
 

 سی بیدفتر کمیساریای حقوق بشر 

  COVID-19 گیر هانجبیماری  در مورد گذاری سیاست هبیانی

 

 صبح xxx، استبه روز شده  ۲۰۲۰مارس  ۲۳یه و در تهمارس  ۱۹در  بیانیهاین 

 

کند  تشویق میها را            سی افراد و سازمان شود. کمیساریای حقوق بشر بی یمنتلقی  حقوقی  وصیهتاین بیانیه سلب مسئولیت: 

، در صورت نیاز و کرده پیروی مقامات بهداشت عمومیهای روز  صیهاساس آخرین توهای جهانی بر از احتیاطکه 

این م ومدا طوربه و  شتهنظر دا تحتتحول را همواره وضعیت در حال کمیساریا این کنند.  حقوقی درخواست مشاوره

 . دکن میرسانی به روز بر اساس نیاز را بیانیه

  

 مقدمه

 

به  که تحقق حقوق بشر دقیقاً زمانی. از اهمیت بیشتری برخوردار است نسبت به هر زمانیبحران  هنگام  ، بهحقوق بشر

دانستن حقوق بشر، برای همه ما قع چالش برانگیز است که امو این. خواهد بودکار ترین  مشکل ترین اصل، عنوان مهمترین

 .کند میحیاتی  را ،هایمان تصمیم گیری به عنوان محورحقوق بشر قرار دادن سی و  بیدر  نما حمایتدامنه درک 

 

که اصول حقوق کنم  کید میأبه مردم بریتیش کلمبیا ت، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هماهنگی بادر راستای 

در این زمان کنم که  تصدیق می با این حال، .1بدانند (COVID-19) به ویروس جهانگیر کرونا واکنشهسته اصلی را بشر 

گردد. هر تصمیمی که حقوق بشر و  تعادلم عمومی بهداشتدر برابر امنیت و  های مدنی حقوق بشر و آزادیباید  بحرانی

 عمومی، موقت و شفاف باشد.  بهداشتخطر تناسب با در شواهد، مبتنی بر، باید های مدنی را محدود کند آزادی

 

ما برای حقوق بشر ، و پیمان حقوق بشر بین المللیهای کانادا  منشور حقوق و آزادی، سی             ن حقوق بشر بیوقانبه موجب 

کارمندان، مالکین،  هراهنما ب، ارائه این بیانیههدف از انتشار است.  دهاز قبل تعیین شما  های مسئولیتبوده و محفوظ 

فوری  های تیاولو در برابرحقوق بشر  تعادلو  حفظاز بتوانیم  طورچکه  بوده دافرا تک  تکخدمات و  گانکنند عرضه

 ، اطمینان حاصل کنیم.عمومی بهداشت

 

 حقوق چه کسانی در معرض خطر است؟

 

عمیقی بر  ثیرأدهیم، ت عنوان یک فرد، خانواده، سازمان یا اجتماعات انجام می بهگیر، آنچه ما  مواجهه با بیماری جهاندر 

 م. گیریدر ه ما با همهمتر خواهد داشت.  بزرگمنافعی 

 

ثیر أبر سالمت دیگران تبرخی از تصمیمات ما اما هستیم،  بقیهپذیرتر از        ، برخی از ما نسبت به ویروس آسیبهرچند

تصمیم دیگری، باید هر موانع کمتری داریم. همانند بهداشت عمومی              های انجام توصیه برایبیشتری دارد و برخی از ما 

ثیر تصمیمات بهداشت عمومی نقش دارد. أبر تبرابر                    های نا ی و سیستما ات، رفتارهای کلیشهتعصبگونه باشیم که چ آگاه

گرایی و  گرایی، سن  باید هوشیار باشیم که چگونه نژادپرستی، نابرابری اقتصادی و طبقاتی، توانایی دیگری، مانند هر زمینه

، عوامل تأثیرگذاری گیر گریزی همگی ممکن است در نحوه برخورد با مردم و نحوه برخورد افراد با بیماری جهان زن

 .محسوب شوند

 

ثیرات نامتناسب أو ت ختهشناحقوق بشر  در رابطه باخود را تعهدات باید  ، هر دوخصوصیو  دولتیهای بخش  سازمان

به دهند یا  ند، اسکان میکن می که استخدام ای حاشیه رانده شده  بههای آسیب پذیر و   گروه ت بهبرا نس COVID-19 بالقوه

 تر که تنها سیستم ایمنی، افراد مسندر ارای ضعف ها شامل افراد د این گروهدهند، در نظر بگیرند.  ه میئارا یخدماتایشان 

                                                           
1
خود، سپاسگزاریم. این بیانیه یک راهنمای مفید و  گذاری ه سیاستبیانیما همچنین از کمیسیون حقوق بشر انتاریو برای به اشتراک گذاشتن   

 ین بیانیه بوده است. ای از یک عملیات خوب در پیشبرد ا نمونه

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25668&LangID=E
http://www.ohrc.on.ca/en/news_centre/ohrc-policy-statement-covid-19-pandemic


 

، افراد دارای معلولیت، زنان و افراد با تنوع جنسیتی و جوامع مردم نژادیکنند، افراد بومی و  یا در مؤسسات زندگی می و

 . شود د، میدرآمکم 

 به عبارت دیگرپایین، حقوق ساعتی، بدون مزایا و  حقوقبه طرز نامتناسبی  حاشیه رانده شده  بههای                   بسیاری از این گروه

متوقف کنند. توانند  نیز نمیرا کار  بلکه، خود کردهاز  مراقبت ناتوان ازها را  آننه تنها  که دارندغیراستانداردی های  شغل

 جامع، مرخصی استعالجی، مراقبت بهداشتی های مراقبتثابت، و به مسکن سالم ایشان دسترسی همچنین به احتمال زیاد 

فاصله اجتماعی یا منزوی  ایجادها برای  که ممکن است بر توانایی آنبوده،  محدودو بیمه کارمندی  مل و نقلح، کودک از

 وابستهدولتی بهینه به خدمات  بهداشت ، برای درآمد، مسکن وحاشیه رانده شده  بهمردم  ثر گذارد. بسیاری ازا ،کردن خود

قلبی و  های ناراحتی، دیابت، باال از جمله فشارخون، های مزمن بیشتر در معرض بیماریز نی نژادی هستند. مردم بومی و

 . ها هستند بیماری از این قبیل

 

 د؟ور میبه کار  COVID-19 گیر جهانبیماری در مورد چگونه قانون حقوق بشر 

 

مانند  رانیدا وظیفهبه استثنای مواردی که  است،، تبعیض بر اساس ناتوانی ممنوع سی بیبشر حقوق  قوانین طبق

بار  مشقت حد بیکه انجام آن  مبنی بر این توجیه منطقی داشته باشند آنبرای  خدمات کنندگان عرضهکارفرمایان، مالکین و 

 )شرح آن در پایین(.محسوب گردد 

 

 آیا تعیین کنند کهتا دارند ها فرصت  حقوق بشر نه دادگاه محکمهنه ، استتغییر در حال که شرایط به سرعت  در این زمان

COVID-19  محسوبسی،  به عنوان کمیساریای حقوق بشر بی نظر من از ،با این وجود. یا خیر دشو میمحسوب ناتوانی 

، HIVدر مورد  فتهبه کار رهای قانونی  حمایت بهآن را بیشتر  –همراه آن   ننگ بالقوهو  –ت این بیماری یدج. شود می

شده   COVID-19( بهمبتالکه رسد  میکسی که مبتال )یا به نظر  . بنابراین، تبعیضمعمولی تا سرماخوردگی  دده بط میر

)برای مثال،  ندچنین رفتاری را توجیه کنند بتوان داران وظیفهبه استثنای زمانی که  ،ممنوع است قوانیناست، بر اساس این 

 کاهش انتقال ویروس(. یاجهت منع 

 

توانند نسبت به  نمی داران وظیفه. این بدان معناست که است ممنوع، رنگ، خاندان یا محل تولد نیز نژادتبعیض بر اساس 

 .ل شوندئقاتبعیض  ،(آمده که به نظر برسد)یا  آمده مانند چین یا ایتالیا COVID-19 داغ کانون از یک که مبنی بر اینکسی 

COVID-19 راهنمای مقامات بهداشت  طبق، با این وجود شود. تفکیک نمیاز مردم خاصی  ، اهلیت یا نژادتقومی هب

 . گردد و تبعیض محسوب نمی بودهفر کرده باشد، به نظر منطقی س به تازگیی فرد که مبنی بر اینها  محدودیت، عمومی

 

، استتعطیل  ها کودک در طول این مدت که مدارس و مهدممنوع است.  خانوادگیدر اضافه، تبعیض بر اساس وضعیت 

بار اضافی مراقبت داری کنند.  نگه شان کودکانتا بتوانند از  سازگاری کردهوالدین با داران  وظیفهکه ممکن است الزم شود 

شود، احتماالً به طور نامتناسب بر زنان، به ویژه مادران  از کودک که از طریق این اقدامات بهداشتی عمومی تحمیل می

 مجرد، تأثیر خواهد گذاشت.

 

 تأمین نیازهای جهت حد چهتا خدمات  گانکنند مین کنندگان مسکن یا عرضهأ، تمانند کارفرمایان یداران که وظیفهاین 

ها باید هر قدم ممکن را برای برطرف  . آنهایی وجود دارد محدودیت، بروندپیش ها باید  جران یا مشتریأکارمندان، مست

حد  بی"داران  برای وظیفهکه انجام این اقدامات  مگر این دارند، بردارندمساعدت کردن نیازهای کسانی که نیاز به 

 " باشد.بار مشقت

 

را به سالمت و امنیت دیگران  کردن مساعدت اگر، به عنوان مثال، بستگي به شرایط هر مورد داردبودن بار  مشقت حد بی

توانند  داران می . وظیفهپیش آمده و مد نظر گرفته شودممکن است  اما ،گران باشد غیرمعمولیا به طور خطر بیندازد 

به افرادی که  روی حتی اگرکنند،  اعالم یا اقدامات ها گذاری سیاست تغییر درعدم  را به عنوان دلیلبودن بار  مشقت حد بی

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html


 

 به مربوط شکایات زمینه درآن  بودن بار مشقت حد بیها برای اثبات  د. آنبگذارثیر منفی أت ند،ده میارائه ت اخدمها  آن

 2"کافی و عینی" ارائه دهند. و شواهد ، باید مدارکبشر حقوق

 

 برای که تیمحدودیگونه اطمینان حاصل کنند که هر باید کنندگان خدمات عرضه کنندگان مسکن ومین أتکارفرمایان و 

و به  بوده سازگار های مقامات بهداشت عمومی با جدیدترین توصیهگیرند  در نظر میجران و مشتریان أکارمندان، مست

عدالتی در طول  نابرابری و بی مقابلترین وسیله برای محافظت در  . مطمئناست توجیهقابل دالیل بهداشتی و ایمنی 

 مبتنی بر شواهد است.مان  همه اقدامات داشته باشیم کهطمینان ااین است که گیر  بیماری جهان

 

 انجام دهند؟ کاری چهباید کارفرمایان 

 

 مبتال به  ظاهربه مبتال یا که کسی  بر اساس اینرا و اخراج  تنبیههای استخدام،  گیری کارفرمایان نباید تصمیم

COVID-19  .ر در اثر ، اگبا این حالشده، بگیرندCOVID-19  تعدیل نیرو وجود نداردکاری ایشان برای ،

 گردد. تبعیض محسوب نمی

  مبتال به احتماالً با کسی که  دکارفرما بای COVID-19 ،الزم  های احتیاطمساعدت کند، بدین معنا که تمام  است

محسوب بار  مشقت حد بیدر محل کار را انجام دهد مگر انجام چنین کاری برای جلوگیری از گسترش ویروس 

 به خیر انداختن شروعأتبه ، کار از منزل پذیر انعطاف تدارکاتفراهم کردن ممکن است شامل  ها گردد. احتیاط

 باشد.  مرخصی استعالجی ارائهکار کارمندان جدید یا 

 ارتباط بامایان نباید بر کارمندانی که در کارفراز سوی غیبت  گذاری سیاست COVID-19 توانند کار کنند،  نمی

این پزشکی و یا به  دالیلو به  COVID-19 ارتباط بارفرما نباید کارمندی را که در گذارد. یک کابیر منفی أثت

کنند، اخراج یا  منزویاند که خود را   وصیه کردهت ، یا را قرنطینه کرده ایشانهداشت عمومی بکه مقامات علت 

 تنبیه کند. 

 داغ از یک کانونفرد  که مبنی بر این افراد را های استخدام، تنبیه و اخراج گیری کارفرمایان نباید تصمیم 

COVID-19 اتخاذ کنند. ،( آمده که به نظر برسد)یا  مانند چین یا ایتالیا آمده 

  یا  ند، مانند سالخوردگانپذیر به نوعی نسبت به این ویروس آسیب بایست با کارمندانی که میکارفرمایان همچنین

های الزم جهت جلوگیری از گسترش  تمام احتیاط یعنیکسانی که ضعف سیستم ایمنی دارند، مساعدت کنند. 

محسوب  بار مشقت حد بیمگر اینکه انجام چنین کاری انجام شود ویروس در محل کار )مانند نظافت بیشتر( 

پذیر بتوانند از منزل یا  فراهم نمایند تا کارمندان آسیب پذیری انعطافباید ترتیبات  که امعن به اینگردد. همچنین 

 محسوب گردد.بار  مشقت حد بیفضای امن کار کنند. مگر اینکه انجام چنین کاری 

  مبنی بر کارمندان مسئولیت افزایش و گیر  بیماری جهان به دلیلکارفرمایان الزم شود که همچنین ممکن است

ممکن است  ،خانوادگی ه وضعیتط بوبمرهای  حمایتد. شان، با ایشان مساعدت کنن انکودکاز  مراقبت

انجام در ان کارمندجهت مساعدت در کند که ، بار مشقت حد بی شرایط قداف ،یاقداماترا ملزم به انجام کارفرمایان 

پوشش دهند، الزم را  های مراقبتاین دیگر  طرقاز  ندتوانناگر  اشان گیهای خانواد مراقبت بهمربوط  ولیتهایئمس

. همین مطلب باشد قوحقبا یا گرفتن مرخصی  منزلتواند شامل ساعت کار منعطف، کار از  می ها . مساعدتباشد

 از یکی از افراد خانواده در خانه نگهداری کنند، صدق کند.  دممکن است در مورد کارمندانی که بای

  در طول این مدت کارفرمایان نیازی به گواهی بیماری از طرف کارمندان را ندارند. مراجعه غیر ضروری به

 و بار کاری هبردسیب پذیرتر را باال آ افراد ، به خصوصدیگران گرفتندر معرض قرار خطر، مطب پزشکان

 د. کن می سنگینرا  های بهداشتی مراقبتدهندگان  هئارا

 به کار ها را  در صورت لزوم آن در اینجا بایداستعالجی باحقوق دارند،  مرخصیگذاری  ی که سیاستکارفرمایان

 استعالجی مرخصیی که شرط کارفرمایاناما چند اجبار قانونی برای انجام چنین کاری وجود ندارد، هرو گیرند، 

استعالجی باحقوق  مرخصی، نددارمراقبت برعهده مسئولیت هایی که  آنیا  برای تمام کارمندان بیمارد بای ،ندارند

 در نظر بگیرند.

                                                           
برای اطالعات بیشتر از محکمه حقوق بشر بی سی یا کمیسیون حقوق بشر کانادا دیدن کنید.
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 یا  برای کارمندانی که به علت تعطیلی محل کار، قادر به کار کردن نیستند امنیت شغلی یدکارفرمایان با عالوه به

شود  ی کسانی احساس میور  هویروس بیشتر ب ناشی ازفردی  یاقتصادریثأتند. در نظر بگیر قوحقبامرخصی 

به ، بدون مزایا و  قراردادی شغل ،ساعتی یاحقوق پایین  که افرادیمانند ، اند حاشیهاقتصادی در  لحاظکه از 

کشاند.  فقر می سوی را به درآمدکم کارگران از بسیاری  احتماالً ویروس این . دارند های ناپایدار شغل طریق دیگر

 پذیر آسیب حمایت کارگرانجهت  دنتوان می –دولتی نهادهای های بزرگ و  به خصوص تجارت - کارفرمایان

 . انجام دهند ای اقدامات پیشگیرانه این بحران بهداشت عمومیدربرابر 

  برای عدمکه  اینمگر  ،کار خود ادامه دهند بهداشته باشند که  انتظار کارمندانحق دارند که از کارفرمایان 

 فاصله اجتماعی یا خودایجاد شامل راهنمای بهداشت عمومی برای  کهداشته  جهدلیل مووانایی کار کردن ت

مختلف جایگزین های  گزینه د، کارفرما بایداشته باشدانزوایی  خود. چنانچه کارمندی نیاز به دوش نیز میانزوایی 

)برای مثال  جستجو نماید ، راکارفرمای خود داشته باشدری برای و            که چگونه کارمند همچنان بتواند بهره

 باشد. توانایی انجام کار نداشته به علت بیماری کارمند که   ایندورکاری( مگر 

 

 خدمات چه اقداماتی باید انجام دهند؟ گانکنند عرضه

 

 به ظاهر بیماری توانند کسی را که  خدمات نمی گانکنند عرضهCOVID-19  یاری یا دریافت  در پیدارد و

 شرایط قدا)فی دیگر و راه اشتهد  د یا دیگران را از ویروس دور نگه، مگر الزم باشد خورا رد کنند است خدمات

ه خدمات در این شرایط ئجهت ارا ددهندگان خدمات بای هئ. ارانداشته باشدبرای انجام آن وجود  بار( مشقتحد  بی

خدمات باید رویکردی  گانکنند عرضهنالین و یا از فاصله امن. آمانند خدمات تلفنی یا  ،ندببیاهای متفاوتی  راه

ه ئدیگران در نظر بگیرند. این مسئله به خصوص برای اراو  خودشانبرای شواهد جهت بررسی خطر  رتنی ببم

خشونت، اسکان دمات جلوگیری از های مواد غذایی، خ ها، فروشگاه هدهندگان خدمات اساسی مانند داروخان

درآمد و باقی موارد، اهمیت بسزایی  ، خدمات کمکیا، خدمات فوری مواد غذایی، خدمات بهداشته خانمان بی

 دارد. 

 داغ از یک کانون که مبنی بر این، را دریافت خدمات متقاضی توانند خدمات نمی گانکنند عرضه COVID-19 

 د. نکن رد ،( آمده که به نظر برسد)یا  مانند چین یا ایتالیا آمده

 ند مانند سالخوردگان و افراد با ضعف سیستم پذیر کسانی که نسبت به ویروس آسیب باخدمات باید  گانکنند عرضه

های الزم جهت جلوگیری از  که تمام احتیاط معنا به ایننمایند.  مساعدتبه دنبال دریافت خدمات هستند،  کهایمنی 

بار  مشقت حد بیمگر انجام چنین کاری نجام شود ا نظافت بیشتر( فضای فیزیکی )مانندگسترش ویروس در 

 محسوب گردد. 

 باید ساعاتی را برای افراد آسیب پذیر مانند ها  داروخانهمواد غذایی و های  فروشگاهخدمات مانند  گانکنند عرضه

قدامات نظافتی انجام ا که بتوانند خرید خود را پس ازدر نظر بگیرند سالخوردگان و افراد با ضعف سیستم ایمنی 

 انجام دهند.  ،های دیگر و بدون حضور مشتری

  را  ،ای ها و خدمات فوری تغذیه خانمان اساسی و فوریتی، مانند اسکان بی خدمات گانکنند عرضههنگامی که

 های گزینه حذف لزوم ثبت نام و، به عنوان مثال ه دهندئکمترین یا بدون مانع ارا باماتی کنند، باید اقدا فراهم می

 . سریع به غذا دسترسی

 

 کنندگان مسکن چه اقداماتی باید انجام دهند؟ مینأت

 ای و اپراتورهای تسهیالت  های اجاره ، مالکین آپارتمانها آپارتمان مالکینتعاونی شامل کنندگان مسکن  مینأت

 . شوند ، میهای سالمندان   و خانه بلند مدتهای  مراقبت مانند مسکونیای  سسهؤم

  به  بتالمظر نیا به بتال ا به دلیل یا کسی را ادهآزار د جر راأمست، رد کردهتوانند متقاضیان را  مالکین نمی

COVID-19 .بیرون کند 



 

 به بتالمظر نیا به شخص مبتال  با مساعدتها ملزم به  آن COVID-19 ی الزم ها ین معنا که احتیاطه اباشند ب می

های در و آسانسورها(  دستگیرهنظافت بیشتر )مثل  های زندگی مشترک گسترش ویروس در مکان جهت توقف

  محسوب گردد. 3بار مشقت حد بیمگر انجام چنین کاری  انجام شود

  داغ از یک کانون که اینلت ه عیا کسی را ب ادهرا آزار د جرأ، مسترد کردهرا مالکین نمیتوانند متقاضیان 

COVID-19 ندنبیرون ک ،( آمده که به نظر برسد)یا  مانند چین یا ایتالیا آمده. 

 دگان و افراد با ضعف سیستم ند مانند سالخورپذیر نسبت به ویروس آسیبخصوصاً جرینی که أمست با مالکین باید

های زندگی عمومی   گسترش ویروس در مکان الزم جهت توقف های ه احتیاطکمعنا  به این. کنند مساعدت ایمنی

بار محسوب  مشقتحد  بیانجام شود مگر انجام چنین کاری )مثل تمیز کردن مضاعف راهروها و آسانسورها( 

 د. شو

 این  طی دراجاره  پرداخت را به دلیل عدم جرینأتمس بیرون کردن مالکین بایداما ی ندارد، قانونالزام  اگرچه

در حاشیه  معلولیت و اقتصادی نابرابری که به دلیل این افراد رویثیرات نامتناسب أ، تا از تختهانداخیر أبه ت مدت

و یا  انزوایی امن برای خود یی افراد را بدون مکانخانمان بی و مسکن امنیت عدم .شود جلوگیری، اند قرار گرفته

شد. مالکین باید از  هدخوا عمومی بهداشت خطر به افزایش منجر درنهایت که ده،دا قرار اعیفاصله اجتم ایجاد

 آن را به تعویق بیندازند. یا دریافتنظر کرده  اجاره صرف

 

 تواند انجام دهد؟ دولت چه اقدامی می

 یدولتدیگر  مقامات همچنین ،ند تا ما در امان باشیمکارمشغول والن بهداشت عمومی به طرز خستگی ناپذیری ئمس

دریافت کنند. برای  می اتخاذ ثیر شدید این ویروس،أرسیدگی به ت برایرا ی و ابتکارات مالی جدید ها گذاری سیاست

 د.بازدید نمایی سی دولت بیو  دولت فدرال های سایتاز وب  خواهشمند است ت،این ابتکارا درباره به روزاطالعات 

 تحتاز نزدیک این زمان  ر طیهای دولت د گیری در تصمیمرا اثرات حقوق بشر  ،امان یمدیریت نظارتدر حفظ عملکرد 

، الذکر تعهدات فوق انجامی نیز ملزم به دولتمسکن  کنندگان مینأت خدمات و گانکنند عرضه، داریم. کارفرمایان نظر

میمات ریشه در اصول حقوق تصکه  شویم می نئطمم ،دولتی عامالن در کنار کار و نظراتو  ها توصیهبا ارائه . باشند می

دولت  عامالن ا برایخود ر و نظرات ها د. ما توصیهشو نمی غیرقانونی نقض بریتیش کلمبیا مردم حقوقو  شتهبشر دا

 .کنیم ل میاسار مان سایت در وبهمواره 

 چه اقدامی باید انجام دهد؟ یک از ماهر 

 . اگرچه قوانین حقوق بشر موجود تعامالتبا دیگران رفتار کندمسئولیت دارد که با وقار و احترام  یهر شخص

عنوان ما به  مطرح است که ال بنیادیؤساین  در این زمان بحرانیدهد، اما  نمی پوششرا  افراد بین خصوصی

که به حقوق یکدیگر احترام گذاشته و  ی استاز افراد ما متشکلآیا جامعه . خواهیم باشیم جامعه، چه کسی می

 در نسبت به آنما  به اندازه تعهدفقط دهند یا خیر؟ حقوق بشر  های خود را در ارتباط با یکدیگر انجام می مسئولیت

 .کند ، مفهوم پیدا میبحرانزمان استرس و 

برای بدانیم، پس باید مسئولیت متقابل خود را  اساسیاهمیت دارای  حقوق بشر را به عنوان یک نفع عمومیما اگر 

، افرادی که از که بیمار است رود در حالیببه رسمیت بشناسیم. اگر یک فرد جوان سالم بیرون حفظ امنیت یکدیگر 

خطر  معرضحتی در  را -ضعف سیستم ایمنیافراد با برای مثال سالمندان و  -اند  بوده خطرقبل در معرض 

با ظرفیت سیستم پزشکی کاهش یافته زمانی که ایشان را  و دهد میابتال به ویروس قرار  در برابربزرگتری 

ها را به قیمت  و آن هدرک احتکاراگر مردم مواد غذایی و اقالم را  .نماید می مواجه، دارند به آنبیشترین نیاز را 

مواد آن و به  بوده  در حاشیه اقتصادی لحاظاز تر و پذیر آسیبهایی که در مقابل این ویروس  ز آنا ،ندباالتر بفروش

 کنند. و اقالم نیاز دارند، سوءاستفاده می ییغذا

                                                           
۳
از افرادی که به دنبال اجاره کردن یا اجاره دادن مکانی هستند که از پیش توسط فرد دیگری اشغال شده و بخواهند در آن مکان به طور مشترک  

مر نیستندکنند، شامل این ا هایی که در یک آپارتمان زندگی می اتاقی تسهیالت خوابگاهی، توالت و حمام و محل پخت وپز استفاده کنند مانند هم  

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/canadas-reponse/government-canada-takes-action-covid-19.html
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support


 

با همدلی و همراه به اصول حقوق بشر و رفتار با یکدیگر نسبت تعهدی دوباره است برای  بسیار حساسیاین زمان 

 کنند.  ما را تعریف می این لحظات با ما رفتار شود.خواهیم  می هک ، همانطوردلسوزی

 

 
 ،شما در مورد حقوق بشربشنویم که  خواهیم می، گردد های آتی نمایان می هفتهدر  یمنایاقدامات بهداشتی و همانطور که 
ً قرار گرفته است ثیرأتچگونه تحت  این لینک نظرسنجی کوتاه را دنبال کنید تا به ما بگوید که چگونه حقوق بشر  . لطفا

 .فته استقرار گر COVID-19ثیر أتحت تشما 
 

 


