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 -2/44الدور احملوري للدولة يف التصدي للجوائح وغريها من حاالت الطوارئ الصححية
والعواقح ححج االعتماعيح ححة واالقتصح ححالية امل ت ح ححة علح ححي ل ح ح يف الن ح ححو لتنميح ححة
املستدامة وإعمال مجيع حقوق اإلنسان
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يشيير إىل أن أحييد مقاصييد األمييم املتحييدة ييو حتقي ي التعيياون الييدوى علييمل ح ي املشييا
الدوليييذ ذاا الب ياالق اادت ييادال أو ااجتميياعق أو الثقييان أو اإلنسيياي ،وعلييمل زعزيييز وزشييرتيق اح يرتا
حقوق اإلنسان واحلرايا األساسيذ للرتميق من دون متييز من أال نوع ان،
وإذ يسرتشييد ابإلعي ن العيياملق حلقييوق اإلنسييان الوصييعه املثي األعلييمل املشييرت الي ال ينب ييق أن
زبل ه الشعوب واألمم افذ،
وإذ يشر إىل مجيق معا داا حقوق اإلنسان الدوليذ ذاا ال يلذ ،مبيا ن ذليل العايد اليدوى
اخلاص ابحلقوق املدنيذ والسياسيذ والعاد الدوى اخلاص ابحلقوق اادت اديذ وااجتماعيذ والثقافيذ،
وإذ يشر أيضا إىل درار اجلمعيذ العاميذ  ،270/74امليرر  2نيسيان/أالري  ،2020عين التضيامن
الع ي يياملق مل افح ي ييذ م ي ييرا ف ي ييرو ي ييورو لع ي ييا  ( 2019وفي ي ييد ،)19-و ،274/74امل ي ييرر  20نيس ي ييان/
أالري ي  ،2020ع يين التع يياون ال ييدوى لض ييمان الوص ييول الع يياملق إىل األدوي ييذ واللقاح يياا واملع ييداا الببي ييذ
ملواجاييذ وفيييد ،19-واليييان اليرئيس  PRST 43/1املييرر  ،29أاير/مييايو  ،2020الشي ن ار ر املرتزبييذ عيين
جائحذ وفيد 19-ن جمال حقوق اإلنسان،
وإذ يعييرب عيين زضييامنه مييق مجيييق البلييدان املتضييررة ميين اجلائحييذ ،وعيين زعازيييه ومواسييازه جلميييق
أسر ضحااي مرا وفيد،19-
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وإذ ير ييد ميين جديييد أنييه ينب ييق ل ي دولييذ أن زتخي  ،مبعرد ييا وعيين ملريي املسيياعدة والتعيياون
الدوليني ،ن اجملالني اادت يادال والتقيع عليمل وجيه اخل يوص ،ومد يمل ميا زسيمر اليه موارد يا املتاحيذ،
خبيواا ميين أجي التحقيي التييدر ق لإلعمييال ال امي للحقييوق املعييرتل هييا ن العاييد الييدوى اخليياص
ابحلقوق اادت اديذ وااجتماعيذ والثقافيذ جبميق السب امل ئمذ ،وا سيما ابعتماد زداالر زشريعيذ،
وإذ يشر إىل إع ن والر مج عم فيينا ال ال ير د أن مجيق حقوق اإلنسان عامليذ وغر دااللذ
للترتزئييذ ومرتاالبييذ ومتداخلييذ ،وأنييه ييا علييمل اجملتمييق الييدوى أن يعام ي حقييوق اإلنسييان علييمل ال ييعيد
العيياملق البريقييذ عادلييذ ومتسيياويذ ،وعلييمل دييد املسيياواة ،واليينعس التشييديد ،وأنييه الينمييا ييا أن زوضييق ن
ااعتبار أمهيذ اخل ائص الوملنيذ واإلدليميذ واخللعياا التارخيييذ والثقافييذ والدينييذ املختلعيذ ،فمين واجيا
الدول أن زقو  ،ال يرل النرير عين نرمايا السياسييذ واادت ياديذ والثقافييذ ،التعزييز و اييذ مجييق حقيوق
اإلنسان واحلرايا األساسيذ،
فرد ن التمتيق معليمل مسيتون مين ال يحذ البدنييذ والعقلييذ ين
وإذ ير د من جديد ح
اللوغييه ،ييا يتبل ييا م يين ال ييدول از يياذ اخلب يواا ال زم ييذ للوداي ييذ م يين األم يراا الوابئي ييذ واملتوملن ييذ واملاني ييذ
وغر ا مين األميراا وع جايا وم افحتايا ،و يليذ الريرول اليت ز عي زيوفر اخليدماا الببييذ والرعاييذ
الببيذ للرتميق ن حالذ املرا،
وإذ يشيير إىل أن الييدول أ ييدا ن إع ي ن واليير مج عم ي فيينييا والو يقييذ اخلتاميييذ مل يرمتر القمييذ
الع يياملق لع ييا  2005عل ييمل أت ييا زتحم ي املس ييروليذ ،وفق ييا للميث يياق ،ع يين زب ييوير وزش ييرتيق اح يرتا حق ييوق
اإلنس ييان واحل يرايا األساس يييذ للرتمي ييق ،م يين دون متيي ييز م يين أال ن ييوع م يين دبي ي التميي ييز الس ييبا الع ييرق،
أو اللون ،أو اجلنس ،أو الل ذ ،أو اإلعاديذ ،أو اليدين ،أو اليرأال السياسيق أو غير السياسيق ،أو األصي
القومق أو ااجتماعق ،أو الثروة ،أو النسا ،أو غر ذلل من األسباب،
وإذ يُر ييد م يين جدي ييد أن خب ييذ التنمي ييذ املس ييتدامذ لع ييا  2030زسرتش ييد مبقاص ييد ميث يياق األم ييم
املتحيدة ومبادئيه ،مبيا فيايا ااحيرتا التيا للقيانون اليدوى ،وزقيو علييمل اإلعي ن العياملق حلقيوق اإلنسييان،
ومعا د اا حقوق اإلنسان الدوليذ ،وإع ن األمم املتحدة لأللعيذ ،والو يقذ اخلتاميذ ملرمتر القمذ العياملق
لعا  ،2005وزستنر ال و ٍ أخرن مث إع ن احل ن التنميذ،
وإذ يساوره ابلغ القل إزاء حااا ااعت ل والوفياا النامجذ عن جائحيذ وفييد ،19-واأل ير
السييل علييمل التمتييق جبميييق حقييوق اإلنسييان ،مبييا ن ذلييل ال ييحذ البدنيييذ والعقليييذ والرفيياه ااجتميياعق،
واأل ر السل علمل اادت اد واجملتمق وما يرتزا عين ذليل مين زعيادم أوجيه عيد املسياواة داخي البليدان
وفيما اليناا،
وإذ يعرتل من األشخاص العقراء واألشد ضععا م أ ثر النا زضررا من اجلائحذ وأن أ ر ا
سييت ون لييه انع اسيياا علييمل مييا حتقي ميين م اسييا إ ائيييذ ،ييا سيييعرد التقييد صييوب حتقيي أ ييدال
التنميذ املستدامذ،
وإذ يشر إىل إع ن احل ن التنميذ ،ال ال ينص علمل أن مين حي اليدول ومين واجبايا وضيق
سياسيياا إ ائيييذ وملنيييذ مناسييبذ ييدل إىل اارزقيياء ابسييتمرار الرفا يييذ مجيييق السي ان ومجيييق األفيراد علييمل
أسا مشار تام العاعلذ واحلرة واجملديذ ن التنميذ ون التوزيق العادل للعوائد النامجذ عناا،
وإذ ير ييد م يين جدي ييد ال ييدور األساس ييق ملنروم ييذ األم ييم املتح ييدة ن زنس ييي ااس ييترتاالذ العاملي ييذ
مل افحذ انتشيار وفييد 19-واحتيواء انتشياره ون دعيم اليدول األعضياء ،وإذ يقي ر ن ي ا ال يدد ابليدور
القيادال احلاسم ال ال زضبلق اله منرمذ ال حذ العامليذ،
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وإذ يشييدد علييمل أمهيييذ حقييوق اإلنسييان ن حتديييد أش ي ال الت ييدال للرتائحييذ ،س يواء ابلنسييبذ
حلااا البوارئ ال حيذ العامذ أو ابلنسبذ لآل ر األوسق نبادا علمل حياة النا وسب عيشام،
وإذ يعييرب عيين ابلييغ دلقييه إزاء مرييا ر الوصييم و ييره األجانييا والعن يريذ والتمييييز ،مبييا ن ذلييل
التمييييز العن ييرال ،الييت ىلاييرا إىل السييبر مييق جائحييذ وفيييد 19-ن ثيير ميين أايياء العيياش ،وإذ يشييدد
علمل ضرورة م افحتاا،
وإذ يعرتل ممهيذ التعاون الدوى وفعاليذ زعدديذ األملرال ن املساعدة علمل عالذ مت ن مجييق
الدول ،وخباصذ الناميذ مناا  ،من ازاذ زداالر ائيذ وملنيذ فعالذ ،واحل ول علمل اللواز الببيذ واألدوييذ
واللقاح يياا احليوي ييذ و عال ييذ ز ييدفقاا ،ال ي ييذ التقليي ي إىل أد ييمل ح ييد م يين ار ر الس ييلبيذ ن مجي ييق ال ييدول
املتضررة من اجلائحذ وجتنا انتشار ا من جديد،
وإذ يرحا ابألنشبذ الت زضبلق ها معوضيذ األمم املتحدة الساميذ حلقوق اإلنسان ن جمال
زعزيييز احلقييوق اادت يياديذ وااجتماعيييذ والثقافيييذ ،السييب زشييم ن املقييا األول التعيياون التقييع ،وعم ي
م ازباي ييا امليدانيي ييذ ،وزقارير ي ييا ذاا ال ي ييلذ املقدمي ييذ إىل يلي يياا األمي ييم املتحي ييدة ،وزبي ييوير خ ي ييا العنيي ييذ
الداخليذ ،ومن ضمناا زلل املتعلقذ مبرشراا حقوق اإلنسان ،ومنشورا ا ودراسا ا وأنشبتاا التدريبيذ
واإلع ميذ املتعلقذ ابملسائ ذاا ال لذ ،الوسائ مناا الت نولوجيا اجلديدة للمعلوماا وااز ااا،
وإذ يعرتل من خبذ عا  2030حريت القبول الدول افذ وزنبب علمل اجلميق ،وزراعق وادق
خمتلييا البلييدان ودييدرا ا ومسييتوايا زنميتاييا ،وحتييرت سياسييا ا وأولواي ييا الوملنيييذ ،وأن أ ييدال التنميييذ
املستدامذ وغااي ا ونيذ و م العاش مسره ،حيث زشم دوله املتقدمذ والناميذ علمل السواء،
يشدد علمل الدور احملورال للدولذ ن الت دال للرتيوائر وغر يا مين حيااا البيوارئ
-1
ال ييحيذ ،والعوادييا ااجتماعيييذ واادت يياديذ املرتزبييذ علييمل ذلييل ن الناييوا ابلتنميييذ املسييتدامذ وإعمييال
مجيق حقوق اإلنسان؛
ير ي ييد مي يين جديي ييد أمهيي ييذ التعي يياون الي ييدوى ،وا سي يييما ن أودي يياا البي يوارئ ال ي ييحيذ
-2
واجلي وائر ،عل ييمل أس ييا ااح يرتا املتب ييادل ،ون امتث ييال ملبييادئ ميث يياق األم ييم املتحييدة ومقاص ييده ،م ييق
ااحرتا التا لسيادة الدول ون الودت نعسه مراعاة األولوايا الوملنيذ؛

 -3ير ييد ميين جديييد أيضييا وجييوب أن ز ييون التييداالر البارئييذ الييت زتخ ي ا الييدول
للت دال جلائحذ وفيد 19-متعقذ مق التزاما ا مبوجا القانون الدوى املنبب حلقوق اإلنسان؛
ير يد ضيرورة زعياون اليدول ميق مجييق أصيحاب امل يلحذ املعنييني ،وازاذ يا إجيراءاا
-4
مجاعيذ للت دال للرتوائر وحااا البوارئ ال حيذ ،والعوادا ااجتماعيذ واادت اديذ املرتزبذ علمل
ذلل ،من أج الناوا ابلتنميذ املستدامذ وإعمال مجيق حقوق اإلنسان؛
ي ييدعو إىل زعم يييم الوص ييول إىل مجي ييق الت نولوجي يياا واملنترت يياا ال ييحيذ األساس يييذ
-5
اجليدة وارمنذ والناجعذ وامليسورة الت لعذ ن الودت املناسا وال ورة من عذ وإىل زوزيعاا زوزيعا عيادا،
مبيا ن ذلييل م و يا وسي ئعاا املبلواليذ ن الت ييدال جلائحييذ وفييد 19-الوصييعه أولوييذ عامليييذ ،واإلزالييذ
العاجلذ ملا يعرتضه من عقبياا ا مي ر ،يا ،وفقيا ألح يا املعا يداا الدولييذ ذاا ال يلذ ،مبيا ن ذليل
أح ييا ازع يياق منرم ييذ الترت ييارة العاملي ييذ املتعل ي ابجلوان ييا املت ييلذ ابلترت ييارة م يين حق ييوق املل ي ييذ الع ري ييذ
وما فيه من زداالر مرونذ ،علمل النحو ال ال أ ده إع ن الدوحذ الش ن اازعاق املتعل ابجلوانا املت لذ
ابلترتارة من حقوق املل يذ الع ريذ وابل حذ العامذ؛
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يشدد علمل أمهيذ احل ول ن الودت املناسا والبريقذ من عذ ومن دون عوائ علمل
-6
أدوي ييذ ولقاح يياا وزشخي يياا وع ج يياا م مون ييذ وميس ييورة الت لع ييذ وفعال ييذ وجي ييدة ،وعل ييمل غر ييا م يين
املنترتاا والت نول وجياا ال حيذ ال زمذ ل عالذ الت دال للرتائحذ علمل او م ئم وفعال ،مبا ن ذلل
ابلنس ييبذ ألش ييد الن ييا ض ييععا املتض ييررين م يين النزاع يياا املس ييلحذ أو العق يير امل ييددق أو ال يوار الببيعي ييذ
أو ز ر املنا  ،وأمهيذ التعرتي إبزالذ العقباا غر امل َّرة الت حتول دون ذلل،
يس ييلم ال ييدور التح ييني الواس ييق النب يياق م يين وفي ييد 19-الوص ييعه س ييلعذ عام ييذ عاملي ييذ
-7
خم ذ لل حذ من أج الودايذ من انتقال املرا واحتوائه وودعه ال يذ وضق حد للرتائحذ ،حاملا زتوفر
لقاحاا م مونذ وجيدة و جعذ وفعالذ ومتيسرة وميسورة الت لعذ؛
ي رر الت يد علمل األمهيذ احلامسذ لوسائ زنعي خبذ التنميذ املستدامذ لعا ،2030
-8
ون الودييت نعس ييه مراع يياة ا يير ارزع يياع مس ييتوايا ال ييديون علييمل د ييدرة ال ييدول علييمل ال ييمود ن وج ييه أ يير
اجلائحذ وغر ا من حااا البوارئ ال حيذ ،والعواديا ااجتماعييذ واادت ياديذ املرتزبيذ عليمل ذليل ن
الناوا ابلتنميذ املستدامذ وإعمال مجيق حقوق اإلنسان؛
يبلا إىل معوضذ األمم املتحدة الساميذ حلقوق اإلنسان أن جترال ،ابلعم ن إملار
-9
اجلاود القائمذ علمل نباق منرومذ األمم املتحدة ،وابلتشاور مق اليدول ،زقييميا ل حتياجياا وا سييما
مي ييا خيي ييص مناي ييا البلي ييدان الناميي ييذ ،لي ييدعم جاود ي ييا الراميي ييذ إىل زعزيي ييز و ايي ييذ حقي ييوق اإلنسي ييان واحلي يرايا
األساسي ي يييذ ن الت ي ي ييدال للرتي ي يوائر وغر ي ي ييا مي ي يين حي ي ييااا البي ي يوارئ ال ي ي ييحيذ ،والعوادي ي ييا ااجتماعيي ي ييذ
واادت اديذ املرتزبذ علمل ذلل ن الناوا ابلتنميذ املسيتدامذ وإعميال مجييق حقيوق اإلنسيان ،وأن زقيد
زقريرا ن املوضوع إىل جملس حقوق اإلنسان ن دورزه الساالعذ واألرالعني خ ل جلسذ حتاور ،وأن زقيد
معلوماا شعويذ مست ملذ إىل اجمللس ن دورزه اخلمسني ،وذلل أيضا أ ناء جلسذ حتاور؛
-10

يقرر أن يبقق املس لذ ديد نرره.

اجللسذ
 16متوز/يوليه 2020
27

[اعتمد دون ز ويت].
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