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 : العالم   دول�ل المجتمع المدني إلى   نداء من

 في سیاق مجابهة  حقوق اإلنسان  تنتهكواال  … ◌ً جمیعنا في هذا االمر معا

 .)19-(كوفید �ورونا  فیروس

   . 19-تفشي فیروس �وفید من  ◌ّ تدابیر استثنائیة للحد في جمیع أنحاء العالم على اتخاذ الحكومات  تعكف
�ما في ذلك  وحما�ة حقوق اإلنسان،  رفاه شعو�هالتأمین جهود دول من ال�ما تبذله  شید ون نقرّ إذ �ننا و 

سیادة   ظل احترام  التدابیر فيالدول على تنفیذ هذه  فإننا نحثّ  ،الصحةالحق في الحق في الحیاة و 
دلة وقانونیة األ إلى مستندة  �ورونا لجائحة�افة اجراءات التصدي �جب أن تكون ، �حیث القانون 

 ومتناسبة.  اً ومحددة زمنی وضرور�ة لحما�ة الصحة العامة وغیر تمییز�ة

متجذرة �عمق في المبادئ  19-فیروس �وفید ل في سیاق االستجا�ةالمتخذة  التدابیر�جب أن تكون جمیع 
  تمییز واحترام التنوع وعدم الوالمساواة شخص الذاتي للستقالل االو  یةكرامة اإلنسانالاحترام  ومنها ،الشاملة

مع المعاییر الدولیة الخاصة بتشر�عات الطوارئ وأن منسجمة ستجا�ة االتدابیر  تكون . �جب أن والشمول
في ظل ظروف  إّال التدابیر االستثنائیة مشروعة  ◌ُ ال تكون و تحترم حقوق اإلنسان وسیادة القانون. 

عندما �كون هناك تهدید مباشر للصحة العامة. و�نبغي استخدام هذه التدابیر   ما هو الحال استثنائیة، مثل
 مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان.  تكون متوائمةوأن  الضرورة والتناسب، �مبدأي ◌ّ ال تخل �طر�قة

وُتعتبر  العالم.  في   19-�فیروس �وفید مؤ�دة إصا�ة حالة  1.400.000، هناك أكثر من حتى اآلن
ستتعرض  �ما . هذه الجائحةالدول مسار  اتخذتها د التدابیر التي ستحدّ  إذ  ،القلیلة المقبلة حاسمةاألسابیع 
مما سیضع   ، ومعدات الحما�ة الموارد البشر�ةفي  متزاید شدید وقد �كون هناك نقص  الستنزافالموارد 

تدابیر أكثر   اتخاذ إلى الدول  �عَض اإلبالغ عن المز�د من الحاالت دفع یَ  وقد تحت ضغط هائل.  الدول
، ال ینبغي  مالالحكومات في جمیع أنحاء الع اتواجههجسامة التحد�ات التي ومع ذلك، فرغم صرامة. 
 .ز المدني�ذر�عة لتقیید الحیّ  مواجهة الجائحةإجراءات استخدام 

ئ لفرض قیود على الحقوق  الطوار  صالحیاتالدول التي تسيء استخدام  إزاء�شكل خاص  �ساورنا القلق
العالم، یتعرض �ثیرة من في أنحاء فإلى المعلومات. النفاذ ، �ما في ذلك حر�ة التعبیر وحق األساسیة

ن  علنًا ع  واتحدثألنهم  والعقاب حقوق اإلنسان واألصوات المستقلة األخرى للتهدید  نشطاءالصحفیون و 
طاجیكستان والنیجر . وتشمل هذه البلدان لمجابهتهالتدابیر المعتمدة عن أو  انتشار الو�اء في بلدانهممدى 

 خذ تتوفي نفس الوقت، . ومصر وتایالند والمملكة العر�یة السعود�ة والسلفادور و�نغالد�ش والصین
المجر وأرمینیا هو الحال في  مثلمامن الحر�ات األساسیة،  حكومات أخرى تدابیر تشر�عیة للحدّ 

م سلطاتها لقمع التجمعات  تسيء استخدا ،هونغ �ونغ، ومنها �عض الدول�ما أّن . لبینیوأذر�یجان والف
 .السلمیة
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�حجب شبكة  ، الهند ومیانمار و�نغالد�شفي الحكومات، �ما في ذلك عدید  قامت من ناجیة أخرى، 
مما منع العدید من األشخاص من الوصول إلى معلومات ، هااستخدامقیود على االنترنات أو فرض 

سلبي على العدد المتزاید من   تأثیر هذه القیود �ما أّن ل�یفیة حما�ة أنفسهم من الفیروس.  �شأنحیو�ة 
 الجسدي. التباعد ممارسة   همُ�ْمكناألشخاص الذین �عملون عن ُ�عد حتى 

-فیروس �وفید  من انتشار الجهود المبذولة للحدّ سیاق في  األهمیة�الغ  اأمر  المعلوماتإلى  عتبر النفاذ �ُ 
�شكل استباقي المعلومات األساسیة حول الو�اء   تتبادلعلى الحكومات أن  وفي هذا اإلطار، یتعّین. 19

فر المعدات تو الفیروس و � اإلصا�ة القرارات الهامة وعدد حاالت � المتعلقة تلكخاصة ، تكون متاحة حالما
لعدد ولیس  للجمیع على نطاق واسع. �جب أن تكون المعلومات متاحة اتباعها الواجب  والتوصیات  واللوازم

األفراد  وهو ما ُ�مكُِّن  ،أوز�كستانفي  مثلما هو الشأن، أو الوسطاءمسؤولین الحكومیین من المحدود 
 جدیدة.من معلومات  دُ رِ ما یَ  لكلّ �سرعة و�شكل مسؤول   االستجا�ة منیین والمجتمعات والعاملین الصحّ 

وهم  على سبیل المثال، في ظروف مر�عة المكسیك والیونانفي مراكز االحتجاز، في  المهاجرون �عیش 
ممارسة التباعد الجسدي �سبب �ستحیل علیهم �ما  ،محرومون من الوصول إلى مرافق النظافة الصحیة

من إمكانیة   2020مارس  1جمیع طالبي اللجوء الذین وصلوا منذ في الیونان، ُحِرَم و االكتظاظ. 
القیود  اً ، التي رفعت مؤقتالبرتغال على غرار ،دولالنشید �وفي هذا السیاق، . اللجوء �حقوق  عالتمتّ 

على الرعا�ة   لهم الحصول�ضمن ما  قید النظر، وهو الب طلهم م الذیناللجوء  ملتمسيالمفروضة على 
 السكان.  مثلهم مثل �قیةالجتماعي الصحیة والضمان ا 

الذین �عانون من العنف المنزلي �الفعل   المنزلي أو المعرضون لخطر العنف النساء واألطفال ضطر قد تُ 
الوصول إلى فرص  تتراجع ، قد ذات الوقت . وفي مؤذٍ أو قر�ب  زوجمع  خطیر  وضعفي  إلى البقاء

تحو�ل  �تّم تتأثر المالجئ بتدابیر الصحة العامة و  عندماخدمات الدعم الحصول على و  اآلمنةماكن األ
 موارد العدالة الجنائیة. 

داخل مؤسسات في العدید رهن الَحجر  األشخاص ذوي اإلعاقة تضعالحكومات التي �ساورنا القلق إزاء 
 ،یتعارض مع اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة . وهو مافرنساومنها  ،من البلدان

 . 19-فیروس �وفید إلصا�ة �اخطر  إلىبدرجة أكبر األشخاص هؤالء  �عّرض و 

  في حق حقوق اإلنسان لتؤدي إلى انتهاكات من شأنها أن  اً تفرض قیود الحكومات التي  إزاءقلق ال �ساورنا
بیرو  الفي  مثلما هو الشأن، یةانالمثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الهو�ة الجنس

الموظفین   �افة وأنّ  للجمیع سیاساتها شاملة الحكومات التأكد من أنّ  ینبغي علىوهنا . وأوغندا و�ولومبیا
 . هذه الفئة من المجتمعحقوق   احترام العمومیین یتم تدر�بهم على
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من انتشار الو�اء. هذه اإلجراءات  للحدّ  في إطار التدابیر المتخذة السجناءعدد من أفرجت عدة دول عن 
 ، وفي هذا السیاق. الخطورة شدیدة أماكن عتبرالمزدحمة تُ مرافق االحتجاز و  السجون ألن جدیرة �اإلشادة 

المغرب وسور�ا وتر�یا والهند  مصر والبحر�ن والكو�ت و�یران و�سرائیل ولیبیا و نحث الدول �ما في ذلك 
ضمن  والمتظاهر�ن السلمیین وسجناء الرأي حقوق اإلنسان  نشطاء إدراجعلى  واإلمارات العر�یة المتحدة

 ج عنهم. المفرَ  السجناء

  ذلك  و�ن �ان تحر�ات األشخاص، حتىوالمراقبة الشدیدة لالمتزایدة للرصد  �ساورنا القلق إزاء الممارسات 
الجهود المبذولة الحتواء الفیروس لتوسیع أنظمة   استغالل ینبغي أّال یتمّ . خصوصیتهمعلى حساب 

  التي یتمّ كیفیة البارزة على ال مثلة األمن  إسرائیل وتایوانعتبر تُ هنا و . كة للخصوصیةالمنتهِ المراقبة الرقمیة 
  غیرَ مثل هذه التدابیر یف �كون تأثیر ، و� االستجا�ة للجائحة استخدام المراقبة التكنولوجیة في سیاق بها 

 .النطاقمحدودة و  عندما ال تكون محددة بدقة  متناسبٍ 

منظمات المجتمع  لفرصة للدول و تمّثل  19-فیروي �وفید �طرحها تفشي التحد�ات غیر المسبوقة التي  إنّ 
 . العالمیة جائحةهذه السو�ًا من أجل هزم المدني للعمل 

تدابیر   أيّ  سیضمن أنّ ، وهو ما للمساءلة وعضالخة و یشفاف �ال تتسمنحث الدول على أن وفي هذا السیاق، 
 تكون فعالة.   الفیروساعتمادها لمنع انتشار  تمّ ی

 : ما یلي على وجه التحدید، نحث الدول علىو 

 امتثاال تاماً تمتثل  19-�وفید  فیروس التي یتّم اتخاذها لمجابهة جمیع التدابیر  أنّ  ضمان .1
على حقوق اإلنسان  یتم فرضها قیود  أيّ  ، وأنّ في مجال حقوق اإلنسانللدول لتزامات الدولیة الل

  ، مع التواصل زمنیاً دة ضرور�ة ومتناسبة وشاملة ومحد جائحة تكون هذه الفي سیاق االستجا�ة ل
 اإلجراءات الجدیدة مع المعاییر الدولیة.  انسجام لكفالةمنتظم مع المجتمع المدني �شكل 

  المجتمع المدني كذر�عة لفرض قیود غیر مبررة على  19-جائحة �وفید ضمان عدم استخدام  .2
وإلحكام القبضة على السلطة على نحو  المدافعین عن حقوق اإلنسان الصحفیین و الستهداف و 

 .استبدادي
في انتهاك للقانون   ،لفرض اإلعادة القسر�ة �ذر�عة 19-جائحة �وفید  استغاللضمان عدم  .3

 أو االنتقاص منه.  اللجوءأو لتعلیق الحق األساسي في التماس  ،قوق اإلنسانالدولي لح
أ�ة إجراءات �شأن �قرر  منالحكومیة األخرى، هو  الهیئات المستقل، ولیس  القضاء أنّ  ضمان .4

  محاكم المستقلة بتقییم أيّ للوالسماح  ؛عملهاسیر أو من الوصول إلى المحاكم إمكانیة من  تحدّ 
من شأنها المّس أخرى أّي تدابیر أو  تمدید غیر مبرر لتدابیر الطوارئ  فرض غیر قانوني أو

 . �سیادة القانون 
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 العاجلة للحاالت اً  خاصاً والسلطات الحكومیة المختصة اهتمام الهیئات القضائیةتولي أن  ضمان .5
و�تعلق  تدابیر وقائیة. التي تتطلب أو  ا ال �مكن إصالحهضرر فیها ب التأخیر سبّ التي �مكن أن � 

 ،ن)أساسا �المهاجر�ن (�ما في ذلك طالبي اللجوء والالجئین و�ذلك المهاجر�ن الداخلیی هنا األمر 
ومجتمعات المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الهو�ة   ،والنساء واألطفال

 ت الدینیة، والفئات الضعیفة األخرى. واألشخاص ذوي اإلعاقة، واألقلیا ، والمسّنینالجنسانیة
اإلفراج الفوري وغیر المشروط عن جمیع المدافعین عن حقوق اإلنسان   : اإلفراج عن المعتقلین .6

إصا�ة  من فرص  والتقلیل الضغط على السجون من تخفیف السیؤدي إلى وهو ما  ،الرأيوسجناء 
 . والسكان �شكل عام �الفیروس السجناء

الدعم  خدمات إلى  ها وصول و�فالة تقلید�ا للفئات المهمشة أو الضعیفةإیالء اهتمام خاص  .7
�الوصم واالستبعاد والعنف  إلى �ّل المسائل المتعلقة  ، واالنتباهوالموارد وآلیات الحما�ة المناسبة

 . 19-جائحة �وفید والكراهیة واستهداف ضحا�ا  
الرامیة  السیاسات واالستراتیجیات الوطنیة �ل في عدم ترك أي أحد خلف الر�ب ضمان  .8

شكل فعال من  وتحمي �  للجمیع  السیاسات شاملة تأكد من أنّ وال ؛19-�وفید  جائحةل لالستجا�ة
متاحة  جمیع المعلومات  أنّ تأكد من ، الألشخاص ذوي اإلعاقة�النسبة لو  على أي أساس؛ التمییز 

 الوصول إلیها. �سهل�أشكال 
 .19-�وفید في جمیع السیاسات المتعلقة �جائحة  الجنسانيمنظور التطبیق  .9

  �مكن �حیث  اإلنترنتشبكة د إلى مقیّ الوغیر  المحافظة على إمكانیة الوصول الموثوق  .10
جمیع التدخالت غیر المبررة  ل ووضع حدّ  ،وتبادلهاإلى المعلومات  النفاذ الحق في التمتع � للجمیع 

 اإلنترنت.شبكة  االتصال �ما یتعلق �فی
 استغالل عدم  وضمان المستقلة وصحافة المصلحة العامة، وسائل اإلعالمحما�ة دور  .11

تقیید  مكافحة التضلیل �ذر�عة إلسكات وسائل اإلعالم أو فیروس وتدابیر ال انتشار تدابیر احتواء
 . حر�ة اإلعالم

 والزمنفي الغرض  اً انتشار الفیروس محدود  لتعّقب  للمراقبةاستخدام  أيّ �كون ضمان أن  .12
حر�ة التعبیر والخصوصیة وعدم المتعلقة �حقوق ال� والتمسك وملتزمًا �ضمانات حقوق اإلنسان؛

 مصادر الصحفیة. وحما�ة ال التمییز والسر�ة


