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سلطات الطوارئ
واالستجابة لألزمات:
مخاطر متصلة بحقوق اإلنسان

الرشكاء الدوليني

تم إنتاج مجموعة األدوات هذه ونرشها بالرشاكة مع منظامت املجتمع املدين
التالية من جميع أنحاء العامل

Awaj Foundation
Bangladesh

Cristosal

Human Rights in China

Central America

Peoples Republic of China

https://www.cristosal.org

http://awajfoundation.org

https://www.hrichina.org/en

Nepal

India

https://www.facebook.com/pg/
peopleswatch.org/about/

Migrant Care

MENA Rights
Equidem Nepal

People’s Watch

Indonesia

Middle East
and North Africa

http://www.migrantcare.net

EIHR

http://www.menarights.org/en

Ethiopian Initiative
for Human Rights
Ethiopia

https://www.equidemresearch.org

https://www.facebook.com/
eihrethiopia/?ref=py_c

KontraS

AJAR

Indonesia

https://kontras.org/en/

EHRCO

Ethiopian Human
Rights Council
Ethiopia

Indonesia, Timor-Leste, Thailand,
the Philippines, Myanmar,
Bangladesh, Sri Lanka and
the Solomon Islands

Pusaka

Indonesia

https://asia-ajar.org

https://www.ecoi.net/en/
source/11110.html

Initiative for
International
Dialogue
Philippines,
Myanmar,
Mindanoa,
Thailand,
West Papua
and Timor Leste

Lokataru Foundation

Indian Administered
Jammu and Kashmir
https://www.facebook.com/groups/
thesajidiqbalfoundation/

Indonesia

https://lokataru.id

FENAPD

https://www.frontlinedefenders.
org/en/profile/foundation-indonesian-legal-aid-institute

Ethiopia

http://www.fenapd.org/site/

https://iidnet.org

Sajid Iqbal
Foundation

YLBHI

Indonesia

Soros Foundation
Kazakhstan
Kazakhstan

https://www.soros.kz/en/

IVIDE

Ethiopia

CEHRO

Consortium of Ethiopian
Human Rights Organizations
Ethiopia
https://www.facebook.com/cehros/

املحتويات
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 2مخاطر متصلة بحقوق اإلنسان الناشئة عن اإلجراء الذي يتم من خالله
تنفيذ تدابري الطوارئ
 3مخاطر متصلة بحقوق اإلنسان الناشئة عن تدابري الطوارئ
 4تأثري قوانني وسياسات الطوارئ عىل الفئات الضعيفة أو املهمشة
 5أهمية التدابري املحددة السياق
 6أهداف املنارصة املقرتحة
الحوايش
امللحق

 1املقدمة
 1.1تم إعداد مجموعة أدوات كوفيد 19-للمجتمع املدين لتوفري دليل ملنظامت املجتمع املدين الستباق قوانني
وسياسات الطوارئ ؛ التدقيق  ،من منظور قائم عىل الحقوق  ،يف اإلجراءات التي يتم من خاللها مترير هذه
القوانني والسياسات ومحتواها ؛ وتحديد واالستجابة لتدابري الطوارئ  -ال سيام تلك التي لها تأثري غري متناسب عىل
الفئات املهمشة والضعيفة.
 1.2وضعت مجموعة األدوات حول مكامن الخطر الثالثة املحددة التي تنشأ فيام يتعلق بتدابري الطوارئ
املتخذة استجابة للوباء:
املخاطر الناشئة عن اإلجراء الذي يتم من خالله تنفيذ قوانني وسياسات الطوارئ ؛
املخاطر الناشئة عن مضمون قوانني وسياسات الطوارئ نفسها ؛
املخاطر الناشئة عن تنفيذ القوانني والسياسات واملامرسات عىل مجتمعات محددة معرضة للخطر.
 1.3ملعالجة مكامن الخطر هذه  ،تنقسم مجموعة األدوات إىل ستة أقسام .يحتوي كل قسم عىل قامئة باألسئلة
املقرتحة ملنظامت املجتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان باإلضافة إىل مناقشة األسئلة.
(تم إرفاق قامئة األسئلة الكاملة بدون مناقشة) .األقسام الستة هي كام ييل:
 .1املقدمة
 .2مخاطر متصلة بحقوق اإلنسان الناشئة عن اإلجراء الذي يتم من خالله تنفيذ تدابري الطوارئ
 .3مخاطر متصلة بحقوق اإلنسان الناشئة عن قوانني وسياسات الطوارئ
 .4تأثري قوانني وسياسات الطوارئ عىل الفئات الضعيفة أو املهمشة
 .5أهمية التدابري املحددة السياق
 .6توصيات املنارصة
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 1.4إن محتويات مجموعة األدوات هذه مستمدة من تحليل املنظامت الرشيكة لنا وتحليلنا لالستجابات الحالية من
الحكومات للوباء  ،باإلضافة إىل خربة منظمة الحقوق واألمن الدولية»رايتس آند سكيوريت» التي متتد لـ  30عا ًما
يف التحليل واالستجابة الستخدام سلطات الطوارئ والسلطات االستثنائية يف سياق قانون وسياسة مكافحة اإلرهاب.
حاسم يف التأكد من:
تجربتنا تعلمنا يف سياقات الطوارئ أن املجتمع املدين يلعب دو ًرا
ً
تدابري الطوارئ لها أساس يف القانون  ،ويتم متريرها بطريقة قانونية وهي متاحة للجمهور  ،والطعن بتلك
التي ليست كذلك ؛
إن قوانني وسياسات الطوارئ مقيدة زمنياً  ،ومحدودة قدر اإلمكان  ،وهي سارية فقط طاملا كانت رضورية
للغاية  ،والطعن بتلك التي ليست كذلك ؛
هناك رقابة ومراجعة معقولة لقوانني وسياسات الطوارئ مع املجتمع املدين واملشاركة الدميقراطية األوسع
نطاقا  ،والطعن عندما ال يحدث ذلك ؛
قوانني وسياسات الطوارئ رضورية للغاية للتعامل مع حالة الطوارئ (يف الوضع الحايل  ،يجب أن تكون مربرة
بأهداف الصحة العامة املرشوعة) وتتناسب مع تلك االحتياجات  ،و الطعن بالتي ليست كذلك ؛
تدابري الطوارئ ليست مسيئة و  /أو ليس لها تأثري متييزي مبا يف ذلك عىل الضعفاء واملهمشني  ،والعمل مع
املجتمعات املترضرة عىل تحدي التدابري التعسفية  ،غري املتناسبة و  /أو التمييزية  ،و
هناك مساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان التي تتم يف سياق الطوارئ.
 1.5ويف سياق الوباء الحايل ،تقوم بعض الحكومات بتنفيذ تدابري الطوارئ بحسن نية والتي لها عواقب غري متوقعة أو
غري مقصودة عىل حقوق الناس  ،يف حني تقوم حكومات أخرى بتسليح الوباء واستخدام تدابري الطوارئ الستهداف
مجموعات معينة عمدا ً وتوطيد سلطتها .يف كلتا الحالتني  ،نرى تدابري الطوارئ هذه تؤثر بشكل غري متناسب  ،ويف
بعض الحاالت تستهدف الفئات املهمشة والضعيفة تحدي ًدا .هناك أمثلة ال حرص لها ومتنامية ملجتمعات األقليات
 ،والعامل املهاجرين  ،واملحتجزين  ،وطالبي اللجوء  ،والالجئني  ،والنساء  ،واألطفال  ،واملسنني  ،والرشائح ذات
الوضع االقتصادي االجتامعي املتدين يف املجتمع (وال سيام الذين بدون مأوى) الذين يعانون بشكل غري متناسب
نتيجة اإلجراءات الحكومية.
 1.6هناك تقلص مناظر للفضاء املدين والدميقراطي حيث أن إجراءات التباعد االجتامعي  ،واإلغالق عىل مستوى
الدولة والقيود املفروضة عىل حرية التعبري تحد من قدرة املجتمع املدين عىل العمل .ويف بعض البلدان  ،قامت
الحكومات أيضاً بتقييد أو إغالق كلياً املعارضة السياسية واألحداث الدميقراطية  ،مثل االنتخابات ،وكذلك املحاكم
واملؤسسات القضائية األخرى .تؤثر هذه الخطوات عىل قدرة مجموعات املجتمع املدين عىل التنظيم واالستجابة ،
وتحد من الرقابة والتدقيق يف تدابري الطوارئ هذه.
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 1.7تقوم منظمة الحقوق واألمن الدولية  ،إىل جانب رشكائنا يف املجتمع املدين  ،بتتبع األمناط واملواضيع الناشئة
عن استجابات كوفيد 19-يف مناطق وبلدان مختلفة .ومن خالل القيام بذلك  ،نتطلع إىل االستمرار يف االعتامد
عىل خربتنا يف حاالت الطوارئ يف سياق مكافحة اإلرهاب والعمل مع املجتمع املدين لتجهيزهم بشكل أفضل
لالستجابة للتحديات التي يواجهونها وكذلك الذين يساعدونهم .للقيام بذلك  ،يرجى تزويدنا بتحديثات عىل
 rightsandsecurity.org@covid19حول:
أي قوانني أو سياسات طوارئ يف منطقتك و  /أو بلدك  ،واملدة املحددة لهذه التدابري
ما إذا كان هناك أي رقابة فعالة ومساءلة عن هذه التدابري من قبل الربملانات واملحاكم والهيئات األخرى ،
وأي تحديات واجهتها من حيث التدقيق و  /أو الطعن بهذه التدابري
تأثري قوانني وسياسات الطوارئ هذه مبا يف ذلك عىل مجموعات محددة يتم استهدافها أو التأثري عليها بشكل
غري متناسب .يرجى تقديم دراسات حالة محددة إن أمكن
التحديات التي تواجهها كمنظمة مجتمع مدين يف ضوء هذه اإلجراءات
ردود أي هيئات إقليمية أو محلية (مبا يف ذلك هيئات الرقابة مثل اللجان الوطنية لحقوق اإلنسان  ،وأمني
املظامل  ،إلخ) وكذلك أي تعليقات أو قرارات تصدرها املحاكم أو الهيئات اإلدارية األخرى فيام يتعلق بتدابري
الطوارئ.
منظمة الحقوق واألمن الدولية «رايتس آند سكيوريت» -سابقاً منظمة رايتس وتش (اململكة املتحدة) تعمل عىل
األمن العادل والفعال .عىل وجه الخصوص  ،نحن نشجع عىل النهج املسؤول القائم عىل الحقوق تجاه األمن
القومي ومكافحة اإلرهاب  ،ونحن ونقوم بذاك منذ الثالثني عا ًما املاضية.
يرجى زيارة موقعنا عىل  www.rwuk.orgأو www.rightsandsecurity.org
وتابع عملنا عىل تويرت عىل @rightssecurity
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 2مخاطر متصلة بحقوق اإلنسان الناشئة عن اإلجراء
الذي يتم من خالله تنفيذ تدابري الطوارئ
 2.1األسئلة :إجراءات قانون الطوارئ
س  :1هل تم إعالن حالة الطوارئ؟ هل تم نرش أي قوانني وإجراءات وسياسات تتعلق بالطوارئ وهل هي متاحة للجمهور
لإلطالع عليها؟
س  :2ما هو األساس القانوين للدولة إلعالن حالة الطوارئ (الدستوري والترشيعي والسلطة التنفيذية)؟
س  :3هل تم اعتامد اإلجراء املناسب الستدعاء حالة الطوارئ؟ هل هذه العملية علنية؟ إذا مل يكن كذلك  ،فلامذا ال؟
س  :4إذا كانت هناك عملية محددة إلعالن حالة الطوارئ  ،فهل تم استخدامها؟ أم تم «تسمية» حالة الطوارئ عىل هذا
النحو  ،ولكن تم استخدام القوانني العادية؟
س  :5إذا كانت القوانني العادية قد استخدمت يف تفضيل إجراءات الطوارئ القامئة (خاصة الدستورية)  ،فلامذا كان هذا
هو الحال؟ هل بررت الحكومة هذه العملية؟
س  :6إذا تم استخدام تدابري عادية  ،فهل القيود املفروضة عىل الحقوق التي نشأت قانونية؟

1

س  :7إذا تم اإلعالن عن حالة الطوارئ  ،فهل دخلت الحكومة أيضً ا يف عدم التقيد بالتزاماتها مبوجب املعاهدات الدولية
لحقوق اإلنسان بالقدر املسموح به؟ إذا مل يكن كذلك  ،فلامذا ال؟
مناقشة :إجراءات قانون الطوارئ
 2.2أوالً  ،يف معظم البلدان  ،هناك طريقة محددة ميكن من خاللها تفعيل سلطات الطوارئ أو االعتامد عليها.
وعادة ما يتم النص عليها يف الرتتيبات الدستورية والتنفيذية والترشيعية  ،وقد تتيح  ،عىل سبيل املثال ،
الوصول إىل صالحيات معينة عند إعالن «حالة الطوارئ» .متيل سلطات الطوارئ هذه إىل أن تنفذ من خالل
اإلجراءات العاجلة .ميكن أن يؤدي ذلك إىل إلغاء أو تقليص اإلجراءات العادية لتمرير القوانني (عىل سبيل
املثال  ،ميكن القيام بها يف وقت أرسع بكثري مع تدقيق أقل) .يف حني توجد إجراءات الطوارئ هذه للسامح
للحكومات بالتعامل مع األحداث غري العادية  ،ال ميكن استخدامها إال عندما يرتفع املوقف إىل مستوى حالة
الطوارئ  ،وخلق متطلبات للحكومة إلظهار قوانني وسياسات الطوارئ معقولة ومربرة لتحقيقها األهداف .ال
ينبغي للطوارئ أن تعفي الحكومة من هذا العبء لتثبت أنها تلبي هذه املعايري .ملنظامت املجتمع املدين
دور يف ضامن حدوث ذلك.
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 2.3ثانياً  ،عىل الرغم من أن الدول لديها أحكام دستورية أو قانونية تنص عىل كيفية إعالن حالة الطوارئ ،
فقد ال يتم اتباع هذه الخطوات .يف بعض األحيان  ،حاالت الطوارئ ال تعرتف بها قانونًيا يهذه العملية
أب ًدا  ،ولكن يتم اتخاذ خطوات قانونية استثنائية من خالل عمليات قانونية عادية (تسمى أحيانًا حالة
طوارئ «بحكم الواقع»  -حالة طوارئ يف الواقع ولكن ليس قانونًا) 2.كام أكدت املق ّررة الخاصة املعنيّة
بتعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريّات األساس ّية يف سياق مكافحة اإلرهاب  ،فيونواال ين أوالين  ،بأن
القوانني التي تم متريرها يف سياق حالة الطوارئ غري املعلنة بحكم الواقع تخلق خط ًرا أكرب بأن تدخل
تدابري الطوارئ إىل النظام القانوين  ،وتستمر لفرتة أطول من عمرها.
 2.4ثالثا  ،ليس القانون املحيل وحده هو الذي ينظم
ما ميكن للحكومات فعله وما ال ميكنها القيام به
يف حاالت الطوارئ  ،فالقانون الدويل هو أيضا
ذات صلة .تعرتف معاهدات حقوق اإلنسان
رصاح ًة بأن حاالت الطوارئ الوطنية  ،بالنسبة
لبعض الحقوق  ،قد تربر «عدم التقيد»  -وهي
عملية تعلن فيها الدولة أنها ال تستطيع  ،بسبب
حالة الطوارئ أو التهديد الخطري للغاية  ،الوفاء
ببعض التزاماتها يف مجال حقوق اإلنسان .ولكن
من أجل القيام بذلك  ،متا ًما كام هو الحال يف
القانون املحيل  ،هناك خطوات محددة يجب
عىل الدولة اتخاذها  -مبا يف ذلك رشح بعناية
3
االلتزامات التي لن تلتزم بها  ،وملاذا وإىل متى.
يتعلق األمر مبكان إعالن الدول حالة الطوارئ
محل ًيا  ،ولكن بعد ذلك ال تستمر يف االنتقاص
من التزاماتها املتعلقة بحقوق اإلنسان يف القانون
الدويل 4.يوفر عدم التقيد عملية مهمة للرقابة
والتدقيق الدويل  ،مام يتطلب من الدولة تقديم
أسباب واضحة ومحددة حول الرضورة من عدم
التقيد بها وإتاحة الفرصة ملنظامت املجتمع
املدين (واملنظامت الدولية مثل األمم املتحدة
وكذلك الهيئات املنشأة لرصد االمتثال لاللتزامات
مبوجب املعاهدة  ،والدول األخرى املوقعة عىل
املعاهدة) للتدقيق يف تلك األسباب 5.وتجدر
اإلشارة أيضً ا إىل أنه ال ميكن عدم التقيد بعض
الصالحيات حتى يف أوقات الطوارئ  ،مثل حظر
الحرمان من الحياة وحظر املعاملة الالإنسانية
واملهينة القاسية  .ال ميكن أب ًدا تقييد هذه
الحامية  ،بغض النظر عن حالة الطوارئ.

اإلستثناءات/التقيدات
ملاذا يجب للدولة أن تستثني؟

احرتام حقوق اإلنسان
يضمن عدم اإلستثناء احرتام
حقوق اإلنسان  ،وصكوك
حقوق اإلنسان  ،من
خالل التأكد من
أن عدم االمتثال
منصوص عليه مسبقًا
ومحدود لقواعد املعاهدات.

قيود أكرث وضوحا
من أجل اإلستثناء  ،يجب عىل
الدول أن تقدم تفسريات واضحة
لاللتزامات التي تستثني منها ،
وملاذا تستثني  ،وإىل متى.

تدقيق أفضل
تزويد منظامت املجتمع
املدين مبعايري أوضح للتدقيق
يف سلطات الطوارئ ومساءلة
الحكومات بشكل أكرث فعالية.
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 2.5األسئلة :الرقابة املستمرة عىل قوانني وسياسات الطوارئ
س  :8هل تم نرش قوانني وسياسات الطوارئ؟ هل هناك آليات مستمرة للرقابة عىل قانون الطوارئ أو الصالحيات
التي فرضها؟
هل هي مناسبة؟ هل يسمحون املشاركة الدميقراطية للمجتمع املدين ؟
س  :9إذا مل تكن هناك آليات رقابة  ،فلامذا مل يتم توفريها؟
هل البدائل متاحة (اإلجراءات عرب اإلنرتنت)؟
س  :10هل هناك حد زمني للقوانني املعنية؟ هل هناك نص يف القانون نفسه يضع ح ًدا له تلقائيًا يف تاريخ معني؟
س  :11هل قوانني وسياسات الطوارئ قابلة للرقابة القضائية؟ هل سبل اللجوء إىل املحاكم ممكنة بشكل مستمر؟
س  :12هل هناك نص عىل املراجعة املؤقتة أو الرقابة الربملانية عند نقطة معقولة يف املستقبل القريب؟ هل
هناك نص بإلغاء القانون باالتفاق عند انتهاء حالة الطوارئ؟
املناقشة :الرقابة املستمرة عىل القوانني والسياسات

رشوط اآلجال املحددة

حامية أقوى
لحقوق اإلنسان

بند اإلنقضاء
يدخل حيز التنفيذ

تنتهي األزمة

أض
يف
اإلنقض بند
اء

حامية محدودة
لحقوق اإلنسان

القوانني ال تزال
قامئة دون تغيري

تنتهي األزمة

حقوق االنسان
قيود

حالة طوارئ
تجاوز الصالحيات

تبدأ األزمة
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 2.6غال ًبا ما متر قوانني الطوارئ بإجراءات غري منتظمة ومع نقاش محدود .وهذا يعني أن التحليل املوسع
حول ما إذا كانت القوانني والسياسات رضورية للغاية للتعامل مع املوقف  ،ومتناسبة مع التهديد الذي
يتم مواجهته  ،والقائم عىل األدلة  ،ال يحدث .حتى يف الحاالت التي ال ميكن فيها إجراء هذه الرقابة عىل
الفور  ،من املهم أن يحدث هذا التحليل عندما يكون ذلك ممك ًنا  ،خاصة لضامن إنهاء اإلجراءات غري
الرضورية وغري املتناسبة واملسيئة .حتى التحليل يف وقت الحق ميكن أن يضمن أن أسباب وأدلة تدعم
هذه اإلجراءات ميكن تجربتها والطعن فيها يف أقرب وقت ممكن .ميكن أن تأيت هذه الرقابة من مجموعة
من الهيئات املختلفة مبا يف ذلك الربملان  ،واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  ،ومنظامت املجتمع املدين
أو الكيانات املستقلة األخرى مثل أمني املظامل  ،ومنظامت املجتمع املدين لها دور يف التحقق من أن هذه
الهيئات تؤدي واجباتها إىل أقىص حد ممكن  ،وأنها غري مقيدة بدون مسوغ.
 2.7ثان ًيا  ،تجربتنا هي أن قوانني الطوارئ متيل إىل االستمرار يف القانون لفرتات طويلة بعد حدوث حالة
الطوارئ األوىل .ومن املهم أن تحرتم الحكومات الطبيعة االستثنائية واملحدودة يف الزمان لهذه األحكام.
يجب أن تتضمن قوانني الطوارئ تدابري حامية إجرائية يف القوانني نفسها إلنهاء التدابري بعد فرتة زمنية
محددة؛ أو عىل األقل يجب أن تبدأ عملية للمراجعة .هذه خطوة مهمة لضامن عدم «تطبيع» هذه
6
الصالحيات يف النظام القانوين  ،وأن أي مربر الستمرار الصالحيات االستثنائية يتم التدقيق فيه بعناية.
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 3مخاطر متصلة بحقوق اإلنسان الناشئة
عن تدابري الطوارئ
 3.1األسئلة :تدابري مشرتكة مخالفة لحقوق اإلنسان
صالحية حجز األفراد بالقوة
س  :13ملاذا تم فرض هذه الصالحية؟ كيف ميكن استخدامها وعىل أساس أي دليل؟
س  :14هل هناك دليل يدعم أن هذا التدبري مبني عىل قانون رضوري ومتناسب يف الظروف؟
س  :15هل يتم تنفيذ هذا التدبري بطريقة رضورية ومتناسبة وهل
يتم تطبيقه بطريقة غري متييزية؟
س  :16فيام يتعلق مبا ورد أعاله  ،هل يتم استخدام الصالحية بشكل مرشوع  ،أم أن هناك
أدلة تشري إىل أنها تستخدم بشكل مفرط و  /أو ميسء؟
س  :17من ميلك هذه الصالحية؟ ضد من ميكن استخدامها؟
س  :18إىل متى يسمح الحجز؟ هل هذا مربر  ،يف ضوء تربير الحجز (منع املزيد من العدوى)؟
س  :19إذا تم تنفيذ الحجز القرسي أو الحجر الصحي  ،فكيف تتم رعاية املعالني واملقيمني بشكل مشرتك؟ ماذا عن
األشخاص الذين لديهم أطفال محتجزون قرسا؟
س  :20هل ميكن الطعن بالصالحية نفسها وتنفيذها ومتى؟ هل إمكانية إىل سبل االنتصاف القضائية وغريها متاح؟
صالحية تقييد حرية الحركة
س  :21كم من الوقت ستوضع قيود واسعة النطاق عىل الحركة؟
هل هناك دليل لدعم هذه القيود؟
س  :22ما مدى تقييد اإلجراءات ؟ هل تم النظر يف البدائل؟
هل تخضع القيود للمراجعة عند االقتضاء؟
س  :23إذا تم اإلعالن عن إجراءات اإلغالق الوطنية  ،فمن لديه الصالحية إلنفاذ التدابري؟
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س  :24ما هو مستوى القوة املجهزة لهم لتنفيذ هذا اإللزام؟
ما هي الحدود والقيود املفروضة عىل تلك الصالحية؟
س  :25هل ميكن طعن هذه الصالحية؟
صالحية لتقييد حرية التعبري
س  :26حيث هناك حظر عىل التجمعات  ،هل يتم تطبيقها بطريقة عادلة وغري
متييزية؟ هل هناك دليل عىل استهداف تجمعات محددة؟
س  :27هل هناك قوانني تحظر نرش األخبار الزائفة أو التضليل أو نرش الشائعات؟
كيف يتم تطبيق ذلك؟ ما هي املعايري املوجودة للداللة عند استيفاء
املعلومات لهذا املعيار  ،وهل هذه املعايري عامة؟ هل يتم اإلعالن عن حاالت
تطبيق هذه القوانني وتخضع للمراقبة؟
صالحية لتقييد األحداث الدميقراطية
س  :28عندما يتم تأجيل األحداث الدميقراطية  ،ما هو املربر والدليل عىل ذلك؟
هل تم تعيني تاريخ آخر يف فرتة زمنية معقولة؟ هل تم النظر
يف بدائل معقولة؟
س  :29هل الربملان معلّق أو منع من االنعقاد؟ اىل متى وخاضع ألي رشوط؟
صالحيات التي تنتهك الحق يف الخصوصية
س  :30هل هناك أي تدابري  /صالحيات للمراقبة وجمع البيانات يتم تبنيها استجابة للوباء املنصوص عليه يف القانون
وهل هي رضورية ومتناسبة؟ هل تربرها أهداف الصحة العامة الرشعية
والقامئة عىل األدلة وهل تتناسب مع تلك االحتياجات؟
س  :31هل إجراءات املراقبة وجمع البيانات محددة زمنيا؟
س  :32هل هناك تدابري واضحة لتنظيم تجميع وتخزين وتبادل املعلومات
الشخصية أو املعلومات املجمعة يف سياق الوباء؟
س  :33هل كانت الحكومة شفافة بشأن أي تدابري  /صالحيات إضافية
للمراقبة وجمع البيانات سيتم اعتامدها أو تم اعتامدها؟
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س  :34هل تستخدم صالحيات  /إجراءات املراقبة وحامية البيانات بشكل صارم فقط لإلستجابة عىل كوفيد19-؟ هل
هي محدودة ومحصورة قدر اإلمكان؟
س  :35هل هناك إرشاف عىل استخدام صالحيات الرقابة وجمع البيانات الشخصية واستخدامها وتخزينها؟
س  :36هل توجد تدابري لحامية بيانات األشخاص؟
س  :37هل تتأثر املجتمعات املهمشة والضعيفة واألقليات سلبًا باستخدام تقنيات املراقبة الرقمية؟
س  :38هل البيانات مشرتكة مع كيانات القطاع العام أو الخاص؟ هل هذه االتفاقات منصوص عليها يف القانون  ،وهل
هي متاحة للجمهور  ،وهل هي محددة بوقت  ،وهل هناك إرشاف؟
مناقشة :مخاطر متصلة بحقوق اإلنسان الناشئة عن تدابري الطوارئ
 3.2كانت االستجابات األولية التي قدمتها الحكومات للوباء رسيعة وفرضت قيودا كبرية عىل حقوق الناس وحرياتهم.
عىل الرغم من أن بعض االستجابات املقيدة لحقوق اإلنسان قد تكون رضورية ومتناسبة يف هذه الظروف  ،فإن
هذا ال يعني أن كل يشء سيكون كذلك .كام رأينا  ،قيدت الحكومات بعض الحقوق من خالل تدابري غري رضورية
وبطرق غري مربرة قانونا.
 3.3يجب أن تكون جميع تدابري الطوارئ التي يتم نرشها يف سياق كوفيد 19-رضورية ومتناسبة متا ًما لتحقيق الهدف
الذي تم فرضها من أجله (يف هذه الحالة  ،أهداف الصحة العامة القامئة عىل األدلة لوقف االنتشار واالستجابة
للتأثري الصحي للوباء) .ومع ذلك  ،حتى القوانني التي يبدو أنها رضورية ومتناسبة يف الظاهر قد تذهب مع ذلك
إىل أبعد من البدائل املرشوعة األقل تقيي ًدا للحقوق .يف بعض الحاالت  ،لن تكون قوانني الطوارئ الجديدة رضورية
 ،حيث توجد قوانني وسياسات موجودة بالفعل ميكن استخدامها للتعامل مع حاالت الطوارئ .تلعب منظامت
املجتمع املدين دورا ً هاماً يف مراجعة وتدقيق التدابري للتأكد من أنها رضورية ومتناسبة يف الظروف  ،مبا يف ذلك
أنها أقل التدابري تقييدا ً لحقوق اإلنسان وقادرة عىل التعامل مع حالة الطوارئ  ،وأنه ال توجد قوانني عادية بالفعل
سارية وقادرة عىل التعامل مع الطوارئ.
 3.4هناك مشكلة رئيسية أخرى ملنظامت املجتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان وهي ما إذا كانت القوانني
والسياسات عرضت بعبارات غامضة  ،دون حدود واضحة  ،بحيث تعطي الكثري من السلطة التقديرية للسلطات
التي تنفذها  ،والتي ميكن أن تؤدي إىل إساءة االستخدام .عىل سبيل املثال  ،ال ميكن استخدام القوة املفرطة لفرض
حظر التجول حتى لو كان الغرض من القانون صال ًحا .يجب عىل منظامت املجتمع املدين واملدافعني عن حقوق
اإلنسان ضامن أن تكون قوانني الطوارئ واضحة ومحصورة وأن تحرتم الحكومات وخاصة تلك التي تنفذ القوانني
حدود سلطاتها .يجب أن تكون هناك خطوات ملراجعة الصالحيات نفسها  ،وكذلك كيفية تنفيذها  ،ومراجعتها
وتحديها بشكل مستمر.
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 3.5وأخ ًريا  ،نفذ عدد من البلدان تدابري لتسهيل املراقبة وجمع البيانات الشخصية ملراقبة انتشار الكوفيد .7 19 -يف
حني تعد التكنولوجيا أداة مهمة يف معالجة أزمة الصحة العامة  ،وزيادة يف املراقبة الرقمية و ميكن أن يكون لجمع
البيانات الشخصية تأثري سلبي عىل الخصوصية وحرية التعبري وحرية تكوين الجمعيات  .8من املهم أن تكون
التدابري املعتمدة للتصدي للوباء شفافة وقانونية ورضورية ومتناسبة .يجب تحديد أي تدابري  /صالحيات للمراقبة
وجمع البيانات يتم اعتامدها استجاب ًة لـ كوفيد19-منصوص عليها يف القانون وأن تكون رضورية ومتناسبة مع
أهداف الصحة العامة املرشوعة .وخالصة القول  ،يجب أن تكون تدابري الطوارئ شفافة  ،حتى تكون قابلة
للتدقيق  ،ومحدودة النطاق  ،حتى ال تسمح بإساءة املعاملة  ،تربرها أهداف الصحة العامة الرشعية والقامئة عىل
األدلة ومتناسبة مع تلك االحتياجات.
 3.6ومن الرضوري أيضً ا أن تكون هذه اإلجراءات محددة املدة وال تصبح دامئة .يجب حامية البيانات الشخصية
لألشخاص  ،ويجب معالجة أي أثر متييزي  ،مبا يف ذلك ضد األقليات العرقية والدينية والفئات املهمشة األخرى
 ،والتخفيف من حدتها .غالبًا ما ال يتم متثيل تجارب هذه املجموعات بدقة يف مجموعات كبرية من البيانات.
هناك مخاطر تتعلق بحقوق اإلنسان إذا أبرمت الحكومات اتفاقات لتبادل البيانات مع كيانات القطاعني العام
والخاص  ،وملعالجة هذا الخطر  ،من املهم أن يتم اإلفصاح عل ًنا عن هذه االتفاقات كتابة وأن تكون محددة بوقت
وإستعراضها .يجب أن تكون هناك رقابة ومساءلة فعالتان فيام يتعلق بتدابري املراقبة وحامية البيانات.
 3.7األسئلة :تدابري مشرتكة مخالفة لحقوق اإلنسان
إنفاذ الصالحيات املقيدة:
س  :39حيث يتم فرض صالحيات جديدة  ،هل يخضع تطبيق الصالحيات لتوجيه واضح؟ هل تم نرش هذا التوجيه
للجمهور؟
س  :40هل هناك دليل عىل إساءة استخدام الصالحيات أو تجاوزها؟ هل هناك دليل عىل استخدام القوة املفرطة  ،أو
أن أولئك الذين ال يجب أن تستهدفهم الصالحيات هم مستهدفني؟
س  :41هل يتم تطبيق الصالحيات بشكل عادل  ،ومع احرتام كرامة أولئك الذين يستخدمون ضدهم؟ هل هناك دليل
عىل أن السلطات تستخدم لتقليل أو تحقري الناس؟
س  :42ما نوع عقوبات املفروضة عىل مخالفة القوانني؟ هل هي جنائية أم مدنية؟ ما هي الغرامات؟ هل هي
معقولة؟ هل هي متناسبة مع املخالفة املطروحة؟
س  :43عندما تكون االنتهاكات عقوبتها الغرامات  ،هل تستجيب للسياق الذي قد تصدر فيه؟ عىل سبيل املثال ،
املجتمعات التي قد تكون غري قادرة عىل العزل الذايت  /املسافة االجتامعية ألسباب اجتامعية واقتصادية  ،أو
اإلغالق العام عندما يقيم العديد من األفراد م ًعا.
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س  :44هل ستكون هذه مسؤولية صارمة  ،أم سيكون هناك رشط إلثبات الخطأ و  /أو العنارص املعنوية للجرائم
الجنائية  ،بحيث ميكن توفري دفاع معقول؟
س  :45هل يتم استخدام الجيش للمساعدة يف تنفيذ تدابري الطوارئ؟ وإذا كان األمر كذلك  ،فام هي الواجبات
املحددة التي يقومون بها وهل تؤثر عىل حياة املدنيني وكيف؟
مناقشة :تطبيق القوانني والسياسات
 3.8بالنظر إىل أن حاالت الطوارئ تتطور برسعة وبطرق غري متوقعة  ،عادة ما تظهر سلطات الطوارئ عىل نطاق
واسع حتى تتمكن من االستجابة للمواقف املتنوعة وغري املتوقعة .ومع ذلك  ،تخلق السلطات الواسعة خط ًرا كب ًريا
لسوء املعاملة .عىل سبيل املثال  ،قد تُفرض القوة البدنية بشكل مفرط  ،وقد ت ُستخدم السلطات ضد أشخاص ال
يجب تطبيقها عليهم  ،أو استخدامها بطرق متييزية أو مهينة .من املهم أن يتم التحكم يف الصالحيات بشكل صارم
 ،وتستخدم فقط لغرضها ذي الصلة  ،وأن يكون هناك توجيه واضح لكيفية ومتى يتم استخدامها  9 ،وأن هناك
مراجعة كافية وإمكانية الطعن.
مهم يف مراقبة كيفية استخدام السلطات ضد
 3.9تلعب منظامت املجتمع املدين واملدافعون عن حقوق اإلنسان دو ًرا ً
الفئات املهمشة والضعيفة .كام رأينا بشكل روتيني عند استخدام سلطات الطوارئ  ،هناك مجال كبري لالستخدام
املفرط للسلطة و  /أو الوحشية يف كيفية استخدام السلطات ضد مجموعات معينة من حيث التحرش واالعتداء
الجسدي  ،وكذلك استخدام غري القوة البدنية مثل املراقبة.
 3.10يف سياق الوباء الحايل  ،هناك تقارير متزايدة عن استخدام الرشطة للقوة املفرطة .من املهم أن نتذكر أن استخدام
القوة  ،مبا يف ذلك استخدام األسلحة النارية  ،ال يزال محكو ًما مببادئ الرشعية والرضورة والتناسب والحيطة وعدم
التمييز 10 .كام الحظت املقررة الخاصة املعنية بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو اإلعدام
التعسفي ،أغنيس كاالمارد 11 ،يجب أال تشكل عمليات كرس حظر التجوال  ،أو أي تقييد لحرية الحركة  ،سبباً
لالستخدام املفرط للقوة مبوجب السياسة العامة وال يجوز بأي حال من األحوال أن يؤدي إىل استخدام القوة
املميتة  .هناك عدد من الوثائق القانونية الدولية التي تحدد كيفية وطريقة استخدام القوة من قبل املسؤولني
عن إنفاذ القانون 12 .يف الحد األقىص  ،من الواضح أن سياسة أو مامرسة تؤدي إىل اللجوء الفوري إىل القوة املميتة،
وهي غري مرشوعة أب ًدا ولكن هناك أيضً ا خطوات من حيث التصعيد املسموح للعنف .يف حالة الطوارئ  ،قد تُ نح
الرشطة سلطات أكرث من تلك التي لديها عاد ًة  ،ولكن يجب عليها فقط استخدام القوة التي هي رضورية للغاية
وفقط إىل الحد املطلوب ألداء واجباتها.
 3.11كام الحظت كاالمارد  13 ،يجب عىل الرشطة اتخاذ تدابري وقائية مناسبة ومشددة  ،وإجراء تقييم قائم عىل السياق
ملعرفة ما إذا كان استخدام القوة رضوريًا ومتناس ًبا .ويجب أن تكون املناقشات والتعليامت واالستشارات وإرشاك
املجتمع هي املبادئ التشغيلية للرشطة.
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 3.12هناك أيضً ا خطر استخدام القوانني لتحقيق األهداف السياسية (مبا يف ذلك قمع األحزاب السياسية املعارضة
أو منظامت املجتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان) التي ال تتعلق بالوباء .وهذا أمر مثري للقلق بشكل
خاص يف السياق الحايل  ،بالنظر إىل وجود رقابة محدودة عىل استخدام هذه التدابري من قبل الربملان أو السلطة
القضائية (كام هو مذكور أعاله  ،عدد من الدول علقت بشكل جزيئ أو كيل عمل الربملان واملؤسسات القضائية).

رضوري

 3.13وأخريا  ،تجدر اإلشارة إىل أن عددا من الحكومات دعت الجيش إىل تقديم الدعم اللوجستي وغريه من الدعم يف
أوقات الطوارئ .ومع ذلك  ،يف سياق حاالت الطوارئ ملكافحة اإلرهاب  ،شهدنا تعدي الجيش عىل الحياة املدنية ؛
وهذا بدأ يحدث أيضاً يف سياق كوفيد.19-
14

رضوري

ملعايري الرئيسية
التي يجب أن
تستوىف بها
سلطات الطوارئ

عدم التمييز
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أمثلة عىل إساءة استخدام سلطات الطوارئ املسجلة بالفعل:
حيث تم استخدام السلطات املتعلقة بـ كوفيد 19-بشكل مفرط أو بطريقة تقوض كرامة اإلنسان:
عقوبات غري متناسبة النتهاك تدابري الحجر الصحي  -مع وضع منتهيك حظر التجول يف أقفاص الحيوانات
17
وسياسة إطالق النار للقتل يف الفلبني وترحيل العامل املهاجرين يف سنغافورة ؛

15

16

قوة الرشطة املفرطة املستخدمة يف تدابري الوقاية من الفريوس يف جنوب أفريقيا  18وكينيا ؛

19

وفيات عديدة نتيجة استخدام الرشطة للقوة يف فرض حظر التجول يف كينيا ؛

20

رش العامل باملواد الكيميائية عىل جانب الطريق يف محاولة لتطهريهم يف الهند ؛
تكتيكات اإلنفاذ املهينة لحظر التجول يف كل من الهند وباراغواي ؛

21

22

الرشطة والجنود يصفعون املخالفني يف جنوب أفريقيا ويرضبونهم ويجلدوهم ويركلونهم ويطلقون خراطيم
املياه ويجربون الناس عىل أوضاع مهينة ؛
23

تهديدات بإطالق النار بشكل قاتل الذين انتهكوا حظر التجول أثناء االحتجاجات عىل نقص الغذاء يف الفلبني.

24

حيثام استخدمت الصالحيات املتعلقة بـ كوفيد 19-الستهداف وتقويض املعارضة السياسية املرشوعة أو الستهداف
النقاد أو املعارضني السياسيني:
تفريق املتظاهرين املناهضني للحكومة يف لبنان  ،الجزائر  ،الهند  ،هونغ كونغ  ،وشييل ،
ويف بعض الحاالت مزاعم االستخدام املفرط للقوة ؛
25

26

27

استخدام ترشيع إدارة النظام العام لقمع الحريات السياسية يف أوغندا ؛

28

29

30

إدخال ترشيع «محاربة األخبار الكاذبة» إلسكات املجموعات التي تنتقد رد فعل الحكومة عىل الوباء تحت
ستار مكافحة التضليل  -ومن األمثلة البارزة تايالند وإندونيسيا واملغرب واملجر ؛
31

32

33

34

القادة السياسيون يف إرسائيل ورومانيا يتهربون من املساءلة عن سوء السلوك السيايس السابق؛
35

36

إلغاء الحريات الصحفية يف ضوء التحديات التي تواجه نرش املعلومات العامة يف األردن  ،مرص والصني.
37
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أمثلة عىل الدول التي تستخدم كوفيد 19 -كذريعة لتوطيد السلطة أو متابعة جداول األعامل الحالية املتحاملة:
سعي الواليات املتحدة إىل أجندة الرجعية للهجرة  ،الرتاجع عن الحقوق اإلنجابية  ،وتعليق األنظمة البيئية
بشكل افرتايض نتيجة لرضورة كوفيد 19-؛
40

41

42

االستيالء عىل السلطة التنفيذية يف املجر للحد من تأثري السلطة القضائية وقدرة املجتمع املدين عىل مساءلة
الحكومة ؛
43

يف كولومبيا  ،استخدمت الدولة الوباء كذريعة لسحب الحامية للمدافعني عن حقوق اإلنسان ؛

44

يف إندونيسيا  ،تراقب الحكومة وسائل التواصل االجتامعي وتعاقب أولئك الذين ينتقدون نهج الرئيس يف
التعامل مع حاالت كوفيد.19-
>-

 4تأثري القوانني وسياسات الطوارىء عىل الفئات
الضعيفة او املهمشة
 4.1تأثري قوانني وسياسات الطوارئ عىل الفئات الضعيفة أو املهمشة
س  :46ما هي الطرق التي تتأثر بها الفئات املهمشة أو الضعيفة من قبل سلطات وتدابري الطوارئ؟
س  :47هل يؤدي أي من التدابري إىل تفاقم التمييز ضد الفئات املهمشة بالفعل مثل تدابري املراقبة الرقمية؟
س  :48هل كانت هناك أية تقييامت لتأثريات املساواة بني الجنسني أو غريها من تدابري الطوارئ املتخذة؟ هل يتطلب
قانون أو سياسة الطوارئ إجراء  /مراقبة هذا التقييم؟
س  :49هل هناك أي دليل عىل التمييز ضد أو لصالح مجموعات  /مجتمعات معينة يف توفري  /توزيع االختبار الطبي أو
الحصول عىل الرعاية الطبية؟
س  :50هل هناك أي دليل عىل التمييز ضد أو لصالح مجموعات  /مجتمعات معينة يف تقديم  /توزيع مساعدات أو الدعم
من الدولة ؟
س  :51هل حدد السياسيون أو صانعو السياسات مجموعات  /مجتمعات معينة عىل أنها مسؤولة عن انتشار كوفيد19-؟
املناقشة :التأثري عىل الفئات الضعيفة  /املهمشة
 4.2يجب أن تكون االستجابات الطارئة لهذا الوباء مستجيبة بشكل خاص للطريقة التي ميكن أن يؤدي بها
القانون والسياسات إىل آثار مختلفة وضارة بشكل خاص للمجموعات املهمشة والضعيفة .كام هو مذكور
أعاله  ،نحن نشهد بالفعل هذه املجموعات تتأثر بشكل غري متناسب بتدابري الطوارئ.
 4.3وتجدر اإلشارة أيضً ا إىل أن التدابري املعتمدة والتي تثبت فعاليتها يف بعض البلدان سيكون لها تأثري مختلف
ج ًدا عند نقلها إىل دول أخرى ذات سياقات اقتصادية وسياسية مختلفة .يجب أن تكون االستجابات للوباء
حساسة بشكل خاص تلك التي تؤثر عىل الدعم االجتامعي واملوارد الطبية  -قرارات تحديد أولويات املوارد
نحو أهداف أو سياسات معينة يف «الكفاح» ضد كوفيد 19-ميكن أن تسبب نفسها معاناة مختلفة أو إضافية
للبعض ،ال سيام أولئك الذين يعانون بالفعل من الفقر أو من مساوىء أخرى.
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 4.4وأخ ًريا  ،حتى عندما «أوقفت» الدول بعض التزاماتها يف مجال حقوق اإلنسان  ،ال ميكن أب ًدا إيقاف بعض التزامات
حقوق اإلنسان األساسية .عىل وجه التحديد  ،يجب عدم تنفيذ تدابري الطوارئ بطريقة متييزية .يجب أال يكون ألي
استجابات حكومية نتيجة (مقصودة أو غري ذلك) للتمييز ضد مجتمعات معينة و  /أو التسبب يف معاناة إضافية  ،ال
سيام عندما يكون لديهم مواطن ضعف قامئة .يجب عىل الحكومات معالجة والسعي لتقليل تأثري حالة الطوارئ عىل
الفئات الضعيفة مبا يف ذلك اتخاذ خطوات محددة للتخفيف من أي آثار غري متناسبة عليهم.
45

أمثلة عىل املخاطر التي تثريها املجتمعات املعرضة للخطر عىل وجه التحديد والتي ظهرت حتى اآلن:
 4.5السكان املرشدون أو الفقراء للغاية
ميكن أن تكون لتدابري اإلغالق آثا ًرا ضارة للغاية عىل املرشدين والفقراء  ،الذين هم أيضً ا عرضة بشكل فريد لإلصابة:
قد تتعرض الوسائل التقليدية إلدارة السكان املرشدين لضغوط  ،أو قد تكون غري متناسقة مع تدابري كوفيد19-
اإللزامية للتباعد االجتامعي ؛
46

عندما يحول عدم الحصول عىل الدخل املنتظم دون الحصول عىل الرعاية الصحية (أو ببساطة بحكم األمر
الواقع جعل الشخص غري قادر لالستحصال) عىل الرعاية الصحية  ،ميكن أن يكون هؤالء األفراد عرضة لإلصابة
بشكل فريد ؛
47

حيث  ،نتيجة لهذه العوامل  ،يعاين األفراد الذين ال مأوى لهم من معدالت أكرب من األمراض الخطرية األخرى
التي تهدد جهاز املناعة (مثل فريوس نقص املناعة البرشية) التي تشكل مخاطر خاصة.
48

 4.6أولئك الذين ليس لديهم صفة الهجرة الدامئة:
ميكن أن تؤدي التدابري املتخذة لالستجابة لـ كوفيد 19-إىل التسبب يف املزيد من املعاناة للسكان املهاجرين،
وميكن أن تكون لها عواقب غري بديهية:
ميكن أن تؤدي تدابري اإلغالق إىل هجرة جامعية للعامل املهاجرين  ،مام يخلق ضغطًا إضاف ًيا عىل العامل
املهاجرين  ،باإلضافة إىل زيادة خطر انتشار العدوى كرد فعل عىل اإلغالق ؛
49

ُينع العديد من املهاجرين الذين مل يتم تصنيفهم كعامل رئيسيني يف الخدمة الصحية الوطنية باململكة املتحدة
من الحصول عىل دعم الدولة مبوجب «البيئة املعادية» لوزارة الداخلية ؛
50

يؤدي ربط إمكانية إجراء اإلختبار بالوثائق الرضورية إىل تكاليف باهظة للعامل املهاجرين يف لبنان ؛

51

من الجدير باملالحظة أنه من غري الرضوري اتخاذ التدابري التي تؤدي إىل معاناة كبرية ملجتمعات املهاجرين  ،وأن
هناك خيارات أخرى متاحة  ،مثل النهج املتبع يف الربتغال  ،حيث ُمنح جميع املهاجرين وطالبي اللجوء الحقوق
الكاملة للمقيمني الدامئني  ،ضامن حصولهم عىل الرعاية الصحية  ،واإلستحقاقات اإلجتامعية  ،والحسابات
املرصفية  ،وعقود العمل واإليجار.
52
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 4.7ميكن أن يكون لتدابري كوفيد 19-عواقب خاصة بالجنس:
النساء أكرث عرضة للعمل يف الرعاية االجتامعية والتمريض  -األدوار التي تكون بشكل عام أقل أجو ًرا وأكرث عرضة
لخطر التعرض للعدوى ؛
53

ميكن أن يؤدي اإلغالق العام والحجر الصحي الوطني إىل خلق عبء مفرط يف مجال اعامل الرعاية يقع عىل
عاتق النساء بوصفهن مقدمات الرعاية األساسيات واألمهات غري املتزوجات ؛
54

تضطر العديد من النساء إىل البقاء يف املنزل مع رشكاء عنيفني  ،مام يؤدي إىل زيادة يف حاالت العنف املنزيل
أثناء اإلغالق العام حيث تضطر مالجئ النساء يف نفس الوقت إىل تكييف العمليات مبا يتامىش مع تدابري
التباعد االجتامعي ؛
55

56

من املرجح أن يواجه العاملون يف مجال الجنس  ،ومعظمهم من اإلناث  ،االستغالل حيث يتم دفعهم إىل ظروف
أكرث خطورة  ،ويفتقرون إىل متثيل مامثل مثل الصناعات األخرى للتأثري عىل سياسة الصحة العامة.
58

57

 4.8مجتمعات ذوي اإلعاقة
القيود املفروضة نتيجة لكوفيد ، 19-مبا يف ذلك إعادة تخصيص املوارد داخل أنظمة الرعاية الصحية ميكن أن تعني أن
األشخاص األكرث ضعفاً يتلقون رعاية مبستوى أقل مام هو مطلوب لحاميتهم والحفاظ عليها آمنني:
ميكن إلغاء الضامنات والخدمات املتاحة للمعوقني عقليًا وجسديًا يف ضوء سلطات الطوارئ الجديدة يف اململكة
املتحدة ؛
59

العديد من الالجئني الذين يعانون من إعاقات أو ظروف صحية معقدة يف اليونان غري قادرين عىل مامرسة تدابري
التباعد االجتامعي ؛
60

تم انتقاد إستجابات الحكومات يف اململكة املتحدة والواليات املتحدة لعدم أخذها يف االعتبار بشكل كاف
تأثري فريوس كورونا عىل املجتمعات ذوي اإلعاقة.
61

62

 4.9الالجئون واألشخاص يف مناطق األزمات اإلنسانية الشديدة:
يتجىل الرتابط بني الحقوق بشكل مبارش يف هذا السياق  ،حيث يواجه أولئك الذين يواجهون صعوبات شديدة وأزمات
إنسانية قامئة (مبا يف ذلك نقص الغذاء واملياه والرعاية الصحية) خط ًرا كب ًريا من املعاناة املفرطة مبوجب كوفيد ، 19-يف
حني أن وضعهم من الحرمان يجعلهم غري قادرين عىل مامرسة التدابري الوقائية:
يشكل فريوس كورونا خطرا شديدا عىل أولئك الذين يعيشون يف مناطق الحرب حيث األمن الغذايئ والصحي
ضعيف بالفعل  ،كام هو الحال يف سوريا واليمن وجنوب السودان ؛
63

64

65

يتعرض الالجئون النازحون  ،املتمركزون يف جميع أنحاء العامل  ،للخطر بشكل خاص بسبب غياب الروابط مع
األنظمة الصحية املضيفة.
66
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 4.10املجموعات قيد االحتجاز:
يواجه السجناء واملحتجزون يف جميع أنحاء العامل خط ًرا حقيق ًيا بالعدوى وعدم الحصول عىل تدابري الرعاية الصحية
املناسبة نتيجة الحتجازهم:
يتعرض محتجزو الهجرة يف مراكز دائرة الهجرة والجامرك يف جميع أنحاء الواليات املتحدة وكذلك مراكز االحتجاز
يف جميع أنحاء اململكة املتحدة لإلصابة بشكل أكرب بسبب الحبس اإلداري ؛
67

68

وأثارت املخاوف من اإلصابة بفريوس كورونا أعامل شغب يف السجون يف إيران والربازيل وفنزويال
وإيطاليا ( )72من بني أماكن أخرى.
69
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 5أهمية التدابري املحددة السياق
 5.1ستكون تأثريات استجابات كوفيد 19-خاصة بالبلد واملنطقة التي يتم تنفيذها فيها .تلك التي تأثرت بفرض حظر
عىل البلدان التي تتكون فيها نسب كبرية من االقتصاد من العامل غري الرسميني (مثل الهند ويف أمريكا الالتينية
) ستكون مختلفة متا ًما عن نظرائهم األوروبيني .آالف العامل املهاجرين  ،املنفصلني عن عائالتهم  ،عرب الخليج
محارصون يف ظروف مزرية ومكتظة بسبب إجراءات اإلغالق املفروضة.
73

74

75

 5.2ميكن أن تؤدي التدابري غري املتناسبة إىل تقويض التامسك االجتامعي وقد تؤدي إىل انتهاكات أكرث خطورة لحقوق
اإلنسان حيث يُطلب من الدول اتخاذ إجراءات شديدة القسوة لقمع السخط يف املستقبل .وباملثل  ،فإن السياسات
الحالية التي تقيد الحقوق  -مثل عمليات إغالق وتباطىء اإلنرتنت املستمر املفروض يف بنغالديش وإثيوبيا والهند
وميامنار  -تعمل عىل تثبيط مرونة املجتمع عن طريق منع الوصول إىل املعلومات والخدمات األساسية.
76

 5.3وللميض قد ًما  ،فإن املطلوب هو سياسات دقيقة ومتجاوبة محل ًيا تستند إىل األدلة وتأخذ يف االعتبار التأثري عىل
مختلف قطاعات املجتمع  ،وال سيام األكرث ضعفاً وتهميشاً .هذا هو دور مساهمة منظامت املجتمع املدين .يجب أن
تشارك منظامت املجتمع املدين يف وضع ومراجعة السياسة املناسبة  ،وأن تكون لديها القدرة عىل االستمرار يف القدرة
عىل تحديد ومساعدة األشخاص األكرث عرضة لتأثري التدابري .من األهمية مبكان أن املجتمع املدين ليس مقي ًدا يف الوقت
حاسم يف االستجابة للوضع .عالوة عىل ذلك  ،يجب احرتام قيمة املساحة املدنية لضامن عدم
الذي يكون فيه رشيكًا
ً
إساءة استخدام السلطات الواسعة املمنوحة للسلطة التنفيذية يف هذا الوقت.
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 6أهداف املنارصة املقرتحة
فيام ييل قامئة بأهداف املنارصة الدولية واإلقليمية واملحلية .مل يتم وضع هذه القامئة لتكون شاملة ولكن توضي ًحا
لبعض املؤسسات  /الهيئات  /شاغيل املناصب التي ميكن ملنظامت املجتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان
استهدافها يف بعض البلدان املترضرة .من الواضح أن كوفيد 19-هي مشكلة عاملية وستكون هناك دول بخالف تلك
املذكورة أدناه واألهداف التي مل يتم تحديدها ولكن كام هو موضح فقد تم وضعه كدليل نأمل أن يكون مفي ًدا.
إذا كنت بحاجة إىل مساعدة للوصول إىل اآلليات الدولية  ،فريجى االتصال بـمنظمة الحقوق واألمن الدولية»رايتس
آند سكيوريت» عىل االمييل covid19@rightsandsecurity.org :

عاملية
إجراءات الشكاوى التي تتبعها هيئات األمم املتحدة املنشأة مبوجب معاهدات
لتقديم شكوى إىل لجنة  ،ينبغي اتباع هذا اإلجراء وعىل هذا العنوان.
اللجان التي ميكنها تلقي شكاوى فردية مبارشة:
لجنة مناهضة التعذيب ( )CAT؛
اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة ( )CEDAW؛
لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي ( )CERD؛
اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ( )CRPD؛
لجنة حقوق الطفل ( )UNCROC؛
لجنة حقوق اإلنسان ( )ICCPR؛
1

2

3

4

5

6

7

اإلجراءات الخاصة لألمم املتحدة ملجلس حقوق اإلنسان مع الرتكيز املواضيعي
املقررون الخاصون:

املقرر الخاص املعني بالسكن الالئق كعنرص من عنارص الحق يف مستوى معييش مناسب:
ليالين فرحةsrhousing@ohchr.org:؛
املقرر الخاص املعني باألشكال املعارصة للعنرصية والتمييز العنرصي وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب:
تنداي آشوميracism@ohchr.org :؛
املقرر الخاص املعني بالفقر املدقع وحقوق اإلنسان:
فيليب ألستون srextremepoverty@ohchr.org :؛
املقرر الخاص املعني بحرية الدين أو املعتقد:
أحمد شهيدfreedomofreligion@ohchr.org :؛
املقرر الخاص املعني بحق اإلنسان يف مياه الرشب املأمونة والرصف الصحي:
ليو هيلر srwatsan@ohchr.org :؛
املقرر الخاص املعني بحقوق اإلنسان للمرشدين داخليا:
سيسيليا جيمينيز داماريidp@ohchr.org :؛
املقرر الخاص املعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين:
فيليب غونزاليس موراليس  igr@ohchr.org:؛
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املقرر الخاص املعني باستقالل القضاة واملحامني:
دييغو غارسيا سايان RindependenceJL@ohchr.org :؛
املقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري:
ديفيد كاي freedex@ohchr.org :؛
املقرر الخاص املعني بحق كل إنسان يف التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية:
ديفيد ر .بويدieenvironment@ohchr.org :؛
املقرر الخاص املعني بالحق يف الغذاء:
هالل إلفريsrfood@ohchr.org :؛
املقرر الخاص املعني بحقوق الشعوب األصلية:
فيكتوريا لوسيا تاويل كوربوز  iginal@ohchr.org:؛
املقرر الخاص للحق يف حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات:
كليمنت نياليتويس فويلfreeassembly@ohchr.org :؛
املقرر الخاص املعني بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:
كاتالينا ديفانداس أغيالر sr.disability@ohchr.org :؛
املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة:
نيلز ميلزرsr-torture@ohchr.org :؛
املقررة الخاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه:
دوبرافكا سيمونوفيتشvaw@ohchr.org :

الخرباء املستقلون:

الخبري املستقل املعني بتمتع كبار السن بجميع حقوق اإلنسان:
روزا كورنفيلد-ماتolderpersons@ohchr.orh :؛

مجموعات العمل:

مجموعة العمل املعنية باالحتجاز التعسفي :تقبل الشكاوى الفردية فيام يتعلق باملسائل املتعلقة باالحتجاز التعسفي (انظر مسودة
املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية ملجموعة العمل هنا) (يرسل االستبيان النموذجي إىل gad@ohchr.org :؛
مجموعة عمل حول التمييز ضد النساء والفتيات ()wgdiscriminationwomen@ohchr.org

التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
إقليمية

اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب( :املقررون الخاصون  ،مجموعات العمل  ،اللجان االستشارية)
جهة االتصالachpr@achpr.org :
املقرر الخاص املعني بالسجون وظروف االحتجاز والرشطة يف أفريقيا
املقررة الخاصة املعنية بحقوق املرأة
املقرر الخاص املعني بحرية التعبري والوصول إىل املعلومات
املقرر الخاص املعني بالالجئني وطالبي اللجوء واملرشدين داخليا واملهاجرين يف أفريقيا
الفريق العامل املعني بحقوق املسنني واملعوقني
اللجنة العربية لحقوق اإلنسان
اللجنة الحكومية الدولية لحقوق اإلنسان التابعة لرابطة أمم جنوب رشق آسيا ()AICHR) (public@asean.org
لجنة اآلسيان لتعزيز وحامية حقوق املرأة ()public@asean.org
املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان (تعليامت التقديم)
محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان (معلومات حول كيفية تقديم عريضة (اإلنجليزية  /اإلسبانية  /الربتغالية))
اللجنة الدامئة املستقلة لحقوق اإلنسان يف منظمة التعاون اإلسالمي
رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي  ،مؤسسة حقوق اإلنسان
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وطنية
الجزائر

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

البحرين

املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

بنغالديش

لجنة بنغالديش لحقوق اإلنسان

جزر القمر

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان والحريات

جيبويت

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

مرص

املجلس القومي لحقوق اإلنسان

السلفادور

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

أثيوبيا

اللجنة اإلثيوبية لحقوق اإلنسان

هندوراس

هيئة حقوق االنسان

هنغاريا

لجنة هلسنيك املجرية
مكتب املفوض للحقوق األساسية

الهند

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

العراق

املفوضية العليا املستقلة لحقوق اإلنسان

األردن

املركز الوطني لحقوق اإلنسان

كينيا

اللجنة الكينية لحقوق اإلنسان

الكويت

الديوان الوطني لحقوق اإلنسان

لبنان

الهيئة الوطنية لحقوق االنسان املتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب

ليبيا

املجلس الوطني الليبي للحريات املدنية وحقوق اإلنسان

موريتانيا

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

املغرب

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

ميامنار

لجنة ميامنار الوطنية لحقوق اإلنسان ()MNHRC
مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بحالة حقوق اإلنسان يف ميامنار  ،يانغي يلsr-myanmar@ohchr.org :

نيبال

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
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إندونيسيا

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
اللجنة الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة
أمني املظامل الوطني
الربملان الوطني

سلطنة عامن

اللجنة العامنية لحقوق اإلنسان

باكستان

أمني املظامل االتحادي
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

فلسطني

الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان
مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بحالة حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية املحتلة منذ عام  :1967ستانيل مايكل لينكsropt@ohchr.org :
بتسيلم  ،مركز املعلومات اإلرسائييل لحقوق اإلنسان يف األرايض املحتلة

الفلبني

لجنة حقوق اإلنسان يف الفلبني
أمني املظامل يف الفلبني
اللجنة الفلبينية للمرأة
لجنة مجلس الشيوخ للعدالة وحقوق اإلنسان
لجنة مجلس النواب لحقوق االنسان

دولة قطر

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

الحكومة اإلقليمية ملنطقة بانجسامورو املتمتعة بالحكم الذايت يف مينداناو املسلمة
اللجنة اإلقليمية لحقوق اإلنسان

اململكة العربية السعودية

الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان
هيئة حقوق اإلنسان السعودية

السودان

املفوضية القومية لحقوق اإلنسان

مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بحالة حقوق اإلنسان يف السودان:
أريستيد نونونيسiesudan@ohchr.org :

الجمهورية العربية السورية
اللجنة السورية لحقوق اإلنسان

تايالند

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف تايالند ()NHRCT
أمني املظامل الوطني

تيمور الرشقية

أمني املظامل لحقوق اإلنسان والعدالة يف تيمور الرشقية

تونس

الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية

اململكة املتحدة

لجنة املساواة وحقوق اإلنسان
أمني املظامل يف الربملان والخدمات الصحية
اللجنة املختارة املشرتكة لحقوق اإلنسان
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الحوايش
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25749&LangID=E

1

. يتم استخدام الترشيعات العادية للحد من تلك الحقوق،  وبدالً من القواعد الدستورية يتم اتباعها إلعالن حالة طوارئ، هذا مهم بشكل خاص حيث الحقوق منصوص عليها يف الدستور

2

 تقرير املقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب بشأن تحديات حقوق اإلنسان لحاالت الطوارئ يف سياق مكافحة52/37 / A / HRC انظر
 استخدمت الحكومة قانون األمراض،  ينص الدستور الهندي عىل إعالن حالة الطوارئ والسلطة لتعليق بعض الحقوق األساسية ؛ ولكن بدالً من ذلك،  انظر أيضً ا عىل سبيل املثال.]15[ اإلرهاب يف
. ملعالجة الوباء2005  وقانون إدارة الكوارث لعام1897 الوبائية

3

انظر عىل سبيل املثال

4

انظر عىل سبيل املثال إرشادات األمم املتحدة الواردة يف

5

International Covenant on Civil and Political Rights, art 4; European Convention on Human Rights, art 15;
American Convention on Human Rights, art 27; Arab Charter on Human Rights, art 4.
Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights of (1984)

. مبا يتامىش مع مبادئه، يجب أن يتبع ذلك عدم التقيد، )الذي يدعم مبدأ أنه يف حالة عدم التقيد يف الواقع (كام هو الحال يف القانون املحيل

 أعلنت سبع دول يف االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان حالة الطوارئ،  حتى اآلن،مربع املعلومات
. هم ألبانيا وأرمينيا وإستونيا وجورجيا والتفيا ومولدوفا ورومانيا. استجابة للوباء15 مبوجب املادة.

6

 عىل الرغم من أن توقيت «اإلنقضاء» هو عامني، انظر عىل سبيل املثال نص القانون املتعلق بفريوس كورونا يف اململكة املتحدة الذي يفرض مراجعة التدابري يف غضون ستة أشهر

7

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/19/the-guardian-view-on-the-coronavirus-bill-strengthen-the-sunset-clause

)النص املقابل يف القانون الفرنيس (مراجعة شهرين

http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/france-government-adopts-law-declaring-and-defining-a-state-of-health-emergency/

: عىل املستوى االتحادي ومستوى الوالية، والنصوص املقابلة يف أملانيا

https://www.wsj.com/articles/germany-readies-emergency-budget-to-shield-economy-from-coronavirus-fallout-11584894181 and https://
edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-16-20-intl-hnk/h_6dc565297dae326d424f5a2f13618aeb.

:انظر عىل سبيل املثال التدابري املتخذة يف سويرسا

8

https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/26/world/europe/26reuters-health-coronavirus-swiss-data.html

:إرسائيل وسنغافورة وكوريا الجنوبية

https://www.cnbc.com/2020/03/27/coronavirus-surveillance-used-by-governments-to-fight-pandemic-privacy-concerns.html
https://www.icj.org/covid-19-use-of-digital-surveillance-technologies-must-be-human-rights-compliant/

9

:انظر عىل سبيل املثال رضورة معالجة اتساق الرشطة مع قوانني اإلغالق يف اململكة املتحدة

10

للحصول عىل رشح واضح لهذه املفاهيم يف سياق استخدام القوة من قبل املسؤولني عن إنفاذ القانون انظر

11

.املرجع السابق

12

فمثال

13

.7 ، املرجع السابق

14

https://www.bbc.co.uk/news/uk-52101040

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Executions/HumanRightsDispatch1.pdf

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/useofforceandfirearms.aspx

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-hungary-military/hungary-to-deploy-military-personnel-to-140-state-compa- 15
nies-during-pandemic-idUSKBN2161C8
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/philippines-president-duterte-shoot-to-kill-order-pandemic/ 16
https://www.straitstimes.com/singapore/coronavirus-4-work-pass-holders-repatriated-and-6-employers-suspended-from-work-pass 17
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/28/south-africa-police-rubber-bullets-shoppers-covid-19-lockdown 18
https://www.aljazeera.com/news/2020/03/kenya-police-fire-excessive-force-curfew-begins-200328101357933.html 19
https://www.the-star.co.ke/news/2020-03-31-boy-13-shot-dead-in-third-curfew-tragedy-police-blamed/ 20
https://indianexpress.com/article/explained/coronavirus-india-lockdown-what-is-being-sprayed-on-migrants-is-it-safe-6339277/ 21
https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/01/extreme-coronavirus-lockdown-controls-raise-fears-for-worlds-poorest?C- 22
MP=Share_iOSApp_Other
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امللحق
إجراءات قانون الطوارئ
س  :1هل تم إعالن حالة الطوارئ؟ هل تم نرش أي قوانني وإجراءات وسياسات تتعلق بالطوارئ وهل هي متاحة
للجمهور لإلطالع عليها؟
س  :2ما هو األساس القانوين للدولة إلعالن حالة الطوارئ (الدستوري والترشيعي والسلطة التنفيذية)؟
س  :3هل تم اعتامد اإلجراء املناسب الستدعاء حالة الطوارئ؟ هل هذه العملية علنية؟ إذا مل يكن كذلك  ،فلامذا ال؟
س  :4إذا كانت هناك عملية محددة إلعالن حالة الطوارئ  ،فهل تم استخدامها؟ أم تم «تسمية» حالة الطوارئ عىل
هذا النحو  ،ولكن تم استخدام القوانني العادية؟
س  :5إذا كانت القوانني العادية قد استخدمت يف تفضيل إجراءات الطوارئ القامئة (خاصة الدستورية)  ،فلامذا كان
هذا هو الحال؟ هل بررت الحكومة هذه العملية؟
س  :6إذا تم استخدام تدابري عادية  ،فهل القيود املفروضة عىل الحقوق التي نشأت قانونية؟
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س  :7إذا تم اإلعالن عن حالة الطوارئ  ،فهل دخلت الحكومة أيضً ا يف عدم التقيد بالتزاماتها مبوجب املعاهدات
الدولية لحقوق اإلنسان بالقدر املسموح به؟ إذا مل يكن كذلك  ،فلامذا ال؟

الرقابة املستمرة عىل قوانني وسياسات الطوارئ
س  :8هل تم نرش قوانني وسياسات الطوارئ؟ هل هناك آليات مستمرة للرقابة عىل قانون الطوارئ أو الصالحيات
التي فرضها؟ هل هي مناسبة؟ هل يسمحون املشاركة الدميقراطية للمجتمع املدين ؟
س  :9إذا مل تكن هناك آليات رقابة  ،فلامذا مل يتم توفريها؟ هل البدائل متاحة (اإلجراءات عرب اإلنرتنت)؟
س  :10هل هناك حد زمني للقوانني املعنية؟ هل هناك نص يف القانون نفسه يضع ح ًدا له تلقائ ًيا يف تاريخ معني؟
س  :11هل قوانني وسياسات الطوارئ قابلة للرقابة القضائية؟ هل سبل اللجوء إىل املحاكم ممكنة بشكل مستمر؟
س  :12هل هناك نص عىل املراجعة املؤقتة أو الرقابة الربملانية عند نقطة معقولة يف املستقبل القريب؟ هل
هناك نص بإلغاء القانون باالتفاق عند انتهاء حالة الطوارئ؟
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تدابري مشرتكة مخالفة لحقوق اإلنسان
صالحية حجز األفراد بالقوة
س  :13ملاذا تم فرض هذه الصالحية؟ كيف ميكن استخدامها وعىل أساس أي دليل؟
س  :14هل هناك دليل يدعم أن هذا التدبري مبني عىل قانون رضوري ومتناسب يف الظروف؟
س  :15هل يتم تنفيذ هذا التدبري بطريقة رضورية ومتناسبة وهل يتم تطبيقه بطريقة غري متييزية؟
س  :16فيام يتعلق مبا ورد أعاله  ،هل يتم استخدام الصالحية بشكل مرشوع  ،أم أن هناك أدلة تشري إىل أنها تستخدم بشكل
مفرط و  /أو ميسء؟
س  :17من ميلك هذه الصالحية؟ ضد من ميكن استخدامها؟
س  :18إىل متى يسمح الحجز؟ هل هذا مربر  ،يف ضوء تربير الحجز (منع املزيد من العدوى)؟
س  :19إذا تم تنفيذ الحجز القرسي أو الحجر الصحي  ،فكيف تتم رعاية املعالني واملقيمني بشكل مشرتك؟ ماذا عن
األشخاص الذين لديهم أطفال محتجزون قرسا؟
س  :20هل ميكن الطعن بالصالحية نفسها وتنفيذها ومتى؟ هل إمكانية إىل سبل االنتصاف القضائية وغريها متاح؟
صالحية تقييد حرية الحركة
س  :21كم من الوقت ستوضع قيود واسعة النطاق عىل الحركة؟ هل هناك دليل لدعم هذه القيود؟
س  :22ما مدى تقييد اإلجراءات ؟ هل تم النظر يف البدائل؟ هل تخضع القيود للمراجعة عند االقتضاء؟
س  :23إذا تم اإلعالن عن إجراءات اإلغالق الوطنية  ،فمن لديه الصالحية إلنفاذ التدابري؟
س  :24ما هو مستوى القوة املجهزة لهم لتنفيذ هذا اإللزام؟ ما هي الحدود والقيود املفروضة عىل تلك الصالحية؟
س  :25هل ميكن طعن هذه الصالحية؟
صالحية تقييد حرية التعبري
س  :26حيث هناك حظر عىل التجمعات  ،هل يتم تطبيقها بطريقة عادلة وغري متييزية؟ هل هناك دليل عىل استهداف
تجمعات محددة؟
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س  :27هل هناك قوانني تحظر نرش األخبار الزائفة أو التضليل أو نرش الشائعات؟ كيف يتم تطبيق ذلك؟ ما هي املعايري
املوجودة للداللة عند استيفاء املعلومات لهذا املعيار  ،وهل هذه املعايري عامة؟ هل يتم اإلعالن عن حاالت تطبيق
هذه القوانني وتخضع للمراقبة؟
صالحية تقييد األحداث الدميقراطية
س  :28عندما يتم تأجيل األحداث الدميقراطية  ،ما هو املربر والدليل عىل ذلك؟ هل تم تعيني تاريخ آخر يف فرتة زمنية
معقولة؟ هل تم النظر يف بدائل معقولة؟
س  :29هل الربملان معلّق أو منع من االنعقاد؟ اىل متى وخاضع ألي رشوط؟
صالحيات التي تنتهك الحق يف الخصويص
س : :30هل هناك أي تدابري  /سلطات للمراقبة وجمع البيانات يتم تبنيها استجابة للوباء املنصوص عليه يف القانون وهل هي
رضورية ومتناسبة؟ هل تربرها أهداف الصحة العامة الرشعية والقامئة عىل األدلة وهل تتناسب مع تلك االحتياجات؟
س  :31هل إجراءات املراقبة وجمع البيانات محددة زمنيا؟
س  :32هل هناك تدابري واضحة لتنظيم تجميع وتخزين وتبادل املعلومات الشخصية أو املعلومات املجمعة يف سياق الوباء؟
س  :33هل كانت الحكومة شفافة بشأن أي تدابري  /صالحيات إضافية للمراقبة وجمع البيانات سيتم اعتامدها أو تم
اعتامدها؟
س  :34هل تستخدم صالحيات  /إجراءات املراقبة وحامية البيانات بشكل صارم فقط لإلستجابة عىل كوفيد19-؟ هل هي
محدودة ومحصورة قدر اإلمكان؟
س  :35هل هناك إرشاف عىل استخدام صالحيات الرقابة وجمع البيانات الشخصية واستخدامها وتخزينها؟
س  :36هل توجد تدابري لحامية بيانات األشخاص؟
س  :37هل تتأثر املجتمعات املهمشة والضعيفة واألقليات سل ًبا باستخدام تقنيات املراقبة الرقمية؟
س  :38هل البيانات مشرتكة مع كيانات القطاع العام أو الخاص؟ هل هذه االتفاقات منصوص عليها يف القانون  ،وهل هي
متاحة للجمهور  ،وهل هي محددة بوقت  ،وهل هناك إرشاف؟

تطبيق القوانني والسياسات
س  :39حيث يتم فرض صالحيات جديدة  ،هل يخضع تطبيق الصالحيات لتوجيه واضح؟ هل تم نرش هذا التوجيه للجمهور؟
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س  :40هل هناك دليل عىل إساءة استخدام الصالحيات أو تجاوزها؟ هل هناك دليل عىل استخدام القوة املفرطة  ،أو أن
أولئك الذين ال يجب أن تستهدفهم الصالحيات هم مستهدفني؟
س  :41هل يتم تطبيق الصالحيات بشكل عادل  ،ومع احرتام كرامة أولئك الذين يستخدمون ضدهم؟ هل هناك دليل عىل
أن السلطات تستخدم لتقليل أو تحقري الناس؟
س  :42ما نوع عقوبات املفروضة عىل مخالفة القوانني؟ هل هي جنائية أم مدنية؟ ما هي الغرامات؟ هل هي معقولة؟ هل
هي متناسبة مع املخالفة املطروحة؟
س  :43عندما تكون االنتهاكات عقوبتها الغرامات  ،هل تستجيب للسياق الذي قد تصدر فيه؟ عىل سبيل املثال  ،املجتمعات
التي قد تكون غري قادرة عىل العزل الذايت  /املسافة االجتامعية ألسباب اجتامعية واقتصادية  ،أو اإلغالق العام عندما
يقيم العديد من األفراد م ًعا.
س  :44هل ستكون هذه مسؤولية صارمة  ،أم سيكون هناك رشط إلثبات الخطأ و  /أو العنارص املعنوية للجرائم الجنائية ،
بحيث ميكن توفري دفاع معقول؟
س  :45هل يتم استخدام الجيش للمساعدة يف تنفيذ تدابري الطوارئ؟ وإذا كان األمر كذلك  ،فام هي الواجبات املحددة
التي يقومون بها وهل تؤثر عىل حياة املدنيني وكيف؟

تأثري قوانني وسياسات الطوارئ عىل الفئات الضعيفة أو املهمشة
س  :46ما هي الطرق التي تتأثر بها الفئات املهمشة أو الضعيفة من قبل سلطات وتدابري الطوارئ؟
س  :47هل يؤدي أي من التدابري إىل تفاقم التمييز ضد الفئات املهمشة بالفعل مثل تدابري املراقبة الرقمية؟
س  :48هل كانت هناك أية تقييامت لتأثريات املساواة بني الجنسني أو غريها من تدابري الطوارئ املتخذة؟ هل يتطلب
قانون أو سياسة الطوارئ إجراء  /مراقبة هذا التقييم؟
س  :49هل هناك أي دليل عىل التمييز ضد أو لصالح مجموعات  /مجتمعات معينة يف توفري  /توزيع االختبار الطبي أو
الحصول عىل الرعاية الطبية؟
س  :50هل هناك أي دليل عىل التمييز ضد أو لصالح مجموعات  /مجتمعات معينة يف تقديم  /توزيع مساعدات أو الدعم
من الدولة ؟
س  :51هل حدد السياسيون أو صانعو السياسات مجموعات  /مجتمعات معينة عىل أنها مسؤولة عن انتشار كوفيد19-؟
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