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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة السابعة واألربعون 

 2021تموز/يوليه   9 -حزيران/يونيه   21

 من جدول األعمال 3البند  

القتصادية  والسياسية وا  اإلنسان، المدنيةتعزيز وحماية جميع حقوق  
 بما في ذلك الحق في التنمية الجتماعية والثقافية،وا

التضاام  الدولي في المسااةدة ةلإ مةماح حقوق اإلنساان اءناا جا حة م      
 ( وبعدها19-في وس كورونا )كوفيد

 تق ي  الخبي  المستقل المعني بحقوق اإلنسان والتضام  الدولي، اوبيورا تشينيدو اوكافور   

 موجز  
تقرير هو التقرير الرابع الذي أعده الخبير المستتتتتتقع المحنو باقوس ا نستتتتتان والت تتتتتامن  ال هذا 

خبير المستتتتقع  الدولو، أوبيورا تشتتتينيدو أووا،ور، من أجع تقد مه  لج م حق حقوس ا نستتتانق وينا   ال
التتدول   ، الكيفيتتا التو عبترب ا تتا44/11،و هتتذا التقرير، المقتتدال عمقر بقرار م حق حقوس ا نستتتتتتتتتتتتتتتان  

 وال  اب الفاعحا األخرى، أو لم تحبتر، عن الت تتتتامن الدولو ،و المستتتتاعدم عحج  عمال جميع ، اب حقوس 
ق وينا   الخبير المستتتقع (19-ا نستتان عحج ناو ألمع ،و اتتياس جاماا مرر ،يرور وورونا يلو،يد

ح   الت ديداب ال د ا التو تشكح ا ال اماا عحج التمتع باقوس ا نسان والتدااير المتخذم الحتوام اق ويوضتِّ
ولو، بما ،و ذلك ،و اتتتتياس  األاتتتتار المناقو األخق و والقانونو الذي  ستتتتتند  ليه واجمن الت تتتتامن الد

تع بالت تتامن الدولو، ويادو ويبرز التحبيراب ا   اايا ال اماا، ويستتتحرر أمةحا عحج الةاراب ،و التم
  ا من غير الدول، بما ،و ذلك أ، ع المماراابقعن هذا الت امن من جانم الدول وال  اب الفاعح
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 مقدمة -اوالا  

خقل الفترم المشتتتمولا بالتقرير، عرر الخبير المستتتتقع المحنو باقوس ا نستتتان والت تتتامن الدولو،   -1
  ، 2020أوبيورا شتتتتتتتتتتتيندو أووا،ور، تقريره المواضتتتتتتتتتتتيحو الةالي  لج ال مويا الحاما ،و تشتتتتتتتتتتترين األول/ألتوبر  

  ويا المحاصتترم والتمتع، أو عدال التمتع، بالت تتامنالتقرير الذي نا   فيه الصتتحا اين بحأ أشتتكال الشتتحب  وهو 
ق ويشتتكر الخبير المستتتقع وواتتتاريكا وبوليفيا عحج روي  ما  (A/75/180يالدولو القامم عحج حقوس ا نستتان 

ه الييتاال ازيتارم  لج البحتدي ن، ويتيمتع ،و أن يتمكن  ا   تاايي ن عحج   من الييتاال بتالزيتارتي ن ،و أ رق و ت   حبيت 
ممكن، آخذار ،و اعتباره ال اماا الحالميا الااليا وما تمحيه من  يوو عحج الستفرق ويشتكر أ  تار مقوي عحج 

ر  موا،قت تا المبتدميتا عحج زيتارت تا ويتاحع  لج االتفتاس عحج موعتد منتااتتتتتتتتتتتتتتم لحار،ين  جراء الزيتارمق وهو يتذوت
 رم تقد م رووو    اايا عحج  حباته زيارت اق الدول األخرى بكع لاف ب رو 

 7جميع أنااء الحالم منذ أن تم ألول مرم ،و   (19-اجتاح مرر ،يرور تاجو مستتتتتتتتتتتت د يلو،يد -2
م ،يرور وورونا  الذي وان  نحرف ،و البدا ا بااتتتتتتتت   -تاديد الحامع المستتتتتتتتبم له    2020الةانو/يناير    لانون 

"،يرور وورونا المستتبم لمتقزما االلت اق  ، والذي أصتتبح  نستتماج حاليار (nCoV-2019)  2019المستتت د  
، أعحنتتت  من متتتا الصتتتتتتتتتتتتتتاتتتا  2020آذار/متتتارر    11و،و    ق( 1ي (CoV-SARS-2يالرموي الاتتتاو الوخيم"  

،  2020و ستتتتتتتمبر /يه وصتتتتتتتف ال امااق و،و وانون األول" ينابق عح19-الحالميا أن تفشتتتتتتتو مرر "لو،يد
ت اوز عدو الوفياب بستتتبم الفيرور المحيون حالاق ول اتتتف الشتتتديد ما ،تح عدو ال تتتاا ا يرتفع، رغم أنه 

، نتي تا ال  وو ال تاريتا  2021من المتو ع أن يتراجع هتذا الحتدو تراجحتار وبيرار باحول الربع األخير من عتاال  
مرر،  فيد عدو األشخاص الذين يتحا،ون من الضد المررق وعحج الرغم من تزايد   الاتخداال لقاحاب عدم

 عدو متزايد من التقارير بين بحأ المتحا،ين   حون  حانون لفترم  ويحا من آثار صايا من كاق 

والتدااير المتخذم الحتوام ا  لج صتتتتحوباب اجتماعيا وا تصتتتتاو ا خايرم    19- و د أوب جاماا وو،يد  -3
ر أن ما  ق  ،و جميع    ق( 2ي محيون شتتتتتتتتتتتتتخم  حانون انن من "الارمان الشتتتتتتتتتتتتتديد"   90رق من أنااء الحالمق ويقدا
 التقارير  لج ما يحو: وتشير آخر 

"أوب  جراءاب الا ر الصتتتتتتتتتتاو والقيوو المفروضتتتتتتتتتتا عحج الستتتتتتتتتتفر و غقس المدن  لج  يأ( 
  النقع وت ارم الت زما والترفيه  انخفار وبير ،و الاحم والحررق وتحاح  األنشتتتاا اال تصتتتاو ا ،و  ااعاب 

ق[ وينشتتتتتتتار ،و هذا الصتتتتتتتدو  لج أن ورجا ثقا ال م ور الحاال ،و  درم الستتتتتتتحااب  قق ال تتتتتتتيا،ا واالاتتتتتتتت ماالق   و 
 ؛ ( 3ي عحج االات ابا لح اماا ل ا آثار ا تصاو ا مباشرم و،وريا" الصايا 

__________ 

 World Health Organization (WHO), “Novel coronavirus (2019-nCoV) situation report1”, 21 (1ي

January 2020و  ؛ Jun Zheng, “SARS-Cov-2: an emerging coronavirus that causes global threat”, 

International Journal of Biological Sciences, vol. 16, No. 10.  التتتتتتتتتتتتتتتتتالتتتتتتتتو التتتتتتتترابتتتتتتتت   عتتتتتتتتحتتتتتتتتج   :متتتتتتتتتتتتتتتتتاح 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7098030/#B10ق  

 ,International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook: A Long and Difficult Ascent (2ي

(Washington, D.C., IMF, October 2020), p. xiii ق 
 United Nations, “Shared responsibility, global solidarity: responding to the socioeconomic impacts (3ي

of COVID-19”, March 2020, p. 8.  التتتتتتتتتالتو الترابت   عتحتج   _ www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg  :متتتتتتتتتاح 

report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf.  

http://undocs.org/ar/A/75/180
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7098030/#B10
http://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf
http://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf
http://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf
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 ينتو اع أن يت نم انكماشار الصين هو البحد الح و الوحيد ،و م موعا الحشرين الذي  يق(  
أما بالنستتتتبا  لج اال تصتتتتاواب األصتتتتار أو األضتتتتحف التو تحتمد ألةر من    ق (4ي2020ال ا تصتتتتاو ار ،و عا 

غيرها عحج الخارج، ،قد وان التبا ؤ اال تصتتتتتاوي أشتتتتتد حدم، مما تستتتتتبم ،و آثار اجتماعيا وا تصتتتتتاو ا  
ب م لحاد من انتشتتارها وما نتع عن ذلك من انتكااتتاو د شتتكح  ال اماا والتدااير المتخذ   ق (5ياتتحبيا وبيرم 

تمتع البقيين من النار ،و جميع أنااء الحالم، باقوس   ا تصتتتتتتتتتتتتتتاو ا خايرم، ادورها، ت ديدار خايرار عحج 
من ا حق ا نستتتتتتتتتتتتتتان ،و الصتتتتتتتتتتتتتتاا والايام والتححيم والاذاء والميوى والحمع وحريا التنقع وحريا الت مع، 

ضتتتتتت  ادرجا وبير   ، تتتتتتقر عن الاريا الفرو ا،  م ،و بحأ الااالب ،رص اع  ن ال اماا وانحكااتتتتتتات ا  وا
   ق (6يالتمتع ا ذه الاقوس 

و،و حين شتتدو م حق حقوس ا نستتان عحج أهميا حقوس ا نستتان ،و تشتتكيع  جراءاب االاتتت ابا  -4
عحج الدور المروزي لحدولا ،و التصتتتتتتدي لح وامح وغيرها من حاالب الاوار   2/ 44لح اماا، ألد ،و  راره  

  م أن تكون   19-لاارما التو تتخذها الدول ااتت ابا ل اماا وو،يدالصتايا، وألد من جديد أن التدااير ا
 متفقا مع التزامات ا بموجم القانون الدولو لاقوس ا نسان الواجم التابيقق

ومع ذلتك، وعحج الرغم من التدور الماوري التذي   تم أن تؤو ته ،راوى التدول ،و هتذا الصتتتتتتتتتتتتتتدو،   -5
، ( 7ي ومستتؤوليا مشتتتروا" جماعيار   موحار    مةع ،و نفق الو  ،إن "أمن الصتتاا الحاما عحج الصتتحيد الدولو 

مما يبرز أهميا التحاون الدولو، وال اتتتتتتتتتيما ،و أو اب الاوار  الصتتتتتتتتتايا وال وامح، عحج أاتتتتتتتتتار االحتراال  
، وي دف  لج ا عمال ( 9ي وهذا التحاون الدولو، الذي  شتتتتتكع جانبار من جوانم الت تتتتتامن الدولو  ق( 8ي المتباول

حأ الواجبتاب التدوليتا المحزمتا  تانونتار التو تقع عحج عتاتق ا نستتتتتتتتتتتتتتان، ال غنج عنته لحو،تاء اب الكتامتع لاقوس  
والدول ماالبا اتحب ا أ صتج ما أنتيح ل ا من موارو، منفروم أو ،و   ار التحاون، ل تمان   ق( 10ي مح م الدول

خاذ أي دال ات ، وبح( 11ي التمتع بالاقوس االجتماعيا واال تصتتتتتتتتتتتتتاو ا، مةع الاق ،و الصتتتتتتتتتتتتتاا، ،و أراضتتتتتتتتتتتتتي ا

__________ 

 https://news.cgtn.com/news/2020-10-13/World-GDP-to-drop-4-4-in-2020-IMF--UyNuoUIFانتتتتتت تتتتتتر   (4ي

lC/index.htmlو  ؛Organisation for Economic Co-operation and Development, “Unprecedented falls 

in GDP in most G20 economies in second quarter of 2020”, news release, 14 September 2020ق 
 :David Ndii, “The political economy of coronavirus؛  و IMF, World Economic Outlook, p. xi ( 5ي 

Dr. David Ndii speaks”, video, The Elephant, 1 April 2020 .   متاح عحج الراب  التالو:  www.theelepha 

nt.info/videos/2020/04/01/the-political-economy-of-coronavirus-dr-david-ndii-speaks/ ق  

 Obiora Chinedu Okafor, “International solidarity, human rights and life on the African continent (6ي

‘after’ the pandemic”, Strathmore Law Journal, vol. 5, No. 1.    ان ر أ  تتتتتار  رار ل نا البحدان األمريكيا لاقوس
 ”Pandemic and human rights in the Americas“، المحنون  2020ريع  أا/نيستتتان  10، الصتتتاور ،و 1/2020ا نستتتان 

 ق(األوب ا وحقوس ا نسان ،و األمريكتيني
  :متاح عحج الراب   WHO ,The World Health Report 2007: A Safer Future )Geneva, WHO, 2007(, p. vii (7ي

www.who.int/whr/2007/whr07_en.pdf?ua=1ق  

الصتتاور   (66ي449ان ر أ  تتار  رار الح نا األ،ريييا لاقوس ا نستتان والشتتحوق    ق3-1، الفقراب  44/2 رار م حق حقوس ا نستتان  (8ي
 ، الفقرتان الساواا عشرم والةامنا عشرم من الديباجاق2020آق/أغساق  7،و 

من الحوامح الصتتتتتتتتتتايا الدوليا   44و  43و  2المواو    ؛ ان ر أ  تتتتتتتتتتار، ،و اتتتتتتتتتتياس ال اماا،(جي2المر،ق، الماوم    ،A/HRC/35/35 (9ي
  قwww.who.int/publications/i/item/9789241580496 :لمن ما الصاا الحالمياق متاح عحج الراب 

بشتتتتتتتتتتتتين  بيحا التزاماب الدول األ راف؛    (1990ي3واالجتماعيا والةقافيا، التححيق الحاال ر م الح نا المحنيا بالاقوس اال تصتتتتتتتتتتتتاو ا   (10ي
 الفرع الةانوق ،A/HRC/44/28ان ر أ  ار 

 من الح د الدولو الخاص بالاقوس اال تصاو ا واالجتماعيا والةقافياق (1ي2وم الما (11ي

https://news.cgtn.com/news/2020-10-13/World-GDP-to-drop-4-4-in-2020-IMF--UyNuoUIFlC/index.html؛
https://news.cgtn.com/news/2020-10-13/World-GDP-to-drop-4-4-in-2020-IMF--UyNuoUIFlC/index.html؛
https://news.cgtn.com/news/2020-10-13/World-GDP-to-drop-4-4-in-2020-IMF--UyNuoUIFlC/index.html؛
https://news.cgtn.com/news/2020-10-13/World-GDP-to-drop-4-4-in-2020-IMF--UyNuoUIFlC/index.html؛
https://news.cgtn.com/news/2020-10-13/World-GDP-to-drop-4-4-in-2020-IMF--UyNuoUIFlC/index.html؛
https://news.cgtn.com/news/2020-10-13/World-GDP-to-drop-4-4-in-2020-IMF--UyNuoUIFlC/index.html؛
http://www.theelephant.info/videos/2020/04/01/the-political-economy-of-coronavirus-dr-david-ndii-speaks/
http://www.theelephant.info/videos/2020/04/01/the-political-economy-of-coronavirus-dr-david-ndii-speaks/
http://www.theelephant.info/videos/2020/04/01/the-political-economy-of-coronavirus-dr-david-ndii-speaks/
http://www.theelephant.info/videos/2020/04/01/the-political-economy-of-coronavirus-dr-david-ndii-speaks/
http://www.who.int/whr/2007/whr07_en.pdf?ua=1
http://undocs.org/ar/A/HRC/35/35،
http://undocs.org/ar/A/HRC/35/35،
http://undocs.org/ar/A/HRC/35/35،
https://www.who.int/publications/i/item/9789241580496
http://undocs.org/ar/A/HRC/44/28،
http://undocs.org/ar/A/HRC/44/28،
http://undocs.org/ar/A/HRC/44/28،


A/HRC/47/31 

5 GE.21-04825 

من ميةاس   56و 55وال شتتتتتتتك   ق ار ،و أن الماوتين    ق( 12ي ا الت تتتتتتتامن فيما اين موا ني ا جراءاب تحيق هذ
األمم المتاتدم، الحتي ن تحزمتان جميع التدول بتاتختاذ  جراءاب مشتتتتتتتتتتتتتتتروتا ومنفروم ،و م تال التحتاون من أجتع  

ار محزمار عحج نستتتتتتان، تفرضتتتتتتان واجبار  انوني تاقيق األهداف التو راتتتتتتمت ا األمم المتادم ،و ميدان حقوس ا 
 ق( 13ي الدول بالتحاون، بما ،و ذلك ،و السياس الراهن

ويؤيد صتتاحم الوال ا واتتابقه تحريت الت تتامن الدولو الوارو ،و مشتتروع ا عقن المتححق بالاق   -6
األ،راو  ، الذي ينم عحج أن الت تتتتتتتتتتتتتتامن الدولو هو تحبير عن روح الوحدم اين  ( 14ي ،و الت تتتتتتتتتتتتتتامن الدولو

والتتدول والمن متتاب التتدوليتتا، ويشتتتتتتتتتتتتتتمتتع اتاتتاو المصتتتتتتتتتتتتتتتالح واألغرار وا جراءاب واالعتراف  والشتتتتتتتتتتتتتتحوق  
ويادو مشتتتتتتتتروع الصتتتتتتتتك أ  تتتتتتتتار المكوناب   ق( 15ي باالحتياجاب والاقوس المختحفا لتاقيق األهداف المشتتتتتتتتتروا

ج صتااق المصتحاا عحالرميستيا لحت تامن الدولو، وهو تاديدار: الت تامن الو امو، الذي  حمع من خقله أ
مواج ا التاد اب المشتتتتتتروا بشتتتتتكع ااتتتتتتبا و؛ والت تتتتتامن التفاعحو، المتمةع ،و ا جراءاب ال ماعيا التو 

ويحترف الخبير المستتتتقع   ق( 16ي يتخذها الم تمع الدولو من أجع التصتتتدي لااالب األزماب؛ والتحاون الدولو
قوضه أو تنت كه الدول وال  اب  تحبر عنه أو ت  بين الت امن الدولو ليق ظاهرم ماورها الدولا، ويمكن أن

زو عحج ذلك أن الت تتتتتتامن الدولو ال  قتصتتتتتتر عحج المستتتتتتاعدم   ق( 17ي الفاعحا من غير الدول عحج حد اتتتتتتواء
والتحاون الدوليي ن أو المحونا أو األعمال الخيريا أو المستتتتتتتتاعدم ا نستتتتتتتتانيا عحج المستتتتتتتتتوى الدولو؛ اع هو 

 ق( 18ي مف وال ومبدأ أواع ناا ار 

، التستتتتتتتتتب  االلتزاماب القامما بالتحبير عن الت تتتتتتتتتامن الدولو ،و 19-جاماا وو،يدو،و اتتتتتتتتتياس   -7
ميدان حقوس ا نستتتتتتتتتتتتتان، بما ،و ذلك من خقل التحاون الدولو، أهميا خاصتتتتتتتتتتتتتا مت دوم وازواوب  لااحارق  

، بصتتتتتتتتتتتتتتورم ولتذلتك، من األهميتا بمكتان أن تتودرر وتوف م ال  تاب المحنيتا، بمتا ،ي تا م حق حقوس ا نستتتتتتتتتتتتتتان
__________ 

  (1ي 11 ق( يمن ماب نقاايا و نيا وووليا(، والماوم(ي1ي8 يأ صتتتتتتتتتتتتتج ما تستتتتتتتتتتتتتمح به مواروها المتاحا(، والماوم  (1ي2  ان ر الماوم (12ي
من ال وع، وتقااتتتم المحارف بشتتتين التاذ ا والزراعا يالتارر    (2ي11  يمستتتتوى مويشتتتو واف، والاذاء، والكستتتاء، والميوى(، والماوم

ج( يالو تا تا من األمرار الوبتاميتا والمتو نتا والم نيتا واألمرار األخرى وعقج تا (ي2ي12  وا متداواب الاتذاميتا الحتالميتا(، والمتاوم
لو الخاص بالاقوس اال تصتتتتتتتاو ا لح د الدو يأاتتتتتتتاليم الحمع الدولو( من ا  23 يالتقدال الححمو(، والماوم  (4ي15  ومكا،ات ا(، والماوم

المشتتتتتتتتروا يالتصتتتتتتترف الار    (2ي1 من االتفاقيا األمريكيا لاقوس ا نستتتتتتتان؛ ان ر أ  تتتتتتتار الماوم  26  واالجتماعيا والةقافيا؛ والماوم
التدولو    من الح تد بتالةرواب وونمتا  خقل بتي تا التزامتاب منبةقتا عن مقت تتتتتتتتتتتتتتيتاب التحتاون التدولو القتامم عحج مبتدأ المنفحتا المتبتاولتا(
من الميةاس    (3ي21  الخاص بالاقوس المدنيا والستتتيااتتتيا والح د الدولو الخاص بالاقوس اال تصتتتاو ا واالجتماعيا والةقافيا؛ والماوم

  من اتفاقيا من ما الوحدم األ،ريييا التو 8و 7و  (4ي2  األ،ريقو لاقوس ا نستتتتتان والشتتتتتحوق التابع لمن ما الوحدم األ،ريييا؛ والمواو
  من الميةاس األ،ريقو بشتتتتتتتتتتين االنتخاباب الد مقرا يا   ( 2ي 19و   ( 12ي 2   اهر الخاصتتتتتتتتتتا بمشتتتتتتتتتتكقب القج ين ،و أ،ريييا والماوتان تاكم الم 

 والاكم الرشيد لقتااو األ،ريقوق

 Shyami Puvimanasinghe, “International solidarity in an interdependent world” in Realizing the (13ي

Right to Development: Essays in Commemoration of 25 Years of the United Nations Declaration on 

the Right to Development (Geneva and New York, United Nations, 2013), p. 182; and Volker Türk 

and Madeline Garlick, “From burdens and responsibilities to opportunities: the comprehensive 

refugee response framework and a global compact on refugees”, International Journal of Refugee 

Law, vol. 28, No. 4, p. 658.  
 المر،قق ،A/HRC/35/35 (14ي

 ,”Puvimanasinghe, “International solidarity in an interdependent worldان ر أ  تتار  ق1نفق المرجع، الماوم   (15ي

p. 180؛ وObiora Chinedu Okafor, “The future of international solidarity in global refugee 

protection”, Human Rights Review, vol. 22, No. 1, p. 6 ق 
 ق 2المر،ق، الماوم  ،A/HRC/35/35 (16ي

التمتواو   (17ي التمترجتع،  و(1ي8و  7و  (2ي6نتفتق   Okafor, “International solidarity, human rights and life on the؛ 

African continent ‘after’ the pandemic”ق 
 ق2، الفقرم 44/11 رار م حق حقوس ا نسان  (18ي

http://undocs.org/ar/A/HRC/35/35،
http://undocs.org/ar/A/HRC/35/35،
http://undocs.org/ar/A/HRC/35/35،
http://undocs.org/ar/A/HRC/35/35،
http://undocs.org/ar/A/HRC/35/35،
http://undocs.org/ar/A/HRC/35/35،
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ا تا، أو لم تحبر، التدول وال  تاب الفتاعحتا األخرى عن الت تتتتتتتتتتتتتتامن التدولو ،و    يتا الكيفيتا التو عبربمن  
من أجع  عمال جميع ، اب حقوس ا نستتتان عحج ناو ألمعق ويستتتحج هذا التقرير  19-اتتتياس جاماا وو،يد

  لج ا ا اال ،و تاقيق هذا ال دفق 

الةتانو الت تديتداب أمتاال التمتع ب ميع ، تاب  قتع ،و الفرع  وبنتاء عحج ذلتك، يباتي الخبير المستتتتتتتتتتتتتتت  -8
حقوس ا نستان التو أ،رزت ا ال اماا والتدااير المتخذم لمنع انتشتارها أو تفا م ا، مستترشتدار ،و ذلك بالقانون  
الدولو لاقوس ا نستتتتتتتتان، الذي تكمحه الحوامح الصتتتتتتتتايا الدوليا لمن ما الصتتتتتتتتاا الحالميا، وإ ار موياريق 

  ثقثا أ ستتتتتتاال ،رعيا هو: الاقوس اال تصتتتتتتاو ا واالجتماعيا؛ والاقوس المدنيا والستتتتتتيااتتتتتتيا؛   ب ،و الت ديدا وتنا و  
والاق ،و التنمياق وياحتع الخبير المستتتتتتتتتتتقع، ،و الفرع الةالي، ضتتتتتتتتتترورم الت تتتتتتتتتتامن الدولو  عمال حقوس  

 دار بالاابع ل تترورم، مستتتشتت ا نستتان ،و اتتياس ال اماا، مبينار األاتتار المناقو األخق و والقانونو ل ذه ا
المحزال  انونار لحواجباب التو اتتتتتتح  ال تتتتتتوء عحي اق ثم  حرر، ،و الفرع الرابع، االلتزاماب اوصتتتتتتف ا ا  ار  
المويتاري لتاتديتد الةاراب ،و الت تتتتتتتتتتتتتتامن التدولو ،و اتتتتتتتتتتتتتتيتاس ال تاماتاق و،و الفرع الختامق،  اتدو الخبير 

 قدال ااتتتتتنتاجاب وتوصتتتتياب موج ا  لج   ب الف تتتتحج، ثمالمستتتتتقع وينبرز بحأ ال  وو ا   اايا والمماراتتتتا
 الدول وال  اب الفاعحا من غير الدولق

الجاا حاة والتادا ي  المتخاحة الحتوا باا، بااةتكاار ذلاك ى  اا ةلإ التمتع بجميع  -ءانياا  
 فئات حقوق اإلنسان

والحزل الصتتاو لتدااير الصتتاا الحاما "المنفاذم لحتصتتدي لتفشتتو األمرار، مةع  جراءاب الا ر   -9
الصتاو، والقيوو الت اريا، والا ر عحج الستفر آثار ضتارم وااتحا النااس عحج البحدان األخرى وعحج اتكان 

وت دف الحوامح الصتتتتايا الدوليا  لج "منع انتشتتتتار األمرار عحج الصتتتتحيد الدولو  ق( 19ي تحك البحدان األخرى"
لحاما" مع الارص ،و الو   نفستته عحج ا  صتتااوالاما ا من ا واحتوام ا واالاتتت ابا ل ا من  بع اتتحااب ال

ويؤود  بول الحوامح من    ق( 20ي ت نم "التدخع غير ال تتتروري ،و حروا الستتتير والت ارم عحج الصتتتحيد الدولو"
وولا( االعتراف المستبق، القانونو والستيااتو، ب ترورم التحاون عبر الادوو   196يجميع احدان الحالم تقريبار  

،و عالم منحولوم حد ا،و منع انتشتتتتتتتتتتار األمرار الم
وتاا،ظ الحوامح عحج التوازن اين ضتتتتتتتتتترورم مكا،اا    ق( 21ي 

األمرار، من ج ا أولج، والااجا  لج ضتتتتمان ااتتتتتمراريا الايام الدوليا الحاو ا، من ج ا ثانيا، وذلك بما 
ب  اءا تت تتتتمن من تدااير  انونيا محينا تتححق بمكا،اا األمرار المحد اق وتستتتتمح الحوامح أ  تتتتار باتخاذ  جر 

و نيا تت اوز نااس التدااير الواروم ،ي ا أو التو أوصتتتتت  ا ا من ما الصتتتتتاا الحالميا، شتتتتترياا أن تاقق  
( وأال تكون  ( أ(ي 1ي 43هذه ا جراءاب حما ا صتتتتتتتتتتتايا مماثحا أو ألبر مقارنار بالمواصتتتتتتتتتتتفاب الدوليا يالماوم 

الصحيد الدولوق ومتج شكح  هذه  عحجما ورم بموجم الحوامح، وال ايما فيما يتححق باروا السير والت ارم  
التدااير تقييدار لحقانون الدولو لاقوس ا نستتتتتتتان أو ااتتتتتتتتةناءر منه، وجم أن تكون متنااتتتتتتتبا وأال تناوي عحج 
أاتتتاليم تقييد ا أو ا تااميا ال  محي ا واجم حما ا الصتتتاا، وما   م التاقق من صتتتات ا عحميار، بما ،و  

رها من ما الصتاا الحالميا وغيرها من المؤاتستاب الدولياق ومن الم م تو،ذلك االعتماو عحج البياناب التو 
أن تقدال الدول  لج من ما الصتتاا الحالميا تقارير عن تابيق هذه التدااير وما تقوال عحيه من أاتتار عحمو 

__________ 

 Roojin Habibi and others, “The Stellenbosch consensus on legal national responses to public health (19ي

risks: clarifying article 43 of the International Health Regulations”, International Community Law 

Review, 2020, p. 4ق 
 قHabibi and others, “The Stellenbosch consensus”, p. 5من الحوامح الصايا الدوليا؛ و 2الماوم  (20ي
 Steven J. Hoffman, “How many people must die from pandemics before the world learns?” Global (21ي

Challenges vol. 30, cited in Habibi and others, “The Stellenbosch consensus”, p. 4ق 
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واتستتتتتتتا ار مع ن ع التكامع الن مو ،و تفستتتتتتتير االلتزاماب    ق( 22ي وأاتتتتتتتار مناقو من من ور الصتتتتتتتاا الحاما
  19- يقحظ الخبير المستتتتتقع أن أي تدااير  انونيا تقيتد الارياب الحاما ألاتتتتباق تتححق ب اماا وو،يد   ا، الدولي 

ينباو ا اقغ ا ا  لج من ما الصتتتتتتتتتتتتتاا الحالميا، بموجم الحوامح، و لج الح نا المحنيا باقوس ا نستتتتتتتتتتتتتان،  
 ق( 23ي بموجم الح د الدولو الخاص بالاقوس المدنيا والسياايا

 صادية واالجتماعيةاالقت  الحقوق  -الف 

خحتفتت  التتتدااير المتختتذم لمكتتا،اتتا ال تتاماتتا "عوا تتم وخيمتتا عحج الفقراء وذوي التتدختتع المنخفأ  -10
والمقيين من األشتتتتتخاص الذين  حتمدون عحج األنشتتتتتاا غير الراتتتتتميا لكستتتتتم لقما الوي "، مما أوى  لج 

يين الحمال الذين تقع أو مرتفحا أصتق، وعحج مقوالحمالا النا صتا ال ( 24ي تزايد ال وع وتفا م محدالب الباالا
،و الماما من اتتتتتتتتتتتكان الحالم  31تنحدال لدي م ،رص المفاوضتتتتتتتتتتتا ال ماعياق و بع ال اماا، لم  كن اتتتتتتتتتتتوى  

،و المتامتا ،ق  من األ فتال يتمتحون بتالامتا تا   33و  ؛( 25ي يتمتحون بتالتاايتا الكتامحتا لح تتتتتتتتتتتتتتمتان االجتمتاعو
،و   28عحج ااتتتتتتتتاقا اب نقد ا بستتتتتتتبم الباالا؛ ون الحمال  اصتتتتتتتحون ،و الماما ،ق  م 22؛ واالجتماعيا

الماما ،ق  من األشتتتتتتتتخاص الذين  حانون من  عا اب شتتتتتتتتديدم  اصتتتتتتتتحون عحج ااتتتتتتتتتاقا اب نقد ا بستتتتتتتتبم  
اب  وعنتدمتا انتدلحت  ال تاماتا، تزايتد أ  تتتتتتتتتتتتتتار ااتتتتتتتتتتتتتتتختداال تتدااير القوم القتاهرم لحتاحتع من االلتزامت   ق( 26ي ا عتا تا

اريع الصتتايرم والمتواتتاا، وعقوو الاحبياب والشتتان، والتيمين،  بالحمالا، وضتتماناب المشتت التحا د ا المتححقا 
و د أوى ذلك  لج ،قدان الوظامف، وخفأ الرواتم   ق( 27ي وغيرها من الن م القانونيا التو تدعم اتتتتتبع الوي 

اتاا، و،قدان المشتاريع الصتايرم والمتو أو ااتتاقا اب الحمع األخرى اق حدوو، و لااء ال تماناب الخاصتا ب 
ين الحتاال والختاص عحج الصتتتتتتتتتتتتتتاتا والباتالتاق ونتي تا لحتتدااير المتختذم لمكتا،اتا ال تاماتا، تقتدتِّر تاايتا التتيم

محيون وظيفتا،   25من متا الحمتع التدوليتا عتدوو الوظتامف المفقووم عحج ناتاس الحتالم اين خمستتتتتتتتتتتتتتا مقيين و
 من الدوالرابق   يونابتريح 3,4احيون ووالر و 860والخسامر ،و وخع اليد الحامحا اين 

بشتتتتتتتتتتتتتدم المستتتتتتتتتتتتتار ناو ال دف المتمةع ،و زياوم ،رص الحمع  وفيما يتححق باقوس المرأم، انحكق -11
،و الماما ،و وولا واحدم ،و آق/أغساق   80  المتاحا لحمرأم، حيي احا  نسبا النساء من الحا حين ال دو

،  و األجر المتستتتتاوي عن الحمع المتستتتتاوي وما تيثرب اتتتتحبا األهداف المتمةحا ،  ق ( 28ي 2020وأيحول/اتتتتبتمبر  

__________ 

 ق Habibi and others, “The Stellenbosch consensus”, p. 6وليا؛ ان ر أ  ار من الحوامح الصايا الد   ( 8ي - ( 2ي 43الماوم   ( 22ي 
 ,”Habibi and others, “The Stellenbosch consensus؛ ان ر أ  تتتار 4 -   ثانيار   - وال   -   الفصتتتع الةانو عشتتتر   ، A/61/10 (23ي

para. 2.2.3.  
 Charles Manga Fombad, “Editorial introduction to special focus: assessing the implications of (24ي

COVID-19 pandemic regulations for human rights and the rule of law in Eastern and Southern 

Africa”, African Human Rights Law Journal, vol. 20, No. 2, p. 369؛ و United Nations, “Shared 

responsibility”, p. 8.  ق8األمم المتادم، "المسؤوليا المشتروا"، ص 
 International Labour Organization (ILO)“The supply chain ripple effect: How COVID-19 is affecting ( 25ي 

garment workers and factories in Asia and the Pacific”, research brief, October 2020, p. 13 ق 
 ILO and Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Universal (26ي

social protection floors are a joint responsibility”, joint op-ed, 26 October 2020 متاح عحج الراب  التالو ،:  
www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_759106/lang--en/index.htmق  

 قSURGE Econ BLOG, “Economic Shifts and Human Rights Implications”, 5 November 2020, p. 3 (27ي
 Sarah Green Carmichael, “COVID-19 explodes the myth that women ‘opt’ out”, Bloomberg (28ي

Opinion, 20 October 2020.  التتتتتتتالو الراب   عحج  -www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-10  :متتتتتتتاح 

20/covid-19-explodes-the-myth-that-women-opt-out-of-the-workforceو  ؛United Nations, “Shared 

responsibility”, p. 8 ق8األمم المتادم، "المسؤوليا المشتروا"، ص ي)  

http://undocs.org/ar/A/61/10،
http://undocs.org/ar/A/61/10،
http://undocs.org/ar/A/61/10،
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_759106/lang--en/index.htm
http://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-10-20/covid-19-explodes-the-myth-that-women-opt-out-of-the-workforce؛
http://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-10-20/covid-19-explodes-the-myth-that-women-opt-out-of-the-workforce؛
http://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-10-20/covid-19-explodes-the-myth-that-women-opt-out-of-the-workforce؛
http://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-10-20/covid-19-explodes-the-myth-that-women-opt-out-of-the-workforce؛
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وتاقيق توازن أ، تتع اين مستتؤولياب الحمع والايام األاتتريا، وتقااتتم األعباء عحج  دال المستتاوام فيما يتححق 
ين مستتتتؤولياب عحج التوازن ا   وأثتر  غقس المدارر تيثيرار اتتتتحبيار  ق( 29ي ارعا ا األ فال واخع األاتتتترم المويشتتتتيا

يار، مع تزايد واجباب الرعا ا األاتتتتتتتتريا، مما اضتتتتتتتتار المرأم  لج حماع المرأم عب ار  ضتتتتتتتتاف الحمع والايام األاتتتتتتتتريا و 
،و    70وتشتتتتتتتتتكع النستتتتتتتتتاء    ق ( 30ي االختيار اين الرعا ا المنزليا والحمع ،و الحديد من البحدان ،و جميع أنااء الحالم 

   ق ( 31ي عرضا لخار ا صابا بالحدوى ااع الرعا ا الصايا، مما   حح ن ألةر  الماما من القوم الحامحا الحالميا ،و   

وبشتتتتتتتكع أعم، تحنو الخستتتتتتتامر ال امحا ،و الدخع واتتتتتتتبع الوي  لم اب المقيين من األاتتتتتتتر ذاب  -12
الدخع المنخفأ ،و جميع أنااء الحالم أ  تتار تزايدو خار ع ز األاتتر المويشتتيا عن اتتداو القرورق و،و 

م الدعم افيز ممولا من وا،حو ال تترامم شتتمح  تقد  ن البحدان المرتفحا الدخع حزال تدااير ت حين نفذ عدو م
،  حم الحديد من البحدان المنخف تتتتا الدخع بإلااح  لج المؤاتتتتستتتتاب  ( 32ي ل ،راو والمشتتتتاريع الصتتتتايرم والمتواتتتتاا 

ال ي تتاب التن يميتتا لحقاتتاع    ق غير أنته يتحين عحج ( 33ي المتتاليتتا أن تن ر ،و  مكتتانيتتا  عتاوم نيكحتتا ويون تتا من جتديتد 
ين وم اب المقيين من األ،راو والمشتتاريع الصتتايرم تحف أنااء الحالم أن ت تتمن حما ا المستتت حك المصتتر،و ،و مخ 

 ق( 34ي 2021،و عاال   والمتوااا من ا  رار الم اف والشروط المرهقا المقناحا، مع انفتاح اال تصاواب 

الموثقا "ما  قرق    بال امااق وتشتتتتتتكع القوم الحامحا الم اجرموتيثر الم اجرون أ  تتتتتتار تيثرار شتتتتتتديدار  -13
،و احدان  من ما التحاون والتنميا ،و  رار ،و الماما من الحامحين ،و بحأ القااعاب األلةر ت تتتتتتر  30 من

ومع ذلك، يق و الحمال الم اجرون بستتتتبم وضتتتتح م وم اجرين، حتج المييمون   ق( 35ي الميدان اال تصتتتتاوي["
 فقدون وظامف م وعاومر ما  فتقرون  لج رأر  من م بصتتتورم  انونيا، محانام ال توصتتتف، وهم من اين أول من 

  ،فو جميع أنااء الشترس   ق( 36ي المال االجتماعو الذي  ستاعد عحج  عالا األاتر المويشتيا ،و أو اب األزماب
األواتتتتتت ، عحج اتتتتتتبيع المةال، تخحج أصتتتتتتااق الحمع عن عدو وبير من الحمال الم اجرين الذين تنرووا اق 

  ق( 37ي ن هذا الوضع وان له أثر أشد عحج الم اجرابميوى وتقاح  ا م السبع، ويبدو أ

روم ومن أشتتتتتتد آثار ال اماا االن يارن الوشتتتتتتيك لحمن وما المدراتتتتتتيا ،و جميع أنااء الحالمق ،فو ذ -14
،و الماما  87احيون  فع وشتتتتتتتاق،  مةحون    1,52، وان ناو 2020تدااير الا ر الصتتتتتتتاو ،و أوامع عاال 

__________ 

 ق (10م المتادم، "المسؤوليا المشتروا"، ص األمي. United Nations, “Shared responsibility”, p. 10 (29ي

 ق 9المرجع نفسه، صق (30ي
 قالمرجع نفسه (31ي
 ق IMF, World Economic Outlook, p. xiii (32ي
 ,”James Anyanzwa, “Kenya: how lenders laced COVID-19 loans relief with hidden pain (33ي

Daily Nation, 19 October 2020.  التالو  متاح عحج الراب  https://allafrica.com/stories/202010190948.html.   
 Patricia Andago, “COVID-19: regulatory measures could widen Kenya’s financial access gap”, The (34ي

Elephant, 18 September 2020.    التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاح التتتتتتتتتترابتتتتتتتتتت   -www.theelephant.info/data  :عتتتتتتتتتتحتتتتتتتتتتج 

stories/2020/09/18/covid-19-regulatory-measures-could-widen-kenyas-financial-access-gap/ق  
 ق(8األمم المتادم، "المسؤوليا المشتروا"، ص ي. United Nations, “Shared responsibility”, p. 8 (35ي
  قhttps://gaatw.org/publications/Kenya_Country_Report.pdfان ر  (36ي

 Zecharias Zelalem, “Abandoned in Lebanon, African domestic workers just want to go home”, Mail (37ي

and Guardian, 14 September 2020  التتتتتتتتتتتتالتتتتو التتتترابتتتت   عتتتتحتتتتج  -https://mg.co.za/africa/2020-09-14  :متتتتتتتتتتتتاح 

abandoned-in-lebanon-african-domestic-workers-just-want-to-go-home/و  ؛“Report: 29 million girls, 

women victims of modern slavery”, Daily Star, 10 October 2020.   التتتتتتتتتتتتتتتالتتتتتتتو التتتتتتترابتتتتتتت   عتتتتتتتحتتتتتتتج    :متتتتتتتتتتتتتتتاح 
www.dailystar.com.lb/News/World/2020/Oct-10/512914-report-29-million-girls-women-victims-

of-modern-slavery.ashx.  

https://allafrica.com/stories/202010190948.html
http://www.theelephant.info/data-stories/2020/09/18/covid-19-regulatory-measures-could-widen-kenyas-financial-access-gap/
http://www.theelephant.info/data-stories/2020/09/18/covid-19-regulatory-measures-could-widen-kenyas-financial-access-gap/
https://gaatw.org/publications/Kenya_Country_Report.pdf
https://mg.co.za/africa/2020-09-14-abandoned-in-lebanon-african-domestic-workers-just-want-to-go-home/؛
https://mg.co.za/africa/2020-09-14-abandoned-in-lebanon-african-domestic-workers-just-want-to-go-home/؛
https://mg.co.za/africa/2020-09-14-abandoned-in-lebanon-african-domestic-workers-just-want-to-go-home/؛
https://mg.co.za/africa/2020-09-14-abandoned-in-lebanon-african-domestic-workers-just-want-to-go-home/؛
http://www.dailystar.com.lb/News/World/2020/Oct-10/512914-report-29-million-girls-women-victims-of-modern-slavery.ashx
http://www.dailystar.com.lb/News/World/2020/Oct-10/512914-report-29-million-girls-women-victims-of-modern-slavery.ashx
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،المدارر ال تشتتكع أمالن لحتححم  ق( 38ي من الستتكان المستت حين ،و المدارر والكحياب، خارج صتتفوف الدرااتتا
وهو أ  تتتار   ق( 39ي االجتماعيامروزيا ،و التنشتتت ا  أووارار   أ  تتتار األلاو مو وا عداو الم نو ،استتتم، اع تؤوي  

منا ق آمنا ومرالز تستتتتتتتتتت م ادرجا وبيرم ،و تاذ ا األ فال المارومين ،و البحدان المرتفحا الدخع والمنخف تتتتتتتتتتا  
و،و   ق( 40ي "ق  مكن أن يؤوي  لج زيتاوم ،و عمتالتا األ فتال وزواج األ فتال ق التدختع، و"التحايتع المستتتتتتتتتتتتتتمر لحتححيم  
صتا هاما الاتتمراريا التححم، ،إن نستبا وبيرم من األاتر ،و جميع أنااء حين و،رب التكنولوجياب الر ميا ،ر 

الحالم تحوزها البنيا التاتيا والمحداب الموثو ا القزما لحتححم عبر ا نترن ق وتشير تقديراب  االتااو الدولو 
اقيين شتتتتتتتتتتتتخم اليزالون خارج ا نترن ، وأن غالبيا األشتتتتتتتتتتتتخاص غير   3,6لقتصتتتتتتتتتتتتاالب[  لج أن زهاء 

وعقوم عحج ذلك، غالبار ما  ح ز الوالدون ،و   ق( 41ي با نترن   ويشتتتتتتتتتتتتتتون ،و أ ع البحدان نموا" المتصتتتتتتتتتتتتتتحين
األاتتتتتتر المنخف تتتتتتا الدخع عن التو،يق اين مستتتتتتؤولياب الحمع والايام األاتتتتتتريا لمرا،قا األ فال ،و عمحيا 
التححم عبر ا نترن ق و د أوى ذلك  لج تفاوتاب غير مقبولا اين البحدان المرتفحا الدخع والبحدان المنخف ا  

الحالم، حيي تمكن األ فال من األواتتتاط الميستتتورم من مواصتتتحا تححم م بشتتتكع ما،  الدخع ،و مختحف بقاع
، حتج ،و نفق البحدان، اضتتتتتتتتتتتتتتاروا  لج الت تتتتتتتتتتتتتتايا ب زء وبير من الحاال األ فال األ ع ح ار ،و حين أن 
 ق( 42ي 2020الدرااو 

مع وتت تتتمن الصتتتكول الدوليا لاقوس ا نستتتان أحكامار واضتتتاا بشتتتين حق الحمال ،و ظروف ع -15
ن  حمحون ،و محيون مححم، والمقيين من موظفو التتدعم التتذي   2,60ويتحرر متتا  قرق من    ق( 43ي صتتتتتتتتتتتتتتايتتا

لذا،  ن أي  رار بإعاوم ،تح المدارر، و ن وان ذلك  مةع    ق ( 44ي 19-يدالخفاء، لخار ا صتتتتتتتتتتابا بحدوى وو،
ألجيال بيلمح ا،   م أن  كون  أاتااتيار من عناصتر المصتحاا الو نيا لحدول وم مار لحصتاا الحقحيا رار عنصت 

قزما لتنفيذ اروتوووالب الستتقما الخاصتتا  مصتتاوبار بااتتتةماراب وبرى ،و الصتتاا والستتقما و،و المرا،ق ال
و،و البحدان التو    ق( 45ي ، وما يت تتتتتتتتتح ذلك من ااتتتتتتتتتتراتي يا  عاوم ،تح المدارر ،و رواندا19-بمرر وو،يد

 بايي ال  مكن تامحه بشتتكع    بع ال اماا، يزواو هذا الخار لان  تحانو أصتتقر من مشتتكحا الت ام المدارر 
 و توايع البنيا التاتيا لحمداررقمحقول وون ااتةماراب عاما وبيرم ،

ويؤود القانون الدولو واجمو التحاون الدولو ل تمان التارر من ال وع، وتقااتم المحارف الححميا،  -16
دان المصتتتتتتدرم ل غذ ا عحج حد اتتتتتتواء، ل تتتتتتمان التوزيع و"مراعام مشتتتتتتالع البحدان المستتتتتتتوروم ل غذ ا والبح

__________ 

 IMF, World؛ و(9األمم المتادم، "المستتتتتؤوليا المشتتتتتتروا"، ص ي.  United Nations, “Shared responsibility”, p. 9 (38ي

Economic Outlook, p. xivق 
 قالمرجع نفسه (39ي
 قالمرجع نفسه (40ي
 المرجع نفسهق (41ي

 Winnie Kishara and Njoki Ngunyi, “Covid-19 and Inequalities inو  ؛25و  24  الفقرتان  ،A/HRC/44/39 (42ي

Primary and Secondary Education in Africa: The Case Of Kenya”, African Leadership Centre, op-

ed series, vol. 2, No. 5ق متتاح عحج الراب  التتالو:  www.africanleadershipcentre.org/index.php/covid-19-

research/634-covid-19-and-inequalities-in-primary-and-secondary-education-in-africa-the-case-of-

kenya.  

من الميةتتاس األ،ريقو لاقوس    15من الح تتد التتدولو الختتاص بتتالاقوس اال تصتتتتتتتتتتتتتتتاو تتا واالجتمتتاعيتتا والةقتتافيتتا؛ والمتتاوم   (قي7المتتاوم   (43ي
يو( من البروتووول ا ضا،و لقتفاقيا األمريكيا لاقوس ا نسان المتححق بالاقوس اال تصاو ا -(هتتتي7ا نستتتتتتان والشتتتتتتحوق؛ والماوم 

 واالجتماعيا والةقافياق

  (9األمم المتادم، "المسؤوليا المشتروا"، ص ي. United Nations, “Shared responsibility”, p. 9 (44ي
 Bertrand Byishimo and Lavie Mutanganshuro, “Over 22,500 classrooms to be completed by (45ي

September, says Mineduc”, The New Times, 9 June 2020.  التتتتتتتتتتتتتتتتتتتالتتتتتتتتتو متتتتتتتتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتترابتتتتتتتتت   عتتتتتتتتتحتتتتتتتتتج    :اح 
www.newtimes.co.rw/news/over-22500-classrooms-be-completed-september-says-mineduc.  

http://undocs.org/ar/A/HRC/44/39،
http://undocs.org/ar/A/HRC/44/39،
http://undocs.org/ar/A/HRC/44/39،
http://www.africanleadershipcentre.org/index.php/covid-19-research/634-covid-19-and-inequalities-in-primary-and-secondary-education-in-africa-the-case-of-kenya
http://www.africanleadershipcentre.org/index.php/covid-19-research/634-covid-19-and-inequalities-in-primary-and-secondary-education-in-africa-the-case-of-kenya
http://www.africanleadershipcentre.org/index.php/covid-19-research/634-covid-19-and-inequalities-in-primary-and-secondary-education-in-africa-the-case-of-kenya
http://www.newtimes.co.rw/news/over-22500-classrooms-be-completed-september-says-mineduc
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و،و ظع تحاع اتتتتتتتتقاتتتتتتتتع ا مداو الحالميا بستتتتتتتتبم تدااير مكا،اا    ق( 46ي لإلمداواب الاذاميا الحالميا" الحاول
، يمر بالنستتتتتبا لحكةيرين، مما ي دو حق المقيين ،و الاذاء،  ال اماا، انقاح  ،رص الاصتتتتتول عحج الاذاء

 ق الا تترياق ووان  انثار ألةر حدم ،و البحدان المتقدما التو تقوال ا تصتتاوات ا عحج وال اتتيما ،قراء المنا
وأثر  غقس المدارر أ  تتتتتتتتتار عحج ،رص   ق( 47ي زيع الاذاء تتستتتتتتتتتم ادرجا عاليا من المروزيا والتكامعن م لتو 

و د ألد ارنامع األغذ ا الحالمو  ق( 48ي حصتتول األ فال عحج األغذ ا الماذ ا ،و اال تصتتاواب الانيا والفقيرم
ذر الاصتول عحج الاذاء المباو  األاتااتيا لحت تامن الدولو باعتبارها اتبق لتخفيت ال ترر الناجم عن تح

حتدااير المتخذم لمكا،اا الوباء، بما ،و ذلك مراقبا األاتتتتتتحار ووعم شتتتتتتبكاب  الذي ينتو اع أن  ادث ونتي ا ل
األمتان االجتمتاعو، وهو المبتاو  التو ح يت  اتتيييتد وااتتتتتتتتتتتتتتع الناتاس من الووتاالب المتحتدوم األ راف ،ور  

 ق( 49ي 2020التوصيا ا ا ،و نيسان/أاريع  

 ق المدنية والسياسيةحقوال -باا 

جميع حاالب انت ال الاقوس المدنيا والستتتيااتتتيا ،و اتتتياس التدااير  يتححق التادي األاتتتااتتتو ،و -17
و،و   ق( 50ي اتشتتتتتتديد ا جراءاب األمنيا ،و اتتتتتتياس  وار  الصتتتتتتاا الحاما 19-المتخذم لمكا،اا مرر وو،يد

ير "ا غقس" التو ال تحتتد وال تاصتتتتتتتتتتتتتتج "تروز الحتتديتتد من البحتتدان،  ن  راراب تححيق الحمتتع بتتالقوانين وتتتداا 
الستتتتحاا ،و أيدي الستتتتيااتتتتيين وغيرهم من المستتتتؤولين"، وتحاو ،و الو   نفستتتته عمحياب الر ابا بال تتتترورم 

وهذه الستتتتحاا    ق( 51ي التقحيد ا التو  ماراتتتت ا الق تتتتاء والبرلمان لحتةب  من اتتتتقما ااتتتتتخداال اتتتتحااب الاوار  
عن   19-مرر وو،يدوعحج هذا الناو، وشتتتتتف    ق( 52ي أو منااتتتتتبار  عاوالر  امار ااتتتتتتخد  المروزم لم تنستتتتتتخدال واممار 

ومع ذلك،   ق( 53ي موا ن ال تتتحف ،و ال تتتماناب الداتتتتوريا وضتتتماناب اتتتياوم القانون ،و الحديد من البحدان
ت ع الدول محزما، ،و   ار ااتتتتتتتت اات ا لااالب الاوار ، بالتاقق من أن  جراءاب  نفاذ القانون تستتتتتتتتو،و 

__________ 

 س اال تصاو ا واالجتماعيا والةقافياقمن الح د الدولو الخاص بالاقو  (2ي11الماوم  (46ي

 ,”Ignacio Felix and others, “US food supply chain: disruptions and implications from COVID-19 (47ي

McKinsey and Company, 2 July 2020.  متاح عحج الراب  التالو:  www.mckinsey.com/industries/consumer-

packaged-goods/our-insights/us-food-supply-chain-disruptions-and-implications-from-covid-19ق  
 United States of America, Centres for Disease Control, “Considerations for food pantries and food (48ي

distribution sites”, 8 December 2020.  التتتتتتتتتتتالتتتو التتترابتتت   عتتتحتتتج  -www.cdc.gov/coronavirus/2019  :متتتتتتتتتتتاح 

ncov/community/organizations/food-pantries.html ق 

 Simona Beltrami, “How to minimize the impact of coronavirus on food security”, World Food (49ي

Programme Insight, 16 March 2020.  متتاح عحج الراب  التتالو:  https://insight.wfp.org/how-to-minimize-

the-impact-of-coronavirus-on-food-security-be2fa7885d7e. See also www.worldbank.org/en/news/ 

statement/2020/04/21/joint-statement-on-covid-19-impacts-on-food-security-and-nutrition.  
 ق”Fombad, “Editorial introduction to special focus (50ي
 ق 368المرجع نفسه، صق (51ي
متاح   .Anne Applebaum, “The people in charge see an opportunity”, The Atlantic, 23 March 2020 (52ي

التتتتتتتتتتتالتتتو التتترابتتت   -www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/when-disease-comes-leaders-grab  :عتتتحتتتج 

more-power/608560/و  ؛Justus B. Aungo, “Exposed: limits of State and public trust during the 

COVID-19 pandemic in Kenya”, African Arguments, 11 November 2020.   التتتتتتتالو الراب   عحج    :متتتتتتتاح 
https://africanarguments.org/2020/11/11/exposed-limits-of-state-and-public-trust-during-the-covid 

-19-pandemic-in-kenya/ق  

 Charles Manga Fombad and Lukman Adebisi Abdulrauf, “Comparative overview of the (53ي

constitutional framework for controlling the exercise of emergency powers in Africa”, African 

Human Rights Law Journal, vol. 20, No. 2.  

http://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/us-food-supply-chain-disruptions-and-implications-from-covid-19
http://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/us-food-supply-chain-disruptions-and-implications-from-covid-19
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/food-pantries.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/food-pantries.html
https://insight.wfp.org/how-to-minimize-the-impact-of-coronavirus-on-food-security-be2fa7885d7e
https://insight.wfp.org/how-to-minimize-the-impact-of-coronavirus-on-food-security-be2fa7885d7e
http://www.worldbank.org/en/news/statement/2020/04/21/joint-statement-on-covid-19-impacts-on-food-security-and-nutrition
http://www.worldbank.org/en/news/statement/2020/04/21/joint-statement-on-covid-19-impacts-on-food-security-and-nutrition
http://www.worldbank.org/en/news/statement/2020/04/21/joint-statement-on-covid-19-impacts-on-food-security-and-nutrition
http://www.worldbank.org/en/news/statement/2020/04/21/joint-statement-on-covid-19-impacts-on-food-security-and-nutrition
http://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/when-disease-comes-leaders-grab-more-power/608560/؛
http://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/when-disease-comes-leaders-grab-more-power/608560/؛
http://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/when-disease-comes-leaders-grab-more-power/608560/؛
http://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/when-disease-comes-leaders-grab-more-power/608560/؛
https://africanarguments.org/2020/11/11/exposed-limits-of-state-and-public-trust-during-the-covid-19-pandemic-in-kenya/
https://africanarguments.org/2020/11/11/exposed-limits-of-state-and-public-trust-during-the-covid-19-pandemic-in-kenya/
https://africanarguments.org/2020/11/11/exposed-limits-of-state-and-public-trust-during-the-covid-19-pandemic-in-kenya/
https://africanarguments.org/2020/11/11/exposed-limits-of-state-and-public-trust-during-the-covid-19-pandemic-in-kenya/
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ورم والتنااتتم والمستتاءلا وعدال تحريأ  الشتتروط، وين تكون متستتقا مع مباو  الشتترعيا وال تتر  م موعا من
 ق( 54ي حيام األ،راو لحخار

و،و حين أن هذه   ق( 55ي و د ،نرر التباعد البدنو وتداير ضتتتتتتتتتتتروري ال جدال فيه الحتواء ال اماا -18
ن ال موياب والت مع، ،قد أاتتوء  ال تترورم تستتتتبع وامما ،رر بحأ القيوو المبررم عحج حريا التنقع وتكوي 

ووةيرم هو التقارير التو تتادث عن  اتتتتتاءم ااتتتتتتخداال وواالب الدولا   ق( 56ي ااتتتتتتخداال الحديد من هذه التدااير
و أمحت تا ال تاماتا لقلتفتاف عحج واجتم التاقق من لحستتتتتتتتتتتتتتحاتاب االاتتتتتتتتتتتتتتتةنتاميتا وانارا، تا ،و  نفتاذ القيوو الت 

، بمتا ،و ذلتك االعتقتاالب التحستتتتتتتتتتتتتتفيتا وال متاعيتا، ( 57ي الراتتتتتتتتتتتتتتميتاالت تاوزاب المرتكبتا من ال  تاب الفتاعحتا  
واالاتتتتتتتتتتتتتخداال المفرط لحقوم من جانم  واب الشتتتتتتتتتتتتر ا لفرر ح ر الت ول، والستتتتتتتتتتتتحم واالاتزاز، وعمحياب 

اءاب ال ناميا وعمحياب الماالم، وااتتتخداال األحكاال االحت ازيا لحتصتتدي ا خقء، واالاتتتخداال ال امر لإلجر 
 ر الصتتتتتتتتتتاو، مما يؤوي  لج االلت ام ،و مرالز االحت از القانونيا وزياوم االنتشتتتتتتتتتتار لمنت كو  واعد الا

س"  ق و،و عدو من الدول، تفيد التقارير بين احتمال و،ام الموا نين بستتتتبم  نفاذ تدااير "ا غق( 58ي والفيرواتتتت 
  ق( 59ي نفسه 19-ألبر من احتمال و،ات م من جراء مرر وو،يد

بقيوو صتتتتتتتتتتتتتارما وغير  انونيا عحج حريا التحبير  اع األمنيا القويا واممار  ويقترن االعتماو عحج الذر  -19
وبا ضتتتتتتتتا،ا  لج ذلك، أاتتتتتتتتوء ااتتتتتتتتتخداال تدااير   ق( 60ي ما  حرتِّر الصتتتتتتتتافيين لحخار  وحريا ا عقال، وغالبار 
لتم يتد الاريق أمتاال القمع الستتتتتتتتتتتتتتيتااتتتتتتتتتتتتتتو الممن ع ،و بحأ التدول التو ن مت    19-و،يتدمكتا،اتا مرر و
وتنحتبر حريتا التحبير والت مع وتكوين ال مويتتاب والتنقتتع من اين الاقوس    ق ( 61ي 2020عتاال  انتختتابتاب خقل  

األاتتتتتااتتتتتيا ،و أي عمحيا انتخااياق و،و  حدى وول شتتتتترس أ،ريييا، تحرر محارضتتتتتون اتتتتتيااتتتتتيون لحترهيم 
أ و،و وولا أخرى من نفق المناقا، أنلقو اليب   ق( 62ي والم تتتتتتتتا قا بصتتتتتتتتورم من  يا خقل الامحا االنتخاايا

واتُّ م ،و   ار   2021رمااتتتتتتتتتتتتتو محارر أثناء حمحته ،و   ار االنتخاباب الرمااتتتتتتتتتتتتتيا لحاال عحج مرشتتتتتتتتتتتتتح  

__________ 

والح نا األ،ريييا لاقوس    ؛1الفقرم    اق ،و الت مع الستتتحمو،بشتتتين ال  (2020ي37الح نا المحنيا باقوس ا نستتتان، التححيق الحاال ر م  (54ي
 ق1/2020ول نا البحدان األمريكيا لاقوس ا نسان، القرار  ؛2الفقرم  (66-وي449ا نسان والشحوق، القرار 

-https://africacdc.org/download/guidance-on-community-social-distancing-during-covid-19انتتتتتتتت تتتتتتتتر   (55ي

outbreak/ق  

  .www.achpr.org/pressrelease/detail?id=553ان ر  (56ي
 ق”Aungo, “Exposed: limits of State and public trustو؛ ”Applebaum, “The people in charge (57ي
  قwww.achpr.org/pressrelease/detail?id=553ان ر  (58ي

 Simbarashe Gukurume, “Zimbabwe: abductions, brutality, demolitions: when the State becomes (59ي

more harmful than COVID-19”, New Zimbabwe, 24 May 2020.   التتتتتتتتتتتتتتتتتالتتتتتتتتو التتتتتتتترابتتتتتتتت   عتتتتتتتتحتتتتتتتتج  متتتتتتتتتتتتتتتتتاح 
https://allafrica.com/stories/202005240128.htmlو  ؛www.hrw.org/news/2020/11/20/uganda-authori 

ties-weaponize-covid-19-repression ق 

 Centre for Human Rights, The Erosion of the Rule of Law in Eritrea: Silencingجامحا اريتوريا   ( 60ي 

Freedom of Expression (Pretoria, Pretoria University Law Press, 2015) ؛  James Nkuubi 

“When guns govern public health: examining the implications of the militarised COVID-19 

pandemic response for democratisation and human rights in Uganda”, African Human Rights 

Law Journal, vol. 20, No. 2 ق 
 ق www.hrw.org/news/2020/11/20/uganda-authorities-weaponize-covid-19-repressionان ر  (61ي

  قwww.achpr.org/pressrelease/detail?id=539ان ر  (62ي

https://africacdc.org/download/guidance-on-community-social-distancing-during-covid-19-outbreak/
https://africacdc.org/download/guidance-on-community-social-distancing-during-covid-19-outbreak/
http://www.achpr.org/pressrelease/detail?id=553
http://www.achpr.org/pressrelease/detail?id=553
https://allafrica.com/stories/202005240128.html
http://www.hrw.org/news/2020/11/20/uganda-authorities-weaponize-covid-19-repression
http://www.hrw.org/news/2020/11/20/uganda-authorities-weaponize-covid-19-repression
http://www.hrw.org/news/2020/11/20/uganda-authorities-weaponize-covid-19-repression
http://www.hrw.org/news/2020/11/20/uganda-authorities-weaponize-covid-19-repression
http://www.hrw.org/news/2020/11/20/uganda-authorities-weaponize-covid-19-repression
http://www.achpr.org/pressrelease/detail?id=539
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ومن اين الحمحياب  ق( 63ي ، مما أثار احت اجاب واميا19- جراءاب   اميا بانت ال اروتوووالب مرر وو،يد
ال  قع  ما ، تم تيجيع،و  ارم واحدم ،ق   2020التو وان من المقرر  جراؤها ،و عاال  18االنتخاايا التتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

و تد جرب بحأ االنتختابتاب ،و ظتع ظروف  يتع  ن تا   ق ( 64ي 2020عن تستتتتتتتتتتتتتتع عمحيتاب باحول ن تا تا عتاال  
وتفيد تقارير أن تحك    ق( 65ي ماحونار فيه لشتتتتتتتاغحو المناصتتتتتتتم  ،وزار  ضتتتتتتتمن   اتستتتتتتتم  بإجراءاب أمنيا مشتتتتتتتدوم

والمحارضتين الستيااتيين،  الصتافيينالحمحياب االنتخاايا تخححت ا اعتقاالب تحستفيا لشتخصتياب رميستيا، مةع 
   ق( 66ي وعنف انتخااو، وتشريد  سري 

ويشتتتتتتار ،و هذا الصتتتتتتدو  لج أنه عحج الرغم من أن ا تفاء أثر مخالاو المرضتتتتتتج أثناء الاوار   -20
الصتتتتايا  شتتتتكع جانبا هاما من جوانم مكا،اا انتشتتتتار الحدوى، وأن ااتتتتتخداال الاحول الر ميا ييستتتتر  ن از 

ق أ  تار التداير د بحيد، ال اتيما ،و اتياس جاماا عالميا حييييا، ،قد أاتوء ااتتخداال هذا هذه الم ما  لج ح
و د أثارب بحأ أاتاليم المراقبا التو اعتمدت ا الدول لتيستير "ا تفاء أثر مخالاو المرضتج" وضتمان التقيد 

ااتتخدام ا  بقواعد الا ر الصتاو شتواغع بشتين الاق ،و الخصتوصتيا وحما ا البياناب، ال اتيما ،و ضتوء
ثم  ن  نشتتتتتتتاء  واعد اياناب مروزيا ومحتما، تدعم ا تابيقاب لحمراقبا ال ماعيا، وون  راتتتتتتتاء    ق( 67ي ا لزامو

 ويع األجع لاقوس ا نستتتتتان، حتج ،و  دار  ال تتتتتماناب القزما بستتتتتبم ضتتتتتيق الو   المزعوال،  شتتتتتكع ت دي 
خقل حتاالب  و أن التتدااير المتختذم  وهنتال اتتتتتتتتتتتتتتابقتا مقحقتا تتمةتع ،   ق ( 68ي  ستتتتتتتتتتتتتمج "التد مقرا يتاب المتقتدمتا"  متا

الصتتتتتتتتايا أصتتتتتتتتبا  اتتتتتتتتماب وامما لح حم وعدال المستتتتتتتتاوام والفصتتتتتتتتع، وال اتتتتتتتتيما بالنستتتتتتتتبا لحف اب   الاوار  
تاريخيا، عحج أاتتتتتتتتتتار نوع ال نق والحمر والميع ال نستتتتتتتتتتو والخحفيا االجتماعيا واال تصتتتتتتتتتتاو ا   الم مشتتتتتتتتتتا

__________ 

 Derrick Wandera, “Bobi Wine granted bail, directed to comply with COVID-19 SOPs”, Daily (63ي

Monitor, 20 November 2020.  متتاح عحج الراب  التتالو:  www.monitor.co.ug/uganda/news/national/bobi-

wine-granted-bail-directed-to-comply-with-covid-19-sops-3205022.  
انتختتابتتاب ال مويتتا الو نيتتا وم حق الشتتتتتتتتتتتتتيو     - ؛ والكتتاميرون  ( 2020نتختتابتتاب جمويتتا االتاتتاو يلتتانون الةتتانو/ينتتاير  ا   - جزر القمر  ( 64ي 

انتخاباب م حق النواق    – ومصتتتر   ;( 2020االنتخاباب الرمااتتتيا يشتتتباط/،براير    – ؛ وتوغو  ( 2020واالنتخاباب الماحيا يشتتتباط/،براير  
انتخاباب م حق نواق الشتحم    - وبيا  ؛ و ثي ( 2020انتخاباب ال مويا الو نيا يأ ار/مايو    - ؛ ومالو ( 2020أ ار/مايو  -   ينيستان/أاريع 

، وانتختابتاب ال مويتا  ( 2020حزيران/يونيته    20ي االنتختابتاب الرمتااتتتتتتتتتتتتتيتا   - ؛ وبورونتدي  ( 2020وم تالق الوال تاب ا  حيميتا يأ تار/متايو  
 -؛ وغينيا  ( 2020االنتخاباب الرمااتتتتتتتتتيا يتشتتتتتتتتترين األول/ألتوبر  - و فوار ؛ وووب  ( 2020الو نيا واالنتخاباب الماحيا يحزيران/يونيه  

االنتخاباب الرمااتتتتتتتيا وانتخاباب ال مويا    - ؛ وتنزانيا  ( 2020انتخاباب ال مويا الو نيا واالنتخاباب الرمااتتتتتتتيا يتشتتتتتتترين األول/ ألتوبر  
االنتخاباب   – ؛ واتتتيشتتتيع ( 2020تشتتترين األول/ألتوبر  انتخاباب م حق الحموال ي   – ؛ والصتتتومال  ( 2020الو نيا يتشتتترين األول/ألتوبر 

االنتخاباب الرمااتتتتتيا   -  وبوروينا ،ااتتتتتو   ;( 2020وانون األول/و ستتتتتمبر   -   ا وانتخاباب ال مويا الو نيا يتشتتتتترين األول/ألتوبر الرمااتتتتتي 
ميا والماحيا يتشتتتتتتترين الةانو/نو،مبر  االنتخاباب الو نيا وا  حي  - ؛ وناميبيا  ( 2020وانتخاباب ال مويا الو نيا يتشتتتتتتترين الةانو/نو،مبر  

االنتخاباب التشتتتتتتتريويا    – ؛ وتشتتتتتتتاو ( 2020خاباب الرمااتتتتتتتيا وانتخاباب ال مويا الو نيا يلانون األول/و ستتتتتتتمبر االنت   - ؛ وغانا ( 2020
أغستتتتتتتتتتتتتتتتتاتتتتق   يآق/  عتتتتتتتاال    – وغتتتتتتتااتتتتون    ;( 2020والتتتتمتتتتاتتتتحتتتتيتتتتتتتا  يأواختتتتر  الشتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتو   عتتتتتتتاال    2020متتتت تتتتحتتتتق  أوامتتتتتتتع  ق  ( 2021أو 

(www.un.org/africarenewal/magazine/december-2019-march-2020/africa-watch-2020-election-seaso 

n-across-africa; www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elec 

tions; and www.idea.int/news-media/news/covid-19-electoral-landscape-africa) ق   
  قwww.un.org/press/en/2020/sgsm20395.doc.htmان ر  (65ي
  .https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments  :متتتتاح عحج الراب  التتتتالو  .AL TZA 3/2020 (66ي

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26117&LangID=Eو  ؛www.o 

hchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26632&LangID=E.  
 Astrid Prange, “Will Germans trade privacy for coronavirus protection?” Deutsche Welle, 29 March (67ي

التتتتتتتتتتتتتتالتتتتتتو  .2020 التتتتتترابتتتتتت   عتتتتتتحتتتتتتج  -www.dw.com/en/will-germans-trade-privacy-for-coronavirus  :متتتتتتتتتتتتتتاح 

protection/a-52943225ق  

 Woojin Lim ”“Assessing the implications of digital contact tracing for COVID-19 for human rights (68ي

and the rule of law in South Africa”, African Human Rights Law Journal, vol. 20, No. 2ق 

http://www.monitor.co.ug/uganda/news/national/bobi-wine-granted-bail-directed-to-comply-with-covid-19-sops-3205022
http://www.monitor.co.ug/uganda/news/national/bobi-wine-granted-bail-directed-to-comply-with-covid-19-sops-3205022
http://www.un.org/africarenewal/magazine/december-2019-march-2020/africa-watch-2020-election-season-across-africa
http://www.un.org/africarenewal/magazine/december-2019-march-2020/africa-watch-2020-election-season-across-africa
http://www.un.org/africarenewal/magazine/december-2019-march-2020/africa-watch-2020-election-season-across-africa
http://www.un.org/africarenewal/magazine/december-2019-march-2020/africa-watch-2020-election-season-across-africa
http://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
http://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
http://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
http://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
http://www.idea.int/news-media/news/covid-19-electoral-landscape-africa
http://www.un.org/press/en/2020/sgsm20395.doc.htm
https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26117&LangID=E؛
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26117&LangID=E؛
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26117&LangID=E؛
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26632&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26632&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26632&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26632&LangID=E
http://www.dw.com/en/will-germans-trade-privacy-for-coronavirus-protection/a-52943225
http://www.dw.com/en/will-germans-trade-privacy-for-coronavirus-protection/a-52943225
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من تا أو غير الحيبراليتا،  ،استتتتتتتتتتتتتتم، التد مقرا يتا دولينابق هتذا الشتتتتتتتتتتتتتتاغتع عحج الت  وال  ق( 69ي والحرقيتا والةقتافيتا
ثا اتكحيت من السحااب الحاما أو المساعو المشتروا   أ  ار  شمع   اع التابيقاب الت اريا الخاصا أو المنادو

 ، ( 72ي وأمريكا الشتتتتتتماليا  ،( 71ي ، ،و جميع أنااء الحالمق واألمةحا ،و أوروبا( 70ي لحدول ومشتتتتتتاريع القااع الخاص
ومناقا آاتتتتتتتتتتتتتتيتا    ،( 75ي وأ،ريييا  ( 74ي وأمريكا الواتتتتتتتتتتتتتتاج وال نوبيا  ،( 73ي شتتتتتتتتتتتتتتمال أ،رييياوالشتتتتتتتتتتتتتترس األواتتتتتتتتتتتتتت  و 

 ق( 76ي ال او  والماي 

لما أوب ا جراءاب ال تروريا والصتوبا التو تق تو بالبقاء ،و المنزل ،و الحديد من الدول  لج  -21
وانقااع جميع  زياوم مستتتتوياب ا ج او لدى األاتتتر المويشتتتيا خقل ال اماا، وذلك بستتتبم تحاع الاروا،

حتِّ  ال تتتتتتتوء منذ  أشتتتتتتتكال التفاعع االجتماعو، و،قدان الدخع واتتتتتتتبع الوي  ،و وةير من الااالبق و د اتتتتتتتن
اندالع ال اماا عحج الشواغع المتححقا باقوس الصاا الحقحيا لحسكان الخاضحين لتدااير ا غقس، وال ايما 

وعقوم عحج ذلك، ازواوب   ق( 77ي لن ضتتتتيقااأ،راو األاتتتتر المويشتتتتيا المنخف تتتتا الدخع الذين  ويشتتتتون ،و أم
حاالب الحنف المنزلو والحنف القامم عحج نوع ال نق ،و الفتراب التو وان ،ي ا الستتتتتتتتكان ماصتتتتتتتتورين ،و  

__________ 

 Sara L.M. Davis, “Contact tracing apps: extra risks for women and marginalized groups”, Health (69ي

and Human Rights Journal, viewpoints, 29 April 2020.   التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتو التتتتتتتتتترابتتتتتتتتتت   عتتتتتتتتتتحتتتتتتتتتتج    :متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاح 
www.hhrjournal.org/2020/04/contact-tracing-apps-extra-risks-for-women-and-marginalized-group 

s/؛Karen Carter and others, “Digital contact tracing and surveillance during COVID-19: general and 

child-specific ethical issues”, Innocenti Research Brief, November 2020و  ؛Fombad, “Editorial 

introduction to special focus”ق 
 Bobbie Johnson, “The US’s draft law on contact tracing apps is a step behind Apple and Google”, MIT ( 70ي 

Technology Review, 2 June 2020 .   التتتتتتتتتتتتتتتتتتتالتتتتتتتتتو التتتتتتتتترابتتتتتتتتت   عتتتتتتتتتحتتتتتتتتتج   /www.technologyreview.com  :متتتتتتتتتتتتتتتتتتتاح 

2020/06/02/1002491/us-covid-19-contact-tracing-privacy-law-apple-google/ و   ؛Dima Samaro and Marwa 

Fatafta, “COVID-19 contact-tracing apps in MENA: a privacy nightmare”, Access Now, 18 June 2020 .    متاح
   ق /www.accessnow.org/covid-19-contact-tracing-apps-in-mena-a-privacy-nightmare  :عحج الراب  التالو 

 www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/bahrain-kuwait-norway-contact-tracing-apps-dangانتتت تتتر   (71ي

er-for-privacy/.  
 Amos Toh and Deborah Brown, “How digital contact tracing for COVID-19 could worsen (72ي

inequality”, Just Security, 4 June 2020.  التتتتتتتتالو الراب   عحج  -www.justsecurity.org/70451/how  :متتتتتتتتاح 

digital-contact-tracing-for-covid-19-could-worsen-inequality/ق  

 ق”Samaro and Fatafta, “COVID-19 contact-tracing (73ي
 www.globalwitness.org/en/press-releases/investigation-reveals-serious-concerns-over-guatemانت تر   (74ي

ala-covid-19-app/و ؛www.hrw.org/news/2020/05/13/mobile-location-data-and-covid-19-qa . 

 Lim, “Assessing the implications”; Nkatha Kabira and Robert Kibugi, “Saving the soul of an (75ي

African constitution: learning from Kenya’s experience with constitutionalism during COVID-19”, 

African Human Rights Law Journal, vol. 20, No. 2; and Victor Kapiyo, “The erosion of digital rights 

in the fight against COVID-19 in Kenya”, Collaboration on International ICT Policy in East and 

Southern Africa, 22 September 2020.  :متاح عحج الراب  التالو  https://cipesa.org/2020/09/the-erosion-of-

digital-rights-in-the-fight-against-covid-19-in-kenya/ق  

 Josh Taylor, “Privacy concerns over Australian businesses collecting data for COVID contact (76ي

tracing”, The Guardian, 10 August 2020.  التتتتتتتالو الراب   عحج  -www.theguardian.com/australia  :متتتتتتتاح 
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19-and-tighten-its-grip-on-citizens/ ق 
 رار ل نا  )   ;Inter-American Commission on Human Rights resolution 1/2020, sect. B.I and paras. 11 and 52 ( 77ي 

  Mustapha Dumbuya and others, “The؛  52و   11أوالر، الفقرتتتتان  - ، الفرع بتتتاء 2020/ 1البحتتتدان األمريكيتتتا لاقوس ا نستتتتتتتتتتتتتتتان  

impact of technology on mental health during COVID-19” AfricLaw, 22 May 2020 .   متاح عحج الراب  التالو:  
https://africlaw.com/2020/05/22/the-impact-of-technology-on-mental-health-during-covid-19/ ق  
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عن تزايد المماراتتتاب ال تتتارم، بما ،و ذلك الزواج القستتتري ل  فال، الذي يتصتتتع   أ  تتتار وأناحغ   ق( 78ي منازل م
 ق( 79ي وااع، وتشويه األع اء التنااحيا لإلناث، والامع المبكر سا،و حد ذاته بإغقس المدارر عحج نا

ر الخبير المستتتتتتتتتتتتتتتقتتع التتدول بكتتع احتراال بتتالمتاحبتتاب التو   - 22 و،و ظتتع هتتذه األجواء الك يبتتا، يتتذوت
الاقوس المدنيا والستتتتتتيااتتتتتتيا ،و أو اب     فرضتتتتتت ا ا  ار القانونو الدولو المحزال لحتاحع من واجم احتراال 

عحج الناو المنصتتتتوص عحيه أاتتتتااتتتتا ،و الح د الدولو الخاص بالاقوس المدنيا ، ما  وار  الصتتتتاا الحا 
من الح د تتيح لحدول حيزار محينار التخاذ تدااير ال تتقيد بيحكامه ،و حاالب    4،الماوم   ق (80يوالستتتتتتتتتتيااتتتتتتتتتتيا 

  ي ا  مح الاوار  الحاما التو ت دو حيام األما والتو  ححون قيام ا راتتتتتتتتتتميا، ولكن ،و أضتتتتتتتتتتيق الادوو التو 
مع االلتزاماب األخرى المترتبا عحج الدول بموجم القانون   الوضتتتتتتع، وشتتتتتترياا أال تتحارر هذه التدااير 

الدولو وأال تناوي عحج أي من أشتتتتتتتتتكال التمييز الما ورم بموجم الح دق وعقوم عحج ذلك، ال  نستتتتتتتتتمح 
ع الاق ،و الايام مة  ان، لحدول، بموجم هذا الاكم، بالتاحع ماحقار من واجم احتراال بحأ حقوس ا نستتتت 

وعدال التحرر لحتحذيم أو المحامحا أو الحقوبا القااتتتتتتتتتيا والق نستتتتتتتتتانيا والم ينا، وح ر الرس، والاق ،و 
 حريا الفكر والوجدان والدينق  

 ض ورة التضام  الدولي م  اجل مةماح حقوق اإلنسان اءناا الجا حة وبعدها  -ءالثاا  

 األىالقياألساس المن قي   -الف 

شتتتتتتتتدم ترابانا وبشتتتتتتتتر وم تمحاب، وال اتتتتتتتتيما أوجه ال تتتتتتتتحف التو    19- جاماا وو،يد   رزب أا  - 23
و د عبر عن هذه النقاا بشتتكع بارع وبارز القق مارتن لوثر وينغ االان ،و راتتالته   ق ( 81ي نشتتترل ،ي ا 

ال م رق  ، التو جاء ،ي ا ما يحو: "نان وا حون ،و شتتبكا 1963الشتت يرم من اتت ن ارمنا اال ،و عاال  
منا وستاء مصتيري واحدق ووع ما يؤثر عحج أي شتخم بصتورم مباشترم يؤثر  يثر المتباول،   ت من ا لحت 

- وعحج نفق المنوال، ينباو أن  كون من الواضتح أن ،اشتيا وو،يد   ق " عحج ال ميع بصتورم غير مباشترم 
ا نسان "الخاصا  وببسا ا، ال ابيع لحتمتع باقوس   ق ( 82ي هنا" "   19- مشكحا وو،يد  أ  ار هنال" هو  "   19
ا" ،و حين تقف حقوس ا نستتتتتتان لحاالبيا الح مج من شتتتتتتحوق الحالم التو توي  نا" بشتتتتتتكع ألمع "هن ا 

  ويشتتتمع ذلك حقوس "انخرين" ،و التنميا والصتتتاا والتححيم والاذاء والميوى   ق ( 83ي "هنال" عند منحاف حرج 
   ق ( 84ي والحمع 

  ورم الت تتتامن الدولو لمناقو األخق و ل تتتر ومع ذلك، من األهميا بمكان، لدى باي األاتتتار ا - 24
من أجع  عمال حقوس ا نستتتتتتتان أثناء ال اماا وبحدها، مواج ا الصتتتتتتتداال المفانيمو، الذي لم  اظ حتج 
  انن باالهتماال الكا،و، اين ن رم الستتتيااتتتا الوا ويا لححق اب الدوليا والدعواب من أجع أخحقا عمحيا صتتتنع

__________ 

  .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26632&LangID=Eانتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتر   (78ي
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25808&LangID=Eو  ؛www.o 

hchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26369&LangID=Eق  
 ق(66-وي449الح نا األ،ريييا لاقوس ا نسان والشحوق، القرار  (79ي
من الحوامح    44و  43و 3من الح د الدولو الخاص بالاقوس المدنيا والستتتتيااتتتتيا؛ ان ر أ  تتتتار، ،و اتتتتياس ال اماا، المواو    4الماوم   (80ي

 الصايا الدولياق

  (1األمم المتادم، "المسؤوليا المشتروا"، ص ي. United Nations, “Shared responsibility”, p. 1 (81ي
 ق  ”Okafor, “International solidarity, human rights and life on the African continent ‘after’ the pandemic ( 82ي 
 قالمرجع نفسه (83ي
 قالمرجع نفسه (84ي

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26632&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25808&LangID=E


A/HRC/47/31 

15 GE.21-04825 

التراب  نشتترل فيه أوجه   ا نوي  ،و عالم شتديد يذور بشتين حييقا أننالستيااتاب الحاماق وال يوجد خقف  
  ال تتتحف، ويتستتتم بازوهار الت ارم عبر الادوو ،و الستتتحع والخدماب وباروا وةيفا ل شتتتخاص؛ لذلك ينباو 

ال تترل لنا م اال وااتتتتتتتتتتتتحار لناترت بالمصتتتتتتتتتتتتحاا الذاتيا  19- أن جاماا وو،يد  أ  تتتتتتتتتتتتار أن  كون واضتتتتتتتتتتتتاا 
قيا ،و اتتتياس ال اماا، أو عحج األ ع ينباو  تكون ال تتترورم األخق ياق ،و وا ع األمر، أو الماح  الو نيا 
 ال ينفصم بالسيااا الوا وياق   مرتباا ارتبا ار   -   أن تكون 

ويقف الت تتامن اتتدار منيحار أماال ال حم والقمع والستتيارمق ويزوهر ال حم عندما  كون الم تتا دون   -25
وينابق الشتتتتتوء    ق( 85ي ع االجتماعوويشتتتتتحرون بال تتتتتحف أو بالح ز عن الحممحزولين بح تتتتت م عن بحأ 

نفستتتته عحج الت تتتتامن الدولو اين الدول وال  اب الفاعحا الدوليا األخرىق ،الت تتتتامن هو اعتراف بإنستتتتانيا  
   "انخر"، وهو من ثم عنصر حاام ،و الايام االجتماعيا المنس ما عحج المستوياب الماحيا والو نيا والدولياق 

 األساس المن قي األىالقي -باا 

من النتاحيتا القتانونيتا ،و القنتاعتا الحتالميتا بتين الايتام التدوليتا  أ  تتتتتتتتتتتتتتار الت تتتتتتتتتتتتتتامن التدولو مت تذر   -26
المنستتتتتتتتتتت ما ال تقوال عحج االلتزاماب الستتتتتتتتتتتحبيا او ف األعمال الخبيةا ضتتتتتتتتتتتد الدول األخرى أو الكف عن ا 

ج االلتزاال بالتحاون  وينم القانون الدولو عح  ق( 86ي لتحاون  لج التزاماب    اايا با أ  تتتتتتار ،استتتتتتم، اع تستتتتتتتند  
وحستتتتتتتتم ميةاس   ق( 87ي أجع الن ور باقوس ا نستتتتتتتتان، باعتبار ذلك جانبار من جوانم الت تتتتتتتتامن الدولومن 

األمم المتادم، الذي  شتتتتتتتكع ،و ن ا ا المااف الداتتتتتتتتور الذي يؤ ر وين تم الحق اب الدوليا ،و عصتتتتتتترنا 
الدولو عحج حع المشتتتتتتالع الدوليا ذاب  األاتتتتتتااتتتتتتيا لحمن ما ،و تاقيق التحاون    هذا، يتمةع أحد المقاصتتتتتتد

لاابع اال تصتتتتتتتتاوي أو االجتماعو أو الةقا،و أو ا نستتتتتتتتانو وعحج تحزيز احتراال حقوس ا نستتتتتتتتان والارياب ا
  ق (( 3ي 1 األااايا لح ميع والتش يع عحج ذلك وون تمييز عحج أاار الحرس أو ال نق أو الحاا أو الديتتتتتتن يالماوم 

 د جميع األع تتتتتتتاء بين  قوموا، منفروين أو مشتتتتتتتتروين، بما   م  ةاس، يتحمن المي   56و 55و،و الماوتين  
عحي م من عمع بالتحاون مع المن ما  ورال المقاصد المنصوص عحي ا ،و الميةاس، ويشمع ذلك أن  شيعو 

ا ا اق تمييز بستتبم الحرس أو ال نق   ،و الحالم احتراال حقوس ا نستتان والارياب األاتتااتتيا لح ميع وااللتزاال
من الحوامح الصتتايا الدوليا، احاا   3، تبيتِّن ا شتتارم الواروم ،و الماوم أو الحاا أو الدينق و،و اتتياس ال اماا

 لج ميةاس األمم  أ  تتار  لزاميا، ليق ،ق   لج وراما األشتتخاص وحقو  م ا نستتانيا وحريات م األاتتااتتيا، اع 
امن الدولو و عمال حقوس ا نستتتتتتان ،و  الصتتتتتتاا الحالميا، أنه   م تفحيع الت تتتتتت   المتادم وواتتتتتتتور من ما

، وأن االلتزاال بالتحاون الدولو ،و حاالب  وار  الصتتتتتتتتاا الحاما أمر ( 88ي ياس مكا،اا األمرار المحد ااتتتتتتتت 
 ق( 89ي حتمو ومحزال  انونار 

من ا عقن الحالمو لاقوس ا نستتان، يت ستتد االعتراف ادور التحاون الدولو من   22و،و الماوم  -27
ق وع ،رو ،و التمتع بالاقوس اال تصتتتتتتتتاو ا واالجتماعيا والةقافياق وبالمةع، ينم الح د خقل االعتراف با

الدوليين،  خاص بالاقوس اال تصتتتتتتاو ا واالجتماعيا والةقافيا عحج واجم تقد م المستتتتتتاعدم والتحاون  الدولو ال
واالجتماعيا   وال اتتتتيما عحج الصتتتتحيدين اال تصتتتتاوي والتقنو، وواتتتتيحا ل تتتتمان التمتع بالاقوس اال تصتتتتاو ا

__________ 

هتتيتتبتتتتتتتاس (85ي متتع  ال  متتقتتتتتتتااتتحتتتتتتتا  متتروتتز  التتتتتتتتتتالتتو:عتتةتتمتتتتتتتان،  التترابتت   عتتحتتج  متتتتتتتتتتاح  أوروبتتتتتتتاق  لتتمتت تتحتتق  التتتتتتتتتتابتتع  والتت تتنتتوق    شتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتال 
www.coe.int/en/web/north-south-centre/interviewsق  

 ق(25-وي2625 رار ال مويا الحاما  (86ي
من الح د الدولو الخاص بالاقوس اال تصتتتتتتتتتتتتتتاو ا واالجتماعيا والةقافيا؛   (1ي2ادم؛ والماوم ميةاس األمم المتمن   56و  55الماوتان  (87ي

 من الحوامح الصايا الدولياق  44و 43و 3؛ ان ر أ  ار، ،و اياس ال اماا، المواو (جي2، المر،ق، الماوم A/HRC/35/35و

 ق6الحوامح الصايا الدوليا، ص  (88ي
 الدولياقالحوامح الصايا  من 44الماوم  (89ي

http://www.coe.int/en/web/north-south-centre/interviews
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ق والتحتاون التدولو القتامم عحج الموا،قتا الارم ،و اتتتتتتتتتتتتتتيتاس  عمتال الاق ،و مستتتتتتتتتتتتتتتوى (( 1ي 2والةقتافيتا يالمتاوم 
،  (( 4ي 15ميدانو الححم والةقا،ا يالماوم  ، والتحاون الدولو ،و ( 11مويشتتتتتتتتو واف والتارر من ال وع يالماوم  

 راف ،و الح دق وينم  عقن الاق ،و التنميا من االلتزاماب ذاب الصتتتتتتحا التو تقع عحج عاتق الدول األ
عحج أاتتتتار المستتتتاوام ،و الستتتتياوم والتراب   الدول بالحمع عحج   اما ن اال ا تصتتتتاوي وولو جديدعحج التزاال 

،  ((3ي 3ما اين جميع الدول، ويشتتتتتتت ع احتراال حقوس ا نستتتتتتتان و عمال ا يالماوم والمنفحا المتباولا والتحاون في 
 ي ا األوضتتتتاع الو نيا والدوليا المواتيا  عمال الاق ،و  لمستتتتؤوليا الرميستتتتيا عن ت عحج أن تتامع الدول ا

تحاون فيما مع االحتراال الكامع لمباو  القانون الدولو المتصتتتتتتتتتتتحا بالحق اب الوو ا وال  (( 1ي 3التنميا يالماوم 
اقوس ا نستتتتتتتتتتتتتتان من  و،و  عقن وبرنتامع عمتع ،يينتا، ألتد المؤتمر الحتالمو ل  ق( 90ي (( 2ي 3اين التدول يالمتاوم 

ان حقوس ا نسان أمر أاااو لتاقيق مقاصد األمم المتادم بالكامع جديد أن تحزيز التحاون الدولو ،و ميد
لتحاون مع بح تتتتتت ا بح تتتتتتار من أجع ضتتتتتتمان ، وحي ،و الو   نفستتتتتته الدول عحج ا( 1يال زء األول، الفقرم  

 ق ( 10الفقرم التنميا و زالا الحيباب التو تحترر التنميا يالمرجع نفسه، 

 الثغ ات في التضام  الدولي في سياق الجا حة -رابعاا  

، عقم تفشتتتتو وباء المتقزما التنفستتتتيا الااوم  2005جاء تنييح الحوامح الصتتتتايا الدوليا ،و عاال   -28
، ونتي ا لقرار وجيه ومتبصرق وخق،ا لحصيغ السابقا األلةر تقييدا، تمكتِّن  2003الوخيما ياارر( ،و عاال 

ب المتخذم مح الااليا من ما الصتتتتتتاا الحالميا من الحمع عحج ناو أ، تتتتتتع ،و م ال تنستتتتتتيق ا جراءاالحوا
التصتتتتتدي لتفشتتتتتو األمرار المحد ا، مع االحتراال الكامع لاقوس ا نستتتتتان، عحج الصتتتتتحيد الحالمو من أجع  

القزما لمكا،اا    ولزياوم تد،ق المححوماب  ق( 91ي وتمكن ا من اليياال اذلك ووظيفا من وظامف الت امن الدولو
ر المحد ا  لج أ صتتتج حد، تفور الحوامح من ماو الصتتتاا الحالميا ،و تحقو المححوماب من ال  اب  األمرا
فاعحا الراتتتتتميا وغير الراتتتتتميا والتمار مزيد من المححوماب من الدول، وتاديد أشتتتتتد القيوو المستتتتتموح ا ا ال

من الحوامح  3او   انون الاد األ صجق وتؤود الماوم عحج الاقوس والت ارم الدوليا وحروا السير، تابيقار لمب 
 يا وحريات م األاتااتيا لدى تنفيذ األحكاال عحج مراعام واجم االحتراال الكامع لكراما األشتخاص وحقو  م ا نستان 

  ق( 92ي ( 43و 31لتقييد حقوس ا نسان يالماوتان  الواروم ،ي ا، األمر الذي يتاحم ااتخداال أ ع الواامع تدخقر 

شتتتتتتياب األمرار المحد ا هو منااتتتتتتباب عاما تبرز، ألةر من غيرها، مكانا الذاب البشتتتتتتريا، ،او  -29
غما ،و الايام الدوليا "و درم  انون حقوس ا نستتان عحج تاقيق التوازن اين والااجا  لج   اما عق اب متنا

كن  فيذ ا، ،و حين  ممن الحوامح التن  43وبموجم الماوم  ق( 93ي   تتتتتتتا ا متنا،ستتتتتتتا ولكن ا مقنحا انفق الدرجا"
دااير لحدول أن تنفذ تدااير صايا  ضافيا اياو ا لقات ابا لاوار  الصاا الحاما،   م أن تكون هذه الت 

متنااتتتتبا مع المخا ر، وأن تتماشتتتتج مع ضتتتتروراب حقوس ا نستتتتان وأن تدعم ا األولا الححمياق ومن ناحيا 
حأ ،و اناء ن م  فيما اين ا ومستتتتتتاعدم بح تتتتتت ا الب الواجم القانونو لحدول التحاونو  44أخرى، تادو الماوم 

اب األاتتتتااتتتتيا لحصتتتتاا الحاما و نيا لحصتتتتاا الحاماق ويشتتتتكع ذلك مستتتتؤوليا ووليا مشتتتتتروا عن اناء القدر 

__________ 

 ق44/2ان ر أ  ار  رار م حق حقوس ا نسان  (90ي
 ,”Humphrey Sipalla, “Love in a time of Ebola: Africa deserves a human rights determination (91ي

AfricLaw, 6 November 2014. https://africlaw.com/2014/11/06/love-in-a-time-of-ebola-africa-

deserves-a-human-rights-determination  و؛Jeremy Youde, “Mediating risk through the International 

Health Regulations and bio-political surveillance”, Political Studies, vol. 59, No. 4.  
 ق”Youde, “Mediating riskو ؛”Sipalla, “Love in a time of Ebola (92ي
 ق”Sipalla, “Love in a time of Ebola (93ي
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وعحج هذا الناو، تشتكع الحوامح أاتااتا صتاياا ،و القانون الدولو لتقييم مدى  عراق    ق( 94ي المادوم ،و الحوامح
عن ت تتتتتتتتامن ا الدولو ،و المستتتتتتتتاعدم عحج  عمال حقوس ا نستتتتتتتتان عحج ناو ألمع   الدول، أو عدال  عراا ا، 
وي تتتتتتتتتترق الخبير المستتتتتتتتتتتقع أوناه بحأ األمةحا عحج أنواع الةاراب التو تدل   ق ( 95ي 19-خقل جاماا وو،يد

 عحج أن الدول لم تحتزال بمبدأ الت امنق

رزق وبحد ذلك او   ، أو ف  وولتان من وول شتتتتتترس آاتتتتتتيا صتتتتتتاوراب األ2020و،و آذار/مارر   -30
ع أنااء الحالم، نستتت    ول أوروبا الشتتترقيا صتتتاوراب القمحق وبالمةع، "،و جمي  صتتتير، أو ف  وولتان من و

وولتتا  عحج األ تتع[ عحج نفق المنوال وبتتدأب ،و تكتتد ق صتتتتتتتتتتتتتتتاورات تتا الاتتذاميتتا من المواو األوليتا    20ناو  
المزعزعا لقاتقرارق و جماال،  19-ماا وو،يدمتاسبار خاار أن الحالم ايش د نقصار ،و هذه المواو وا  جا

ميستتتتيا لحاذاء نوعار من القيوو عحج الصتتتتاوراب الزراعيا  وولا  عحج األ ع[ من الدول المورتِّوم الر  17،رضتتتت   
ولاستتتتتن الاظ، اتتتتترعان ما ألا  تحك الدول توجي ات ا، مما اتتتتتاعد  ق( 96ي ،و األاتتتتتاايع األولج من ال اماا"
خقل األزمتتا المتتاليتتا   2008و   2007غتتذ تتا الحتتالميتتا، مةحمتتا حتتدث ذلتتك ،و  عحج ت نتتم ارتفتتاع أاتتتتتتتتتتتتتحتتار األ 

حتتداث بتتالمابتتاب التو يناوي عحي تتا ا ،راط ،و تاويتتع الاتتذاء  لج ب تتتتتتتتتتتتتتتاعتتا ق وتتتذورنتتا تحتتك األالحتتالميتتا 
 ق( 97ي وبالااجا  لج  عاوم التفكير ،و نماذج التنميا اال تصاو ا

لاربيا وولار  ويار ،و أمريكا  لتين من وول أوروبا ا، ات م اتيااتيون من وو 2020و،و نيستان/أاريع   -31
ن   حدى الدول األوروبيا  د و،ح  ثمن ا بالفحع، ووصتتفوا هذا الشتتماليا بمصتتاورم انالف من الكماماب وا
و د م دب هذه األعمال الحدوانيا، ،و المراحع األولج من    ق( 98ي الفحع اتتتت "عمع من أعمال القرصنا الاديةا"

ق  من الحوامح الصتتتايا الدوليا  44غير  انونيا بموجم الماوم  أ  تتتار ألعمال مؤاتتتفا  د تكون   ال اماا، الاريق 
 المؤود أن واجم التحاون ،و اناء ن م و نيا لحصتتاا الحاما الذي تفرضتته الماوم المذوورم  ا ر التدخع  ومن 

  ا ال تتتتتتروريا المنقذم لحايام،المتحمد وغير القانونو ،و ال  وو الو نيا الراميا  لج تنفيذ البروتوووالب الصتتتتتتاي 
هو مةال عحج القوميا أو الاماميا الابيا   مةع شراء المحداب الابياق ويمكن القول أ  ار  ن الفحع المذوور

 المفر ا، التو تناوي عحج احتكار التشخيصاب والحقجاب والحقاحابق 

د الابيا الحاما ،و  ، ادأب مختحف شتتتتتتتتتترواب األوويا والمحاه2020ومنذ تشتتتتتتتتتترين الةانو/نو،مبر   -32
ر بمستتتوياب الفحاليا والستتقما المةيرم لإلع    ق19-  اق لحقاحات ا المرشتتاا ضتتد وو،يد منا ق محينا من الحالم تبشتتت

ول اتتف، أ، تت  هذه ا عقناب  لج زياوم الفوارس القامما أصتتقر وتستتارع الستتباس من أجع الاصتتول عحج 
،و   13ى من أن "الدول الانيا التو ال تمةع اتتتتتتتتتتتتوى الحقاحابق وحتج  بع ا عقناب، وان  هنال شتتتتتتتتتتتتكاو 
،و الماما( من أارز  51يمن نصتتتتتتف ال رعاب الموعووم  الماما من اتتتتتتكان الحالم  د حشتتتتتترب بالفحع ألةر

وبا ضتتتتتتتتا،ا  لج ذلك، حذرب أووستتتتتتتتفاال منذ ،ترم  ويحا من أن   ق ( 99ي "19-الحقاحاب المرشتتتتتتتتاا ضتتتتتتتتد وو،يد

__________ 

-https://yfile.news.yorku.ca/2020/12/06/new-research-shows-most-countries-are-violatingانتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتر   (94ي

international-law-during-pandemic/.  
 والحوامح الصايا الدولياق ؛”Habibi and others, “The Stellenbosch consensusان ر، اوجه عاال،  (95ي

 Darius Okolla, “Food protectionism and nationalism in the age of COVID-19”, The Elephant, 31 (96ي

July 2020.  :متتاح عحج الراب  التتالو www.theelephant.info/features/2020/07/31/food-protectionism-and-

nationalism-in-the-age-of-covid-19/.  
 Nicholas Wasonga Orago, “Commonification of food as an approach for the achievement of food (97ي

security and the realisation of the right to food for all”, Strathmore Law Journal, vol. 4, No. 1ق 
-www.dw.com/en/us-accused-of-seizing-face-mask-shipments-bound-for-europe-canada/aانتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتر   (98ي

  ق53010923
-www.oxfam.org/en/press-releases/small-group-rich-nations-have-bought-more-half-futureانتتتتتتتت تتتتتتتتر   (99ي

supply-leading-covid-19ق  

https://yfile.news.yorku.ca/2020/12/06/new-research-shows-most-countries-are-violating-international-law-during-pandemic/
https://yfile.news.yorku.ca/2020/12/06/new-research-shows-most-countries-are-violating-international-law-during-pandemic/
http://www.theelephant.info/features/2020/07/31/food-protectionism-and-nationalism-in-the-age-of-covid-19/
http://www.theelephant.info/features/2020/07/31/food-protectionism-and-nationalism-in-the-age-of-covid-19/
http://www.dw.com/en/us-accused-of-seizing-face-mask-shipments-bound-for-europe-canada/a-53010923
http://www.dw.com/en/us-accused-of-seizing-face-mask-shipments-bound-for-europe-canada/a-53010923
http://www.oxfam.org/en/press-releases/small-group-rich-nations-have-bought-more-half-future-supply-leading-covid-19
http://www.oxfam.org/en/press-releases/small-group-rich-nations-have-bought-more-half-future-supply-leading-covid-19
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ابسا ا القدرم عحج صنع ما  كفو من الحقاحاب لح ميع، مما  حنو  شرواب صناعا األوويا الكبرى ال تمحك 
  ق ( 100ي عحج األ ع  2022،و الماما( اتتتتتي حون وون لقاح حتج عاال   61ي أن ما  قرق من ثحةو اتتتتتكان الحالم

، لم  شتتتتت د الوضتتتتتع تاستتتتتنا وبيراق وهذه 2020ب التحييح، ،و وانون األول/و ستتتتتمبر وحتج عند ادا ا حمق
 د ال تاصتتتتتتتتتتتتتع عحج وميا   د من القحق ،و ضتتتتتتتتتتتتتوء التقارير التو تفيد بين بحأ البحدانالاالا مدعام لحمزي 

 ق( 101ي 2024محقولا من الحقاحاب حتج عاال 

لح اماا أ  تتار  لج الشتتواغع القامما بشتتين وور ويايع هذا النوع من ا جراءاب المتخذم لحتصتتدي  -33
ومن  ق( 102ي و الاصتتول عحج األوويا األاتتااتتياحقوس المحكيا الفكريا ،و تحميق و واما أوجه عدال المستتاوام ،

األمةحا عحج ذلك ما حصتتتتتتع ،و اتتتتتتياس وباء ا يدز الحالمو، حيي ااتتتتتتتخدم  الشتتتتتترواب اراءاب االختراع  
لحايام بشتتتكع مصتتتانع ولت تتتخيم أاتتتحارهاق ومنذ ذلك الاين، وعا ارنامع األمم   لتقييد  مداواب األوويا المنقذم 

قم المناعا البشتتتريا/ا يدز وغيره من أع تتتاء التاالف الشتتتحبو لحقاحاب  المتادم المشتتتترل المحنو بفيرور ن 
الحرر  لج   ،و المقاال األول من خقل تباول المحر،ا وزياوم   لج األخذ ان ع جديد   تتتتتتتتتتتتتع الصتتتتتتتتتتتتتاا الحاما 

من الحوامح الصتايا الدولياق ووما اتينبيان أوناه، ونضتع   44أ صتج حد، عحج الناو المنصتوص عحيه ،و الماوم 
 ن اال ال ديد مادوو النااسق اال اديع تا  رعا ا من ما الت ارم الحالميا، و ن وان هذا ال ن  

يووار عحج ، ،رضتتتتتتتتتتتتتتت   حتدى ألبر التدول المنت تا ل وويتا ،و الحتالم  2020آذار/متارر    3و،و   -34
حفاق من المكوناب واألوويا الصتتتتيدالنيا، بما ،و ذلك البارااتتتتيتامول والم تتتتاواب الايويا المخت  26تصتتتتدير 

 ق( 103ي الصتتيدالنيا وجاءب هذه القيوو ورو ،حع عحج انقااع اتتحستتحا ا مداو ،و وولا أخرى منت ا لحمكوناب
عحج تصتتتدير ال يدرووستتتو وحورووين، الذي ااتتتتنخدال وحقج رار و،و و   الحق، ،رضتتت  الدولا األولج ح 

وتتانون    3و،و    ق ( 104ي 2020نيستتتتتتتتتتتتتتتان/أاريتتع    6، ثم  ررب ر،ع هتتذا الا ر ،و  19-ت ريبو لمرر وو،يتتد
، ح رب نفق الدولا بصتتورم مؤ تا، لمدم ثقثا أشتت ر، تصتتدير جميع لقاحاب ألستتفورو 2021الةانو/يناير  

 ا من  بع من ما تم التحا د مح ا لصتتنع احيون جرعا لحدول النامياق و،و ااتتترازينيكا المصتتناحا ،و   حيم -
ححق بالحقاحاب  التصتتتتتتدير فيما يت  م موعا من ضتتتتتتواب   أ  تتتتتتار غ تتتتتتون أاتتتتتتاايع، وضتتتتتتح  من ما   حيميا  

ونتي ا ل ذه التارواب،  د ال تاصع البحدان المنخف ا الدخع    ق( 105ي المصنحا واخع أراضو األع اء ،ي ا
عحج الصتتتتتتتتتتتتتحيد الحالمو يلو،الق(  ال ،و   19-ألولج ،و   ار مباورم  تاحا لقاحاب وو،يدعحج جرعات ا ا

   ق( 106ي ك، وربما بحد ذل2021آذار/مارر أو نيسان/أاريع  

__________ 

   ( 1األمم المتادم، "المسؤوليا المشتروا"، ص  ي .  United Nations, “Shared responsibility”, p. 1المرجع نفسهق ان ر أ  ار  ( 100ي 
 Steve Hendrix and Shira Rubin, “Israel is starting to vaccinate, but Palestinians may have to wait (101ي

months”, The Washington Post, 20 December 2020.   التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتتو التتتتتتتتتتترابتتتتتتتتتتت   عتتتتتتتتتتتحتتتتتتتتتتتج    :متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاح 
www.washingtonpost.com/world/middle_east/israel-vaccine-palestinians-coronavirus/2020/12/18/ 

f1d8d572-4083-11eb-b58b-1623f6267960_story.htmlق   
  ق/www.who.int/intellectualproperty/report/enان ر  (102ي
 ,”Hannah Ellis-Petersen, “India limits medicine exports after supplies hit by coronavirus (103ي

The Guardian, 4 March 2020.  متاح عحج الراب  التالو:  www.theguardian.com/world/2020/mar/04/india-

limits-medicine-exports-coronavirus-paracetamol-antibioticsق  
 Akash Bisht, “India lifts drug export ban after Trump’s ‘retaliation’ threat”, Al Jazeera, 7 April (104ي

التتتتتتتتالو  .2020 الراب   عحج  -www.aljazeera.com/news/2020/4/7/india-lifts-drug-export-ban-after  :متتتتتتتتاح 

trumps-retaliation-threatق  
  قwww.bbc.com/news/world-europe-55860540ان ر  (105ي
-www.indiatoday.in/coronavirus-outbreak/story/adar-poonawalla-india-bar-serum-instituteانتتتتتتتتت تتتتتتتتتر   (106ي

export-oxford-astrazeneca-covid19-coronavirus-vaccine-months-1755592-2021-01-04ق  

http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/israel-vaccine-palestinians-coronavirus/2020/12/18/f1d8d572-4083-11eb-b58b-1623f6267960_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/israel-vaccine-palestinians-coronavirus/2020/12/18/f1d8d572-4083-11eb-b58b-1623f6267960_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/israel-vaccine-palestinians-coronavirus/2020/12/18/f1d8d572-4083-11eb-b58b-1623f6267960_story.html
http://www.who.int/intellectualproperty/report/en/
http://www.theguardian.com/world/2020/mar/04/india-limits-medicine-exports-coronavirus-paracetamol-antibiotics
http://www.theguardian.com/world/2020/mar/04/india-limits-medicine-exports-coronavirus-paracetamol-antibiotics
http://www.aljazeera.com/news/2020/4/7/india-lifts-drug-export-ban-after-trumps-retaliation-threat
http://www.aljazeera.com/news/2020/4/7/india-lifts-drug-export-ban-after-trumps-retaliation-threat
http://www.bbc.com/news/world-europe-55860540
http://www.indiatoday.in/coronavirus-outbreak/story/adar-poonawalla-india-bar-serum-institute-export-oxford-astrazeneca-covid19-coronavirus-vaccine-months-1755592-2021-01-04
http://www.indiatoday.in/coronavirus-outbreak/story/adar-poonawalla-india-bar-serum-institute-export-oxford-astrazeneca-covid19-coronavirus-vaccine-months-1755592-2021-01-04
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 لج أن بحأ ال زاءاب األحاو ا ال انم وغير ال او،ا  مكن أن تشتتتتتتتكع  أ  تتتتتتتار وت در ا شتتتتتتتارم   -35
،و اتتياس ال اماا، بايي  مكن أن تصتتبح   تتيا خايرم  ت ديداب خايرم وغير مشتتروعا لحت تتامن الدولو 

بحأ الدول تقور  من   تا ا حقوس ا نستانق وما زال  ال زاءاب األحاو ا ال انم المفروضتا جزا،ار عحج
  ، 19-  درم تحك الدول عحج الاصتتول بستت ولا عحج واتتامع التشتتخيم والحقج والحقاحاب المتصتتحا بمرر وو،يد 

  عن ال زاءاب الاويحا األمدق   م ،و ن م الصتتتتتتتتتاا والاما ا االجتماعيا الناجم جزميار  لج جانم الخراق القام  وذلك 
اء ،و تحك الم تمحاب، بما ،و ذلك عن  ريق الق تتتاء  والوا ع أن ال زاءاب ت تتتر أاتتتااتتتار بالفقراء وال تتتحف

صتتتتا  ووع  المقررم الخا  ق( 107ي اتتتتاا التو تو،ر اتتتتبع الوي  لمقيين النارعحج المشتتتتاريع الصتتتتايرم والمتو 
،  لج  2020 أاريع   المحنيا باألثر الستتحبو لحتدااير القستتريا االنفراو ا ،و التمتع باقوس ا نستتان، ،و نيستتان/

وهو النتتداء التتذي   ، 19- البحتتدان عحج مكتتا،اتتا مرر وو،يتتد  تتا ال تتانتتم التو تقور  تتدرم  ر،ع ال زاءاب األحتتاو 
وبا ضتتتا،ا  لج   ق ( 108ي 2020آق/أغستتتاق    7،و    اوال اب ان تتتم  ليه الخبير المستتتتقع  لج جانم مكحفين آخرين 

،  لج 2020 نو،مبر تشتتترين الةانو/ 25ذلك، أشتتتارب المقررم الخاصتتتا، ،و خااا ا أماال م حق األمن ،و 
  ق ( 109ي عفاءاب ألاتتباق  نستتانيا والمحونا ا نستتانيا باي ا ومكحفا وغير شتتفا،ا وغير وافيا وغير ،حالاأن ا 

المحزمتا بتالتحتاون بموجتم الحوامح الصتتتتتتتتتتتتتتايتا التدوليتا، وحيتي  ن "التتدااير االنفراو تا    وبتالن ر  لج االلتزامتاب
احته الدول"، ،فو اتتتتتتتياس ال اماا  مكن أن تكون  انونيا  ال  ذا لم تناو عحج انت ال ألي التزاال وولو   ال

الدولو من   غير مشتروع   تر بالت تامن عمقر تشتكع التدااير القستريا األحاو ا ال انم ،و بحأ الااالب  
 ق( 110ي أجع المساعدم ،و ميدان حقوس ا نسان

التعبي ات اإليجا ية للتضاااااام  الدولي م  اجل مةماح حقوق اإلنساااااان اءناا  -ىامساا  
 دهاالجا حة وبع

ومباورم تستتتتتتتريع  ق 19-الحظ الخبير المستتتتتتتتقع الحديد من المماراتتتتتتتاب ال يدم خقل جاماا وو،يد -36
، التو وع   لي ا من ما الصتاا الحالميا وشترواؤها، هو شتكع من أشتكال  19- تاحا أوواب مكا،اا وو،يد

وعقجاته  19-وو،يدالتحاون الحالمو ي دف  لج التح يع اتاوير و نتاج واتامع تشتخيم ا صتابا بفيرور 
عاولق و،و   ار هذه الخاا التو أن حق   والحقاحاب الم تتتاوم له و لج  تاحا  مكانيا الوصتتتول  لي ا بشتتتكع 

اقيين ووالر، وال تزال هنتتتال حتتتاجتتتا  لج   5,6، تم التح تتتد حتج انن اتو،ير  2020،و نيستتتتتتتتتتتتتتتتان/أاريتتتع  
لتاقيق   2021احيون ووالر ماحوق ،و عاال   23,9اقيين ووالر، با ضتتتتا،ا  لج مبحغ آخر  دره   3,7 تو،ير

متقف المحنو بااتكاراب التيهم لمواج ا األوب ا، وتاالف  أهداف الخااق وت تتتتتتتتتتتم الخاا اين أع تتتتتتتتتتتام ا اال 
  غا،و لحقاحاب، والصتتندوس الحالمو لمكا،اا ا يدز والستتع والمقريا، والمر،ق الدولو لشتتراء األوويا، ومؤاتتستتا

بتكرم، وصتتتندوس ويحكوال االاتتتت مانو، وم موعا البنك الدولو، ومؤاتتتستتتا ايع واتتتامع التشتتتخيم ال ديدم الم
، ومن المتو ع أن ينتاح  تشتتخيصتتيار رار  اختبا 50، جرى تقييم  2020وحتج أيحول/اتتبتمبر    ق( 111ي يتقوميحيندا غ

محيون اختبار اتريع ذي جووم بياتحار محقولاق و،و م ال الحقجاب،  حكف  120لحدول المنخف تا الدخع  
ت ربا اتتتتتتتريريا،   1  700عحج تقييم ألةر من   19-اء ،و مباورم تستتتتتتتريع  تاحا أوواب مكا،اا وو،يدالشتتتتتتترو
محيون مريأ ،و البحدان المنخف تا الدخع،   2,9تمكنوا من ضتمان وواء و كستاميةازون لما  صتع  لج  و د

__________ 

-Simon Tisdall, “In the age of COVID, sanctions against ‘rogue states’ just spread the misery”, op (107ي

ed, The Guardian, 18 October 2020.  متتتتتاح عحج الراب  التتتتتالو:  www.theguardian.com/commentisfree/ 

2020/oct/18/in-the-age-of-covid-sanctions-against-rogue-states-just-spread-the-miseryق  
  قhttps://news.un.org/en/story/2020/8/1069732ان ر  (108ي
  قhttps://www.ohchr.org/Documents/Issues/UCM/UCM-Arria-Formula-meeting.pdfان ر  (109ي

 ق المرجع نفسه (110ي

  ق(www.who.int/initiatives/act-accelerator/faq)  19-مكا،اا وو،يديع  تاحا أوواب  األا حا المتداولا بشين مباورم تسر  (111ي

http://www.theguardian.com/commentisfree/2020/oct/18/in-the-age-of-covid-sanctions-against-rogue-states-just-spread-the-misery
http://www.theguardian.com/commentisfree/2020/oct/18/in-the-age-of-covid-sanctions-against-rogue-states-just-spread-the-misery
http://www.theguardian.com/commentisfree/2020/oct/18/in-the-age-of-covid-sanctions-against-rogue-states-just-spread-the-misery
http://www.theguardian.com/commentisfree/2020/oct/18/in-the-age-of-covid-sanctions-against-rogue-states-just-spread-the-misery
https://news.un.org/en/story/2020/8/1069732
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/UCM/UCM-Arria-Formula-meeting.pdf
http://www.who.int/initiatives/act-accelerator/faq
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م اوم الوحيدم  وتوصحوا  لج اتفاس لحمساعدم عحج تيسير الاصول ،و المستقبع عحج الحقجاب باألجساال ال
  من ما الصتتتتاا الحالميا تييتم االختنا اب وما ،ت   ق( 112ي النستتتتيحا ،و البحدان المنخف تتتتا والمتواتتتتاا الدخع

وولا والةاراب ،و القدراب، وذلك ،و   ار موصتتتتع الن م الصتتتتايا    100،و الن اال الصتتتتاو ،و ألةر من  
  ق 19-التابع لمباورم تسريع  تاحا أوواب مكا،اا وو،يد

 ق 19-وو،يدوو،الق هو الرون الخاص بالحقاحاب ،و مباورم تستتتريع  تاحا أوواب مكا،اا  قومر، -37
  بشتتكع عاول عحج الصتتحيد الحالمو من خقل تستتريع 19- وهو ي دف  لج  تاحا الاصتتول عحج لقاحاب وو،يد 

 زيع احيونو الباي عن لقاح ،حال ل ميع البحدان، ووعم  دراب التصتتنيع وشتتراء ا مداواب مقدما، بايي  مكن تو 
لتو ان م   لج مر،ق وو،الق، الذي و د وا،ق  الدول ا  ق ( 113ي 2021جرعا بشكع عاول باحول ن ا ا عاال 

لا ذاتيار، عحج عدال تحقو عدو   ي دف باألاتتتتتتتتتتتتتار  لج التخفيت من آثار    تكد ق الحقاحاب من جانم الدول المموا
 موعا  ن تاصتع جميع البحدان ،و الم،و الماما من اتكان ا  لج أ 20من ال رعاب  كفو لتاويم ألةر من 

،و المتامتا   50و  10،ق  متا  كفو من ال رعتاب لتاويم متا اين    عحج نفق الكميتا من الحقتاحتاب، وأن تاحتم
و،و هذا ا  ار،   ق( 114ي ،و الماما  20من اتتتتتكان ا، بااتتتتتتةناء البحدان التو اختارب الاصتتتتتول عحج أ ع من  

،  األاتتواس لتستت يع  نتاج الحقاحاب ا االلتزاال المستتبق بالارح ،و  آليا تمويع منفصتتحا تماما، هو آلي   أ  تتار توجد  
 تشتتتتترين الةانو/ 19وباحول  ق ( 115ي 19-اتتتتتتدعم حصتتتتتول الدول المنخف تتتتتا الدخع عحج لقاحاب وو،يدالتو 
دار اح 94، تمةع ناو ثحةو اتتتتكان الحالم، بما ،و ذلك احدار  180، ان تتتتم  لج المر،ق ألةر من 2020نو،مبر 

رغم من أن مر،ق وعحج ال  ق( 116ي حت  جميح تا التزامتاب محزمتا  تانونتار ختع المرتفع، و تد  امن البحتدان ذاب التد
لا ذاتيار، ومح م ا وار  لو،الق  مةع منارم أمع وبدأ  اقق البحأ من وعووه، ،إن عد من الدول الكبيرم المموا

 اب شتتتتتراء ثناميا مع من الدول األلةر ثراء، ال تزال  ما تر،أ االن تتتتتماال  لج المر،ق أو تستتتتتحج  اراال اتفا
 مختحف المصنحينق  

من ما  مباورم أخرى أ حقت ا 19-أجع االاتتتتتتتت ابا ل اماا وو،يد ويمةع صتتتتتتتندوس الت تتتتتتتامن من -38
ويدعم  ق( 117ي الصتتاا الحالميا ومؤاتتستتا األمم المتادم، بالشتترالا مع المؤاتتستتا الستتويستتريا ل عمال الخيريا

 19-ل اماا وو،يد الصتاا الحالميا لحتيهم واالاتت ابا  الصتندوس الخاا االاتتراتي يا التو وضتحت ا من ما
،و جميع أنااء الحالم، وال اتيما أهدا،ه المتمةحا ،و تتبع و، م انتشتار الفيرور، وضتمان حصتول المرضتج 
،و جميع أناتتتاء الحتتتالم عحج الرعتتتا تتتا التو  اتتتتاجون تتتا، والتاقق من أن الحتتتامحين ،و الخاوط األمتتتاميتتتا  

من أجع تو،ير الحقاح والمححوماب ال تتتتروريا، وتستتتتريع أنشتتتتاا الباي والتاوير   اصتتتتحون عحج ا مداواب  
والحقج ل ميع من  اتتاجون  ل ذلتكق ومن اين الشتتتتتتتتتتتتتتروتاء التذين يتدعم م الصتتتتتتتتتتتتتتنتدوس، االمتقف المحنو 
 بااتكاراب التيهم لمواج ا األوب ا، ومن ما األمم المتادم لحافولا ياليونيستتيت(، وبرنامع األغذ ا الحالمو،

والا األمم المتادم  غاثا وتشتتتتتتتتتتتايع القج ين ومفوضتتتتتتتتتتتيا األمم المتادم الستتتتتتتتتتتاميا لشتتتتتتتتتتتؤون القج ين، وو 
الفحستتتتاينيين ،و الشتتتترس األونجق و د وعم الصتتتتندوس م موعا وااتتتتحا من الدول والشتتتترواب،  لج جانم ما 

ي م حاالب صتتتتتتتايا  مريأ ،و الممحكا المتادم لبرياانيا الح مج وأيرلندا الشتتتتتتتماليا لد  10 000 قرق من  

__________ 

 ق المرجع نفسه (112ي
  قwww.who.int/initiatives/act-accelerator/covaxان ر  (113ي

  .www.gavi.org/vaccineswork/covax-explainedان ر  (114ي
 ق المرجع نفسه (115ي

  :ح عحج الراب  التالو متا  .Jayati Ghosh, “Is this a vaccine apartheid?”, Daily Monitor, 19 November 2020 (116ي
www.monitor.co.ug/uganda/special-reports/is-this-a-vaccine-apartheid--3202524ق  

-www.who.int/news/item/13-03-2020-who-un-foundation-and-partners-launch-first-of-itsانتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتر   (117ي

kind-covid-19-solidarity-response-fund.  

http://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax
http://www.gavi.org/vaccineswork/covax-explained
http://www.monitor.co.ug/uganda/special-reports/is-this-a-vaccine-apartheid--3202524
http://www.who.int/news/item/13-03-2020-who-un-foundation-and-partners-launch-first-of-its-kind-covid-19-solidarity-response-fund
http://www.who.int/news/item/13-03-2020-who-un-foundation-and-partners-launch-first-of-its-kind-covid-19-solidarity-response-fund
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واتتتيتولج الصتتتندوس الصتتتينج  ق( 118ي  وارم الحقجاب الابيا  ugStarsDrمزمنا من خقل التابيقا المتنقحا 
 ق( 119ي لرعا ا السكان   صال التبرعاب المقدما من شرواب وجموياب خيريا وأ،راو ،و الصين الج الصندوس 

 لج   2021،و عاال  19-اب وو،يدوتتو ع اليونيستتتتتتتتتتيت تقد م ما  قرق من احيونو جرعا من لقاح -39
ولما وان  ال رعا الواحدم تكحف الدول ،و جنوق   ق( 120ي دخع ،و   ار مباورم وو،القالبحدان المنخف تتا ال

الكرم األرضتتتتتتتتيا ما ال يزيد عن ثقث ووالراب، وبالن ر  لج الوعد اتحقي ا احيون وحدم من الاقن وا ار  لج 
ه التتتدول أن تقوال أوالر اتاويم الحتتتامحين ،و م تتتال الرعتتتا تتا  جتتتانتتتم ال رعتتتاب، يتو ع من وتتتع وولتتتا من هتتتذ

  ق (121ي والذين  حانون من حاالب مرضتتتتتتتتيا وامنا  يفا األخرى مةع وبار الستتتتتتتتنالصتتتتتتتتايا، ثم الف اب ال تتتتتتتتو
محيون ووالر ،و   20واعتر،  المفوضتتتتتتتيا الستتتتتتتاميا لشتتتتتتتؤون القج ين اتبرع انك التنميا األ،ريقو بيلةر من 

رعاب المشتتتتتتروا اين انك التنميا  ي ،و مناقا الستتتتتاحع األواتتتتت ، ، تتتتتق عن التب االاتتتتتت ابا لحنزوح القستتتتتر 
األمريكيا والبنك الدولو بمبحغ احيونو ووالر لدعم القج ين الفنزويحيين والم تمحاب الم تتتتتتتتتتتتيفا ل م،   لحبحدان

التابع  البنك الدولو أ  تتتتتتتار احيون ووالر من شتتتتتتتبال القج ين ،و   ار  جراءاب االاتتتتتتتت ابا لح امااق وو،ر
ج ين، اناءر عحج  حب ا و،و شتتتتتتكع لحبحدان الم تتتتتتيفا لق  غ متاحار ل مويا التنميا الدوليا، واتتتتتتي ع هذا المبح

محيون   270وعحج الصتتتتتتتتحيد ا  حيمو، حصتتتتتتتتع االتااو األ،ريقو عحج   ق( 122ي منح، وليق ،و شتتتتتتتتكع  رور
يتا المحنيتا بتا تنتاء لقتاحتاب لصتتتتتتتتتتتتتتالح احتدان القتارم، من خقل ،ر تا الحمتع األ،ريي  19-جرعتا من لقتاح وو،يتد

، وهو منبر ا متداواب الابيتا األ،ريييتا، نيتابتا عن المرالز األ،ريييتا لمكتا،اتا األمرار والو تا تا 19-لو،يتد
حيون جرعا  م  400وو تع االتااو األ،ريقو أ  تتتتار اتفا ا مع شتتتتروا لصتتتتنع األوويا من أجع شتتتتراء    ق( 123ي من ا

اال تصتتتاو ا لدول غرق أ،ريييا عحج ن ع مشتتتترل   اء ال ماعا، وا،ق أع تتت أ  تتتار و،و أ،ريييا  ق( 124ي  ضتتتافيا
، وأوعزوا  لج مفوضتتتيا ال ماعا اال تصتتتاو ا لدول غرق أ،ريييا بإنشتتتاء صتتتندوس  19-لشتتتراء لقاحاب وو،يد

اص والشتتتتترواء  لج المستتتتتاهما ،و  وامر لحقاحاب، ووعوا الاكوماب الو نيا ومصتتتتتارف التنميا والقااع الخ
،و المناقا من خقل عمحياب شتتتراء م محا   19-صتتتندوس لتيمين لقاحاب وو،يدالصتتتندوسق واتتتينستتتتخدال ال

  ق( 125ي ،و المدى القصير، ومن المقرر  نشاء وحدم   حيميا  نتاج الحقاحاب ،و المدى المتوا   لج الاويع

، شتتتمح  باألاتتتار موظفين  بيين من ذوي الخبرم، و،و ادا ا ال اماا، أراتتتح  ووبا محونا صتتتايا  -40
من ووبا ،و    بيبار  52ووان    االيا أول احد  ستتتتتقبع    ق 19-عديدم لمستتتتاعدت ا ،و مكا،اا وو،يد  لج وول

__________ 

  ./www.healtheuropa.eu/patients-donate-to-who-covid-19-solidarity-response-fund/103549ان ر  (118ي
-www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-s-covid-19-solidarity-response-fundانتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتر   (119ي

receives-financial-support-from-the-china-population-welfare-fundق  
 ,”Lin Taylor, “Africa: UNICEF says to ship 2 billion COVID-19 vaccines to poor nations in 2021 (120ي

Thompson Reuters Foundation, 23 November 2020.   التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتتتو التتتتتتتتتتتترابتتتتتتتتتتتت   عتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتتتتتتج    :متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاح 
https://allafrica.com/stories/202011240038.htmlق   

متاح عحج   .John Muchangi, “How Covid-19 vaccines will reach Kenya”, The Star, 24 November 2020 (121ي
  ق/www.the-star.co.ke/news/2020-11-23-how-covid-19-vaccines-will-reach-kenya :الراب  التالو

-www.unhcr.org/admin/hcspeeches/5f7b0d574/high-commissioners-opening-statement-71stانتتتتت تتتتتر   (122ي

session-excom.htmlق  

-https://africacdc.org/news-item/amsp-opens-covid-19-vaccines-pre-orders-for-55-africanانتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتر   (123ي

union-member-states/ق  

-www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-j-j-vaccine/jj-agrees-to-supply-african-unionانتتت تتتر   (124ي

with-up-to-400-million-covid-shots-idUSKBN2BL0QS.  
 _See www.ecowas.int/wp-content/uploads/2021/01/UK-Communique%CC%81-Final-58th-AHSG (125ي

VF.pdf ق 

http://www.healtheuropa.eu/patients-donate-to-who-covid-19-solidarity-response-fund/103549/
http://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-s-covid-19-solidarity-response-fund-receives-financial-support-from-the-china-population-welfare-fund
http://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-s-covid-19-solidarity-response-fund-receives-financial-support-from-the-china-population-welfare-fund
https://allafrica.com/stories/202011240038.html
http://www.the-star.co.ke/news/2020-11-23-how-covid-19-vaccines-will-reach-kenya/
http://www.unhcr.org/admin/hcspeeches/5f7b0d574/high-commissioners-opening-statement-71st-session-excom.html
http://www.unhcr.org/admin/hcspeeches/5f7b0d574/high-commissioners-opening-statement-71st-session-excom.html
https://africacdc.org/news-item/amsp-opens-covid-19-vaccines-pre-orders-for-55-african-union-member-states/
https://africacdc.org/news-item/amsp-opens-covid-19-vaccines-pre-orders-for-55-african-union-member-states/
http://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-j-j-vaccine/jj-agrees-to-supply-african-union-with-up-to-400-million-covid-shots-idUSKBN2BL0QS
http://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-j-j-vaccine/jj-agrees-to-supply-african-union-with-up-to-400-million-covid-shots-idUSKBN2BL0QS
http://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2021/01/UK-Communique%CC%81-Final-58th-AHSG_VF.pdf
http://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2021/01/UK-Communique%CC%81-Final-58th-AHSG_VF.pdf
http://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2021/01/UK-Communique%CC%81-Final-58th-AHSG_VF.pdf
http://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2021/01/UK-Communique%CC%81-Final-58th-AHSG_VF.pdf
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التو تحق  ومن الدول األخرى    ق( 126ي 2020، ثم ااتقبح  م موعا ثانيا ،و نيسان/أاريع  2020آذار/مارر 
  ق ونيفيق،ا أنتتدورا، وتوغو، وجتتامتتا كتتا، وجنوق أ،ريييتتا، واتتتتتتتتتتتتتتتانتت  ويت وعمتتا من موظفين  بيين من ووبتت 

، ووينيتا،  ( 128ي البوليفتاريتا(، و،ييت  نتاال، و ار  -، و،نزويق يجم وريتا  ( 127ي ايستتتتتتتتتتتتتتتاو  -وغينيتا    واتتتتتتتتتتتتتتورينتاال،
  ق (132ي،و  اتتتتتتتتبانيا أ  تتتتتتتتار مستتتتتتتتاعدم من ووبا   وتحق  حكوما واتالونيا  ق( 131(ي 130(ي 129ي والمكستتتتتتتتيك، ونيكاراغوا

ع ،و م تال الرعتا تا امت عت   3  000، وتانت  ووبتا  تد أراتتتتتتتتتتتتتتحت  ألةر من  2020وباحول ن تا تا حزيران/يونيته  
وتحبير م م عن الت تتتتتتتامن الدولو الحتواء  - ( 133ي ،و الخارج 19-وو،يد  الصتتتتتتتايا لحمستتتتتتتاعدم ،و مكا،اا

نستتتتتتتان  لج حد بحيد، عحمار أن ذلك حصتتتتتتتع ،و الو    ال اماا، األمر الذي اتتتتتتتاهم ،و الن ور باقوس ا 
 ق ( 134ي الذي وان  ووبا ال تزال تخ ع لحقوباب ،رضت ا  وم ع مج عالميا

  عن ت تتامن ا الدولو ،و اتتياس ال اماا باريقا مماثحاق ،قد تحق    االيا  أ  تتار وأعرب  وول أخرى   -41
وعحج الرغم من أن الصتين وان  أول احد ت ترر    ق( 135ي  مداواب  بيا أاتااتيا من الصتين واالتااو الرواتو

عديدم ،و جميع أنااء  من ال اماا، ،قد أراتتح  موظفين و مداواب من األوويا ومحداب الاما ا الشتتخصتتيا
  أ،ريييا وأوروبا وأمريكا ال نوبياق وااتتتتقبح  احدان مةع  ثيوبيا وبوروينا ،ااتتتو وال زامر وجم وريا الكوناوآاتتتيا و 

 الد مقرا يا وجيبوتو وزمبااوي والستتتووان وووب و فوار وني يريا خبراء  بيين لمستتتاعدت ا عحج مكا،اا جاماا 
والتزم  الصتتتتين  ق( 136ي خبراء صتتتتينيون  رهاححقاب ورااتتتتيا شتتتتبكيا أوا ، وااتتتتتفاوب وول وةيرم من19-لو،يد

  و،و أمريكا  ق ( 137ي أ  تتتار اتقد م مستتتاعداب ووليا مماثحا عحج مدى عامي ن لبحدان راباا وول جنوق شتتترس آاتتتيا 
،و   19-القتينيا، اتتاهم  ج اب ،اعحا صتتينيا من القااعين الحاال والخاص ،و االاتتت ابا ل اماا وو،يد

__________ 

 Sylvia Poggioli, “For help on coronavirus, Italy turns to China, Russia and Cuba”, NPR, 25 March (126ي

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتتتتتتتو  .2020 التتتتتتتتتتتتتتتترابتتتتتتتتتتتتتتتت   عتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتتتتتتتتتتج  -www.npr.org/sections/coronavirus-live  :متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاح 

updates/2020/03/25/821345465/for-help-on-coronavirus-italy-turns-to-china-russia-and-cubaق  

 Felix Tih, “Cuban medical team in Guinea-Bissau to combat COVID-19”, Anadolu Agency, 29 (127ي

June 2020. متتتاح عحج الراب  التتتالو:  www.aa.com.tr/en/africa/cuban-medical-team-in-guinea-bissau-to-

combat-covid-19/1893700ق  

-https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/4/18/cuba-sends-medics-to-qatar-to-helpانتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتر   (128ي

fight-coronavirusق  

-https://english.alarabiya.net/en/coronavirus/2020/04/27/Coronavirus-Cuban-sends-200انتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتر   (129ي
doctors-to-help-South-Africa-fight-COVID-19ق  

  قwww.togofirst.com/en/health/1304-5331-cuba-sends-doctors-to-help-togo-fight-covid-19ان ر  (130ي

-https://vietnamtimes.org.vn/covid-19-battle-cuba-gifts-drugs-sends-doctors-to-assist-vietnamانت تر   (131ي

23130.htmlق  

  .Carlota Perez, “Cuba sends health aid to 15 countries to fight coronavirus”, Atalayar, 12 April 2020 (132ي
التتتتتتتتتتتالتتتو التتترابتتت   عتتتحتتتج  -https://atalayar.com/en/content/cuba-sends-health-aid-15-countries-fight  :متتتتتتتتتتتاح 

coronavirusق  

-https://english.alarabiya.net/en/coronavirus/2020/04/27/Coronavirus-Cuban-sends-200انتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتر   (133ي
doctors-to-help-South-Africa-fight-COVID-19.  

  .www.democracynow.org/2020/3/24/cuba_medical_diplomacy_italy_coronavirusان ر  (134ي
 ق”Poggioli, “For help on coronavirus (135ي
 Nyawira Mwangi, “China’s aid to Africa in fighting COVID-19”, China Global Television (136ي

Network, 18 June 2020.  متاح عحج الراب  التالو:  https://africa.cgtn.com/2020/06/18/chinas-aid-to-africa-

in-fighting-covid-19/ق  

 ,Pizaro Gozali Idrus, “China ‘ready’ to include ASEAN in $2B COVID-19 aid”, Andalou Agency (137ي

29 May 2020.  متتاح عحج الراب  التتالو:  www.aa.com.tr/en/asia-pacific/china-ready-to-include-asean-in-

2b-covid-19-aid/1857846.   

http://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/03/25/821345465/for-help-on-coronavirus-italy-turns-to-china-russia-and-cuba
http://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/03/25/821345465/for-help-on-coronavirus-italy-turns-to-china-russia-and-cuba
http://www.aa.com.tr/en/africa/cuban-medical-team-in-guinea-bissau-to-combat-covid-19/1893700
http://www.aa.com.tr/en/africa/cuban-medical-team-in-guinea-bissau-to-combat-covid-19/1893700
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/4/18/cuba-sends-medics-to-qatar-to-help-fight-coronavirus
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/4/18/cuba-sends-medics-to-qatar-to-help-fight-coronavirus
https://english.alarabiya.net/en/coronavirus/2020/04/27/Coronavirus-Cuban-sends-200-doctors-to-help-South-Africa-fight-COVID-19
https://english.alarabiya.net/en/coronavirus/2020/04/27/Coronavirus-Cuban-sends-200-doctors-to-help-South-Africa-fight-COVID-19
http://www.togofirst.com/en/health/1304-5331-cuba-sends-doctors-to-help-togo-fight-covid-19
https://vietnamtimes.org.vn/covid-19-battle-cuba-gifts-drugs-sends-doctors-to-assist-vietnam-23130.html
https://vietnamtimes.org.vn/covid-19-battle-cuba-gifts-drugs-sends-doctors-to-assist-vietnam-23130.html
https://atalayar.com/en/content/cuba-sends-health-aid-15-countries-fight-coronavirus
https://atalayar.com/en/content/cuba-sends-health-aid-15-countries-fight-coronavirus
https://english.alarabiya.net/en/coronavirus/2020/04/27/Coronavirus-Cuban-sends-200-doctors-to-help-South-Africa-fight-COVID-19
https://english.alarabiya.net/en/coronavirus/2020/04/27/Coronavirus-Cuban-sends-200-doctors-to-help-South-Africa-fight-COVID-19
http://www.democracynow.org/2020/3/24/cuba_medical_diplomacy_italy_coronavirus
https://africa.cgtn.com/2020/06/18/chinas-aid-to-africa-in-fighting-covid-19/
https://africa.cgtn.com/2020/06/18/chinas-aid-to-africa-in-fighting-covid-19/
http://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/china-ready-to-include-asean-in-2b-covid-19-aid/1857846
http://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/china-ready-to-include-asean-in-2b-covid-19-aid/1857846
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  غير مادو من أج زم التصتتتتتوير المقاحو، وأج زم  زالا وار صتتتتتين "عد حكوما ال بحدان، حيي و،رب  الحديد من ال 
ق  ( 138يرجفان باين القحم، وم تتاواب الفيرواتتاب، والم دماب، والقفازاب"  لج حكوما جم وريا ،نزويق البوليفاريا

  تصتتتتتتتتتتتتال لكاريبو "لتكةيت ج وو اال محيون ووالر  لج احدان مناقا البار ا   2,2و دم  الوال اب المتادم األمريكيا  
و د وع     ق( 140ي وما أراتح  الوال اب المتادم أج زم تنفق  لج بحأ البحدان األ،ريييا ق( 139ي بشتين المخا ر"

عحج  19-الممحكا المتادم البحدان المرتفحا الدخع  لج وعم مباورم تيستتتتتتتتتتتير الاصتتتتتتتتتتتول عحج لقاحاب وو،يد
لحمستتاعدم ،و توزيع الحقاحاب ،و   ( محيون ووالر 684ي نو  محيون جنيه ااتتترلي   500الصتتحيد الحالمو و دم   

 وبيرار   و تتتدال عتتتدو من ووتتتاالب األمم المتاتتتدم وعمتتتار   ق( 141ي وو،تتتالق  جميع أناتتتاء الحتتتالم من خقل مبتتتاورم
مقيين ووالر  4,65ل م وريا ،نزويق البوليفاريا؛ و دم  مفوضتتتتتتتتيا شتتتتتتتتؤون القج ين والوال اب المتادم 

ووالر؛ وصتندوس األمم المتادم لحستكان  320 000بحغ  ؛ و دم  اليونيستيت م شتكع مستاعداب  نستانيا  ،و 
،تِّر مبحغ محيون ووالر من خقل من ما الصاا الحالميا   400  000مبحغو   ووالر، ،و حين ون

 ق(142ي

، تقتدمت  ال نتد وجنوق أ،ريييتا باحتم  لج الم حق المحنو 2020تشتتتتتتتتتتتتتترين األول/ألتوبر    2و،و   -42
ارم التابع لمن ما الت ارم الحالميا لحاصتتتتتتتتول عحج " عفاء من لفكريا المتصتتتتتتتتحا بالت  وانم حقوس المحكيا اب 

،و   تار ج وو منع مرر   [بحأ أحكتاال  اتفتاس ال وانتم المتصتتتتتتتتتتتتتتحتا بتالت تارم من حقوس المحكيتا الفكريتا
وبتتتذلتتتك  حتتتم البحتتتدان تححيق االلتزامتتتاب بموجتتتم االتفتتتاس فيمتتتا يتححق    ق( 143ي واحتوامتتته وعقجتتته  19-لو،يتتتد
وا مداواب الابيا وبياناب   منت اب الابيا، بما ،و ذلك األوويا والحقاحاب والحقجاب والتشتتتتتتتتتتخيصتتتتتتتتتتاببال

االختبتتار القزمتتا لمكتتا،اتتا ال تتاماتتا، ببيتتا تمكين البحتتدان المنخف تتتتتتتتتتتتتتتا التتدختتع من الاصتتتتتتتتتتتتتتول عحج هتتذه 
رر  حتتم  ، وتتان مح م البحتتدان المتقتتدمتتا النمو  تتد عتتا2020و تشتتتتتتتتتتتتتترين الةتتانو/نو،مبر  و،  ق( 144ي األوواب

ق ومن شتتتين الاد من حما ا اراءاب االختراع بالنستتتبا  لج ( 145ي ان النامياا عفاء، ،و حين أيدته مح م البحد
ر الوصتتتتتول  لج ا صتتتتتداراب ال نيستتتتا   19-المنت اب والخدماب الابيا ذاب الصتتتتتحا بمرر وو،يد أن ييستتتتتتِّ

  يدز الحالمو، ،إن منح الترخيمووما هو الاال بالنستتتتتبا لوباء ا  ق ( 146ي 19-األ ع تكحفا من لقاحاب وو،يد

__________ 

  .www.wilsoncenter.org/aid-china-and-us-latin-america-amid-covid-19-crisisان ر  (138ي
 ق المرجع نفسه (139ي
 Tal Axelrod, “Trump adds Africa to growing list of areas US sending ventilators”, The Hill, 25 (140ي

April 2020.  التتتتتتتتتتالتتو التترابتت   عتتحتتج  -https://thehill.com/homenews/administration/494646-trump  :متتتتتتتتتتاح 

commits-to-sending-ventilators-to-several-countries.  
 ؛/www.montageafrica.com/the-uk-in-the-push-for-equitable-vaccine-supplies ان ر (141ي

  قwww.wilsoncenter.org/aid-china-and-us-latin-america-amid-covid-19-crisisوان ر أ  ار  
 قWorld Trade Organization, document IP/C/W/669 (143ي
 Ronald Labonte and Mira Johri, “COVID-19 drug and vaccine patents are putting profit before (144ي

people”, The Conversation, 5 November 2020.  متتتتتاح عحج الراب  التتتتتالو:  https://theconversation.com / 

covid-19-drug-and-vaccine-patents-are-putting-profit-before-people-149270ق  

-https://msf.or.ke/en/magazine/msf-calls-kenya-support-landmark-move-ban المرجع نفستتتتتتتهق ان ر أ  تتتتتتتار  (145ي

patents-covid-medicines-and-toolsق  
 Saeed Shah, “Developing countries push to limit patent protections for COVID-19 vaccines”, The (146ي

Wall Street Journal, 17 September 2020.  متتتتاح عحج الراب  التتتتالو:  www.wsj.com/articles/developing-

countries-push-to-limit-patent-protections-for-covid-vaccines-11600355170ان ر أ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتار   ؛  Jobaira 

Nasrin Khan, “Pharmaceutical patents in the era of COVID-19: the aftermath on developing 

countries”, Jurist, 10 May 2020.   اب  التتالومتتاح عحج الر:  www.jurist.org/commentary/2020/05/jobaira-

khan-pharmaceutical-patents-covid19/ ق 

http://www.wilsoncenter.org/aid-china-and-us-latin-america-amid-covid-19-crisis
https://thehill.com/homenews/administration/494646-trump-commits-to-sending-ventilators-to-several-countries
https://thehill.com/homenews/administration/494646-trump-commits-to-sending-ventilators-to-several-countries
http://www.montageafrica.com/the-uk-in-the-push-for-equitable-vaccine-supplies/؛
http://www.montageafrica.com/the-uk-in-the-push-for-equitable-vaccine-supplies/؛
http://www.montageafrica.com/the-uk-in-the-push-for-equitable-vaccine-supplies/؛
http://www.wilsoncenter.org/aid-china-and-us-latin-america-amid-covid-19-crisis
https://theconversation.com/covid-19-drug-and-vaccine-patents-are-putting-profit-before-people-149270
https://theconversation.com/covid-19-drug-and-vaccine-patents-are-putting-profit-before-people-149270
https://msf.or.ke/en/magazine/msf-calls-kenya-support-landmark-move-ban-patents-covid-medicines-and-tools
https://msf.or.ke/en/magazine/msf-calls-kenya-support-landmark-move-ban-patents-covid-medicines-and-tools
http://www.wsj.com/articles/developing-countries-push-to-limit-patent-protections-for-covid-vaccines-11600355170؛
http://www.wsj.com/articles/developing-countries-push-to-limit-patent-protections-for-covid-vaccines-11600355170؛
http://www.wsj.com/articles/developing-countries-push-to-limit-patent-protections-for-covid-vaccines-11600355170؛
http://www.wsj.com/articles/developing-countries-push-to-limit-patent-protections-for-covid-vaccines-11600355170؛
http://www.jurist.org/commentary/2020/05/jobaira-khan-pharmaceutical-patents-covid19/
http://www.jurist.org/commentary/2020/05/jobaira-khan-pharmaceutical-patents-covid19/
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ا لزامو  مكن أن "  حور عن[ نقم ا مداواب من المستتتتتتتتا تتتتتتتراب الصتتتتتتتيدالنيا ال تتتتتتتروريا و  خفف[  
  ق( 147ي االرتفاع المفرط ،و أاحار األوويا"

، ( 148ي وااتتتت اا  أ  تتتار بحأ المؤاتتتستتتاب الخيريا ،و جميع أنااء الحالم، مةع مؤاتتتستتتا جال ما -43
التدعم ،و م تاالب الو تا تا والحقج والباوث الابيتا، وذلتك ، تتتتتتتتتتتتتتقر عن وعم تا ،ير  اتو   19-ل تاماتا وو،يتد

ذاب صتحا، ق وتمةح  ااتت ابا مؤاتستاب أخرى ( 149ي لستبع عي  الم تمحاب ال تويفا، من اين أمور أخرى 
مةع مؤاتتتستتتاب الم تمع المفتوح، ،و ااتتتتةمار المقيين من الدوالراب ،و تو،ير ا غاثا الفوريا لحم تمحاب 

 ق ( 150ي ويفا التو تكا،ح من أجع التصدي لتحد اب الدولا عحج حقو  ا المدنياال 

الةناميا أل ع الدول  ، وا،ق  م موعا الحشتتترين عحج  عاوم نيكحا الديون  2020و،و نيستتتان/أاريع   -44
،  ومباورم تححيق خدما الديون ،و   ار م موعا الحشتتتترين  ق 2020، وت ميد التزاماب الستتتتداو حتج ن ا ا عاال نموار 

لخاصا ،و صندوس النقد الدولو، هو واحدم من ، ق عن تحب ا ايولا  ضافيا من خقل حقوس السام ا
 19-التو أ رب ،و و   مبكر بما تشتتتتتتتكحه جاماا وو،يد  اين مباوراب مؤتمر األمم المتادم لحت ارم والتنميا

ما  ء الديون أو و ف خدوال يزال تخفيت عم  ق( 151ي من خار ي دو حق البحدان المنخف ا الدخع ،و التنميا
الموارو الماليا ويشتكع حشتد    ق( 152ي لتاقيق انتحاٍش بحد ال اماا يؤود عحج حقوس ا نستان  أاتااتيار   الديون أمرار 

من الحوامح    ( ج (ي 1ي 44بموجم التزاماب التحتاون الدولو التو تفرضتتتتتتتتتتتتت تا المتاوم     تاايتار   عمقر   لمكتا،اتا ال تاماتا 
  ق( 153ي الصايا الدوليا

ون ا نستانو والتقنو لمرححا ما  بع ال اماا، وال اتيما من جانم احدان ويشتكع الافام عحج التحا -45
  جنوق الكرم األرضتتتتتتيا، و،و اتتتتتتياس التحاون فيما اين احدان ال نوق والتحاون الةقثو، جانبار هامار من الت تتتتتتامن 

 لج البرامع القامما منذ أمد    م و،و هذا الخصتتتتتتتتتتتوص، ت در ا شتتتتتتتتتتتار   ق ( 154ي وبحدها   19- الدولو أثناء جاماا وو،يد 
، والتذي ال يزال ( 155ي مةتع ارنتامع هي تا المحونتا التقنيتا ،و ني يريتا، التذي  مولته ذلتك البحتد بتالكتامتع تقريبتار   بحيتد، 

 ق ( 156ي  اصع عحج التمويع القزال عحج الرغم من ت رر ني يريا الشديد من ال اماا
__________ 

 Hilary Wong, “The case for compulsory licensing during COVID-19”, viewpoints, Journal of Global ( 147ي 

Health, 19 November 2020 .   التتتتتتتتتتالتتو التترابتت   عتتحتتتج  -www.jogh.org/documents/issue202001/jogh-10  :متتتتتتتتتتاح 
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 ق”Mwangi, “China’s aid to Africa (148ي
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for-ignoring-g20-covid-debt-relief-offer-2732218ق  
ل نا البحدان األمريكيا  ي.  Inter-American Commission on Human Rights resolution 1/2020, paras. 17–18 (152ي

 ق IMF, World Economic Outlook, p. xiv؛ و(18و 17، الفقرتان 1/2020لاقوس ا نسان، القرار 
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الخق،اب   - 46 الرغم من  ال اماا، وعحج  ادا ا  الفيروايا الت ومنذ  المححوماب  الصين  تقاام   أثارت ا،  و 
المتاحا لدي ا بشين الفيرور الناشح، مما امح لمحاهد الباي ،و جميع أنااء الحالم من تاحيع التسحسع ال ينو 

،و ،ترم  ( 19-لفيرور وورونا المسبم لمتقزما االلت اق الرموي الااو الوخيم يالفيرور المسبم لمرر وو،يد
قياا المححوماب   يا،زمنيا  تقاام  ويشكع  المررق  تشخيم  اختباراب  لتاوير  بسرعا  التارل  أمكن  ثم  ومن 

الماوم   بموجم  بالتحاون  ووليا  التزاما  الفيروااب  وعيناب  الدوليا،   (أ(ي1ي44الفيروايا  الصايا  الحوامح  من 
 وبموجم ا  ار الخاص بالتيهم ل نفحونزا ال امااق 

 استنتاجات -سادساا  

بير المستتتتتتتتقع م دوا، ،و هذا التقرير، الدور الماوري لحدولا ،و أي ااتتتتتتتت ابا مستتتتتتتتداما ألد الخ -47
، وشتدو عحج االلتزاماب القانونيا الدوليا بالتحاون والت تامن ،و م االب الصتاا وحقوس  19-ل اماا وو،يد

ما لدعوم ا المحز ا نستتتتتان والستتتتتقال واألمنق وما أوضتتتتتح األاتتتتتار المناقو األخق و وحدو األاتتتتتق القانوني 
الدول  لج  عاوم تيليد التزام ا الكامع بالت تتتتتتتتتتتتتتامن الدولو وبحدال تقويأ ج وو موا ني ا الراميا  لج تفحيع 
الت تتتتتتتتتتتامن الدولوق ويةنو الخبير المستتتتتتتتتتتتقع عحج  جراءاب الت تتتتتتتتتتتامن الدولو التو تتخذها مختحف الدول  

،و القااع الخاص ،و حشتتتتتتد الموارو لفاعحا والوواالب المتحدوم األ راف والمؤاتتتتتتستتتتتتاب الخيريا وال  اب ا
البشتتتتتريا والفكريا والماليا والماو ا لمكا،اا هذه ال اماا الستتتتتريحا االنتشتتتتتار والمزعزعا لقاتتتتتتقرارق ويشتتتتتير 
الخبير المستتتتتتتتقع  لج االت اه المقحق الذي شتتتتتتت دته أجزاء وةيرم من الحالم من  اتتتتتتتاءم ااتتتتتتتتحمال الستتتتتتتحااب  

 لقواعد حقوس ا نسانق ومما ال  قع أهميا، انثار المدمرم ال تصاواب  انت الٍ   االاتةناميا بصورم من  يا ،و
بيلمح ا واتبع عي  األاتر المويشتيا واألحقال الشتخصتيا لبقيين البشتر ،و جميع أنااء الحالم، التو تايو 

و عن ا   اا من جديد الدعواب  لج االلتزاال م دوار بمكا،اا عدال المستتتتتتتتتتتتتاوامق واألمةحا الحديدم عحج التحبير  
الت تتتتتامن الدولو، التو ال  مكن منا شتتتتتا اتتتتتوى عدو  حيع من ا ،و هذا التقرير، تؤود من جديد مدى متانا 

الةاراب المؤاتتفا ،و الت تتامن    المبرراب األخققيا والقانونيا لحتحاون الدولوق والحظ الخبير المستتتقع أ  تتار 
د نزعتا  وميتا مفر تا فيمتا يتححق   إجراءابالتدولو التو ت حت  خقل ال تاماتا، والتو يتححق مح م تا بت  ت ستتتتتتتتتتتتتتتِّ

 19-بتالحقتاحتاب، حيتي اتتتتتتتتتتتتتتارعت  وول  لج تكتد ق الحقتاحتاب وغيرهتا من المنت تاب القزمتا لمكتا،اتا وو،يتد
 باريقا  حح   لج حد وبير من ،رص السيارم عحج ال اماا والتاحم عحي ا وم تمع عالمو موحدق 

 توصيات -سابعاا  

 القيام بما يلي:الدوح بيوصي الخبي  المستقل  -48

ل بساااحي اد تدا ي  واج ااات ذات صااالة بال ةاية الصاااحية يأ(  قد تشاااخل ى  اا   ان تعج ِّ
له، م  ىالح التعاون، وااللتزامات بموجي القانون الدولي، بما    ةلإ التضااااام  الدولي الملزم او انتباكاا 

وال سااااااايما اد تدا ي  او    لدولية،في ذلك بموجي القانون الدولي لحقوق اإلنساااااااان واللوا ة الصاااااااحية ا
مج ااات تتعلق  تكديس اللقاحات والعالجات والتشاخيصاات ب  يقة تقلل ملإ حد كبي  م  ف ا الساي  ة  

ألنه ال يمخ  ألد دولة ان تكون في مأم    اا  في مختلف انحاا العالم، نظ  19-ةلإ جا حة كوفيد  بس ةة
  ماأم  منباا، ال سااااااااايماا باالنظ  ملإ ممخاانياة  لادوح فيم  هاح  الجاا حاة ماا لم تك  والإ ان تكون جميع ا

 وانتشار األشخاح المتغي ة للفي وس ة  ط يق التجارة والسف ؛ حدوث طف ات جينية ىبيثة

ان توف  ةلإ وجه الساا ةة الحد األدنإ م  القدرات األساااسااية لنظام الصااحة العامة   يق( 
 با، او تنفحها تنفيحا تاما، كتد ي     1ق والم ف  م  اللوا ة الصاااحية الدولية 13و 5المحددة في المادتي   

اكيد للتأهي لمخافحة الجوا ة الحالية والمسااتقبلية، مع االحت ام الكامل لحقوق اإلنسااان، وبما يتسااق مع 
التزامااتباا باالتضاااااااااام  الادولي، وان تقوم  احلاك م  ىالح عالتعااون والمسااااااااااةادةع ةلإ النحو المبي  في 

  ة؛احخام اللواوغي ها م   44 المادة
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ان تعيد النظ  ةلإ وجه الساا ةة في اد مج ااات، تشاا يعية او مدارية، تشااخل ى  اا  يج( 
يبدد التمتع بالحقوق المدنية والسااااياسااااية في سااااياق الجا حة وةخس مسااااارها، وبوجه الخصااااوا ان  

اا آليات  تتحقق م  ان سااااااالو  وكاالت منفاذ القانون ال يمس  بح  الحقوق دون مب ر، وان تنشااااااا  فور 
نتصاااااق القضااااا ي واإلدارد او تفع ِّل ةمل  اقليات القا مة لضاااامان محقاق العدالة للعديد م  ضااااحايا  لال 

 مسااة استعماح السل ات االستثنا ية التي فعَّلتبا دوح ةديدة في اةقاب الجا حة؛

ان تسااااااحي اةت اضاااااااتبا ةلإ ال لكات المقدمة ملإ مجلس منظمة التجارة العالمية   يو( 
ني المتصاااالة بالتجارة م  حقوق الملكية الفك ية للحصااااوح ةلإ مةفاا صاااا ية م  بع   معني بالجواال

  ، وتدةم تلك ال لكات 19- احخام االتفاق فيما يتعلق بالتشاخيصاات والعالجات واللقاحات ذات الصالة بخوفيد 
 ضماناا لحصوح الجميع ةلإ ال ةاية والتلقية الالزمي  في اس ع وقت ممخ .

سااااتقل الدوح والوكاالت المتعددة األط اق وغي ها م  الجبات الفاةلة التي الخبي  الم ويوصااااي -49
تق   األمواح بأن تحااف  ةلإ نظم تعليق الديون الحاالياة وربماا توساااااااااع ن ااقباا وتتخاح التادا ي  الالزمة 

ح في جنوب  إللغاا الديون، واإلج ااان كالهما سايسااةد ةلإ تح ي  الموارد اإلضاافية التي تحتاجبا الدو
في المدى القصاااي ، وحفز االقتصاااادات التي    19-لك ة األرضاااية، وال سااايما للساااي  ة ةلإ جا حة كوفيدا

 .19-تعاني م  االنكماش الحد سببته او فاقمته تدا ي  مخافحة كوفيد

ويوصااي الخبي  المسااتقل بأن تواصاال الدوح والوكاالت المتعددة األط اق والشاا كاا م  الق اع   -50
لمختلف المكادرات التي تقودها منظمة الصااااحة العالمية، وال ساااايما مكادرة كوفاكس  الخاا تقديم الدةم  

ويالا بأكث   ، الحد تت لي اركانه الثالءة تم19-والب نامج الشااااااااامل لتساااااااا يع متاحة ادوات مخافحة كوفيد
ع الدوح والجبات الفاةلة األى ى بقوة ةلإ مواصلة تقد . 2021 ليون دوالر في ةام   23,9 م  يم  وتشجَّ

هحا الدةم ملإ المكادرات اإلقليمية ذات الصااااالة، مثل صاااااندوق التضاااااام  م  اجل االساااااتجابة لجا حة  
 .الحد انشأ  التحاد األف يقي 19-كوفيد
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