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 مجلس حقوق اإلنسان 
 الدورة الثامنة واألربعون 

 2021تشرين األول/أكتوبر  1 -أيلول/سبتمبر  13

 من جدول األعمال 3البند 

والسياسية واالقتصادية   اإلنسان، المدنيةتعزيز وحماية جميع حقوق  
 بما في ذلك الحق في التنمية واالجتماعية والثقافية،

لتص         دم لج ارح ة مر   ورونا  من أجل اطراف  األ  تع دديةتج ددد  عن ًا  دفاع   
 ( والتحديات العالمية األخرى 19-)كوفيد

الخبير المس       تقل المعني بظقامة نياد دولي ديمقراطي ومنص        ، لي ين س       تون    تقرير  
 *سيوانيانا

 موجز  
يكرس الخبير المستتل  المنن  إقاام  ظاا  وول  ويملراي  ومنفتت تلريرا المواعت ن  الراإ    

. ويب ث  من أج  التفتتتتدج للجا   مجلس حلوق اإلظستتتتار لةتتتترو ت تجديد تندوي  األيرا   الملد  إلى  
كور فرصتتتتتتت ، على الن و  ت، وك ف يمكن أر  األيرا   اختبا  لتندوي هم  أ   جا   شتتتتتتتك  التإلى أج مدى  

بهد  التفتتتتتتتتتتتتدج  ،  وأكثر فنال   وشتتتتتتتتتتتتتمو ا اوي   تندوي  األيرا    جن مختلف ، لم اف  الذج وعت إل ه  
 ظاا  وول  ويملراي  ومنفت. إاام والت ديات النالم   المستلبل  ، م    ال ال  جا   لل
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 مقدمة -أوالً  
ُيلدَّ  هذا التلرير الذج أعدا الخبير المستتتتتتتتتتتتتتتل  المنن  إقاام  ظاا  وول  ويملراي  ومنفتتتتتتتتتتتتتتت،   -1

 .45/4للرا  المجلس اا إلى مجلس حلوق اإلظسار وفل، ل فينغستور سيواظ اظا

الخبير المستتتتتل  إلى إيهت اهتما  خا  ف  تلريرا اللاو  إلى  ،  45/4، ف  ارا ا  وعا المجلس  واد -2
ذات الفتتتل     المستتتا   ف الدول     فتتتنيد( على ال19-لجا    مرض كو وظا )كوفيد  ثير الستتتلب للتأ  المجلس

،  2020ف  أوا   عا     بدت الجا   أظه منذ  الخبير المستل   المند ج  عمن و يته. وف  هذا الفدو،  حظ 
مما ستتتتتتتت  الناا   الموجووت ف   النديد من الجبهات على ظلاط الةتتتتتتتتنت   ف الةتتتتتتتتوت    ت هذا الجا   ستتتتتتتتل 

متندو األيرا  الذج يشتتتتتك  جوهر ظاا  وول  ويملراي  ومنفتتتتتت. وظت ج  لذلب، ار  الخبير المستتتتتتل   ال
إلى أج  م  إ ث ،  جا   مواجه  المن أج    عتتتتترو ت تجديد تندوي  األيرا موعتتتتتو   تكريس هذا التلرير ل

فرصتتتتتتتتت ، على الن و الذج    تكور اختبا  لتندوي  األيرا ، وك ف يمكن أر    همأ     هذا الجا شتتتتتتتتتك   تمدى  
  لجتا   بهتد  التفتتتتتتتتتتتتتتدج ل  وأكثر فنتال ت  وشتتتتتتتتتتتتتتمو ا اويت  تنتدويت  األيرا     لجنت   مختلفت ،م تافت  وعتت إل ته  

 ظاا  وول  ويملراي  ومنفت. إاام والت ديات النالم   المستلبل   و   ال ال 

يلفتتتتتتتتتتتر ظ اق تلريرا على تندوي  األيرا  ب ما يتنلق إا ستتتتتتتتتتتتجاإ  ويوو الخبير المستتتتتتتتتتتتل  أر   -3
ف  اا  ، واعتتتتتتنجا   ا جتماع  وا اتفتتتتتتاوج الناول ف  ستتتتتت اق ال  ظتناشوا   منفتتتتتتف  ف  مجال الفتتتتتت  ال

  ت دياتالنالج إشتتتتك  أفةتتتت   لك  تتنشتتتت د تندوي  األيرا     عتتتترو ت ف وستتتت   األاعتبا ا التفكير المستتتتتمر  
  مستتتتتتا   ت رل مشتتتتتتاك  عويفتتتتتت إالفن  تندوي  األيرا  ظت ج  عدت    ُأعتتتتتتنفتاد  و   .(1)مستتتتتتتلبل  وال  ال ال  

ست است  ، وتغير المنا ، وأامات الهجرت واألام  اإلظستاظ  ، والفلر وعد   غراب   الالتوترات الج هاللغاي ، إما في
 سوى غ ض من ب ض. و  تشك  الجا   المساوات. 

امات الت  واجهها النالم منذ ال رب النالم   الثاظ  .  أشتتتتتد األ   ه  19-كوفيدشتتتتتب أر جا       و  -4
  مليور   200 حوال   إصتتتتتتتتتتتتتتاإت مهيين شتتتتتتتتتتتتتتخ ، و  أ بنت أكثر من   إلى وفتاتجتا  ت   ال  ت هتذاأو،  حتى اآلرو 

. (3)إكثير   من ذلب  ُيخشتتتى أر تكور األ اا  الفنل   أعلى. و (2)لتلا ير منام  الفتتت   النالم  اا  ، وفلشتتتخ 
،  هؤ ت األفراو ستتتتتتر ألو لجا   ،  ظت ج  ا  الذين توفواجم   األفراو  عن تناايه إشتتتتتتأر  الخبير المستتتتتتتل   نربيو 

  .أبداا  والذين   ينبغ  ظس ار تة  اتهماا إاهااا س ما الناملين الف يين الذين وفنوا ثمن و 

،  2021مكتب تنستتيق الشتتؤور اإلظستتاظ   ف  استتتنراعتته النا  للشتتؤور اإلظستتاظ   لنا   ومثلما أكد   -5
إلى المستاعدت اإلظستاظ   وال ماي  ف  ي تاجور  مليور شتخ  ف  جم   أظ ات النالم    235فقر ما مجموعه 

    جا كار التأثير الةتتتتتتتا  للو ف  الما   ف  عا  واحد.    40، وهو ما يمث  اياوت مذهل  بنستتتتتتتب  2021عا   
اا  عم ل   التمت  إال لوق المدظ   والستتتتتتتتت استتتتتتتتت   وا اتفتتتتتتتتتاوي  وا جتما    والثلاب   ف  جم   أظ ات النالمف  
. وأكثر الفئات تةتتتتر ا هم النستتتتات والفت ات واأليفال والشتتتتباب وكبا  الستتتتن واألشتتتتخا  ذوو  كذلب يزال و 

ي  الجنستتتتتاظ   وحاملو صتتتتتفات الجنستتتتتين  اإلعاا  والمثل ات والمثليور ومزووجو المي  الجنستتتتت  ومغايرو الهو 
األمم     مفوعتتتتتت  وعتتتتتت تا أومثلمو اللجوت.  ملتمستتتتتتوالشتتتتتتنوب األصتتتتتتل   واألال ات والمهاجرور والهجئور و 

إلى تفاام أوجه عد  المستاوات  إشتك  أستاست   ل لوق اإلظستار، أوت األام  المتندوت الجواظب     المت دت الستام 
  والوعتتتتتتت  ا جتماع   ثند الستتتتتتتا دت بين النرق واألصتتتتتتت  اإلالرواإ كشتتتتتتتتوالةتتتتتتتنت اللا م ، مما ااو من 

  

   تلرير لألمين النا  عن هذا المسأل  ف  الدو ت الساوس  والسبنين للجمع   النام .س لدَّ  (1)

(2) WHO, “Coronavirus (COVID-19) Dashboard” : متال ف .https://covid19.who.int/ . 

. ايل  عل ه  ”The Economist, “Tracking covid-19 excess deaths across countriesاظار، على ستتتتتتبي  المثال،   (3)
 .2021تموا/يول ه  13ف  
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واب  ك    تم و  أو ا ميجب أر يكور النهج اللا م على حلوق اإلظستتتتار، الو وا اتفتتتتاوج والنتا ج الفتتتت   .  
صتتتتتتترل واد   .(4)ف  جم   جهوو اإلظناش من أج  إعاوت البنات إشتتتتتتتك  أفةتتتتتتت اا  شتتتتتتت ت حول الناس، م و ي

أر إوماج تدابير حماي  حلوق  إ 2020ويستتتتتتتتتتتتمبر  كاظور األول/   النالم   ف  المدير النا  لمنام  الفتتتتتتتتتتتت
وأر احترا  جم     ف ستتتتتتتتب، ب  هو التزا  ااظوظ  ملز ،اا  أخهق اا  ل س واجب  جا   اإلظستتتتتتتتار ف  التفتتتتتتتتدج لل
ذلب،  باإلعتتاف  إلى  . و (5)لنجال ا ستتتجاإ  ف  مجال الفتت   النموم  اا  أستتاستت اا  حلوق اإلظستتار ستت كور أمر 

خا ي  يريق لت ليق اظتناش عالم  أكثر مروظ    2030ينبغ  أر تشتتتتتتتتتتتك  خ   التنم   المستتتتتتتتتتتتدام  لنا   
 .وعدال ، م  عد  ترك أحد خلت الركب

يستتتتلد  و ينبغ  أر تكور تندوي  األيرا  والتةتتتتامن النالم  الركيزتين الر  ستتتتيتين لت ليق ا ظتناش.  و  - 6
جمل     من بين التناور والمستتتاعدت الدوليين، على الن و المنفتتتو  عل ه،  إ لتزا   ا  الخبير المستتتتل  الةتتتوت على  

(، والنهتد  22(، واإلعهر النتالم  ل لوق اإلظستتتتتتتتتتتتتتار )المتاوت  56و  55أمو ، ف  ميثتاق األمم المت تدت )المتاوتتار  
وق ا اتفاوي   (( والتنليق النا  للجن  ال ل 1) 2ا جتما    والثلاب   )الماوت  و  ا اتفاوي    ال لوق إ الدول  الخا   

يأخذ هذا  و يمكن بلوغه.      فت  من ال مستتوى  ( إشتأر ال ق ف  التمت  إأعلى 2000) 14وا جتما    والثلاب    ام  
 ف  جم   أظ ات النالم.   19- جا    كوفيد ب ل نفي ف  الس اق ال اا  تمام اا  جديد اا  ا لتزا  إند 

إلى الدول األعةتتتتات والمجتم  المدظ   اا  الخبير المستتتتتل  استتتتتب اظ  ستتتت ولدى إعداو هذا التلرير، أ   -7
م  عدو من أص اب المفل    لتماس آ ا هم إشأر   ثنا  أجرى مشاو ات  وأص اب المفل   اآلخرين، و 

.  ( 6) الت  أجراها  مستتتتة ةتتت المستتتتندي   الستتتتنراعتتتات  ا ب وث و الإاإلعتتتاف  إلى  ايد النار، وذلب  الموعتتتو   
منه والمستتتتتاهم  ف  التلرير ف  هذا    ناور المستتتتتتل  عن امتناظه لك  من خفتتتتت  الوات للتوينرب الخبير  

 الس اق الفنب.

مهحاات وتوصتتتتتتتتتتت ات مفيدت لجم   أصتتتتتتتتتتت اب    هذا أر يلد  تلريراف  ويأم  الخبير المستتتتتتتتتتتتل    -8
غلب  الت  إلى  ف  الوات ظفستتتتتتته يستتتتتتتنور و المفتتتتتتتل   الذين ينملور من أج  تنزيز تندوي  األيرا  المتجدوت  

 إاام  ظاا  وول  ويملراي  ومنفت. إغ  ، جا   ال على

 نشطةاأل  -ثانياً  
، شتا ك  19-خهل الفترت المشتمول  إالتلرير، الت  اتستمت برمتها إليوو الستفر إستبب جا    كوفيد -9

 ما يل : يهاالخبير المستل  ف  عدو من األحداث، إما ف

ن أثر فرض تدابير استتتتري  اظفراوي  على النام  ع لل  و استتتت   شتتتتبك   لالنم  كمنستتتتق   )أ( 
الفتتت    الوين   ف  البلدار النام   المستتتتهدف ، و  ستتت ما على صتتت   و فاا النستتتات واأليفال واألشتتتخا   

  البنثات الدا م   اف  تنا مه  تهشتتتت ، شتتتتا كاا  ذوج اإلعاا  وغيرهم من األشتتتتخا  الذين يع شتتتتور أوعتتتتاع
المتنتتدوت اللوم تتات(،    -اإلستتتتتتتتتتتتتتهم تت (، وبول ة تتا )وولتت    -ا ت تتاو الروستتتتتتتتتتتتتت ، وإيرار )جمهو يتت   لكتت  من  

،  البول فا ي (، وكوبا   - والفتتتتتتتتين، وفنزويه )جمهو ي   ،بيه وس، والجمهو ي  النرب   الستتتتتتتتو ي ، وامبابوجو 
 ؛2021 هيوظ حزيرار/ 3المت دت ف  ظيويو ك، وعلدت ف  مم لدى األ وظ كا اغوا

  

(4) A/HRC/46/19  جا   ألثر غير المتناسب لللاظار أيةاا تلرير منام  الف   النالم   إلجرات تلي م مماث   .  80و 2، الفلرتار . 

منام  الفتتت   النالم  ، الذج يشتتتير إلى الم اعتتترت الستتتنوي  عن الفتتت   النالم   وحلوق اإلظستتتار الت  أللاها المدير  اظار تلرير   (5)
 .2020النا  لمنام  الف   النالم   ف  مركز ااظور حلوق اإلظسار إجامن  ظوتنغها  ف  كاظور األول/ويسمبر 

 ف :   Annual thematic reportsلخبير المستتتتتل  ت ت عنوار   شتتتتبك   لالفتتتتف    عل ه ف  الستتتتيتال ا ستتتتتب ار والرووو الوا وت   (6)
www.ohchr.org/EN/Issues/IntOrder/Pages/Reports.aspx. 

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/EN/Issues/IntOrder/Pages/Reports.aspx
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  ، وهو حدثإفتوت واحدمت دث   حدث جاظب  على اإلظترظت إشتأر اإلجراتات الخاصت   و  )ب( 
على هامش    2021يوظ ه  حزيرار/   22، ُعلد ف    والب اظات الجما     جراتات يتنلق إخبرات حلوق اإلظستتتتتتتتار واإل

الرام   إلى  عن جهووهم  للت دث  رات  جم  النديد من الخبو الدو ت الستتتتتتتاإن  واأل بنين لمجلس حلوق اإلظستتتتتتتار،  
ووعتت  منايير    الم را،  التلد    تاإن  لوق اإلظستتار، ومالمتنلل  إالنم ل     الشتتواغ لتنبير إشتتك  جماع  عن  ا

  حا تحلوق اإلظستتتتتتتتتتتار ف  ستتتتتتتتتتت ااات أو    من أج  احترا  ها  ظوجهو يمرجع   إشتتتتتتتتتتتأر الدعوات الجما    الت   
 .حللوها الت  اإلظجاااتو ت  أثا وها إشك  جماع  م دوت، وتركيز ا ظتباا على اللةايا ال

حلل  عم  على اإلظترظت إشتتتأر المكلفين بو يات األمم المت دت إشتتتأر حلوق اإلظستتتار و  )ج( 
مستتتتتتتتأل   الملر  الخا  المنن  إ  ‘1’وظامها    2021يول ه  /تموا   2وأهدا  التنم   المستتتتتتتتتدام ، ُعلدت ف  

التنم   المستتتدام  و   س شتتبك  أهدا   مستتتشتتا  األمين النا  لمناصتترت  و   ‘2’الفلر المدا  وحلوق اإلظستتار،  
تنزيز الرواإد   ستب استتكشتا  من أج  مركز كولومب ا لهستتثما  المستتدا ،  و   ‘3’حلول التنم   المستتدام ،  

  لوق اإلظسار.بو التنم   المستدام  إ بين األوساط المنن  المتأصل  والدعم المتباول 

وجد الخبير المستتتتتتتتتتتتل  أر جم   التفاعهت الت  أجراها م  مختلت م او يه إشتتتتتتتتتتتأر اللةتتتتتتتتتتتايا  و  -10
 بو يته.اا متجدواا المواع ع   والل ري  كاظت مفيدت وأظهرت اهتمام

ظشترت صت ة   إا شتتراك م  امه ه    14و ستال     15، أصتد  الخبير المستتل  وو ت اإلبهغخهل و  -11
النديد من  تناولالستتاإل ،    اإلبهغكما هو ال ال ف  وو ت  و لفين بو يات ف  إيا  اإلجراتات الخاصتت .  المك

 .حلوق اإلظسارف  مجال  19-كوفيدت ديات الناشئ  عن جا    الالف ة    نشراتهذا ال

  19- وفيدتجددد تعددية األطراف في سياق جارحة  ضرورة -ثالثاً  

 طرافاأل زخم جددد لتعددية -أل  

تندوي  األيرا ، الت  تتمث  مباو ها األستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتت   ف  التناور والتشتتتتتتتتتتاو  وا ظدماج    عاوتُتنرَّ   -12
الثنا    واللوم   وال ما    وا ظنزال   الت   النزعات    المةتاوت لها المتمثل  ف   فاه ممن خهل الموالتةتامن،  

فةتتتتتتتلها عدو من البلدار اللوي  لألستتتتتتتت على مدى النلد الماعتتتتتتت  ف  ستتتتتتت اق الت ديات النالم   المتزايدت  
المذكو ت أعها. والغرض الر  ستتتتتتتتتتت  من تندوي  األيرا  هو تمكين الدول األعةتتتتتتتتتتتات من توحيد اواها من 

أر   لذلب،   شتتتتبو   .(7)لب الت ديات الت    تستتتتت    مواجهتها إمفروهالت  للتفتتتتدجخهل تنستتتتيق إجراتاتها  
األهم   األستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتت   لتندوي   اا لمجتم  الدول  الذج أكد مؤخر ل  متالأفةتتتتتتتتتتتتت  خ ا    تندوي  األيرا  ه 

 األيرا  ف  مناسبات متكر ت.

المثتتتتال، ا 2018كتتتتاظور األول/ويستتتتتتتتتتتتتتمبر    12ف   و  -13 ت الجمع تتتت  النتتتتامتتت   عتمتتتتد، على ستتتتتتتتتتتتتتبيتتتت  
ذا  احتُف  بهو الذج حدوت ب ه اليو  الدول  لتندوي  األيرا  والدبلوماستت   من أج  الستته ،    73/127 ارا ها
. وف  ذلب اللرا ، أارت الجمع   النام  بدو  تندوي  األيرا   2019ظ ستتتتتار/أبري    24ألول مرت ف     اليو 

ماستتتتت   إلى تشتتتتتج   تندوي  األيرا   ال  إال اج   تف  تنزيز النهوض إالركا ز الثهث لألمم المت دت، وستتتتتلم
عهوت على ذلب، أكد األمين و   .(8) ج لألمم المت دت ف  هذا الفتتتتتتتتتتتتتدو و الدو  الم  شتتتتتتتتتتتتتدوت علىوتنزيزها، م

،  جا      بداي  الياب  2020اتخاذ إجراتات من أج  حلوق اإلظستار الفتاو ت ف  عا   إلى  النا ، ف  وعوته  
  هذا النم   البشتتتتتتتتتري . وشتتتتتتتتتدو على أر  هات المتندوت الت  تواجهأر النم  الجماع  هو ال   الوحيد لألاما

  

. واظار  /https://multilateralism100.unog.ch  ، اظار:هتاتتا يخعلى و     إتالتففتتتتتتتتتتتتتتيت لهيه  على تنريف تنتدويت  األيرا (7)
 .مو يشيوسا ر والمكس ب و  أيةاا المنلومات الملدم  من

 من المن وق. 4و 2، الفلرتار 73/127ارا  الجمع   النام   (8)

https://multilateralism100.unog.ch/


A/HRC/48/58 

5 GE.21-10888 

من اا  ب  أيةتتتتتتلدول والمنامات الدول   وحدها،  ا  من اختفتتتتتتا لم يند  فهو  –اا  حلاا  يجب أر يكور جما  
لنديد من الجهات الفاعل  ف  المجتم  المدظ  والل ا  الخا  الت  لها وو  تؤويه ف  إيجاو  اختفتتتتتتتتا  ا

اا،  وتراإ    يجب أر تكور أكثر شتمو ا  ىاو النالم المشتترك . وشتدو على أر تندوي  األيرا  األحلول لمشتاك   
 .(9)حلوق اإلظسار يكور م و هاوأر 

ف  الذكرى  و .  هااأليرا  وتنزيز تندوي   عتتتتتتتتتتترو ت تجديد   النفتتتتتتتتتتتيب للجا   الستتتتتتتتتتت اق   واد أبرا  –14
، التزمت الدول األعةتتتتتات بتنشتتتتت د 2020ر  ستتتتتبتمب/الستتتتتنوي  الخامستتتتت  والستتتتتبنين لألمم المت دت، ف  أيلول

  تللنم  وأعلن  مجا ا   12الدول األعةتتات    تلهذا الغاي ، حدواا    والفنال . وت ق لمتراإ التندوي  الشتتامل  وال
الجهوو المبذول  إلعاوت البنات إشتتتتك  أفةتتت   إيا   ب  عتتتترو ت ف  اا أر تندوي  األيرا  ل ستتتتت خ ا  اا   ستتتتم 

أر تكور    يجبعلى أر األمم المت دت    تواستتتتدام  وأاد  على الفتتتموو. وشتتتدواا  من أج  عالم أكثر إظفتتتاف
 .(10)تلب الجهوولاا مركزياا م و  

بين ب متتا  اتتد  األمين النتتا  فكرت إبرا  علتتد اجتمتتاع  جتتديتتد واختت  التتدول واتفتتاق عتتالم  جتتديتتد  و  -15
النام المتال ت  والتجتا يت ،    ف  تواار العتالم ت  جتديتدت، وإعتاوت  حوكمت   إلى أر الم لوب هو اا التدول، مشتتتتتتتتتتتتتتير 

 .(11)وتوفير المناف  النام  النالم   ال يوي  إشك  فنال، وا سترشاو إمنايير ا ستدام  ف  اتخاذ اللرا ات

، التزامهتا إتالتنتاور التدول  وتنتدويت  األيرا ،  75/4أكتدت الجمع ت  النتامت  من جتديتد، ف  ارا هتا  و  -16
،  19-ألمم المت دت ف  ا ستتتتتتتجاإ  النالم   الشتتتتتتامل  لجا    كوفيدج لمناوم  اجوهر الدو  الإلى  ت  أشتتتتتتا  و 

ف  ذلب الدو  ال استتتتم الذج تةتتتت ل  إه منام  الفتتتت   النالم  ، وكذلب الجهوو ال استتتتم  الت  تبذلها   إما
، ف  النام   الجمع  اا  أيةتتتتتتتتتت  أكدتو من المن وق(.    4)الفلرت    الدول األعةتتتتتتتتتتات ف  إيا  تلب ا ستتتتتتتتتتتجاإ 

ت لب المستتتتتتتؤول   المشتتتتتتتترك  لدول النالم عن ت  ظاا  وول  ويملراي  ومنفتتتتتتتتإاام   ، أر  75/178 ارا ها
للجوا ح وغيرها من   التفتتتتتتتتتتتدجإوا ت التنم   ا اتفتتتتتتتتتتتاوي  وا جتما    ف  جم   أظ ات النالم، إما ف  ذلب  

يين، وه  مستؤول    الت ديات النالم   المتفتل  إالفت  ، والتفتدج لألخ ا  الت  تهدو السته  واألمن الدول
من المن وق(، م  ا عترا  إأر مث  هذا   7)الفلرت    يتنين ا عتتتتتتتتت ه  بها على صتتتتتتتتتنيد متندو األيرا 

والتنتاف  منهتا    نزا اتد ات جم   البلتدار على التفتتتتتتتتتتتتتتتدج للجتا  ت  وغيرهتا من الت تديتات النتالم ت يالناتا   
 من المن وق(. 21 )الفلرت

ظاا  وول  ويملراي     إاام على أهم     45/4ف  ارا ا    وبالمث ، شتتتتتتتتتتتدو مجلس حلوق اإلظستتتتتتتتتتتار -17
  19-جا  ت  كوفيتدل  ظت جت الت  تفتاامتت    الراهنت ومنفتتتتتتتتتتتتتتت للتفتتتتتتتتتتتتتتدج إفنتال ت  للت تديات واألامات النتالم ت   

  التزا  الدول إالتناور الدول  وتندوي   46/13 ف  ارا ااا  أيةتتتتاا  أكد المجلس مجدوو من المن وق(.   7 )الفلرت
إفنال   لألامات  لتفتتتتدج  نالم لأما  الالستتتتبي  الوحيد    إاعتبا اعلى جم   المستتتتتويات،    والتةتتتتامن  األيرا 
 من المن وق(. 6ولنواابها )الفلرت  19-جا    كوفيد من ابي  النالم  

  3يوم     19-ُعلدت الدو ت ا ستتتتتتتثنا    للجمع   النام  من أج  التفتتتتتتدج لجا    كوفيداا،  وأخير  -18
تندوي  األيرا  واستتتتجاإ  وول    إشتتتأر ظدات اوج  اا  مرا  خهلها  ه ُوج ِّ   الت ،  2020ويستتتمبر  /كاظور األول  4و

 على ق اوت األمم المت دت ومنام  الف   النالم  .اا مجدوخهلها د ك ِّ منسل  لألام . وأُ 

  

(9) António Guterres, “The highest aspiration: a call to action for human rights” (2020), p. 11. 
 .2020أيلول/سبتمبر  21األمم المت دت،  إعهر ا حتفال إالذكرى الخامس  والسبنين لألمم المت دت ،  (10)

(11) A/75/1 14، الفلرت. 
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نحو تحقيق اس   تجابة ص   حية منص    ة وتعاف    تعددية األطراف بوص    اا المس   ار الوحيد -باء 
 اقتصادم عادل -  اجتماعي

 االستجابة الصحية المتعددة األطراف -1 

 الوصول المنفت إلى الللاحات على ظ اق النالم -‘1’ 

إاعتبا ا الوستتتيل   أر يكور التواي  النالم  المنفتتتت لللاحات،   يتنينهذا األواات النفتتتيب ،   ف  -19
  من مااهر  ول تندوي  األيرا  وعل  وجووها. ماهر ل ماي  الفتتتتتتتتتت   النام  النالم  ، أعمق    الر  ستتتتتتتتتت  
 .(12)عفرظاف   عاج أعام اختبا  أخها   هوعلى حد تنبير األمين النا ، ف  الللاحات،  فاإلظفا 

، أيللت منام  الفت   النالم  ،  2020افتير من ظهو  الجا   ، ف  ظ ستار/أبري   بند وات  و  -20
، مباو ت تستتتتتري  إتاح  أووات  ‘بي  وميليندا غيتس’إا شتتتتتتراك م  المفوعتتتتت   األو وب   وفرظستتتتتا ومؤستتتتتستتتتت   

  التشتتخ    وألوواتر الستتري  لللاحات  يدفين: الت و م دوت له ه  )مستتر ِّ  اإلتاح (  19-مكاف   جا    كوفيد
األستتتتاس لتشتتتتكي  شتتتتراك  بين منام  أ ستتتتى  ذلب  و األووات.  هذا  إلى    المنفتتتتتالوصتتتتول  إتاح   والنهج، و 

ا  ته  المنن  إابتكا ات التأهب لمواجه  الجوا ح،  و ،  ‘بي  وميليندا غيتس’الفتتتتت   النالم  ، ومؤستتتتتستتتتت   
مرفق الدول  لشتتتتتتتتتتتترات  وت الت غاف  لللاحات، والفتتتتتتتتتتتتندوق النالم  لمكاف   اإليدا والستتتتتتتتتتتت  والمه يا، وال

ومجموع  البنب    ،وصتتتتتتندوق ويلكو  ا ستتتتتتتئماظ   ت،المبتكر   تالتشتتتتتتخ   الجديدوستتتتتتا    األووي ، ومؤستتتتتتستتتتتت   
منام  الفتتتتتتتتت   النالم      وعتتتتتتتتتم تكشتتتتتتتتتريب منفذ.    )اليوظ ستتتتتتتتت ف(  ومنام  األمم المت دت لل فول   ،الدول 

وجهات  ظ ، والل ا  الخا   م  الدول األعةتتتتتتتتات، والفتتتتتتتتناع ، والمجتم  المد  ،هاؤ وشتتتتتتتتركاجهووها، ه   
  إليهتا  ختبتا ات والنهجتات والللتاحتات الت  ي تتاجاقظهتات الجتا  ت  عن يريق وعم ت وير للتنجيت  إت أخرى 

، واستناوت النشاط ا جتماع   وحا ت المرض الشديدتل د من الوب ات  ا  إغ  اا  منففاا  وتواينها تواينالنالم  
ف    19-على جا    كوفيد بد ج  مرتفن الستتتت  رت   وت ستتتتير المدى اللريب،   ف اا  عالم وا اتفتتتتاوج الكام   

 .(13)المدى األيول

مرفق  على الفتتتتتتتتتنيد النالم  )  19-كوفاكس إلتاح  للاحات كوفيدينبثق عن هذا الشتتتتتتتتتراك  مرفق  و  -21
)ُمستر ِّ  اإلتاح (.    ‘ 19-باو ت تستري  إتاح  أووات مكاف   جا    كوفيد’م  ف  للاحات ال   كن، وهو  ‘( كوفاكس’
للاحات  ال مجموع  واستتتتتتتتتن  من  ب ما يتنلق إتفتتتتتتتتتن    المنفتتتتتتتتت  تدعم الب ث والت وير و   هو  ‘ كوفاكس ’مرفق  و 

المشتتتا ك ،  الدول  تتمت    عتتتمار أر    إلفتتتدعلى أستتتنا ها،    وتتفاوض ،  19-جا    كوفيدالمرشتتتَّ   للوااي  من ل
الدخ ، إفر     ها من حيثل ، إغض النار عن مستتتتتتتتتوياتستتتتتتتتوات البلدار ذات التموي  الذات  أو البلدار المموَّ 

مباو ت غاف   آل   تموي  منففتتتل ، وه   اا  . وتوجد أيةتتت(14) استتتت داثها متستتتاوي  لل فتتتول على الللاحات إمجرو  
 .(15)لبلدار الدخ  المنخفض اتاحوالت  توفر جرعات الللكوفاكس لهلتزا  المسبق إالشرات، 

.  ( 16)بلتدا 136مليور جرعت  للتال إلى   135‘  كوفتاكس’، اتد  مرفق 2021تموا/يول ته  20حتى  و  -22
وبقيا  الفريق    19-ويستتترشتتد هذا المستتنى الجدير إالثنات إقيا  التخفتت   الناول لللاحات جا    كوفيد

  

(12) United Nations, “Message of the Secretary-General on the four millionth death from the COVID-

19 pandemic”, 7 July 2021. 
 اظار الو ا  الملدَّم  من منام  الف   النالم  . (13)
(14) Seth Berkley, “COVAX explained”, 3 September 2020. 
 ظفسه. المرج  (15)
-www.gavi.org/covax لل فتتتتتتتتول على منلومات عن ظشتتتتتتتتر للاحات مرفق مرفق ’كوفاكس‘ إلتاح  الللاحات، اظار الراإد: (16)

facility. 
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منن  إق م الت فتتين والللاحات وهو اإليا  الموعتتو   اللمنام  الفتت   النالم     ا ستتتشتتا ج ا ستتترات ج 
ال ريق لت تديتد أولويتات استتتتتتتتتتتتتتتختدا  للتاحتات    وبختا يت   وت تديتد أولويتاتته،  19-جتا  ت  كوفيتد  لتواي  للتاحتات

حلوق اإلظسار والمساوات بين  وه  اأُلير الت  ُتدمج صراح ف  س اق النرض الم دوو،    19-جا    كوفيد
. ويشتتتتتيد (17)بين البلدار وواخلهاب ما الللاحات وتواينها    ال فتتتتتول علىف    الجنستتتتتين واعتبا ات اإلظفتتتتتا 

إالنم  األستتتتتتاستتتتتت  الذج تلو  إه منام  الفتتتتتت   النالم   وجم   الشتتتتتتركات    إشتتتتتتاوت عال  الخبير المستتتتتتتل   
.  )ُمستتتتتتتتتتتتتتر ِّ  اإلتتاحت (  19-بتاو ت تستتتتتتتتتتتتتتري  إتتاحت  أووات مكتاف ت  جتا  ت  كوفيتدمالمتذكو ين أعها ف  إيتا  

 المتندو األيرا  هو أفة  أم  للبشري  عد الجا   .للجم   ج الشام  النه   وهذا

الدخ  المرتف ، الت     أج بلدارأظه توجد اآلر  جا    ذات مستتتتتتتا ين ،  اا  من الواعتتتتتتتح تمامبيد أر  -23
  ظت ج  لذلب ف  تخة ف تدابير الستهم ، والبلدار األخرى الت  بدأت  لديها إمكاظ   ال فتول على الللاحات و 

اا  م فوفتاا  وعتتتتتتتتتتتتتتنت وتواجتهل فتتتتتتتتتتتتتتول على الللتاحتات  ستتتتتتتتتتتتتتوى إمكتاظ ت  مننتدمت  أو م تدووت لالت  ل س لتديهتا  
 .(18)إالمخاير  اا جد

.  ( 19) اإلظفتتتتا  النالم  ف  الللاحات المناوي  إالتةتتتتامن    ظداتات  إشتتتتت ىيرحب الخبير المستتتتتل  و  -24
، والت  حتدو فيهتا  2021تموا/يول تته   7كمتتا يرحتب إخ تت  الللتتاحتات النتتالم تت  الت  أعلنهتتا األمين النتتا  ف   

عتتتتتتتمار التواي  الناول، إاستتتتتتتتخدا  مرفق  إلى  على األا  و إلى الةتتتتتتتنت  إظتاج الللاحات    اياوتال اج  إلى  
تنفيذ برامج الت فتتتتتين واد تها  لم استتتتتتنداو البلدار  تنستتتتتيق التنفيذ والتموي ؛ ووع    وإلى  كمنفتتتتت ؛  ‘كوفاكس’

لهذا الغاي ،  اا  الللاحات. وت ق لإشتتتتتتتتأر تروو  حال  ال، م  منالج  المشتتتتتتتتكل  الخ يرت المتمثل  ف  التنفيذعلى  
وم   م  البلدار الت  لديها اد ات على إظتاج الللاحات؛  يجرج إظشتتتاؤها  وعا إلى تشتتتكي  فرا  عم  لل وا    

لاو ت على التنام   الالمؤستتتستتتات المال   الدول    و لت غاف  لللاحات؛  ت او ؛  ك  من منام  الفتتت   النالم  
صتاحب  األخرى  م  شتركات المستت ةترات الفتيد ظ   والشتركات المفتنن  ذات الفتل ؛ والجهات الر  ست   

منام  الفتتتتتتتت   النالم   والبنب الدول  وصتتتتتتتتندوق النلد الدول  ومنام   إق ا     . و حب كذلب(20)المفتتتتتتتتل  
بللتاحتات وعهجتات وأووات    النمت  المنن ت ، إتقظشتتتتتتتتتتتتتتتات ’فرات 2021حزيرار/يوظ ته ف   ،  (21)لم ت التجتا ت النتا

  تُبَذل ف  منرِّض. وهذا جهوو مهم  متندوت األيرا   ‘لبلدار النام  من أج  ا  19-تشتخ   فيروس كوفيد
 ا ستجاإ  الف    النالم   للجا   .

جا     لستتتتتجاإ    الت  تلوض ا  النرااي من كما أوعتتتت ت منام  الفتتتت   النالم  ، يوجد عدو  و  -25
،  19-مبتاو ت تستتتتتتتتتتتتتتري  إتتاحت  أووات مكتاف ت  جتا  ت  كوفيتدل وجوو موا و متال ت  كتاب ت عتد    وه ،  19-كوفيتد

  

 اظار الو ا  الملدَّم  من منام  الف   النالم  . (17)
(18) WHO, “Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19”, 7 June 2021  اظار .

 أيةاا الو ا  الملدَّم  من منام  الف   النالم  .
عن المدير النا  لمنام  الفتتت   النالم      ، الفتتتاو ف  الللاحات  اإلظفتتتا  على ت ليقالنم   ت الموجَّه إالنداعلى ستتتبي  المثال،   (19)

إلى    المنفتتتتتتتتتتتتتتالوصتتتتتتتتتتتتتول  والندات الموجَّه إمنام  الفتتتتتتتتتتتتت   النالم  (؛    الو ا  الملدَّم  من)اظار    2021يناير  /ف  كاظور الثاظ 
األحمر    دينيين النالميين ووكا ت األمم المت دت واللجن  الدول   للفتتتليباللاوت ال  عن  2021أيا /مايو   24الفتتتاو  ف    ،الللاحات
  ”Harriet Sherwood, “WHO and global faith leaders call for fair access to Covid vaccines)أظتتتاتتتر:

 (.2021أيا /مايو  24، ص  ف  الغا ويار)
(20) United Nations, “Message of the Secretary-General on the four millionth death from the COVID-

19 pandemic”, 7 July 2021 األمم المت دت،   ستتال  األمين النا  إمناستتب  الوفات المتمم  أل بن  مهيين وفات إستتبب جا( .    
 (.2021تموا/يول ه  7 ، 19-كوفيد

(21) World Bank, “Joint statement by the heads of the World Bank Group, International Monetary Fund, 

World Health Organization, and World Trade Organization on the first meeting of the task force on 

COVID-19 vaccines, therapeutics and diagnostics for developing countries”, 30 June 2021. 
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المنفتتتتتتتت ألووات    التلديم، وعد  كفاي  المستتتتتتتاعدت والتناور الدوليين ف  وعم  ‘كوفاكس’ف  ذلب مرفق   إما
 .(22)إلى بلدار الدخ  المنخفض وبلدار الدخ  المتوسد، إما ف  ذلب الللاحات، 19-جا    كوفيدمواجه  

 ‘19-مباو ت تسري  إتاح  أووات مكاف   جا    كوفيد’ مساعداتلوصول إلى فجوت تموي  ا (أ) 

منتذ  ،  ‘19-مبتاو ت تستتتتتتتتتتتتتتري  إتتاحت  أووات مكتاف ت  جتا  ت  كوفيتد’  يزال يوجتد ظل  ف  تمويت    -26
  لهذا  مل ا  وو     17,8اياوت ف  ا لتزامات إلى    وبينما حدثتاألستتتتتتتاستتتتتتت  .    اوعلى الرغم من فا دت  إيهاها

لين ستتتت اويينإفةتتتت     مباو ت )مباو ت مستتتتر ِّ  اإلتاح (لا لين من  و  ممو ِّ ومستتتتاهمين خيريين الل ا  الخا   ممو ِّ
حستب مل ا  وو      16,7 مستتوى  ل عند  تزا  2021األيرا ، فقر فجوت التموي  لنا     جمتندوومستاهمين  

مبتتاو ت غتتاف  كوفتتاكس    إكور مؤتمر امتت . ويرحتتب الخبير المستتتتتتتتتتتتتتتلتت  (23)2021تموا/يول تته   9ف   ال تتالتت  
المستتتتتتتتتتتهَد   التموي   اد تجاوات  ام  ،  2021حزيرار/يوظ ه   2لدت ف  ، الت  عُ لهلتزا  المستتتتتتتتتتبق إالشتتتتتتتتتترات

  بيد أر ما يلز  تمويله.  ومؤستتتتستتتتات النف  النا ا  الخا   الل من  وول  و  40مل ا  وو   من    2,4 هاإجمن
وأووات التشتتتتتتتتتخ      ات، والت  تغ   النهجاألخرى لمباو ت  مستتتتتتتتتر ِّ  اإلتاح  ركا ز  الهو    إفتتتتتتتتتو ت عاجل 

 الفتتتتتتتتتتتتت  ح بذِّكر وعتتتتتتتتتتتتت  فجوت التموي  هذا ف  مناو ها   وينبغ ( والب ث والت وير واإلظتاج.  ات)ا ختبا  
النالم    على ظ اقالستتتتتتتتتتتتتته ، ااو اإلظفاق النستتتتتتتتتتتتتتكرج    لب وثلمنهد ستتتتتتتتتتتتتتتوكهولم الدول   اا  وفلفالتال :   الرام

تريليور وو  ، وهو ما يرى الخبير المستتتتتل  أظه    2  اهاتل فتتتت  إلى    2020ف  الما   ف  عا     2,6 بنستتتتب 
 .(24)ف  الارو  ال ال   إفو ت خاص أمر مستهجن 

 اتووبلوماس   الللاح اتاوم   الللاح (ب) 

الخبير المستتتتتتل    يشتتتتتنر النالم،    إالنستتتتتب  إلىشتتتتتكله الجا     تعلى الرغم من التهديد الها   الذج   -27
إنض الدول إلى إبرا  صتتتفلات م  شتتتركات    والت  ستتتنت فيها،  واكتنااهاحا ت تأم م الللاحات    إاات  إالجز 

. ويتفهم الخبير (25)ه   مواينيهاإغ   ال فتتتتتول عليها ل  الللاحات  المستتتتتت ةتتتتترات الفتتتتتيد ظ   الت  تفتتتتتن  
ف  فالمستتتتتتل  الداف  و ات علد هذا الفتتتتتفلات الثنا    ف  عتتتتتوت مستتتتتؤول   الدول تجاا شتتتتتنوبها. وم  ذلب،  

متندو  الأر يكور النهج   ينبغ ،  بد ج  ها ل   إأظه م دووالللاحات    يتستتتتتتتتتتتتتتم عرضالستتتتتتتتتتتتتت اق ال ال ، حيث  
عتتا   هو  أج ظهج آخر فاا.  ُادمبي  الوحيد للمةتت   إ ريل  منفتتف  هو الستتاا  األيرا  لتواي  الللاحات عالم 

  2020تشتتتتتتتتتتتتتترين الثتاظ /ظوفمبر الم تا . وكمتا أوعتتتتتتتتتتتتتت تت ف     ُمثمر ف  ختاتمت إتالمجتم  النتالم  وغير  
اإلجراتات الخاصتتتتتتتتتت ، فقر الفيروستتتتتتتتتتات   ت تر  ال دوو، و  أحد  ف  إيا   مجموع  من المكلفين بو يات  

أكبر م  الاهو     بتد جت . ويفتتتتتتتتتتتتتتتدق هتذا  (26)ومتراإد  متشتتتتتتتتتتتتتتتاإتب  إتاألمتار ف  عتالماا آمن حتى ظتمت  جم نت
  إلى أر هذا المت و  اتاا  ظار ،  من عد  الت ل ناا كبير اا  يجلب اد  ، ما  لمت و  ات جديدت من الفيروسالمستتتتتتتتتمر 

أكثر اابل   لهظتلال من هو   –ولتا    أج المت و    –  وآخر مت و   من هذا اللبي تجن  الللاحات أا  فنال  .  

  

 اظار الو ا  الملدَّم  من منام  الف   النالم  . (22)
(23) WHO, “Access to COVID-19 tools funding commitment tracker”, as at 9 July 2021أيةتتاا الو ا     . اظار

 الملدَّم  من منام  الف   النالم  .
(24) Stockholm International Peace Research Institute, “World military spending rises to almost $2 

trillion in 2020”, 26 April 2021. 
 اظار الو ا  الملد م  من أظدو ا. (25)
(26) No one is secureOffice of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “ 

experts decry COVID vaccine hoarding”, 9 November 2020until all of us are secure: UN .      مفوعتت(
: خبرات األمم المت دت يستتتتتتتتنكرور اكتناا للاحات  ظتمت  جم ناا إاألمارالمت دت الستتتتتتتام   ل لوق اإلظستتتتتتتار،    أحد آمن حتى   األمم
 (.19-كوفيد
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بدأت ف  اد  إنض الدول    إلى أراا  ظار ال ال  . وهذا مثير للللق إشتتتتتتتتتتتك  خا ،  المنن    الثهث     مت و  اتال
 .بها تخة ف تدابير الف   النام 

ف  ظلها  أصتتتتتتتتب ت    الت ظاهرت وبلوماستتتتتتتت   الللاحات  اا  أيةتتتتتتتت إاستتتتتتتتت ات حظ الخبير المستتتتتتتتتل   و  -28
)الجيوستتتت استتت (  الستتتت استتتت    -  الدول لتنزيز ظفوذها الجغراف ف  ترستتتتاظ  إنض  اا  وبلوماستتتت اا  الللاحات ستتتتهح

مجال للجغراب ا الس اس      وينبغ  عد  وجوولللاحات.    المنفتالتواي    ما ينرا بلدار أخرى،  حساب  على  
بين ب ما    الواعتتتتتتتتتتتتح والنا فعلى اإليهق ب ما يتنلق إالللاحات ف  هذا األواات النفتتتتتتتتتتتتيب . و التناور  

 .(27)للجا   اا يمكن أر ية  حد الدول هو وحدا الذج

 الجرعات تلاسم عد  كفاي   )ج( 

،  منها  البلدار الت  لديها إمداوات كبيرت من ق ا  فه بدف  عتتتتتتتتتتتتتتوت النل  ال ال  ف  الللاحات،   -29
عن يريق مرفق    حا ا الجرعات  بتلاستتتتتتتتم م  مفتتتتتتتتنن  الللاحات،    هاإفةتتتتتتتت  الفتتتتتتتتفلات الثنا    الت  أبرمت

ك  ف  المشتتتتا ِّ   92 بلدار الدخ  المنخفض وبلدار الدخ  المتوستتتتد التتتتتتتتتتتتتتتتتتت  من أج  تواينها على  ‘كوفاكس’
ف    10ما   يل  عن  تلق حت ليق هد   كذلب من أج  ، و مباو ت غاف  كوفاكس لهلتزا  المستتتتبق إالشتتتترات

ل ظهاي  ف  الما   إ لو  30ما   يل  عن  ، و 2021أيلول/ستتتتتتتتتبتمبر الما   من الستتتتتتتتتكار ف  ك  بلد إ لول  
لبلتدار التدخت  المنخفض وبلتدار  مليور جرعت  إعتتتتتتتتتتتتتتاب ت    250. ولهتذا الغتايت ، توجتد حتاجت  إلى  2021عتا   

  وع . وف  هذا الفدو،  (28)ف  الما    10  التتتتتتتتتت  ت ليق هد من أج  إ لول أيلول/سبتمبر  الدخ  المتوسد  
آمن  الللاحات  أر تكور :  منفتتتتتتتتت، وه على أستتتتتتتتاس    اتخمستتتتتتتت  مباو  لتلاستتتتتتتتم الجرع  ‘كوفاكس’مرفق  

 .(29)وبكم   كبيرتف ، ، وغير مخفَّ واابل  للتواي  إسرع ، ومتاح  ف  وات مبكر وفنال ، 

امتهتا الستتتتتتتتتتتتتتاإن     أثنتاتالخبير المستتتتتتتتتتتتتتتلت  ا لتزا  التذج ا نتته مجموعت  التدول الستتتتتتتتتتتتتتب   ويهحظ   -30
المملكتتتت  المت تتتتدت لبري تتتتاظ تتتتا النامى وأيرلنتتتتدا الشتتتتتتتتتتتتتتمتتتتال تتتت ، ف  إتتتتل،  و لتتتتدت ف  كو ظو واأل بنين، الت  عُ 

التنهد  المل ا  جرع  الت  جرى مليور جرع  للال، إاإلعاف  إلى   870، إالمساهم  بتتتت  2021حزيرار/يوظ ه  
ر عن تلب   ال اج .  (30)2021شتتتتباط/فبراير ف    بها وهو  مل ا ات جرع    10النالم   إلى    بيد أر ذلب َيلفتتتتُ

 الللاحات. ت ليق اإلظفا  ف من  ، بد ا (31)للاحات كما أشا ت إ ق منام  أوكسفا  ا إمثاإ  صد

 المتفل  إالتجا تحلوق الملك   الفكري  جواظب ن م اإلعفات )و( 

ا تفتاق  ، تلتتدمتتت الهنتتد وجنوب إفريق تتا إ لتتب أمتتا  مجلس 2020تشتتتتتتتتتتتتتترين األول/أكتوبر    2ف    -31
ي  المتفتتتتتل  إالتجا ت )تريبس( التاإ  لمنام  التجا ت النالم   لل فتتتتول  جواظب حلوق الملك   الفكر المتنلق إ

  لك  واحتوا ته وعهجته 19-كوفيتدلواتايت  من فيروس من أجت  ا  ‘تريبس’على إعفتات من إنض أحكتا  اتفتاق  
ح    والتفتتتتم مات  تؤوج براتات ا خترا   الفتتتتنا    وحلوق ال ب  والنشتتتتر وحماي  المنلومات غير المففتتتَ

، إما ف  المنلول  الستتتتتتنر خلق حواجز أما  الوصتتتتتتول ف  الوات المناستتتتتتب إلى المنتجات ال ب      عنها إلى
المنتجات  إ  والتفتتتتتتتتتتتتن   والتو يد ب ما يتنلقتوستتتتتتتتتتتت   ظ اق الب ث والت وير  أما   ذلب الللاحات واألووي  أو  

  

(27) WHO, “WHO press conference on coronavirus disease (COVID-19)”, video press briefing, 10 

May 2021. 
(28) Jenny Lei Ravelo, “Tedros: support 10% vaccination push by September”, Devex, 25 May 2021. 
(29) COVAX, “Principles for sharing COVID-19 vaccines doses with COVAX”, 18 December 2020. 
 الف   النالم  . منام اظار الو ا  الملدَّم  من  (30)
(31) Al Jazeera, “G7 to donate 1 billion COVID-19 vaccine doses to poorer countries”, 11 June 2021. 
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. وعتا عتتتتتتتتتتتتتتت منام التدول المتلتدمت  يلتب التنتاال، م   (32)19-كوفيتدجتا  ت  ال ب ت  الةتتتتتتتتتتتتتترو يت  لمكتاف ت   
الو يات المت دت األمريك  . وظت ج  لذلب فشتتتتتتتتتتلت مجموع  الدول الستتتتتتتتتتب ، ف  هو  استتتتتتتتتتتثنات واحد مل و :  

 المؤات، وهو أمر مؤست للغاي . اإلعفاتامتها الساإ  واأل بنين، ف  التوص  إلى اتفاق لدعم مؤتمر 

وكما  و  -32 كلفين بو يات ف  إيا  اإلجراتات الخاصتت ، إمن فيهم الخبير المستتتل ،  النديد من الم  شتتدَّ
،   يمكن ت ليق ‘تريبس’  اتفتاق ، ابت  اجتمتاعتات مجلس2021آذا /متا س   1ف  ب تار عتا  صتتتتتتتتتتتتتتد  ف  

  ‘تريبس ’  اتفاقتلويض اد ت البلدار على تفستير عن يريق  هد  التنم   المستتدام  لمنام  التجا ت النالم    
  تفتاقالفتتتتتتتتتتتتتت ت  النتامت . ويمكن  من أامتات  ويرق التنتامت  م  أامت    م احت تاجتاتهتا اإلظمتا  ت تتدعإ ريلت   

ر وينبغ  أر    ‘تريبس’ ا حمتتتايتتت  الفتتتتتتتتتتتتتت تتت  النتتتامتتت  على ظ تتتاق عتتتالم     ُي ستتتتتتتتتتتتتت  ا كتفتتتات التتتذات     وأر ينز 
،  ( 34). وبالمث ، أعرب المدير النا  لمنام  الفتتتتتتتت   النالم   عن وعمه ل لب اإلعفات(33)األعةتتتتتتتتات لجم  

 .(35)منامات المجتم  المدظ  وهو ما فنلته

يشتتتنر الخبير المستتتتل  إاإلحباط إستتتبب جشتتت  إنض شتتتركات المستتتت ةتتترات الفتتتيد ظ   الت   و  -33
اتفاق    اإلعفتات منعلى النتديتد من التدول األعةتتتتتتتتتتتتتتات ف  منامت  التجتا ت النتالم ت  لمن   اا  تمتا س عتتتتتتتتتتتتتتغويت

و ستتتتتاإل عن احترا  حلوق اإلظستتتتتار. وكما    تذكيرها إمستتتتتؤوليتهايرى أر من الةتتتتترو ج  هو  . و ‘تريبس’ اا  شتتتتتدَّ
ات  حلوق األشتتتتتتتخا  ف  ال     ملدَّم  علىهذا الشتتتتتتتركات األ بال   تجن مجموع  من الخبرات،   ينبغ  أر  

 .(36)على حماي  براتات ا خترا  لللاحات الت  ت و ها فرض ايووأر تلب   وينبغ والف  ، 

 إلظتاج الللاحاتالهام  حار تفدير المواو الخا   )ه( 

جواظتب   اإلعفتات منالجواظتب المهمت  األخرى للنل  النتالم  ف  الللتاحتات، إخه  مستتتتتتتتتتتتتتألت     أحتد -34
على إظتاج الللاحات إستتتتبب حار  اا  عد  اد ت البلدار النام   عمل هو  لتجا ت،  حلوق الملك   الفكري  المتفتتتتل  إا

حذ ت منام    . وكما( 37)ظتاجاإل  لهذالمواو الخا  الهام   على االتفدير، الذج فرعته إنض البلدار المتلدم ،  
مكوظات يجرج ال فتتتتتتتتتول عليها من أماكن مختلف     ذاتمنتجات منلدت    ه الفتتتتتتتتت   النالم  ، فقر الللاحات  

فرعتتتتتتت  ويجرج تجم نها عن يريق ستتتتتتهستتتتتت  التو يد النالم  . وتشتتتتتتير منام  الفتتتتتت   النالم   إلى أظه إذا  
يمكن الست  رت عل ه ألر ستهست    إلى شت ت    ينمو ككرت الثلج على التفتدير، فمن الم تم  أر  اا  البلدار حار 

 . ويشنر الخبير المستل  إللق إالغ إاات هذا الليوو.(38)تتن  سالتو يد النالم   هذا 

  

(32) WTO, “Waiver from certain provisions of the TRIPS Agreement for the prevention, containment 

and treatment of COVID-19”, communication No. IP/C/W/669, 2 October 2020. 
(33) OHCHR, “COVID-19: UN experts urge WTO cooperation on vaccines to protect global public 

health”, 1 March 2021 اظار أيةاا الوث ل .E/C.12/2021/1. 
(34) WHO, “WHO Director-General commends United States decision to support temporary waiver on 

intellectual property rights for COVID-19 vaccines”, 5 May 2021. 
الو ا  المشتتتتتتترك  الملدَّم  من منام   و  (ActionAid)  من منام   آكشتتتتتتن إيد  للمنوظ   اظار، على ستتتتتتبي  المثال، الو ا  الملدَّم (35)

النفو الدول  ، والت الت النالم  من أج  مشتتتا ك  المواينين، ومنام  اإلظستتتاظيين الدول  ، ومنام  الخدم  الدول   ل لوق اإلظستتار  
(the submission of ActionAid and the joint submission of Amnesty International, CIVICUS: World 

Alliance for Citizen Participation, Humanists International and International Service for Human Rights.) 
(36) OHCHR, “No one is secure until all of us are secure”. 
 (Elizka Relief Foundationاظار الو ا  الملدَّم  من مؤسس  إليزكا لإلغاث  ) (37)
(38) Cable News Network, transcript of “Amanpour”, intervention by Dr. Soumya Swaminathan, 

WHO’s chief scientist (24 March 2021)  :متتال على الراإدhttp://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS 

/2103/24/ampr.01.html. 

http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS%20/2103/24/ampr.01.html
http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS%20/2103/24/ampr.01.html
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 ، غير المستَغ  إكفاي 19-كوفيدمكاف   جا    تكنولوج ا  إتاح  الوصول إلى  جمَّ م (و) 

الت  استتتتتتتتُت دِّثت  األيرا     تمتندوال  البن  ف   توجد أوات مهم  أخرى   تزال غير مستتتتتتتتتَغل  إكفاي  -35
.  19- جا    كوفيد مكاف   الوصتتول إلى تكنولوج ا إتاح   مجم   تتمث   ف   ستتتجاإ  الفتت    للجا     من أج  ا 
ظدات تةتتتتتتامن   ف  إيا     2020أيا /مايو  ف    منام  الفتتتتتت   النالم   وشتتتتتتركاؤها هذا المجم    واد أيللت 

شتتتتتتتتام  لم و ج    متجر عالم ل كور إمثاإ  ،  فيها  وول  من الدول األعةتتتتتتتتات  40  اهاتللنم  أارته  عالم   
ملكيتهم    تلاستموالمنتجات الفت    األخرى من أج     19-جا    كوفيدوأووات تشتخ   وللاحات  عهجات  

والمدفوع   ن  المةموظ  الجووت عن يريق التراخ   النام   الفكري  ومنرفتهم وب اظاتهم م  الشركات المفن ِّ 
  اتفاق اإلعفات منيجرج ح  مشتتتتتتكل     أر  وإلى.  (39)وال و    وغير ال فتتتتتتري  والشتتتتتتفاف   إاعتبا ات الفتتتتتت  

اا  مؤات  بتديها   أر يت ح حها   19-جتا  ت  كوفيتدمكتاف ت  الوصتتتتتتتتتتتتتتول إلى تكنولوج تا  إتتاحت    لمجم تريبس، يمكن 
المستتتتتتتت ةتتتتتتترات  إظتاج  لذلب ت فتتتتتتت  مجموعات  و أظه ينم  عتتتتتتتمن إيا  حلوق الملك   الفكري ،  إلى  اا  ظار 

، وظت ج  لذلب يمكن اياوت اإلظتاج  الخاصت  بها  ملك   الفكري خ   الاتر   لتلاستمالفتيد ظ   على حافز مال   
 كبيرت. إمكاظات ولهاالنالم  لللاحات. ويرى الخبير المستل  أر هذا األوات المبتكرت واعدت 

 النالم   والبن   الف   إلى تنزيز منام  الف   النالم   ال اج   ‘2’ 

لجا       التفتتتتتتتتتتتتتد جحق تأكيد ق اوت منام  الفتتتتتتتتتتتتت   النالم   ف   عن   أعاو المجتم  الدول   - 36
. ويجرج ا عتتتتتت ه  إندو من (40)من التلا ير الوا وت كثير ف   و  ف  منتديات شتتتتتتت ى  كار ذلب، و 19- كوفيد 

هذا المؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتت    ه يلز  تنزيز منام  الفتتتتتتتتتت   النالم  ، والرأج الستتتتتتتتتتا د هو أظ ألعمالعمل ات المراجن   
األستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتت   المتمثل  ف  تنزيز    ستتتتتتتتتتتالتهامن أج  تمكينها من أوات     الجا    اللاوم  ظهو  الم ترم  اب  

من أهدا     3إلى الهد    وهو ما يستتتتتتتتتندالفتتتتتتتت   وال فا  على ستتتتتتتتهم  النالم وخدم  الفئات الةتتتتتتتتع ف ،  
المرتب ت  إه، والت  تننكس ف  برظامج النمت  النتا  الثالث    ‘أهدا  المل تا ات الثهث و’التنم ت  المستتتتتتتتتتتتتتتتدام   

 .(41)(2023-2019عشر لمنام  الف   النالم   )

ل تمويها ت تاج منام  الف   النالم   إلى  و  -37 أر تنتمد بد ج  أا    ينبغ أج أظها   -  كاب اا   أر ُتموَّ
، من أج  عتتتمار إمكاظ   التنبؤ  النةتتتوي إكثير على مستتتاهمات    وبد ج  أكبر على المستتتاهمات ال و   ،  

للمجلس التنفيذج لمنام  الف     148إالتموي  واستتدامته. ويشتير الخبير المستتل  إلى أظه ف  الدو ت  
جرى إظشتتتتتتتتتتتتتتتات الفريق النتامت  المنن  إتالتمويت  المستتتتتتتتتتتتتتتتدا ،    ، 2021النتالم ت ، ف  كتاظور الثتاظ /ينتاير  

ينبغ  تمويلها إ ريل  مستتتتتدام ؛  و أستتتتاستتتت    الت  ه   المنام     مها جمل  أمو  من بينها )أ(    ت ديد  إلفتتتتد 
.  ( 42)التموي   يلد ِّ ن الذج ينبغ  أر  األساس  ؛ و)ج( مَ   المها مبلغ التموي  الم لوب لةمار استدام    )ب(و

، الت  ستتتت جرج تلديمها ف  الفريق النام أر تؤوج توصتتتت ات  الخبير المستتتتتل   ، ويأم   جوهري وهذا أستتتتئل   
، إلى ت ستين 2022كاظور الثاظ /يناير  نلد ف  الخامست  والستبنين لجمع   الفت   النالم  ، الت  ستتُ الدو ت  

 .(43)التموي  المستدا  للمنام 

  

 .www.who.int/initiatives/COVID-19-technology-access-poolاظار الراإد:  (39)
 وبا.، على سبي  المثال، الو اات الملدَّم  من أسترال ا وأظدو ا وأو وغواج وكاظار (40)
 اظار الو ا  الملدَّم  من منام  الف   النالم  . (41)
(42) WHO, “WHO sustainable financing: options for the consideration of the Working Group”, 

document EB/WGSF/1/3, 24 March 2021. 
، عن التزامها  المستتتتتتتتتدا اظار الو ا  الملدَّم  من استتتتتتتتترال ا الت  أعربت فيها، إفتتتتتتتتفتها عةتتتتتتتتواا ف  الفريق النام  المنن  إالتموي    (43)

 بت سين استدام  تموي  منام  الف   النالم   وببنات منام  اوي  وملتد ت على جم   المستويات.



A/HRC/48/58 

GE.21-10888 12 

إشتتتتتتأر   7-74ذلب، يهحظ الخبير المستتتتتتتل  إاهتما  ارا  جمع   الفتتتتتت   النالم     عن  وفةتتتتتتها  -38
اا  فريل ستتتتتتجاإ  لها، والذج أظشتتتتتأت ب ه الجمع    تنزيز تأهب منام  الفتتتتت   النالم   لل وا   الفتتتتت    وا 

فتت  عامها    دول األعةتتاتوللبتلديم تلرير إاإلجراتات الملترح  ألماظ  منام  الفتت   النالم     ُيكلَّتاا  مخفتتَّ
تنار ب ه جمع   الفتتتتتتتتتتتت   النالم    ك   لاا،  حستتتتتتتتتتتتبما يكور مناستتتتتتتتتتتتبالفاعل  من غير الدول،    فيها وللجهات

 . وهو يت ل  إلى مداو ت الفريق النام .(44)ها الخمسين إند الما  الخامس  والسبنور ف  وو ت

وا ستتتتتجاإ    للجوا حلتأهب  المنن  إابتلرير الفريق المستتتتتل   اا  أيةتتتتاا  وي  د الخبير المستتتتتل  علم -39
ف  إجرات استتتتنراض    للبدت،  2020، الذج أُظشتتتن بنات على يلب جمع   الفتتت   النالم   ف  أيا /مايو  لها

لخبرات المكتستتتب  والد وس  كذلب لو   19-جا    كوفيدلومستتتتل  وشتتتام  لهستتتتجاإ  الفتتت    الدول    م ايد  
لمستتلب . ووجد الفريق المستتل  حللات عتع ف  لاا  استتنداو، وتلديم توصت ات لت ستين اللد ات  االمستتفاوت منه
التموي . وكار ظاا   ف  نل   وب  واتستتم ا ستتتنداو إند  ا تستتاقستتلستتل  التأهب وا ستتتجاإ .  إف  ك  ظل    

أر  ، و الجاظبأر منام  الفتتتتت   النالم   كاظت عتتتتتع ف  اا  أيةتتتتت  الفريق  . ووجدللغاي اا  ومتهاوظاا إ يئالتنب ه  
الق اوت الستتتتتتت استتتتتتت   النالم   كاظت غا ب . ووجد  أر  المستتتتتتتاوات و   اظندا أوت إلى تفاام  اد ا ستتتتتتتتجاإ  للجا     

، إما ف  ذلب ما يل :  إشتتتتتتتأظها  ات تستتتتتتتت ق اتخاذ إجراتات عاجل الخبير المستتتتتتتتل  أر النديد من التوصتتتتتتت 
إلى أعلى مستتتتوى من الق اوت الستتت استتت   عن يريق جمل  أمو   للجوا ح   ف  مستتتتوى التأهب وا ستتتتجاإ   )أ(

؛  وال كومات ألخ ا  الفت    النالم   إق اوت  ؤستات الدول  مواجه  اإظشتات مجلس  ب   المستتوى ل  من بينها
نام  الف   النالم   من ا ع ه  بدو  ق اوج وتنا م  وتنس ل  ف  الجواظب التشغيل    )ب( تمكين مو

عن المشتتتتتريات    الارو حا ت ال وا   ألج جا    وور ت م  المستتتتؤول   ف  منام  ف  ستتتتتجاإ   من ا 
راقب  من أج  م  المراقب وستري     خة ف ال رك عالم  جديد  منلومات وتنب ه )ج( إظشتات ظاا   وواإلمداوات؛  

أحتدث األووات الرام ت ؛   ويستتتتتتتتتتتتتتتختد ، يلو  على الشتتتتتتتتتتتتتتفتاب ت  الكتاملت  من جتاظتب جم   األيرا ،  الوعتتتتتتتتتتتتتت 
ل تا ت  للتتأهتب  إته جم  تمويت  إعتتتتتتتتتتتتتتاف  موثوق  إغ ت  الجوا ح    لمواجهت وول   تمويت  إظشتتتتتتتتتتتتتتات مرفق   )و(و

أظه ينبغ   التشتتتتتتتتديد على. ويوو الخبير المستتتتتتتتتل  (45) ستتتتتتتتتجاإ من أج  االتموي  الستتتتتتتتري     ولتدبير   الجوا ح
من جاظب  المشتتا ك  ال ق ق      وعتتمارلجم   البلدار ف  أج ك ار جديد متوخى،   المتستتاوجعتتمار التمثي   

الخبير المستتتتتل  عن وستتتتيتاإ   الفتتتت    النالم  .    لملترل لألخ ا  مجلس االف    وخاصتتتت لمجتم  المدظ ،  ا
لجمع   الفت   النالم     ا ستتثنا     الدو توصت ات الفريق المستتل  ف  حول تالت  ستتدو  كثب المنااشتات  

 .2021تشرين الثاظ /ظوفمبر نلد ف  الت  ستُ 

تنزيز المتنلل  بآخر من المناول    يتمث  جزت    ستتتتتتت ،  (46)الو اات الملدَّم ف  إنض  وكما لوحظ   -40
الواحدت لمنام  الفتتتت   النالم  ، والذج  الكامل  لنهج الفتتتت      المواصتتتتل  ف ا ستتتتتجاإ  الفتتتت    النالم    

المتندوت إالتواصتتتتت   الل اعات    برامج وستتتتت استتتتتات وتشتتتتترينات وب وث تلو  ف  إيا ها  يدعم تفتتتتتم م وتنفيذ
 يواظ ت   اللت ليق ظتتا ج أفةتتتتتتتتتتتتتت  للفتتتتتتتتتتتتتت ت  النتامت ، إمتا ف  ذلتب متا يتنلق إمكتاف ت  األمراض  اا  والنمت  منت
ومكاف     -  من حيوار إلى إظستتتتتتتار  تلفز رعتتتتتتت   عوام  مم  أج األمراض المندي  الت  تستتتتتتتببها  -  المفتتتتتتتد  

فريق الخبرات الرب      إقظشتتتتتتتتتاتالفتتتتتتتتتدو، يرحب الخبير المستتتتتتتتتتل  ا  . وف  هذ(47)ملاوم  المةتتتتتتتتتاوات ال يوي 
تؤوج إلى    يمكن أرت سين فهم ظهو  واظتشا  األمراض الت    إغ  المستوى المننى بنهج الف   الواحدت،  

 إليها. يتوص  الجوا ح، ويت ل  إلى النتا ج الت   إيهق

  

  .من منام  الف   النالم  الملدَّم اظار الو ا   (44)
(45) Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response, main report and accompanying work, 

 May 2021.  الراإدوالوثا ق متاح  على :https://theindependentpanel.org/mainreport/. 
 الو اتين الملدَّمتين من استرال ا وكولومب ا. اظار (46)
(47) WHO, “What is ‘One Health’?”, 21 September 2017. 
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 الجوا حمناهدت  ‘3’ 

، إما ف  ذلب منام      س حكوم  ووكال  وول    25، أصتتد  ما مجموعه 2021ف  آذا /ما س   -41
الشتتتتام   نهج  المن أج  إبرا  مناهدت وول   إشتتتتأر الجوا ح من أج  تنزيز اا الفتتتت   النالم  ، ظدات مشتتتتترك

  الفتتتتتموو إاات ، وتنزيز اللد ات الوين   واإلال م   والنالم   واللد ت على  ستتتتترها وللمجتم  إأستتتتترالل كوم  إأ
، على  أمو  من بينهالت ستتتتتتتين اا كبير اا  تد  مالتناور الدول     يشتتتتتتتم  تد  مهذا النهج  و .  المستتتتتتتتلبل  الجوا ح  

والتواي  الم ل ار واإلال م ار والنالم ار  ؛ واإلظتاج  والب وثالب اظات؛    ؛ وتلاستتتتتتتتمستتتتتتتتبي  المثال؛ ظام اإلظذا  
التشتتتتتتتتخ    وستتتتتتتتا    ، مث  الللاحات واألووي  و المةتتتتتتتتاوت للجوا ح  ال ب  األووات  النام  و   ألووات الفتتتتتتتت  

. وأوصتتتتتتتتى الفريق المستتتتتتتتتل  ف  وات  حق إاعتماو مناهدت وول   للتأهب  (48)ال ماي  الشتتتتتتتتخفتتتتتتتت   وأجهزت
 .(49)لها وا ستجاإ للجوا ح 

ألظام   ا إذ ُيكم ِّ ق مته المةتتتتتتتتتتتاف ،  إلى  اا  ويؤيد الخبير المستتتتتتتتتتتتل  اعتماو مث  هذا الفتتتتتتتتتتتب، ظار  -42
ف    ينبغ  أر تجرج هذا الفتتتتتب   حولي ذ  من أر أج منااشتتتتت    بيد أر الخبير المستتتتتتل الفتتتتت    الدول  .  

، فستتتت كور من جوا حالف  صتتتت اغ  مناهدت إشتتتتأر  اا  إيا  جمع   الفتتتت   النالم  ، وإذا جرى المةتتتت  ُادم
جم   الدول األعةتتتتات والمنامات   تشتتتتم إجرات عمل   تشتتتتاو  واستتتتن  ومفتوح  وحق ق  ،   للغاي   الةتتتترو ج 

عن عتتتتتتتتتتتتتتغوط  اا إنيتد،  هتذا الجهتات من الجنوب النتالم التدول ت  اإلال م ت  والمجتم  المتدظ ، إمتا ف  ذلتب 
ذلب، ستتت كور من المهم أر يشتتتير هذا الفتتتب الجديد   عن  وفةتتتها .  (50)صتتتناع  المستتتت ةتتترات الفتتتيد ظ  

لدول إ ماي  حلوق اإلظستتتتار وال ريات األستتتتاستتتت   أثنات  الواان  على اصتتتتراح  إلى ا لتزامات ذات الفتتتتل   
وال ق ف  حري  التنبير، إما ف  ذلب الوصتول    ؛ال ق ف  ال  اتو الجا   ، إما ف  ذلب ال ق ف  الفتت  ؛  

ف  ا عتبا  م ن  الفئات  الفتتتتتتتتب  أخذ  ي. وبالمث ، ينبغ  أر  (51)لخفتتتتتتتتوصتتتتتتتت  إلى المنلومات؛ وال ق ف  ا
  ،وكبا  الستتتتتتتتتتتتن   ،واأليفال والشتتتتتتتتتتتتباب  والبنات،من الجا   ، أج النستتتتتتتتتتتتات  اا  المذكو ت أعها األكثر تةتتتتتتتتتتتتر  

  والهوي  الجنستتتتاظ   وحامل   والمي  الجنستتتت  ومغاير   ور ومزووجو والمثل ات والمثلي  ،اإلعاا   وواألشتتتتخا  ذو 
 اللجوت. وملتمسووالمهاجرور والهجئور  ،والشنوب األصل   واألال ات ،الجنسينصفات 

 متعدد األطرافالاالقتصادم  - االجتماعي التعافي -2 

اياوت  من  أام  ويور عالم   كبرى و حدوث  ،   بد من تجنب منفتتتتتتتتتااتفتتتتتتتتاوج   تنا   لت ليق   -43
مواين عتتتتتتتتنت  على أر يوعتتتتتتتتَ  ف  ا عتبا  ما يوجد من ال يز المال  للبلدار المتةتتتتتتتتر ت من الجا   ،  

وت  كما  و إالديور.    ب ما يتنلقالبلدار النام     للدول،   إآثا  الديور الخا ج     المنن    المستتتتتتتتتتتتتلل  تالخبير شتتتتتتتتتتتتدَّ
  وخاصتتتتت لكام  إجم   حلوق اإلظستتتتتتار،  التمت  اف     يتفتتتتتت  بها من التزامات مال   وول   أخرى عليها، وما

التموي  ف  حا ت  تلديم  ، و ينبغ  أر يشتتك  تجميد ستتداو الديور ال لوق ا اتفتتاوي  وا جتما    والثلاب  ،  
من صتتتندوق أووات الدول والمؤستتتستتتات الدول    اا جزت  إلغات الديور عمل ات  ال وا  ، وإعاوت ه كل  الديور، و 

. ويرحب الخبير المستتتتتتتتتل  (52)أج  منالج  اةتتتتتتتتايا الديور إستتتتتتتترع  ، منف  هذا الفتتتتتتتتدو  والل ا  الخا 
  

(48) WHO, “COVID-19 shows why united action is needed for more robust international health 

architecture”, 30 March 2021. 
(49) Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response, COVID-19: Make It the Last 

Pandemic (Geneva, 2021). 
 الملدَّم  من الجمهو ي  النرب   السو ي  وكوبا ومو يشيوس، ومن منام   آكشن إيد  ومؤسس  إليزكا لإلغاث . الو ااتاظار  (50)
الدول  ،  ( والو ا  المشتتترك  الملدَّم  من منام  النفو  XUMEK)جمع   تنزيز حلوق اإلظستتار وحمايتها  اظار الو ا  الملدَّم  من   (51)

 والت الت النالم  من أج  مشا ك  المواينين، ومنام  اإلظساظيين الدول  ، ومنام  الخدم  الدول   ل لوق اإلظسار.
(52) OHCHR, “COVID-19: UN expert warns of debt crisis for poorer States, calls for relief and reform 

of international debt architecture”, 26 October 2020. 
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الجهات المختلف   ها حتى اآلر  تالمنن  إقاام  ظاا  وول  ويملراي  ومنفتتتتتتتتتتتتت إالتدابير ال ا    الت  اتخذ
المفتل  ، إما ف  ذلب صتندوق النلد الدول  والبنب الدول ، للتخة ف من آثا  األام ، والت  جرى  صتاحب 

 .(53)ا ف  تلريرا السابقإنةه ب ار

، إند عدت أشتتتهر من  2021وعلى وجه الخفتتتو ، أعلن صتتتندوق النلد الدول ، ف  آذا /ما س   -44
مل ا  وو   من   650تخفتتتتت    عن المفتتتتتل  ،   ظشتتتتتاط الدعوت الذج اامت إه كثير من الجهات صتتتتتاحب 

النالم  من الجا       التناف وعم    إلفتتد، المنروف  إاستتم حلوق الستت ب الخاصتت ،  أموال احت اي  ال وا   
  للبلدار  وذلب بتكمل  أصتتتتتتول ا حت اي لناا  ا اتفتتتتتتاوج النالم   إلى استتتتتتيول  إعتتتتتتاب    تلديم  عن يريق  

إلى  اا الخبير المستتتتتل  بهذا اللرا  الها ، مشتتتتير . ويرحب (54)بلداا  190األعةتتتتات ف  الفتتتتندوق البالغ عدوها  
 .2008ف  أعلاب األام  المال   لنا  تخف   حلوق س ب خاص  اا أيةأظه جرى 

إلى عتتتتتتتتتتتتمار تخة ف عبت الديور    الهاو ينرب الخبير المستتتتتتتتتتتتتل  عن وعمه الكام  لإليا   و  -45
منتااشتتتتتتتتتتتتتتتهتا  جرى التذج ااترحتته األمم المت تدت. وينتمتد اإليتا  على مبتاو  اللتد ت على ت مت  التديور الت   و 

عم  أويس أإاإا، والت  تنكس أفةتتتتتتتتتتتتت  المما ستتتتتتتتتتتتتات  ف  خ      وأووِّعتوا تفاق عليها ف  األمم المت دت  
حح  الديور ف  صتتتندوق النلد الدول  والبنب الدول .    الت  يلو  عليهاالكامن    :  ما يل    المباو هذا    وتوعتتت 

وأظه  من  وح  حا ت الديور الت    يمكن ت ملها؛  عن يجب على المدينين والدا نين تلاستتم المستتؤول      أظه
ومتفاَوض    منام وفنال وعاولمناستتتتتتتتتتب من حيث التوايت و  على ظ وه كل  الديور    ينبغ  أر تجرج إعاوت

ا ن النا ،  إ ستتتتن ظ  ؛ وينبغ  أر تهد  تستتتتويات الديور إلى استتتتتناوت اللد ت على ت م  الدي   عل ه وأر تنز 
لد  أكبر من المستتتتتاوات، وأهدا  التنم    الملترر إاد ت البلدار على ت ليق التنم   المستتتتتتدام ، والنمو  اا  أيةتتتتت

 ثهث  المراح :ف  هذا الفدو ظه ج  وااُترلالمستدام . 

ف  تنفس   لل  متستتتتتتتتتتتت   إغ   توفير   إارا  وات مؤات لتستتتتتتتتتتتتديد الديور  -  األولىالمرحل    )أ( 
عن يريق آل   متفق عليها ) بما عن يريق شتهاوت من صتندوق    إلى ذلب  لجم   البلدار الت  ت تاج  ال ال

وصتتتتتتتتتتتتتتول إلى األستتتتتتتتتتتتتتواق.  إمكاظ   اللديها  يوجد الت    يزال    تلديم الدعم إلى البلدارالنلد الدول (، وكذلب  
فهم أفةتتتتت  لمدى  التوصتتتتت   إلى  األام  و   الد ج  النم ل  منالوات المؤات فترت توات حتى اظتهات   وستتتتتيت ح

 بها؛ تأثر البلدار

لستتداو الديور،    المؤاتا ستتتجاإ  الفو ي  لألام  والوات    وعهوت على  -  الثاظ  المرحل    )ب( 
إلى تفاام مستتتتتتتتتتتتتتويات  اد أو ى    19-تأثير كوفيد  إالنار إلى أره للديور،  تخة ف موجَّ   ُي َتم  أر يلز  إجرات

أهدا  التنم   المستتتتتتتتتتتتتتدام  الموجووت حتى من أج  ت ليق الديور المرتفن  واحت اجات التموي  غير الملبات  
 الجا   ؛ ت رأاب  أر 

الديور الدول   لمن  حا ت التخلت    بن  منالج  اللةتتايا اله كل   ف    -  الثالث المرحل    )ج( 
 .(55)ل    وااتفاوي  م وَّ عن السداو الت  تؤوج إلى أامات مال

مرت أخرى على أر المؤستتتستتتات    التشتتتديدوف  هذا الفتتتدو، يرى الخبير المستتتتل  أر من المناستتتب   -46
المال   الدول   يجب أر تتخذ جم   التدابير الهام  لمن  إستتتتتاتت استتتتتتخدا  األموال الت  تخفتتتتتفتتتتتها للدول  

كور لستوت استتخدا  األموال  ت  إذ ُي تَم  أر.  (19-)كوفيد  على أستاس يا   للتفتدج ألام  فيروس كو وظا
  

 .49، الفلرت A/HRC/45/28الوث ل   (53)
(54) International Monetary Fund, “IMF Executive Directors discuss a new SDR allocation of US$650 

billion to boost reserves, help global recovery from COVID-19”, 23 March 2021. 
(55) United Nations, “Debt and COVID-19: a global response in solidarity”, 17 April 2020, pp. 7–8  األمم(.

 (.2020ظ سار/أبري   17 ، : استجاإ  عالم   متةامن 19-كوفيدجا    الديور و المت دت،   



A/HRC/48/58 

15 GE.21-10888 

. وهو يرحب إستتتتتتلستتتتتتل  من (56)الفئات عتتتتتتنفاا أشتتتتتتد  هذا عوااب وخ م  على الستتتتتتكار الم تاجين، و  ستتتتتت ما 
التدابير الت  عزاها صتتتتتتتتتتندوق النلد الدول  ف  أعلاب الجا   ، إما ف  ذلب م الب  الدول األعةتتتتتتتتتتات ف  

إةمار استخدا  المساعدت ال ا    للغرض الملح للغاي     ايا الملدَّم  منهاالنو إا لتزا  ف  خ اإات    الفندوق 
ت تتديتتد تتتدابير إوا ت المتتال تت  النتتامتت   بالمتمثتت  ف  حتت  األامتت  ال تتال تت  وعتتد  ت ويلهتتا إلى أغراض أخرى، و 
ر علىومكاف   الفستتتتتتاو وغستتتتتتي  األموال الت  يمكن أر تتخذها البلدار وور   لمدفوعات  ا  غير مبرَّ   أر تؤخ 

. غير أظه يهحظ الشتتتتتتتتتتتواغ  الت  أثا تها إنض جهات المجتم  المدظ  الفاعل   (57)الم لوب  إشتتتتتتتتتتتك  عاج 
يأم  أر يجدو صندوق  هو  . و (58)تُنفَّذ إشك  عع ف  ا لتزامات الت  تنهدت بها البلدار المتلق    ومفاوها أر

 ظهاي  الم ا  السكار الم تاجين. أمواله ف  تُفيدعمار أر الرام   إلى النلد الدول  جهووا 

من ق ا  المؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات المال   الدول   إفرض أج تدابير  إلوت وي ذ  الخبير المستتتتتتتتتتل  مرت أخرى  -47
  ف  ستت اق التناف ، إما ف  ذلب  19-إشتتروط اللروض ف  ستت اق جا    كوفيد  ُتلَ قف  المستتتلب    تراجع  

تدابير  فرض  عن   ، فةتتتتها التنا م    إلغات الليووا اتفتتتتاوج الهحق. وتشتتتتم  هذا التدابير الخفتتتتخفتتتت  و 
اياوت الةتتتتتتترا ب ف  م اول   تت لب  تخة ةتتتتتتتات كبيرت ف  اإلظفاق النا  و/أو  إجرات  التلشتتتتتتتت، الت  تت لب  

لنمو ا اتفاوج. ومن بين المتةر ين إشك  غير متناسب من لتمكين  الللس  رت على ويور الل ا  النا  و 
واألشتتتخا  المفتتتابور    ،وكبا  الستتتن  ،واألشتتتخا  ذوو اإلعاا   ،والشتتتباب  ،لواأليفا  ،هذا التدابير النستتتات

  ،والمهاجرور والهجئور   ،واألال ات النرق    ،والشتتتتتتتتنوب األصتتتتتتتتل    ،إفيروس ظل  المناع  البشتتتتتتتتري /اإليدا 
 .(59)والنايلور عن النم 

إجرات  اا  من المهم أيةتتتتتتتتتتيكور  إالجا   ،  اا  من أج  اياوت ال يز المال  للبلدار الت  تأثرت ستتتتتتتتتتلبو  -48
إصتتتتتهل شتتتتتام  للناا  الةتتتتتريب  النالم  ف  أارب وات ممكن، على الن و الذج أشتتتتتا  إل ه األمين النا   

. وف  هذا الفتتتدو، يشتتتير الخبير المستتتتل  إلى  (60)ا اتفتتتاوجوالتنم   ف  الميدار  الستتتابق لمنام  التناور  
إشتتتأر اإلصتتتهل    علد اتفاق وول بدعم    2021حزيرار/يوظ ه   5ب  ف   ارا  وا ات مال   مجموع  الدول الستتت

متندوت الجنس ات على وف  ظفيبها الناول من الةرا ب ف  البلدار  الالةريب  النالم ، ما يجبر الشركات  
  1ف   . وحا  هتتذا ا تفتتتاق (61)ف  المتتتا تت   15  يلتتت  عن    عتتالم   منتتتدلإفيهتتتا،    تبتتتاشتتتتتتتتتتتتتتر أعمتتتالهتتتاالت   

المتنلق بتتآكت  الوعات    الجتام اإليتا     اةتتتتتتتتتتتتتتا  ت  أعةتتتتتتتتتتتتتتات ف  وو يت اا  بلتد 130 بتتأييتد 1202تموا/يول ته  
ف  الميدار ا اتفتتتتتتتتاوج    منام  التناور والتنم  ، وهو اإليا  المشتتتتتتتتترك بين (62)نل  األ بالبالةتتتتتتتتريب  و 

بيد أر الخبير .  (63)وا ات مال   مجموع  النشرين  2021تموا/يول ه    10ف    والذج أارامجموع  النشرين،  و 
بينما ،  ا تفاقالمفتتتتل   من أر    الجهات صتتتتاحب الت  أعرب عنها عدو من   يشتتتتا ك ف  الشتتتتواغ   المستتتتتل 
الملتا   البلتدار الغن ت  ف     إتالنار إلى أظته ستتتتتتتتتتتتتت فيتد،  إتالفنت خ وت مهمت  إلى األمتا ، غير متواار   يشتتتتتتتتتتتتتتكت 

  

 .65، الفلرت A/HRC/45/28الوث ل   (56)
(57) IMF, “How the IMF is promoting transparent and accountable use of COVID-19 financial 

assistance”, fact sheet, 17 February 2021. 
(58) Human Rights Watch, “IMF: scant transparency for COVID-19 emergency loans”, 30 March 2021 . 
 منام   آكشن إيد  للمنوظ .. اظار أيةاا الو ا  الملدَّم  من 50-41، الفلرات A/HRC/45/28الوث ل   (59)
(60) Angel Gurria, “An overhaul of the global tax system can wait no longer”, The Guardian, 29 April 2021. 
(61) G7UK, “G7 finance ministers agree historic global tax agreement”, 5 June 2021. 
(62) OECD, “130 countries and jurisdictions join bold new framework for international tax reform”, 1 

July 2021. 
(63) G20, “Italian G20 Presidency, Third Finance Ministers and Central Bank Governors meeting”, 

communiqué, 10 July 2021. 
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مت  من. ولم يتأختذ ا تفتاق ف  ال ستتتتتتتتتتتتتتبتار على وجته الخفتتتتتتتتتتتتتتو  المل(64)األول ’فريق األ بن    ترحتات الملتدَّ
  ‘األفريل  إلوا ت الةتتتترا ب   ىالمنتد’و  ‘الدول   والتنم    النلدي الشتتتتؤور  إ  والنشتتتترين ال كوم  الدول  المنن 

.  ( 65)متندوت الجنستتتتتتتت اتاللموا  النشتتتتتتتتاط التجا ج للشتتتتتتتتركات  اا  جم   األ بال النالم   وفل  والدا    إلى تواي 
الفريق الرب    ’. وف  الواا ، وعتا  ه  أات  إكثير ممتا ينبغ ف  المتا ت    15  ظستتتتتتتتتتتتتتبت  وعهوت على ذلتب، فتقر

المستتتتتتتتتوى المنن  بتنزيز المستتتتتتتتاتل  والشتتتتتتتتفاب   والنزاه  ف  الشتتتتتتتتؤور المال   الدول   من أج  ت ليق خ   
وف   .  (66)ف  الما    30و  20إلى فرض عريب  شركات عالم   على األ بال بنسب  تتراول بين ‘  2030 عا 

الرأج اللا   إأر اإلصتتهل الةتتريب  الدول  يتنلق بتجديد الستت اوت  ف  ، يشتتا ك الخبير المستتتل   ظهاي  األمر 
عتتتمار   إغ  تناور، وأر أفةتتت  منتدى لت ليق هذا الهد  هو األمم المت دت،  اياوت العن يريق    الةتتتريب  

 .(67)الشمول والشفاب   على الفنيد النالم 

ل لوق اإلظستتار، له أهم   لة ف من الفتتكوك الدول    كفله  ي  كماا جتماع ،  وال ق ف  الةتتمار   -49
لندات اتخاذ إجراتات الذج  أعرب الخبير المستتل  ف  هذا الفتدو عن وعمه    وادافتوى ف  ست اق التناف .  

الملر  الخا  المنن  إالفلر المدا  وحلوق اإلظستتتتار ف  تلريرا األخير إلى مجلس حلوق اإلظستتتتار،   وج هه
  ور المكلفور الستتاإل  ف  ذلبمفتتل  ، إمن  الموجه  من جهات شتتتى صتتاحب لذج يكر  النداتات الستتاإل   وا

 إغ  إظشتتتتتات صتتتتتندوق عالم  لل ماي  ا جتما   ،  والت  تدعو إلى  بو يات ف  إيا  اإلجراتات الخاصتتتتت ،  
 ، فقر إظشتتتتتتتتات  مستتتتتتتتاعدت البلدار على حماي  ستتتتتتتتكاظها من الجوا ح ف  المستتتتتتتتتلب . وكما ذكر الملر  الخا

ظل  التموي  الذج تناظ   عن صتتتتتتتتتندوق عالم  لل ماي  ا جتما   ، كآل   مال   وول   جديدت، ستتتتتتتتت نوض  
وسُ شج   الت  تسنى إلى عمار ال د األوظى من ال ماي  ا جتما    لسكاظها،    بلدار الدخ  المنخفضمنه 
ما يتماشتتتتتتتتتى م  المنايير الدول  ، وور  حماي  اجتما    اا م  على ال لوق إ  ظامإظشتتتتتتتتتات    على  البلدار  هذا

عبت مال  يهدو اد تها على ت م    عن واو الفتتتتتتتدمات المفاجئ   ُتستتتتتتتفر ا عتتتتتتت را  إلى الخو  من أر  
  على   ستتت    ملتَرل. ويرى الخبير المستتتتل  أر إظشتتتات صتتتندوق عالم  لل ماي  ا جتما    هو  (68)التكال ف

ادمته  لما  2021   هحزيرار/يوظ  19. وهو يرحب إاعتماو مؤتمر النم  الدول  ف   أر تتبن اا  تندوي  األيرا 
وهو  مار ا جتماع (،  إشتتأر ال ماي  ا جتما    )الةتت  من ارا  ملتَرل واستتتنتاجاتلجن  المنااشتت  المتكر ت  

  وإجرات منااشتتتتتتتتاتبدت  إلى    ، ا دت ف  مجال ال ماي  ا جتما     ، إاعتبا هامنام  النم  الدول    ارا  يدعو
ل ماي  ا جتما   ، يمكن أر  عالم  لإشتتتتتتتتأر ملترحات ملموستتتتتتتت  آلل   تموي  وول   جديدت، مث  صتتتتتتتتندوق  

يرى أر هذا  هو  . و (69)ليق ال ماي  ا جتما    الشتتتامل   ويدعم جهوو تنبئ  الموا و الم ل   من أج  ت يكم ِّ 
 ويأم  أر يؤوج إلى اتخاذ إجراتات حاسم  إشأر هذا اللة   األساس  . ،الت و  مشج 

  

 Oxfam, “OECD Inclusive Framework agrees two-pronged tax reform and 15اظار، على ستتتتتتبي  المثال: (64)

percent global minimum tax: Oxfam reaction”, 1 July 2021؛ وكذلبSouth Centre, “Statement by the 

South Centre on the two pillar solution to address the tax challenges arising from the digitalisation 

of the economy”, 7 July 2021. اظار أيةاا الو ا  الملدَّم  من منام   آكشن إيد . 
(65) Alex Cobham, “G20 could improve on ‘one-sided’ global tax reform”, Financial Times, 11 June 

2021. 
(66) Oxfam, “OECD Inclusive Framework agrees two-pronged tax reform and 15 percent global 

minimum tax: Oxfam reaction”. 
(67) Alex Cobham, “G20 could improve on ‘one-sided’ global tax reform”. 
 .66، الفلرت A/HRC/47/36الوث ل   (68)
(69) International Labour Organization, Record of proceedings, document ILC.109/Record No. 7A, 18 

June 2021, para. 21 (c). 
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ف  حا ت ال وا    إلى األخذ بدخ  أستتتتتاستتتتت  للجم    الخبير المستتتتتتل   ينار ذلب،   عن  وفةتتتتتها  -50
  تلجا   ، على الن و الذج وع المترتب  على اثا  المدمرت  أحد التدابير الر  ستتتتتتتت   للتخة ف من اآلعلى أظه  

للدول، وما يتفتتتتت  بها من التزامات مال   وول   أخرى  إآثا  الديور الخا ج     المنن    المستتتتتتلل  تالخبير   إل ه
 .(70) ال لوق ا اتفاوي  وا جتما    والثلاب  وخاص التمت  الكام  إجم   حلوق اإلظسار، ف   عليها،

مث  النلوبات   -  من التأثير المتفاام للتدابير اللستتتتتتتتتري  اأُلحاوي اا  أيةتتتتتتتتتالخبير المستتتتتتتتتتل  وي ذ     -51
ا  الت  تفرعتتتتتتتها وول  أو مجموع  وول على وول   ا اتفتتتتتتتاوي  أو الستتتتتتت استتتتتتت   أو المال   أو التجا ي  المنو ِّ 

  اإلظترظت  علىاا المنلووت مؤخر الندوت  ف  عل ه    التشتتتتتتتتتتتتديدجرى   على ظ و ما   ،  ف  ستتتتتتتتتتتت اق الجا  - أخرى 
على النام الفتتتت    الوين      األحاوي تأثير التدابير اللستتتتري     والمشتتتتا  إليها أعها، والت  أوا ها هو، إشتتتتأر

وغيرهم من لبلدار النام   المستتهدف ، وخاصت  على صت   و فاا النستات واأليفال واألشتخا  ذوج اإلعاا   ل
  3. وف   (71) ستتتتب ارعلى ااا   والوا وت    الو ااتاألشتتتخا  الذين هم ف  حا ت عتتتنت، وكذلب ف  إنض  

التمت     ف الستتتتتلب  للتدابير اللستتتتتري  ا ظفراوي     إاألثر  وعت الملر ت الخاصتتتتت  المنن  ،  2020ظ ستتتتتار/أبري   
لدول  من جاظب استتتتتتتتتتتتتتجاإ  اإلظستتتتتتتتتتتتتاظ    إ لوق اإلظستتتتتتتتتتتتتار إلى  ف  جم   النلوبات األحاوي  الت  تنرا  ا 

  19-الرعتايت  الفتتتتتتتتتتتتتت  ت  لتديهتا من مكتاف ت  جتا  ت  كوفيتد  ظاملنلوبتات، من أجت  تمكين  المفروض عليهتا ا
م  خبرات آخرين، وستل ت الةوت  إا شتتراك    ،هذا الدعوتاا   حلالملر ت الخاصت   . وجدوت  (72)وإظلاذ األ وال

. وينتلد الخبير المستتل  أر التدابير اللستري   (73)النلوبات   تجدج فتيهعلى أر ا ستتثناتات اإلظستاظ   من 
ف ، تتنا ض م   الستتتتتتتتتتتكار المدظيور ف  البلدار المستتتتتتتتتتتتهدَ   أج  كار،واب  ،  أو ا  عبئها ، الت  يت م األحاوي 

وت ب ه الجمع   ال75/181يشتتتتتتير إلى ارا  الجمع   النام   هو  جوهر تندوي  األيرا . و  نام   ، الذج شتتتتتتدَّ
تتنتتا ض م  اللتتاظور التتدول  واللتتاظور اإلظستتتتتتتتتتتتتتتاظ  التتدول  وميثتتاق   ا ظفراويتت على أر التتتدابير اللستتتتتتتتتتتتتتريتت  

  19-إأر جا    كوفيد  وستتتتتتتتل متالمت دت واللواعد والمباو  الت  ت كم النهاات الستتتتتتتتلم   بين الدول،   األمم
ا ظفراوي  على التمت  إجم   فئات    للتدابير اللستتتتتتري  األج وال ويل   األج   اللفتتتتتتيرت    التأثيراتكشتتتتتتفت عن 

 .(74)ال لوق المدظ   وا اتفاوي  وا جتما    والثلاب  

ذلب، يرى الخبير المستتل  أر من المناستب الرجو  إلى مشترو  إعهر األمم المت دت   عن  وفةتها  -52
كما و و ف  ب ار  و زيد الجا    ال ال   من أهميته. ت، الذج  (75) لوق اإلظستتتتتتتتار والتةتتتتتتتتامن الدول المتنلق إ

م  الخبير المستل  المنن  إ لوق اإلظسار والتةامن الدول ،  إا شتراك  الخبير المستل  من مشترك صد   
على الةتتترو ت الم لل     األذهارقذا جرى اعتماو مشتتترو  إعهر األمم المت دت، فستتت ستتتاعد ذلب على تركيز ف

  إيجاو على  كما ستتتت ستتتتاعدلمما ستتتت  التةتتتتامن الدول  ف  النةتتتتال من أج  إعمال حلوق اإلظستتتتار للجم  ،  
  

(70) OHCHR, “‘An immediate human rights response to counter the COVID-19 and the global recession 

ahead is an urgent priority,’ says UN expert”, 20 March 2020  (،مفوع   األمم المت دت السام   ل لوق اإلظسار  
  اللاو والركوو النالم     19-جا    كوفيدحلوق اإلظستتتتتتار لمواجه   اللا م  على   ا ستتتتتتتجاإ  الفو ي    أحد خبرات األمم المت دت يلول:

 (.2020آذا /ما س  20 ، ه  إحدى األولويات المل  
 (.Philpot, Paul and Sterlingاظار الو اات الملدَّم  من الجمهو ي  النرب   السو ي  وكوبا ومن ’فيلبوت وبول وستيرلينغ‘ ) (71)
(72) OHCHR, “UN rights expert urges Governments to save lives by lifting all economic sanctions amid 

COVID-19 pandemic”, 3 April 2020( .،إحدى خبرات حلوق اإلظستتار    مفوعتتت   األمم المت دت الستتتام   ل لوق اإلظستتتار 
  3 ،  19-ف  جم   النلوبتات ا اتفتتتتتتتتتتتتتتتاويت  وستتتتتتتتتتتتتتد تفشتتتتتتتتتتتتتت  جتا  ت  كوفيتدإتاألمم المت تدت ت تث ال كومتات على إظلتاذ األ وال بر 

 (.2020ظ سار/أبري  
(73) OHCHR, “UN experts: sanctions proving deadly during COVID pandemic, humanitarian 

exemptions not working”, 7 August 2020( .،مم المت دت:   خبرات األ  مفوعتتتت   األمم المت دت الستتتتام   ل لوق اإلظستتتتار
 (.2020آب/أغس س  7 ،   تجدج فتيها ستثناتات اإلظساظ     ،19-النلوبات ُتثبت أظها فتاك  وسد تفش  جا    كوفيد

 من المن وق. 12من الديباج  والفلرت  4، الفلرت 75/181ارا  الجمع   النام   (74)
 ، المرفق.A/HRC/35/35الوث ل   (75)
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ار النالم   إند  للاظور غير الملز  من أج  عتمار ت ستن حال  حلوق اإلظستمن موا و امو و إعتاف  حيوج  
باا اعتماو هذا اإلعهر المهم ت و  س كور . و (76)الجا     للغاي  ف  الس اق ال ال . إهاا مرحَّ

 الجارحة والتحديات العالميةتحديات في سياق  بتعددية األطرافاعتبارات أوسع للناو   -3 

ت المجتم  المدظ  الفاعل  ف  إالنم  ال يوج الذج تلو  إه جها  يوو الخبير المستل  أر يشيد أو ا  -53
خدمات أستتتتتتتاستتتتتتت  ، مث  الرعاي     ظلت هذا الجهات تلد ف  ظ  ظرو  صتتتتتتتعب  للغاي ،  فستتتتتتت اق الجا   .  

والرول  والتةتتتتتتتامن    اللد ت على الفتتتتتتتموومباو     عاكستتتتتتت  بذلب،  إلى ذوج ال اج الفتتتتتتت    والغذات والمأوى  
عن   عتبرت هذا الجهات حكوماتها مستتتتتتؤول ا الت  يجستتتتتتدها المجتم  المدظ  إشتتتتتتك  جمي . كما    المجتمع  
ال وا   الوا و  المتفت  إاستتخدا  التموي     تالفت    غير الكاب   ف  كثير من األح ار، و صتد  ااستتجاإاته

ل لوق    ظاوت بتوفير ال ماي  الكامل مكاف   الفستتتتتتتاو، و/أو  وذلب من أج  من المؤستتتتتتتستتتتتتتات المال   الدول    
.  المؤات  التلييدي  به موجب  ا     التدابير  متفتتدي  لل، إنينها الستت اق  اإلظستتار وال ريات األستتاستت   ف  هذ

ف  كثير من ال ا ت، إما ف  ذلب    ، استتتتتتتُتهدفت هذا الجهاتوظت ج  لجهوو جهات المجتم  المدظ  الفاعل 
لرااإ  والترهيب والتهديد والتجريم وا عتلال وا حتجاا. وينتلد الخبير المستتتتتتتل  أظه  إخةتتتتتتاعها لعن يريق  

  على أظهإلى المجتم  المدظ     والجهات األخرى صتتتتتتتتتتتاحب  المفتتتتتتتتتتتل  ينبغ  أر تنار الستتتتتتتتتتتل ات الوين    
 .(77)للجا    التفد جالشريب األكثر ق م  ف  

بَّه جتم  المدظ  ف  النمل ات المتندوت األيرا ، ظُ وب ما يتنلق بتأثير الجا    على مشتتتتتتتتتتتا ك  الم -54
  عنهاالخبير المستتتتتتتتتتتتتتتلت  إلى أر يرا ق مشتتتتتتتتتتتتتتا ك  المجتم  المتدظ  ف  مجلس حلوق اإلظستتتتتتتتتتتتتتار اد أايلتت  

  وشتتتتتتتتتكت.  اد أُع يت مروظ  أكبر الدول األعةتتتتتتتتتات    إالنار إلى أر  حستتتتتتتتتبما أُفيد،  خهل الجا   ، األولوي 
الوصتتتتتتتتتتتتتتول إلى  إمكتتاظ تت  ف  تتتأكيتتد ال را ق، و  منهتتا حتتدوث تتتأخيراتجواظتتب منامتتات المجتم  المتتدظ  من  

، وظل  المنلومات المتنلل   اللغوجالزمن  ، وإمكاظ   الوصتتتتتتتتتتتول    والمستتتتتتتتتتتا   المتنلل  إالمنايقالمنلومات،  
  متندوت األيرا . ال هذا اللةتتتتتايا على المنتديات األخرى تن بق   ، على األ جح . و ( 78) الرستتتتتم    إالمفاوعتتتتتات غير 

المشتتتا ك  عن ُإند لمنامات المجتم  المدظ  األصتتتغر، الت       أتالوف  حين أر استتتتخدا  التكنولوج ا اد  
ال ذ   على الستتتتفر ف  بلداظها األصتتتتل  ، فقر  اا  ايوولب األموال الهام  للستتتتفر إلى جن ف أو الت  تواجه تتم

الوصتتتتتتتول إلى  لديها إمكاظ    جم   جهات المجتم  المدظ  الفاعل   ل ستتتتتتتت  هو أظه    الوعتتتتتتت ا  ف  هذ  الواجب
هذا المشا ك . ويوافق الخبير المستل  على أر مشا ك  منامات المجتم  المدظ  عن من   فتتمك ناإلظترظت  

وبفتتتتتتتتتف   األخرى المتندوت األيرا ،    والم اف يدعو مجلس حلوق اإلظستتتتتتتتتار،  هو  إند إ اج  إلى تنزيز، و 
أر تكور  ، وبالتال ،  للجم   عام ، جم   النمل ات ا ستتتتتتتشتتتتتتا ي  لألمم المت دت، إلى أر تكور أكثر شتتتتتتمو ا 

جم   الجهات  والمشاو ات المستلبل   من أج  تمكين   للدو ات  شك  مختلد، عن يريق اعتماو  أكثر شفاب  
 .(79)للمشا كين اآلخرين البدظ المشا ك  عن إند، إاإلعاف  إلى ال ةو  من المفل    صاحب 

  

(76) OHCHR, “UN expert urges adoption of draft declaration on international solidarity”, 6 May 2020  .
 أحد خبرات األمم المت دت ي ث  على اعتماو مشتترو  اإلعهر المتنلق إالتةتتامن    مفوعتت   األمم المت دت الستتام   ل لوق اإلظستتار،)

 (.2020أيا /مايو  6الدول  ، 
(77) CIVICUS, “State of civil society report” (May 2020   مت  من مجلس أو وبتا، والو ا . اظار أيةتتتتتتتتتتتتتتاا الو ات  الملتدَّ

(، ومنام  اإلظستتتتتتاظيين  CIVICUSالمشتتتتتتترك  الملدَّم  من منام  النفو الدول  ، والت الت النالم  من أج  مشتتتتتتا ك  المواينين )
 الدول  ، ومنام  الخدم  الدول   ل لوق اإلظسار.

(، ومنام   CIVICUSلمشتتتتتترك  الملدَّم  من منام  النفو الدول  ، والت الت النالم  من أج  مشتتتتتا ك  المواينين )اظار الو ا  ا (78)
 اإلظساظيين الدول  ، ومنام  الخدم  الدول   ل لوق اإلظسار.

دول  ، والت الت النالم  من أج   اظار أيةتتاا الو ا  الملدَّم  من منام   آكشتتن إيد ، والو ا  المشتتترك  الملدَّم  من منام  النفو ال (79)
 (، ومنام  اإلظساظيين الدول  ، ومنام  الخدم  الدول   ل لوق اإلظسار.CIVICUSمشا ك  المواينين )
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كتتار لتته تتتأثير على اتتد ت الوفوو على إجرات    حةتتتتتتتتتتتتتتو يتت ومن المؤكتتد أر عتتد  وجوو اجتمتتاعتتات  -55
  إليهاأكثر حدت إالنسب  هو  منامات المجتم  المدظ     الخل  الذج حدث ألعمال  بيد أر.  (80)مفاوعات فنال 

الجا    إلى تفاام ال واجز    تهذا المنامات، أوفف  حال   ذلب،   عن  وفةتتتتتتتتتتها إستتتتتتتتتتبب م دووي  موا وها.  
إال فتتتول على  اا  يتنلق أيةتتت  األمر   ، ولكن(81)تأشتتتيرات وخولوالمرتب   إال فتتتول على   من اب الموجووت  

، إستتتتتتتتبب المما ستتتتتتتتات المنيب  للجن  المنن    (82)مركز استتتتتتتتتشتتتتتتتتا ج لدى المجلس ا اتفتتتتتتتتاوج وا جتماع 
 .(83)إالتففي  االت  جرى توث لهو  إالمنامات غير ال كوم  ،

نمل تات المتنتدوت  اليتمثت  أحتد ال لول المبتكرت الم روحت  لزيتاوت مشتتتتتتتتتتتتتتا كت  المجتم  المتدظ  ف  و  -56
ُيلتَرل أر  لمجتم  المدظ . و شتتؤور األمم المت دت ف  تنيين مبنوث  ب   المستتتوى لألمم المت دت للاأليرا   

كلت بت ديد  يُ أر  اتفتتتتتتتتتتتتال مركزي  ف  مناوم  األمم المت دت و  كجه ينم  الشتتتتتتتتتتتتخ  المكلت بهذا الدو   
  أكثر شتمو ا لهجتماعات  ، والةتغد من أج  عمل ات علد  والتغل ب عليهاالنوا ق الت  ت ول وور المشتا ك   

. وف  هذا الفتتتتتتتتتتتتتتدو، ينرب  (84)المجتم  المدظ  والجمهو    التواصتتتتتتتتتتتتتت  م   األمم المت دت إلى  ، ووف  للجم  
ظ ن   للجم   الفتتتاو ت عن منام مستتتتل  عن وعمه الكام  للدعوت إلى ال وكم  النالم   الشتتتامل   الخبير ال
إلى  ظدات   جهمجموع  وشتتتتتتبك  من المجتم  المدظ  من جم   أظ ات النالم. ووُ   171أيدتها      والت الشتتتتتتنوب

ذ استتتتترات ج   أوستتتت   تنيين مث  هذا المبنوث، الذج ينبغ  أر يناصتتتتر تنفيباألمم المت دت والدول األعةتتتتات  
ف  هذا  هو ينتلد،  . و (85)مشتتتتتتتتتتتتتا ك  الناس وأصتتتتتتتتتتتتتوات المجتم  المدظ   أما األمم المت دت    لفتح أبواباا  ظ اا

للشتتتباب ف  النمل ات المتندوت األيرا ، ويرحب   الهام المشتتتا ك     وتأمين تنزيز إالمث   الفتتتدو، أظه ينبغ  
ظشتتتتتتات  إل  ُيجرج م اكاتلمنن  إالشتتتتتتباب، الذج ينبغ  أر مكتب مبنوث األمين النا  لألمم المت دت ا  إأعمال

 .(86)لمجتم  المدظ شؤور األمم المت دت للمبنوث منفب 

تأثير الجا    على تموي  المجتم  المدظ ،  وه  تشتتغ  إال الخبير المستتتل     وتوجد مستتأل  أخرى  -57
. وهو يخشتتتتتتتتتتتتتتى أر يلو  هؤ ت المتاظ ور بت ويت  هتذا  (87)ظهو هتاإتالمختاير ابت   اا  التذج كتار إتالفنت  م فوفت

و ستتتتجاإ  الفتتت    وا اتفتتتاوي . وكما  إلى جهوو ااألموال   منستتتق اإلغاث  ف  حا ت ال وا   خهل    شتتتدَّ
،  2020كاظور األول/ويسمبر  ف    الت  ُعلدت،  19-لجا    كوفيدا ستثنا    للتفد ج  لجمع   النام   وو ت ا

على المجتم     المرتكزتمنامات المجتم  المدظ  وال فا  عليها، وخاصتتتتتتتتتت  تلب   من المهم ا ستتتتتتتتتتتثما  ف ف
 .(88)آخذ ف  ا ظكماشميزاظ    ظ  حيز الم ل ، ف  

  

 اظار الو ا  الملدَّم  من األ جنتين. (80)
نفو الدول  ، والت الت النالم  من أج   اظار أيةتتاا الو ا  الملدَّم  من منام   آكشتتن إيد ، والو ا  المشتتترك  الملدَّم  من منام  ال (81)

 (، ومنام  اإلظساظيين الدول  ، ومنام  الخدم  الدول   ل لوق اإلظسار.CIVICUSمشا ك  المواينين )
(، ومنام   CIVICUSاظار الو ا  المشتتتتتترك  الملدَّم  من منام  النفو الدول  ، والت الت النالم  من أج  مشتتتتتا ك  المواينين ) (82)

 ين الدول  ، ومنام  الخدم  الدول   ل لوق اإلظسار.اإلظساظي
 .81-72، الفلرات A/69/365اظار، على سبي  المثال، الوث ل   (83)
(، المنروض ف  الو ا  المشتتتتتتتتتتتتترك  الملدَّم  من منام   CIVICUSاظار موات الت الت الدول  من أج  مشتتتتتتتتتتتتا ك  المواينين ) (84)

 أج  مشا ك  المواينين، ومنام  اإلظساظيين الدول  ، ومنام  الخدم  الدول   ل لوق اإلظسار.النفو الدول  ، والت الت النالم  من 
(85) We the Peoples, “Call for inclusive global governance”, 23 April 2021. 
 إيد  ومؤسس  آ يي  الدول  . اظار الو اتين الملدَّمتين من منام   آكشن (86)
اظار الو ا  المشتتتتتتتتتتتترك  الملدَّم  من منام  النفو الدول  ، والت الت النالم  من أج  مشتتتتتتتتتتتا ك  المواينين، ومنام  اإلظستتتتتتتتتتتاظيين   (87)

 الدول  ، ومنام  الخدم  الدول   ل لوق اإلظسار.
(88) President of the General Assembly, “Special session of the General Assembly in response to the 

COVID-19 pandemic”, 9 March 2021    19- كوفيد  لجا      للتفتتدج   ا ستتتثنا      النام    الجمع     وو ت     ، )   س الجمع   النام ،   
-www.un.org/pga/75/wp-content/uploads/sites/100/2021/03/ PGA(. متتال على الراإد:  2021  آذا /متا س 9

letter-Summary-of-UNGASS-on-COVID-19.pdf. 

http://www.un.org/pga/75/wp-content/uploads/sites/100/2021/03/%20PGA-letter-Summary-of-UNGASS-on-COVID-19.pdf
http://www.un.org/pga/75/wp-content/uploads/sites/100/2021/03/%20PGA-letter-Summary-of-UNGASS-on-COVID-19.pdf
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ظ ن   ظاوت يهما منام ن اللذين  ن اآلخري  ن المؤستتتتتتتتستتتتتتتتيي  التغييري  اا  ويؤيد الخبير المستتتتتتتتتل  أيةتتتتتتتت -58
عتتمار أر تكور استتتجاإاتها   إلفتتدشتتا ك   وتمثيل  ،  وتاا  جن  األمم المت دت أكثر اظفتاح   من أج الشتتنوب

 للت ديات النالم   ال ال   والمستلبل   أكثر فنال  .

، على غرا  ظموذج ا ت او األو وب ،  ‘ آل   مباو ت المواين النالم  ’ هو إظشتتتتتتتتتات   هذين التغييري ن وأول   - 59
من أج   ا هتما  النالم     موعتتتتتت  الناس من تلديم ملترحات إشتتتتتتأر اللةتتتتتتايا الر  ستتتتتت    من شتتتتتتأظها تمكين والت   

يةتا  إلى جدول أعمال   أر ف  هذا الفتدو  ل  على أعلى مستتوى ست است . ويلترَ   إجرات إشتأظها اتخاذ  منااشتتها ثم  
 . ( 89) منين من التأييد الشنب  أوظى  يف  إلى حد    ملتَرل أج    مجلس األمن   الجمع   النام  أو 

الثاظ  هو إظشتتتتتتتتات جمع   برلماظ   لألمم المت دت أو جمع   برلماظ   عالم   تستتتتتتتتمح إقشتتتتتتتتراك  والملترل   - 60
تنم  الجمع   كهيئ  تمثيل   أر  ول األعمال وصتتتتتتتتتن  اللرا  ف  األمم المت دت. و ا ممثلين منتخبين ف  وعتتتتتتتتت  جد 

أوعتتتتتتتتتتتتتح   . وكما ( 90) وجهات النار النالم   ف  اا  واستتتتتتتتتتتتتن اا  تتنوع وهيئ   ااب  ، تربد الناس إاألمم المت دت وتنكس  
ايد المنااشتتتتتت  لنلوو وواف  عنه    الملتَرل المكلت الستتتتتتابق إالو ي ، الذج أعرب إالمث  عن وعمه للمباو ت، ظ  هذا  

الجمع   النام  إموجب تجريه تفتتتتتتتتتتتويت  ب  إظشتتتتتتتتتتتات الجمع   األمين النا  الستتتتتتتتتتتابق إ رس إ رس غال . ويمكن  
 . ( 91) المت دت  اتفاق يرب ها إاألمم تُت َب  إ على أساس مناهدت وول   جديدت،  من الميثاق، أو    22 الماوت 

  23إصتتتتتتتتتتتتتتهل آخر متنتتتدو األيرا  يتتتال اظتاتتتا ا هو إصتتتتتتتتتتتتتتهل مجلس األمن. وف   ويوجتتتد   -61
إغ ت  يهق النتا  ف  جم   أظ تات النتالم  عتالم  إللوات  اا مهمت ظتدات، وجته األمين النتا   2020آذا /متا س  

اا  بلتد  180 حا  هتذا النتدات إموافلت . ومنتذ ذلتب ال ين، 19-إع تات األولويت  الكتاملت  لمكتاف ت  جتا  ت  كوفيتد
يهحظ  الخبير المستتتتتتتتتتتتتتتلت   بيتد أر.  (92)ومهيين المواينين النتالميين  ومنامت  مجتم  متدظ ومنامت  إال م ت  

لتأييد هذا  (،  2020)2532اعتماو ارا ا  حتىأكثر من ثهث  أشهر،    تاج إلىاد احأر مجلس األمن  إاست ات  
أر هذا ولي  آخر على    ومن  أيه.  أمر يدعو إلى ال يرت  يرى الخبير المستتتتل  أظه  الندات األستتتاستتت ، وهو ما

من للمستاتل ،  اا وفنال   وشتفاب   وخةتوع   جنله أكثر ويملراي   وتمثيللال اج  إلى إصتهل مجلس األمن  
إلصتتتهل الت  أيللها  إلى اف  هذا الفتتتدو الدعوات المتكر ت هو يؤيد  اليو . و   الواا  اللا مأج  مواتمته م   
أيللها  ف  هذا الفتتدو  ، وآخر وعوت  (93)ف  المنفتتب ستتلفه من بينهم،  المت دثينمن   لة فعلى مر الستتنين 

توى ف  مجلس األمن إشتتتتتتتتتأر وعم  منااشتتتتتتتتت   ب ن  المستتتتتتتتت  أثنات  2021أيا /مايو     س الجمع   النام  ف   
هذا اإلصتتتتتتتهل هو ف  إيا    لمتاإن    س الجمع   النام  أر أظستتتتتتتب منبر   ومن  أج.  (94)تندوي  األيرا 

 للغاي  أر تناَلج إشتك  حاستم. ومن الةترو ج  (95)المفاوعتات ال كوم   الدول   إشتأر إصتهل مجلس األمن
ت ليق  ، و واياوت عةتوي  وتمثيل   هذا الهيئ المتنلل  إاستتخدا  حق النلض،    اللا م  منذ أمد يوي اللةتايا  

 .(96)، إما ف  ذلب المجتم  المدظ غير ال كوم  لجهات الفاعل  من جاظب االمشا ك  الهاوف  

  

(89) We the Peoples, “Call for inclusive global governance”. 
 المرج  ظفسه. (90)
 .55، الفلرت A/HRC/37/63، والوث ل  25-23، الفلرات A/68/284الوث ل   (91)
(92) United Nations, “Now is the time for a collective new push for peace and reconciliation”, 23 March 

 (.2020آذا /ما س  23لدفن  جديدت جما    من أج  ت ليق السه  والمفال   ، )األمم المت دت،  حار الوات 2020 
 .46، الفلرت A/68/284الوث ل   (93)
(94) United Nations, “Security Council upholds role of multilateralism in a complex world”, 7 May 2021  

 (.2021أيا /مايو  7)األمم المت دت،  مجلس األمن يؤيد وو  تندوي  األيرا  ف  عالم منلد ، 
التتتتراإتتتتد:   (95) -www.un.org/pga/75/2021/01/25/intergovernmental-negotiations-on-security-councilاظتتتتاتتتتر 

reform/. 
(96) Stimson Center, Beyond UN75: a Roadmap for inclusive, Networked and Effective Global 

Governance (Washington, D.C., June 2021). 
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المجلس ا اتفتتتتتتتتتتتتتتاوج   واألمم المت تدت إ تاجت  إلى اإلصتتتتتتتتتتتتتتهل ه ويوجتد جهتاا آخر من أجهزت -62
تتداخ     للشتتتتتتتتتتتتتتواغت على متدى علوو. وتشتتتتتتتتتتتتتتمت  اللةتتتتتتتتتتتتتتايتا المثيرت    مراجنتاترى عتدت  وا جتمتاع ، التذج أج
. ومن المهم تنزيز (97)التنستتتتتتتتتتيق بين لجار المجلس، والتموي  الهمركزج   وا فتلا  إلىا ختفتتتتتتتتتتاصتتتتتتتتتتات،  

 ف  التناف  من الجا   .اا    س  فاعها يكور  لك المجلس 

المال   الدول   من أج  توستت   وتنزيز مستتتوى   إصتتهل المؤستتستتاتاا  ويؤيد الخبير المستتتل  أيةتت -63
الت   ف  هذا المؤستستات،  ويملراي   وشتامل  للجم    صتن  ارا    عمل  ت ليق   إلفتدمشتا ك  البلدار النام    

  هو والتناف    الجا    ال ال التناف  من  . و (98)ناا  وول  ويملراي  ومنفتتلأحد المكوظات األستاست     ه 
 .أكبر إكثير من المشرو   اا ُيةة ار على هذا الم الب  اد  ا اتفاوج 

إشتتتتتأر ال وكم     2023عا   ف  يؤيد الخبير المستتتتتتل  الدعوت إلى علد مؤتمر ام  عالم   اا،  وأخير  -64
الزخم لمواجه  الت ديات المذكو ت أعها    إليجاوفرصتتتتتتتتتتت  جيدت  وه  ام  ينتبرها،  للجم    النالم   الشتتتتتتتتتتتامل 

 .(99)حات الملترح ف  اإلصه والبدت

 االستنتاجات والتوصيات -رابعاً  
في هذا الوقت الذم يش  اد اض  طرابات  بيرة، حيع دتعر  م اود تعددية األطراف ذاته لتاددد   -65

من الض       رورم تبني تعددية  يكون  التحور وال دتوقف عند الحدود،   دواص       لفيروس   وحيع دوجدكبير،  
  19- وفيدجارحة لمن أجل االس      تجابة للجميع،   باتباع نْاج أكثر فعالية وأكثر ش      موالً أطراف متجددة،  

القيادة  الناس واحتراد حقوق اإلنس ان في قل  هذ  العملية. ويس تلزد هذا المس ع     وجعل،  ااوالتعافي من 
وااللتزاد الكامل والمشار ة المستمرة ًا،   افي   ة تمويلً من جان  أمم متحدة قوية وممول  والتنسيق العالميين

المجتمع  ًا،  وليس آخر ًا من جان  الدول األعض    اء والمتس    س    ات المالية الدولية والقطاع الخا ، وأخير 
 هذا النضال. فيأساسي هو حليف الذم  المدني

الع المية    الزخم المتجمع داخ ل الجمعي ة الع ام ة ومجلس حقوق اإلنس         ان وجمعي ة الص         ح ةو  -66
بص   ورة التاددد الوجودم للجارحة والحاجة إل  تبني تعددية األطراف والتعاون والتض   امن الدوليين  حول
في  أن يس        ود الوحيد لازيمة الجارحة دنب ي أن يس        تمر و   الطريقًا ا جميعباعتباره ال لبس فياا كاملة

 نااية المطاف.

للت ل    عل  التح  دي  ات    في الواقعال  ذم ال دتزعزع ض         رورم  المتع  دد األطراف  وه  ذا االلتزاد   -67
، التي قد  المس   تقبليةوقبل  ل ش   يء ت ير المناو، ومواجاة الجوار    أوالً وهي  العالمية األخرى الجارية،  

 .غير البعيدوالتي ستأتي بل شك في المستقبل ًا تكون أكبر حجم

في المرة القادمة وللبناء بشكل أفضل وأكثر قدرة  ًا  ن أفضل استعداد الجارحة فرصة للعالم ليكو   وتتي   - 68
 حاسم.  بشكل   وينب ي اغتناد هذ  ال رصة عل  الصمود، مع تحقيق نياد دولي ديمقراطي ومنص . 

  

 المرج  ظفسه. (97)
أظها عندما اجتم  م  مدير ’فريق األ بن  والنشتتتتتتتتتتتترين  اظار الو ا  الملدَّم  من كوبا. هذا مستتتتتتتتتتتتأل  ُادمت إحاي  إلى الخبير إشتتتتتتتتتتتت  98))

 .2019‘ ف  واشن ن الناصم ، ف  أيا /مايو الدول   والتنم   النلدي الشؤور إ ال كوم  الدول  المنن 
(99) Stimson Center, Beyond UN75. 
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الجاات المختل ة  من روح مواص لة الحوار البناء الذم أجرا  مع ًا انطلق  ،يود الخبير المس تقلو  -69
د التوص    يات العامة التالية، باإلض    افة إل  الملحيات  المص    لحة منذ  ص    احبة بداية فترة والدته، أن يقد ِّ

 المختل ة الواردة في التقرير.

دوص   ي الخبير المس   تقل بأن تتعاد الدول األعض   اء، بص    تاا ال ردية وبص    تاا أعض   اء في   -70
 المتسسات والايئات الحكومية الدولية، بالقياد بما دلي:

، فيما دتص  ل 19-مبادرة تس  ريع إتاحة أدوات مكافحة جارحة  وفيد يلس  د فجوة تمو  )أ( 
 في أقرب وقت ممكن؛ بجميع ر ارزها،

 ؛اتممارسات دبلوماسية اللقاحلو  اتوضع حد لقومية اللقاح )ب( 

بغي  ة    19- وف  اكس إلت  اح  ة لق  اح  ات  وفي  دللتبرع بجرع  ات لمرفق   جاود أكبرب  ذل   )ج( 
 المحددة؛ المستاَدفاتتحقيق 

الحص         ول في الوق ت  إمك اني ة  ات  اق تريبس لض         م ان إع  اءات منالموافق ة عل    )و( 
 المناس  عل  المنتجات الطبية الميسورة التكل ة، بما في ذلك اللقاحات واألدوية، في أقرب وقت ممكن؛

 إلنتاج اللقاحات؛اللزمة رفع الحير عن تصددر المواد الخاد  )هت( 

  للجوار لتأه   المعني باال ريق المس      تقل    إجراءات عاجلة بش      أن توص      ياتاتخاذ   )و( 
 ؛والتمكين لاامنيمة الصحة العالمية لالتمويل الكافي  وخاصة، واالستجابة لاا

 ناج الصحة الواحدة لمنيمة الصحة العالمية؛لالدعم الكامل  )ا( 

ن إجراء عملية معاهدة بش    أن الجوار ، ض    ما  بوض    ع مش    روعفي حالة اتخاذ قرار  )ل( 
تش  اور واس  عة وم توحة وحقيقية في إطار جمعية الص  حة العالمية، بما في ذلك جميع الدول األعض  اء  

من  المجتمع الم دني ، المجتمع الم دني، بم ا في ذل ك  وهو أمر مام،  و  ذل ك  والمنيم ات ال دولي ة اإلقليمي ة
ذات  المعاهدة    وض مان أن تكون عن ض  و  ص ناعة المس تحض رات الص يدالنية، ًا بعيدالجنوب العالمي،  

 نللخطر، بمًا تعرض    في القانون الدولي لحقوق اإلنس    ان، مع التر يز عل  ال ئات األكثر   أس    اس متين
ن  و والمثليات والمثلي   ،اإلعاقة  وواألش خا  ذو   ،و بار الس ن  ،واألط ال والش باب  والبنات،في ذلك النس اء  

والش     عوب األص     لية   ،ص      ات الجنس     ين  وة وحاملالاوية الجنس     اني  والميل الجنس     ي وم ادر   وومزدوج
 اللجوء؛ وملتمسون ون واللجئ ووالمااجر  ،واألقليات

تتمكن جميع   لكيإجراء الت ييرات اللزمة عل  اإلص    لح الض    ريبي العالمي المقترح   )ط( 
 العملية؛ لاذ ، من الحصول عل  نصيباا العادل نتيجة العالمي البلدان، بما في ذلك بلدان الجنوب

 إنشاء صندوق عالمي للحماية االجتماعية والمساهمة فيه بشكل جوهرم؛ )ج( 

 ؛في حاالت الطوارئ  للجميعدخل أساسي  إيجاد )ك( 

من جان  التي تعرقل االس      تجابة اإلنس      انية   األحاديةرفع جميع التدابير القس      رية   )ل( 
 ؛الم رو  علياا عقوباتلدول ا

 حقوق اإلنسان والتضامن الدولي؛ب  المتعلقحدة اعتماد مشروع إعلن األمم المت  ) ( 

 ؛الوقت المحددألمم المتحدة في إل  االمالية  اتقديم مساهماتا )ر( 

مزاول  ة األعم  ال الا  ام  ة التي يقود با  ا  ض         ي إل   بيئ  ة آمن  ة ت  إيح  اد  ض         م  ان   )س( 
 المدني؛ لمجتمعا
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تحديات االس   تجابة لمعاملة جاات المجتمع المدني ال اعلة  ش   ر اء أس   اس   يين في   ) ( 
 أو عل  األقل الح اظ عليه؛ التحديات العالمية األخرى، وزيادة تمويلاللجارحة و ا

لمجتمع المدني، وآلية لمبادرة المواطن  ش تون امبعوث لألمم المتحدة لمنص    إنش اء   ) ( 
 العالمية، وجمعية برلمانية لألمم المتحدة أو جمعية برلمانية عالمية؛

لمجتمع المدني والش   باب في عمليات من جان  ا ة ال عالة والاادفة  ض   مان المش   ار  ) ( 
 التشاور المتعددة األطراف، بما في ذلك عن طريق تمكينام من المشار ة عن بعد؛

تأش   يرات لمتس   س   ات متعددة األطراف، تيس   ير إص   دار في حالة الدول المس   تض   ي ة   )ق( 
 علة؛جاات المجتمع المدني ال الفي الوقت المناس   الدخول

اللجن ة المعني ة ب المنيم ات غير الحكومي ة مم ارس         اتا ا المعيب ة  أن ت نايض         م ان   ) ( 
 بالحصول عل  مر ز استشارم لدى المجلس االقتصادم واالجتماعي؛ دتصل فيما

وتمثيل )ش(  وفع   الي   ة وش             افي   ة    ي   ةإص         لح مجلس األمن لجعل   ه أكثر ديمقراطي   ة 
 للمساءلة؛ اً وخضوع

 تقويته؛ بغيةإصلح المجلس االقتصادم واالجتماعي  )ت( 

إص  لح المتس  س  ات المالية الدولية من أجل توس  يع وتعزيز مس  توى مش  ار ة البلدان   )ث( 
 .في هذ  المتسسات وشاملة للجميعديمقراطية عملية صنع قرار تحقيق  بغيةالنامية 

 ا دلي:بم المتسسات المالية الدوليةبقياد دوصي الخبير المستقل  -71

الج ارح ة عن طريق التعليق المتق ت المت أث رة ب الحيز الم الي للبل دان  مواص         ل ة زي ادة   )أ( 
 وإل اء الددون؛ ،وإعادة هيكلة الددون  ،والتمويل الطارئ  ،للددون 

ص  ة عل  أس  اس اتخاذ جميع التدابير اللزمة لمنع إس  اءة اس  تخداد األموال المخص     )ب( 
 ؛19-للستجابة ألزمة  وفيد طارئ 

د  ض   مان أال دتدم الدعم   )ج(  والتعافي    19- وفيدفيروس  جارحة  أثناء االس   تجابة لالمقد 
 اإلن اق العاد. تخفيضات فيإل   امنا

 يانات القطاع الخا   و  المس    تحض    رات الص    يدالنيةش    ر ات  بقياد دوص    ي الخبير المس    تقل   -72
 بما دلي:األخرى 

إل  أن يكون  لضمان  الخاصة باا حقوق الملكية ال كرية    إع اءات منالموافقة عل    )أ( 
يحتاجون إل  منتجات طبية ميس     ورة التكل ة، بما في ذلك اللقاحات واألدوية، الحص     ول    في وس     ع َمن

 المناس  في أقرب وقت ممكن؛ التوقيتعلياا في 

ال   لص   19-جارحة  وفيدمكافحة  الوصول إل  تكنولوجيا  إتاحة  مجمع    االست ادة من )ب( 
 .البلدان التي هي في أمس الحاجة إل  اللقاحات

 جاات المجتمع المدني ال اعلة بما دلي:بقياد دوصي الخبير المستقل  -73

 مواصلة عملاا الااد في التصدم للجارحة والتحديات العالمية األخرى؛ )أ( 

 المية.الع مواصلة المشار ة بنشا ، أو السعي إل  المشار ة، في عمليات الحو مة )ب( 
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