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 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

 * 19-بيان بشأن حاالت عدم التقيد أبحكام العهد فيما يتعلق جبائحة كوفيد   

أخطررع دررن  لررل األررنف  االررعاا د األاخلررن األررنفمل ايرروا سياررة  امن  رر  فاأل  و رر   االرر   -1
 لل األاخلن سألتنابري األطورئ  األيت اختذهتو أف تاترمم 4األاوم ألأللم امتحنة د اا وب ع ااخرية دماًل سمو ة 

، د إلررور دررنم األتا ررن سألتمالوهتررو (19-اختوذهررو فررنا ايررن لررل ا تةررور  وئحرر  كررريف   ررةرف    ةك ررن
 19-مبة ر  األاخلرنغ  ررري أ ر  بلررة األل عر   أل دررنة  ف  ألرعاا أخررعا جلرئح د تفررن خلو جلوئحر   ةك ررن

انم بفف  رمس   إخطوراً إىل تنابري لورئ  تؤثع أتثرياً خطرياً دلى تعف ذ األتمالوهتو مبة   األاخلن،  فل أل ت
باررنم األتا ررن سألاخلررنغ ألررذا تررندة األل عرر  ط ررع األررنف  االررعاا األرريت اختررذح تررنابري لورئرر  بةررئل  وئحرر   

ال تتا ن سألتمالوهتو مبة   األاخلن إىل االلتثو   فل إبطوء ألةا بخلو امتمثر  د إخطرور االر   19- ةك ن
 ألك بانغاألاوم ألأللم امتحنة كةراً، إل مل تكل قن كالت ذ

، جير  دلرى األرنف  االرعاا أل تتدرذ ترنابري 19-فتعا األل ع  أ   د لةا خلر   وئحر   ةك رن -2
كاوألرر  يمو رر  ايرري د اي رروة فاألفررح  جلم ررع ااكررعا  امة ررة  ل د إقل مخلررو فجلم ررع ايو ررا  ألةال تخلرررو 
األاضررروئ  ، فت رررلم  ل هرررذ  األترررنابري قرررن ترررؤ ف د قرررعفا لا عررر  إىل كرررع  ق رررة  دلرررى األتمترررع سيارررة  

لى ذألك، تاع األل ع   ل األنف  االعاا األيت تةا   خطع ا تةور األفع    األيت  كفلخلو األاخلنغ فدالفة د
األاررنفا دلررى  طررو  فا ررع قررن تل ررئ، بفررف  لؤقترر ، إىل نور رر   ررلطوح ا ررتثعوئ   د  رروالح األطررةار  

، شررع ط  أل  كررةل ذألررك  ررعفر ً يمو رر    رروة 4فقررن جررته  اخلررو د دررنم األتا ررن سألاخلررن مبة رر  امررو ة 
ألل عررر  أل ترررذ دوع األرررنف  االرررعاا سمتطلبررروح فاألةرررعف  امعفرررةا دل خلرررو د االررر غ فلرررع ذألرررك، ترررة  ا

بةرئل  روالح  29لل األاخلن فامة ح  د األتال اوح األاول  ألل عر ، فال  ر مو د األتال ري األاروم  4 امو ة
اإلدررالل  (1 : ، األررذف  اررنم إرشررو اح بةررئل اجلةا رر  األتوأل رر  لررل  رروالح دررنم األتا ررن(2001 األطررةار  
األضررررعفرة  (3 تة  رررر  إخطررررور رمسرررر  إىل االرررر  األارررروم ألأللررررم امتحررررنة   (2 ل  وألرررر  األطررررةار   األعمسرررر  درررر 

تةاكري األترنابري امتدرذة لرع االألتمالروح  (4 األافةا فاألتعو   د أف ترنبري  تتدرذ د إلرور درنم األتا رن  
  نغ فدلى ف    ظع دنم األتا ن بباض اياة   ري األاوبل  أللتا (6 دنم األتم  م   (5 األنفأل   ااخعا  

ايفرررةا، جيررر  دلرررى األرررنف  االرررعاا أل تعادررر  امتطلبررروح فاألظرررعفا األتوأل ررر  دعرررن نور ررر  األ رررلطوح 
 :19-اال تثعوئ   ك مو  تالي جبوئح   ةك ن

د ايررروالح األرررريت تتتدرررذ ك خلررررو تررررنابري ال تتا رررن سألتمالرررروح األرررنف  االررررعاا مبة رررر    أ( 
راً، دل لع ي اال  األاوم ألأللم امتحنة، سا كوم  ري األاخلن، جي  إبالغ األنف  االعاا ااخعا كة 
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امتا َّن فو ف  بوب دنم األتا نغ ف عبغ  أل تتضمل اإلخطوراح األيت تانلخلو األنف  االعاا لالةلوح  
 وللرر  دررل األتررنابري امتدررذة د إلررور دررنم األتا ررن فتف رررياً فا ررحوً ا رربوب اختوذهررو، لررع تاررن   ولرر  

    قةا   لاتم رنةغ ف لرمم تارن  إخطروراح إ روك   إذا اخترذح األنفألر  األطرعا ك مرو بارن األةاثئي امتالا  
،  ئل ُتتن  كرتة  وألر  األطرةار ، دلرى  رب   امثرو غ ف لرمم اإلخطرور األفرةرف  4تنابري أخعا مبة   امو ة 

   رررذألك دعرررن إلررروء  وألررر  درررنم األتا رررنغ فترررعا األل عررر  أل تعف رررذ فا ررر  اإلخطرررور األفرررةرف ألرررع أ و ررر 
   ألال طالع مبخلولخلو، فألعصن ايوأل  لل  و   األنف  االعاا ااخعا ف ريهو لل أصحوب امفلح 

ال ميكررل ألتررنابري دررنم األتا ررن أل ج ررن دررل االألتمالرروح امعفررةا دل خلررو د األاخلررن إال   ب( 
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 

نف ة، قررنر اإللكررول، د لررنهتو فتغط تخلررو اجلغعاك رر  ف طوقخلررو امررو ف، فجيرر  أل تكررةل ط ررع األتررنابري مرر 
امتدذة، مبو د ذألك اجلماءاح امفعف   بةئلو، لتعو ب  بطب اتخلوغ ف  ثمو ألكرل، ففرنا يو ر    روة 

 19-وئحر   ةك رناآلخع ل فصحتخلم،  عبغ  أللنف  االعاا أل ت تا ض درل األترنابري امتدرذة بةرئل  
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

د األاخلرررن أف أل  ال  عبغررر  أللرررنف  االرررعاا أل ج رررن درررل ايارررة  امعفرررةا دل خلرررو  ج( 
تاتمررن دلرررى تررنبري بارررنم األتا ررن دعرررنلو ت رررتط ع جا رري أهرررناكخلو امتالارر  سألفرررح  األاولرر  أف  ريهرررو لرررل 

 ع ررر    12أهرررناا األ  و ررر  األاولررر  لرررل خرررال  اال ت ررروج الكو  ررر  تا  رررن بارررض ايارررة ، لثررر  امرررو ة 
، فكاوً ا كوم هذ  األا ة  (ع األ لم ايي د األت م   21، أف امو ة ( ع   األتابري   19، أف امو ة (األتعا 

امعفررةا دل خلررو د األاخلررن، أف لررل خررال  اال ت رروج الكو  رر  كررع  ق ررة  لااةألرر  دلررى  اررة  لا عرر ، 
   ، فكاوً ا كولخلمو(ايي د ايفةص    17فامو ة  (ايي د ايع   األةدف    9لث  امو ة 

ال ميكل أللنف  االعاا األل ةء إىل  لطوح ا تثعوئ   أف تعف ذ تنابري تا  ن ر  بطع ار      (  
ُت  م رر ، أف لعتخلكرر  ألالألتمالرروح ااخررعا األرريت تاخلررنح فررو مبة رر  األاررو ةل األررنفمل، مبررو د ذألررك امعفررةا  

ف   دل خلرررو د لاوهرررناح  فأل ررر  أخرررعا يارررة  اإل  رررول ال  ت رررم    ف خرررعفج دل خلررروغ  مرررو ال ميكرررل أللرررن 
  7، فامرررو ة  ( ايررري د اي ررروة     6أف امرررو ة    -االرررعاا أل ج رررن درررل أ كررروم األاخلرررن األررريت ال جيرررةز تا  رررنهو  

 ظع األتارذ   أف األااةبر  األاو ر   أف األالإ  رو    أف امخل عر ، أف إ رعاء األت رورب األطب ر  أف األالم ر  لرل   
 ظرررع   11، فامرررو ة (ي فاألابة  ررر  ظرررع األرررع  فلرررورة األعق ررر   8لرررل امرررو ة  2ف 1، فاألفارررعت  ( فل لةاكاررر 

، (لبرنأ األةرعد   د لرو  األارو ةل اجلعروئ   15، فامرو ة (األ  ل ألانم األانرة دلى األةكوء سألتمام تاوقرنف
 - ( ع رر  األفكررع فاألة ررنال فاألررن ل  18، فامررو ة (االدرررتاا ألكرر  كررع  سألةدفرر   األاو ة  رر   16فامررو ة 

إلدمو  اياة   ري األاوبل  أللتا  ن األةار ة د اا كروم امرذ ةرة أدرال  دل اياة  ااخعا األضعفر    أف
فألضررمول ا رررتام  رر و ة األاررو ةل فلبررنأ األةررعد    ررا د أفقرروح األطررةار  األاولرر ، 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   

  او ا تفوا ك

سإل رروك  إىل ذألررك، ال ميكررل أللررنف  االررعاا أل ج ررن دررل فا بخلررو د لاوللرر  ط ررع    هر( 
ااشدوا، مبل ك خلم ااشدوا احملعفلةل لل  ع تخلم، لاولل  إ  و    فا رتام  رعالتخلم اإل  رو   ، فجير   

ل األ ررر ل،  دل خلرررو أل ترررةمل اهتمولررروً خوصررروً مرررنا لالءلررر  األظرررعفا األفرررح   فايرررنلوح األفرررح   د ألرررو  
ررررع، فألتفرررروقم خطررررع األاعرررر  األارررروئل  األعوشرررر  د هررررذ    ف ررررذألك ياررررة  ااكررررعا  امة ررررة  ل د  رررروالح    ف
ايروالحغ  مرو ال ميكرل أللرنف  االرعاا أل تت رول ،  را د  روالح األطرةار ، لرع األرندةة إىل األكعاه ر   

األاعر ، فجير     رم أف األارنافة أف األاةل   أف األاعفع   أف األن ع   األيت لل شئلو أل تةك  جع ضروً دلرى األتم  
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 درةًة فجع ضروً    19-دل خلو أل تتدرذ خطرةاح جرعا دلرى أال  ةرك  ايطروب األاروم امرعتبك جبوئحر   ةك رن 
    ن كئوح من ة لخلمة  أف  ا ف ، مبو د ذألك ااقل وح فاألعدو  اا و   

كضروء لرنين تةك   ع   األتابري، فإلكو    األةصة  إىل امالةلوح، فإلكو  ر  ف رة    ف( 
 ت ىن ك   إ رعاء لعوقةر  دولر   رمو ح هولر  تكفر  التثرو  االألتمالروح امعفرةا دل خلرو د األاخلرن لرل 

 غ19- و   األنف  االعاا األيت تل ئ إىل نور   األ لطوح اال تثعوئ   ك مو  تالي جبوئح   ةك ن

    


