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اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

بيان بشأن حاالت عدم التقيد أبحكام العهد فيما يتعلق

جبائحة كوفيد*19-

أخطررع دررن لررل األررنف االرعاا د األاخلررن األررنفمل ايرروا سياررة امن ر فاأل و ر االر
-1
األاوم ألأللم امتحنة د اا وب ع ااخرية دمالً سمو ة  4لل األاخلن سألتنابري األطورئ األيت اختذهتو أف تاترمم
اختوذهررو فررنا ايررن لررل ا تةررور وئحر كررريف ررةرف ةك ررن ،)19-د إلررور دررنم األتا ررن سألتمالوهتررو
مبة ر األاخلرنغ ررري أ ر بلررة األل عر أل دررنة ف ألرعاا أخررعا جلرئح د تفررن خلو جلوئحر ةك ررن19-
إىل تنابري لورئ تؤثع أتثرياً خطرياً دلى تعف ذ األتمالوهتو مبة األاخلن ،فل أل تانم بفف رمس إخطوراً
باررنم األتا ررن سألاخلررنغ ألررذا تررندة األل عر ط ررع األررنف االرعاا األرريت اختررذح تررنابري لورئر بةررئل وئحر
ةك ن 19-ال تتا ن سألتمالوهتو مبة األاخلن إىل االلتثو فل إبطوء ألةا بخلو امتمثر د إخطرور االر
األاوم ألأللم امتحنة كةراً ،إل مل تكل قن كالت ذألك بانغ
فتعا األل ع أ د لةا خلر وئحر ةك رن ،19-جير دلرى األرنف االرعاا أل تتدرذ ترنابري
-2
كاوأل ر يمو ر ايرري د اي رروة فاألفررح جلم ررع ااك رعا امة ررة ل د إقل مخلررو فجلم ررع ايو ررا ألةال تخل ررو
األاض رروئ  ،فت ررلم ل ه ررذ األت ررنابري ق ررن ت ررؤ ف د ق ررعفا لا ع ر إىل ك ررع ق ررة دل ررى األتمت ررع سيا ررة
األفع األيت كفلخلو األاخلنغ فدالفة دلى ذألك ،تاع األل ع ل األنف االعاا األيت تةا خطع ا تةور
األاررنفا دلررى طررو فا ررع قررن تل ررئ ،بفررف لؤقتر  ،إىل نور ر ررلطوح ا ررتثعوئ د رروالح األطرةار
فقررن جررته اخلررو د دررنم األتا ررن سألاخلررن مبة ر امررو ة  ،4شررع ط أل كررةل ذألررك ررعفر ً يمو ر رروة
اال ر غ فل ررع ذأل ررك ،ت ررة األل عر ر أل ت ررذ ودع األ ررنف االر رعاا سمتطلب رروح فاألة ررعف امعف ررةا دل خل ررو د
امو ة  4لل األاخلن فامة ح د األتال اوح األاول ألل عر  ،فال ر مو د األتال ري األاروم  29بةرئل روالح
األطرةار  ،)2001األررذف اررنم إرشررو اح بةررئل اجلةا ر األتوأل ر لررل رروالح دررنم األتا ررن )1 :اإلدررالل
األعمسر ر در ر ل وألر ر األطر رةار  )2تة ر ر إخطر ررور رمسر ر إىل االر ر األار رروم ألأللر ررم امتحر ررنة  )3األضر ررعفرة
األافةا فاألتعو د أف ترنبري تتدرذ د إلرور درنم األتا رن  )4تةاكري األترنابري امتدرذة لرع االألتمالروح
األنفأل ااخعا  )5دنم األتم م  )6ظع دنم األتا ن بباض اياة ري األاوبل أللتا نغ فدلى ف
ايف ررةا ،جي ر دل ررى األ ررنف اال رعاا أل تعاد ر امتطلب رروح فاألظ ررعفا األتوأل ر دع ررن نور ر األ ررلطوح
اال تثعوئ ك مو تالي جبوئح ةك ن:19-
د اي رروالح األر رريت تتد ررذ ك خلر ررو تر ررنابري ال تتا ررن سألتمالر رروح األ ررنف االر رعاا مبة ر ر
أ)
األاخلن ،جي إبالغ األنف االعاا ااخعا كةراً ،دل لع ي اال األاوم ألأللم امتحنة ،سا كوم ري
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امتاَّن فو ف بوب دنم األتا نغ ف عبغ أل تتضمل اإلخطوراح األيت تانلخلو األنف االعاا لالةلوح
ولل ر دررل األتررنابري امتدررذة د إلررور دررنم األتا ررن فتف ررياً فا ررحوً ا رربوب اختوذهررو ،لررع تاررن ول ر
قةا لاتمرنةغ ف لرمم تارن إخطروراح إ روك إذا اخترذح األنفألر األطرعا ك مرو بارن
األةاثئي امتالا
تنابري أخعا مبة امو ة  ،4ئل تُتن كرتة وألر األطرةار  ،دلرى رب امثرو غ ف لرمم اإلخطرور األفرةرف
رذألك دع ررن إل رروء وأل ر د ررنم األتا ررنغ فت ررعا األل ع ر أل تعف ررذ فا ر اإلخط ررور األف ررةرف أل ررع أ و ر
ألال طالع مبخلولخلو ،فألعصن ايوأل لل و األنف االعاا ااخعا ف ريهو لل أصحوب امفلح
ب) ال ميكررل ألتررنابري دررنم األتا ررن أل ج ررن دررل االألتمالرروح امعفررةا دل خلررو د األاخلررن إال
سألانر األذف تاتض لتطلبوح وأل األفح األاول غ فجي أل كةل هنكخلو األعئ هة ا تاو ة ايوأل
األطب ا  ،ث ت ىن لعة أخعا مول اال رتام األكول أللاخلنغ فجي أل تكةل روالح درنم األتا رن
مر نف ة ،قررنر اإللكررول ،د لررنهتو فتغط تخلررو اجلغعاك ر ف طوقخلررو امررو ف ،فجي ر أل تكررةل ط ررع األتررنابري
امتدذة ،مبو د ذألك اجلماءاح امفعف بةئلو ،لتعو ب بطب اتخلوغ ف ثمو ألكرل ،ففرنا يو ر روة
اآلخع ل فصحتخلم ،عبغ أللنف االعاا أل ت تا ض درل األترنابري امتدرذة بةرئل وئحر ةك رن19-
فاأليت جظع اا ةط ذاح األفل سألتمترع سيارة امعفرةا دل خلرو د األاخلرن بترنابري أقر تا رناً ت رم
فذ اا ةط  ،لع إخضودخلو د األةقت ذات متطلبوح األفح األاول األالزل لث األتبودن األبنين
ج) ال عبغ ر ألل ررنف اال رعاا أل ج ررن د ررل ايا ررة امعف ررةا دل خل ررو د األاخل ررن أف أل
تاتمررن دل ررى تررنبري با ررنم األتا ررن دع ررنلو ت ررتط ع جا رري أه ررناكخلو امتالا ر سألف ررح األاول ر أف ريه ررو ل ررل
أه ررناا األ و ر األاول ر ل ررل خ ررال اال ت رروج الكو ر تا ررن با ررض ايا ررة  ،لث ر ام ررو ة  12ع ر
األتعا ) ،أف امو ة  19ع األتابري) ،أف امو ة  21ايي د األت مع األ لم ) ،فكاوً ا كوم هذ األا ة
امعفررةا دل خلررو د األاخلررن ،أف لررل خررال اال ت رروج الكو ر كررع ق ررة لااةألر دلررى اررة لا عر ،
لث امو ة  9ايي د ايع األةدف ) فامو ة  17ايي د ايفةص ) ،فكاوً ا كولخلمو
ال ميكل أللنف االعاا األل ةء إىل لطوح ا تثعوئ أف تعف ذ تنابري تا ن ر بطع ار
)
ُت م ر  ،أف لعتخلكر ألالألتمالرروح ااخررعا األرريت تاخلررنح فررو مبة ر األاررو ةل األررنفمل ،مبررو د ذألررك امعفررةا
دل خل ررو د لاوه ررناح فأل ر ر أخ ررعا يا ررة اإل ررول ال ت ررم ف خ ررعفج دل خل رروغ م ررو ال ميك ررل ألل ررنف
اال رعاا أل ج ررن د ررل أ ك رروم األاخل ررن األ رريت ال جي ررةز تا ررنهو  -أف ام ررو ة  6اي رري د اي رروة) ،فام ررو ة 7
ظع األتارذ أف األااةبر األاو ر أف األالإ رو أف امخل عر  ،أف إ رعاء األت رورب األطب ر أف األالم ر لرل
فل لةاكا ر ) ،فاألفا رعت  1ف 2ل ررل ام ررو ة  8ظ ررع األ ررع فل ررورة األعق ر ي فاألابة ر ) ،فام ررو ة  11ظ ررع
األ ل ألانم األانرة دلى األةكوء سألتمام تاوقرنف) ،فامرو ة  15لبرنأ األةرعد د لرو األارو ةل اجلعروئ )،
فامررو ة  16االد ررتاا ألك ر كررع سألةدف ر األاو ة ر ) ،فامررو ة  18ع ر األفكررع فاألة ررنال فاألررن ل) -
أف دل اياة ااخعا األضعفر إلدمو اياة ري األاوبل أللتا ن األةار ة د اا كروم امرذ ةرة أدرال
فألضررمول ا ررتام ر و ة األاررو ةل فلبررنأ األةررعد ررا د أفقرروح األط رةار األاول ر  ،مبررو د ذألررك ايرري د
األل ةء إىل احملكم  ،ف مو ح احملو م فكي ااصة األاو ة  ،ف ري األضرحو د ايفرة دلرى رب
ا تفوا كاو
هر) سإل رروك إىل ذألررك ،ال ميكررل أللررنف اال رعاا أل ج ررن دررل فا بخلررو د لاولل ر ط ررع
ااشدوا ،مبل ك خلم ااشدوا احملعفلةل لل ع تخلم ،لاولل إ و فا رتام رعالتخلم اإل رو  ،فجير
دل خل ررو أل ت ررةمل اهتمول روً خوص روً م ررنا لالءل ر األظ ررعفا األف ررح فاي ررنلوح األف ررح د أل ررو ل األ ر ل،
ف ر رذألك يار ررة ااكر رعا امة ر ررة ل د ر رروالح ف ر ررع ،فألتفر رروقم خطر ررع األاعر ر األار رروئل األعوشر ر د هر ررذ
ايروالحغ مرو ال ميكرل أللرنف االرعاا أل تت رول  ،را د روالح األطرةار  ،لرع األرندةة إىل األكعاه ر
األاةل أف األاعفع أف األن ع األيت لل شئلو أل تةك جع ضروً دلرى األتم رم أف األارنافة أف األاعر  ،فجير
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دل خلو أل تتدرذ خطرةاح جرعا دلرى أال ةرك ايطروب األاروم امرعتبك جبوئحر
ن كئوح من ة لخلمة أف ا ف  ،مبو د ذألك ااقل وح فاألعدو اا و

ةك رن19-

درةًة فجع ضروً

تةك ع األتابري ،فإلكو األةصة إىل امالةلوح ،فإلكو ر ف رة كضروء لرنين
ف)
ت ىن ك إ رعاء لعوقةر دولر رمو ح هولر تكفر التثرو االألتمالروح امعفرةا دل خلرو د األاخلرن لرل
و األنف االعاا األيت تل ئ إىل نور األ لطوح اال تثعوئ ك مو تالي جبوئح ةك ن19-غ
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