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 19-في سیاق كوفید الفریق العامل المعني بالرصد
 

 19-كوفید ألزمةالرصد والبیانات ب استجابة الفریق العامل المعني
 2020 نیسان / أبریل

 
آثاراً بعیدة المدى على حقوق اإلنسان، وتشمل الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة،  19-كوفید لوباءإن 

ویرجع أغلب السبب إلى التدابیر التي اتخذتھا الحكومات للسیطرة على انتشار العدوى. األدلة التي جمعھا 
من ھذه التدابیر فاقمت من أوجھ  الفریق العامل المعني بالرصد في الشبكة العالمیة تشیر إلى أن العدید

الالمساواة الھیكلیة القائمة بالفعل، ما زاد من تقویض الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة للفئات المعرضة 
 للخطر.

 
أثناء حاالت الطوارئ، تبقى الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة قائمة، ویستمر التزام الدول نحو إعمال 

قوق، بما یشمل توفیر الرعایة الصحیة والتعلیم والنظافة الصحیة واألمن االجتماعي واإلسكان، فضالً ھذه الح
عن القضاء على التمییز وتقلیل أوجھ انعدام المساواة في التمتع بھذه الحقوق، وھي جمیعاً تتطلب عملیات رصد 

 قویة وبیانات سلیمة.
 

ھذه المذكرة تعتمد على المناقشات مع والتصریحات الصادرة عن أعضاء الفریق العامل المعني بالرصد 
وأعضاء الشبكة العالمیة اآلخرین، وتنص على توصیات إلعمال المقاربة المعتمدة على حقوق اإلنسان الخاصة 

الفریق العامل السابق حول ھذه  عملب، استرشاداً 19-بجمع البیانات وصناعة القرار السكاني في سیاق كوفید
 القضایا.

 
 تحدید الفئات المعرضة للخطر وتقدیم الحمایة المناسبة لھا

 
 وضعھا القانونيإن الفئات المھمشة والتي تعاني من التمییز نتیجة لوضعھا االقتصادي أو عرقھا أو جنسیتھا أو 

ھم أكثر عرضة للمعاناة  ،) أو لعوامل أخرىغیر حائزین على أوراق ھویة/إقامة رسمیة، مھاجرین، سجناء(
من المشكالت الصحیة القائمة، مع التمتع بدرجة أقل من توفر الرعایة الصحیة، وھم أقل قدرة على االلتزام 
بتدابیر احتواء الطوارئ الصحیة، ألنھم یؤدون أعماالً ضروریة وحیویة، مثل توفیر الرعایة، أو بسبب ظروف 

 عرضة للفیروس. المعیشة غیر المالئمة. من ثم، فھم أكثر
 

على الدول التزام بجمع البیانات للتعرف على مختلف أشكال التمییز والعرضة للخطر، وأن تتخذ خطوات 
لضمان اتخاذ إجراءات مستندة إلى األدلة للتعامل مع ھذه األمور. بما أن البیانات الرسمیة حول الفیروس في 

المجموعات األقل قدرة على الحصول على االختبارات  أغلب الدول مرتبطة بإجراء االختبارات للفیروس، فإن
واالستفادة من منظومة الرعایة الصحیة ھي الفئات األقل ظھوراً وتمثیالً في البیانات. ھذه نقطة مھمة، إذ أن 

 اإلقصاء من البیانات یعني أن أیة سیاسات ستظھر على أساس البیانات لن تلبي احتیاجات ھذه الفئات المھمشة.
 

ومن یعیشون في  ومجموعات الروما المشردین في الوالیات المتحدة،دد األعضاء الذین یعاونون لقد ش
وصربیا والھند وكینیا، على أن عدم توفر المیاه النظیفة والصرف  مستوطنات غیر رسمیة في جنوب أفریقیا

تنفیذ التدابیر الخاصة بالوقایة واالحتواء النتشار الصحي والمأوى المالئم تعني أن ھذه الفئات غیر قادرة على 
 ً ً ومادیا ً على جنب. الفیروس. كما أن العرضة للخطر اقتصادیا ، فالعمال بالقطاع غیر الرسميتمشي جنبا

وغیر ذلك من المجموعات التي تحصل على أجور متدنیة،  ومزارع الشايوالعاملین بمتاجر البقالة والمصانع 
أو من یعملون في ظروف غیر مستقرة ھم أكثر عرضة بكثیر لإلصابة بالفیروس مقارنة بمن یمكنھم عمل 

 عزل بالبیت، ال سیما إذا لم یحصلوا على معدات الوقایة الضروریة.
 

https://www.a11initiative.org/en/urgent-action-is-needed-to-protect-the-most-vulnerable-while-fighting-the-sars-cov-2-virus/
https://www.asf.be/blog/2020/03/24/the-spread-of-covid-19-requires-to-take-urgent-and-immediate-measures-to-protect-the-rights-of-detainees-in-africa/?fbclid=IwAR0HY-STkYm_qTX19quu9zcsAaLTTOTmO3pav4R8UYkgFr-7LvgO79pwHlQ
https://ftdes.net/ugtt-ftdes/
https://www.forum-asia.org/?p=31333
https://kairoscenter.org/coronavirus-crisis-of-poverty/
https://www.a11initiative.org/en/urgent-action-is-needed-to-protect-the-most-vulnerable-while-fighting-the-sars-cov-2-virus/
http://abahlali.org/node/17029/#more-17029
https://eipr.org/press/2020/03/%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81
https://thediplomat.com/2020/04/indian-tea-plantation-workers-look-to-the-world-bank-to-prevent-a-coronavirus-disaster/


 
 

  
 

 19-كوفید حول تحلیل الشبكة العالمیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة الجماعي 
 2 الصفحة 

ا أن أنماط التمییز التاریخي القائمة تزید من وطأة أسباب العرضة للخطر ھذه. لقد أثار أعضاء الشبكة كم
بواعث قلق كبیرة فیما یخص الحق في الرعایة الصحیة للفلسطینیین المقیمین في إسرائیل، والفلسطینیین 

السكان الفلسطینیین في ، مع السیطرة اإلسرائیلیة المباشرة على المحتجزین والمعتقلین في السجون اإلسرائیلیة
 باللغة العربیة. العالج واالختبارات الطبیة والمعلومات الطبیة بشكل مالئم، الذین ال یتاح لھم القدس الشرقیة

 
 اعتبارات الخصوصیة واألمن 

 
إن أسالیب الصحة العامة، مثل تعقب المتصلین بالمصاب بالعدوى، التي تستخدمھا الدول الحتواء وتخفیف 
انتشار العدوى، البد أن تتم بشكل متسق مع حقوق اإلنسان. لقد أثار أعضاء بالشبكة بواعث قلق حول تزاید 

وكثیراً ما تتم ھذه األعمال في ظل التعاون استخدام أدوات المراقبة بسبل تثیر القلق فیما یتعلق بحقوق اإلنسان، 
. إن إعالنات طوارئ الصحة لھا سجالت مؤسفة بمجال حقوق اإلنسانالوثیق مع شركات تقنیات المراقبة التي 

تسمو على متطلبات حقوق اإلنسان. بینما قد تكون حمایة الصحة العامة مبرراً مشروعاً لجمع بیانات العامة ال 
، وبالقدر المقتصر على شخصیة في بعض الحاالت، فالبد أن یكون جمع البیانات بطرق تُجّھل بیانات األفراد

ً للتصدي النتشار العدوى الوشیك والحاد، ومن ث م تكون إجراءات محددة بفترة المعلومات الضروریة تماما
معینة. إن ھدف جمع البیانات یجب أن یكون مبرراً من منطلق حقائق واقعة، وأن تستخدم البیانات بناء على 
األدلة، وفي تحقیق أھداف الصحة العامة التي تتوافق مع إعمال حقوق اإلنسان. ھذه السبل، وجمع البیانات على 

 الھدف وأال تضر بالخصوصیة واألمن الشخصي. صلة بھا، یجب أن تكون متناسبة مع
 

في أحیان كثیرة، ال تكون نظم المراقبة المطبقة ھذا وال ذاك. على سبیل المثال، ففعالیة بعض التطبیقات التي 
تستخدم المواقع الجغرافیة أو تقنیة البلوتوث ودقة ھذا النوع من البیانات لتعقب المتعاملین مع المصاب، ھي 

ك فیھا، في حین أن سبل تخزین البیانات واستخدامھا تثیر شواغل كبیرة فیما یتعلق بحقوق اإلنسان. فعالیة مشكو
وتایالند تستعین بأدوات مراقبة جماعیة بسبل تخرق الحق في الخصوصیة ومبادئ  إسرائیلھناك دول مثل 

الجبل التناسب والضرورة، في ظل إشراف ضئیل إن وجد من الھیئات العامة. وفي حاالت أخرى، كما في 
قد قامت  19-عاملوا مع المصابین بكوفید، أفاد األعضاء بأن البیانات الشخصیة للناس الذین توالھند األسود

زعم بعدم التزام بعض الناس بالقیود المفروضة على التنقالت بسبب السلطات المحلیة بمشاركتھا علناً بناء على 
الحظر. ال یقتصر األمر على كون كشف البیانات الشخصیة غیر ضروري أو متناسب ألغراض مناوئة انتشار 

االت على األقل، أدى إلى عدم قدرة البعض على الحصول على خدمات بسبب الفیروس، إنما وفي بعض الح
تھدیدات، حقیقیة أو متصورة، موجھة إلیھم. كما أنھ وعلى نطاق واسع، فإن ھذه الخروقات لحمایة البیانات قد 

والشعوب األصلیة من غذّت انتھاكات عنصریة وعنف عنصري ضد األقلیات (مثال: في الھند، ضد المسلمین 
 ).شمال شرق الھند

 
كذلك تُثار مشكالت تخص الخصوصیة فیما یتعلق بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة األخرى، في 

ملیار طالبة وطالب بسبب الجائحة. مع  1.5ؤقتاً أكثر من التعلیم على سبیل المثال، حیث خرج من المدارس م
استمرار التعلیم عبر أدوات تكنولوجیة وعبر اإلنترنت، فإن خصوصیة األطفال والمعلمین معرضة للخطر 

 .توفر أنظمة لحمایة خصوصیة بیانات األطفال في أغلب الدولبسبب عدم 
 

 مشكالت التمییز في الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة
 

وغیر  والمھاجرین عشوائیةأو من یعیشون في مستوطنات  الفقراءبالنسبة إلى فئات عدیدة من الناس، مثل 
والنساء الالئي یؤدین أعمال رعایة غیر  بالقطاع غیر الرسميوالعمال  على أوراق ھویة/إقامة رسمیةالحائزین 

مدفوعة األجر، فإن التدابیر التي اتخذتھا عدة دول تعرقل حقوقھم في المعاش والطعام والتعلیم، من بین جملة 
الطعام والتعلیم والعمل من البیت،  حقوق أخرى. الكثیر من الترتیبات البدیلة إلتاحة الخدمات األساسیة، مثل

تمییزیة، إذ أنھا تطالب بمستوى معیشي معین وتوفر مساحة مناسبة للعمل من البیت وتوفر الكھرباء واإلنترنت، 
% من األسر في المراكز 47إلخ. على سبیل المثال، یتم تنفیذ التعلیم الحكومي في صربیا عبر التلفزیون، لكن 

ً ال تتوفر بھا كھرباء، ومن ثم فالسكان غیر قادرین على السكنیة الجماعیة العش وائیة للروما النازحین داخلیا

http://addameer.org/news/addameer-and-al-haq-send-appeal-un-special-procedures-situation-palestinian-prisoners-israeli
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/east-jerusalem-worries-healthcare-collapse-coronavirus-200405125941446.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/east-jerusalem-worries-healthcare-collapse-coronavirus-200405125941446.html
https://www.adalah.org/en/content/view/9975
https://privacyinternational.org/news-analysis/3592/covid-19-response-corporate-exploitation
https://www.adalah.org/en/content/view/9924
http://www.hraction.org/2020/03/25/letter-to-the-un-special-rapporteurs-on-human-rights/?lang=en
http://www.hraction.org/2020/03/25/letter-to-the-un-special-rapporteurs-on-human-rights/?lang=en
https://bangaloremirror.indiatimes.com/bangalore/others/government-publishes-details-of-19240-home-quarantined-people-to-keep-a-check/articleshow/74807807.cms
https://aippnet.org/wp-content/uploads/2020/04/Brief-on-COVID-19_10April-2020.pdf
https://aippnet.org/wp-content/uploads/2020/04/Brief-on-COVID-19_10April-2020.pdf
https://www.hrw.org/news/2020/04/09/covid-19-and-childrens-rights-0#_Toc37256528
https://www.hrw.org/news/2020/04/09/covid-19-and-childrens-rights-0#_Toc37256528
https://www.hrw.org/news/2020/04/09/covid-19-and-childrens-rights-0#_Toc37256528
https://www.a11initiative.org/en/urgent-action-is-needed-to-protect-the-most-vulnerable-while-fighting-the-sars-cov-2-virus/
http://abahlali.org/node/17029/#more-17029
https://ftdes.net/ugtt-ftdes/
https://www.forum-asia.org/?p=31333
https://eipr.org/en/press/2020/03/credit-government-measures-combat-spread-coronavirus-protecting-individuals%E2%80%99-income


 
 

  
 

 19-كوفید حول تحلیل الشبكة العالمیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة الجماعي 
 3 الصفحة 

ً النعدام األمن الغذائي والجوع بسبب  متابعة تعلیم أطفالھم. إضافة إلى التعلیم، فالفئات األفقر معرضة أیضا
خطر الجوع بعد  العمال المھاجرینفقدان أسباب كسب الدخل. ھناك مثال آخر من الھند، حیث یواجھ مالیین 

 إعالن الحظر العام الذي أجبرھم على العودة إلى بیوتھم دون القدرة على تحصیل الطعام أو المیاه أو الدخل.
 

 عدم المشاركة، والشفافیة، والمحاسبة
 

شدد أعضاء الفریق العامل المعني بالرصد على أنھ باعتبار المعلومات شرط ضروري لممارسة أي حق، ففي 
أوقات األزمات، یجب تدعیم العملیات الدیمقراطیة الخاصة بالمحاسبة، ال إضعافھا. لكن في أعقاب انتشار 

على أساس أن ھذا یشتت  ، شددت مجموعة من الدول من شروط، أو جمدت من، إتاحة المعلومات19-كوفید
ً وغیر المتاحة للموظفین العامین بسبب العمل من البیت ستبقى  قدرات الدولة وأن الوثائق غیر المتوفرة رقمیا
محجوبة. في المكسیك على سبیل المثال، حیث قللت الحكومة من أنشطة العمل إلى أدنى حد، تم تقلیل حاالت 

ر موظفین لإلجابة على الطلبات. وفي الوقت نفسھ، قامت دول الوفاء بطلبات حریة المعلومات لعدم توف
الدولي) وفاعلین بالقطاع الخاص ومانحین متعددي (مثل بنك االستثمار األوروبي والبنك  ومؤسسات مالیة

األطراف بتخصیص كمیات كبیرة من التمویل لتخفیف آثار إجراءات الحظر واألزمة االقتصادیة المقبلة. یتطلب 
لضمان أن الموارد مخصصة بما یحقق الصالح العام ولفائدة الناس األكثر تضرراً ھذا زیادة الشفافیة والتدقیق 

جاریة، ال أنھا تخدم مصالح مجموعات نافذة وأشخاص نافذین، بما یشمل الفاعلین بقطاع من األزمة ال
 الشركات.

 
، یجب استخدام البیانات في أعمال احتواء العدوى وتخفیف آثارھا اقتضاًء 19-في سیاق فیروس كوفید

. إننا نطالب الدول بما بالتزامات حقوق اإلنسان وللتعامل مع االحتیاجات الُملّحة وطویلة األجل للمجتمعات
 یلي: 

 
 حمایة الحق في الصحة، مع العنایة بصورة خاصة بالفئات المھمشة: 

یجب تحدید الفئات المعرضة للخطر بناء على المھنة والوضع الصحي واالقتصادي والعرق والجنسیة  •
السیاسات ومكان السكن والنوع االجتماعي وغیر ذلك من أوجھ العرضة للخطر، وضمان أن تكون 

مصممة لتقدیم أكبر حمایة لھؤالء األشخاص. یجب أن تكون الحمایة على صورة معدات حمایة 
شخصیة، وأیضاً حمایة للسالمة االقتصادیة واالجتماعیة، عبر إتاحة إجازات مرضیة مدفوعة األجر 

لعالج فوراً، مثالً وغیر ذلك من إجراءات الحمایة االجتماعیة، فضالً عن توفیر أدوات االختبار وا
 والمیاه النظیفة والنظافة الشخصیة، والمأوى، وإتاحة الخدمات الصحیة (وتشمل المعلومات الصحیة).

 
ضمان أن یتم تكون البیانات واألدلة المستخدمة في تغذیة قرارات الصحة العامة دقیقة وتم جمعھا في  •

 الوقت المناسب وتشمل الفئات المھمشة. 
 

ت الصحیة المخصصة لحمایة الصحة العامة دقیقة ومالئمة الحتیاجات الفئات البد أن تكون المعلوما •
المختلفة، وأن یتم تقدیمھا عبر مختلف الوسائط، وتشمل الوسائط الرقمیة، والتلفزة والرسائل 

 والملصقات، إلخ، بلغات وقوالب مفھومة للجمیع.
 

  االلتزام بالحق في الخصوصیة واألمن:
املة حول كیف یتم جمع البیانات وتخزینھا واستخدامھا، بحیث یمكن التدقیق یجب ضمان الشفافیة الك •

 في عملیات صناعة القرار ومحاسبة األطراف المعنیة المختلفة.
 

ً ومتناضمان أن جمع واستخدام البیانات الشخصیة یكون  • ً ومشروعا ً ویحترم مبادئ ضروریا سبا
الخصوصیة و"عدم اإلضرار". یجب أن تركز البیانات على تحقیق أھداف الصحة العامة بموجب 

 مبادئ حقوق اإلنسان، ال السعي للمراقبة ألغراض التجریم والمعاقبة.

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25767&LangID=E
https://public.tableau.com/profile/jocelyn2872#!/vizhome/EarlyWarningSystemCOVID-19ProjectsbyDevelopmentBanks/Solution?publish=yes
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL3020812020ENGLISH.pdf


 
 

  
 

 19-كوفید حول تحلیل الشبكة العالمیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة الجماعي 
 4 الصفحة 

 
ر ھذه البیانات بعد یجب أن یقتصر جمع وتخزین البیانات الشخصیة على فترة الطوارئ وأن یتم تدمی •

 ذلك. 
 

على الحكومات حمایة خصوصیة ومجھولیة األفراد قدر اإلمكان واالمتناع عن كشف البیانات  •
 الشخصیة للناس. یجب أن یقتصر توفر البیانات عل السلطات الصحیة. 

 
یجب ضمان أن المعلومات التي ستجمعھا وتستخدمھا شركات من أجل السیطرة على انتشار الجائحة،  •

 تلتزم باألنظمة المتعلقة بحمایة خصوصیة البیانات وعدم استخدامھا في أغراض تجاریة.
 

التصدي للتمییز والالمساواة فیما یخص التمتع بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة 
 والثقافیة

لدى تصمیم السیاسات والبرامج للتصدي للجائحة وآثارھا، على الدول ضمان ضم الفئات المھمشة في  •
السیاسات وأن یتم وضع إجراءات محددة األھداف للتصدي لظروف معینة تتعلق بالفئات ھذه 

 المعرضة للخطر.
 

یجب تحري إجراء تحلیل یستند إلى حقوق اإلنسان حول من استفادوا من إجراءات التعافي وتخفیف  •
تدابیر المتخذة من أوجھ مثالً أثر ھذه التدابیر على الفقراء واألثریاء، لضمان أال تفاقم ال –آثار العدوى 

الالمساواة. یجب إجراء ھذا التحلیل بتطبیق المقاربة التقاطعیة التي تراعي تقاطع مختلف أشكال 
 اإلقصاء والتمییز.

 
  ضمان المشاركة الحقیقیة في صناعة القرار الخاص بتدابیر تخفیف آثار الجائحة:

-التدابیر التي تتخذھا الدول لتخفیف آثار الكوفیدیجب أن توجھ آراء واحتیاجات المجتمعات المھمشة  •
على جمیع حقوق اإلنسان. على الدول أن تشاور طیف عریض من المجموعات التي تأثرت  19

بالعدوى، وأن تشركھا بشكل حقیقي وفعال في إجراء تقییمات األثر لقیاس مدى قدرتھم على تحصیل 
 ب الدخل أثناء األزمة.الطعام والمیاه والنظافة الشخصیة والتعلیم وكس

 
  ضمان توفر المعلومات وتعزیز الشفافیة والمحاسبة:

على الدول االمتناع عن تجمید العمل بقوانین إتاحة المعلومات وأن تعزز من آلیات الرصد الجماھیري  •
واإلشراف على تخصیص الموارد والنفقات. یجب أن تتوفر المعلومات فوراً في قوالب وصیاغات 

 س، بما یراعي اختالف مستویات القدرة على فھم المعلومات، ومجاناً، على أن یشمل ھذا: متاحة للنا
 
o  الخاصة بتخصیص بنود المیزانیة على صلة بالجائحة، ونتائجھا المتوقعة (األھداف المعاییر

 والنتائج) وإجراءات توفر تدابیر وإجراءات تخفیف آثار الجائحة.
 
o :إمدادات المستشفیات والمعدات الطبیة) بما یشمل مصادر  بیانات المشتریات العامة (مثال

 التمویل والمستفیدین والكیانات الحاصلة على التمویل. 
 
o  :بیانات تستعرض تفصیالً تخصیص النفقات والتمویل على تدابیر تخفیف آثار الجائحة (مثال

المالیة المباشرة  باقات التحفیز المالي واالقتصادي، تدابیر اإلغاثة االقتصادیة، التحویالت
 للحمایة االجتماعیة، المساعدات الغذائیة، إلخ) بما یشمل مصادر التمویل.


