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 نخبة الشركاتعلى الحكومات حمایة الشعوب، ال 

 
 )19-استجابة الفریق العامل المعني بمساءلة الشركات ألزمة فیروس كورونا المستجّد (كوفید

 
 2020نیسان  / أبریل

بمساءلة الشركات بشّدة بأھمیة الدور الذي نضطلع بھ باعتبارنا جزء من المجتمع الدولي في یؤمن الفریق العامل المعني 
لرفاه الشعوب قبل أرباح الشركات. وفي المكالمة األخیرة التي أجراھا الفریق  القصوى خلق واقع جدید یتّم فیھ إیالء األولویة

إلى أّن "التكاتف (Wuxhtaj) ھو مجلس الشعوب األصلیةالعامل المعني بمساءلة الشركات، أشار أحد أعضاء الفریق، و
السیاسیة  -، إلى جانب التحدیات العالمیة األخرى19-وتظافر الجھود یمثالن الحّل الوحید للتغلب على أزمة كوفید

رى وأقلیة الشركات الكب كبرىإذا، فنحن بحاجة إلى التصّدي للسیاسات الوحشیة التي ال تُفید إلى  .واالقتصادیة والنظامیة
صغیرة من الجھات الفاعلة على مستوى العالم، في حین أنّھا تقف ضد غالبیة الناس، وخاصة النساء والمھاجرین واألقلیات 

 . 1العرقیة وملتمسي اللجوء والالجئین والسكان األصلیین"

إلى أّن النفوذ الالمحدود للشركات یساھم في عرقلة المساعي  الفریق العامل المعني بمساءلة الشركات في أعمالھلطالما أشار 
الرامیة إلى ضمان تمتع جمیع الناس بحقوقھم كاملة. وال یتجلّى ذلك فقط فیما تقترفھ الشركات من أفعال مشینة مثل االستغالل، 

والبیئة، ولكن أیضا من خالل تدّخل الشركات في صنع السیاسات العامة إلعطاء  وانتزاع الملكیة، وانتھاك حقوق العمال
وطرق االستجابة لھ بمثابة العدسة المكبّرة لالمساواة  19-األولویة ألرباحھا على حساب حقوق اإلنسان. وقد كان وباء كوفید

األساسیة -ر، زعزعة الخدمات العامة واالنتھاكات الحاصلة في حّق الشعوب، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحص
، وذلك خدمة لمصالح الشركات الفاعلة. وقد تسبب فیروس كورونا -لضمان حقوق اإلنسان مثل خدمات الرعایة الصحیة

في خسارة اآلالف لوظائفھم وانھیار االقتصادات غیر الرسمیة، مّما یؤّكد الحاجة الملّحة للتصّدي للنظم  19-المستجّد كوفید
. كما أنّھ من المھم 1سیة واالقتصادیة الحالیة، والقائمة على النظام األبوي والتمییز واالستعمار واإلمبریالیة والرأسمالیةالسیا

أن نأخذ بعین االعتبار أن غالبیة العاملین في مجال الرعایة الصحیة، والذین یعملون في ظروف أكثر ھشاشة ویتقون أجورا 
 2.ضّد ضعیفة ھم من النساء

 ضرائب على الشركات الكبرى وإعطاء األولویة لتمویل النظام الصّحي العام فرض
الذي ال یحظى بطبعھ بالتمویل -، كما ھو الحال في العدید من البلدان األخرى، یشھد نظام الرعایة الصحیةاإلكوادورفي 

. وقد أثبتت البلدان المتقدمة 1علّق بعملیات الدفنانھیارا تاّما نتیجة للوباء، كما تواجھ ھذه البلدان تحدیات كبیرة فیما یت -الكافي
أن أنظمة الرعایة الصحیة لدیھا ال تتلقّى التمویل الكافي/أو غیر مستعدة  المملكة المتحدةو الوالیات المتحدة األمریكیةمثل 

تسلیم ملیارات  . فبدالً من تحسین الخدمات العامة التي تساھم في النھوض بالقطاع الصّحي، یتم2لالستجابة لألزمات
 .منحھا كامل الحریّة للعمل على "إنعاش االقتصاد"، دون ایالء أي اھتمام كبیر بحقوق اإلنسان معالدوالرات إلى الشركات، 

). حیث تقوم بعض 19-مع العلم بأّن ھناك بعض الشركات التي تستفید بالفعل من أزمة فیروس كورونا المستجد (كوفید
. فیما تقوم أكبر الشركات 3وخارجھا أسترالیاد الغذائیة واإلمدادات الطبیة بالتالعب باألسعار في الشركات التي تقّدم الموا

، مما 4المصنعة لألدویة واألجھزة الطبیة بحجب األدویة والمعّدات الطبیة والمعلومات بسبب الحروب المزایدة بین الدول
 .5یؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع األساسیة
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-العمال قبل مصالح الشركات في االستجابة لفیروس كورونا المستجّد (كوفیدوضع حقوق 
19( 

وفي كافة أنحاء العالم، تسبب إلغاء القیود التنظیمیة في مجال العمل وافتقار أنظمة الضمان االجتماعي للتمویل الكافي في 
على سبیل المثال، تم إعادة أكثر من  كینیاففي بقاء العمال دون حمایة وعدم قدرتھم على االستفادة من نظم استبدال الدخل. 

، فقد أعلنت منظمة رصد العمل الدولي مالیزیاألف عامل إلى منازلھم في إجازة إلزامیة غیر مدفوعة األجر. "أّما في  40
عن تعّرض رجلین اثنین لالعتقال وھما في  (IWRAW AP) من أجل حقوق المرأة في منطقة آسیا والمحیط الھادئ

ما إلى المنزل بعد عودتھما من الصید، وذلك بعد أن تسبب الحظر المفروض بسبب وباء كورونا في خسارتھما طریقھ
أیضا، یشھد  جنوب أفریقیاوفي  .لموارد رزقھما مّما جعلھما غیر قادرین على الحصول على الطعام والضروریات األخرى

ب قوتھم صعوبات وتحدیات عّدة في الحصول على التمویالت العمال الذین كانوا یعتمدون على التجارة غیر الرسمیة لكس
الالزمة لحاالت الطوارئ لتعویض الدخل الذي ُحرموا منھ، وذلك بسبب الحظر المفروض للحد من انتشار الوباء. ووفقا 

ا بتعریض )، فإن الفقر في مثل ھذه الظروف یفرض على الفرد أخذ قرار إمّ CALSلمركز الدراسات القانونیة التطبیقیة (
 ) أو الموت جوعا.19-نفسھ لخطر الموت بسبب فیروس كورونا المستجد (كوفید

في تفاقم أوجھ التفاوت القائمة في النظام االقتصادي العالمي الذي یعطي  ألمراضوقد تسبب االنفاذ المشّدد لقوانین احتواء ا
، واصلت أمازون تشغیل المستودعات فرنساو المتحدةالوالیات قیمة ألرباح الشركات أكثر من سالمة العمال وأمھنھم. ففي 

) دون اتخاذھا إلجراءات النظافة الالزمة للوقایة من ھذا الفیروس وضمان 19-في ظّل تفشي فیروس كورونا المستجدّ (كوفید
، أشارت شبكة آسیان البدیلة إلى أن "العمال یمشون أیاًما للوصول إلى المصانع خوفًا من بنغالدیش. وفي 8سالمة العاملین

فقدان وظائفھم إذا لم یصلوا في الوقت المحدد". وفي المقابل، لم یقم المسؤولون الحكومیون بتوفیر وسائل نقل آمنة لھم أو 
حال توقف العمل بالمصانع غیر الضروریة". وفي  تخصیص أموال لحاالت الطوارئ للقدرة على مجابھة آفة البطالة في

 Tiendasأو  Banco Azteca) التي تملك Grupo Salinas، صّرحت مجموعة شركات سالیناس (المكسیك
Elektra  في المكسیك علنا بأنّھم "سیواصلون العمل إلنقاذ المكسیك في أوقات الوباء". ومن الواضح أن ذلك سیكون على

، فقد قالت منظمة "اإلنصاف في كمبودیا" أنھ "وكجزء من الحظر الجزئي، كمبودیا. أّما في 9رواحھمحساب صحة العمال وأ
أصدرت الحكومة الكمبودیة تعلیمات بعدم السماح للعاملین في صناعة المالبس بترك عملھم خالل رأس السنة الكمبودیة، 

 10وإن فعلوا فإنھم لن یتلقّوا أجورھم في أیام العطل الرسمیة".

 یجب أال تكون الشركات متواطئة في انتھاك الدولة لحقوق الخصوصیة
. فوفقا لمشروع المساءلة الصیني، "نظًرا لنظام 11تشھد صناعة التكنولوجیا زیادة حادة في حجم أنشطتھا خالل ھذه األزمة

وجیا الخاصة في الصین، في الصین، حصلت اثنتین من أكبر منصات التكنول 2014االئتمان االجتماعي الذي بدأ من عام 
Tencent WeChat وAlibaba’s Alipay على بیانات شخصیة ضخمة للمستخدمین. حیث أنّھ في ظّل انتشار ،

)، أصدرت الشركتان أنظمة رمز االستجابة السریعة التي یمكن قراءتھا بواسطة الھواتف 19-فیروس كورونا المستجدّ (كوفید
ن مخاطر صحیة ویحتاجون إلى الحجر الصحي أو یمكن السماح لھم باستخدام األماكن الذكیة وتحدید األشخاص الذین یشكلو

 العامة ووسائل النقل ".

كما أعرب أعضاء الشبكة عن قلقھم بشأن ما تقوم بھ بعض الجھات الفاعلة الخاصة من تواطؤ مع الدولة، واستغالل الوباء 
، أفاد مركز أبحاث لفلسطین اإلسرائیليي سیاق االحتالل في حاالت النزاع لتجاوز القانون اإلنساني الدولي. وف

WhoProfits  بأّن مثل ھذه األزمات لطالما ولدت فرصا تجاریة جدیدة لشركات المراقبة اإلسرائیلیة، مثلNSO  وشركات
 .12فاعلة أخرى، في ظّل تجاھل تام للقانون الدولي

 ات صنع القرارفي سیاسات الحكومة وعملی نخبة الشركاتوضع حّد لتدّخل 
بالتدخل  -في بعض الدول التي تعّول على الشركات والقطاع المالي إلعادة بناء االقتصاد الرأسمالي -تقوم الشركات الكبرى

بالتأثیر على سیاسات  الوالیات المتحدة األمریكیةفي سیاسات الدولة وعملیات صنع القرار. حیث قامت كبرى الشركات في 
، أدت المخاوف إندونیسیاوفي  .13تسبب في اإلضرار بصحة السّكان وھو ماالحكومة وإضعاف القوانین المتعلّقة بالبیئة، 

من الخسائر االقتصادیة، وخاصة تلك التي سیتكبدھا قطاع السیاحة، إلى تأخیر االستجابة إلى فیروس كورونا المستجد 
إلقرار الكحول كسلعة أساسیة  15شركات المنتجة للكحول بالضغط على الحكومةال، فقد قامت الھندي . أّما ف14)19-(كوفید
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لفائدة صندوق الطوارئ المخصص  16مثلھا مثل الطعام خالل فترة الحظر. كما تبّرعت أكبر شركة تبغ في الھند بمبلغ مالي
 .17ضحة منھا لتحسین صورتھالمكافحة فیروس كورونا المستجّد في البالد، وذلك في محاولة وا

وفي أجزاء أخرى من العالم، ال تزال العملیات في مجال الصناعة االستخراجیة متواصلة، وذلك بحمایة من الدولة. ففي 
 Oceana-Gold، تسلط منظمة "مؤسسة تباتیبا" الضوء على أن أنشطة التعدین التي تقوم بھا شركة الفلبین

Philippines  ،وذلك رغم عدم حصول الشركة على ترخیص أو موافقة من قبل المجتمعات، وعلى ال تزال متواصلة
الرغم من فرض الحكومة للحظر الصحي الذي یسمح فقط للشركات ذات الصلة باألغذیة واألدویة بالعمل. وفي المقابل، تم 

فیما تم توجیھ تھم جنائیة إلى بعضھم توقیف العدید من المواطنین الفلیبینیین عندما غادروا منازلھم الستالم مواد اإلغاثة، 
، أشار مركز الدراسات القانونیة التطبیقیة جنوب إفریقیا. وفي 18لقیامھم بنشر تدوینات على وسائل التواصل االجتماعي"

)CALS إلى أن "شركات التعدین قد نجحت في ممارسة الضغط للتمكن من مواصلة عملیاتھا". وكرّد على ذلك، دعا (
ات القانونیة التطبیقیة وحلفاؤه إلى ضرورة تحّمل الشركات للمسؤولیات التي تقع على عاتقھا وإیالء العنایة مركز الدراس

، أقّر الرئیس بولسونارو بأّن التعدین یُعتبر البرازیلالواجبة لحقوق اإلنسان وتقییم المخاطر والعمل على التخفیف منھا. وفي 
الحظر الصّحي؛ في حین تم منع المجتمعات المتضررة من القیام بأي احتجاجات نشاطا أساسیا یجب أن یستمر أثناء فترة 

، على الرغم من القیود التي 20تواصل أكبر مزرعة لزیت النخیل في العالم عملیاتھا إندونیسیا،. وفي 19في ھذا الصدد
 فرضتھا الحكومة.

للحّد من نفوذ  ) یسلّط الضوء على الحاجة الملّحة19-فیروس كورونا المستجّد (كوفید
 الشركات وھیمنتھا وضمان عدم إفالتھا من العقاب

إّن ما یشھده العالم من انتھاكات في شتّى المجاالت من قبل الشركات والدول في ظّل ما تمّر بھ البشریة بسبب وباء كورونا 
) ھو خیر دلیل على أنّنا بحاجة ملّحة للتصّدي لھیمنة الشركات والحّد من نفوذھا وضمان عدم إفالتھا 19-المستجّد (كوفید

تؤّكد على ضرورة تعزیز الجھود الرامیة إلى صیاغة بدائل اقتصادیة وسیاسیة قادرة على من العقاب. كما أّن ھذه األزمة 
ضمان تمتّع كّل انسان على سطح ھذه الكرة األرضیة بحقوقھ بشكل كامل؛ سواء في ھذا السیاق أو خارجھ. ووفقا للمشروع 

المحلیّة والتي  19-، تتفوق أدوات اختبار كوفیدأوروغوايالخاص بالتنظیم والتنمیة والتعلیم والبحوث (بودیر)، فإنّھ، في 
، تعتبر مؤسسة الحق أن فلسطین. وفي 21تقوم الدولة بتمویلھا وتوفیرھا للجمیع، على السلع التي یوفّرھا القطاع الخاص

یمكننا  "أحد أكبر مخاوف الحكومات ھو أن یدرك الناس قریبًا أنھ بإمكانھم أن یصبحوا منتجین، ولیس مجرد مستھلكین ...
بناء اقتصاد بدیل ال یعتمد على مصالح الشركات، ولكن على أساس الدعم المتبادل لإلنتاج المحلي. " وقد قالت مؤسسة 

والتي تشمل  -إّن "مجتمع واحد قد اعتمد على طریقتھ األصلیة في مشاركة الموارد في أوقات األزمات  الفلبینتباتیبا في 
لمجتمع ثراًء لمشاركتھا مع من ھم أقل ثراء." وقد شددت منظمة "خدمة أخبار المواطن" فتح مخازن الحبوب ألكثر أفراد ا

تعني أننا بحاجة إلى نظام عادل یجنّب معظم السّكان المعاناة  19-على أن "االستجابة العادلة لفیروس كوفید  الھندفي 
 استخدام دورات المیاه". للحصول على المیاه الصالحة للشرب، أو تلقّي أجور تضمن كرامتھم أو حتّى

تتطلب مطالبنا للمستقبل تظافر جھودنا كحركة لضمان مساءلة الشركات وبناء مستقبل یولي األولویة القصوى لحقوق 
االنسان على األرباح. وفي ظّل ما یعیشھ الكثیرون من معاناة وظلم، تفتح األزمة الحالیة الفرصة إلعادة التفكیر جذریا في 

قات االجتماعیة والعمل على الخروج من ھذه األزمة إلى مستقبل مختلف تسوده العدالة والمساواة والحریة االقتصاد والعال
 والتضامن. نحن نطالب بمستقبل مختلف ونلتزم ببذل كل ما في وسعنا لتحقیق ھذه الغایة.

 المطالب الفوریة للحكومات:

 :لحقوق اإلنسان والبیئة نخبة الشركاتوضع حّد النتھاكات • 

o  التقیّد باللوائح التي تحمي حقوق اإلنسان والبیئة، وتعزیز تدابیر مكافحة التمییز وضمان تمتع الجمیع بالحق في
 الصحة والغذاء والسكن والمیاه والمعلومات، وخاصة المجموعات الفقیرة والمھمشة أو الفئات المعّرضة للخطر؛

o برر على استجابات الحكومات لفیروس كورونا المستجّد منع الشركات من ممارسة الضغط والتأثیر بشكل غیر الم
)، ووقف التالعب باألسعار، وإجبار الشركات الكبرى على إنتاج السلع األساسیة بتكلفة منخفضة ولیس 19-(كوفید

 على حساب العمال؛
o ة للجمیع، وأن ) متوفّرة ومتاح19-العمل على أن تكون أدویة العالج والوقایة من فیروس كورونا المستجّد (كوفید

 تستند تجارب اللقاحات وعملیات التوزیع الحقا على حقوق اإلنسان والعدالة؛
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o  وقف أو فرض وقف اختیاري على المشاریع التي یحتمل أن تكون ضارة بالبیئة أو التي من الممكن أن تنتج عنھا
 أضرار أو تتسبب في تشرید الشعوب األصلیة أو أي مجتمعات أخرى؛

o  المفاوضات الخاصة باتفاقیات جدیدة في منظمة التجارة العالمیة؛تعلیق جمیع 
o وعامة الناس؛ 19-تعزیز التدابیر الخاّصة بحمایة الخصوصیة للمصابین بوباء كوفید 
o  مساءلة المسؤولین الحكومیین الذین تدفع لھم الشركات لخدمة أجندات الرأسمالیة، عوضا عن تمثیل وحمایة حقوق

 جمیع الشعوب.

 اد تدابیر اقتصادیة لدعم جمیع الناس على قدم المساواة، وإیالء األولویة القصوى لحقوق اإلنسان:اعتم• 

o  ضمان تزوید جمیع مقدمي الخدمات في الخطوط األمامیة على الفور بمعدات الحمایة الشخصیة المجانیة وأدوات
ى التدریب المناسب للخدمات )، كما یجب أن یحصلوا أیًضا عل19-اختبار فیروس كورونا المستجّد (كوفید

 األساسیة.
o 22إلغاء الدیون السیادیة للدول األكثر فقرا ودیون المجتمعات الفقیرة وذات الدخل المنخفض؛ 
o  توفیر الحبوب الغذائیة والسلع األساسیة، وضمان تمتّع الجمیع بالخدمات العامة المجانبة بما في ذلك اإلسكان في

 حاالت الطوارئ والنقل العام؛
o وبصفة مجانیة؛ 19-ضمان قدرة الجمیع بالقیام باختبار فیروس كوفید 
o ضمان صرف المعاشات التي تمّولھا الحكومة في وقتھا؛ 
o  توفیر حد أدنى من الدخل للعاملین في القطاع غیر الرسمي أثناء األزمة وما بعدھا، واعتماد خطط عاجلة لتوفیر

مشاورات ھادفة ومجدیة مع المجتمعات المتضررة  دخل أساسي شامل لھؤالء العمال وأسرھم في إطار
 وبموافقتھم؛

o  اعتماد تدابیر مختلفة وأكثر ابتكارا وإبداعا تضمن عدم استمرار الحظر الصّحي إلى األبد، وال سیما بالنظر إلى
 التحدیات في بعض البلدان النامیة.

 المطالب المتوسطة والطویلة األجل للحكومات:
 

 سیاسي واقتصادي قائم على حقوق اإلنسان:إعادة بناء نظام  •
o  بشأن وثیقة دولیة ملزمة قانونیا للتصّدي لھیمنة الشركات، وإدخال وإنفاذ التشریعات على  المفاوضاتدعم

تتمتع بھا الشركات وإنھاء ھیمنتھا على الدولة، وذلك من أجل ضمان  الصعید الوطني للحّد من السلطة التي
 استفادة المجتمعات والمدافعین عن حقوق اإلنسان من سبل االنتصاف الفعالة؛

o  تأمیم نظام الرعایة الصحیة، وضمان حصول الجمیع على األدویة المجانیة أو بأسعار معقولة، والتصّدي
 ت المنتجة لألدویة؛للممارسات غیر القانونیة للشركا

o  إعطاء األولویة للتمویل العام للتعلیم والبحث العلمي من أجل المصلحة العامة والسیادة الغذائیة والزراعة
 المستدامة التي تضمن حقوق الفالحین والعاملین في القطاع الزراعي والرعایة الصحیة الشاملة؛

o وسیلة إلنعاش االقتصاد؛فرض ضرائب كبیرة ومنسقة عالمیا على الشركات الكبرى ك 
o  یجب أن تكون مشاریع إعادة اإلعمار والتدابیر التي تقوم الحكومة بوضعھا لتحفیز االقتصاد قائمة على حقوق

اإلنسان. كما ینبغي أن یكون أي دعم للشركات ثانویا ومشروطا بالمساءلة الصارمة من أجب ضمان احترام 
 حقوق اإلنسان والمعاییر البیئیة.

 
 مركزیة المجتمعات والحركات المتضررة:ضمان  •

o  بما في ذلك الرعایة غیر الرسمیة المدفوعة األجر وغیر -ضمان مشاركة المجتمعات المتضررة والحركات ذات الصلة 
 في تشكیل بدائل عادلة النتعاش االقتصاد. -المدفوعة األجر والعاملین اآلخرین 

 :المطالب الفوریة للشركات

وخاّصة، ال ینبغي للشركات المنتجة  -األغذیة واألدویة واألجھزة الطبیة ومعدات الحمایة  وقف التالعب بأسعار •
لألدویة تسجیل براءات االختراع للعالج واألدویة أو اللقاحات الواقیة من الفیروس، كما یجب أن تدعم المساعي 

 العالمیة الرامیة لتوفیر لقاحات لجمیع سّكان العالم؛

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOnTNC.aspx
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بما یضمن  19-د المبذولة لممارسة الضغط على الحكومات في استجابتھا لتفّشي وباء كوفیدوضع حّد لجمیع الجھو •
 إعطاء الحكومات األولویة القصوى للنمو االقتصادي وألرباح الشركات على حساب تمتّع شعوبھا بحقوقھم كاملة؛

 وقف جمیع األنشطة االستخراجیة التي تؤثر سلبا على حقوق المجتمعات أو العمال؛ •
ضع خطط مدروسة لحمایة حقوق العمال وتخصیص أموال لضمان استمرار دفع الرواتب بغض النظر عن و •

 ظروف العمل أثناء الوباء؛

العمل على بذل العنایة الواجبة واحترام كافّة التدابیر الوقائیة في أماكن العمل بالنسبة لألنشطة المتواصلة طیلة  •
 تجات والخدمات المقّدمة لحقوق العمال أو التعدي على حقوق العمالء.فترة الحظر، وذلك لضمان عدم انتھاك المن

 

 

 

 

 
اسا على یعكس ھذا الموجز التحلیل المشترك الذي قام بھ الفریق العامل المعني بمساءلة الشركات بعد عدة محادثات عبر اإلنترنت، والذي یرتكز أس1

 والمرتبطة بشكل مباشر بمساءلة الشركات. 19-في ظّل أزمة كوفیدالحاجة لالستجابة لمختلف التحدیات التي یعیشھا العالم 
 ، فضال عن إمكانیة تدھور األوضاع الحالیة في المستقبل.19-إذا لم نقم بمعالجة ھذه القضایا، فإننا لن نتمكن من االستجابة بشكل كامل لوباء كوفید2
، ھناك مخاوف من أن یتم قمع حقوق في إطار الجھود المبذولة للنھوض باالقتصاد. 19-نظرا لكون النساء من بین األكثر تضررا من أزمة كوفید3

بكة العالمیة عبر الفریق العامل المعني بالنساء والحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة التابع للش -ونحن نردد أصوات القیادات النسائیة التي قامت
https://www.escr-بتقدیم شرح تفصیلي حول كیفیة تأثیر ھذه األزمة على المرأة.  -للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

ents/womencovid19_ar.pdfnet.org/sites/default/files/attachm 
 . 2020أبریل/نیسان  9، مكالمة الفریق العامل المعني بمساءلة الشركات بتاریخ  (CDES)المصدر: مركز الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة4
 :لمعرفة المزید حول عدم جاھزیة نظام الرعایة الصحیة في الوالیات المتحدة األمریكیة، یرجى االطالع على5

, 19-covid-unprepared-hospitals-https://www.nationalnursesunited.org/press/nations ولمعرفة المزید حول ،
 جى االطالع على: افتقار نظام الرعایة الصحیة في المملكة المتحدة للتمویل الكافي، یر

strategy-deliberate-is-underfunding-https://www.theguardian.com/society/2019/may/31/nhs 
 
 :suppliers-https://www.theguardian.com/world/2020/apr/11/corporate-لمزید من المعلومات، یرجى االطالع على 6

, providers-care-aged-rofitp-for-not-gouging-price-gowns-and-masks-of وكذلك ، 
-so-are-vegetables-why-this-like-it-seen-never-https://www.theguardian.com/food/2020/mar/27/ive

moment-the-at-australia-in-expensive .یُعّد أمرا في غایة األھمیة. حیث تّم في المملكة المتحدة  19-إّن التصّدي لمستغلّي أزمة كوفید
 إنشاء فریق عمل جدید مكلّف باتخاذ اجراءات صارمة ضّد كل من یحاول االستفادة من ھذه األزمة.

 
 https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/02/coronavirus-مات، یرجى االطالع على: لمزید من المعلو7

data-pharma-big-vaccine 28576، وكذلكf09410a-a51a-4980-f5a0-https://www.ft.com/content/a94aa917  
ناك خطر حقیقي من ووضعھ في السوق، ھ 19-في إطار المنافسة المتزایدة للتوّصل لعالج ولقاحات للقضاء على فیروس كورونا المستجّد كوفید 8

ج على الرجال أن تقوم الشركات الكبرى المنتجة لألدویة بمحاولة تجاوز البحوث األساسیة، وخاصة فیما یتعلق بالتأثیر المختلف ألدویة الوقایة والعال
 .والنساء

 
  .(KHCR)المصدر: اللجنة الكینیة لحقوق اإلنسان 9
 

 :وق المرأة في منطقة آسیا والمحیط الھادئ. لمزید من المعلومات، اقرأالمصدر: منظمة رصد العمل الدولي من أجل حق 10
-duo-mco-amid-family-feed-to-fishing-for-jailed-a/2020/04/08/initiallyhttps://www.malaymail.com/news/malaysi
..c/1854721/-to-sentenced-now في مالیزیا، تسببت خصخصة صناعات األغذیة والمیاه، وكذلك سیطرة الحكومة على نقاط التفتیش في البالد، في عدم .

 ن األغذیة والمیاه.حصول العدید من المھاجرین والالجئین على كمیات كافیة م
 
 :https://www.theguardian.com/technology/2020/apr/07/amazon-لمزید من المعلومات حول سالمة العاملین بأمازون، اقرأ11
 safety-coronavirus-workers-warehouse مالحظة: تشیر التقاریر األخیرة إلى أنھ بعد الدعاوى القضائیة المرفوعة في فرنسا، كان على الشركة إغالق

االجراءات الالزمة لحمایة موظفیھا" وبأنّھ یتعیّن علیھا التوقّف عن بیع المواد غیر الضروریة. مستودعاتھا بعد صدور حكم من المحكمة بأن الشركة "ال تقوم باتخاذ 

https://www.escr-net.org/sites/default/files/attachments/womencovid19_ar.pdf
https://www.escr-net.org/sites/default/files/attachments/womencovid19_ar.pdf
https://www.nationalnursesunited.org/press/nations-hospitals-unprepared-covid-19
https://www.theguardian.com/society/2019/may/31/nhs-underfunding-is-deliberate-strategy
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/11/corporate-suppliers-of-masks-and-gowns-price-gouging-not-for-profit-aged-care-providers
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/11/corporate-suppliers-of-masks-and-gowns-price-gouging-not-for-profit-aged-care-providers
https://www.theguardian.com/food/2020/mar/27/ive-never-seen-it-like-this-why-vegetables-are-so-expensive-in-australia-at-the-moment
https://www.theguardian.com/food/2020/mar/27/ive-never-seen-it-like-this-why-vegetables-are-so-expensive-in-australia-at-the-moment
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/02/coronavirus-vaccine-big-pharma-data
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/02/coronavirus-vaccine-big-pharma-data
https://www.ft.com/content/a94aa917-f5a0-4980-a51a-28576f09410a
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2020/04/08/initially-jailed-for-fishing-to-feed-family-amid-mco-duo-now-sentenced-to-c/1854721/
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2020/04/08/initially-jailed-for-fishing-to-feed-family-amid-mco-duo-now-sentenced-to-c/1854721/
https://www.theguardian.com/technology/2020/apr/07/amazon-warehouse-workers-coronavirus-safety
https://www.theguardian.com/technology/2020/apr/07/amazon-warehouse-workers-coronavirus-safety
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 :.warehouses-french-close-to-theguardian.com/technology/2020/apr/15/amazonhttps://www-للمزید من المعلومات، اقرأ
 concerns-coronavirus-over 
 

قامت بھ منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة في منطقة   "Empresas con Tache"المصدر: یشیر مشروع توثیق حدیث حول 12
على الرغم من التوصیات الصحیة المتعارف علیھا، فإن ھذه الشركة وغیرھا من الشركات تتجاھل خطورة آسیا والمحیط الھادئ (بودیر) إلى أنّھ و

أیضا ھذا الوباء كذریعة للتخفیض من عدد العاملین بشكل كبیر. إّن مثل ھذه التصّرفات  (Grupo Dival) ھذه األزمة. حیث تستخدم مجموعة دیفال
 .قدرتھم على التمتّع بالرعایة الصحیة وتمّس من رفاھیتھم بشكل عام تعرض حیاة العمال للخطر بینما تحد من

 
كما أشارت منظمة "اإلنصاف في كمبودیا" كذلك إلى أنھ "إذا اختار عمال صناعة المالبس في كمبودیا أن یأخذوا عطلة، فسیضطرون إلى عزل 31

 ."یوما من دون أجر قبل العودة إلى العمل 14أنفسھم لمدة 
 
ت المعلومات ھو الحق الذي ینبغي أن توفره الدولة للمواطنین في الوقت الذي تكون فیھ ھناك حاجة متزایدة إلى الشفافیة في وضع المیزانیاالحق في 41

 .وصنع السیاسات. لمزید من المعلومات حول حمایة الحق في المعلومات، یرجى االطالع على ملخص الفریق العامل المعني بالرصد
net.org/sites/default/files/attachments/monitoringcovid19_ar.pdf-https://www.escr 

 
ویرجى أیضا ، covid/-under-https://whoprofits.org/surveillanceعلى الرابط التالي   WhoProfitsلمزید من المعلومات، یرجى زیارة صفحة15

 عبر الرابط أسفلھ: 19-االطالع على الجھود التي یبذلھا مركز "عدالة" القانوني لوضع حّد ألنشطة المراقبة اإلسرائیلیة في ظّل أزمة كوفید
 https://www.adalah.org/en/content/view/9939 
 

epa-laws-pollution-https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/27/trump-لمزید من المعلومات، یُرجى قراءة:  16
coronavirus?CMP=Share_AndroidApp_WhatsApp-during-penalty-without-pollute-companies-allows 

 
 the-not-its-lockdown-19-https://www.thejakartapost.com/academia/2020/03/17/covid-یُرجى قراءة: لمزید من المعلومات، 17

lives.html-and-health-peoples-its-stupid-economy 
 

 seek-companies-business/liquor-https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-لمزید من المعلومات، یُرجى قراءة: 18
sale/articleshow/75117063.cms-call-on-online-for-nod 

 
 rs-up-set-to-trends/itc-https://m.economictimes.com/news/company/corporate-150-لمزید من المعلومات، یُرجى قراءة: 19

society/articleshow/74841727.cms-of-sections-vulnerable-for-fund-contingency-19-covid-crore 
 
غیر موثوق بفعالیتھا  19-لقد تسببت ھیمنة الشركات على الدولة في إقدام بعض الموردین في الصین وأماكن أخرى على تصدیر أدوات اختبار لفیروس كوفید 02

تشف ھذه الدول بعد ذلك بأن ھذه المعّدات ال تطابق المعاییر المطلوبة وبھا عیوب في التصنیع. لمزید من المعلومات، یرجى في التشخیص إلى دول مثل إسبانیا، لتك
  :rate-accuracy-poor-spain-withdrawn-kits-test-https://www.theguardian.com/world/2020/mar/27/coronavirusقراءة

 
ب األصلیة باستخدام تصریح آخر لمؤسسة تباتیبا: "تعمل شركة التعدین دون خضوعھا للعقاب وبتواطؤ من الشرطة الوطنیة الفلبینیة التي ... قامت بتفریق الشعو 12

 ”.على خلفیة تجمعھم سلمیا لمعارضة عملیات التعدین العنف
 
ا، ودون احترام وعلى نفس المنوال، في كولومبیا وبیرو، تشیر التقاریر إلى أن أنشطة الصناعة االستخراجیة مستمرة دون موافقة المجتمعات األصلیة وغیرھ22

كما تواصل البرازیل توسیع استغاللھا لألمازون. لمزید من المعلومات حول الوضع في البرازیل، تدابیر الحجر الصّحي للعمال أو توفیر الحمایة الصحیة الالزمة لھم. 
 :indigenous-of-invasion-for-way-paves-outbreak-19-covid-brazil-nhttps://news.mongabay.com/2020/04/i-یرجى قراءة

. lands/ 
 
 html-ntationpla-oil-palm-largest-https://www.ecowatch.com/worlds.2645576807لمعرفة المزید في ھذا الخصوص، اقرأ:  32

جمیع البروتوكوالت مالحظات إضافیة من المشروع الخاص بالتنظیم والتنمیة والتعلیم والبحوث (بودیر): یعمل العدید من العلماء في الجامعات الحكومیة على ت 42
میع، بما یقلل من اعتمادھم على المخابر الخاّصة. ولھذا السبب نحن محلیّا وجعلھا في متناول الج 19-الدولیة واالستناد علیھا إلنتاج أدوات لتشخیص فیروس كوفید

 .بحاجة إلى دولة تستثمر في التعلیم والعلوم
 

 .ستكون ھناك حاجة إلى التعاون والمساعدة الدولیین، وخاصة لدعم الدول األقل قدرة على التعامل مع ھذه األزمة 25
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