
 © EMIRATES HUMAN RIGHTS ASSOCIATION
1

  الــــــرعــــــايــــــة الــــــصحية لــــــحقوق 
اإلنـــسان   نـــحو الـــمخاطـــر فـــي 

عالم   كوفيد -١٩



 الرعاية الصحية لحقوق اإلنسان

فــي خــنادق املــعركــة ضــد كــوفــيد -١٩، فــي جــميع أنــحاء الــعالــم ، 
نـــفذت الـــبلدان عـــددا مـــن إجـــراءات الـــتحكم لـــإلعـــداد الـــشامـــل لـ 
كـــوفـــيد -١٩ واالســـتجابـــة لـــه. إن الهـــدف الـــشامـــل الســـتراتـــيجية 
االسـتجابـة الـعاملـية لـ كـوفـيد -١٩ ملـنظمة الـصحة الـعاملـية هـو أن 
تـتحكم جـميع الـبلدان فـي الـوبـاء عـن طـريـق إبـطاء انـتقال املـرض 
وخــــــفض مــــــعدل الــــــوفــــــيات املــــــرتــــــبط بـ كــــــوفــــــيد -١٩، مــــــع الهــــــدف 
الـــــنهائـــــي املـــــتمثل فـــــي الـــــوصـــــول إلـــــى حـــــالـــــة انـــــتقال مـــــنخفضة 

املستوى أو عدم انتقاله . 

تـشمل تـدابـير الـصحة الـعامـة تـدابـير الحـمايـة الـشخصية (نـظافـة 
الـــيديـــن وآداب الـــجهاز الـــتنفسي) ، والـــتدابـــير الـــبيئية ، وتـــدابـــير 
الــتباعــد االجــتماعــي ، والــتدابــير املــتعلقة بــالــسفر، تُــطبق تــدابــير 
الـــتباعـــد االجـــتماعـــي عـــلى األفـــراد (مـــثل عـــزل الـــحاالت والحجـــر 
الـــصحي لـــلمصابـــني) أو عـــلى املـــجتمعات أو شـــرائـــح مـــعينة مـــن 
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الـسكان أو عـلى الـسكان كـكل. وهـذه الـتدابـير ليسـت مـحصورة 
على تلك الشرائح فقط. 

حــتى اآلن ربــما تــكون قــد شــاهــدت ، ربــما عــلى أســاس يــومــي ، 
إحـصائـيات ومخـططات تـتبع حـالـة تـفشي  كـوفـيد -١٩. الـحاالت 
املـؤكـدة ، حـاالت الـشفاء ، الـحاالت النشـطة ، الـوفـيات ، مـنحنى 
الـــعدوى ... الـــقائـــمة مســـتمرة، تـــقدم الـــبيانـــات ملـــحة ســـريـــعة عـــن 
الـكيفية الـتي تـخشى بـها الـدول واملـناطـق فـي جـائـحة تحـدث ملـرة 
واحــــــدة فــــــي الــــــقرن، ومــــــع ذلــــــك ، فــــــإن الــــــفحص الــــــدقــــــيق يــــــطرح 
أســــئلةعــــن مــــدى واقــــعيةاألرقــــام. إن الــــحصول عــــلى فــــهم أفــــضل 
ملـــاتـــعطيه الـــبيانـــات ومـــا ال تظهـــره ســـيساعـــدنـــا فـــي اســـتخالص 

استنتاجات ودروس أفضل. 

لــقد تــعلمنا مــن وبــاء فــيروس نــقص املــناعــة البشــريــة أن الــتدابــير 
الــــتقييديــــة والــــوصــــمة والــــعقابــــية يــــمكن أن تــــؤدي إلــــى انــــتهاكــــات 
كـبيرة لـحقوق اإلنـسان ، مـع آثـار غـير مـتناسـبة عـلى املـجتمعات 
الــــــضعيفة بــــــالــــــفعل. يــــــمكنهم فــــــي كــــــثير مــــــن األحــــــيان تــــــقويــــــض 
االســتجابــات الــوبــائــية ، وإرســال األشــخاص الــذيــن يــعانــون مــن 
األعــــــــــراض تــــــــــحت األرض والفشــــــــــل فــــــــــي مــــــــــعالــــــــــجة الــــــــــحواجــــــــــز 
األســاســية الــتي يــواجــهها الــناس فــي مــحاولــة لحــمايــة صــحتهم 
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وصـــــحة مـــــجتمعهم. فـــــي الـــــواقـــــع ، بـــــالنســـــبة لـ  كـــــوفـــــيد -١٩، ال 
تــنصح مــنظمة الــصحة الــعاملــية بــتطبيق تــدابــير تــقييديــة إلــزامــية 
واســـــعة الـــــنطاق مـــــثل الحـــــظر املـــــفرط أو حـــــظرالـــــسفر أو حـــــريـــــة 

الحركة. 
ما هي تحديات حقوق اإلنسان الناشئة املتعلقة بالصحة؟ 

يــــتم الــــتحكم فــــي انــــتقال   كــــوفــــيد -١٩ إلــــى مســــتوى الــــحاالت 
املـــــتفرقـــــة ومجـــــموعـــــات الـــــحاالت ، وكـــــلها مـــــن جـــــهات اتـــــصال أو 
اســـــــتيراد مـــــــعروفـــــــة ؛ كحـــــــد أدنـــــــى ، ســـــــيتم تـــــــخفيض الـــــــحاالت 
الجــــــديــــــدة إلــــــى مســــــتوى يــــــمكن لــــــلنظام الــــــصحي إدارتــــــه عــــــلى 


أساس القدرة على الرعاية الصحية.
يــــمكن الــــتحكم فــــي اإلنــــتقال مــــن خــــالل نــــهجني مــــتكامــــلني: (١) 
كســـر ســـالســـل اإلنـــتقال عـــن طـــريـــق الـــكشف واالخـــتبار والـــعزل 


واملعالجة.

الـــــــحاالت واصـــــــابـــــــات الحجـــــــر الـــــــصحي و (ب) مـــــــراقـــــــبة الـــــــبؤر  
لـــتداول املـــرض مـــن خـــالل أمـــراض الـــجهاز الـــتنفسي أو مـــراقـــبة 

األمراض الشبيهة باإلنفلونزا ، إلى جانب املسوحات املصلية.
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الــتأكــد مــن وجــود أنــظمة لتحــديــد وكســر ســالســل إ مــن خــالل •
الـــكشف عـــن جـــميع الـــحاالت واخـــتبارهـــا وعـــزلـــها ومـــعالـــجتها. 
يـــلزم وجـــود قـــوة عـــامـــلة كـــافـــية ومـــدربـــة لـــلعثور عـــلى الـــحاالت ، 
وحــــاالت االخــــتبار ، والــــعنايــــة بــــالــــحاالت فــــي املــــرافــــق الــــطبية 
(تـــــوصـــــي مـــــنظمة الـــــصحة الـــــعاملـــــية بـــــعزل الـــــحاالت إمـــــا فـــــي 
أجـنحة خـاصـة فـي املـرافـق الـصحية ، فـي مـرافـق  كـوفـيد -١٩ 


املخصصة ،  أو في املنزل مع الدعم الكافي).

• بــــالنســــبة لــــكل حــــالــــة ، يــــلزم وجــــود قــــوة عــــامــــلة كــــافــــية لتحــــديــــد 
ومــــــراقــــــبة الــــــحاالت املــــــصابــــــة ، وضــــــمان وجــــــود مــــــرافــــــق لحجــــــر 
االصـابـات. يـمكن إجـراء مـراقـبة االصـابـات مـن خـالل الـزيـارات 
االفــتراضــية الــيومــية ملــتطوعــي املــجتمع أو املــكاملــات الــهاتــفية أو 


الرسائل.
• يـــجب تـــقييم الـــقوى الـــعامـــلة الـــصحية وقـــدرات املســـتشفيات ، 
وربــما تــعزيــزهــا وتــوفــيرهــا لــرعــايــة أي عــودة فــي الــحاالت. يــجب 
تــــدريــــب الــــقوى الــــعامــــلة الــــصحية وتــــزويــــدهــــا بــــمعدات الحــــمايــــة 


الشخصية املناسبة.
هــناك حــاجــة إلــى نــظم مــعلومــات قــويــة لــتقييم املــخاطــر وقــياس •


أداء االستجابة وتقييم التقدم.

يــــتم تــــقليل مــــخاطــــر الــــتفشي فــــي الــــبيئات عــــالــــية الــــثغرات إلــــى 
الحــــــد األدنــــــى ، األمــــــر الــــــذي يــــــتطلب تحــــــديــــــد جــــــميع الــــــدوافــــــع 
الـــرئـــيسية كـــوفـــيد -١٩  ، مـــع وضـــع الـــتدابـــير املـــناســـبة لـــتحقيق 
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أقـــــــصى قـــــــدر مـــــــن الـــــــبعد املـــــــادي وتـــــــقليل مـــــــخاطـــــــر الـــــــتفشيات 

الجديدة.

• الحـد مـن انـتقال الـعدوى بـني املسـتشفيات (عـلى سـبيل املـثال 
، الـــوقـــايـــة مـــن الـــعدوى ومـــكافـــحتها بـــشكل مـــناســـب فـــي مـــرافـــق 
الـــــرعـــــايـــــة الـــــصحية ،  بـــــما فـــــي ذلـــــك الـــــفرز وفـــــحص املـــــرضـــــى ، 
وتـــدابـــير الـــوقـــايـــة مـــن الـــعدوى ومـــكافـــحتها املـــناســـبة فـــي أمـــاكـــن 


الرعاية السكنية.

• مــــنع اإلنــــتقال لــــلفايــــروس فــــي املــــساحــــات املــــغلقة الــــتي تــــمنع 
الـتباعـد االجـتماعـي بـالـقدر الـكافـي وقـد تـكون الـتهويـة محـدودة 
(مـــــــــثل دور الـــــــــسينما واملـــــــــسارح والـــــــــنوادي الـــــــــليلية والـــــــــحانـــــــــات 


واملطاعم وصاالت الرياضة).

• زيـادة الـتباعـد االجـتماعـي فـي األمـاكـن الـعامـة املـزدحـمة (مـثل 
وســـائـــل الـــنقل الـــعام ، ومـــحالت الـــسوبـــر مـــاركـــت ، واألســـواق ، 
والـجامـعات واملـدارس ، وأمـاكـن الـعبادة ، والتجـمعات الجـماعـية 


مثل األحداث الرياضية ، وما إلى ذلك).

 يــــتم وضــــع تــــدابــــير وقــــائــــية فــــي أمــــاكــــن الــــعمل ، بــــما فــــي ذلــــك 
الـتوجـيهات والـقدرات املـناسـبة لـتعزيـز وتـمكني تـدابـير الـوقـايـة مـن 
COVID-19 الـقياسـية مـن حـيث الـتباعـد االجـتماعـي ، وغسـل 

اليدين ، وآداب الجهاز التنفسي ، وربما املراقبة الحرارية.

 © EMIRATES HUMAN RIGHTS ASSOCIATION
6



كـــــما يـــــجب تـــــشجيع الـــــعمل عـــــن بـــــعد ، والـــــتحوالت املـــــتداخـــــلة ، 

واملمارسات األخرى للحد من االزدحام.

إدارة مــخاطــر تــصديــر واســتيراد الــحاالت مــن املــجتمعات ذات 
مــــخاطــــر انــــتقال عــــالــــية. يــــمكن الــــقيام بــــذلــــك مــــن خــــالل تحــــليل 
املـــصدر وطـــرق االســـتيراد املـــحتملة ، والـــحالـــة الـــوبـــائـــية ملـــناطـــق 
املـــــنشأ ونـــــقطة التســـــليم ، والـــــتدابـــــير املـــــعمول بـــــها لـــــلكشف عـــــن 
الــــحاالت املشــــتبه فــــيها وإدارتــــها بســــرعــــة بــــني املــــسافــــريــــن عــــند 


املغادرة وفي الوجهة.

وهــذا يــشمل فــحص الــدخــول والخــروج وقــدرات عــزل املــسافــريــن 
املـرضـى ، وكـذلـك الـقدرة عـلى الحجـر الـصحي لـألفـراد الـقادمـني 
مـن املـناطـق الـتي تـنتقل فـيها املـجتمعات. مـن املـهم أيـضا الـنظر 
مــــن خــــالل املــــشاركــــات مــــتعددة الــــقطاعــــات فــــي الــــتدابــــير الــــتي 
يــمكن اتــخاذهــا فــي املــطارات أو نــقاط الــدخــول لــتقليل املــخاطــر 
عــــــلى املــــــسافــــــريــــــن ، مــــــثل إدارة الــــــركــــــاب واملــــــنشآت ، وعــــــمليات 


السالمة الجوية.

 تـــشارك املـــجتمعات بـــشكل كـــامـــل وتـــفهم أن االنـــتقال مـــن قـــيود 
الحــركــة واســعة الــنطاق و PHSM ، مــن الــكشف عــن الــحاالت 
الخـــطيرة وعـــالجـــها إلـــى الـــكشف عـــن جـــميع الـــحاالت وعـــزلـــها ، 
هــو أمــر طــبيعي جــديــد يــتم فــيه الــحفاظ عــلى تــدابــير الــوقــايــة ، 
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وأن جـميع الـناس لـهم أدوار رئـيسية فـي مـنع عـودة الـظهور فـي 

عدد الحاالت.

يــجب إبــالغ الجــمهور وتــقديــم االســتشارات بــانــتظام حــول مــتى 

وكيف سيتم تنفيذ PHSM أو رفعه.

يــحتاج الجــمهور إلــى الــتمكني ، وفــي بــعض الــحاالت ، ســيكون 
حـــــاســـــما فـــــي تـــــنفيذ PHSM بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــى املـــــساهـــــمة فـــــي 
الـــتخفيف مـــن األثـــر االجـــتماعـــي واالقـــتصادي لـــبعض الـــتدابـــير 

)على سبيل املثال ، خطوط اإلمدادات الغذائية املجتمعية(.

يـجب إدارة تـفشي الـوبـاء املـرتـبط بـكل جـائـحة فـي جـميع مـراحـل 

االستجابة.

 مــــن املــــهم تــــوفــــير املــــعلومــــات الــــصحيحة فــــي الــــوقــــت املــــناســــب 
لـــألشـــخاص املـــناســـبني مـــن خـــالل الـــقنوات املـــوثـــوقـــة (مـــثل قـــادة 


املجتمع وأطباء األسرة واملؤثرين االجتماعيني).

 يــــــــجب أن تــــــــوضــــــــح املــــــــعلومــــــــات الــــــــوضــــــــع والــــــــتدخــــــــالت وخــــــــطة 
االســـــتجابـــــة ، مـــــع اإلشـــــارة إلـــــى مـــــدة الـــــتدابـــــير الـــــقائـــــمة. هـــــذا 
االتــصال ضــروري لــيس فــقط لــالمــتثال لــتدابــير الــصحة الــعامــة 


ولكن أيضا لتطوير التدابير االجتماعية التكيفية.
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يــــنبغي أن تــــعتمد الــــهيئات التشــــريــــعية الــــوطــــنية قــــواعــــد كــــافــــية 
لــضمان أن ســياســات الــرقــابــة والــرصــد الــصحي ســتحدد بــدقــة 
بــموجــب الــقانــون وحــقوق اإلنــسان ، بــما يــتناســب مــع ضــرورات 
الـــصحة الـــعامـــة ، ويـــتم ذلـــك بـــطريـــقة شـــفافـــة ، وتـــسيطر عـــليها 
ســـــلطات الـــــتنظيم املســـــتقلة ، مـــــع مـــــراعـــــاة الـــــتفكير األخـــــالقـــــي 
املســــتمر ، وعــــدم الــــتمييز واحــــترام الــــحقوق األســــاســــية لــــحقوق 


اإلنسان.

املراجع 

——————————————————

https://www.thelancet.com/action/showPdf?

pii=S2468-2667%2820%2930092-X
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019?
gclid=CjwKCAjw_LL2BRAkEiwAv2Y3SSRvOpYi1dQYEFNG
brFFOqhUEYIbRmxRSHVvMQ_qj1EquZfXSlU2cRoCE40QA

vD_BwE

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/

human-rights-and-covid-19_en.pdf

https://www.un.org/victimsofterrorism/sites/
www.un.org.victimsofterrorism/files/un_-

_human_rights_and_covid_april_2020.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/

COVID19Guidance.aspx
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