
: الممارسات الحكومية  ي والحريات المدنية خالل جائحة   حي   لحماية ال فضل  ال   خطة النقاط العشر
  كوفيد   المدن 

 من جميع الحكومات االلتزام بالممارسات الفضلى التالية خالل فترة انتشار الوباء؛    AFSC يطلب

ة  الحفاظ  يمسؤول و تحمل في الوصول إلى اإلنترنت الجميع  حق االعتراف بيجب على الحكومات  .1

يجب تمكين جميع األشخاص من الوصول إلى  كما  على الوصول إلى اإلنترنت أثناء األوبئة.

 .عزلهم في حالةالمعلومات 

 

على الحكومات أن تضمن حرية واستقالل وسائل اإلعالم وأال تعتقل المعارضة أو تتهمها أو  يتوجب .2

 .الرقابة الحكومية على المعلومات ال تتوافق مع الديمقراطية اذ ان  تعاقب عليها.

 

ارئ، فعليها إبالغ السكان بما تعنيه حالة الطوارئ، وأين تنطبق، وما  إذا أطلقت الحكومات حالة الطو .3

 يستمر تاثيرها.هي المعايير إلبقائها سارية المفعول، وإلى متى من المفترض أن 

 

يجب أن تقوم هيئة غير حكومية بمراجعة المعلومات التي يتم الحصول عليها من خالل المراقبة   .4

 .ار الشفافية وتبرير استخدام البيانات وتخزينها والوصول إليهاالرقمية والتعامل معها، مع استمر 

 

 

  و   عدم طرد أي شخص خالل الجائحة بذل قصارى جهودها لضمانجب عىل الحكومات أن تيتو  .5

رصف  مياه و  دونب و مالئم  سكن يفتقرون لأن تتخذ تدابير عاجلة لمساعدة األشخاص الذين 

ي ظروف مكتظة، فإن االمتثال 
ي أن يدركوا أنه بالنسبة ألولئك الذين يعيشون ف 

. وينبغ  الصحي

د. لذا لالبتعاد االجتماعي غير ممكن.  ي للسلطات أن تولي عناية خاصة لمنع التشر
يتوجب عىل  ينبغ 

الرهون عندما ال يستطيع الناس دفع المدفوعات تاجيل  عمليات اإلخالء و الحكومات تعليق 

  . العقارية واإليجارات 

 

ي يكسب فيها الناس أجورهم  و  جب عىل الحكومات أن تمنع إغالق األسواق ي .6
ها من األماكن الت  غير

 .أن تخفف من حدتها أو  اليومية 

 

من   و المنظمات الغير حكومية تمكين منظمات المجتمع المدنيان تعمل على على الحكومات  .7

 .االضطالع بعملها، مع التسليم بأن من مصلحتها العمل مع هذه المجموعات لتلبية احتياجات السكان

 

مثل السجناء واألشخاص ذوي اإلعاقة وأولئك  معينة  على الحكومات أن تدعم فئات يتوجب .8

 .الموجودين في مخيمات الالجئين وغيرها من مناطق المهاجرين األكثر عرضة للفيروس

 



 

طة،  حكومات أن تحرص عىل ضمان اتباع سلطات الدولةالعىل  .9 ،  أفضل الممارسات مثل قوات الشر

ر أمر غير مقبول.   اذ إن ال سيما فيما يتعلق بإنفاذ القيود  ي كما استخدام القوة والعنف بال مير
ينبغ 

وس ي تطوير وسائل فعالة للحد من انتقال الفير
اك المجتمعات المحلية ف   .إشر

 

ي  .10
هم من الشخصيات المؤثرة أن يجاهروا بمعارضتهم القوية لينبغ  وصمة  للقادة السياسيير  وغير

ي للدول أن تضمن أال تاأل العار الناشئة عن 
بعض فئات السكان أو  عرض وبئة العنرصية. ينبغ 

 نتيجة لطريقة استجابتها.  التميير   قطاعات المجتمع للعنف و 

 

 

 


