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عام   وا1976منذ  الجنسين،  بين  والمساواة  االجتماعية،  العدالة  أجل  من  للموئل  الدولي  التحالف  يناضل    ستدامة ال، 
تعمل    دولة  120في    هف ليحلمنظمة و   400ضم أكثر من  يالمي  تحالف عهو  التحالف الدولي للموئل    كوكبنا.ل  البيئية

 كريم.السكن اللدفاع عن حقوق اإلنسان في الموئل، وفي من اجل ا
 

يوضح هذا البيان المبادئ األساسية والتزامات الدول من أجل تنفيذ استجابات وتعافي من الجائحة تتسم بكونها تحويلية  
تراعي إعادة التوزيع. ويؤكد على الحاجة إلى دعم  حقوق اإلنسان ذات الصلة بالموئل وبناء حاضر ومستقبل عادلين  و 

بذلك،   القيام  وعند  وبيئيا.  كامل اجتماعيا  بشكل  وتعالج  والمرونة"  "الصمود  وااللتزامات  اإلجراءات  تتجاوز  أن  يجب 
 مية العادلة والمستدامة. التفاوتات الموجودة مسبقا والناشئة من خالل التن

 
نحن ندعو جميع المدافعين عن حقوق اإلنسان على مستوى األحياء والمستوى المحلي والوطني واإلقليمي والدولي إلى 

 االنضمام إلى األصوات والجهود المعنية بهذه القضية.
 
 الموجودة من قبلالتي كانت التفاوتات   تكشفالجائحة   .1

تعسسد اليسسوم المسسدن تعكسسظ وسسروم الموئسسل العالميسسة تفاوتسسات وأوجسسه ولسسم اقتصسسادية واجتماعيسسة وسياسسسية وبيئيسسة عميقسسة. 
ز ان  الكبسسرى، والمتوسسسلة الحجسسم والصسسطيرة، موطنسسان ألكثسسر مسسن نصسسف سسسكان العسسالم، وفسسي كثيسسر مسسن األحيسسان تعسسد بمثابسسة جسس 

وسروم وأمساكن فقسر و فسي يعيشسون  وااطق الحضرية في العالم الزالولكن الكثير من سكان المن  للحداثة والبذخ الرأسمالي.
صة الفضاءات الحضرية والريفية، والمضسا بة ونسزع خالعمليات المتسا عة لخصهذه هي نتائج   .غير مالئمة، وغير آمنة

 ضسرو يان فسي الملكيات، والتي أسفرت بدو ها عن عدم المساواة في الوصول إلى السلع والخسدمات العامسة، التسي تعسد أمسران 
وتتضح بشكل جلي، التفاوتات الهيكلية في مختلف أنحساء العسالم الجنسوبي، وبعسد أكثسر مسن ثالثسة   الحياة اليومية للجميع.

 ، التي فضلت التراكم على حياة اإلنسان.عقود من تلبيق السياسات النيوليبرالية
 

ليسست أزمسة صسحية عالميسة فحسسب، فقسد كشسفت عسن أوجسه التفساوت الموجسودة بالفعسل،  19-جائحسة كوفيسدوبالتالي فسنن  
واسسستنفاذ النظسسام السياسسسي واالقتصسسادت السسذت يتسسنج ويعيسسد انتسسا  تلسسك التفاوتسسات، إضسسافة إلسسى اإلقصسساء التسسا يخي، وتسسدمير 

 الحيوية لحياة اإلنسان. ةالنظم البيئي



 
، دخلت المدن في إجسراءات الحجسر الصسحي، بموجسب "التسدابير المناعيسة العالميسة للحمايسة االجتماعيسة"وفي هذا السياق، 
علسى أسسا  مراعساة لالختالفسات بشسكل سسريع دون تسم فرضسها   "، والتسيStay-at-home"/"بسالمنزلابق مثل حمالت "

 ومثل هذه التدابير تفتسر  أن كسل فسرد لديسه منسزلية أو الذهنية. ، أواللون، أو العمر، أو العرق، أو القد ات البدند الجن
والصسرم الصسحي والطسذاء، والقسد ة علسى العمسل مسسن حصسول علسى الميسساة ا منسة وإمكانيسة الوسسبيل لكسسب العسي ، ، آمسن

إجسسراءات  ، أو المشسسا كة فسسيواالعتمسساد علسسى مدخراتسسه فسسي فتسسرة األزمسسةواتخسساذ القسسرا  بشسستن اإلنتسسا  واإلنجسسا ، المنسسزل، 
 .جماعية وسياسية، باختصا ، التصرم كمواطنين يتمتعون بالقد ة الكاملة على مما سة حقوقهم

 
والنظسسرة الرومانسسسية إلجسسراءات الحجسسر الخاصسسة ،؛ للدولسسة كحاميسسة أل واي جميسسع المسسواطنين –المشسسوهة  تلسسك االفتراضسسات

ثسا  غيسر متناسسبة علسى قلاعسات لسديها آالتسزال و ، الحوكمة الخاصة بنسابعمق في مجتمعاتنا ونظم  متجذ ة    –  19-بكوفيد
الشسعو  األصسلية، وإلسى و المهساجرين، و العمسال غيسر الرسسميين، و : الفقراء، تتمثل في  اجتماعية عادة ما تكون غير مرئية

 .وأشكال التمييز جتماعيةاال هوياتأشكال متعددة من التقاطع  نلوت حياتها على التي تنساء بير، الحد ك
 

 الجائحة تعمق التفاوتات الناشئة

علسسى توسسسيع الفجسسوة بسسين أولئسسك السسذين  –بقسسد  ضسسرو تها الحتسسواء الفيسسرو   –تعمسسل الكثيسسر مسسن اإلجسسراءات الوقائيسسة 
يستليعون والذين ال يستليعون تبنيها. وتختلف قسد ات الرعايسة الذاتيسة، ممسا يجبسر الماليسين المتزايسدة مسن الفقسراء وذوت 
الدخول المنخفضة على العي  في أماكن مكتظة في ول وروم صحية سسيئة تفتقسر إلسى الخسدمات األساسسية، مسع عسدم 

 لة بينما يواجهون مما سات اإلخالء المتعددة.القد ة على العز 
 

، أو فسي الشسوا ع الذين يعيشون في مستوطنات متدهو ة  ذاتية.الرعاية  لل  لديهم أماكن آمنة  تمن ليسحماية  يجب علينا  
للعمسل  أن يقولسوا ألنفسسهم كسل يسوم: " إذا لسم أخسر  مضسلرين تعسفيان، والمهاجرين. بنيجاز، أولئك الالذين يدفعون إيجا ان 

  ".عني دفع اإليجا  أو المرافق، وقد يتم إخالئي، أو قلع المياه أو الكهرباءأو أ فلن آكل
 

الشسحيحة  وبالمثل، تواجه المجتمعات الريفية تحسديات متعسددة، منهسا علسى سسبيل المثسال، الخسدمات الصسحية واالجتماعيسة
حساالت عسدوى مسن تسسجيل . وعلسى السرغم لتحتية والتوويف( وانخفا  القد ة علسى العمسل مسن المنسزل)في كل من البنية ا

، قامست العديسد مسن المجتمعسات الريفيسة،  لدفاع عن نفسسهاولال يجب التقليل من شتن عواقبها. ، في المناطق الريفيةأقل  
 بيع منتجاتهم.لاللرق لتجنب قدوم العدوى، مما يؤثر على اقتصادهم االنتاجي، حيث لم يعد بنمكانهم الخرو    بنغالق

 
نسسساء واألطفسسال وكبسسا  السسسن، السسذين كثيسسرا مسسا يكونسسون تزايسسد العنسسف ضسسد الوفسسي وسسل األوضسساع الحاليسسة للعسسزل واألزمسسة، 

فسي الرعايسة نساء يمثلن الطالبية العظمسى مسن القسائمين علسى ويجب علينا أن نتذكر بتن المحبوسين مع المسيئين إليهم.  
القلساع غيسر  فسييمسثلن غالبيسة العساملين فسي مجسال اإلصسحاي، و ، حيسث  األوسسع  لمجتمعانلاق  ، وعلى  ءحيااألمنازل، و ال

 جتمعيسة.ملساعم الفقسراء، واألنشسلة المن، يسديرون والرعايسة األساسسيو الرسمي؛ وفي األحيساء األكثسر تسدهو ان، فهسم مقسدم
فيمسسا يحرصسسون علسسى الحفسسات علسسى التسسوازن ، السس ، الميسساه جلبسسون عسسائالت، ويالطفسسال، ويلعمسسون يعلمسسون األوفسسي المنسسزل، 
 العاطفي.



 
تختلسسسف اختالفسسسا كبيسسسرا عبسسسر القلاعسسسات التعلسسسيم، واإلنترنسسست، واإلقامسسسة فسسسي المستشسسسفيات أو مرافسسسق الحمايسسسة االجتماعيسسسة 

العديد من الدول أغلقت المدا   ويتم التد يظ من خالل شسبكة اإلنترنست؛ ولكسن فسي السدول ذات السدخل   فىاالجتماعية.  
واقع مماثل على مؤشسرات أخسرى، مثسل، ينلبق و  ة اإلنترنت.تصال بشبكيمكنهم اال  % من األشخاص20المنخفض، فقط  

مسن العساطلين عسن العمسل علسى اثنسان وعشسرون بالمائسة فقسط نظام الضمان االجتماعي.    وأعدد األسرة في المستشفيات،  
يعملسون مسن البلالسة المقنعسة، وكسذلك  / عمالة جزئيةوهذا يستثني من يعملون ، البلالة مستوى العالم يتلقون مساعدات

وأسساليب المراقبسة الرقميسة إضافة إلى ذلك، تعتمد العديد من السدول علسى اسستخدام البيانسات الضسخمة   بشكل غير مستقر.
 قوات مسلحة إلى الشا ع لفر  العزل االجتماعي والحظر.التي تتعدى على حق النا  في الخصوصية، أو ترسل 

 
االنسسان ذات حقسوق فسي التفكيسر عيسد أمسام التهديسدات والفسرص. فلنا جسد أنفسسنالتا ي : نمن متناقضة اللحظة  الهذه  في  و 

بقيمسسة وسسسائل االنتسسا  المتنوعسسة، وسسسبل العسسي  بكرامسسة، ، بينمسسا نقسسر قسساليمواألالمقسساييظ عبسسر مختلسسف الموئسسل الصسسلة با
 وعالقتها بالموئل ونظم الصحة العامة والتعليم.

 
 خطة مارشال عالمية

خسسا ة العديسد مسن السدول ، يهسدد ب19-أن كوفيسد 2020بريل/نيسسان  أأعلن مدير البرنامج اإلنمسائي لممسم المتحسدة، فسي  
فهسسو ال ينلسسوت فحسسسب علسسى إعسسادة ، وهسسو واقسسع خبرتسسه بالفعسسل دول كثيسسرة عبسسر الجنسسو  العسسالمي، مسسن التقسسدملعقسسدين مسسن 

السنظم العامسة تآكسل أجيسال بتكملهسا، ويخساطر بمزيسد مسن فسرص إلى الو اء، بل يسرهن أ واي و ين عاما عقا   الساعة عشر 
وقسسد أثسسرت أزمسسة الصسسحة  الحمايسسة االجتماعيسسة.و ، والتعلسسيم، والسسسكن، والخسسدمات، والتوويسسف، والعالميسسة المتعلقسسة بالصسسحة

قسر والبلالسة، كمسا العامة واألزمة االقتصادية تتثيرا حادا على السكان العاملين واستبعدت األغلبية. وستؤدت إلى تفساقم الف
. الجسوع والتشسرد وا تفساع معسدالت 2030ستؤدت إلى تقويض التقدم نحو تحقيق أهسدام التنميسة المسستدامة بحلسول عسام 

 االعتالل والوفيات من جراء األمرا  التي يمكن الوقاية منها هي أمو  غير مقبولة.
 

األمسين العسام لممسم المتحسدة  قسد  –الظهسو  فسي أقساليم عسدة في وقت بدأ فيه تتثير الوبساء فسي   –بريل/نيسان  أوفي أوائل  
تريليسون  2% أو أكثر من إجمالي الناتج المحلي العالمي ) أكثسر مسن 10االحتيا  إلى تعبئة خلة مساعدة دولية تعادل 

 جب توسسيع نلاقهسا, المساعدات الدولية يدوال (. وحتى اليوم، التزال الجهود الدولية واإلقليمية على تلك الجبهة هامشيان 
يجسسب أال يعتمسسد االنتعسسان علسسى نمسساذ  المضسسا بة  إلعسسادة اإلعمسسا .عالميسسة علسسى أنهسسا تعسسادل خلسسة ما شسسال إليهسسا  والنظسسر

الرأسمالية واالستخراجية، ودعم المصالح الخاصة، أو "النمو االقتصادت"، بل يحتا  االنتعان إلى السعى إليجاد البسدائل 
 لتي أثبتت فشلها.التي تتحدى هذه النظريات ا

 
 اإلدارة الجماعية، والسلع المشتركة والدول التنمية

قد يقتنص البعض أزمة الجائحة كذ يعة لتعزيز االستبداد والتراكم عن طريق التجريد، واالعتماد على االسستعا ات القديمسة 
 العنصرية، واألبوية، واالستعما ية، والنيوليبرالية، التي تطذت الفردية، والالمباالة، والكراهية، والخوم. 

 



وويتضسح ذلسك بشسكل خساص، فسي  النقسدت، والتحسرا الجمساعي. تفكيسرلعلسى االقسد ة الجماعيسة أيضسا  لكن األزمة قد أثبتت  
يسسة لتنتسسا  اليوممما سسسات الاإلجسسراءات الشسسعبية والمدنيسسة، و ، والعمليسسات التعاونيسسة، و المسسستوطنات التسسي يسستم بناتهسسا ذاتيسسان 

ت من أجل األ  ، والسكن، النضاالبهذه هي المما سات للبقاء والتضامن للالما اقترنت مثل  لموئل.  ا  إدا ةاالجتماعي و 
 .والخدمات األساسية، والمواصالت العامة، والتعليم والصحة

 
تعسسد و بصسسفتها حاملسسة أقسسوى للمسسسؤولية وضسسامنة للحقسسوق.  ودعمهسساهنسساا حاجسسة ملحسسة العتسسرام الدولسسة بهسسذه العمليسسات  

؛ وهسذا حقيقسي بشسكل خساص لالسستجابة لمزمسةضمان توافر موا د كافيسة تعديالت السياسات المالية أمرا جوهريا من أجل 
، ويتضسمن هسذا تنازلية تفيد األغنياء، على حسا  الفقراء واألكثسر استضسعافاضعيفة و لمقاليم التي تتسم بتنظمة ضريبية 

سياسسسات إعسسادة توزيسسع الحصسسائل الضسسريبية، التسسي مسسن شسستنها أن تضسسمن حمايسسة اجتماعيسسة كافيسسة، وهيكليسسة ومترسسسخة، 
 تد يجية للنظم الضريبية.الصالحات اإلخالل  وتمويلها من

 
دعونا نعترم بثراء المما سات المجتمعية وندعو لسياسات من شتنها أن تنهسي التسسليع وتمكسن اإلدا ة الجماعيسة للسسلع 
المشتركة، ودو  فعال ومسؤولية للدولة لضمان حقوق الجميع في موئل آمن، عالوة على االعترام بمساهمة المرأة في 

 م تقديم الرعاية، والحفات على الكوكب والمما سة الكاملة لكافة حقوق االنسان للجميع.مها
 

 ينبطي على الدول والمجتمع الدولي ضمان خمظ خلوط  ئيسية للعمل من أجل التقدم نحو مجتمع عادل اجتماعيا وبيئيا: 
 

 إعادة التوزيع االقتصادي .1

يتللب التحول الهيكلي الذت يذهب أبعد من  محاولة إلعادة توجيه االقتصاد لحماية حياة وموئل الجميع.  في
 االستجابات قصيرة المدى والخاصة باللوا ئ ما يلي: 

ولفائدة  • والمسكن،  الموئل  ستفيد  التي  للبرامج  قرو   َـ  وليظ  مساعدات  َـ  شكل  في  الدولي  الدعم  حشد 
التمويل يتناسب مع االحتياجات  المجتمعات   والقلاعات األكثر احتياجان بشكل مباشر. وهذا يتللب مستوى من 

 الفعلية التي تنشت من األثا  المباشرة وغير المباشرة لمزمة. 
إنفاذ الوويفة االجتماعية للملكية واأل  ، في كل من المناطق الحضرية والريفية، وحماية البيئة كتراث مشترا   •

 يال لكل األج
إد ا  التعديالت الدستو ية التي من شتنها أن تضمن الحق في السكن المالئم للجميع، السيما األكثر استضعافان،  •

 عمليات اإلخالء وإعادة تحديد أسعا  الفائدة، وشروط سداد القرو ، والرهون العقا ية واإليجا ات. تجنب و 
الفعالة   • والبرامج  السياسات  الحكومية،  األجهزة  تعزز  الكريم، أن  للسكن  أوضاع  وتوفر  األ اضي،  إلى  للوصول 

 ودعم برامج تحسين األحياء، بلريقة مستدامة وجوهرية. والخدمات األساسية المالئمة، 
في   • العاجلة  التحسينات  المالئم والصحة، ودعم  السكن  في  الحق  بين  العالقة  المالئمة  التوضيح ودعم  ظروم 

 . 19-الموازنة لمكافحة فيرو  كوفيدللعي ، وغيرها من تدابير 
التي تخصخص   • والخاص،  العام  القلاع  بين  الشراكة  إلى  إضافة  العامة،  والممتلكات  األ اضي  وقف خصخصة 

 موا د النا  وحقوقهم.   تسلباأل باي، و 



ضرائب تعزيز اإلصالحات المالية، التي تصحح العجز الناجم عن عدم كفاية اإليرادات الضريبية، وتعزيز نظام ال •
التصاعدية، خاصة فيما يتعلق بالضرائب على  أ  المال والممتلكات. وهذا يشمل، فر  ضرائب على المباني  
غير   التحتية  البنية  توزيع  إعادة  أخرى  تدابير  ضمن  وذلك  االكتظات،  حالة  من  لحد  استخدامها  أو  الشاغرة، 

  اضي والسكن.لم المستخدمة بشكل كام، وبناء بنوا 
الضرائ • التتمين،  زيادة  وشركات  الرقمي،  االقتصاد  مثل  المزدهرة،  والصناعات  الكبرى  الشركات  أ باي  على  ب، 

والفوائد   االمتيازات  إلطاء  المالي.  القلاع  من  عام  وبشكل  عادية،  غير  مكاسب  تجني  التي  األدوية،  وتصنيع 
الضريبي، وتجنبه من أجل  للموسرين، وتعزيز السياسات الفعالة في مواجهة التهر   الضريبية غير الضرو ية،  

 تعزيز سياسات إعادة التوزيع. 
إجراء تقييم إعادة تخصيص إنفاق الموازنة في القلاعات ذات أولوية منخفضة  َـ مثل االنفاق العسكرت  َـ وتعزيز  •

االنفاق العام على خدمات السكن والمجاالت الضرو ية األخرى، التي تعد أساسية للحماية االجتماعية، وإعادة 
 يط االقتصاد. تنش

 
 ةغير المرئيالحاالت و االعتراف باالختالفات  .2

على االعترام باالختالفات والحاالت غير المرئية: فنذا كنت غير كانت عاجلة أم هيكلية،  ، سواء  تستند إعادة التوزيع
 :، ولذا ينبطي على األجهزة الحكومية أن تتبنى اإلجراءات اللا ئة التاليةمرئي، فتنت غير مؤهل ألت 

، بطض النظر عن النوع االجتماعي، أو  بشكل يضمن الكرامةفي موئل ومسكن    هوفرصاالنسان    حماية حقوق  •
سية، أو اللبقة، أو العمر، أو العرق، أو الدين، أو القد ة الجسدية أو العقلية، مع االعترام بدو   الميول الجن

 الهويات االجتماعية المتعددة، التي غالبان ما تؤخذ كتسا  للتمييز والوصم، والتهمي . 
للموئل   • االجتماعي  االنتا   في  الموجودة  المتعددة  للخبرات  الفعال،  الدعم  وتقديم  التعاونية تقدير،  وإدا ته، 

الرعاية والتكاثر االجتماعي،  الشعو  األصلية، مع تقدير مهام  ت بنى ذاتيان، و من بينها بوضوي  التي  والجهود 
 بصفة أساسية على كافة المستويات. المرأة تضللع بهاالتي 

 القانونية، والتنظيمية، والمالية.االعترام بقيمة االقتصادات التضامنية، وتقديم الدعم لها في النواحي  •
التحركات  • لتصميم  كقاعدة  المناطق،  مختلف  ومعرفة  وحكمته،  الثقافي،  البيولوجي  التنوع  قيمة  على  التعرم 

 المناسبة وذات الصلة وغير المهيمنة. 
سالسل • وتحديد  الحضرية،  والمناطق  والضواحي،  الريفية  المناطق  بين  للتنمية  التبادلية  العالقات  إنتا    تعزيز 

    وتوزيع الطذاء وتقصيرها، وإمدادات اللاقة والمياه، باإلضافة إلى إدا ة واستعادة النفايات الصلبة كمو د.
 

 التكافؤ في المشاركة السياسية .3

آليات المشا كة الديمقراطية المباشرة، دون اعتبا  للنوع االجتماعي،  توسيع  على مستويات متعددة،  ويعني هذا أن يتم  
 الميول الجنسية، أو اللبقة، أو العمر، أو العرق، أو الدين، أو القد ة الجسدية أو العقلية.أو 

السللوية، • للعالقات  الفعلية  والتمييزية،  البلريركيةو   والزبونية  المكافحة  وبين  واالستطاللية  ،  المواطنين،  بين 
 المواطنين والدولة.

 حقوق.  عيين واعتبا يين لهم طبيأشخاص بصفتهم ضمان المساواة لكافة المهاجرين  •



آليات المشا كة المباشرة للمواطنين في تخصيص  بما في ذلك  توسيع عمليات الالمركزية واالستقالل للبلديات،   •
 . هوتنفيذاإلنفاق الحكومة 

إلى جنب  • الموئل جنبان  الالزمة للتحويل  المساعدة االجتماعية، واالقتصادية، والتقنية، والقانونية  ضمان وصول 
 السكان.مع 

تعزز وتحافظ على  من شتنها أن  السللوية، التي  المحاباة والمحسوبية و و بلريركية  لمما سات ال النشلة ل مكافحة  ال  •
 في صناعة القرا .  والجماعات المهمشة   المساواة بين الجنسين، لتوسيع المساحات لمشا كة أصوات النساء 

 
 موئل حقوق االنسان، وليس الحرب .4

أنلونيو جوتيريظ نداءا عاجال من أجل وقف    2020في شهر ما  /أذا    السيد  المتحدة  العام لممم  أصد  األمين 
الحقيقي والمشترا لهزيمة كوفيد الكفاي  معا على  للتركيز  العالم  انحاء  النا  في جميع  الدعوة 19-إطالق  . وقد كر  

العام للجمعية  والسبعين  الخامسة  الدو ة  بداية  في  سبتمبر/أيلول  ذاتها  في  المتحدة  لممم  لم 2020ة  ذلك،  ومع   .
بل تم في نفظ الفترة كسر بعض حاالت وقف إطالق النا  التي ولت مستمرة لفترات  يستجب أت طرم لهذه الدعوة،  

طويلة، واستمرت األعمال العدائية الجديدة، معرضة الشعو  المتضر ة من الصراعات لمجاعات وأزمات إنسانية جديدة. 
ي بعض الدول، قامت األنظمة االستبدادية والعسكرية والملكية وغيرها من األنظمة غير الليبرالية والمتلرفة بانتهاز  وف 

األمد   طويلة  االحتالل  حاالت  استمرت  وقد  الجائحة.  أثناء  متزايدة  بد جات  السكان  من  وغيرها  شعوبها  لقمع  الفرصة 
المصير وأصبحت تقرير  في  الشعو  من حقها  يتعلق    وحرمان  فيما  العنصرت  الفصل  أنها ما ست  أكثر  سوخا، حتى 

 بعالجات كوفيد وتوفير اللقاي. ولذا نحن نضم أصواتنا لصوت األمين العام في الملالبة بما يلي:

 الوقف الفو ت إلطالق النا  في جميع ميادين المعا ا حول العالم •
ة العسكرية الهجومية لصالح اإلنفاق العام للتخفيف إعادة التخصيص السريعة والهادفة للموا د بعيدا عن األنشل •

 من جميع ا ثا  السلبية للجائحة. 
االقتصادي • المساعدات  سيما  وال  والعسكرت،  األجنبي  االحتالل  أوضاع  لجميع  حاسم  حد  ووضع   ةاالنسحا  

 يات الدول المحتلة. ة، والتعاون مع تلك اإلدا ات غير الشرعية الخا جة عن والوالدبلوماسي  ةوالعسكري ةوالتجا ي
امتثال جميع الدول والمنظمات الدولية لاللتزامات الدولية والخا جية المعنية بدعم تقرير المصير للشعو  واألمم،  •

 بما في ذلك االمتناع عن االعترام بتطرام هذه الحاالت غير القانونية والتعاون معها و/أو التعامل معها، وإنهائها.
 

 وحماية بعضنا البعض رعاية .5

الممكنة   التدابير  جميع  التخاذ  واجتماعية  شخصية  مسئولية  منا  كل  يتحمل  حياتنا،  أوضاع  في  نشترا  حقا  إننا  بما 
. وبينما تتحمل الحكومات والمووفون العموميون التزامات وتتمتع  19-لتجنب ومنع انتشا  جميع سالالت فيرو  كوفيد



يحتذى بها، فنن كل شخص مدعو للحفات على  وي الرعاية المتبادلة للمجتمع ولآلخرين،  بسللات خاصة ليكونوا قدوة  
 بما في ذلك عن طريق ما يلي:

عن طريق ا تداء األقنعة الواقية، والحفات على النظافة اتخاذ جميع االحتياطات المعقولة لحماية بعضنا البعض   •
 الشخصية والتباعد االجتماعي حيثما أمكن. 

ولوية لكبا  السن والذين لديهم تحديات صحية عن طريق اتخاذ جميع االحتياطات الصحية الشخصية إعلاء األ  •
 وتلك المتعلقة بنمط الحياة واالحتياطات اللبية لتجنب اإلصابة لنفسك وا خرين. 

 تي يجب تلقيها. مشا كة المعلومات الموثوقة والمتحقق منها مع ا خرين بشتن االحتياطات الواجب اتخاذها والعالجات ال  •
 توفير الدعم المادت والمعنوت الممكن للمتضر ين من الجائحة وما يصاحبها من مصاعب اقتصادية. •
تجنب   • ذلك  في  بما  بتسره،  وللعالم  لمجتمعاتنا  وصحية  آمنة  بيئة  على  الحفات  لضمان  التدابير  جميع  اتخاذ 

ت نوع، ليظ أقلها تخفيض استهالا الوقود  األنشلة الملوثة وإنتا  النفايات دون مبر  وإطالق السموم من أ
 األحفو ت ومنتجات الحيوانات.

 

إعادة من  جديدة  أشكال  إلى  بحاجة  السياسية،   نحن  بالمشا كة  والمساواة  واالعترام  حقوق   حماية و التوزيع، 
أن نعي  نا  كلالبناء الجماعي للحياة والموئل والمسكن. مكان آمن يمكننا    االنسان واالهتمام بها، من أجل حماية

 فيه جميعان بسالم وكرامة! 
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