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 : ما بعد غد 
 مواجهة التفاوتات النظام�ة والنهوض بحقوق اإل�سان 

 
 عمل من الشبكة العالم�ة للحقوق االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ةللدعوة عالم�ة 

 2020أ�ار (مايو)  1
 

 
ي مختلف أنحاء العالم.  19-كشفت جائحة كوف�د

ة ومكثفة �ف لبقاء الحكومات الناس ا تطالب عن تفاوتات نظام�ة خط�ي
ي 

ل �ف ف ي أنظمة عامة فاشلة  األ�ديسكن آمن، و�غسل توافر  غ�ي من الم�ف
من دون وصول إ� م�اە نظ�فة، و�سد الثغرات �ف

ف  صح�ة واجتماع�ة تخلف آثارا� غ�ي متناسبة ع� المرأة.  كات تفرض اخت�ارات زائفة، مثل االخت�ار بني فالحكومات وال�ث
كات والخراب، واألمان الشخ�ي والصحة العامة. العدوى والج�ع، والعمل الخطر والبطالة ونحن كمجتمعات  ، و�نقاذ ال�ث

ف  عن حقوق اإل�سان نرفع لواء المقاومة، نطالب ببدائل  ومدافعات محل�ة وحركات اجتماع�ة ومنظمات حقوق�ة ومدافعني
فالعودة إ� الوضع  جميع. اقتصاد�ة واجتماع�ة وس�اس�ة تجعل من حقوق اإل�سان والعدالة االجتماع�ة حق�قة واقعة لل

 .  الراهن ل�ست خ�ارا�
 

ة ط��لة  ي كل جزء من العالم لف�ت
ف الناس، الفقر لقد قاومت المجتمعات المحل�ة �ف ع� الرغم من الوفرة، وتزا�د التفاوتات بني

ي ظل االستبدا
ي عمل�ة اتخاذ القرار العام، و�سارع أزمة المناخ، والقمع �ف

كات �ف ر لل�ث . واألثر غ�ي الم�ب
�
ا�د عمقا ف ّ  د الم�ت وع�ب

ك للنضال الجما�ي  ي  الشبكةأعضاء الحركات االجتماع�ة و�عتمدە أعضاء  قاد س�اقتهالذي  — ميثاقنا المش�ت
 —بلدا�  77�ف

كة.  الذي �ع�ي األول��ة  —و���ط الميثاق هذە الظروف والنظام الرأسما�ي المه�من  عن هذە الظروف العالم�ة المش�ت
ي ذلك النظام األبوي والعن��ة والتوار�ــــخ الط��لة  —لألر�اح ع� الناس وكوكب األرض 

به�ا�ل القمع المتشابكة، بما �ف
�ال�ة.  ي واس لالستعمار واإلم�ب

ي أجراها األعضاء خالل األسابيع العد�دة الماض�ة �ف تنادا� إ� الميثاق، أسفرت المناقشات الىت
ي كل أنحاء العالم، والمطالب  ةالمعاش��ستند إ� الحقائق  تحل�الت شأن الجائحة عن

للشعوب والمجتمعات المحل�ة �ف
 خاصة بمجموعة من المسائل، ما يوفر األساس لهذە الدعوة إ� العمل. ال

 
ي العقود القل�لة الماض�ة. الفقر ون�ع المل��ة والتفاوت وتفاقم 

ال�ة جد�دة ع� صع�د الس�اسات  �ف فقد أدت إصالحات لي�ب
كان تكون ف�ه حقوق اإل�سان إ� إضعاف إجراءات حما�ة العمالة، وز�ادة االستخراج، وت�س�ي تدفق رأس المال إ� أي م

ورات األساس�ة و�سل�عها، وتق��ض الس�ادة الغذائ�ة، و�نت أنظمة  و�جراءات الحما�ة البيئ�ة أضعف، وخصخصة ال�ف
ف وفرت االزدهار المدعوم للقلة النخب��ة.  ي حني

�ب�ة تنازل�ة وفرضت التقشف ع� األغلب�ة، �ف وجرى فرض هذە  �ف
ي ذلك صندوق النقد الدو�ي والبنك الدو�ي واالتفاق�ات اإلصالحات والتالعب بها خدمة 

للمصالح المؤسس�ة والمال�ة، بما �ف
كات انتها�ات  التجار�ة واالستثمار�ة.  وع� الرغم من عقود من المسؤول�ة االجتماع�ة المؤسس�ة المزعومة، ترتكب ال�ث

 للحقوق البيئ�ة واإل�سان
�
ائب و�ستمر مستمرة لحقوق العمال وانتها�ات أوسع نطاقا �ة، وترفض دفع حصتها العادلة من ال�ف

ي اله�منة ع� المؤسسات الحكوم�ة ووضع الس�اسات العامة. 
ي معالجة أزمة المناخ ع� وجه  �ف

ولعل فشل الحكومات �ف
كات.   له�منة ال�ث

�
وهذا أر� األساس لتصاعد الجائحة إ� أزمات صح�ة عامة  ال�عة �شكل المثال األ��� وضوحا

  د�ة واجتماع�ة مدمرة، فضً� عن إلغاء القيود التنظ�م�ة البيئ�ة. واقتصا
 
 لالتجاهات القد�مة، 

�
ف الحا�ي ع� "إنقاذ االقتصاد" بدً� من ضمان حقوق اإل�سان وحما�ة البيئة صدى مقلقا ك�ي و�شكل ال�ت

ي عام 
قت استجابة لألزمة المال�ة العالم�ة �ف ي ُطبِّ ي ذلك الُنُهج المضللة الىت

وع� الرغم من إدراك صندوق النقد  . 2008بما �ف
الدو�ي والبنك الدو�ي لشدة األزمة، ال يزاالن �عمالن كالمعتاد إ� حد كب�ي من خالل تقد�م القروض الطارئة بدً� من إلغاء 
ي أدت إ� جعل الناس أ��� فقرا�  ي طال انتظارها لعقود عن الس�اسات الىت الديون ع� نحو ملموس، ودفع التع��ضات الىت

�ال�ة االقتصاد�ة. و أحلت محل االستعمار و  كات إ� تقد�م الدول إعانات ضخمة إ�  اإلم�ب ر لل�ث وأدى النفوذ غ�ي الم�ب
اجع عن إجراءات الحما�ة البيئ�ة، و�عادة تع��ف األعمال األساس�ة  اف، وال�ت كات وعمل�ات إنقاذ بأقل قدر من اإل�ث ال�ث
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كات البناء التج ف أعمال أخرى. لتشمل عمل�ات التعدين و�ث ة  اري، من بني كات ع� الموافقة ع� مشار�ــــع مث�ي وحصلت ال�ث
ي 

ا� ما كانت تلك المشار�ــــع تجري وسط قمع لحقوق المجتمعات المحل�ة بالمشاركة وحق الشعوب األصل�ة �ف للجدل، وكث�ي
ة.  ف بها  الموافقة الحرة والمسبقة والمستن�ي ها وعندما تمارس الشعوب األصل�ة حقوقها المع�ت ي تق��ر مص�ي

ي ما �ف
يتعلق  �ف

 تنم��ان. 
�
 وتج��ما

�
 بنماذجها االقتصاد�ة والس�اس�ة والثقاف�ة، ال تزال تواجه عدوانا

 
وري  ف تكشف الجائحة عن العمل ال�ف ي حني

لتقل�ل  تتعرض\ هذا العمل يتعرض تؤدي\ يمن يؤدكل   ، ال يزالبالفعلوحىت �ف
ي العد�د من البلدان، و  . ن\ نظا�ي من ق�متهم

ي جنوب ال�رة األرض�ة، �عمل معظم العمالو�ف
بمن  — والعامالت ال س�ما �ف

ل�ة والزراع�ة ات \ فيهم العاملون ف ي الخدمة الم�ف
ي القطاع غ�ي الرس�ي من دون الحصول ع� ضمان اجتما�ي وضمان  —�ف

�ف
ا�دة الخطورة، من دون اوالعامالت و�ضطر العد�د من العمال  للعمل.  ف ي ظل ظروف م�ت

الستعانة بأدوات وقائ�ة إ� العمل �ف
ي غ�اب الرعا�ة الصح�ة الشاملة)، أو المجازفة 

ف الص�ي (�ف كاف�ة، أو الحصول ع� إجازات مرض�ة مدفوعة األجر، أو التأمني
ي شكل دائم. 

واألقل�ات بوجه خاص لخسارة غ�ي  ات\ المهاجرونوالعامالت وتعرضت النساء والعمال  بخسارة وظائفهم �ف
ي الوظائف 

ي القطاع غ�ي الرس�ي والمهن غ�ي المستقرة. متناسبة �ف
و�رى البعض أن  وسبل الع�ش �سبب حضورهم ال�ب�ي �ف

ي ظل إغالق األسواق المحل�ة، وحظر ص�د األسماك، والقيود المفروضة ع� الحركة، وغ�ي ذلك 
عدم القدرة ع� العمل �ف

، تهدد بحدوث إخالء وتج��ــــع و�فقار، إذ ف ي ضمان التوف�ي العام من إجراءات العزل االجتما�ي
شل العد�د من الحكومات �ف

ور�ات.    لل�ف
 

�ة بطب�عتها، ألنها تتطلب  ف ي مجال الصحة العامة تمي�ي
ي ما بينها العد�د من التوص�ات �ف

وتجعل التفاوتات داخل البلدان و�ف
 من المع�شة، مثل الحصول ع� الم�اە النظ�فة والمرافق الصح�ة والسكن المالئم. 

�
ا� ما  مستوى معينا وعالوة ع� ذلك، كث�ي

ي المجتمع. 
ف المتداخلة الموجودة �ف ي االعتبار أشكال التمي�ي

ي  ال تأخذ هذە التوص�ات �ف و�واجه العد�د من المجموعات الىت
ها من الخدمات العامة  ي ذلك  —لديها بالفعل إمكان�ة محدودة للحصول ع� الرعا�ة الصح�ة المناسبة وغ�ي

بما �ف
د ات\ الالجئون ف من الح��ة وعمال  ات\ ونوالم�ث ف واألشخاص المحرومني ي مجتمع الم�م والمعوقني

 واألعضاء �ف
�
 \ داخل�ا

ي بعض الس�اقات، استمرت عمل�ات اإلخالء والتهج�ي من خالل هدم  عقبات أ��ب وسط الجائحة.  —الجنس عامالت 
و�ف

اعات.  ف ي المستوطنات غ�ي الرسم�ة والمناطق المتأثرة بال�ف
و�اإلضافة إ� ذلك، فإن الحلول الرقم�ة المصممة  المنازل �ف

ي شكل غ�ي 
ي ذلك التعل�م والمشورة الطب�ة وفرص العمل، �ستبعد �ف

لضمان الحصول ع� الخدمات األساس�ة، بما �ف
نت ومعرفة رقم�ة.  ي ال يتوفر لديها اتصال باإلن�ت  متناسب المجموعات الىت

 
ي أنظمة ا

ي يتحملن الجزء األ��ب وعالوة ع� ذلك، ُترِجمت الثغرات �ف
لحما�ة االجتماع�ة إ� أعباء رعائ�ة مكثفة للنساء الالئت

 . ي ترا�ي الن�ع الجن�ي ف بها وغ�ي المدفوعة األجر �سبب استمرار القواعد الىت و�تفاقم هذا  من أعمال الرعا�ة غ�ي المع�ت
ض المعالجات �س ي تع�ت �ي والتحد�ات الىت

ف بب القيود ع� إمكان�ة الوصول إ� الوضع �سبب تزا�د حوادث العنف الم�ف
ي يواجهها العامال  ي مجال الرعا�ة الصح�ة. والعاملون  تالمحا�م، فضً� عن العنف والمضا�قة الىت

  �ف
 

ة بالقرب من مشار�ــــع ملوثة واستخراج�ة، ما يؤدي  ا� ما تقع المجتمعات المحل�ة المهمشة والفق�ي و�اإلضافة إ� ذلك، كث�ي
ي بروا�ات  . 19-ة تجعل هذە المجتمعات أ��� عرضة لإلصابة بكوف�دإ� مشا�ل صح�ة تنفس� و�تفاقم هذا التفاوت البيىئ

ي ت�ف  ي مقابل النماذج البيئ�ة الىت
�ة �ف ي شكل مؤقت وخفض االنبعاثات، وتضع النماذج الب�ث

ف نوع�ة الهواء �ف ي بتحسني
تحت�ف

ف تتجاهل معاناة ا ي حني
 لفقراء والمهاج��ن والشعوب األصل�ة.  اللوم عن أنظمتنا االقتصاد�ة والس�اس�ة �ف

 
ي ذلك من خالل 

و�ستخدم العد�د من الحكومات األزمة لقمع المعارضة واستهداف الجماعات المهمشة بالفعل، بما �ف
�عات مكافحة اإلرهاب، واألصول�ة الدين�ة، وز�ادة المراقبة والعسكرة.  وهوجم مدافعون  الصالح�ات الطارئة، و��ث

ات�ج�ات األمن�ة. عن ومدافعات  ي المنازل تقوض االس�ت
واستهدفت  حقوق اإل�سان، ألن اإلجراءات الصارمة الخاصة بالبقاء �ف

ف  ف  ات\ حكومات عد�دة أطباء وصحافيني ف  ات\ ومدونني  عن حقوق اإل�سان أعدوا تقار�ر عن هذە الجائحة.  ات\ ومدافعني
ا� ما اسُتبِعد مدافعون ء س�اسيون من عمل�ات إطالق ال�اح ب�ف النظر عن عن حقوق اإل�سان وسجنا  ومدافعات وكث�ي

ي العد�د منهم رهن االحتجاز قبل المحا�مة �سبب إغالق المحا�م. 
ي شكل خاص  عدم كفايتها، و��ت

وتتفاقم هذە التهد�دات �ف
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اع واالحتالل، و���ها مصنعو األسلحة الذين يواصلون تأجيج العنف.  ف ي س�اقات ال�ف
و�عمل خطاب "الحرب" ع�  �ف

ف المتاح للتدقيق  ي شكل كب�ي من الح�ي
الجائحة ل��ادة حدة مناخ الخوف والثناء ع� االستجابات االستبداد�ة، و�التا�ي الحد �ف

ف تعمل الدول لحشد موارد غ�ي مسبوقة لمعالجة األزمة، ثمة افتقار صارخ إ�  والمشاركة والمساءلة العامة.  ي حني
و�ف

ي الشفاف�ة والمساءلة �كتنف عمل�ة اتخا
ة المفروضة ع� الوصول إ� المعلومات �ف ي القيود الخط�ي

ذ القرار، وهذا يتجسد �ف
ي األغلب  العد�د من البلدان. 

ي انتهاك �ف
ي الوقت نفسه، �ستخدم هذە البلدان أدوات المراقبة لجمع الب�انات الشخص�ة، �ف

و�ف
ا�ة وث�قة مع قطاع التكنولوج�ا المتنا�ي  ي �ث

 . للحقوق بالخصوص�ة واألمن، و�ف
 

من أجل تح��ل حقوق  هذە �ي اللحظة المناسبة للتحوالت النظام�ة المطل��ة منذ أمد بع�د، لبناء نضال عال�ي 
ك رؤ�ة للتغي�ي النظا�ي تركز ع� استعادة  اإل�سان والعدالة االجتماع�ة إ� حق�قة واقعة للجميع.  و�صيغ ميثاقنا المش�ت

ك للتحل�ل  والمطالب، المنبثقة من النضاالت الشعب�ة من أجل الرفاە وال�رامة والمشاركة حقوق اإل�سان كإطار مش�ت
ة الشعوب األصل�ة وتحل�لها وق�ادتها، والمجتمعات المحل�ة المتأثرة  والمساواة الموضوع�ة.  وتركز هذە الرؤ�ة ع� خ�ب

ف  والعامالت والمقاومة، والعمال ف  ات\ المنظمني وعالوة ع�  المستوى القاعدي. عن حقوق اإل�سان ع�  ات\ والمدافعني
ي مواجهة التفاوتات النظام�ة ص�اغة وتع��زا� لنماذج بد�لة شاملة. 

" �ف اع "الوضع الطب��ي  ذلك، يتطلب هدف إعادة اخ�ت
وكانت هذە النماذج موجودة منذ أمد بع�د لدى الشعوب األصل�ة، وترجع جذورها إ� المعارف التقل�د�ة، وشبكات الرعا�ة، 

اف  ف كل أشكال الح�اة. واالع�ت ي  —وثمة نماذج أخرى للمعاملة بالمثل، والمعونة المتبادلة والتعاون  باالرتباط المتبادل بني الىت
ورة  ا� ما تنشأ بحكم ال�ف ف  —كث�ي ة، والمجتمعات المحل�ة للفالحني �ة الفق�ي ي كث�ي من المجتمعات المحل�ة الح�ف

 ات\ �ف
وتدعو الحركات النسائ�ة منذ وقت ط��ل إ� بدائل مستندة إ�  لصلة. وص�ادي األسماك، والحركات االجتماع�ة ذات ا

ام الناس وال�وكب.  ف واح�ت ف نواجه انتها�ات فور�ة لحقوق اإل�سان، تعالج مطالبنا  مبادئ المساواة وعدم التمي�ي ي حني
و�ف

ورة " ي شكل غد" وت� ع� مستقبل �ع�ي األول��ة لحقوق الناس والطب�عة ع� األر�اح لما بعد بال�ف
، و�ع�د التفك�ي �ف

ي عالقاتنا االقتصاد�ة واالجتماع�ة والبيئ�ة والس�اس�ة. 
  جذري �ف

 
 مطالبنا

ي الشمول  19-ندعو إ� أن تركز االستجابات ل�وف�د
 مع المبادئ الشاملة المتمثلة �ف

�
ع� الحقوق اإل�سان�ة والبيئ�ة، تماش�ا

ي تصم�م كل هذە اإلجراءات وتنف�ذها بمشاركة مف�دة من  ة. والمشاركة والشفاف�ة والمساواة الموضوع�ة والمساءل
و�نب�ف

ي العمل للتغلب ع� التفاوتات اله�كل�ة
الخاصة  المجتمعات المحل�ة والحركات االجتماع�ة المتأثرة، وتطبيق تحل�ل �سوي �ف

ە اإلجراءات وأن ُتعِمل و�جب ع� الدول أن �ستخدم أق� ما هو متاح من الموارد لتنف�ذ هذ . بعدم المساواة النظام�ة
وُتَعد البدائل للوضع الراهن المه�من قابلة  بال�امل الحقوق االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة والبيئ�ة لجميع الناس. 

  للتطبيق وملّحة. 
 

كما هو أن تتفاعل ع� الفور مع حالة الطوارئ الصح�ة العامة (وتتطلب االستجابات العادلة من الدول والهيئات الدول�ة 
ي أو� ثالث مجموعات من المطالب أدناە)؛ وأن تتخذ إجراءات مؤقتة لضمان االنتعاش العادل ومعالجة آثار 

ف �ف مبني
ي ستقودنا إ� وضع طب��ي جد�د ودعمها   : اإلجراءات المفروضة الحتواء الجائحة؛ واتخاذ اإلجراءات التحول�ة الىت

 
ي الحذر

 الحرص ع� تو�ف
ي ذلك ضمان إتاحة  ●

ي الرعا�ة الصح�ة، بما �ف
ي   فحوصاتضمان الحق الشامل والمتساوي �ف

 19-كوف�دمتعلقة �ف
 وعالجاته والوقا�ة منه للجميع؛

هم من العمال وعامالت حما�ة عمال  ● ف والعامالت الرعا�ة الصح�ة وغ�ي  والفحوصاتبالمعدات  ات\ األساسيني
 جازة المرض�ة المدفوعة األجر؛والتدر�ب والمشورة الصح�ة ذات الصلة واإل 

ي ذلك العمال   والعامالت تنف�ذ إجراءات الحما�ة ال�املة للعمال ●
ف والعامالت كافة، بما �ف ي مجاالت  ات\ األساسيني

�ف
  غ�ي الرعا�ة الصح�ة؛

اف بأعمال الرعا�ة غ�ي المدفوعة األجر ودعمها و�عادة توز�عها واعتماد إجراءات التوفيق الخاصة بالعمل ●  االع�ت
�ي وقتل اإلناث؛

ف ، فضً� عن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصاعد العنف الم�ف  العائ�ي
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، وقطع المرافق العامة، وما يتصل بذلك من انتها�ات للحقوق؛ ● ي
 ووقف عمل�ات اإلخالء، ون�ع مل��ة األرا�ف

ور�ات، ضمان توف�ي الدخل األسا�ي الشامل، والغذاء، والم�اە، واإلسكان، والمرافق الصح�ة، وغ�ي  ● ذلك من ال�ف
ف  ي حاالت من الضعف الشد�د، مثل العاطلني

 عن العمل والعمال ات\ ع� نحو ك��م، والس�ما لمن �ع�شون �ف
ف ذوي األجور المنخفضة وسكان المستوطنات غ�ي الرسم�ة؛ والعامالت  غ�ي الرسميني

ف  ● ، بم والمدافعات حما�ة المدافعني ف ي ذلك اإلفراج عن السجناء عن حقوق اإل�سان والبيئة والسجناء الس�اسيني
ا �ف

ي الدفاع عن الحقوق، وضمان تهيئة بيئة مؤات�ة للدفاع عن حقوق اإل�سان؛
  �سبب ممارستهم حقهم �ف

ي ما  ●
، واإلثن�ة، والوضع االجتما�ي واالقتصادي، �ف ي ذلك ب�انات حسب الن�ع الجن�ي

جمع ب�انات تفص�ل�ة، بما �ف
ي وضع يتعلق باآلثار الصح�ة واالجتماع�ة واالق

ي مختلف الفئات، و�تاحتها للجمهور واستخدامها �ف
تصاد�ة لألزمة �ف

ي احت�اجات الجميع؛  استجابات تلىب
ضمان إمكان�ة الوصول إ� آل�ات العدالة الوطن�ة والدول�ة (المحا�م واللجان والمؤسسات الوطن�ة لحقوق  ●

ها)   والس�ما بالنسبة أل��� الفئا —اإل�سان واإلجراءات الخاصة وغ�ي
�
وأن تقوم هذە اآلل�ات، بمبادرة  —ت ضعفا

منها (من تلقاء نفسها)، وخالل دراستها للقضا�ا، بمراقبة االنتها�ات الحكوم�ة والخاصة ومعالجتها، سواء عن 
ي شكل 

ط��ق الحلول الفور�ة أو عن ط��ق ضمانات نظام�ة لمنع تكرار االنتها�ات، و�عمال حقوق اإل�سان والبيئة �ف
 كامل؛ و

ي مجال حقوق اإل�سان، فضً� إعاد ●
امات الدول�ة بالتعاون والمساعدة �ف ف وة العالم�ة بما يتما�ث مع االل�ت ة توز�ــــع ال��

 . ام تق��ر المص�ي  عن اح�ت
 

 الدفاع عن الحقوق المكتسبة �شق األنفس
ي ذلك محاسبة  والعامالت الحفاظ ع� حقوق اإل�سان والبيئة والعمال ●

وتع��زها بدً� من تعل�قها أو إلغائها، بما �ف
؛
�
 وخارج�ا

�
كات محل�ا   ال�ث

ة،  ● ، والموافقة الحرة المسبقة والمستن�ي ي تق��ر المص�ي
ام حقوق الشعوب األصل�ة �ف فضً� عن المشاركة اح�ت

 ؛الحق�ق�ة للمجتمعات المحل�ة األوسع
، ومنع أي محاولة لتقل�صها؛التمسك بالحقوق الجنس�ة واإلنجاب�ة المع�ت  ●

�
  ف بها دول�ا

ي ما  ●
ي  ضمان الشفاف�ة �ف

ي شأن اإلجراءات الرام�ة إ� معالجة األزمة، بما �ف
يتعلق بتخص�ص الموارد واتخاذ القرارات �ف

، بدً� من تقي�دە، بغ�ة تع��ز  ذلك استخدام أدوات المراقبة، وتوسيع نطاق الوصول إ� المعلومات وح��ة التعب�ي
  المشاركة والمساءلة؛

 تحت أي ظرف من ضمان عدم ذكر أسماء أصحاب الب�انات الشخص�ة  ●
�
ي �جري جمعها وعدم مشاركتها علنا الىت

 الظروف؛
طة والج�ش وضمان المساءلة عن المعاملة القاس�ة واالعتقاالت و�ساءة  ● منع استخدام القوة المفرطة من قبل ال�ث

ي ذلك تلك الموجهة ضد األقل�ات ا استعمال المراقبة المتصلة بعمل�ات اإلغالق والصالح�ات الطارئة،
لعرق�ة بما �ف

ها من المجتمعات المحل�ة المهمشة؛ و ة وغ�ي  والمجتمعات المحل�ة الفق�ي
وع ومعقول  ●  وم�ث

�
وري للغا�ة ومحدود زمن�ا ي الخصوص�ة، �ف

ي ذلك الحق �ف
ضمان أن أي تقي�د للحقوق، بما �ف

 ومتناسب ومتوافق مع المعاي�ي الدول�ة. 
 

 حظر استغالل الجائحة
كات ع� المؤسسات ● عات  حظر ه�منة ال�ث ي ذلك من خالل الضغط، والت�ب

الحكوم�ة ووضع الس�اسات، بما �ف
ي الوقت نفسه؛

ف العام والخاص �ف ي القطاعني
 لتبي�ض الصورة، وتو�ي األشخاص أنفسهم مناصب �ف

 حظر التحا�ل ع� األسعار وغ�ي ذلك من االستغالل؛ ●
ي ص�اغة س� ●

 اسات العمالة؛التمسك بحقوق المساومة الجماع�ة ومشاركة العمال الحق�ق�ة �ف
�ــــع عدم خض�ع أي  ● اع وضمان الوصول العادل  19-أو عالجات أو لقاحات تخص كوف�د فحوصات��ث اءة اخ�ت ل�ب

ف البلدان؛  والمتساوي إليها بني
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ي حقوق المجتمعات  ●
 �ف

�
ي هذا المجال مما �مكن أن يؤثر سلبا

وقف كل أ�شطة االستخراج و�صدار التصار�ــــح �ف
 المحل�ة والعمال والبيئة؛

ي ذلك عن ط��ق فرض وقف مؤقت ع� كل مب�عات األسلحة؛ ●
  الوفاء بالدعوات العالم�ة لوقف إطالق النار، بما �ف

ي تنتهك الحقوق البيئ�ة وحقوق اإل�سان، مع  ● ها من الصناعات الىت عدم تقد�م أي مساعدة للجهات الملوثة وغ�ي
ي تعتمد ع�  هذە الصناعات؛ ضمان التحول العادل للعمال والمجتمعات المحل�ة الىت

ي  ● كات التكنولوج�ا الىت ي ذلك �ث
ي ما يتعلق بهذا الجائحة، بما �ف

ي التس��ق التجاري أو الخصخصة �ف
حظر أي ز�ادة �ف

 تقدم الخدمات الرقم�ة؛ و
 تعليق المفاوضات حول االتفاق�ات الجد�دة لمنظمة التجارة العالم�ة.  ●

 
 توف�ي تعاٍف عادل

كات ال��ب  ● ة ع� ال�ث ائب كب�ي ى و�نهاء اإلعانات المقدمة لها ع� مستوى العالم، والقضاء ع� التدفقات فرض �ف
�ب�ة؛ وات، و�نهاء الثغرات والمالذات واإلعفاءات ال�ف ائب ع� ال�� وعة، وفرض ال�ف   المال�ة غ�ي الم�ث

إلغاء ديون البلدان والمجتمعات المحل�ة ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وضمان أن تو�ي كل س�اسات  ●
امات حقوق اإل�سان و�جراءات الحما�ة البيئ�ة؛ا ف ي المؤسسات المال�ة الدول�ة األول��ة الل�ت

 إلقراض والضمانات �ف
ي حزم اإلنعاش  ●

كات �ف إعطاء األول��ة لحقوق اإل�سان للناس و�جراءات الحما�ة البيئ�ة ع� المصالح الض�قة لل�ث
ي ذلك حزمة مجموعة

�ن)، ع� أن �شمل ذلك تع��ز االقتصادات  االقتصادي الحكوم�ة والدول�ة (بما �ف الع�ث
ي مجال الطاقة من الوقود 

ي تعزز المساواة الجوه��ة والتحوالت العادلة �ف المستندة إ� الرعا�ة / المتجددة الىت
 األحفوري إ� انبعاثات ك��ون�ة صف��ة؛ و

كات.  ● ف وطن�ة لتنظ�م سلطة ال�ث  وقوانني
�
 دعم أداة دول�ة ملزمة قانونا

 
" إعادة اع "الوضع الطب��ي  اخ�ت

ف ع� النماذج البد�لة المستندة إ� التضامن والتعاون والدعم المتبادل واالقتصادات المستندة إ� المشاركة،  ● ك�ي ال�ت
ي  ها من أشكال العمل والرفاە المتبادل للشعوب والطب�عة، الىت ي تقدر المساهمة االجتماع�ة ألعمال الرعا�ة وغ�ي والىت

ذها من الشعوب األصل�ة، والحركات االجتماع�ة، والق�ادات النسائ�ة القاعد�ة، والمنظمات سبق توخيها وتنف�
ف  النسائ�ة، والمجتمعات ة، والفالحني  ، وغ�ي ذلك من المجتمعات المحل�ة المتأثرة؛ات\ المحل�ة الفق�ي

ي شكل عادل بما يتفق مع علوم المناخ، ومعاي�ي التن�ع البي �ةاالقتصاد االنظمة تح��ل ●
ي لما بعد عام �ف ، 2020ولو�ب

 وحقوق اإل�سان؛
ات الص�دالن�ة، من أجل عكس اتجاە �سليع  ● تأم�م أنظمة الرعا�ة الصح�ة وسالسل اإلمداد، مثل المستح�ف

 الرعا�ة الصح�ة وضمان الحق الشامل فيها؛
ي ذلك عن ط��ق إعطاء األول��ة للتم��ل العام لدعم ال�فاف وا ●

لزراعة المستدامة ضمان الس�ادة الغذائ�ة، بما �ف
 وتع��ز الحقوق باألرض، والتع��ض و�عادة المل��ة لمعالجة ن�ع المل��ة والتفاوت؛

، وتنظ�م القطاع  ● ي ذلك توف�ي الموارد الالزمة لبناء حلول اإلسكان االجتما�ي
ي السكن للجميع، بما �ف

ضمان الحق �ف
ي الخاص، ون�ع الطابع الما�ي عن سوق العقارات؛  التأج�ي

ي شكل عادل لمعالجة التفاوت إ�شاء  ●
اف بها وتوز�عها �ف أنظمة شاملة لتوف�ي الرعا�ة للجمهور، وضمان االع�ت

، ودعم شبكات الرعا�ة المجتمع�ة المستجيبة والمستدامة؛ ف ف الجنسني ف بني  والتمي�ي
ي ذلك توف�ي أما�ن إق ●

ي كل المست��ات، بما �ف
ي الج�د �ف

امة للتع��ض ضمان حصول الجميع ع� التعل�م العام المجائف
 عن األوقات والفرص التعل�م�ة الضائعة؛ و

ا�ات،  ● اعتماد أنظمة شاملة للحما�ة االجتماع�ة، مثل الدخل األسا�ي الشامل، والخطط غ�ي المستندة إ� االش�ت
ي تتجاوز اإلغاثة الطارئة.   وغ�ي ذلك من اإلجراءات الىت

 
 


