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 مجلس حقوق اإلنسان 
 الدورة السابعة واألربعون 

 2021تموز/يوليه   9 -حزيران/يونيه  21
 من جدول األعمال  10و 2البندان 

 ق اإلنسان األمم المتحدة السامية لحقوالتقرير السنوي لمفوضة 
 السامية واألمين العام  وتقارير المفوضية

 المساعدة التقنية وبناء القدرات 

الددور المحوري للددولدة ال الت دددددددددددي للجواحا و يرطدا من حدا ت ال وار    
ال دددددددحيةا والعواما ا  تماقية وا مت دددددددالىة المترت ة عل   ل ا من      

 نسانبالتنمية المستدامة وإعمال  ميع حقوق اإل النهوض 

 *تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 موجز  
يتمثل  اللدوا المروال لولدوللل الل الحواغي وا رنلا من حلاوا الاوااي اليلللللللللللللريلل    و للللللللللللل    

ت عوى الد اع عن إجراءاا تسللللللمي ااو للللللتحاال ا للللللتحاالح  ويل    محال اليللللللرل م  الرر     ن   الو  
ثقافيل وحمايتها وإعمالها، م  إيلء احترام الرقوق او تيللللللللللااعل واوجتما يل وال حقوق اإلنسللللللللللانك وي ن   ل  

انتمام اا  لوتغايل اليلللريل الللللامول والرماعل اوجتما يل لوحمي  ااعت اانما اثن تن نافت تن    جمي  جهوا 
يل والسللليا للليل مث  ه، عسلللتوزم  ل  اع لللاح التمسللل  االرقوق المدن الو ت ن سللل  او لللتحاال والت نا والت ا  ك و   

 ؤون ال امل والرق    حريل الت ب ر والرق    حريل تكوين الحمعيااك الرق    الملااثل    الل 

و د  للللانم عدم او للللتثماا عوى نرو ثاف    الو اء االتزاماا حقوق اإلنسللللان إلى حد ثب ر      
تكثف الدول ا للتثماانا      تيللاااا الوينيل عوى اليللمواك ليا، ين غ  ان إ لل اف  داا الن م اليللريل واو  

اعلل اوجتملا يلل، الاوعتملاا عوى نمهود موحلدا ومت لداا األيراف تقوم عوى الت للللللللللللللامنك  ن م اليلللللللللللللرلل والرمل 
وتتاوا نيه الخاواا تحديد اإلاااا السلللللللليا لللللللليل والليااا لوو اء ااولتزاماا الت   ا تها الدول اموجا  انون  

 ك 2030 امل ل ام إياا اال التنميل المستد  حقوق اإلنسان و   
 

__________ 

 النلر اوعتياال ل روٍف اااجل عن إاااا الحهل المقدمل لهكاتُّ ق عوى نلر نيا التقرير ا د تاايخ  *
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 مقدمة - و ا  
إلى م و للل األمم المتردا السللاميل لرقوق اإلنسللان  44/2يوا محو  حقوق اإلنسللان     رااه   -1

وبالتلللللللاوا عوى نااق من ومل األمم المتردا،  اح ان تحرل، من الل ال م     إياا الحهوا المبيولل حالي 
ص منهلا البولدان النلاميلل، للدعم جهوانلا الراميلل إلى ت زيز  عخ  لللللللللللللليملا ملا م  اللدول، تق يملاح للحتيلاجلاا، وو

وحماعل حقوق اإلنسلللللان والررياا األ لللللا للللليل    التيلللللدل لوحواغي وا رنا من حاوا الاوااي اليلللللريل،  
هوض االتنميل المسللللللتدامل وإعمال جمي  وال وا ا اوجتما يل واو تيللللللااعل المترت ل عوى  ل ، من اج  الن 

لى المحو     اواته وا المحو  إلى الم و للللل السللللاميل ان تقدم تقريراح عن  ل  إي حقوق اإلنسللللانك ثما
 الساا ل واألاب  نك

ومن اج  إعداا التقرير، اعت م و لليل األمم المتردا السللاميل لرقوق اإلنسللان الحهاا  للاح ل  -2
ق اإلنسلللللللان ل األع لللللللاء ووثاوا األمم المتردا والمؤ لللللللسلللللللاا الوينيل لرقو     ل  الدو  الميلللللللورل، اما

ك وتلللللللللل ر الم ووماا الواااا إلى الراجل إلى تدالا  ( 1) ومن ماا المحتم  المدن ، إلى تقدعم مسلللللللللانماا
عاجول    محال حقوق اإلنسلللللللللللان     ااعاا عديداك وألاراض نيا التقرير، اثز تق يم اوحتياجاا عوى 

ل الرق    اليللللرلل وجم  البياناال  تيللللااعل واوجتما يل والثقافيلل والروثمل الر؛لللل دال وحماع الرقوق او
وى نامش المحتم ل والمسلللللللاواا وعدم التم  زل وحقوق اإلنسلللللللان    الت نا واأل؛لللللللخا  اليين ععيللللللللون ع

 لراوا الاوااي اليريل واو تحاال لها والت ا   منهاك

 ىة وا  تماقية والثقافيةحالة الحقوق ا مت ال -اا ثاني 

 لمحة عامة - لف 

وى إعلن من مل اليلللللللللللللرل ال الميل اليل و للللللللللللل ت فيه مرض   رو  ع  ثر من عام ا د مروا اك  -3
مو ون حالل      150( االحلاغرلل، فوع عدا الرلاوا المؤثدا لب لللللللللللللاال اال لدو  اكثر من 19- كواونا )كو  لد 

ك و لد ا لللللللللللللتحلافلت اللدول لوحلاغرلل  ( 2)  ن و لاا عوى نالاق ال لالم ملي  2,3ح ن فوع علدا الوفيلاا اكثر اقو ل  من  
    للل   رض   وا عوى الررثللل وعوى التحم للاا اوجتمللا يللل   ا  ر، املل اتخللا  محموعللل متنوعللل من التللداف الل 

امختوف انواعهاك و؛لللللموت عموياا اإلالق، عوى  لللللب   المثال، اإلالق الدوال لومؤ لللللسلللللاا التحاايل الت  
لك واتخيا عدا اول ااواا  ا لا ليل، وإالق المداا ، وح ر األنللال الثقافيل والدينيل والريا لي تم تبر ا ر 

   وااح عوى الس ر عبر الردوا ا تحاالح لتاوا الراللك اكثر  رامل، ح ث اعونت ح ر التحول و ر ت  

ورقوق    و ت اتسلللم المللللهد ال ام لرقوق اإلنسلللان ااإلنمال المزمن ل 19-وانتللللر مرض ثو  د -4
   ظل  الرثوا او تيللللللللللللللاال ال لالم        او تيللللللللللللللااعلل واوجتملا يلل والثقلافيلل، ون  حلاللل ازاااا تلدنوااح 

حتى اانى البودان عوى الت ام  م  اات اع م دوا اإل لاال وعوى  لمان ، و وَّيلت فيل   داا 2008 عام
  تداف ر ل لل أ او للاع الماليل ا للتمراا الخدماا اليللريل األ للا لليل األار ك ولح ا فودان ثث را إلى اتخا

 ل  تخفيض اإلن اق عوى القااع اوجتماع ، وإااال إ لللللللحاا       التقلللللللف، اما لوتكيف او ال امل او
ال م  ون ام الم ا؛للللاا التقاعدعل، وات اع  لللليا للللاا ال للللري ل التنازليل وايللللخيللللل ال ديد من عوى  للللوق  

__________ 

 /www.ohchr.org/EN/Issues/ESCR/Pages عمكن اويلع عوى الوا اا الواااا من الل الرااأ التال :  (1)

COVID-19-pandemic.aspx ك 
(2) https://covid19.who.int/ك 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/ESCR/Pages/COVID-19-pandemic.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/ESCR/Pages/COVID-19-pandemic.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/ESCR/Pages/COVID-19-pandemic.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/ESCR/Pages/COVID-19-pandemic.aspx
https://covid19.who.int/
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ان لهيه التداف ر انر تراكم  عوى األ؛للللخا  اليين  ك وث( 3)     ل  الخدماا اليللللريل الخدماا ال امل، اما
ااا ت لا م اوجه  الليين ععيلللللللللللللللون الال  ل     حلاللل  قر، تمثلَّ     زيل     فرانن ال قر او يواجهون اار الو وع

    ل  عدم المسلاواا القاغمل  الررمان وتزايد اوجه عدم المسلاواا اوجتما يل واو تيلااعل القاغمل ا للح، اما
 اوجتماع كعوى النوع  

م اا    جمي  انراء ال المك وعوى ال وم تهديداح ا ر مسللللللللبوق لومحت  19-وتلللللللللك  جاغرل ثو  د -5
را    البلداعلل    ؛للللللللللللللكل  حلاللل يوااي    محلال اليللللللللللللللرلل ال لاملل،  قلد ثلان لهلا الرام من ان األزملل ظه

  2020 الل عللامعوا للا اجتمللا يللل وا تيلللللللللللللللااعللل ا  للدا المللد ك اللال  لل ، فوع عللدا الوظللاغف الت   مقللدا  
غف الت   مقدا اسللبا األزمل او تيللااعل ال الميل عقااب ااب ل امثال الوظا مو ون وظي ل، ال ما  255 نرو

ك ( 4) ان النسلاء اكثر ت لرااح من الرجال    جمي  المنايق و لمن جمي    اا الدا  ، عوماح 2008    عام
مو ون    115مو ون ؛لللللللللللخص و 88ف ن   ا، تلللللللللللل ر التقديراا إلى ان م2020وحتى تللللللللللللرين األول/اكتوبر 

مو ون  150ل و د عيللللل  نيا ال دا إلى 19-اسلللللبا جاغرل ثو  د؛لللللخص  د عق ون    فرانن ال قر المد   
مو ون  32ك ومن المتو   ان ين اف    جنوب آ يا وا ريليا جنوب اليرراء الكبر  ( 5) 2120 اروول عام

ك ويمتو َّ   ( 6) ين ععيللللللللون ترت الخأ الدول  لو قرمو ون ؛لللللللخص عوى التوال  إلى   اا السلللللللكان الي  26و 
 يزيد  و لح  من النسلللللللاء، اليين عللللللللكوون ما ون    القااع ا ر الر لللللللم ، وم  مهماع لللللللاح ان عكون ال امو

   الماغل من ااوهم    الللللهر األول من   60   الماغل من القوا ال امول ال الميل،  د  قدوا نسللل ل   60 عن
تزايد ك وتلللللللهد جمي  انراء ال الم ( 7)    الماغل    ا ض المنايق 81النسلللللل ل إلى األزمل، وان تيلللللل  نيه 
ك وبوجه  ( 8) 2020 مو ون ؛للخص آارين م ر لل ن لنقص التغيعل    عام 132ي الحوع اع للاح، ح ث ا لل  

 3    ل  الهدف   عمك  مسللاا التقدم نرو ترق ق ال ديد من انداف التنميل المسللتدامل، اما عام، ت ا  او
 ك( 9) ان تمّت  الحمي  ا نماط  يش  ريل وبالر اهيل    جمي  األعماا() م

تمتخلي ااواا جليايلل لرملاعلل الرقوق او تيلللللللللللللللااعلل واوجتملا يلل والثقلافيلل وللدعم البولدان   ا لموإ -6
    ل   حكومل، اما  40المنخ  لل الدا ،  نن التو  اا  لت    اتملك ومن المتو   ان تخ ض اكثر من  

  2021/2022 ترا     الماغل    المتو أ الل ال  12حتياجاا إنماغيل مورل، م زانياتها فنس ل فودان  اا ا
ك وإلى جلانلا اانلاا عوى الرقوق او تيللللللللللللللااعلل واوجتملا يلل والثقلافيلل، من  ( 10) 2018/2019مقلاانللح الال ترا 

، وابما  لتسلتمر نيه 2022    الماغل من  لكان ال الم اروول عام  85المرجي ان يؤنر التقللف عوى نرو 
ك نم إن البودان المنخ  للللل  ( 11) السللللكان  االنسلللل ل إلى نلنل ااباع محموع  2025 ال روف اليللللع ل    عام

نيه الرالل، تحد ن سلللللها  الم ر لللللل اللللللدا لخار مواجهل من  لللللاغقل الديون او  الت  ت ان  ا للللللح   الدا ،
 اح عاجزا عن التيلللللدل ا  اليل لوحاغرل وآناانا اسلللللبا الق وا الماليل الللللللديداك ليا، يواجه ال الم النام  تردع 

__________ 

(3) Isabel Ortiz and Matthew Cummings, "Global austerity alert: looming budget cuts in 2021-25 and 

alternative pathways", working paper April 2021, pp. 4-5ك 
(4) International Labour Organization "ILO Monitor: COVID-19 and the world of work (seventh 

edition) - updated estimates and analysis", 25 January 2021, pp. 5 and 7ك 
-www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150انللللللللللل لللللللللللر   (5)

million-extreme-poor-by-2021ك 
 )إنكو زل(ك 24(،  ك 2020)منلوا من منلوااا األمم المتردا،  2020تقرير انداف التنميل المستدامل  (6)
 ك41 المرج  ن سه،   (7)
 ك26 المرج  ن سه،   (8)
 ك31-28المرج  ن سه، الي راا  (9)
(10) Isabel Ortiz and Matthew Cummings, "Global austerity alert", p. 4ك 
 كالمرج  ن سه (11)

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021
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ازملل تنميلل عمكن ان مسلللللللللللللللاا التقلدم اإلنملاغ ، و   وملديونيلل عمكن ان تقولا"ازملل م زان ملد وعلاا    :اح مزاوجل 
 ك( 12) تترول إلى ازمل ايون    ظ  تدنوا حالل او تياا"

تبيله م  م الدول من جهوا حليليل لتقو   األنر اوجتماع   وو تزال نناك  حواا حرجل اام ما -7
ر نو ا للت  اا المراا من عمويل  للن  السلليا للاا     األم واو تيللاال لمزمل إلى اانى حدك ول   ا    ما

لم الحل    اح تيلللللللللللوي عموم اا  إلى اتخا  إجراءاا و ، مما19-ن  القراااا المتيلللللللللللول امرض ثو  دو للللللللللل 
نل لوحاغرل عوى ث اا السللللن واأل؛للللخا    اح ك وثان األنر ؛للللديد( 13) ال وا ا اوجتما يل واو تيللللااعل المحنسللللئ

الهويللل   مثويللاا والمثو  ن ومزاوج  الم لل  الحنسلللللللللللللل  ومغللايرل  ول اإلعللا للل واأل؛للللللللللللللخللا  المرتحزين وال
     محاوا اار ، اما اح الحنسللانيل وحامو   لل اا الحنسلل ن وا رنم من السللكان والحماعاال ونناك اع لل 

 لل  تغ ر المنلاو والب  لل، واألعملال التحلاايلل وحقوق اإلنسللللللللللللللان، والحزاءاا اللدوليلل واألحلااعلل الحلانلا، الت  
ك وبسلللللللللبا الق وا المت وقل ارحم    إياا ال جهد من اج  إعااا البناء عوى نرو ا  للللللللل عحا م الحتها  

الوناغق، يمدِمج نيا التقرير التوج هاا الت  ا لداتها الم و ليل السلاميل لرقوق اإلنسلان الل ن حماعل حقوق  
 ك( 14) اإلنسان    جمي  نيه السيا اا عن يريق إيراا إ؛اااا مرجعيل إل ها

 قية والثقافيةمت الىة وا  تماالحقوق ا  -باء 

ل األيراف    ال هلد اللدول  الخلا  الالرقوق او تيللللللللللللللااعلل واوجتملا يلل والثقلافيلل عق  عوى اللدو  -8
التزام الا للللللللللللللتخلدام ا يللللللللللللللى  لدا من موااانلا المتلاحلل من اجل  اإلعملال التلدايح  لورقوق او تيللللللللللللللااعلل  

ااال ولتزام إ راااح االراجل إلى توا ر الو ت والمو واوجتما يل والثقافيلك ويت للللللللمن ال نيللللللللر التدايح  لهيا ا
يزال يت  ن عوى اللدول اتخلا  ااواا ملداو لللللللللللللللل ومومو لللللللللللللللل ومرلداا الهلدف إلعملال نليه  وم   لل ، و

يمتلياَّع   ملا  اح الالرلد األانى من المتاو لاا، مثل  حملاعلل الرقوق من اون تم  زك وثث ر   اح والو لاء  وا   - الرقوق 
فيل، عوى عك  الرقوق المدنيل جتما يل والثقاو ها إعمال الرقوق او تيللللللللللللللااعل واواالتكو ل الت  يناول ع

والسلللللللللليا لللللللللليل، لتبرير التقدم ال ا ء نرو إعمالهاك ا ر ان نيا ال هم  اغم عوى  ر لللللللللليل ااي ل، ح ث إن 
بهت تن الرقوق المدنيل والسلللليا لللليل اع للللاح تتاوا موااا ثث راك واألنم من  ل  ان إحراز تقدم عوى إحد  الح

لوتلللللللللللاا  ف ن مختوف حقوق اإلنسللللللللللانك و د اظهرا األزمل   اح يتاوا إحراز تقدم عوى الحبهل األار ، ن ر 
تن  ي  ان نقص او لتثماا    الرقوق او تيلااعل واوجتما يل والثقافيل و   19-الناجمل عن جاغرل ثو  د

داااح ثافياح لمواجهل الحاغرل ويؤال  عح   المحتم اا ا ر مست دا ا ت   2030 اال التنميل المستدامل ل ام
 ريل ثب را واساغر ا تيااعل  خملكإلى م اناا ال

   جمي   19-و   الو ت اليل ين ك  األنر اوجتماع  واو تيلللاال لل لللتحاال لحاغرل ثو  د -9
ا انراء ال الم، تسلللللللل ى ا ض الدول إلى التخفيف من حدته، اارق منها مثلح اعتماا و ف ااتياال ل مويا

والخدماا األ لللا للليل، واألنم من  ل ، تن  ي حزم  اإلالء، وتو لللي  نااق الريلللول عوى الرعاعل اليلللريل
ا محتم لح ا لللللراا الموياااا   ممت نيه الرزم، الت  تمقدَّ التداف ر الراميل إلى تر  ز او تيللللااك وعموماح،  للللم

د  الاويلل ك و؛للللللللللللللموللت الروا ز  من الللدووااا، لتر  ز الاوللا    المللد  القيلللللللللللللل ر وت زيز النمو    الملل 
ما يل، واعم المؤ ساا التحاايل، والتخفي اا ال ريبيلك ا ر ان البودان األ قر  ا ترقا اا الرماعل اوجت 

   الماغل من ناتحها المرو  اإلجمال  عوى حزم تداف ر تر  ز او تيللاا،    ح ن ان قت  2تن ق  للو   لم
__________ 

 كwww.brookings.edu/research/debt-distress-and-development-distress-twin-crises-of-2021ان ر  (12)
(13) United Nations Development Programme (UNDP) and the United Nations Entity for Gender 

Equality and the Empowerment of Women (UN-Women), "COVID-19 global gender response 

tracker: global factsheet" (22 March 2021)ك 
 كwww.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspxان ر  (14)

http://www.brookings.edu/research/debt-distress-and-development-distress-twin-crises-of-2021
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx
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اجهل  مو  من ناتحها المرو  اإلجمال  عوى نيه الرزمك و      الماغل 20عيلللل  إلى  البودان اليللللنا يل ما
انهيلاا التحلااا، وتراج  الترويلا الملاليلل، ونروب ااو  األموال، وانخ لاض ايملل ال ممولل، والمسلللللللللللللللاعلدا  
اإلنماغيل الدوليل المردواا، ا للللللار ال ديد من البودان ال ق را إلى اواتياا ف ن تو  ر الخدماا األ للللللا لللللليل  

 او تمراا    ادمل ايونهاك لل وبها او

ا الت  اتخيتها الدول ترت  غأ األزمل ان الرقوق او تيااعل واوجتما يل و د اكدا اإلجراءا -10
والثقافيل عمكن ان تر ى ااألولويل ويحا التمسلللل  فها ثمسلللل لل مبدغيل ومن اج  تو  ر الرماعل    حاوا  

  وعوا بها اوجتما يل واو تيلااعل 19-ع  ازمل ثو  دالحواغي وا رنا من حاوا الاوااي اليلريلك وتسلتد
    ل  عوى اعوى المسللللللللللتوياا، ل ك  اوتحاه نرو تهميش الرقوق او تيللللللللللااعل   ايااا  لللللللللليا لللللللللليل، اما

 واوجتما يل والثقافيل، ااعت اانا نا؛ ل عن  كوك موزمل، وإعااء األولويل إلعمالهاك

 اإل راءات الرحيسية - يم 

تسللللللمي اه   يللللللى مااألار   للللللاح ل الميللللللورل ان تسللللللتخدم ااأليراف والحهاا  ين غ  لودول  -11
    للل  الموااا المتللاحللل عن يريق الت للاون الللدول ، من اجلل  اإلعمللال التللدايح   موااانللا المتللاحللل، امللا

 يو : لورقوق او تيااعل واوجتما يل والثقافيلك ويستدع   ل  ما

موياا و تيللااعل واوجتما يل والثقافيل وإنلللاء عإعااء األولويل لبن اق عوى الرقوق ا )ا( 
يت وق ااإلعا ل والمسلاواا    ل  الم زانياا وا لت را لها تقوم عوى المللااثل وت  ل  إلى ترول حليق  فيمالو 

ف ن الحنسلل ن املللااثل ناا ل من جمي  الحهاا  للاح ل الميللورل، امن     ل  النسللاء وال  اا المهملللل 
 والسكان المهملونل

اوجتملا يلل والثقلافيلل اننلاء حلاوا  لتلداف ر اللزملل لرملاعلل الرقوق او تيللللللللللللللااعلل و ق يم ات  )ب( 
الاوااي اليلللللللريل، اا لللللللتخدام فياناا ميلللللللن ل لترديد األولوياا والت اوتاا والرواجز    الريلللللللول عوى 

الرواجز امام الرعاعل اليللللريل والرماعل اوجتما يل وا رنا من الرقوق او تيللللااعل واوجتما يل والثقافيل و 
تتوا ر   هللا الخللدمللاا والهيللاكلل  الكللافيللل،   التم  ز، والمنللايق الت  و  التمت  فهلليه الرعللاعللل والرقوق، وانمللاط

 الحماعاا اليين يواجهون اا تمراا التم  ز والتهميشل والسكان او

و لللل  ا للللتراتيحياا وااأ عم  مرداا التكاليف لم الحل الثغراا الت  تكلللللف عنها  )د( 
عوى او تراتيحياا وااأ ال م  القاغمل، م  إيلء إجراء الت ديلا المنا  ل   ماا الميثواا اعله، اوالتق ي 

انتمللام اللا  لورق    اليللللللللللللللرللل، والرق    الرمللاعللل اوجتمللا يللل، والرق    الغللياء، والرق    الميللاه  
يل لرماعل النسلللللللاء واليلللللللرف اليلللللللر ، والرق    الت ويم، والرق    ال م ، و لللللللمان تو  ر الموااا الكاف

 ا ل حالل يوااي  ريل اار ل الك  ا ر متنا ا االحاغرل او وال  اا األكثر عر ل لخار الت نر

التيللللدل لو سللللاا، وتن  ي ن ام ال للللري ل التيللللاعدعل، والتيللللدل لوتحاوزاا ال للللريبيل،   )ا( 
 ل( 15)     ل  ال راغا عوى الم املا الماليل وت زيز القداا عوى تري   ال راغا، اما

تو للي  نااق المخيلليللاا الحديدا لرقوق السللرا الخا للل لتلللم  البودان المتو للال   )ه( 
التو   إلى ات ا اا ال ن تحم د  داا   إعااا هيكوتها، او الدا  الت  ترتاد إلى الس وللل وإلغاء الديون او

زام االهدف ديد اولت     ل  الديون الت  تم الريول عو ها من ااغن ن من القااع الخا ل وتح الديون، اما

__________ 

(15) Center for Economic and Social Rights Assessing Austerity: Monitoring the Human Rights Impacts 

of Fiscal Consolidation, briefing, February 2018ك 
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يتاح     الماغل من الدا  القوم  اإلجمال  لومسللللاعدا اإلنماغيل الر للللميل ثيما  0,7المتمث     تخيلللليص 
 لوبودان المنخ  ل والمتو ال الدا  الر ز المال  اللزم وجتياز األزملل

 ال اعولك  األاي فنهج ؛لللللللام  إزاء إاااا الديون وإعااا هيكوتها، امللللللللااثل جمي  الحهاا )و( 
المد  القيل ر، ين غ  ان تسلت رض م اااا ت و ق  لداا ادمل الدين واإلياا المللترك لم الحل الديون   و  

الم اي ر الم تمدا    إياا ث  من الم ااات تن ل لللللللللللللمان إاماد البودان المنخ  لللللللللللللل والمتو لللللللللللللال الدا   
 المست  دا حالياحل

عوى ترم  الدين وإاااا الدين،  االقداا    يت وق الترقق من ان السللللللللليا لللللللللاا المت  ل فيما )ز( 
 عن إ لحاا السيا اا او تيااعل، تستند إلى نتاغج تق يماا األنر عوى حقوق اإلنسانك   لح 

 استمرار العجز الدىمقراطل -اا ثالث 

 السياق - لف 

مني   تت رض الليم الدعمقراييل وحقوق اإلنسللان  اا اليللول    جمي  انراء ال الم ل للغوط مسللتمرا  -12
ظلل  تراج  الللدعمقراييللل    عللدا فوللدان، ؛لللللللللللللكوللت الحللاغرللل حللا زاح لزيللااا تقوص الر ز   و للتك و   ا ض ال 

ك وم  تثب ت تداف ر الاوااي والق وا الم رو لللل عوى محموعل وا للل ل من الرقوق ثقاعدا عامل ( 16) الدعمقراي  
لل حقوق  ازاااا حا   ، 19-     لللللللياق مسلللللللاع  الدول لورد من انتللللللللاا ال  رو  المسلللللللؤول عن مرض ثو  د 

   اجزاء ثث را من ال المك     األعام األولى لوحاغرل، عوى  للللب   المثال، عندما فداا ت هر   اح اإلنسللللان  للللوء 
التقااير عن ااواا الرالل، ا لتهد ت الركوماا ال امو ن    محال اليلرل وا رنم من ال امو ن    الخاوط  

ينته  حقو هم    حريل الت ب ر  رسلللللا، ف    م ألمر اليل ل األماميل لوقااع اليلللللر     مراولل إل لللللكاتهم، ا 
ك ويللللللللللك  الريلللللللللول عوى م ووماا  لللللللللريل اايقل ( 17) الحمهوا من م ووماا  اا انميل االغل  اح حرم اع للللللللل 

ومسلتكمول ؛لرياح ا لا لياح لمماا لل الرق    اليلرل والرق    التمت  ا واغد التقدم ال وم  وتابيقاتهك وتيل ي 
 ل الحواغي وا رنا من حاوا الاوااي اليريلك ال   اح إلراح  حماعل نيه الرقوق اكثر 

اا الق وا الم رو للللللللل عوى عدا من حقوق  -13 دِّ وم  تزايد عدا الراوا    جمي  انراء ال الم، ؛للللللللم
اإلنسللللانك و د وااا تقااير تترد  عن ا للللتخدام التلللللري اا إلاماا  للللوا و للللاغأ اإلعلم واليللللر   ن  

منها ا   اعاو  ا لللللللتراتيحيل لمن  مللللللللااثتهم    الرياا سلللللللان، فو لللللللاغ  والنا؛لللللللا ن    محال حقوق اإلن 
ك وو را الحاغرل اااء و للللللتمراا  م  المدا   ن عن حقوق اإلنسللللللان، امن   هم المدا  اا عن ( 18) ال امل

ك و تيللاعدا الهحماا عوى حريل اليللرا ل  ( 19) حقوق اإلنسللان والم اا لل ن السلليا لل  ن، وت ييبهم و توهم

__________ 

ان ر اع لللللللللللللللاح  www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/HRDefendersCivicSpace.aspxان ر   (16)  Amnestyك 

International, Amnesty International Report 2020/21: The State of the World’s Human Rights (London, 

 ك(( 2021)لندن،    : حالل حقوق اإلنسان    ال الم 2021/ 2020تقرير من مل ال  و الدوليل  )من مل ال  و الدوليل،    (2021
(17) Human Rights Watch, World Report 2021: Events of 2020  (2021  ،التقرير ال للالم   ( )ن ومن اايت  ووتش

 ((ك2021) 2020 : احدا  عام2021
(18) Civil Liberties Union for Europe, EU 2020: Demanding on Democracy - Country and Trend 

Reports on Democratic Records by Civil Liberties Organisations Across the European Union 

(March 2021), p. 17ك 
(19) Freedom House, "Democracy under lockdown: the impact of COVID-19 on the global struggle for 

freedom( "2020ك) 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/HRDefendersCivicSpace.aspx
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   و ت فدا يتقوص الر ز المدن  اايراا   - من ال للماناا الدعمقراييل الرغيسلليلونما   -اء  وا للتقلل الق لل 
  مي اا تمراا التحاوزاا المرتك ل من جانا السوال التن  يعلك    اجزاء ثث را من ال الم، مما

  ونناك امثول ثث را عوى حكوماا تياعت اسللوااا الاوااي و للنت تلللري اا اون ان تتاح لومحتم  -14
يث ر القوق فوجه اا  اعتماا   المدن   ر للللل حليليل لومسللللانمل     للللن  القراا ومرا لللل ل الركومااك ومما 

تغ ا الر اال  احكام تلللللريعيل   لللل ا للللل تسللللتخدم لغل اام للللل    فودان ح ث تن دم ال للللوااأ والموازين او 
لسلوم ،    ا ض الراوا،  ك وااا الق وا الم رو لل عوى الرق    حريل التحم  ا ( 20) التللريعيل  الق لاغيل او 

ك وي قت ا ض البودان عقوباا  لاامل عوى اليين  ( 21) إلى تقويض حق النا     اوحتحاد إل لماع  لوتهم 
عرترمون الق وا المتيلللللللول االحاغرل، واا  األ لللللللووب الخللللللللن اليل ات  ته الللللللللريل ل رض اولتزام فتداف ر   و 

 ك ( 22) إ اااا واساغر    األاواح  ع الرحر الير  واإلالق وا ر  ل  من الق وا إلى و و 

تلللللللللموهم التداف ر الراميل إلى حماعل  وت  د التقااير ا ن األ وياا وا رنا من السللللللللكان المهمللللللللل ن لم  -15
ا ض الراوا،   اليلرل والتخفيف من ااناا اوجتما يل واو تيلااعل المترت ل عوى او لتحاال لوحاغرلك و   

ا للتهد تها السللوااا ا رض   وا ا؛للد  للرامل    المنايق الت  تليم    ث ح  يم ِّقت   وا ا؛للد عوى نيه ال  اا، 
ك ووااا تقااير عن التم  ز  لللللللد األ؛لللللللخا   ول اإلعا ل واأل وياا واللللللللل وب األ لللللللويل    توزي   ( 23)   ها 

من   اح عانت محتم اا األ وياا اع لللللللل  ما   اح ك وثث ر ( 24) المسللللللللاعدا الغياغيل والريللللللللول عوى الخدماا اليللللللللريل 
وال نف، واملق  عو ها الووم عوناح    ا ض الراوا وعت اانا مسللللللللللللؤولل عن نلللللللللللللر ال  رو  ل هي اااب الكرا 

 ك ( 25) ، حتى    الو ت اليل وا وت السوااا ت جيج التوتراا الااغفيل 19- المسبا لوكو  د 

واام ان الرق    المللللللللااثل    الللللللللؤون ال امل حق ا لللللللا للللللل  من حقوق اإلنسلللللللان ومبدا من  -16
زالت مررومل    ها النسلللللللللللاء وال تياا، ما ،  نن ال ديد من ال  اا، اما2030 لخال عاميل  ج هالم ااي التو 

ك وين غ  التلللللاوا م  الحهاا  للللاح ل  ( 26) من الرق    الملللللااثل    و لللل  السلللليا للللاا الت  تؤنر عو ها
ها وتن ق ااات إير   الميلورل، وبخا لل انناء األزماا او تيلااعل، الل ن الكيفيل الت  ين غ  فها لودولل ان تزيد

     المال ال ام وت للمن المسللاءلل امام ا للراب الرقوقك وتلللك  مماا للل الرقوق المدنيل والسلليا لليل، اما
انى عنه إلعمال الرقوق او تيللللللللللااعل    ل  الرقوق المتيللللللللللول االملللللللللللااثل    اللللللللللللؤون ال امل، امراح و

ال ملل  والرق    الرمللاعللل   ق   والرواوجتمللا يللل والثقللافيللل، مثلل  الرق    اليللللللللللللللرللل والرق    الت ويم  
اوجتما يل إعماوح ثاملحك وعوى  للللللللللللللب   المثال، يزااا القبول االتداف ر اليللللللللللللللريل عندما تتاح لومحتم اا 

 المرويل  ر ل إلفداء اايها، وإنااا ؛وااوها وا تراح الروولك

 اإل راءات الرحيسية -باء 

 ين غ  لودول ان تتخي الخاواا التاليل: -17

__________ 

(20) Amnesty International, "COVID-19 crackdowns: police abuse and the global pandemic" (London, 

 ك(2020
(21) Amnesty International Report 2020/21ك 
 كالمرج  ن سه (22)
(23) Freedom House, "Democracy under lockdown", p. 5ك 
 ك2021وا ل مقدمل من ترالف الد اع عن الرريل، آ اا/ماا   (24)
(25) OHCHR, "COVID-19 and minority rights: overview and promising practices" (4 June 2020), pp. 1-

2; Luke Kelly, "COVID-19 and the rights of members of belief minorities" (6 November 2020)ك 
(26) A/HRC/39/28ك 

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/A/HRC/39/28
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ن ان تداف ر الاوااي الت   د ت  للللللللللل  إلى تق  د حقوق اإلنسلللللللللللان ن  تداف ر  قق متتر )ا( 
وت   امتاو اا عدم التم  ز والللللللر يل وال لللللرواا والتنا لللللاك والل حاوا الاوااي، ين غ    اح مرداا زمني 

ا  زنعح تحنا ث  ا؛لكال الترو  من اولتزاماا عندما عمكن ترق ق ن   األنر فتق  د الرقوق االاريقل الت 
 القانون الدول ك وين غ  و    ماناا لرماعل الرقوق ا ر القافول للنتقا ل

ت زز حملللاعلللل الرق    حريلللل الت ب ر والرق    تكوين الحمعيلللاا والرق    التنقللل   )ب( 
والرق    التحم  السللللللللوم ، وتمتن  عن تحريم المدا   ن عن حقوق اإلنسللللللللان واليللللللللر   ن والم اا لللللللل ن 

 ا مماا ل نيه الرقوقلاسب نم السيا   ن وا ر 

    ل  من  ت زز المؤ لللسلللاا البرلمانيل والق لللاغيل وا رنا من مؤ لللسلللاا الر اال، اما )د( 
ح ث تنوعها وتمث وها، ل لللللللللمان مسلللللللللاءلل الركومل و رض ا اال عوى عموياا اعتماا وتحديد وتن  ي جمي  

 التداف ر الاااغلل

ن ت اال الم ووماا ارريل م   هم ال وماء، ماليللللللر  ن، امن  تمكِّن المهن  ن والخبراء   )ا( 
فتن  للي   ا  للللللللللللللهم ال  ض وم  الحمهوا، من اون اوف من الت رض لوتهللديللد اللاتخللا  إجراءاا تلل ايبيللل او

 ل( 27) اعمال انتقاميل، وت   إجراءاا ت من امن المبوغ ن عن المخال اا    القااع الير 

ا لللللللتثناءاا تراع  عنيلللللللر  انونيل، وتقّرا  ن  ي الق وا القتك   الم امول المتسلللللللاويل    ت  )ه( 
يترّول األ؛للللللللللخا  المهملللللللللللون   يوزم من إجراءاا حتى و اإلعا ل، وتاّبق ال قوباا اننسللللللللللانيل وتتخي ما

 والمحتم اا المرويل المهملل إلى ث ش  داء وترم هم من ال نف وا ر  ل  من اونتهاكاال

    ل   ها، امااوزاا المتيلللللللول ف ق اإلنسلللللللان والتحتك   المسلللللللاءلل عن انتهاكاا حقو  )و( 
ال نف القاغم عوى النوع اوجتماع ، وت لللمن الو لللول إلى  لللب  انتيلللاف،   لللاغيل وا ر   لللاغيل،   الل  

 ومرا يل لومن وا الحنسان ، حسا او ت اءل

    ل   ت م  عوى تنميل  داا ا لراب الرقوق عوى المللااثل والماال ل ارقو هم، اما )ز( 
ال حواا الر ميل، وإنللللللللاء آلياا ؛للللللل ا ل ومرا يل لومن وا الحنسلللللللان    والتو يل وت للللللل  قن الل الت ويم م

ويمكن الو لللول إل ها لتمك ن الحهاا  لللاح ل الميلللورل من المللللااثل المحدعل وتيسللل ر التوا للل  المنت م 
ين ، م  إيلء ف ن ا لللللللراب الرقوق والمكو  ن امسلللللللؤولياا عوى المسلللللللتو  المحتم   واون الوين  والو 

 ك( 28) ا الم ر ل عاااح لل ت  اا واألكثر عر ل لخار التخوف عن الرثانتمام اا  لو  اا 

 حماىة الحق ال ال حة -اا رابع 

 عناصر اإلطار القانونل - لف 

حق ث  إنسلللللللان    التمت  ا عوى مسلللللللتو  ممكن من اليلللللللرل البدنيل وال قويل نو حق عك وه ال هد   -18
قافيل، واوت اايل الدوليل لوق للللللللللاء عوى جمي  ا؛للللللللللكال  اوجتما يل والث وق او تيللللللللللااعل و الدول  الخا  االرق 

من ال هد، ين غ  لودول  12ك وو قاح لومااا ( 29) التم  ز ال نيلللرل، وات اايل حقوق الا  ،  لللمن  لللكوك اار  

__________ 

(27) OHCHR, "Civic space and COVID-19: guidance" (4 May 2020)ك 
 www.ohchr.org/Documents/Issues/PublicAffairs/GuidelinesRightParticipatePublicAffairsانللللللللللل لللللللللللر   (28)

_web.pdfك 
ات اايل الق للللللللاء عوى جمي  ا؛للللللللكال التم  ز  للللللللد المراا، واوت اايل الدوليل لرماعل حقوق جمي  ال مال المهاجرين وا راا ا للللللللرنم،  (29)

 وات اايل حقوق األ؛خا   ول اإلعا لك

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/PublicAffairs/GuidelinesRightParticipatePublicAffairs%0b_web.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/PublicAffairs/GuidelinesRightParticipatePublicAffairs%0b_web.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/PublicAffairs/GuidelinesRightParticipatePublicAffairs%0b_web.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/PublicAffairs/GuidelinesRightParticipatePublicAffairs%0b_web.pdf
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مراض وعلجهللا األيراف ان تتخللي تللداف ر لوو للاعللل من األمراض الوبللاغيللل والمتوينللل والمهنيللل وا رنللا من األ 
 ال روف الت  تك   تقدعم الخدماا الابيل وال ناعل الابيل لوحمي     حالل المرضك كا رتها، وته  ل  وم 

والرق    اليللللرل حق ؛للللام  عسللللتت   تقدعم الخدماا اليللللريل    الو ت المنا للللا وعوى نرو  -19
حهاا  اح ل  اءلل وملااثل العن ال ناعل االمردااا األ ا يل لويرلك وباإل ا ل إلى المس  ملغم،   لح 

 ورل، تمث  الحوانا التاليل عنا ر ا ا يل:المي

الرحم الكللا   من المرا ق والسللللللللللللللو  والخللدمللاا  التوا ر، اللليل يتاوللا وجوا ال للدا او )ا( 
 ال  الل    محال اليرل ال امل ااا  الدوللل

والخدماا اليللللريل ميسللللواا  إمكانيل الو للللول، الت  تقت لللل  ان تكون المرا ق والسللللو   )ب( 
 ن الناحيل المااعل اون تم  زلمتناول الحمي  م تكو ل و  ال

المقبوليلل، الت  تقت لللللللللللللل  ان تراع  المرا ق والسللللللللللللللو  والخلدملاا اليللللللللللللللريلل الحوانلائ   )د( 
 الحنسانيل، والثقافيل، وال وميل، والابيل وان توتزم جمي ها اآااب مهنل الاال

 ويبياحك  دماا اليريل منا  ل عومياح تكون المرا ق والسو  والخ  النو يل، الت  تقت   ان  )ا(  

ويق  عوى عاتق الدول األيراف واجٌا يتمث      لللللمان الو اء االردوا األ لللللا للللليل الدنيا لورق   -20
    ل  عن يريق  لللللللللللمان إمكانيل الو لللللللللللول إلى المرا ق والسلللللللللللو      اليلللللللللللرل، عوى ا   تقدير، اما

 ا يلك وين غ  ان لمهملل، وتو  ر األاويل األايو اح لو  اا ال عي ل وا  والخدماا اليريل اون تم  ز،
عر ى التريلللللللل ن  للللللللد األمراض الم دعل الرغيسلللللللليل الت  ت هر    المحتم ، والتثليف والريللللللللول عوى 
الم ووماا اليلريل، وتدايا ال امو ن اليلر  ن    محال حقوق اإلنسلان ا ولويل ممانولك و د ا لتمكم  نيا 

عدا  3ن ندف التنميل المسلللللتدامل  ح ث ت لللللمّ  2030 ا    اال عامولتزاماا السللللليا للللليل الوااااإلياا اا
 ك( 30) ااعاا  اا  ول اراوا الاوااي اليريل

 عل  ال حة  19-تأثير  اححة كوايد -باء 

 داائ ال ديد من الركوماا عن او لتحاال اللك  ثافك   19-؛لّ  اات اع وت را ت لل  جاغرل ثو  د -21
 ، عوى  للب   المثال، إلى  للغأ  اا خدماا اليللريل ال رض، مما اق الاوا المرت   عوى ال او للرعان م

؛لللللللللللديد عوى مرا ق ال ناعل المرثزا وإلى نقص الم داا واإلمداااا الر ويل مث  اجهزا التن   اليلللللللللللناع  
أل؛للللللللكال  لوسلللللللليارا عوى الحاغرل،  نن ا  اح واألوثسللللللللح نك وعوى الرام من ان الوقاحاا  د تو ر  للللللللب لح نام

فداا ت ّقد الحهوا الراميل إلى الرد من انتقال ال دو     د 19-لمسللللؤول عن مرض ثو  دالمتغ را لو  رو  ا
عوى الي  دين المحتم   وال الم ك وم   ل ، يمرجَّي ان علك  تو  ر الوقاحاا لوحمي  عوى ا ا  التوزي   

 ل ك ويتمث  ل  رو  ممكنل ومتى  لل ترقق إ ا ثانت السلليارا عوى ا ال اال ال ام  األ و  اليل  لليردا ما
من او لتحاال لوحاغرل ااتخا   اليل ات  ته ا ض البودان الغنيل    ت  ل   حماعل  لكانها فدوح النهج السلاغد 

إجراءاا منسلللللقل تسلللللتهدف ال  اا ال لللللعي ل    جمي  البودان اووح وتت   التوج هاا القاغمل عوى األالل من 
من عنا لللللللر الرق    اليلللللللرل    اح نام اح ا عنيلللللللر عمث  الريلللللللول عوى الوقاحا ك وو( 31) اج  نللللللللرنا وحقاح 

  رسا، ف  نو ؛رط عستت   المسؤوليل الم ا؛را لودولك

__________ 

 اك-3ب إلى -3و 3-3الغاعاا  ران  (30)
(31) Human Rights Watch, "Future choices: charting an equitable exit from the COVID-19 pandemic" 

(4 March 2020)ك 
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وو يزال توا ر المرا ق والسلللللللللو  والخدماا اليلللللللللريل الح دا النو يل وإمكانيل الريلللللللللول عو ها عوى  -22
  والمحتم  ، وتهميش لك نم إن التم  ز الهيكو  للللللليما    البودان النامي  ا لللللللا  عدم التم  ز عللللللللك  تردعاح، و 

م لاا مرويلل وجملاعلاا و  لاا  لللللللللللللكلانيلل ال كموهلا، وتكلاليف الرعلاعلل اليلللللللللللللريلل ال لان لل، وعلدم م لالحلل  محت 
  اح اا ر   اح المردااا األ لا ليل األار  لويلرل، ثوها عوام   لانمت إلى حد ثب ر    نيا ال حز، وتارح تردع 

ال لللوء عوى الق وا   19- و لللوات جاغرل ثو  د ك  ( 32) 2030 ل اروول عام امام ترق ق التغايل اليلللريل الللللامو 
 للللللليما    البودان الناميل، الت  تترم   الم رو لللللللل عوى الموااا الت  ت م     ظوها ن م  لللللللريل عديدا، وو 

يزالون  ، ثان اكثر من نيللللللف  للللللكان ال الم و 2020 عام  فيما يبدو القسللللللأ األكبر من عاء المرضك و   
يلك ونناك  وااق ثب را ف ن المنايق وال  اا اليلريل األ لا ليل الكاف    ر  الريلول عوى الرعاعل ع تقرون إلى 
      22   الماغل من إجمال   لللللكان األاياف    ال الم إلى التغايل اليلللللريل مقاف    56ع تقر   السلللللكانيل، إ  

مو ون عام    18 عق  عن  الماغل من  للللللللكان المنايق الر للللللللريلك وتحدا اإل؛للللللللااا إلى  للللللللرواا تو  ر ما و 
 ك ( 33)    عدا الموظ  ن الير  ن عوى نااق ال الم    محال اليرل لسد النقص إ ا     

مني ظهوا الحاغرلك واا    اح ثب ر  اح و د تدنواا ال روف المهنيل لو امو ن    محال اليللرل تدنوا  -23
ض ااوف من  لللللللليما    فداعل الحاغرل، إلى ت ري  نقص م داا الرماعل اللللللللللخيلللللللليل الح دا النو يل، وو

م من النسلللللللللاء، لو دو ، ح ث ا للللللللل ا ال ديد منهم االمرض وتو      محال اليلللللللللرل، وم  مهال امو ن  
آارونك وعندما ا ت لت الرالل اتخا   راااا حا لمل لوتيلدل لوحاغرل وحماعل ال امو ن    محال اليلرل،  

بجراءاا  ا الحنسللللانيل لمزمل ولتبّ ن من الل النسللللا ال للللعي ل لتمث   المراا ف ن  للللناع القراا ان األا ا
تمراعئ عوى نرو ثاف    السليا لاا الرغيسليل المت وقل االقو  ال امول اليلريلك و د   تحاال لها لمالمتخيا لل ل 

 لللللللانمت  لللللللاعاا ال م  الاويول لوغاعل، وال لللللللغأ الناجم عن  راااا ال رز اليلللللللع ل الت  ع لللللللار إل ها 
المحتم  مكلان ال مل  ولوو للللللللللللللم    اا، والت رض لو نف    ال لاموون    القالاع اسللللللللللللللبلا الموااا المرلدو 

ك وت ك  مللاك  اليلرل  ( 34) المرو ،    اات اع مسلتوياا اإلجهاا الن سل  ف ن ال امو ن    محال اليلرل
 الن سيل ف ن ال امو ن    محال اليرل ازمل مستمرا ف ن السكان عوى نااق او  ك

السللوااا إلى تقويص وثان لوحاغرل انر ثاان  عوى الخدماا اليللريل األار ، ح ث ا للارا   -24
ك  قللد حللدنللت 19-اللت األولويللل لل للللللللللللللتحللااللل لوكو  للدت و ق عللدا ثب ر من نلليه الخللدمللاا    ح ن اع او

ا للللللاراااا اا را، عوى  للللللب   المثال،    تو  ر ادماا اليللللللرل الحنسلللللليل واإلنحافيل وعلد األمراض  
 24تقب ك  هناك نرو  اّوف تدا ياا اا را عوى  لللللللرل ملي ن األ؛لللللللخا     المسللللللل  م دعل، مماا ر ال

منخ ض الدا  م ر ل ن لخار الررمان من الوقاحاا الم لااا لللو  األي ال   اح فود 21مو ون ؛لخص    
وقت ادماا اليللللللرل الن سلللللليل   والريلللللل ل والتي ويد والرمى اليلللللل راء والكول را وا رنا من األمراضك و د عم

      2اللدول،    المتو للللللللللللللأ، ا ل  من       الملاغلل من جمي  البولدان    الو لت الليل تن ق  93الر ويلل     
 ك( 35) عوى اليرل الن سيل الماغل من م زانياتها اليريل

 اإل راءات الرحيسية - يم 

 يو : ين غ  لودول ان تقوم اما -25
__________ 

 من انداف التنميل المستداملك 8-3الغاعل  (32)
 ك)إنكو زل( 31 ،  2020تقرير انداف التنميل المستدامل  (33)
(34) ), 2020March  21( 10228, No. 395vol.  ,The Lancetcare workers", -tecting health: pro19-"COVID

922p. ك 
-www.who.int/news/item/05-10-2020-covid-19-disrupting-mental-health-services-in-mostانلللللللللل للللللللللر   (35)

countries-who-surveyك 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol395no10228/PIIS0140-6736(20)X0012-2
http://www.who.int/news/item/05-10-2020-covid-19-disrupting-mental-health-services-in-most-countries-who-survey
http://www.who.int/news/item/05-10-2020-covid-19-disrupting-mental-health-services-in-most-countries-who-survey
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ق    اليلللللللللللرل والرق     ت تمد ااااح وا لللللللللللتراتيحياا وينيل لبعمال التدايح  لور )ا( 
ريل الللامول     ااع  اليلرل وال لمان اوجتماع ، ا يل ال لمان اوجتماع ، تك   ت ميم التغايل اليل 

 ايل اللامول لوحمي  وتخّيص الموااا اللزمل لتن  ي نيه الخاأ واو تراتيحياال مان التغ

اميلل، عوى و لللللللللللللل  ن م  لللللللللللللليملا البولدان النل  تت لاون عوى ت زيز  لداا جمي  البولدان، وو )ب( 
عن ت زيز القدااا   لمخاير اليللريل الوينيل وال الميل،   لللح لبنياا الم كر، والرد من المخاير، وإاااا ا

( والقواعد 2005األار     محال اليللللللرل ال امل عوى النرو الماووب اموجا الوواغي اليللللللريل الدوليل )
 ل( 36) المت وقل االرق    اليرل

 لغاعل،لهيه ا اح يل والوقاحاا األ للا لليل وإمكانيل الريللول عو هاك وترليقتك   توا ر األاو  )د( 
م  التزاماتها فدعم ال رث    اح ين غ  لودول ان ترم  ا لللللللللللل ليل اليللللللللللللرل ال امل عوى الربي الخا ، تملللللللللللللي 

عن التداف ر الو اغيل وال لجاا المنا للل ل لممراض الم دعل،   والتاوير    محال الوقاحاا واألاويل،   للللح 
 ل( 37)  يما تو  الت  تؤنر ت ن راح ا ر متنا ا عوى البودان الناميل وو

توا لللللللل  ال م ، انناء حاوا الاوااي اليللللللللريل، عوى  للللللللمان ا للللللللتمراايل الخدماا   )ا( 
اليللللريل األار ، مث  الرعاعل األ للللا لللليل لوراوا الرااا الت  تهدا الرياا، وعلد األمراض ا ر الم دعل 

تم  ز   نحافيل، وترر  عوى توا رنا وإمكانيل الريللللللول عو ها لوحمي  اون وادماا اليللللللرل الحنسلللللليل واإل
    ل  ال حواجز إ للللللافيل   جمي  الرواجز، اماوعوى نرو يراع  اإلعا ل وال وااق ف ن الحنسلللللل ن، وتزي   

 ل19-نل ا عن جاغرل ثو  د

ن تتخي إجراءاا ا لللت اايل لك  عسلللت  د من ال حملا تاعيم األ؛لللخا  اليين ععيللللو  )ه( 
 وياا واأل؛خا  المرتحزين واأل؛خا   تهميش، مث  ث اا السن والنساء وال تياا واأل    حالل   ف او

 وب األ لللللللويل واأل؛لللللللخا   ول اإلعا ل والمهاجرين، اغض الن ر عن المواع ن    مؤ لللللللسلللللللاا واللللللللل 
 ل( 38) و  هم من ح ث الهحرا

ياا  انون  و لليا للات  يت ق ت تمد ا للتراتيحياا ؛للامول ومت داا القااعاا تسللتند إلى إ )و( 
ل،  ردااا القانونيل واإلااايل واوجتما يل والمردااا األار  لويلللر م  حقوق اإلنسلللان لترديد وم الحل الم

 م  إيلء انتمام اا  لونساء والحماعاا وال  اا السكانيل المهمللل

محال   تتخي ااواا عاجول ل للللللللمان األ؛للللللللكال التاليل من الرماعل لحمي  ال امو ن    )ز( 
: 19-يين عللللااثون    او لللتحاال لحاغرل ثو  د للليما اول   ال اليلللرل والرعاعل وال امو ن المسلللاعدين، وو

    ل  من الل توزي  ثمياا ثافيل من م داا الرماعل الللخيليل  اا   يل، اماظروف عم  آمنل و لر
ل والو لللللللول ال وال إلى النو يل الح دال وإتاحل ادماا اعم اليلللللللرل الن سللللللليل والريلللللللول عو ها االمحان

    ل  حق ال امو ن    محال اليللللرل   الرقوق    ال م ، امااالياا الق للللاغيل وا ر الق للللاغيل لرماعل  
 ل( 39) اليرل ؛ديداح عوى الرياا او اح ن ل ا ن سهم عن الراوا الت  تلك  اار    ال

األ؛للللللخا   ول تخيللللللص موااا إ للللللافيل لخدماا اليللللللرل الن سلللللليل وحماعل حقوق  )ح( 
 ر ادماا اليلللرل الن سللليل القاغمل مللللاك  اليلللرل الن سللليل، فو لللاغ  منها، عوى وجه الترديد،  لللمان توا

ون تم  ز، وادماا اليللللرل الن سلللليل عن ا د ح ثما امكن عوى حقوق اإلنسللللان وإمكانيل الريللللول عو ها ا
__________ 

 ا من انداف التنميل المستداملك-3ان ر اع اح الغاعل  (36)
 ك121ياااا عن المؤتمر الدول  الثالث لتموي  التنميل، ال قرا اال عم  ااع  ااااا ال (37)
(38) OHCHR, "Human rights and access to COVID-19 vaccines" (17 December 2020)  ك )م و للللللللللليل األمم

 ((ك2020ثانون األول/اعسمبر  17" )19-اإلنسان والريول عوى لقاحاا ثو  دالمتردا الساميل لرقوق اإلنسان، "حقوق 
 كWHO-2019-nCov-HCWadvice-2020.2-eng.pdfان ر  (39)

file:///C:/temp/WHO-2019-nCov-HCWadvice-2020.2-eng.pdf
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ليلرل الن سليل المحتمعيل  ل  ومتى ثان  ل  عخدم ميلالي مسلتخدم  ادماا اليلرل الن سليل، وادماا ا
 ك( 40) وادماا اليرل الن سيل    حاوا الاوااي 

 البيانات -اا خامس 

 السياق - لف 

نل من اج  التخايأ القاغم عوى األالل، وتيلللميم   -26 و انى عن البياناا الللللامول والح دا النو يل والمردَّ
ال مر والم   الحنسل  والهويل الحنسلانيل  السليا لاا، والر لد والمسلاءللك ويسلاعد تيلنيف البياناا حسلا الدا  و 

تقت لليه ال روف المرويل،   مسللتوياا الثروا وا ر  ل  من األ لل ، حسللا ما وال رق واإلننيل والتقسلليم الخمسلل  ل 
    ل  عن   ك ليا، ين غ  ان ت هر م ووماا ا لا ليل، اما ( 41) يد اوجه عدم المسلاواا و هم  لبا وجوانا عوى ترد 

ا لللل روا م ر لللل ن لخار متزايد االتخوف عن الرثا     للللياق  كان اليين ثانوا او نويل وححم الحماعاا والسلللل 
ا يلل والثقلافيلل، واملام  وعن الرواجز املام إعملال حقو هم او تيللللللللللللللااعلل واوجتمل   19-  لللللللللللللتحلاالل لحلاغرلل ثو  لد او 

 لللليما  اا، وو يتم تيللللنيف البياناا اا للللتمر  الو ت الرانن، و  او للللت ااا عوى  دم المسللللاواا من جهوا التنميلك و   
وجه الخيلو ، ف  عق  احتمال تيلنيف  البودان المنخ  لل الدا  عوى  حسلا الحن  والنوع اوجتماع ، و   

 ك ( 42) 19- المت وقل اال دو  والوفياا المرت ال احاغرل ثو  د   البياناا حسا الحن  االنس ل إلى الم ووماا 

ا او لتقيلاغيل وا رنا من فرامج البياناا و د ت اوت ال موياا الروت نيل مث  الت داااا والداا لا -27
 للاعف من انر الملللاك  القاغمل مث  او تقاا إلى  واإلحيللاءاا، مما عوى امتداا الن ام ال الم  لوبياناا

ك و قدا تسل ل مكاتا من ا ل  ث  عللرا مكاتا ( 43) يلريل واوجتما يل واو تيلااعل األ لا ليلالبياناا ال
خ  لل والمتو لال الدا  التموي  اللزم،    ح ن ا ااا ااوبيل البودان     إحيلاغيل وينيل    البودان المن 

لبفلغ عن   امريكللا اللت نيللل والكللاايب  الل نهللا تواجلله  لللللللللللللل وبللاا    الو للاء اللالمتاو للاا الللدوليلللمناقللل  
عكن    جمي    ك وتترتلا عوى نليا ال حز الكب ر    القلدااا آنلاا    م  م المحلاوا، إن لم( 44) البيلانلاا

م زيااا الوفياا محاوا  اا اليلللللول فو للللل  ا لللللتحاال   الل لراوا الاوااي اليلللللريل وبالقداا عوى تق ي ال
 يل    المستقب كوالت نا لراوا الاوااي الير 19-الم ريل الناجمل عن مرض ثو  د

 اإل راءات الرحيسية -باء 

 يو : ين غ  لودول ان تقوم اما -28

ص الموااا   )ا(  اللزمل إل لللللل اء الااا  المؤ للللللسلللللل  عوى القداا عوى جم  البياناا تخيللللللّ
عللللللللللم  التدايا عوى ا لللللللللال ا جم   لبودان الناميل، وت زيز تو  القداا، اما للللللللليما    ا وإاااا البياناا، وو

 ل( 45) حقوق اإلنسان، واألاي فنمهج مبتكرا لل تحاال لراوا الاوااي البياناا القاغمل عوى 

__________ 

(40) A/HRC/34/32ك 
 ك20(، ال قرا 2000)14 يل، الت و ق ال ام ا مالوحنل الم نيل االرقوق او تيااعل واوجتما يل والثقاف (41)
(42) Sarah Hawkes and others, "Recorded but not revealed: exploring the relationship between sex and 

gender, country income level, and COVID-19", The Lancet (April 2021), p. 1ك 
 ك)إنكو زل( 4،  ك 2020تقرير انداف التنميل المستدامل  (43)
 كالمرج  ن سه (44)
(45) OHCHR, "A human rights-based approach to data: leaving no one behind in the 2030 Agenda for 

Sustainable Development" (2018), p. 9ك 

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/A/HRC/34/32
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 للليما  ثل الررا والنللللال والمحدعل لحمي  الحهاا  لللاح ل الميلللورل، ووتك   المللللاا  )ب( 
ل وا رنم من السللكان المهمللل ن وال  اا المهملللل، عوى امتداا عمويل جم  النسللاء واأل؛للخا   ول اإلعا 

 ل  التخايأ او لللللللللتراتيح ، وااتياا واات اا منهحياا جم  البياناا المنا للللللللل ل،     البياناا فرمتها، اما
 ل( 46) ن البياناا ونلرنا وترو وها وت س رناوتخزي 

ها عند  للللياال السلللليا للللاا وإجراء  تتولى ترو   البياناا الميللللن ل ونلللللرنا وا للللتخدام )د( 
م ا نللللللللال الدعوا وتقدعم التقااير إلى آلياا حقوق اإلنسلللللللان وتق يم التقدم المررز نرو  تق يماا األنر والليا

ووملاا عن المملاا للللللللللللللاا الح لدا، م  الرر     ن   الو لت  وبرمحلل وت لاال الم  2030 تن  لي االل علام
 اعاا المهملللعوى  مان حماعل حقوق السكان المهمل ن والحم

ت ح ، إ ا ثانت لديها القداا عوى تقدعم المسلللللاعدا، فتو  ر الدعم لومكاتا اإلحيلللللاغيل   )ا( 
الل المسللللللللاعدا التقنيل وبناء   لللللللليما من  الوينيل وا رنا من ن  اا جم  البياناا    البودان األار ، وو

 القدااا وتو  ر الم ونل الماليل والبرامج الرا وبيل لحم  البياناا عن ا دل

ر إ امل ؛لللللللللللللراكاا ف ن المكاتا اإلحيلللللللللللللاغيل الوينيل والقااع الدول  او )ه(  ال ام  تميسلللللللللللللِّ
اا    البياناا     ل  المؤ للللسللللاا الوينيل لرقوق اإلنسللللان، من اج   للللد ال حو  واللللللرثاء ااارين، اما

 ك( 47) الناجمل عن الحاغرل

 األشخاص الذين ىعيشون عل  طامش المجتمع -اا سالس 

 النساء والفتيات - لف 

ااا الحاغرل إلى ت ثر التقدم نرو إعمال حقوق المراا اارق عديدا تسللللبا، ااإل للللا ل إلى  ل ،  -29
وال مر وا ر  لل  من األ لللللللللللللل ،    عوى   لاا النسللللللللللللللاء عوى ا للللللللللللللا  ال رق واإلعلا لل واللدال   اح مت لاوتل   اح انر 

عكلف عن اوجه عدم مساواا وا رلك وتحدا اإل؛ااا إلى ان  ب  العيش ن  الحانا األ؛د ت نراح فهيا  مما
ك وترت   الللللللك  ا ر متنا للللللا نسلللللل ل ال املا    وظاغف القااع ا ر الر للللللم  و اا األجوا ( 48) الت ثر

تتمكن نسلللاء  ا يل الكافيلك والل الحاغرل، لممال لللعي ل، ح ث تن دم  ر  الريلللول عوى الرماعل اوجت 
ن   كث راا من ال م  عن ا د او عوى اإليلق اسلللللللللللللبا يبي ل عموهنك وبق ت اارياا    منازلهن واعتمدت

عكون اعوى اسللبا التم  ز الهيكو     ال م ك وم   ااأل للا  عوى اا  ا راا األ للرا اليثوا، اليل عاااح ما
اكبر من   اح نيل    اح    م  م األحيان مسلؤوليل اعاعل األي ال، وترّمون اع ل   إالق المداا ، ترموت النسلاء

 ك( 49) المسؤولياا المرت ال فرعاعل األ ااب المر ى والمسن ن

النسللللللاء اللت   19-ومن ف ن ال  اا األار  من النسللللللاء الووات  ت للللللران الللللللدا من ازمل ثو  د -30
ياا، والمرانقاا، والنسللللاء  واا اإلعا ل، والنسللللاء ا لللل ع لللللن     قر، واألمهاا ال ازباا، وال املا األ لللل 

اللت  ينتم ن إلى األ وياا ال رايل واإلننيل، والنسلللللللاء اللت  ع للللللللن    المنايق الريفيل    ظ  مردواعل  

__________ 

 ك3 المرج  ن سه،   (46)
(47) Committee for the Coordination of Statistical Activities, How COVID-19 is Changing the World: 

A Statistical Perspective - Volume III (2021), p. 10ك 
(48) UNDP and UN-Women, "COVID-19 global response tracker"ك 
(49) Kate Grantham and others, "Evidence review of the global childcare crisis and the road for post-

COVID-19 recovery and resilience" (2021), p. 5ك 
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ك وتترد  ا ض التقااير ( 50)  ر  او ت ااا من م داا وادماا عامل وهياك  ا ا يل تو ر الو ت والحهد
لمراا من ااأ المسلللاعدا الماليل والت ا ر     لللرف المد وعاا    ا ض المنايق،  ا لللت  اا ااع لللاح عن  

   الو ت اليل  لللللللللللوت التداف ر اوجتما يل واو تيللللللللللااعل الت  اعتممدا لل للللللللللتحاال لوحاغرل    م الحل  
ل تياا النسللللاء واال اء ا ر المتكا ئ والم رط اليل تترموه  اللللللواا  المت وقل ااألمن او تيللللاال لومراا او

 ك( 51)    إياا الليام ا عمال الرعاعل ا ر المد وعل األجر م الحلح ثافيلح 

ونتيحل ل موياا اإلالق وا رنا من الق وا الم رو للللللللللل عوى التنق ، ت رض ال ديد من النسللللللللللاء  -31
 لت  يواجهنتكون النسلللللللللللللللاء وال تيللاا ال ك وعللاااح مللا( 52) وال تيللاا لو نف القللاغم عوى نوع الحن     المنزل

او للللللللاعاح ت سللللللللفيل اكثر عر للللللللل لزيااا تلللللللللديد الق وا والر اال من جانا الم تدين عو هن، و ل     ظ   
ان دام ال  للللللب  إيل احك وم  إالق المداا  عوى نااق وا لللللل   مردواعل  ر  الريللللللول عوى الدعم او

واد، وات اع  ت ويم، والز وتزايد ان دام األمن او تيللللللللاال لم للللللللر، ا لللللللل رت م اا ال تياا عر للللللللل لترك ال
لرقوق    اح ا لتراتيحياا اار   لااا لو قاء عوى   د الريااك ويللك  زواد األي ال، ااإل لا ل إلى ثونه انتهاك

 ك( 53) جمي  المحاوا اإلنسان، عاملح حا ماح لوو وع    ااغرا البؤ  والررمان مد  الرياا و  

 اإل راءات الرحيسية -باء 

 يو : اما  ين غ  لودول ان تقوم -32

تترقق من ان الروا ز او تيللللللللللللااعل و؛لللللللللللل كاا األمان اوجتماع  تراع  ال وااق ف ن   )ا( 
الحنسلللللللللللللل ن، وتل الي    اوعت لاا ال لاء ا ر المتكلا ئ الليل تترموله المراا    اعملال الرعلاعلل ا ر الملد وعل  

     اح، امانهن ا تيلااع األجر الل اواا حياتها، وتسل ى لوو لول إلى جمي  النسلاء وال تياا من اج  تمك  
 ل  عن يريق و   فرامج لوترويلا النقدعل، و يا اا اإلجازاا األ ريل، وا ترقا اا ال االل، وال االل  

ا لللللللترقا اا ال م  الل  ترا  يللللللل را، والم ا؛لللللللاا التقاعدعل ومني األي ال، وتو  ر ترويلا  الحزغيل او
البودان المنخ  لللل والمتو لللال الدا    ك و  ( 54) والرجال  نقدعل أل للل اب إنسلللانيل عسلللت  د منها ث  من النسلللاء

عوى وجه الخيلللللو ، ين غ  لودول ان تقدم الرماعل اوجتما يل لم لللللر المعيلللللليل الوح دا الوالد، وال مال 
 ل( 55) األ ا   ن، وال امو ن    القااع ا ر الر م 

 مقللدم  الرعللاعلللت زز مسللللللللللللللؤوليللاا تقللدعم الرعللاعللل عوى  للدم المسلللللللللللللللاواا ف ن الوالللدين و  )ب( 
    ل  عن يريق او لتثماا      واألو لياء، وتللح  ترت  اا ال م  المرنل والمرا يل لميلورل األ لرا، اما

ادماا الرعاعل ال امل لورد من ال اء الم رط اليل تترموه الحهاا الخا لللللللل، مث  اعاعل األي ال واعاعل  
 ا راا األ را ااارينل

اا لللللتخدام ا؛لللللكال عسللللله  الو لللللول إل ها،   القاغم عوى نوع الحن تميث  الوع  اال نف  )د( 
وتو ر الم ووماا من الل و لللللللاغأ اإلعلم المختو ل عن  لللللللب  المسلللللللاعدا المتاحل، وترر  عوى اتخا  

__________ 

 كالمرج  ن سه (50)
 ك ان ر اع اح الوا ل المقدمل من اتراا المساواا    الرقوقك/https://data.undp.org/gendertrackerان ر  (51)
والللوا لللللللل    www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figuresانلل للر   (52)

 المقدمل من الترالف الدول  لوسلم والتنميل، الت  ترثز عوى الرالل    السواانك
(53) OHCHR, "COVID-19 and women’s human rights: guidance" (15 April 2020)ك 
 كالمرج  ن سه (54)
(55) Kate Grantham and others, "Evidence review of the global childcare crisis", p. 6ك 

https://data.undp.org/gendertracker/
file:///C:/temp/www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
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إجراءاا  وايل وا لللللللللت اايل من جانا اجهزا إن ا  القانون والسلللللللللوال الق لللللللللاغيل إلا اا الم تدين عن المنزل 
 ل( 56) وحماعل ال راعا

   الريللللول عوى الت ويم لحمي  األي ال، امن   هم ال تياا واألي ال  ترم  المسللللاواا   )ا( 
 وو الهوياا الحنسللللللللانيل المتنوعل و وو اإلعا ل، وت م  عوى الرد من عدم المسللللللللاواا    الريللللللللول عوى 

 ت ويم ج دك

 األمليات - يم 

إلى ت لللللللللللللاال هيكو  وا لللللللللللللت  اا يؤال  تواجهه األ وياا من  قر وتم  ز   ان ما  اح من الم روف ج د  -33
 ر  الرياا وتق  د  ر  الريلللللللللللللول عوى المواااك وتؤنر نيه التحااب عوى  ر  الريلللللللللللللول عوى الت ويم  
واليلللللللللللللرلل وال مل  والغلياء وا ر  لل  من المرلدااا اليلللللللللللللريللك وت ك  اوجله الت لاوا    التمت  الالرقوق 

ك  ( 57) اليل ت ان  منه األ وياا   تلللاا التم  ز الهيكو  او تيللااعل واوجتما يل والثقافيل،  للمن حقوق اار ، ان 
    ل  م دوا اوعتلل والوفياا المرت ال  وتبّ ن المؤ؛للللللللراا المت وقل اال ديد من الق للللللللاعا اليللللللللريل، اما 

، ان النتاغج المرققل االنسللللللللل ل لم؛لللللللللخا  المنتم ن إلى ا وياا تزااا  لللللللللوءاح يوماح ا د يوم 19- امرض ثو  د 
تراكميللل،   19- ى  للل ،  للنن مخللاير الوفيللاا المرت اللل امرض ثو  للد ك وعلوا عو ( 58) السلللللللللللللكللان   مقللاانلللح ا للامللل 

ك زا عوى  لل  ان األ ويلاا  لد تخو لت ثث راح ( 59) وت ك  تحلااب ال مر وا؛لللللللللللللكلال التهميش المت لداا والمتقلاي لل 
التاعيم ف ن ، وان م دوا 19- عن الرثا    تيللللللميم اإلجراءاا اليللللللريل المتخيا ا للللللتحاالح لحاغرل ثو  د 

 ك ( 60)  وياا ن  ا لح اون المستوياا المسحول ف ن ال  اا السكانيل األار  محتم اا األ 

وباإل لللللللللللا ل إلى تزايد التهميش اوجتماع  والررمان او تيلللللللللللاال،  نن التم  ز الن م   لللللللللللد   -34
عن   اح جزغي األ وياا وتغ  بها من جانا المؤ لللللللسلللللللاا وال نيلللللللريل الهيكويل ن  عوام  مسلللللللؤولل عوى األ    

؛لللللللخا  المنتم ن إلى ا وياا    الريلللللللول عوى الرعاعل اليلللللللريل وا رنا من الخدماا  التم  ز  لللللللد األ
 19-األ لا ليل، وعن اواتل اا    نو يل الرعاعل الت  يتوقونهاك وينتج األنر ا ر المتنا لا لمرض ثو  د

روف  رماعل اوجتما يل، وال عن مردواعل  ر  حيلولها عوى الرعاعل اليلريل وال  ،اح عوى األ وياا، جزغي 
   الوظاغف ا ر المسلللللتقرا و اا األجوا ال لللللعي ل الت  ت تبر  ا  المعيلللللليل القا للللليل، واات اع نسلللللا تمث وه

 تكون ا ر ملغملك ما اح "ا ا يل"، و؛روط ال م  الت  اال  

 اإل راءات الرحيسية -لال 

 يو : ين غ  لودول ان تقوم اما -35

ال رق  اإلعا ل او السلللللللن او ول ميلللللللن ل حسلللللللا الحن  اوتحم  وتنللللللللر فياناا ؛لللللللام )ا( 
ال ا لل  اار ، حسللا السللياق الوين ، لترديد األ؛للخا    الو لل  او تيللاال او التنق  او اإلننيل او او

__________ 

(56) OHCHR, "COVID-19 and women’s human rights: guidance" (15 April 2020)ك 
 ك55، ال قرا A/HRC/45/44/Add.2ان ر  (57)
 Michael Marmot and others, Build Back Fairer: The COVID-19 Marmotان ر، عوى  للللللللللللللب ل  المثلال،  (58)

Review - The Pandemic, Socioeconomic and Health Inequalities in England (London, Institute of 

Health Equity), p. 7  اح ك ان ر اع Public Health England, Beyond the Data: Understanding the Impact 

of COVID-19 on BAME Groups (London, June 2020)ك 
 كMichael Marmot and others, Build Back Fairer, p. 14ان ر، عوى  ب   المثال،  (59)
-www.news-medical.net/news/20210302/Ethnic-minorities-have-less-access-to-COVID-19انلللللللل للللللللر   (60)

vaccines-finds-study.aspxك 

file:///C:/temp/www.news-medical.net/news/20210302/Ethnic-minorities-have-less-access-to-COVID-19-vaccines-finds-study.aspx
file:///C:/temp/www.news-medical.net/news/20210302/Ethnic-minorities-have-less-access-to-COVID-19-vaccines-finds-study.aspx


A/HRC/47/23 

GE.21-05966 16 

يت وق امماا لللللل حقو هم    اليلللللرل    للللليما فيما المنتم ن إلى ا وياا اليين يواجهون التم  ز والتهميش، و
م وال م ك وين غ  ان تسللللللتند عمويل جم  نيه البياناا و  معيللللللل  وغق والت وي والرماعل اوجتما يل ومسللللللت 

 يو : إلى م ااي الملااثل والموا قل المستن را والترديد اليات  لوهويلك وين غ  ان تردا البياناا ما

 والثقافيللالرواجز الهيكويل وا ر الهيكويل امام التمت  االرقوق او تيااعل واوجتما يل  ‘1‘

 عن الرثا والمحتم اا والحماعاا الت  ت ان  من ا؛لكال التم  ز  ال  اا األكثر تخو اح  ‘2‘
المت لداا والمتقلاي لل، وثليلل  الت لاوتلاا ف نهلا وب ن علاملل السللللللللللللللكلان    إعملال الرقوق  

 او تيااعل واوجتما يل والثقافيلل

ن اج  التيللللللدل لوتم  ز ت لللللل   لللللليا للللللاا وا للللللتراتيحياا وااأ  اغمل عوى األالل م )ب( 
عل الرقوق او تيللااعل واوجتما يل والثقافيل لم وياا ااعتماا تداف ر اا للل عند او ت للاء  والتهميش وحما

 لت زيز المساواا، وتخييص الموااا اللزمل لتن  يه نيه السيا اا واو تراتيحياا والخاأل

   ملاعلل اوجتملا يلل، إلاملاد األ ويلاا       لل  تلداف ر الر  تتخلي تلداف ر مرلداا األنلداف، املا  )د( 
 ل ااأ او تحاال اوجتما يل واو تيااعل و مان ا ت ااتها من الوقاحاا والمرا ق والسو  والخدماا اليريل 

  اح تترقق من ان المؤ لللسلللاا السللليا للليل والقانونيل تراع  احتياجاا الحمي ، وتك   اع للل  )ا( 
ل وتوعويل لوتيلللللللللدل وتن ي فرامج وحملا تثليفيل وإعلمي المللللللللللااثل المحدعل لم وياا     لللللللللن  القراا، 

لوتم  ز والقواعد اوجتما يل ال لااا، وتسلوأ ال لوء عوى الر لاغ  الت  ت زز اإلاماد اوجتماع  والتما ل   
 والت امن ف ن مختوف  ااعاا المحتم ك

 المها رون  -طاء 

ت لا م ال لديلد من الترلدعلاا  عن اوجله علدم مسللللللللللللللاواا هيكويلل وااا إلى  19-كللللللللللللللل لت ازملل ثو  لد -36
ارقوق اإلنسللان الت  يواجهها المهاجرون اليين ععيلللون او للاعاح نلللل، مث  ان دام  ر  ال م  المتيللول  

اللغق والرماعل اوجتما يل، وال روف المعيلللللليل القا للللليل، والق وا الم رو لللللل عوى التنق ك وتت نر إمكانيل 
الم ووماا، والموا ف  الوغويل والثقافيل، والكو ل، ونقص   الريللللللللول عوى الرعاعل اليللللللللريل  للللللللو اح االرواجز

يتمكن المهاجرون اليين نم    و لللللل  ا ر  انون  من الريللللللول   والسللللللووثياا الم ااعل لمجانا، و د و
تقدعم م ووماا عن حالتهم اليللللللللريل   يرابون    الريللللللللول عوى الرعاعل او و عوى الرعاعل اليللللللللريل او

عكونون م ر لل ن ليل ك ويواجه  او  رح   وال قوباا اسللبا و لل هم ثمهاجرينعندما عخلللون اوحتحاز والت 
يت وق ام دوا التاعيم مقاانلح اااارين واار او للللللللللت  اا من  المهاجرون اار التخوف عن الرثا فيما

 فرامج التاعيم الوينيل عوى ا ا  و  هم ثمهاجرين ا ر ن ام  نك

اللللليين ع للللللللللللللارون إلى ال -37 المهللللاجرون   مهللللاج  مكت للللل عيش    احيللللاء م زولللللل اوويت رض 
   ظروف ا ر وغقل اار  لخار اإل لاال اال  رو  المسلؤول عن مرض  مسلتويناا ا ر ا لميل او او

المرتحزون      ، ونو و لللللللل  يزااا ت ق داح اسللللللللبا انخ اض  ر  حيللللللللولهم عوى ال لدك اما19-كو  د
 ر   م اكثر عر للللل لوخارك و د اا   قدان مراكز احتحاز المهاجرين والمسللللووبل حريتهم الللللك  آار،  هم 

ال م  واألجوا من جراء الحاغرل والتداف ر المتخيا وحتواغها إلى تزايد الميلاعا او تيلااعل الت  يواجهها 
عوى ال للاملا المهللاجراا ألااء اعمللال   اح ثب ر   اح ح ن ت تمللد فوللدان اواوبيللل عللديللدا اعتمللاا المهللاجرونك و  

يتمكن ال لديلد من ال ملال  ن من جراء األزمللك ولموظلاغ ه ن نؤوء ال لاملا ااوهن اوالرعلاعلل،  ئقلئدئ ال لديلد م
ع موون    وظاغف تسلللتوزم مهاااا متدنيل  عرموون الوناغق اللزمل او  للليما اول   اليين و المهاجرين، وو

م وزين نتيحل   القااع ا ر الر لللم ، من او لللت ااا من ا؛لللكال الرماعل اوجتما يل األ لللا للليل، وتمرثوا و  
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اغيسلللللليل ث مال ا للللللا لللللل  ن يوال  ترا الحاغرل،    اح سلللللله، اا  ال ديد من المهاجرين ااواا الو ت ن  ليل ك و  
 حماعل اجتما يلك من اون اعم ثاف او  اح اال  

 اإل راءات الرحيسية -واو 

 يو : ين غ  لودول ان تقوم اما -38

وا رنلا من المرا ق   19-دتك ل  حيللللللللللللللول المهلاجرين عوى الوقلاحلاا الم للللللللللللللااا لكو  ل  )ا( 
    ل  عن يريق إزالل الرواجز القانونيل واإلااايل وال مويل، والتيللللللدل  والخدماا اليللللللريل، اماوالسللللللو  

 لوتم  ز وا د توزي  الوقاحاال

تن ي تداف ر و اغيل ل يلللللللللللل  انلللللللللللللال إن ا   وان ن الهحرا عن تو  ر الرعاعل اليللللللللللللريل   )ب( 
  رنا من الخدماا األ ا يللوا 19-والوقاحاا الم ااا لكو  د

تللمداد  رينللل    القللانون تمن  احتحللاز المهللاجرين، وتن للي فللداغلل  للحتحللاز  للاغمللل عوى  )د( 
 حقوق اإلنسان ل مان ان عكون اوحتحاز ا تثناغياحل

 تدمج المهاجرين    ن م الرماعل اوجتما يل، اغض الن ر عن و  هم ثمهاجرينك )ا( 

 وعدم التمييزالمساواة  -اا سابع 

 لمحة عامة - لف 

لتكون االل عمل  ألجل  النلا  واألاض وألجل  اوزانلااك وت هلدا   2030  لت االل علاموم لللللللللللللل  -39
عن الرثاك  اح الدول    الخال ا دم ترك احد اوف الرثا والسلل   إلى الو للول اووح إلى من نم ا؛للد تخو 

هاك   دام المسللللللللللاواا ااا  البودان وفيما ف ن من انداف التنميل المسللللللللللتدامل    الرد من ان  10ويتمث  الهدف  
إلى حلد ا  لد عن الوا   الرلال ، ح لث  لا ملت   2030 وتختوف الرايلل اإلعحلافيلل الت  تر للللللللللللللمهلا االل علام

واألزمل اوجتما يل واو تيااعل الت  ترتبت عو ها اوجه عدم المساواا القاغمل ف ن البودان  19-جاغرل ثو  د
لرثا و و للللت التقدم نرو ترق ق ي ن إلى عدا اليين تخو وا ا لللللح عن اواااوها، وا للللا ت علللللراا المل

 فرمتها وانداف التنميل المستدامل الواااا   ها عوى وجه الترديدك 2030 اال عام

و د اّمرا األزمل اوجتما يل واو تيللللللااعل المؤ للللللسللللللاا التحاايل واليللللللناعاا و للللللب  العيشك  -40
ترموت   اا اون اار    تيللاال واوجتماع  القاغم، ومرا اار  وثللل ت عن ع وب الن ام السلليا لل  واو

اعقاب الحاغرل، فوغت الخسلللللللللللاغر    الدا  لم اا الملي ن من ال مال  القسلللللللللللأ األكبر من األ  اءك و  
الللللدووااا،    ح ن زااا نروا ا ض اانى األ راا    ال للللالم فنرو    3,7 نرو مويللللاا   1,9مويللللاااا من 

 لللللللللللح من ال قر والتهميش وتواجه ا؛للللللللللكاوح الحماعاا ال  اا السللللللللللكانيل الت  ت ان  ازالت   ك وما( 61) اووا
مت لداا ومتلدااولل من التم  ز عوى ا للللللللللللللا  اللدال  والنوع اوجتملاع  والمو   وال رق واللدين تت رض لمزيلد  

عقرب من  من ال ا ل والررمانك واام ان ن م الرماعل اوجتما يل تسلاعد عوى من  ال قر والرد منه،  نن ما
يتمت ون فتغايل جزغيل  قأك   تللللللموهم تغايل ن م ال لللللمان اوجتماع  او ونلنل ااباع  لللللكان ال الم إما  

__________ 

 كwww.hrw.org/news/2021/03/04/unequal-crisisان ر  (61)

file:///C:/temp/www.hrw.org/news/2021/03/04/unequal-crisis
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يتمت  اللالرمللاعلل      المللاغللل من ال للايو ن عن ال ملل ، وو  22عريللللللللللللللل  عوى إعللانللاا ال اللالللل  للللللللللللللو    وو
 ك( 62)    الماغل من األي ال    جمي  انراء ال الم 35اوجتما يل ال  الل  و  

عسللللللللتخدم    توزي  البنى الترتيل والخدماا األ للللللللا لللللللليل  اغملك وووو تزال اوجه عدم المسللللللللاواا   -41
   الماغل من  للكان ال الم، عوماح ان م دوا ا للتخدام اإلنترنت ن  األانى    البودان  54اإلنترنت  للو  

ملك و د اا   ل  إلى تقويض الرق  الناميل، ح ث تللللللللللك  الكو ل واو تقاا إلى المهاااا اللزمل عل اا نا
يزال الكث ر منها ع تقر إلى البنى الترتيل األ للللللللللللا لللللللللللليل    لللللللللللليما    البودان الناميل، الت  و ويم، وو   الت 

ا ريليا جنوب اليلللللللللللللرراء الكبر ،    المرحوت ن اوفتداغيل واإلعدااعل،  والمرا ق اللزمل لوت وم ال  الك و  
تكنولوجيلا  اإلنترنلت او اء اواوفتلداغيلل واإلعلدااعلل من الدملاا الكهربل   عسللللللللللللللت  لد ا ل  من نيللللللللللللللف الملداا 

المداا     إياا او لتحاال لوحاغرلك وعوى الرام من إتاحل الت ويم   اح فود  190الروا ل اك وااوق اكثر من  
ك و د ا  لللللى عدم تكا ؤ ( 63) مو ون ي   من او لللللت ااا من  ل  500يتمكن   عن ا د    م  م البودان، لم

عن عدم ث اعل المهاااا المتيلول االرا لوب،  نترنت،   للح الو لول إلى التكنولوجيا والروا ل ا واإل  ر 
ك وبوجلله اعم، تمقّوض ال حوا الر ميللل ال للالميللل إمكللانيللل ( 64) إلى زيللااا تهميش المت وم ن المرروم ن ا لللللللللللللللح 

ل الحواغي وا رنا من الريول عوى م ووماا  ريل وا ر  ريل اايقل، ونو امر يتسم ا نميل االغل ال
 ريلكحاوا الاوااي الي

يدل عوى ان ال حوا ف ن   وتللك  الوقاحاا ال وم الردوا الحديدا    الك اح من اج  المسلاواا، مما -42
وب د موا قل اله  اا التن يميل عوى ا للللللتخدام عدا   كاح كانت ااغم تزال  للللللااال ثما البودان الغنيل وال ق را و
   الملاغلل من جمي  الحرعلاا      87ر من  دان، توقلت ح نلل من البولدان الغنيلل اكث من الوقلاحلاا    علدا فول 

عقوض نيا الو لل  جهوائ الت للامن والت اون   ك وو( 65)    الماغل 2,0يتحاوز نيلل ا البودان الناميل  ح ن لم
اعلل الت  عحلا ان عقوم عو هلا ن لام مت لدا األيراف   لال ويوب  اوحتيلاجلاا عكون ميللللللللللللللمملاح لتو  ر الرمل 

 ك( 66) عحدل ن  اح     ياق جاغرل عالميل و المثوى لرقوق اإلنسان  رسا، ف  إنه

 اإل راءات الرحيسية -باء 

 :( 67) يو  ين غ  لودول ان تقوم اما -43

تو ر نملا د  لاغملل عوى حقوق اإلنسلللللللللللللللان لوتغايلل اليللللللللللللللريلل الللللللللللللللللامولل ترم  حق   )ا( 
اي المحتم اا والحماعاا وال  اا السللللللكانيل المهملللللللل    اليللللللرل    إياا ااأ الت نا لراوا الاوا

 ل( 68) واو تحاال لها والت ا   منها، وتدعمها اير  انونيل و يا اتيل ت الج المردااا األ ا يل لويرل

    ل  الرد األانى األ للللللللا لللللللل  لودا ،      ج الرماعل اوجتما يل اللللللللللامول، اماتدم )ب( 
لومسللللللانمل     ولراوا الاوااي األار  واو للللللتحاال لها والت ا   منها،    19-ااأ الت نا لحاغرل ثو  د

__________ 

(62) International Labour Organization and United Nations Children’s Fund (UNICEF), Towards 

Universal Social Protection for Children: Achieving SDG 1.3 (2019), p. 2ك 
 ك)إنكو زل( 32،  ك 2020ستدامل تقرير انداف التنميل الم (63)
 كالمرج  ن سه (64)
(65) https://news.un.org/en/story/2021/04/1089392ك 
(66) OHCHR, "Human rights and access to COVID-19 vaccines" (17 December 2020)ك 
 كwww.un.org/en/coronavirus/tackling-inequality-new-social-contract-new-era ان ر اع اح  (67)
(68) E/2019/52ك 

https://news.un.org/en/story/2021/04/1089392
file:///C:/temp/www.un.org/en/coronavirus/tackling-inequality-new-social-contract-new-era
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الل  ك وين غ  ان تو للل  نيه التداف ر وتن َّي من  ( 69) ترق ق المسلللاواا ف ن الحنسللل ن وحماعل ال  اا المهمللللل
عمويل تللللللللللللااثيل ترترم حق األ راا    التما  وتوق  ونق  الم ووماا عن جمي  ا لللللللللللترقا اا ال لللللللللللمان 

 اوجتماع  ااريقل وا رل و؛ ا لل

القريا، لودعم المرو  والدول  لو مال الم ر لللللل ن لوخار،  ت ا  األولويل،    المد    )د( 
و ن    القااع ا ر الر للللللم ، وال امو ن     والملللللللااي  اليللللللغ را والمتو للللللال، و للللللغاا المزااع ن، وال ام

وظاغف ا ر مستقرا واليين ع تمدون عوى ا تياا ال ربل، من الل إعاناا اعم األجوا، واعم المؤ ساا  
 ل( 70) ملااي  اليغ را يما ال التحاايل، وو

ت للللللللللل  وتن ي ا لللللللللللتراتيحياا عوى  للللللللللل  د الركومل ا كموها والمحتم  ا كموه لم الحل   )ا( 
األ لللا للليل لوتهميش والتم  ز، مث  القوان ن والسللليا لللاا والمماا لللاا التم  زيل، والم اي ر الثقافيل   المردااا

قرك وين غ  ان ترثز نيه او للللللتراتيحياا  والدينيل والحنسللللللانيل وا رنا من الم اي ر المحتمعيل ال للللللااا، وال 
 عوى التقاي اا ف ن التهميش وال  ف االنس ل لمختوف السكان والحماعااك

الجمع بين ك  العناصدددددرق حقوق اإلنسدددددان ال سدددددياق التأطا وا سدددددتجابة   -اا ثامن 
 والتعاال

ال  هول     ن الفشدددددد  ال الماه النقهئ القاحمة عل  حقوق اإلنسددددددان  19-بّينت  اححة كوايد -44
التأطا لل وار  ال دددددددحية وا سدددددددتجابة لها والتعاال منها ال لع عواما وخيمة عل  حقوق اإلنسدددددددان  

تسدددددترشدددددد   2030 وسددددديت لا البناء عل  نحو  اتددددد  التحقق من  ن عملية تنفيذ خ ة عام  والتنمية.
    حقوق    سدددددددم  الت لعاتق نداء للعم  من كد  ل  األمين العام ال " بم ال  حقوق اإلنسدددددددانا كما

اء  ". وتقدم مفوضدة األمم المتحدة السدامية لحقوق اإلنسدان التوصديات التالية من     اعالة البناإلنسدان
 عل  نحو  ات ا باإلضااة ال  اإل راءات الرحيسية المحدلة المبينة ال   زاء  خرى من طذا التقريرق

ة تهيئة بيئة مواتية ين غل اسدددددتعراض األطر القانونية و طر السدددددياسدددددات العامة ب ي )ا( 
ن من لحماىة حقوق اإلنسدددددان للمر ة والجماعات والفئات السدددددمانية المهمشدددددة واألشدددددخاص الذين ىعانو

 ال  ل   ميع  شمال التمييز المتقاطعةق التمييزا بما

ين غل  ن تكون العملية تشداركية وشداملة وشدفااةا و ن تراعل الفوارق بين الجنسدين   ‘1‘ 
 اور مع الجهات صاح ة الم لحة ال  ميع مراحلها؛وتقوم عل   ساس التش

والسددياسددات التل تميز ضددد المر ة والجماعات  تعدي  القوانين   اب ال  و  ين غل الغاء  و  ‘2‘ 
التل تتددددع حوا ز  مام التمتع بالحقوق ا مت ددددالىة   والفئات السددددمانية المهمشددددة  و 

اعتمال موانين وسدددددددياسدددددددات  ين غل   تنته  طذه الحقوقا كما  وا  تماقية والثقافية  و 
ق التنمية   ديدة من     احترام طذه الحقوق وحمايتها وإعمالها والمسدداعدة عل  تحقي 

 المستدامة؛ 

 ي حدالدة من حدا ت ال وار  ال دددددددددحيدة األخرىا ين غل تحدديد   مبد  ههور  داححدة  و )ب( 
ىعانون من ضددعف   احتيا ات وحقوق النسدداء والجماعات والفئات السددمانية المهمشددة واألشددخاص الذين
نين والسددددددياسددددددات  محتم ا بإشددددددراا طذه الفئات مشدددددداركةا مجدىةا ال ك  مرحلة. وين غل  ن تعّر  القوا

__________ 

 كwww.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=63ان ر  (69)
(70) High-level Committee on Programmes inequalities task team, "COVID-19, inequalities and 

building back better" (2020), pp. 8-9ك 

file:///C:/temp/www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action%3fid=63
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صدددددراحةا ائات النسددددداء والجماعات التل تعانل من ضدددددعف محتم  و ن تن  عل  اشدددددراا طذه الفئات  
 ؛( 71) وتشترط عملية منهجية لتحديد احتيا اتها و ولوياتها

لقدرة عل  رصددددددد حقوق اإلنسددددددان عل  ال ددددددعد الوطنل ولون الوطنل  ين غل تعزيز ا  )د( 
  ا نتهاكات المحتملةا ومعالجة الشدوا   المتعلقة بحقوق اإلنسدانا اتد ا والعالمل من     اإلنذار الم مر ب 

ال تنفيذ    اا عن تحديد خ ددوصددياتها الجنسددانيةا وتو يع السددياسددات وتيسددير  ي تغييرات  ممة للمتددل مدم 
 سيما حقوق الجماعات والفئات السمانية المهمشة؛  وحماىة حقوق اإلنسانا و    2030 خ ة عام 

ال  لدد  تقييمددات األثر عل    تقييمددات األثر عل  حقوق اإلنسددددددددددانا بمددا ين غل المدداه   )ا( 
المسددداواةا ال السدددياسدددات ا مت دددالىة وا  تماقية والمتعلقة بال دددحة العامة المعتمزدة ل سدددتجابة ل ممةا  

   يتعلق بحقوق اإلنسدان. وين غل  ن تهد  بتنفيذ التدابير لمعالجة  ي شدوا   تحدلطا التقييمات فيما  والتعجي  
المحتملة للسددياسدداتا وين غل البدء بإنجام   تقييمات األثر عل  المسدداواة ال  تحديد ااثار التمييزية الفعلية  و 

 ؛ ( 72) حيثما اتُّخذت تدابير بالفع  كأولوية عا لة   طذه التقييمات مب  اعتمال  ي سياسات وموانين  و 

وين غل  ن تفتدددددل  ين غل وضدددددع وتقييم حزم الحوااز من منقور حقوق اإلنسدددددانا   )ه( 
اإلصد حات المالية وا مت دالىة المقترحة ال  التحول ال مجال المسداواة بين الجنسدينا و ن تعالئ  و ع  

 دم المساواة؛عدم المساواة المو ولة من مب ا وتتجنا اىجال  س اب  ديدة لع

ن وإلارة  ين غل ا راء تقييمدات لمددى تأثير المقترحات المتعلقدة بالقددرة عل  تحمد  الدي )و( 
الدين ال مجال حقوق اإلنسدان لتدمان عدم حدوع عواما  ير مق دولة تتمث  ال ميالة عدم المسداواة  

تماقية. ويممن سددددديما ال مجا ت ال دددددحة والمياه وال دددددر  ال دددددحل والحماىة ا   ا مت دددددالىةا و 
بها المجتمعات  لتقييمات األثر عل  حقوق اإلنسدددددان  ن تسددددداعد ال تحديد ال رق التل ىممن  ن تتأثر  

متعدلة ومسدددتمرة من التمييز بسدددياسدددات ا مت دددال الكللا و ن تسددداعد عل     المحلية التل توا ع  شدددما ا 
 تيسير حماىة حقومها ا مت الىة وا  تماقية والثقافية؛

ل تعبئة الموارل وتشدددددجيع التحو ت ا  تماقية وا مت دددددالىة من خ ل التموي   ين غ )ز( 
 السندات ا  تماقية والسندات الختراء؛ ال  ل  المبتكرا بما

ين غل رصدددددددد القروض والمنا المقدمة من الملسدددددددسدددددددات المالية الدولية والجهات   )ح( 
المجتمع المدنل وانخراطها الكام  ال   المانحةا بمشداركة الملسدسدات الوطنية لحقوق اإلنسدان ومنقمات

ا حتيا ات الواضددددحةا مع التركيز عل     عملية الرصدددددا و ل  ضددددماناا  سددددتخدام القروض والمنا لتلبية
  كثر الناس عرضةا لخ ر التخلف عن الركا؛

ين غل  ن تراعل خ ط التأطا وا سددددتجابة والتعاال الفوارق بين الجنسددددينا وين غل  )ط( 
سداء والفتيات مشداركة كاملة ومتسداوية ومجدىة ال وضدع سدياسدات محلية ووطنية وعالمية   ن تشدارا الن

صدددددددددنع القرار. وين غل للددول  ن تتخدذ تددابير اىجدابيدة لتدددددددددمدان اتداحدة   وال  19-وايددلممدااحدة مرض ك
 الفرصة للنساء والفتيات المنتميات ال  الفئات المهمشة للمشاركة مشاركةا مجدىةا؛

هرو   تددابير لتيسدددددددددير العولة ال  العمد  تحترم الحق ال العمد  والين غل اتخدا   )ل( 
ال  لد   مداكن العمد  اامندة   و صدددددددددحداب العمد  عل  حدد سدددددددددواءا بمداعداللدةا وتراعل احتيدا دات العمدال  

والمتاحةا وتواار خدمات رعاىة األطفال والمدارسا وا خت ار والتعقا الفعالينا وسددياسددات سددوق العم   
__________ 

(71) Elina Hammarström and Matthew Scott, Pandemic Preparedness and Response: National COVID-

19 Law and Policy in Human Rights Perspective (Lund, Raoul Wallenberg Institute, 2021), p. 5ك 
 (ك2021وا ل مقدمل من اتراا المساواا    الرقوق )آ اا/ماا   (72)
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  برامئ التوهيف ال الق دا  العدام( لخلق ارص عمد   دديددة وإمالدة الحوا ز التل  النشددددددددد دة )بمدا ال  لد
 ؛( 73) مر ة ال الق ا  الرسملتحول لون مشاركة ال

ين غل تنسددددددددديق النهئ العدالمل اماء الجواحا و يرطا من حا ت ال وار  ال دددددددددحيدةا   )ك( 
الحقوق ا مت الىة وا  تماقية  (ا والعهد الدولل الخاص ب2005ومواءمتع مع اللواحا ال حية الدولية )

ا نحو ميالة القدرة عل  الت ددددددددنيع  . وين غل تو يع الجهولا ال  ملة  مور2030 والثقافيةا وخ ة عام
وضددددمان وصددددول الجميع ال مختلف  نحاء العالم عل  مدم المسدددداواة ال  األلوية واللقاحات والع  ات  

وتجميع المعراددة والملكيددة الفكريددة والبيددانددات  ؛  19-والتكنولو يددات ال دددددددددحيددة ال ممددة لممددااحددة كوايددد
ية ال  لعم الوصدددددددول المن دددددددف و ير التمييزي ال   وت اللها؛ والمشددددددداركة ال الم الرات العالمية الرام

؛ وتعزيز  19-يتعلق بموايد المرااق والسددلع والخدمات ال ددحية مث  مجمع الوصددول ال  التكنولو يا فيما
 النقم ال حية؛

ا عل  سددددددبي  الممارسددددددة الفتددددددل ا بغ  النقر عن حا ت  تعتمد   ن  للدول ين غل )ل( 
ناء الجواحا و يرطا من حا ت ال وار  ال ددددحيةا تفسددددير وتنفيذ ا تفاق المتعلق  سدددديما  ث األمماتا و 

بالجوانا المت ددددلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية تمشددددياا مع حق  عتدددداء منقمة التجارة العالمية  
 ؛( 74) حماىة ال حة العامةا وعل  و ع الخ وصا تعزيز اممانية ح ول الجميع عل  األلوية ال

ين غل  ن ىمتدد تخييف عداء الددين ليشدددددددددمد   ميع البلددان المحتدا دةا حت  البلددان   )م( 
التوصدددددد  ال  اتفامات بشددددددأن تجميد   اعالة هيملتها  و المتوسدددددد ة الدخ ا و ل  مث ا بإلغاء الديون  و

ال  ل  من الداحنين من الق ا  الخاصا من        ميع الجهات صددددددداح ة الم دددددددلحةا بما  الديون من
 ز المالل ال مم للبلدان النامية؛اتاحة الحي

ال الماحة   0,7ين غل متدددداعفة الجهول لبلوه الهد  المتمث  ال تخ ددددي  نسدددد ة   )ن( 
اإل مدداللا عل  التواللا  ال المدداحددة من الدددخدد  القومل    0,2ال     0,15من الدددخدد  القومل اإل مددالل و

 .اا بلدان نمو للمساعدة اإلنماحية الرسمية المقدمة ال  البلدان النامية و م  ال

    

__________ 

(73) High-level Committee on Programmes inequalities task team, "COVID-19, inequalities and 

building back better" (2020), pp. 8-9ك 
اإلعلن الل ن اوت اق المت وق االحوانا المتيلول االتحااا من حقوق الموكيل ال كريل وباليلرل ال امل اليل اعتمدته من مل التحااا  (74)

 ك2001تلرين الثان /نو مبر  14ال الميل    
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