  الابريي االو راديي علا التمتش حباوو اأوبا 

،  7-8وتأااوي إ  ذلع، تاؤد  الشاراكاا باس أصا ال اريال ي ارتعاددين، مثايت الت االا   -84
يف مبااااعديف الااادول  اً  هامااا اً  ا ارالياااي الدولياااي، دور والوكاااالا ارتصيياااي اررتبطاااي تألمااام ارت اااديف وارؤسباااا 

علاا واااش وتن ياا  سياساااا تركااز علااا الاضااا  علااا أشاالال الاارو ارعاصااريف، بباابيت منمااا رلياايت البيااا ا،  
والتوجي  البياسايت، وتبادل ارمارساا اكيديف والاُنمج اربتلاريف  وعلاا سابييت ارثاال، ماا وتان صاندوو األمام  

تربعاا من أجيت ملاو ي أشالال الار  و ارعاصاريف، الا   ياادا اربااعديف، مان خا ل  ارت ديف االستئماي لل 
اكماااا ال اعلااي احملليااي يف اجملتمااش اراادي، آلالف األشااصا  الاا ين عاااووا ماان شااليت ماان أشاالال الاارو،  
م  يتواصااايت ماااش اكمااااا ارتلاياااي ر ن ااا  يف أورياياااا واألم كتاااس وآسااايا واحملاااي  اهلاااادي وأوروت مااان أجااايت ومااا 

 استياجاهتا والت د ا التشغيليي علا  و أوضيت، واستباو االستياجاا التمويليي يف اربتابيت  
وتأاااوي إ  ذلاع، يااادا كايت مان البنااع الادويل وصااندوو النااد الادويل الاادعم اراايل للاادول  -85

وتعزيااااز الااااربامج االجتماعيااااي الاااامي  (129)، عاااان  ريااااق دعاااام االهتياااااداا الو نيااااي19-للتيااااد  للوويااااد
 للجنةةةةال ملعنيةةةةالاب اةةةةسال ق بصةةةة د ال  قجبم عيةةةةالوكمااااا أكاااادا   (130)تبااااتمدف أكثاااار النااااا  اااااع اً 

، ينبغ  هل و ارؤسباا اراليي وو ها أ  تل ايت إدراج محاياي ا اق يف 18،ليفليعلياه ل لع ملر مل  لثا فيا
  ويلتباا  (53ال اااريف )ساااهتا اأهراااايي وات اهاهتااا االئتماويااي العماايت ومنااش أشاالال الاارو ارعاصااريف يف سيا
  19-ه ا األمر أ يي خاصي خ ل جائ ي كوويد

 اتسانااعا  والاور ا  -خامساا  
 اتسانااعا  -ألف 

كانت الدول بط ئة يف الوااء ابلازاماهتا ا اعلقة  كااحة الرق والوااء ابتلازاما  العا  ة  -86
اة،ل يف القلزاء ولزى مئ أهداف الانة ة ا سادامة ا  7-8اليت صطعاها ولى نفسها للوااء ابلغاية 

لزززول وإ زززاء وةزززل األطفزززال لة ززز  أشزززكاله ا 2030الزززرق ا عارزززر الزززول وزززام  السزززخرة وإ زززاء
إىل مزيد مئ اإلبطاء يف هزذ  العةل زة ووكزس مسزار  19-ومئ ا رعح أن يؤوي كوا د .2025 وام

الاقدم الذي ُأحرز ابلفعلي إذا مل تاخزذ الزدول خطزوا  حق ق زة وحالزة للاعج زل لهووهزا الرام زة 
ابلفعزل اتصادزاوية للزوابء  - وكشفت اآلاثر اتعاةاو زة إىل مكااحة الرق وون مزيد مئ الاأخري.

ثغززرا  يف تززدابري الادززدي الوطن ززة ألشززكال الززرق ا عارززرةي  ززا تسززبب يف زايوة تززدهور األو ززاع 
وت مي،ل ودم   اهلشة لللحااي والناعني واألشخاص الذيئ يواعهون خطر الاعرض هلذ  ا ةارسا .

 الق ام أبي ِّ وةل أحد اخل ارا .

__________ 

  ارااارر ااااا  ارعاا  تأل اار البااليب للتااداب  الابااريي االو راديااي يف التمتااش حباااوو اأوبااا ، ماا كريف توجيميااي بشاا  (128)
  (2020أ ر/مايو ) 19-ساوو اأوبا  يف سياو كوويد

البناااع الااادويل، محموعاااي البناااع الااادويل تطلاااق أو  عمليااااا الااادعم اليااا   الطااااري ارتعلاااق ب ااا و  كاااورو ، تعزيااازاً   (129)
و وصااندوو الناااد الاادويل، ارباااعديف اراليااي وت يااا  2020ويبااا /أبرييت    2السااتجاتا البلاادا  النامياايم، وشااريف صاا  يي،  

-www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID  :متاااااال يف     19-أعباااااا  خدماااااي الااااادين يف ساااااياو كووياااااد 

Lending-Tracker   
(130) Kristalina Georgieva, Managing Director, IMF, “The Great Reset”, remarks to the World Economic 

Forum 2020, Geneva, 3 June 2020  
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اعههزا الزدول واجلهزوو الزيت بُزذلت للادزدي ويقر ا قرر اخلاص ابلاحداي  اهلائلة اليت تو  -87
بزني ارتفزاع مسزاواي  الفقززري اا وث قزز اا غزري أن هنزات ترابطز  لزاثاثر ا اعزدوة اجلوانزب وا عقزدة للززوابء.

 ومعدت  البطالة غري ا سبوصةي وتفاصم أوعه ودم ا ساواةي والاعزرض لالسزاغالل وسزوء ا عاملزة.
ن تززدابري كاا ززة للاخف ززف مززئ ا خززاطر ا ازايززدة ألشززكال ومززئ األة ززة  كززان أن تاخززذ الززدول اآل

 الرق ا عاررة يف األعل الطويل.
زز  كوا ززد 19-كوا ززد -88   يف األشززهر والسززنوا  19-وت يزززال ياعززني تق زز م األثززر الكامززل لز

هلذ  الغايزةي هنزات حاعزة ملحزة إىل إعزراء ا زيزد مزئ البحزوة القائةزة ولزى األولزة اا وحتق ق ا قبلة.
 19-وس وارل ا قرر اخلاص وراسة أثر كوا د   اةحورة حول اللحاايي و   الب اان  وحتل لها.وا

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.

 الاور ا  -ابء 
 الورول إىل العدالة وسبل اتناداف -1 

جيب ولى الدول أن تسارع إىل تك، ف عهووها  ن      أشكال الرق وحتديد اللحااي  -89
ورغززم حمدوويززة ا ززواروي جيززب أن توارززل الززدول  ويززاياهمي بسززبل منهززا و زز  خطززة وةززل وطن ززة.

 ومقا اهتم ومعاصباهم. 19-عائحة كوا دالاحق ق م  ا سؤولني وئ أشكال الرق ا عاررة أثناء 
وجيب أن تااح لألاراو الزذيئ ياعر زون ألشزكال الزرق ا عارزرة إمكان زة ماسزاوية واعالزة  -90

ويشزةل ذلزك تزدابري ملةوسزة للةسزاودة القانون زة والطب زة  للورول إىل العدالة وسبل اتنادزاف.
دوة للناعنيي م  إيالء اتوابار الواعزب واتعاةاو ة وتدابري ياية مدةةة لالب ة اتحا اعا  احمل

ألوعزه  زعفهم وحالزة وزدم اتسزاقرار الزيت يع شزو اي وون ا  ززي  زا يف ذلزك الاة  زز ولزى أسزاس 
 و   اهلجرة.

ي ينبغي إيالء األولويزة جلة ز  األازراو الزذيئ 19-وابلنظر إىل ارتفاع خطر اإلرابة بكوا د -91
كال الززرق ا عارززرة يف احلدززول ولززى اخابززار الكشززف وززئ انعززون مززئ أشزز  مت حتديززدهم ولززى أ ززم

 ا رضي والعالج الطيب اجملاين إذا كانوا مدابني.
وينبغززي للززدول أيلزززاا أن تعزززز الاحق قززا  ا ال زززة واسززرتواو األرززول اجلنائ زززة كجزززء مزززئ  -92

سزززبل تزززدابري إنفزززاذ القزززانون إزاء أشزززكال الزززرق ا عارزززرة مزززئ أعزززل ت سزززري الورزززول إىل العدالزززة و 
 اتناداف بقدر كاف.

 زايوة الدوم ا خدص  نظةا  اجملاة  ا دين ومقدمي اخلدما  احلكوم ة -2 
جيززب أن يُقززدنم  نظةززا  اجملاةزز  ا ززدين وا سززاج بني األوائززل الززذيئ يعةلززون يف الوكززات   -93

السززريعة الاغززري بسززبب احلكوم ززة مززا يكفززي مززئ الززدوم وا ززوارو للاك ززف مزز  الاحززداي  الاشززغ ل ة 
 الوابءي ولالساجابة لالحا اعا  ا ازايدة لللحااي.

وولززى الدززع د العززا يي حُتززب الززدول بقززوة ولززى موارززلة تقززد  الززدوم  بززاورا  مكااحززة  -94
الززرق الززيت تركززز ولززى معاجلززة األسززباب اجلذريززة هلززذ  اجلززرائم وتقززد  ا سززاودة الشززاملة لللززحاايي 

ووم رندوق األمم ا احدة اتسائةاين للاربوا  مئ أعل مكااحة أشزكال يف ذلك مئ خالل   ا
 الر ِّق ا عاررة.
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 19-تدابري أوس  للاخف ف مئ آاثر كوا د -3 
اا ينبغي للدول أن تقدم إىل ا عر ني خلطر أشزكال الزرق ا عارزرة ووةزاا مدزةةاا خد دز  -95

لززديئي واإلوفززاءا  اللززريب ةي م،ززل ووززم الززدخلي وبف ززف وززبء ا 19-للاخف ززف مززئ آاثر كوا ززد
 واساحقاصا  اللةان اتعاةاوي األوس  نطاصاا.

وجيب تقد  هذا الدومي وون أي ا  زي إىل     العةال الذيئ يعانون مئ البطالة نا جة  -96
وجيب إيالء اهاةام خزاص لفئزا  حمزدوة معر زة للخطزري ب نهزا النسزاءي والعةزال  تدابري اإلغالق.
كان األرل وني وائا  األصل ا ي والالعئوني وطالبو اللجوءي وا شروون واخل اا ا هاعروني والس

أو وززدميو اجلنسزز ةي والعةززال مززئ كبززار السززئي والعةززال ذوو اإلواصززةي والعززاملون يف اتصادززاو غززري 
 .النظاميي والعاملون حلساهبم اخلاصي والعةال ا ول ون وا ؤصاون

العةززال ا هزززاعرون وغزززريهم مززئ األشزززخاص الزززذيئ ووززالوة ولزززى ذلززكي جيزززب أن يكزززون  -97
ياةاعون بو   اإلصامة النظامي صاوريئ ولى احلدول ولزى الروايزة الدزح ة والاةزاس ا سزاودة  ت

 وت ينبغي أبداا تنف ذ وةل ا  طرو  اوي. وون الاعرض خلطر اتحاجاز أو الرتح ل.

 اتما،ال لقوانني العةل وإنفاذها -4 
للدول أن تاةسك بقوانني العةل وأن تكفزل إنفاذهزاي بسزبل منهزا اإلبزالغ الزذا ي ينبغي  -98

مزززئ أعزززل احلفزززاق ولزززى حقزززوق العةزززال ومنززز  مؤسسزززا  األوةزززال الاجاريزززة وأرابب العةزززل مزززئ 
 اساغالل موظف هم.

وجيب ولى الدول أن تسارع إىل تعزيز إوارة العةل وإنفاذ صوان نه للةان إعراء وةل ا   -99
وينبغززي أن تركززز وةل ززا   ا اعلقززة ابلعةززل ولززى الدززع د الززوطين ولززى لززو سززري  واعززال. الافازز  

الافازززز   هززززذ  ولززززى ررززززد حالززززة العةززززالي  ززززا يف ذلززززك يف القطاوززززا  األك،ززززر ور ززززة لظززززروف 
 اتساغالل ة. العةل

ينبغززي أن تلززةئ الززدول الانف ززذ الفعززال للةبززاوا الاوع ه ززة ا اعلقززة ابألوةززال الاجاريززة  -100
أن تَاخززذ خطززوا  إلذكززاء الززووي أبشززكال الززرق ا عارززرة يف اا ينبغززي هلززا أيلزز و  حقززوق اإلنسززان.و 

أوسززاش شززركا  األوةززال الاجاريززةي وأن تعةززل معهززا للززةان تق زز 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. 

 الالامئ والاعاون الدول ان -5 
ينبغي للدول أن تنظر  (131)يف أوقاب وووة األمني العام إىل إواوة البناء ولى لو أاللي -101

وأن تزيد ا وارو ا ااحة للعامل الناميي مئ الوابء وا عر ني لهي اا يف احا اعا  األاراو األك،ر تلرر 
 ا يف ذلك مئ خالل رندوق النقد الدويل وجمةووة البنك الدويل وغريةزا مزئ ا ؤسسزا  ا ال زة 

وينبغزززي أن تُزززدرج معاجلزززة األسزززباب اجلذريزززة ألشزززكال الزززرق ا عارزززرة يف اسزززرتات ج ا   الدول زززة.
 الناجتة. الاةويل

__________ 

لثابااي واادا  للياا ويفم يف  19-أ  يلااو  كوويااداألمااس العاااا لوماام ارت ااديف، أماااا ععيااي الياا ي العاريااي  م جيااا  (131)
  2020أ ر/مايو  18أخضعنا، وشريف ص  يي،  أ  و وسا حمر ً اً العا ، مضي 
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اء اناشار الوابءي أن بفف مئ العقزواب  اتصادزاوية وغريهزا مزئ وينبغي للدول أيلااي أثن -102
الادابري القسزرية ا فرو زة ولزى بعزد الزدولي ا زب حتةزي  زحااي أشزكال الزرق ا عارزرةي وانز  

 اساغالل أشخاص آخريئ ابساخدام تلك ا ةارسا .
والشزراكا  األخزرب بزني أرزحاب  7-8وينبغي الاعج ل يف الاعاون الدويل م  الاحزالف  -103

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.

    


