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 مدخل 

دول    كل وتفشيه في    2019عام    آواخرفي الصين في  بمقاطعة ووهان  ثر ظهور وباء كورونا  أ 

 اد وز   ،مع الوباء  ةنوعتم  ةكانت ردود الفعل العالميو  ،الصحية واالجتماعية  حياة العامةعلى الالعالم  

الرسمية في كثير  وعدم االعتماد على المؤسسات غير    وإعالن حاالت الطوارئ  بتدخالتهادور الدول  

األحيان اإلحترازية    من  التدابير  الجزئيباتخاذ  أو  الكلي  التعاون    .واإلغالق  كما سادت بعض صور 

التي لم تستطع  للدول  بإرسال المساعدات  خاصة    بين العديد من الدولالدولي في المجال الصحي  

 . مواجهة تداعيات تفشي الفيروس

ذلك   من  الرغم  المواطنين   تصاعدا    جائحةالظهور    صاحبوعلى  غير  ضد  العنصري  التمييز  في 

تصرفات    في    نتقاداتهناك بعض صور اال  واألشخاص الملونين في العديد من األماكن حول العالم.

  ا سي آ  شرقاألشخاص من  وتعرض أغلب    ،سو بعض الدول تجاه الصين كونها منبع تفشي الفير 

أشارت رابطة مكافحة التشهير، ومكتب  و  . وللتنمر في أحيان أخرى  خارج بالدهم  والكراهية  للعنصرية

الفيروس أدى إلى زيادة حوادث    انتشار  إلى أن في الواليات المتحدة األمريكية  درالي  يالتحقيقات الف

 . معاداة السامية

كتشاف    المادية   قدرتهاالدول الكبرى، واجهت الدول النامية والفقيرة    شركات  في   اللقاحاتومع ا

عليها الحصول  في  وبسبب    وأحقيتها  جانب،  من  الربح  تحقيق  الشركات  لصالح    التحيزمحاولة 

في    متقدمةالفي مزاعم بعض الدول    مما يشكك  .من جانب آخر  بتلقي اللقاح  الدول الغنيةب  وشع

 . التنسيق الدولي للتغلب على كورونافيما يخص  ي إفريقياالدول األخرى وخاصة ف مساندة حقيقة  

مظاهر وتداعيات العنصرية والتمييز التي تتعرض لها الدول واألشخاص في ظل يناقش هذا التقرير  

تقوم بها الدول والمنظمات والهيئات  التي    عالميةانتشار جائحة كورونا، باإلضافة لتناول الجهود ال

 التمييز والعنصرية.الدولية للحد من صور 
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  الناتجة عن كورونا أوالً: مظاهر التمييز والعنصرية

تجاه  للتفرقة  العنصرية هي فعل غير أخالقي يعبر عن النظرة الدونية والهيكلية الخارجية  

مع انتشار و  الثقافة.  وأالدين،    وأ، سواء هذه النظرة على أساس العرق،  ما  ة  أو جماعة  أو دولفردا   

ظهرت   كورونا  للتفرقة  جائحة  )الصين(والتنمر  صور  التفشي  تمركز  دولة  أساس  ومنها    على 

  يتعامل بها الشخص المصاب في الطريقة التي    الشرق آسيوية، أو  للشعوب المنتمية للشعوب

 .  " Coronaphopia -ورونا فوبياك”ما أُطلق عليهوهو  ،وعائلته

 الدولتجاه  العنصرية التمييز و -أ

 الفيروس الصيني -1

الدول للعنصرية    وعلى رأسها الصين ودول شرق   ،تفشي فيروس كورونا  نتيجةتعرضت بعض 

المسمى  وتصدر هذا المشهد الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب مخالفا   آسيا.    وجنزب شرق

فكان عليه بأن  كونه وباءا  العالقة له بالجنسية أو أي خلفية.  ومتجاهال     ،”COVID-19“العلمي له  

واتهام الصين بالقصد  س الظروف  يبدأ بالمساعدة في منع التفشي ووقف انتشاره، ولكنه اتجه لتسي  

الريبة والشك خاصة  وضعت نفسها في موقف وأن الصين ها وتفشيه. في صنع الفيروس في معامل

أشارت  حيث    .، وعدم إتاحة أي تحقيقات شفافة جراء ذلكفي بداية انتشار الفيروسقصدها التعتيم  

الصينية بأبحاث سرية للوصول إلى أصل  في تقرير لها إلى قيام السلطات    "وكالة "أسوشيتيد برس

 ."فيروس كورونا المستجد في كهوف طبيعية وصفتها بـ"الثقب األسود

حول    ىاألول   بداياتيعيد النقاش إلى ال  "ة "وول ستريت جونرالجريدل  مقالظهر   في غضون ذلك،

ال ويستند  الصينية.  بووهان  السمك  في سوق  مرة  الذي ظهر ألول  الوباء    تقرير على    مقالمنشأ 

القريب    -استخباراتي لوكالة االستخبارات األمريكية يشير إلى أن خبراء من معهد ووهان الصيني

 . 19-من أعراض مشابهة لتلك الناجمة عن كوفيد  2019اشتكوا نهاية عام  -ن سوق السمكم

أن المرحلة الثانية من التحقيق حول أصل الفيروس  جانبها، أقترحت منظمة الصحة العالمية     ومن

إلجراء  الواليات المتحدة يجب أن تشمل تدقيقا في مختبرات صينية، وذلك وسط تزايد الضغوط من

ا دفع  مم  إلى الواجهة مجددا    ت الشكوكعاد.  "تحقيق في أنشطة "معهد ووهان لعلم الفيروسات 

https://www.ap.org/live-and-location-services/events/coronavirus
https://www.ap.org/live-and-location-services/events/coronavirus
https://www.ap.org/live-and-location-services/events/coronavirus
https://www.ap.org/live-and-location-services/events/coronavirus
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/a-57682200
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/a-57682200
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بايدن   جو  األمريكي  الماضيالرئيس  مايو  إلى  (  2021)  في  أوامره  إصدار  االستخبارية  األإلى  جهزة 

صرح بأن المخابرات األمريكية    ذلك بعدماو ،  تسعين يوما    خالل  عن أصل الفيروس  تسلميه تقريرا  ل

روس كورونا المستجد، وما إذا كان قد  ليس لديها معلومات كافية للتأكيد من كيف بدأ انتشار في

 ظهر نتيجة االتصال البشري مع حيوان مصاب، أم تسرب من مختبر ووهان لعلم الفيروسات. 

دعى بأن  وفي الجانب المقابل، ترى الصين نفسها في موقع المدافع عن نفسها وعن حقوقها، وت

، أشارت  2021يونيو   16أن دراسة نشرت في   خاصة. الفيروس لم يتم صناعته داخل مختبر ووهان

، أي في نفس 2019في الواليات المتحدة على األقل منذ ديسمبر    إلى أن فيروس كورونا كان موجودا  

 الفترة التي ظهر فيها الفيروس في مدينة ووهان في الصين. 

 تسمية سالالت الفيروس  -2

تسمية أي فيروس  ، و إلى اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسات  رسميا    اتترجع مهمة تسمية الفيروس

تتأخر  جديد غالبا   يكون على م  ما  التركيز  لقب    واجهتهألن  البشر. وتجنبا  الستمرار  أرواح  وحماية 

لصورتها تحت المجهر، التي تبدو    ميت فيروسات الكورونا بهذا االسم نظرا  ُس "الفيروس الصيني"  

عن حاالت تفشي فيروسات في السابق.    بعض الوقائع  ولدى اللجنة    .ذات أطراف مدببة كالتاج

وأدت تلك التسمية بمصر إلى قتل ما    ،بـ"أنفلونزا الخنازير"   2009( في  H1N1قب فيروس ) فقد لُ 

 لديها من خنازير، بالرغم من أن الفيروس تفشى بواسطة األفراد، وليس الخنازير. 

هو إطالق مسميات متحورات فيروس كورونا في عصرنا  تجاه الدول  المستحدثة  إحدى صور التمييز  

ساللة البريطانية"، "والساللة الجنوب  ، مثل "الفيروس الصيني"، "وال باسماء الدول التي ينشأ فيها

كلما تتشكل ساللة جديدة ستضم القائمة دوال   و  البرازيلية"، والساللة الهندية".  أفريقية"، "والساللة  

 أخرى. 

بطريقة مبسطة تعتمد على    19-الكوفيد  إلعادة تسمية متحورات  منظمة الصحة العالمية  تدخلت و 

الال ُيراعى  أسماء األبراج النجميةاللجوء إلى  يتم  ، وفي حالة نفاذها  يونانيةحروف األبجدية  أال  . وأن 

، أو  الشعوبأسماء أي من  أو  ،  إشارة إلى موقع جغرافي أي    يتضمن اسم فيروس كورونا الجديد:

  .إشارة إلى ثقافة محددة أو صناعة بعينها، أو اسم أي حيوان أو نوع من األغذية
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المتحورات المثيرة  "طبقا  لدرجة خطورته، التصنيف األول يشمل  مصنفا     متحورا    11تسمية  تم  و 

المدا  : )مثل"،  لالهتمامالمتحورات المثيرة  " )ألفا،  بيتا، جاما، دلتا(. والتنصيف الثاني: مثل، " للقلق

 .(، والمباداوإبسليون

 توزيع اللقاحات  -3

كورونا  تسببت   لقاحات  كتشافات  توزيعبا عدالة  في  فارق  إحداث  المتقدمة  الدول   هاالدول  بين 

الفقيرة والدول  الالغنية  في  الشعوب  تأثر  وبالتالي  الصحية.    نامية ال  دول،  حقوقها  في  النتقاصات 

الدولي  و التدافع  اللقاحات،  بسبب  تلك  على  للحصول  الغنية  الدول  بين  أصبحت  والمنافسة 

الشركات الُمصنعة لها تدير ظهرها للدول الغير قادرة على المنافسة في السوق الدولي للحصول  

 عليها. 

األفريقية   الشعوب  ذلك،  وتعتبر  من  تضررا   األكثر  اآلسيويةهي  الشعوب  لضعف    وتليها  نظرا  

الغنية والمتطورة  السكاني   دهااعدتاقتصادياتها وكثرة   بالدول  يُ   .مقارنة  تنفيذ    عيق  وبالتالي  الوباء 

المستدامة   للتنمية  المتحدة  األمم  العاشر2030خطة  الهدف  خاص  وبشكل  "ا،  عدم  :  من  لحد 

 "المساواة داخل البلدان وفيما بينها.

ظل تلك الجائحة التي التمييز والعنصرية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في  وليس بعيدا   

تفشي الفيروس  الحكومة اإلسرائيلية  ستغل  ت  .اإلحتالل اإلسرائيلي   تحتتضيق أنماط الحياة لهم  

فكانت هناك بعض القرارات التعسفية    .ضغط للرضوخ لمطالب اإلحتاللكأداة    في األراضي المحتلة

البناء الفلسطينيين الذين رفضت سلطات اإلحتالل عودتهم لمنازلهم   بالضفة  تجاه بعض عمال 

العالم    . في بداية األزمة  الغربية الدول في  كثر  أ تحصينا  لشعبها من فيروس كورونا،  إسرائيل هي 

  نظرا  و   .الشرق األوسط والعالم  للقاحات في اباإلضافة لتطوير استراتيجياتها لتصبح مركزا  لتصدير  

القليل منها، وحتى في المرات التي  عدم إتاحة الفرصة أمام الشعب الفلسطيني بالحصول على  ل

فاسدة، كانت  منها  قليلة  كميات  الشعب  ف  مررت  تجاه  الدولية  للعنصرية  واضح  تعمد  هذا 

 التي تتطلب لتدخل دولي. والفلسطيني 
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، قامت الجمعية  الغنية والنامية  بين الدول  الفوارق في الوصول إلى اللقاحاتوللتخفيف من حدة  

"كوفاكس"  آلية  بإنشاء  المتحدة  لألمم  كوفيدلمبادرة  ك  العامة  مكافحة  أدوات  إتاحة    19-تسريع 

الدول    بشكل منصف  اإلتاحة  وُتدعى  )لكل  األولى من كوفاكس  .  (ACTمسر ع  المرحلة  وشملت 

كبر عدد من الجرعات خالل النصف األول من العام الجاري توزيع   وبحسب هذه الالئحة  ،  2021  أ

ستتلقى التي  الدول  ونيجيريا    الجرعات   فإن  الهند  والبرازيل  وغانا  هي  وإندونيسيا  وباكستان 

 . وبنغالدش

 األشخاص تجاه العنصرية التمييز و  -ب

،  ، ومنع التجمعات ، وأغلق الحدود في العالم  األشخاص  ماليين  الفيروس المستجد  أصاب

المدارس والجامعات وأدى إلى توقف العمل والسفر والتنقل    ، ، وكذلك تأثرت عملية التعليم في 

واالقتصادية، المدنية  الحقوق  من  الفردية.    وغيرها  للحقوق  وصريح  واضح  انتقاص  ذلك  وفي 

 حينما ُيقضى على الوباء. واالعتقاد السائد لألشخاص أن هذه الظروف قد تنتهي بعد فترة

  2020وفي ذلك اإلطار أصدر مكتب المفوضية العليا لحقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في يونيو  

." وتناول التقرير الحقوق الصحية للشعب  19-مة كوفيدتقريرا  بعنوان "التمييز العنصري في إطار أز

أيضا    وتناول  العالم،  في  المهمشة  والشعوب  روما  في  وكذلك  اآلسيوي  والشعب  تأثير  األفريقي 

العد وإقامة  القانون  إنفاذ  في  العنصري  الوباء  ةلاالتمييز  أثرأثناء  كيف  إلى  باإلضافة  عنصرية،    ت 

 ، ونقص الغذاء والوصول إلى المياه.على عدالة الحق في التعليم واإلسكان  19-الكوفيد

األفراد والجماعات    تحدىالتصدي للتداعيات الناتجة عن تفشي الفيروس، يبينما تنشغل الدول في  

داد تز وتظهر أبرز تلك الحاالت في الدول التي    ." 19-لهم نتيجة ألصابتهم بـ"كوفيدالعنصرية الموجهة  

 . والصين والواليات المتحدة األمريكية في إيطاليا مثلبها أعداد اإلصابات 

التي    كتروني على مواقع التواصل االجتماعيلللتنمر اإلو  ومن الصور البارزة للعنصرية الشخصية

في خطابات الكراهية والمنشورات المنسوبة لبعض  تعرض لها الصينيين وذوي المالمح اآلسيوية  ي

اآلسيويين عدم مغادرة منازلهم    من الرعايا مثل: طلب مسئولين إيطاليين  السياسيين واإلعالميين.  
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ووصفهم بالدخالء وتعرضوا لالعتداءات الشخصية وتخريب تجارتهم ومطالبتهم    ،في بداية الجائحة 

 .لمزيد من المكاسب السياسيةهو احركات  مثل تلك الت الغرض من. والرجوع لبالدهم

كانت هناك  وليس ذلك فقط،   الصين  مقاطعة ففي  واالبتعاد عن مواطني  التفرقة  بعض صور 

أن الغالبية العظمى من ضحايا التمييز العنصري في الصين   كماووهان في األقاليم الصينية األخرى.  

 كانوا من غير المواطنين وذوي البشرة الملونة وليسوا من المواطنين.

والدوائر  الشخص المريض وأسرته، وتتغير نظرة المجتمع    ضطهادتحول الخوف من المرض إلى ا

ألهمالقريبة   المصاب  بالشخص  اتصال  صلة  فأي  بض،  تسمى  . "االجتماعية   العارمة  صو "ـحت 

مصابين  كانوا  إذا  أنفسهم  تجاه  بالسوء  أو  بالذنب  يشعرون  الناس  تجعل  أن  للوصمة  يمكن 

أقل عرضة لالختبار أو طلب العالج من    شخاصقد يكون األو  .العزلة لتجنب التمييز  أو  بالفيروس

-"كوفيدقد يتجنب األشخاص المصابون بـو  .الفيروس إذا كانوا يخشون أنهم سيواجهون التمييز

وأخيرا ،    .الحجر الصحي إلخفاء حقيقة مرضهموأو يعتقدون أنهم قد اتصلوا بشخص مصاب،    "19

يتعين على الشخص القلق بشأن كيفية  إلى زيادة القلق حيث    ا  ضيمكن أن يؤدي الوصم والتمييز أي

 إدارة التمييز. 

المثال، رفض   القرى في مصر دفن    أهالىوعلى سبيل  الفيروسإحدي  نتيجة  على    طبيبة توفت 

 . بالقرية مرضى في مستشفى الحجر الصحيكانت تعالج الالرغم من إنها 

كتوبر   ، تبين 2020وفي دراسة احصائية أصدرها مركز "بيو" لألبحاث بالواليات المتحدة صدرت في أ

كثر عرضة من المجموعات األخرى لإلبالغ   بشرة ملونة  يذن من أصول آسيوية و ياألمريكيأن   هم أ

الوباء أثناء  بعرقهم  تتعلق  سلبية  تجارب  فكان  عن  ا  ٪ 58.  اآلسيويين  من  من    ٪45وألمريكيين 

يقولون إنه من الشائع أن يعبر الناس عن آراء عنصرية تجاه مجموعتهم منذ    ملونيناألمريكيين ال

ما    ا  صن شخأيقولون  ملونينمن ال  ٪38و  األمريكيين اآلسيويين من  ٪39و  تفشي فيروس كورونا.

 .تصرف بعدم االرتياح من حولهم بسبب عرقهم منذ تفشي فيروس كورونا
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أي  العنصرية  تلعب  الصحية  دورا    ا  ضقد  المخاطر  التمييز ف  ،في  مع  التعامل  عن  الناتج  الضغط 

للبيانات الحديثة  )وذلك طبقا     يسبب الشيخوخة المبكرةو العنصري يمكن أن يكون له تأثير سلبي  

كز السيطرة عل   . (CDC) بالواليات المتحدة ى األمراض والوقاية منهامن مرا

والحجر   القيود  وتخفيف  العامة  الحياة  فتح  إعادة  في  العالم  أنحاء  جميع  في  الحكومات  بدء  مع 

الصحي، تنشأ مجموعة واسعة من قضايا ومخاوف حقوق اإلنسان والتي يمكن أن تؤدي إلى مزيد 

  السلبية على الجماعات والجماعات العرقية. وتشمل هذه القضايا من التمييز العنصري أو اآلثار  

حصانة جوازات السفر؛ أدوات  ووالبروتوكوالت؛    الحدود   من خارج  واختبار الوصول  ،تطوير التطعيم

المراقبة والتتبع؛ المعاملة التمييزية للناجين من الفيروس؛ وسياسة الهجرة وإدارة مراقبة الحدود.  

ا مخاوف م تزايدة بشأن سبل العيش االقتصادية والتهميش المستمر لألشخاص الذين  هناك أيض 

إلى مجموعات   والتعليم طبقية  ينتمون  والصحة  التوظيف  وإثنية في مجاالت  ومجتمعات عرقية 

 واإلسكان. 

 مكافحة تداعيات كورونا ل عالميةنياً: الجهود ال ثا

الدول حظر التمييز العنصري بجميع  بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، يجب على  

أشكاله والقضاء عليه وضمان حق كل فرد، دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو  

كما يجب على الدول أن تضمن حق كل فرد في المساواة أمام القانون.   .األصل القومي أو اإلثني

ق بالصحة العامة، يجب أن ينص  على الرغم من إمكانية تقييد بعض حقوق اإلنسان ألسباب تتعل

 . القانون على هذه القيود الضرورية والمتناسبة وغير التمييزية

كدت الجمعية العامة في قرارها األول المتعلق بـ على الحاجة إلى االحترام الكامل    فيروس كوروناأ

وكراهي والعنصرية  التمييز  أشكال  من  شكل  ألي  مكان  ال  أنه  على  وشددت  اإلنسان،  ة لحقوق 

الوباء.  لهذا  االستجابة  في  أنطونيو    األجانب  المتحدة  لألمم  العام  األمين  أن جوأشار  إلى  وتيريش 

ؤدي  المتعفنة تالعنصرية  "أن    العنصرية والتمييز هما رفض لكل ما تمثله األمم المتحدة، مضيفا  

كل المؤسسات والهياكل االجتماعية والحياة اليومية  " .إلى تآ
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إن الوباء أظهر أن  "  :هال  في بيان   حقوق اإلنسان في األمم المتحدة ميشيل باشليت  رئيسةوقالت  

التنمية   أهداف  تحقيق  أمام  عقبة  تشكل  مفرغة  حلقة  تشكل  والفقر  والتمييز  العنصرية 

 " المستدامة.

 المستوى الشخصي  -أ

الكراهية، مع  فراد إلى وسائل التواصل االجتماعي لنشر الوعي ووقف حوادث  األلجأ العديد من  

على وسائل التواصل االجتماعي في إيطاليا طوال األزمة،   IoNonSonoUnVirus# انتشار هاشتاج

في البلدان  YoNoSoyUnVirus# و   ،في البلدان الناطقة باإلنجليزية .IAmNotAVirus# بينما انتشر

، حيث شجع  هولندافي    من قبل المجتمع الصيني IkChinees# الناطقة باللغة اإلسبانية. تم تقديم

والتقاط صورة شخصية ومشاركتها على وسائل   الصينية  المطاعم  الطعام في  الناس على طلب 

 .التواصل االجتماعي باستخدام الهاشتاج

 تحركات على المستوى الداخلي  -ب

البلدان إجراءات   على أنه حتى في االستجابة ألزمة عالمية يمكن تبني قيم للداللة  اتخذت بعض 

المجلس   بين  إطالقه  تم  الذي  التعاون  يسعى  المثال  سبيل  على  إسبانيا  في  راسخة.  ومبادئ 

األخبار   انتشار  مكافحة  إلى  التحقق  ومنصات  العنصري  أو  العرقي  التمييز  على  للقضاء  اإلسباني 

على وسائل التواصل   يطاليمجتمع اإلاللكراهية حول  المزيفة المتعلقة بفيروس كورونا وخطاب ا

حتياجات المهاجرين  سويسرا تم إنشاء نقطة معلومات لالستجابة إلبفي مدينة لوزان    االجتماعي.

في نيويورك تنظم لجنة  .  بما في ذلك العنصرية  -في مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بالوباء

تعليم عمل  ورش  اإلنسان  لحقوق  واإلالمدينة  اإلنسان  حقوق  حول  مجانية  بموجب  ية  لتزامات 

 . والتحرش اتفي المجتمعات التي تواجه مستويات عالية من التمييز والمضايق  خاصةالقانون، 

 المنظمات دولية -جـ

أيضا   الدولية كانت نشطة  المثال أطلقت    .العنصريةفي مواجهة تداعيات    المنظمات  على سبيل 

المواطنين  المكسيك إلطالع  التواصل االجتماعي في  للهجرة حملة على وسائل  الدولية  المنظمة 

على أهمية تجنب خطاب الكراهية وكراهية األجانب أثناء حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا. 
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اإلبادة  كما   بمنع  المعني  المتحدة  األمم  الحماية مذكرة أصدر مكتب  والمسؤولية عن  الجماعية 

إرشادية شاملة توفر إرشادات للدول األعضاء والمجتمع المدني ووسائل اإلعالم والجهات الفاعلة  

لـ للتصدي  النفوذ  وأصحاب  والمدنيين  الدينيين  القادة  مثل  الصلة  ذات  كورونا األخرى    فيروس 

ة األمم المتحدة يه كمكمل الستراتيجييحض على الكراهية. يعمل هذا التوج  أي حديث  ةومكافح

 .وخطة العمل بشأن خطاب الكراهية الشاملة

 خاتمة 

صور العنصرية والتمييز في العالم، التقدم العلمي والحضاري كان من المتوقع أن تقل    هذا  كل  مع

ما زالت    والتمييز  الُمتخذة لمواجهة الفيروس المستجد، إال أن العنصريةكل تلك اإلجراءات  ومع  

معظم دول العالم على المعاهدات ورغم انضمام    تخترق أخالقيات كثير من األمم والمجتمعات.

للقضاء على جميع  واالتفاقيات المتعلقة بحقوق اإلنسان، وكذلك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

 تطبيق تلك القواعد.  النظرات الدونية والتعسفات تجاه البشر، إال أنه ما يزال هناك فجوة في 

على الرغم من جميع األمثلة والرسائل اإليجابية للغاية، ال يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به  

العار وصمة  ومكافحة  التمييز  وعدم  المساواة  مبادئ  سالمة  على  وخطاب    االجتماعية  للحفاظ 

العالقات  إ  الكراهية وكراهية األجانب والعنصرية والتمييز. له تأثير كبير على  التمييز العنصري  ن 

العامة، ف والرفاهية  العقلية  المتزايدة    يجباإلنسانية والصحة  العنصري  التمييز  معالجة مشكلة 

 .روناكووسط جائحة 

األخرى في هذا الوقت من األزمة. ويشمل ذلك هناك حاجة أساسية للعديد من اإلجراءات  أصبح  

الحقائق إلى  المستندة  لتقويض    ،المعلومات  الجمهور  تستهدف  التي  الوطنية  التوعية  وحمالت 

وتوفير التوجيه والتدريب المتخصص للسلطات الوطنية ومنظمات    ،المعلومات الخاطئة والمضللة

لهم دور في حم الذين  أولئك  أن  المدني لضمان  لديه المجتمع  الحقوق  القدرة على معالجة    ماية 

عند تنظيم   في الوقت نفسهو  .المشكلة. ستكون هذه أدوات فعالة ضد التمييز وكراهية األجانب

المجتمعات التي تنشر رسائل الكراهية والمجتمعات    من  إشراك كل  يجباإلجراءات في المجتمع،  

 نشاط.الالمتضررة نفسها ب


