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اآلداب جملة فصلية علمية حمكّمة تصدر عن جامعة األنبار بواقع جملة جامعة األنبار للغات و-١

عددين يف السنة، تنشر البحوث من اجلامعات واملؤسسات العلمية احمللية والعربية واألجنبية، يف 
  اآلداب واللغات احلية.

) للهوامش ١٢) للمنت و(١٤يقدم الباحث البحث مطبوعا يف نسختني يكون حجم اخلط (-٢
   خبط تاميةاخل
)simplified Arabic (وخبط  العربية،) للبحوث باللغةTimes New 

Roman اجلهات.) من مجيع ٢.٥(ومبسافة  منفردة،) للغات األخرى ومبسافات  
تكون البحوث املقدمة للنشر مكتوبة وفق املناهج العلمية البحثية املتعارف عليها ويرفق مع كل -٣

  املفتاحية.كلمة لكل منهما مع الكلمات )املائة(ليزية حبدود حبث مستخلصني باللغتني العربية واالجن
) صفحة مع األشكال والرسوم واجلداول والصور ٢٥يزيد عدد صفحات البحث على ( ألّا-٤

أما املالحق فتدرج بعد ثبت املصادر  ذلك،وتستوىف مبالغ إضافية من الباحث ملا زاد على  واملراجع،
  فقط.ال تنشر وإمنا توضع لغرض التحكيم علما أنّ املالحق  واملراجع،

مع مراعاة دقة حتريكها االلكترونية، يرجى طبع اآليات القرآنية وعدم نسخها من املصاحف -٥
  لغويا.

تعرض البحوث على حمكمين من ذوي االختصاص لبيان مدى أصالتها وصالحيتها، وال تعاد -٦
  البحوث إىل أصحاا سواء نشرت أو مل تنشر. 

  ل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه حبثه.حيص-٧
  ينشر يف الة يعرب عن وجهة الباحث (الباحثني)، وال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر الة. ما-٨
حتتفظ الة حبقوق نشر البحوث احلصرية وفقًا لقوانني حقوق الطبع وامللكية الفكرية الدولية -٩

  باس أو إعادة النشر ألي مادة منشورة يف الة إلّا مبوافقة خطية من الة.وال جيوز النقل أو االقت

 ضوابط النشر
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 المستجد 19القواعد الدولية المنظمة لالستجابة لجائحة كوفيد 

International Rules Governing the response to the 

Kuvid 19 Scholar 

 الباحث: فالح عبد الحسن عبد أيوب

Dr: Falah Abdel Hassan Abdel Ayoub 

falah9009000@gmail.com 

 الملخص 
لحقوق  قواعد  كفل  ت الدولي  من  القانون  مستوى  أعلى  في  الحق  لكل شخص  اإلنسان 

الصحة يمكن بلوغه، وُيلِزم الدول باتخاذ تدابير لمنع تهديد الصحة العامة، وتقديم الرعاية الطبية  
يقّر قانون حقوق اإلنسان أيضا بأّن القيود التي تُفَرض على بعض الحقوق، في  ، و لمن يحتاجها

العامة وحا للصحة  الخطيرة  التهديدات  ُيمِكن سياق  األمة،  تهّدد حياة  التي  العامة  الطوارئ  الت 
تبريرها عندما يكون لها أساس قانوني، وتكون ضرورية للغاية، بناًء على أدلة علمية، وال يكون 
للمراجعة   قابلة  اإلنسان، وتكون  تمييزيا، ولفترة زمنية محددة، وتحترم كرامة  تطبيقها تعسفيا وال 

 المنشود.ومتناسبة من أجل تحقيق الهدف  
مرض  م2020مارس/آذار    11في  و  تفّشي  أن  العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت   ،

المستجد19-"كوفيد "كورونا"  فيروس  الناتج عن  ديسمبر/كانون   ،"  في  األولى  للمرة  الذي ظهر 
الصينية  2019األول   ووهان  مدينة  العالمي  ،في  الوباء  أو  الجائحة،  مستوى  بلغ  دعت  و   ،قد 

ى اتخاذ خطوات عاجلة وأكثر صرامة لوقف انتشار الفيروس، معللة ذلك  المنظمة الحكومات إل
 بمخاوف بشأن المستويات المقلقة لالنتشار وشّدته.

واثر هذا االعالن اصدرت الهيئات والمنظمات الدولية بمختلف مجاالتها لوائح وقواعد  
ات الوقائية في التعامل  ارشادية تنظم كيفية االستجابة لهذه الجائحة باإلضافة الى تحديد االجراء

مع هذا الوضع، وعقدت عدة مؤتمرات دولية صدرت عنها اعالنات ومبادئ توجيهية، كما اعلنت  
كافة الدول حاالت الطوارئ الصحية واتخذت بموجبها اجراءات مشددة في مختلف مناحي الحياة  

الح الحقوق  في  مباشرة  اثارا  االجراءات  لهذه  وكانت  الجائحة،  لهذه  المكفولة  للتصدي  ريات 
 بمقتضى القانون الدولي والتشريعات الوطنية.

mailto:falah9009000@gmail.com
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وبالتالي عالجت الدراسة مدى فاعلية وتأثير القواعد الدولية في االستجابة لجائحة كوفيد 
واتساقها مع  19 الوطنية  التدابير  تأثر  مدي  بجانب  الدولية  ،  هذه  القواعد  تكون  جزء ال  بحيث 

 .يتجزأ من التشريعات الوطنية
المفتاحيةالكل جائحة كوفيد  مات  دولية،  قواعد  ارشادية، حقوق  19:  قواعد  الصحية،  الطوارئ   ،

 االنسان.

 
Abstract 

The rules of international human rights law guarantee everyone 

the right to the highest attainable standard of health, obliges States to take 

measures to prevent threats to public health, provide medical care to 

those in need, and human rights law also recognizes that restrictions on 

certain rights are imposed. In the context of serious threats to public 

health and public emergencies that threaten the life of the nation, they 

can be justified when they have a legal basis and are absolutely 

necessary, on the basis of scientific evidence, their application is neither 

arbitrary nor discriminatory, for a specific period of time, respect for 

human dignity, and are subject to review and proportionally in order to 

achieve the desired goal. 

On March 11, 20m, the World Health Organization (who) 

announced that the outbreak of COVID-19 from the new Corona virus, 

which first appeared in December 2019 in the Chinese city of Wuhan, 

had reached the pandemic level, and called on governments to take 

urgent and more vigorous steps to stem the spread of the virus. Citing 

concerns about the alarming levels and intensity of the deployment . 

Following the Declaration, international bodies and organizations 

in their various fields issued regulations and guidelines governing how to 

respond to this pandemic, as well as the identification of preventive 

measures in dealing with this situation, and several international 

conferences issued declarations and guidelines were held. All countries 

have also declared health emergencies and have taken strict measures in 

various walks of life to address this pandemic, with direct implications 

for the rights of freedoms guaranteed under international law and 

national legislation. 
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The study thus addressed the effectiveness and impact of 

international norms in responding to the Kuvid 19 pandemic, as well as 

the extent to which national measures are affected and consistent with 

international norms so that this is an integral part of national legislation. 

Key words: International norms, the Kuvid pandemic 19, health 

emergencies, guiding rules, human rights. 

 

 مقدمة: 
)كانون تعتبر   ديسمبر  في  اكتشف  لمرض  جائحة عالمية  فيروس كورونا هي  جائحة 

المرض    في مدينة ووهان وسط الصين، واجتاح العالم أجمع، وهذا يعني أن هذام  2019األول(  
قواعد    بإيجادتدخل الهيئات الدولية وذلك    له عالقة بصحة الفرد وبالصحة العامة، ما يتطلب ذلك

وتن تحدد  دولي  طابع  السياق  ذات  هذا  وفي  الجائحة،  لهذه  االستجابة  كيفية  ديباجة  ظم  عرفت 
أن العالمية  الصحة  منظمة  وعقليًا  "  :دستور  بدنيًا  السالمة  اكتمال  من  حالة  هي  الصحة 

واجتماعيًا، ال مجرد انعدام المرض أو العجز وهي أحد الحقوق األساسية لكل إنسان… فصحة  
ل"  األمن، وهي تعتمد على التعاون األكمل لألفراد والدو جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم و 

 نا.فيروس كورو ل االستجابة بمسألة القواعد الدولية يتضح من هذا النص عالقةبالتالي و 
 11في    أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوسهذا وقد  

-وس "كورونا المستجد" وهو )كوفيد، أنه تم إطالق اسم جديد على ما يعرف بفير م2020فبراير  
الحيوان  19 لصحة  الدولية  والمنظمة  المنظمة  بين  المشاورات  بعد  جاء  ذلك  أن  إلى  مشيرا   ،)

التابع لألمم  واثر هذا االعالن    ومنظمة األغذية والزراعة ) فاو(. تم تفعيل فريق إدارة األزمات 
اس على  التركيز  في  العالمية  الصحة  منظمة  ليساعد  حين  المتحدة  في  العامة  الصحة  تجابة 

المتحدة    وجهت لألمم  التابعة  األخرى  االجتماعية بالوكاالت  بالتأثيرات  تضطلع  خبرائها  جعل 
 .واالقتصادية والتنموية األوسع نطاقا الناجمة عن تفشي الفيروس

كوفيد   فايروس  جائحة  كب  ةمرتبط  19اذا  الملزمة  سواء  الدولي  القانون  حقوق قواعد 
اإلنسان واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، ومسؤولية الدول في حماية  

الطبيعية أو بفعل سياسات الدولة، ومرتبط أيضًا بفروع    مواطنيها من تداعيات مختلف الكوارث
وبفر  وحمايتها  بالبيئة  المتعلقة  الدولية  والقوانين  الحرب  قانون  مثل  الدولي  القانون  قانون  من  ع 

الملزمة  البحار غير  القواعد  او  التوجيهية    كاإلعالنات،  من والمبادي  الصادرة  واالرشادات 
 المؤتمرات والهيئات الدولية. 
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هي أسوأ أزمة عالمية منذ نهاية    19اعتبرت االمم المتحدة ان جائحة كوفيد  قد  و هذا  
قبل الثانية  العالمية  قلقهةً معربعاما    75  الحرب  عن  تأجيج   ا  في  تداعياتها  تتسبب  أن  من 

العالم في  والحروب  وهذاالنزاعات  نفسه  ،  الدولي  األمن  مجلس  أن  مهمته   ، يعني  أممية    كهيئة 
 .أيضًا بتداعيات كورونا اسه معنيرى نفيالسلم واألمن الدوليين س الحفاظ على 

 اهمية الدراسة: 
من   الدراسة  اهمية  كوفيدتنبع  جائحة  اتساعه  19-أّن  بمدى  إلى  ،  يرقى  وخطورته، 

من خالل    ويمكن أن يبّرر فرض قيود على بعض الحقوق   العالمي،  مستوى تهديد للصحة العامة
، مثل تلك التي تنجم  تدخل قواعد القانون الدولي لتنظم غالبية االنشطة ومجاالت الحياة المختلفة

التنقل،   الذي يحّد من حرية  العزل  أو  الحجر الصحي  المسائل والتأثير على  عن فرض  بعض 
اإلنسانية    المتعلقة الكرامة  واحترام  والشفافية  التمييز  عدم  مثل  اإلنسان  اجل  بحقوق  من  وذلك 
االستجابة الفعالة في خضّم االضطراب الحتمي الذي يحصل في أوقات األزمات، والحّد    تعزيز

ا المعايير  ُتراعي  ال  التي  الفضفاضة  التدابير  فرض  عن  تنجر  قد  التي  األضرار  لمذكورة  من 
 أعاله.

 اهداف الدراسة: 
كوفيد   جائحة  ان  ولهت  19بما  عالميًا،  خطرًا  القطاعات  على  تداعيات    اشكل  جميع 

والبيئية والمالية  واالجتماعية  تاالقتصادية  وبالتالي  عمال،  ذلك  المستوى    تطلب  على  جماعيًا 
 ، ولذلك فان الدراسة تهدف الى: الدولي
الدولية سواء الملزمة ام غير الملزمة التي تنظم االستجابة لجائحة  الوقوف على القواعد   .1

واالنشطة  19كوفيد   المجاالت  مختلف  سيما  في  ال  الصلة  ،  ذات  الدولية  القواعد 
 .بالتعاطي مع جائحة كورونا باعتبارها حالة من حاالت الطوارئ الدولية

التشريعات والتدابير الوطنية المتخذة تبنيها في  التزام الدول بمدى فاعلية هذه القواعد و  .2
 . 19في التصدي لجائحة كوفيد 

لفيروس كوفيد  مدى  بيان   .3 باالستجابة  المتعلقة  الدولية  القواعد  الحقوق    19تأثير  على 
 والحريات العامة. 

 اشكالية الدراسة: 
من المستوى الوطني    بالتشريعات  االرتقاء  19والتصدي لجائحة كوفيد مواجهة التتطلب  

الدولي،  المستوى  الهيئات   إلى  بعض  تدخل  تستدعي  قد  االستجابة  عملية  ان  الى  باإلضافة 
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تطبيق نصوص   الزهد في وبمعنى آخر    الدولية االمر الذي قد يتعارض مع مبدأ سيادة الدولة، 
قواعدها تختلف  التي  الوطنية  القانون    التشريعات  مبادئ  تفعيل  على  العمل  إلى  آلخر  بلد  من 

، وهذا يقتضي جعل القواعد الدولية جزء ال يتجزأ من التشريعات بتفرعاته المختلفة  وقواعده  الدولي 
في  الوطنية الدولية  القواعد  تأثير  مدى  عن  الجوهري  السؤال  يثور  وبالتالي  لجائحة  ،  االستجابة 
 ؟ 19كوفيد 

 منهج البحث:
لتحقيق أهداف البحث ومعالجة المشكلة، واإلجابة على األسئلة الجوهرية المتعلقة بها، 
ومراعاة طبيعة الموضوع، سيستخدم الباحُث في دراسِته المنهَج الوصفيَّ التحليليَّ المقارن، والذي  

تقييٍم  بجانب    ، 19لقة باالستجابة لفيروس كوفيد  القواعد الدولية المتعيعتمد على وصٍف وتحليٍل  
الجائحة لهذه  التصدي  في  دورها  القواعد  من  هذه  مجموعٍة  وتقديِم  بالنتائِج،  للخروج  وذلك   ،

 . االستجابة لهذه الجائحةالتوصياِت التي تعالج أوجَه القصور في 

 هيكل البحث: 
 ومدى فاعليتها في التشريعات الوطنية الدولية الملزمة  تفعيل القواعدالمبحث االول: 
 تدبير مواجهة جائحة فيروس كورونا وسيادة الدولة المطلب االول: 
الثاني الطوارئ :  المطلب  حالة  فيروس    الصحية  إجراءات  جائحة  واثارها  19كوفيد  لمحاربة   ،

 المترتبة على الحقوق والحريات

   19المبحث الثاني: القواعد الدولية غير الملزمة ودورها في االستجابة لجائحة فيروس كوفيد 
 القرارات واالعالنات الصادرة من المنظمات والمؤتمرات الدوليةالمطلب االول: 

 المطلب الثاني: المبادي التوجيهية والقواعد االرشادية الصادرة من الهيئات الدولية 
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 لالمبحث االو
 تفعيل القواعد الدولية الملزمة ومدى فاعليتها في التشريعات الوطنية

األعضاء   يستمد الدول  وتوصيات  اجتماعات  عن  الصادر  االنسان  حقوق    ميثاق 
يشكل أساس و لحقوق اإلنسان    بمنظمة األمم المتحدة أساسه القانوني من كون اإلعالن العالمي

اإلنسان. وهذا لحقوق  الدولي  منذ    القانون  اعتمد  الذي  كان مصدر    60اإلعالن،  تقريبًا،  عامًا 
لمجموعة وكذلك  إلهام  القانوني،  اإللزام  ذات  الدولية  اإلنسان  حقوق  معاهدات  من   ضخمة 

قبساً  يزال  ال  وهو  بأسره.  العالم  على صعيد  اإلنسان  حقوق  تطوير  جميع ت  لموضوع  به    هتدي 
تعاني من القمع، أو عند بذل تلك    ات التي، سواء عند التصدي للمظالم، أم في المجتمعالدول

بحقوق اإلنسان، وأن هذا اإلعالن يعد بمثابة االعتراف    الجهود الرامية إلى تحقيق التمتع العالمي
غير قابلة    الحقوق األساسية والحريات الرئيسية تعد متأصلة لدى كافة البشر، وهي  الدولي بأن

قد ولد وهو حر ومتساو انسان    اواة، وأن كل للتصرف وتنطبق على الجميع في إطار من المس
فيما يتعلق بالجنسية أو مكان   البشر  اختالف بين  من حيث الكرامة والحقوق. ومهما كان هناك

أو الجنس  نوع  أو  حالة    اإلقامة  أي  أو  اللغة  أو  الدين  أو  اللون  أو  العرقي  أو  القومي  المنشأ 
بإعالن التزامه  م  1948ون األول/ديسمبر  كان  10يالحظ أن المجتمع الدولي قد قام في    أخرى،

 جميعًا في الكرامة والعدالة.  البشر بتأييد حق
لهذه الصادم  االنتهاك  لكن  كثيرة،  الميثاق  هذا  مقتضيات  انتهاكات  أن  الحقوق،   بيد 

العالمية اإلعالم  بثته وسائل  تدابير عاجلة  ر من ضرو   ترجمه ما  ايجاد  المرض،    لمكافحةة  هذا 
ت غالبية الدول حالة الطواري الصحية، واصدرت منظمة الصحة العالمية بعض  وتبعا لذلك اعلن

 التوجيهات لكيفية التصدي لهذه الجائحة. 

 
 المطلب االول

 بير مواجهة جائحة فيروس كورونا وسيادة الدولةاتد 
ليس في هذا الميثاق ما يسوغ تنص المادة السابعة من ميثاق االمم المتحدة على انه: "

التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه    أن تتدخل في الشؤون   لألمم المتحدة
الميثاق، على أن   ما يقتضي هذا    األعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل ألن تحل بحكم هذا 

 . "ر القمع الواردة في الفصل السابعالمبدأ ال يخل بتطبيق تدابي
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لحوق   لمقتضيات الميثاق الدولي واالتفاقية األوربية  ءمن خالل استقرا ويمكن القول ان  
المتحدة وإن جاءت في ديباجته ومقتضياته  ،االنسان دالة على   أن ميثاق األمم  العامة، تعابير 

األعضاء بقوة الميثاق الملزم، والتي على رأسها حماية    حمايته للحقوق والحريات في جميع الدول 
الحياة،ال في  انه   حق  هو  المالحظ  ان  الميثاق    اال  نفس  تضمين  خالل  من  يتراجع  ثم  يتحفظ 

ن صميم م أن تتدخل في الشؤون التي تكون  لألمم المتحدةهذا الميثاق ما يسوغ  ليس في” عبارة:
التي تعني بحماية األمن السلم    ، وهو دليل على أن المنظمة الدولية"السلطان الداخلي لدولة ما

سبيل التطبيق الصارم لمقتضيات ميثاقها أو تفادي    ليين، فإنها ال تمتلك أي سلطة عليا فيالدو 
مبرر بدون  أو  بمبرر  مقتضيات  تنفيذ  من  التنصل  بأسلوب  األعضاء  الدول   دان   )تيمأخذ 

 .يليها( وما 314 م،2016 وآخرون، 
  السياسية للدول، سيترك بصماته بالتأكيد على الحياة    19  –ال غرو أن فيروس كوفيد

فهل الوطني،  المستوى  على  اإلنسان  حقوق  على  بآثاره  تحيط  كثيرة  تساؤالت  تشكل    وهناك 
الحريات اإلنسان، واعتبار  التراجع عن كونية حقوق  إعالنًا صريحًا عن  العامة مسألة    الجائحة 

 متعلقة بالسيادة الوطنية؟
 .Voir : J. A)ي إشكالية قديمةإن العالقة الجدلية بين حقوق اإلنسان وسيادة الدولة ه

Carrillo Salcedo, 1996, p.4)بالمواثيق الدولية التي تتناول مختلف قضايا حقوق    ، دفعت
هذه مع  التعامل  إلى  وسيادة   اإلنسان  للفرد  العامة  الحريات  االعتبار  بعين  واألخذ  االزدواجية، 

 . يد نطاق تطبيق القانون الدوليأساسين لتحد الدولة كمعيارين

 الفرع االول: مفهوم السيادة في القانون الدولي: 
القديمة ل   المفهوم الحديثإن السيادة في   التقليدية  النظرة  لتنظيم الدولي ال تتماشى مع 

فمع بداية القرن العشرين سار العمل والقضاء والفقه الدولي نحو األخذ  ،  لمفهوم السيادة المطلقة
في حدود الدولة  القانون  بسيادة  النسبالضوابط  السيادة  مبدأ  على  تأسيسًا  المشروعة  وقواعد  ية  ية 

استقر المجتمع الدولي على األخذ حاليًا بمبدأ أن السيادة هي مجموعة    وهكذا فقد   ، القانون الدولي
  ، 2015 شفيق، )السامرائي،في الحدود التي تقررها القواعد الدولية السلطات التي تتمتع بها الدولة

 . (40ص
حالة  وبالتالي   زمن  في  التراجع  من  نوعًا  البلدان  من  العديد  في  الديمقراطية  عاشت 
بجائحة كورونا، حيث غابت آليات الرقابة على الحكومات، التي تنفرد باتخاذ   الطوارئ المرتبطة

المحفوظ.  جميع الوطنية والمجال  السيادة  تبرير  الفيروس تحت  لمواجهة  والتدابير  لقد  و   القرارات 
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في    أبانت األمر  الصحية، كما هو  البنيات  الناميةجائحة كورونا عن هشاشة  لم البالد    ، حيث 
حياتهم   يجد الفقراء والُمهمشون الرعاية الصحية الالزمة التي تحميهم من الفيروس، مما عرض

 . (407ص  ،2020 يونيو يوسف، )البحيري،للخطر
،  دينة »ووهان الصينية «أثيرت مسألة السيادة خالل انتشار عدوى جائحة كورونا بمو 

والمواطنين   حيث قامت الحكومة الصينية بإخفاء وحجب المعلومات الصحية، ومالحقة األطباء
المعلومات االجتماعي  التواصل  وسائط  عبر  ينشرون  بعدد  الذين  والمصابين   المتعلقة  الموتى 

 الدولة ومجالها المحفوظ.سيادة   بفيروس كورونا، معتبرة تدبير هذه الجائحة أمرًا يندرج في صلب
لم    وامتد األمر إلى دول أخرى بعد ذلك، من بينها إيران وكوريا الشمالية وغيرهما، التي

  Michel Forst  تكشف عن المعطيات واألرقام الخاصة بتفشي الوباء، لدرجة أن ميشيل فورست
من إيران  حذَّر  المتحدة  األمم  لدى  اإلنسان  بحقوق  المعني  الخاص  تفشي م  الُمقرر  إخفاء  غبة 

 واإلنسانية جمعاء.  الوباء في السجون والذي قد يشكل خطرًا على عموم اإليرانيين

 الفرع الثاني: الضوابط الواجب مراعاتها عند اتخاذ تدابير مكافحة فيروس كرونا:
  ال أحد ينفي بأن مواجهة جائحة كورونا تستدعي وجود تدابير وطنية حمائية ورقابية 

مع   التدابيرتتواءم  من  األول  الهدف  أن  هو  إليه،  االنتباه  يجب  ما  ولكن  الدول،  سيادة   مبدأ 
على   للقضاء  مع   19  –كوفيد  جائحة الوطنية  الجسدية  والسالمة  الصحة  في  الحق    هو حماية 

اإلنسانية الكرامة  الدول  (77ص   ، 1990  المتحدة،  األمم  منشورات)  ضمان  تعهد  منطلق  من   ،
من    ( 30)ة وقيمة اإلنسان، وإقرار المادة  إيمانها بكرام  لمتحدة بتأكيداألعضاء في ميثاق األمم ا

بأن اإلنسان  لحقوق  العالمي  السياسية   اإلعالن  النظم  وتنوع  والتقاليد  المعتقدات  اختالف 
يجب ال  واالجتماعية  اإلنسان،    واالقتصادية  حقوق  حماية  دون ضمان  يحول  عائقًا  ُيشكل  أن 

في هذا اإلعالن نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أي    على أنه: »ليس  وبالنص
للقيام بنشاط أو   يوسف،  )بحيري،تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه  حق 

 . (409ص سابق، مرجع
من اإلعالن العالمي جاءت مقتضبة، إال أن لها دالالت    (30)فبالرغم من أن المادة  

  تعزيز وحماية تهدف الىتنصرف إلى ضرورة وضع تدابير وطنية لمواجهة جائحة كورونا  عميقة
على للقضاء  الوطنية  التدابير  ففعالية  اإلنسان،  لحقوق  كأساس  الصحة  في  ال    الحق  الجائحة 

اإل مع  تتكامل  بل  الدولة،  سيادة  من  والسياسيةتنتقص  التشريعية  لحماية    جراءات  واالقتصادية 
 حقوق اإلنسان فوق إقليمها.
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 إن نجاعة التدابير الوطنية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا داخل الدول تقترن بوجودو 
ومشتركة من    تضامن حقيقي بين جميع مكونات المجتمع، يعكس الشعور بوجود مصلحة عامة

قصد ببين مكونات األمة    اإلجراءات والتدابير، ويتطلب التعاون واالندماجأجل إعمال وتنفيذ هذه  
والدينية السياسية  واالختالفات  التناقضات  مختلف  تصدع    تجاوز  إلى  تؤدي  التي  والعرقية 

 المجتمع. 
كوفيد فيروس  لمواجهة  الوطنية  التدابير  هذه  الطوارئ    19  –فجميع  حالة  فرض  مثل 

ت  وحظر الصحي،  والحجر  السلطات التجول  تتمتع  حيث  الدولة،  سيادة  مجال  في  طبعًا    ندرج 
التدابير    العمومية بصالحيات واسعة استثنائية في إطار الدستور، ولكن في الوقت ذاته فإن هذه

الدولية، حيث   الوطنية يجب أن تراعي بشكل أساسي االلتزامات المنصوص عليها في المواثيق
عليها كفالة مبادئ حقوق    األمم المتحدة، وهو ما يوجب  اعترفت الدول بقبولها في ديباجة ميثاق

أمام الجماعة الدولية في حالة ارتكاب  اإلنسان، ويترتب عن ذلك وضع مسؤوليتها محل المساءلة
  حول موضوع »حماية   توصية  1989سبتمبر    13معهد القانون الدولي في    درأصو   الخروقات.

«، تضمنت مجموعة من   حقوق  للدول  الداخلية  الشؤون  في  التدخل  عدم  ومبدأ    البنود   اإلنسان 
 : ( L’institut de droit, 1992, p.238)اهمها األساسية

عن   -أ منفصلة  الدولي  القانون  لقواعد  كونيًا  تشكل موضوعًا  اإلنسان  حقوق  الدول،    سيادة  إن 
والشؤون  الوطنية  السيادة  لمجال  بانتمائها  االعتقاد  ينتهي  باالختصاص   المرتبطة  وبذلك  أساسًا 

 الوطني للدول. 
السامي    -ب االلتزام  طابع  يأخذ  اإلنسان  حقوق  احترام  تتحمل  erga omnesإن   فيه   الذي 

 .(انيةاألولى/الفقرة الث)الدولة مسؤولية قانونية أمام الجماعة الدولية المادة 
جميع    في  تخول التوصية للمجتمع الدولي القيام برد فعل لمواجهة انتهاكات حقوق اإلنسان  -ج

لها المخولة  الصالحيات  سياق  في  الدولة  تتخذها  التي  الوطنية  السيادة    في  التدابير  إطار 
المادة   العالقات  ( 3) الوطنية. وقد أشارت  إلى أن قطع  التوصية  واالقتصادية،    الدبلوماسية  من 

اللتزاماتها الدولية في مجال حقوق   المخالفة  تعد طريقة مشروعة من أجل معاقبة تجاوزات الدولة
 اإلنسان.

  وبناًء على ما سبق، فجميع التدابير التي تتخذها الدولة للقضاء على األوبئة واألزمات 
ومنها   يجوز19  –فيدكو   جائحةالصحية  وال  اإلنسان،  حقوق  حماية  تراعي ضمان  أن  يجب   ، 

حالة  في  المتخذة  التدابير  أن  بادعاء  اإلنسان،  حقوق  مجال  في  بالتزامها  الوفاء  عدم    للدول 
 .(الفقرة األولى من المادة الثانية)الطوارئ ترتبط أساسًا بالسيادة الوطنية 
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 اد قانون مسؤولية الدولة في جلستهاومن جانب آخر، قامت لجنة القانون الدولي بإعد
واألمنية   ، يروم مساءلة الدولة في حالة اتخاذها للتدابير الصحيةم  2001الثالثة والخمسين عام  

في المادة األولى    على المستوى الوطني، والتي تتنافى مع مبادئ حقوق اإلنسان، حيث أوردت
  دة االدولية «، وعرفت الم  الدولة يحملها المسؤوليةبأن: »العمل غير المشروع دوليًا الذي ترتكبه  

الدولة على المستوى الوطني    به   الثالثة العمل غير المشروع دوليًا بأنه: كل فعل أو تدبير تقوم
  الدولية التي تنشأ على عاتق الدولة   لاللتزامات  ويشكل انتهاكاً   ،ي دولاليخالف مقتضيات القانون  

القانون  و   .( (7)  لمادةا  ،2001  المتحدة،  األمم  )وثيقة لجنة  مشروع  من  األولى  المادة  تنص 
 الدولة:  الدولي بأن الخطأ يتجلى في حالة ارتكاب

 العمل المنافي لمبادئ القانون الدولي؛  -
 العمل المنافي لاللتزامات الدولية. -

 تقومخالل تحليل هذا التعريف، يمكن اعتبار المسؤولية الدولية هي رابطة قانونية    ومن
وألحق ض بالتزاماته  أخل  الذي  القانوني  الشخص  يعتبر  رراً بين  آخر    ضحية،   بمصلحة طرف 

بالتعويض  تعرض نتيجة ذلك للضرر، مما يعطيه المطالبة   .Pierre- ,1983, p)الحق في 
548-505) . 

في  سائدة تجاوزت المقاربة التقليدية التي كانت االنسان مواثيق حقوق واضحًا أن  ويبدو
المقاربة التقليدية    فهذه  القانون الدولي، والتي تتجسد في ربط المسؤولية الدولية بتعويض الضرر، 

  فقط  الضرر  نع  التعويض  تلزم الدولة في حالة ارتكابها خطأ يشكل ضررًا في حق مواطنيها،
(Voir, 1976)،  الجزا عن  الحديث  دون  الجنائية  ءولكن  المتابعة  ارتكاب   للمسؤولين  أو  عن 

 . (Voir, 1973)زاء يتنافى مع فكرة السيادةالخطأ، تحت ذريعة أن الج
لعام   الدولية  المسؤولية  قيدت م2001فقانون  التي  التقليدية  النظرية  هذه  تجاوز   ،  

وق  حالة  في  الضرر  عن  بالتعويض  الدولة  انتهاكات  وعمسؤولية  اعتبر  حيث    حقوق   الخطأ، 
متكاملة   جرائم  اإلنسان المرتكبة من طرف المكلفين بإنفاذ القانون أثناء تنفيذ التدابير الوطنية هي

 األركان، يستدعي قيام المسؤولية الجنائية.
 هذه المقاربة الجديدة التي جاءت بها لجنة القانون الدولي أزالت االلتباس من خالل  إن

فكرة  اإلقرار هو  بالخطأ  واإلحساس  البشرية،  النفس  خبايا  يهم  أمر  هو   » »الخطأ   نفسية  بأن 
وبالتالي ال يجوز  ،  (Voir: Jean Combacau, 1986)  صرفة غير متناسبة مع مفهوم الدولة

المنافي لحقوق اإلنسان بأنه »خطأ « ينتج عنه الضرر، إذ يجب    للعمل  اعتبار ارتكاب الدولة 
الوطني القضاء  الذين   تحريك  على  القانون،  بإنفاذ  المكلفين  ومعاقبة  الجنائية  المساءلة  آليات 
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بمواجهة جائحة كورونا كاالعتقال    حقوق   يرتكبون خروقات المتعلقة  الطوارئ  اإلنسان في حالة 
 . ( Pierre, 1980, p. 450-486) العنف واستعمال التعسفي

 
 ثاني المطلب ال

، واثارها المترتبة على 19إجراءات حالة الطوارئ الصحية لمحاربة جائحة فيروس كوفيد  
 الحقوق والحريات 

البلدان تدابير غير مسبوقة، بتكلفة اجتماعيةل واقتصادية باهظة،    قد نفذت العديد من 
التجارية، وإلغاء تعطيل المدارس والمؤسسات    ، من بينها19  -أجل إبطاء وتيرة تفشي كوفيد   من

البلدان   ، وهنالك بعضلتزام البيت والحفاظ على سالمتهموتوجيه الناس إلى ا  الفعاليات الرياضية
تطبيق تدابير صارمة لتقصي الحاالت ، بجانب  التي فرضت ما يسمى بتدابير “الحظر الشامل”

الحاجة إلى    فاديأفضل طريقها لت  باعتبار ان هذه  ،مخالطيها  وعزلها وفحصها ومعالجتها وتتبع 
 فرضها أساسًا. 

الوقت كسب  على  يساعدان  حركتهم  وتقييد  البيت  بالتزام  الناس  وتخفيف   فمطالبة 
  ولكن هذه التدابير بحد ذاتها لن تطفئ سعير األوبئة المندلعة في   ، الضغط على الُنظم الصحية

تنفيذ    .العالم التمكين من  اإلجراءات هو  هذه  الحقيقي من  الهادفةوالهدف  دقة    التدابير  األكثر 
األرواح وإنقاذ  العدوى  انتقال  لوقف  تنفيذها  يلزم    الصحة   لمنظمة  العام   المدير  )خطاب  التي 

 . م(2020  مارس 25 بتاريخ  غيبريسوس، أدهانوم تيدروس /السيد العالمية
ي هذا وقد اكدت كثير من الدول ان التدابير المتخذة لمواجهة جائحة كرونا وجدت سندها ف

من االتفاقية االوروبية لحقوق   15المادة  القانون الدولي، وقد اشارت بعض الدول االوروبية الى  
 على ان:   والتي تنص االنسان

يجوز ألي طرف سام    في وقت الحرب أو الطوارئ العامة األخرى التي تهدد حياة األمة، .1
الموضحة التزاماته  تخالف  تدابير  يتخذ  أن  تحتمها   متعاقد  حدود  أضيق  في  باالتفاقية 

القانون    مقتضيات الحال، وبشرط أال تتعارض التزاماته األخرى في إطار  التدابير مع  هذه 
 الدولي . 

بالوفيات .2 يتعلق  فيما  إال  الثانية،  المادة  مخالفة  تجيز  ال  السابقة  أعمال    الفقرة  عن  الناتجة 
 والرابعة )فقرة أ( والسابعة.   حربية مشروعة، كما ال تجيز مخالفة المواد الثالثة
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الذكر أن .3 المخالفة سالف  العام    على كل طرف سام متعاقد يستخدم حق  السكرتير  يخطر 
التي التدابير  إليها. كما   لمجلس أوروبا بمعلومات كاملة عن  التي دعت  اتخذها واألسباب 

فيذ الكامل  أوروبا أيضا عند وقف هذه التدابير واستئناف التن  يخطر السكرتير العام لمجلس
 المعاهدة. ألحكام

السياق ذات  رايتس ووتش  وفي  هيومن  منظمة  أكدت   ،"Human Rights Watch"    في
فيروس    نشرتها حول األبعاد القانونية لحالة الطوارئ المطبقة داخل الدول في إطار مواجهة  وثيقة

لكل شخص    مبادئ القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وأن تكفل  الدول  كورونا، بأنه يجب أن تحترم
وتقديم العناية الطبية   الحق في الرعاية الصحة، وتلتزم باتخاذ تدابير لمنع تهديد الصحة العامة،

على  ،للمصابين الدولة  تفرضها  التي  القيود  تكون  أن  يجب  في    وأيضًا  الفردية  الحريات  بعض 
ع متوفرة  العامة،  الطوارئ  ومحددةحالة  قانوني،  أساس  كرامة   لى  وتحترم  ُمعينة،  زمنية  لفترة 

للغاية،  وضرورية  للمراجعة،  قابلة  وتكون  العامة    اإلنسان،  للصحة  الخطير  التهديد  على  بناًء 
 .لألفراد، وبالتالي ال يمكن تطبيقها بشكل تعسفي أو قائم على التمييز

ومتعد  هنالكو  )الثنائية  الدولية  االتفاقيات  من  العالقات    دةكثير  ألهم  المنظمة  األطراف(، 
السياسي  شقيها  في  بها  واالقتصادي  الدولية  العمل  ايقاف    من   57  و  54  المادتين  )تجيز  تم 

ذات  وهي  ،  معينة(  ظرف  في  الدولية   باالتفاقيات  العمل  إيقاف  المعاهدات،  لقانون   فيينا  اتفاقية
لظروف تفشي جائحة فيروس    نظراو   ،وجوااألهمية القصوى كحرية انتقال األشخاص برا وبحرا  

لتدابير المعمور  دول  جميع  واتخاذ  الحدود    كورونا  خارج  من  الوافدين  وجه  في  حدودها  غلق 
للدولة  الحريات  اإلقليمية  لهذه  المتضمنة  القواعد  تراعى  جميع بو   ،لم  إلغاء  عنها  نتج  التالي 

أشيرة الدخول، أو إغالق الحدود  قوانينه الحصول على ت  تأشيرات الدخول إلى بلد معين تقتضي
إشعار    الذين ال يحتاجون إلى تأشيرة الدخول، سواء برا أو بحرا أوجوا، وذلك إلى  في وجه األفراد

االجتماعية، وحتى  والسياسية  االقتصادية  التكلفة  من  بالرغم  التدابير   آخر،  هذه  مثل  التخاذ 
المرضى،  من  جديدة  أعداد  ظهور  لتفادي  األم  الصارمة  صحيفة وهو  عنه  عبرت  الذي     ر 

”foreign affairs“    الشديد، وأن االنكماش الركود  العالمي دخل في حالة من  بكون االقتصاد 
مؤثرة لعقود   وحادًا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، متوقعة أن تكون اآلثار  سيكون مفاجئاً 

 .(/https://www.alhurra.com/business) قادمة
 
 
 

https://www.alhurra.com/business/
https://www.alhurra.com/business/
https://www.alhurra.com/business/
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 الفرع االول: اعالن حالة الطواري في القانون الدولي لحقوق االنسان: 
دفعت أزمة جائحة فيروس كورونا حكومات عديدة، بما فيها الديمقراطية، إلى تطبيق  

قاتل، فسّنت، "حالة طوارئ صحية"، تسمح لها باتخاذ تدابير استثنائية لمواجهة انتشار الفيروس ال
الناس، وتمنح للسلطات التنفيذية مساحاٍت واسعًة للتحّرك   على عجل، قوانين تحّد من تحّركات 
سّنت  الحاالت،  أغلب  وفي  حماية صحتهم.  بدعوى  الشخصية،  فيها  بما  الناس،  حريات  لتقييد 
قسري،   وطني  إجماع  حالة  ظل  وفي  المجتمع،  داخل  نقاش  ألي  تام  غياب  في  القوانين  هذه 
الغربية  الدول  وقليلة  الناس.  آالف من  أرواح  يوميًا  تزهق  التي  الجائحة  الرعب من  فرضه جو 
الديمقراطية التي رفضت أن تفرض على شعوبها قوانين طارئة تحّد من حريات الناس، ووضعت  
ثقتها في وعي )وتفهم( شعوبها، ويبدو أنها ربحت الرهان، أقله حتى هذه اللحظة. وفي المقابل،  

في دول عديدة خروق بالجملة منذ اليوم األول الذي منحت فيه الحكومات سلطاٍت أوسع    ظهرت
اإلنسان"   حقوق  "مفوضية  انتقدت  مثاًل،  الهند،  ففي  الناس،  على  وصايتها  لممارسة  لنفسها 
التدابير التي اتخذتها السلطة في أكبر ديمقراطية في العالم للحّد من انتشار فيروس كورونا في  

خصوصًا التي تخرق الحق في الخصوصية، مثل لجوء بعض الواليات الهندية إلى وضع  البالد،  
لضمان   المعزولين،  منازل  أبواب  على  شعارات  وإلصاق  للحْجر،  من خضع  أيدي  على  أختاٍم 

أو استعمال الشرطة الهندية الهراوات لتأديب الناس بطريقة مهينة في الشوارع،    ،التزامهم بالحْجر
 . (2020  علي،  )أنوزال، راءات الحْجر الصحيبدعوى خرقهم إج

بإن   الدول  بققيام  العمل  الطواري  تفعيل  للتصدييعني  وانين  استثنائية  تدابير   اتخاذ 
آفة مرضية تهدد األمن الوطني والسالمة العامة، وإذا كان لهذا اإلجراء تبعاته    وانتشار وباء  ال

إعطاء   خالل  من  الداخلي  الصعيد  التنفيذيةعلى  كافة    االجهزة  باتخاذ  واسعة  صالحيات 
على    اإلجراءات تبعات  األمر  لهذا  فإن  االستثنائية،  الحالة  هذه  لمواجهة  الضرورية  والتدابير 

تحدي  الصعيد بالتزامات  الدولي،  يتعلق  فيما  اإلنسان   الدولةدًا  لحقوق  الدولي  القانون    بموجب 
 . (455ص  ،2020 يونيو كمال، ليث )نصراوين،

  إلى ما تضمنه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية   ارةوفي هذا السياق، يجب اإلش
حالة   1966لعام    والسياسية إعالنها  عند  بها  القيام  العضو  الدولة  على  يجب  التزامات    من 
العهد الدولي تنص على أنه:  (4)فالمادة    الطوارئ،  في حاالت الطوارئ االستثنائية    -1"  من 

في    تتخذ،  في هذا العهد أن  رافتتهدد حياة األمة، والمعلن قيامها رسميًا، يجوز للدول األط  التي
الحدو  عليهاأضيق  المترتبة  بااللتزامات  تتقيد  ال  تدابير  الوضع،  يتطلبها  التي  هذا   بمقتضى  د 

القانون الدولي    بمقتضى  العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير لاللتزامات األخرى المترتبة عليها
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و  أو الجنس أو اللغة أو الدين أ اللون   وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو
هذا العهد استخدمت حق عدم    في  على أية دولة طرف  -3....... ،    -2األصل االجتماعي.  

العام لألمم المتحدة، باألحكام التي  األمين التقيد أن تعلم الدول األطراف األخرى فورًا، عن طريق
قيد، أن  تنهي فيه عدم الت  ذيفي التاريخ ال  وعليها  لم تتقيد بها وباألسباب التي دفعتها إلى ذلك،

بذلك مرة    واالنضمام   والتصديق  للتوقيع  وعرض  العهد  هذا  )اعتمد  ذاته  وبالطريق  اخرى تعلمها 
 ديسمبر  16  في  المؤرخ(   12  -د)  ألف   2200  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار  بموجب
 . م(1976  آذار/مارس 23 في النفاذ بدء تاريخ ، 1966

ت انها  السابقة  القاعدة  من  يستنتج  تطبيق اذا  من  تتحلل  أن  األعضاء  للدول    جيز 
في حاالت   التزاماتها الواردة في العهد الدولي الخاص فيما يتعلق بتكريس حقوق اإلنسان، وذلك

حددت مجموعة من    الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة والمعلن قيامها رسميًا، إال أنها قد
الدولة   من  اتباعها  الواجب  لظروفالشروط  تعرضها  عند  يكون   العضو  أن  أهمها  استثنائية، 

التي يتطلبها الوضع االستثنائي، وأن    الخروج عن قواعد العهد الدولي الخاص في أضيق الحدود
العضو الدولة  تتخذها  التي  التدابير  تتعارض  الدولية    ال  التزاماتها  مع  الطوارئ  حالة  لمواجهة 

إلنسان، وذلك من حيث عدم انطوائها على تمييز يكون ا  األخرى بمقتضى القانون الدولي لحقوق 
أو اللون  أو  العرق  الوحيد  االجتماعي  مبرره  األصل  أو  الدين  أو  اللغة  أو   )السامرائي،   الجنس 

 . (40ص  ،2015 شفيق،
خالل   من  الخاص  الدولي  العهد  في  العامة  األحكام  عن  األعضاء  الدول  خروج  إن 

خاصة    السماح تدابير  باتخاذ  المادة    ادااستنلهم  االستثنائي   ( 4) ألحكام  بالطابع  يمتاز  منه 
إذ ال يمكن لهذه اإلجراءات أن تستمر إال خالل المدة التي يكون فيها بقاء الدولة ذاتها    والمؤقت،

 ذلك أنه في أوقات الطوارئ تصبح حماية حقوق اإلنسان أهم مما عداها، وخصوصًا تلك  مهددًا،
 . (General Comment No. 29 , para 9) التقيد بهاالحقوق التي ال يجوز عدم 

  وفيما يتعلق بنطاق الخروج عن القواعد العامة المتعلقة بحقوق اإلنسان كما وردت في 
المادة   بأن  نجد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  طائفة  (4)العهد  استثنت  من   قد 

الحقوق قد    بعد إعالن حالة الطوارئ. وهذهالحقوق األساسية التي ال يحق للدولة مخالفتها حتى  
أو العقوبة القاسية    وردت على سبيل الحصر وتشمل: الحق في الحياة، االلتزام بحظر التعذيب

وتجارة الرقيق، حظر السجن    أو الالإنسانية أو المهينة أو التجارب الطبية أو العلمية، حظر الرق 
تعاقدي،   بالتزام  الوفاء  القدرة على  عدم  الجنائي    تكريسبسبب  القانون  في مجال  الشرعية  مبدأ 

بعض األفعال، واالعتراف لكل فرد بشخصيته أمام    وعدم رجعية النصوص التي تقضي بتجريم
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  المدنية   بالحقوق   الخاص  الدولي  العهد  من(  4/ 3)  )المادة  والدين  القانون، وحرية الفكر والضمير
 . (1966  لعام والسياسية

  القيام به لغايات التقيد بالقواعد الدولية   الدولة  األهم الذي كان يتعين علىويبقى االلتزام  
بوجود    لحقوق اإلنسان، وهو أن يقوم بإعالم الدول األطراف األخرى في العهد الدولي الخاص

، بحيث  الطواري   حالة طوارئ استثنائية، تبرر له الخروج عن قواعد العهد من خالل تطبيق قانون 
اإلعال ذلك  كما  يتم  المتحدة.  لألمم  العام  األمين  خالل  من  أنكان  م  اإلعالم   يجب  يتضمن 

حالة الطوارئ، وباألسباب    خالل  دولةن يتقيد بها الالدولي تلك األحكام الواردة في العهد التي ل
تتم مؤاخذته في مرحلة  ذلك، بحيث ال  إلى  دفعته  المقدمة منه عن    التي  الدورية  التقارير  تقييم 

بنود   باإلعالممخالفة  االلتزام  وأن  خاصة  تلتزم   العهد،  حيث  الطوارئ،  حالة  انتهاء  حتى  يمتد 
الدول األعضاء ذاتها  -  الدولة بأن تقوم بإعالم  الذي    -وبالطريقة  التاريخ  فيه عدم    ينتهيعن 

 التقيد بأحكام العهد الدولي. 
اإلنسان   بحقوق  المعنية  اللجنة  أكدت  السياق،  هذا  الدولي  المنبثقة عن    –وفي  العهد 

والسياسية    الخاص المدنية  األط  -بالحقوق  للدول  بمكان  األهمية  من  بإبالغ  رافأن  تقوم   أن 
التقيد  الدول عدم  إجراءات  وحدود  بطبيعة  العامة  الطوارئ  أوقات  في  األخرى    التي   األطراف 

بتقديم بالتزامها  توفي  أن  عليها  يتعين  وكذلك  ذلك،  إلى  المؤدية  واألسباب    لتقرير ا  اتخذتها 
به،   التقيد  من العهد، وذلك باإلفصاح عن طبيعة ونطاق كل حق لم يتم  (40)بمقتضى المادة  

 General Comment, 31 August 2001, para)  وأن تشفع ذلك بالوثائق ذات الصلة 
17) . 

إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإن لم تستكمل إجراءات التصديق  
الصعيد   بنصوصه على  ةبقى ملتزمها تلغايات نفاذه كتشريع وطني، إال أن   قبل الدولةمن  عليه  

له يحق  فال  التزاماتهتأن    االدولي،  من  باقي   اتنصل  مواجهة  في  عنه  المنبثقة  الدول    الدولية 
سريانه على    وذلك بحجة عدم  –ومن ضمنها واجب اإلعالم بوجود حالة الطوارئ    –األعضاء  

ف الوطني،  وفقاً الصعيد  إبرامًا صحيحًا  مبرمة  الدولية  االتفاقية  كانت  الدولي    إذا  القانون  ألحكام 
أن تتملص من أحكامها بذريعة   العام، فإنها تعد واجبة االحترام والنفاذ، وال يحق للدولة الطرف

 . (3، ص 2012 الكريم، عبد محمد مصطفى )محمد،  مخالفتها ألحكام قانونها الداخلي
التي تنص    1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام    ( 46) دة  وهذا ما أكدته الما

 أنه: »ليس للدولة أن تحتج بأن التعبير عن رضاها االلتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم  على
في قانونها الداخلي يتعلق باالختصاص بعقد المعاهدات كسبب إلبطال هذا الرضا «، فالمعاهدة  
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القانون الدولية التي تستكمل   إليها بموجب  التوقيع واالنضمام  العام تعتبر    دولي ال   كافة إجراءات 
ال الصعيد  على  للدولة  عدم   ،دوليملزمة  و/أو  برفض  يعتد  السلطات    التصديق  وال  من  عليها 

االتفاقيات هذه  مثل  أن  اعتبار  ذلك على  المختصة،  بالرغم من كون    تعتبر  الوطنية  صحيحة، 
،  71  ص  ،2009  سهيل،  )الفتالوي،  ناقصاً   التصديق عليها على المستوى الداخلي كان تصديقاً 

 . (122 - 121 ص  ، 2014 الخطابي، رمضان العزيز  عبد رمضان،: أيضاً  وانظر

 :معايير إجراءات حالة الطوارئ لمحاربة جائحة فيروس كورونااني: الفرع الث
أنطونيو غوتيريش   المتحدة  لألمم  العام  األمين  السلطات  Antonio Guterresدعا   ،

العامة    بعض الدول إلى عدم استغالل حالة الطوارئ للتعسف في فرض القيود على الحريات  في
الصحافيين   على  والتضييق  بواجبهملألفراد،  القيام  أثناء  الحقوقية  واتهامهم    والجمعيات  المهني 

  المتحدة   لألمم  العام  األمين  شدد  فقد  رويترز،  وكالة  نقلته  ما  )بحسب  مرةبالترويج لنظريات المؤا
  الصحافة،   لحرية  العالمي  اليوم  بمناسبة  رسالته   في   Antonio Guterres  غوتيريش  أنطونيو
»أن  على  ،   2020  أيار/مايو  3  بتاريخ  أنباء  من  تقدمه  بما  الجائحة  هذه   تكافح  الصحافة: 

 يتعرض  الجائحة  هذه  تفشي  بدء  ومنذ  أنه   إلى  الفتاً   بالوقائع،  ومدعومة  مؤكدة  علمية  وتحليالت
  تم .«    عملهم  يؤدون   أنهم  سوى   لشيء  ال  والعقوبات  القيود  من  للمزيد  الصحافيين  من   العديد

الموقع  23/5/2020بتاريخ    استرجاعه  اإللكتروني،  من 
aljazeera.net/news/humanrights). 

الدولية على مجموعة من   المواثيق  التي تحكم  المعايير و وقد أكدت  القانونية  الضوابط 
الطوارئ  األفراد   حالة  يمارسها  التي  العامة  الحريات  تخضع  حيث  األوبئة،  بمحاربة  المرتبطة 

الحقوق    تمتع الدول بسلطة وضع الشروط التي تقيد ممارسة هذهجماعي ألحكام التقييد، وت  بشكل
 داخل المجتمع، تحقيقًا للحفاظ على النظام العام أو األمن القومي.

تقييد  تجيز  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  الرابعة  المادة  إن 
مثل    االستثنائية التي ُتهدد أمن وسالمة األمةالحقوق األساسية، وذلك في حالة الطوارئ    بعض

تتجلى في تحديد    األوبئة والكوارث الطبيعية، ولكن مع وضع العديد من الضوابط والشروط التي
مبادئ احترام  والقانونية مع  السياسية  التدابير  واتخاذ  الزمنية،  في   المدة  التمييز  المساواة، وعدم 

 تطبيقها على جميع السكان.
ت ان  الحكومات  كون ويجب  من طرف  الطوارئ  حالة  تطبيق  اجل  إجراءات  من   هي 

المواطنين على صحة  عليها.    الحفاظ  والسيطرة  ومعالجتها  األوبئة  انتشار  يمكن    وبالتاليومنع 
أن مواجهة    للحكومات  قصد  العامة،  الحريات  لبعض  المؤقت  للتقييد  الوطنية  التدابير  تتخذ 



  :ISSN: 2073-6614    pp -50 82            عة االنبار للغات واآلداب       جملة جام

66 
 

 E-mail :aujll@uoanbar.edu.iq 2021خاص / عدد 

 

و   األزمات الطارئة،  القانون  يجب  لكن  الصحية  في  عليها  منصوصًا  التدابير  تلك  تكون  أن 
  فيروس   انتشار  من  للحد  زجرية  تدابير  اإليطالية  الحكومة  )تبّنت  ومؤقتة، وُتنّفذ بشفافية  وضرورية

  الصحي  الحجر  تحت  السكان  وضع  تم  حيث  فينوتو،  مقاطعة  في  ويلدة  لومبارديا  إقليم  في  كورونا
  وواجه .    2020  مارس  بداية  منذ  والسفر   التنقل  على   المشددة   القيود  من  الكثير  وفرض   الصارم، 
 ويجمع  أشهر،  ثالثة  لمدة  والسجن  يورو  206  قيمتها  مالية  غرامة  الصحي  الحجر   حالة  مخالفو
 المتخذة   الخطط  نجاح  في  بعيد  حد  إلى  ساهمت  القانونية  التدابير  هذه  بأن  المحللين  من  العديد

 .بإيطاليا( كورونا جائحة لمكافحة
أخ لحقوق    ذتلقد  الدولية  لعام  االنسانالمعايير  الدوليين  العهدين  تطبيق  نطاق    في 

الدول م1966 طرف  من  فعلي  احترام  تحقيق  تضمن  مبادئ  وجود  في  يتجسد  عالميًا  بعدًا   ،  
 العهد  بأن  1994  لعام  24  رقم  العام  تعليقها  في  اإلنسان  بحقوق   المعنية  اللجنة  )أقرت  األطراف

 يهدف  اإلنسان،  حقوق   اتفاقيات  من  اتفاقية  بوصفه   والسياسية  المدنية   بالحقوق   الخاص   الدولي 
  فعالة   آليات  وإنشاء  اإلنسان  بحقوق   يتعلق  فيما  قانوناً   الملزمة  والضوابط  المعايير  وضع  إلى

فممارسة   ،العهد(  في  األطراف  الدول   طرف  من  والسياسية  المدنية  الحقوق   احترام  على   للرقابة
على أساس أن يكون   الطوارئ،  حرية التنقل والتجمع تخضع للقيود التي تضعها الدول في حالة

للسلطات العمومية أي مجال لإلساءة    يترك  منصوصًا عليها قانونيًا في التشريع الوطني، حتى ال
 في تفسيرها أو تقييدها بشكل تعسفي.

 يجوز للدول، أن تقيد الحريات العامة في حالة الطوارئ بسبب األوبئة، وفي هذه  لذلك
 :المتمثلة في يشترط االمتثال لمجموعة من الشروط القانونية الحالة 

 يجب أن تكون حالة الطوارئ معلنة؛ -
 لحق في الحياة والحرية والسالمة الجسدية في حالة الطوارئ؛يجب حماية ا -
 يجب إنهاء حالة الطوارئ بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.  -

مبدأ   ضمان  هو  الطوارئ  لحالة  دولية  معايير  وضع  من  فالغاية  النحو،  هذا  وعلى 
  من أجل الخروج األمنية لتجاوز األحكام العرفية، التي قد تلجأ إليها أحيانًا بعض الدول    الحكامة

والتعبير    الرأي  كحرية  ريات،عن الشرعية الدستورية، وتعطيل الحياة النيابية، وتضييق نطاق الح
 رى،أحيانًا أخ  السياسية،  وحرية الصحافة وحرية االجتماع أو التظاهر. وقد تلجأ بعض األنظمة

أجواء  بسط  أجل  من  والطوارئ،  االستثناء  حالة  فرض  وال  الخوف  إلى  لألجهزة والترهيب  سماح 
الجسيمة باالنتهاكات  بالقيام  والمخابراتية   الفياللي،  مصطفى  )الفياللي،  اإلنسان   لحقوق   السرية 

للمواطنين،(264ص  ،1999 الخاصة  الحياة  وانتهاك  التعسفي  واالعتقال  كالتوقيف    كحرمة   ، 
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المناطق الحساسة من الجسد   المنعقد  اجتماعه   في   للقضاة   الدولي  االتحاد  )دعا  البيوت وتفتيش 
  لألفراد،   الخاصة   الحياة  وحماية  التنصت  تقنين  على  العمل  إلى   2009  أكتوبر  في  بمراكش
 بالحفاظ   المرتبطة  الضرورة  حالة  في   بالتنصت  تأمر  التي  الوحيدة  السلطة   هو  القضاء   واعتبار

  انعقد  للقضاة،   الدولي   لالتحاد  52  المؤتمر  أشغال  أن  إلى   اإلشارة  وتجب.  العام  األمن  على 
  لتبادل   دولة  80  حوالي  يمثلون   مشارك  400  من   أكثر  بمشاركة  بمراكش،  المؤتمرات  بقصر

  في   القضائي،  واالجتهاد  الرؤى   لتوحيد  المختلفة،  القوانين  مناقشة  خالل  من  والخبرات،  التجارب
  الموضوعية   المعايير  عن  بالبحث  المتعلق  الموضوع  أهمها  األساسية،  المواضيع  من  مجموعة

  المحاكمة   لضمان   األساسية  الشروط  ضمن  من  باعتباره  القضاة،  باستقالل  المرتبطة  والشخصية 
 . ( 2009 أكتوبر  13 ليوم المغربية الصحراء جريدة انظر. العادلة

 
 المبحث الثاني

 19القواعد الدولية غير الملزمة ودورها في االستجابة لجائحة فيروس كوفيد 
ال الملزم  قواعدإن مصطلح  الدولي،  ةغير  القانوني  النظام  إلى  حديثة  إضافة  يعتبر   ،

القانوني الدولي، حيث ال يوجد رأي قاطع  ويالحظ أن مظاهرها وأشكالها في ازدياد في النظام 
الق تعريف  بخصوص  الدولي  القانون  فقهاء  الملزم  واعدبين  اختالف  ةغير  من  الرغم  وعلى   ،

الع أننا نستطيع  إال  الكثير من  الفقهاء  في  الملزمة  القانونية غير  الصكوك  العديد من  على  ثور 
القانونية؛ وذلك ألهميتها في   لفيروس كوفيدالنظم  تعتبر مصدًرا 19  -االستجابة  فإنها  ، وعليه 

 مهًما للقانون الدولي. 
الفقيه )ماکنالقواعد او  أول من أطلق مصطلح   (، حيث يعتبرها زيالقانون غير الملزم 

الدولي   النظام  في  إيجابي  دور  لها  حيث  الدولي،  القانوني  النظام  لتطوير  انتقالية،  مرحلة 
بينما   القو المعاصر،  أن  )كالبرس(،  الفقيه  الزائدة عن    اعديرى  المفاهيم  الملزمة تعتبر من  غير 

ا  مستوى  على  المشاكل    لقانون الحاجة  لحل  وظيفة  أي  لها  يوجد  ال  حيث  واألزمات الدولي، 
الدولية، وال تشارك في حل المشكالت واألزمات الدولية في الوقت الراهن، وقد تفضي إلى هدم  

الدو  القانوني  النظام  القوا بنيان  هذه  استخدام  أن  بسبب  على    عد لي،  يؤثر  قد  الملزمة  غير 
 . (182ص ، 2018 عباس، هاني السيالوي،) الدولي يالمصداقية في النظام القانون

،  ةغير الملزم  واعده عالميا لمصطلح القم من عدم وجود تعريف متفق عليالرغ  وعلى
مجموعة من الصكوك غير الملزمة، تهدف إلى توجيه سلوك القوى    ابأنه  اإال أنه يمكن تعريفه
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المؤسسات   وكذلك  الحكومية،  وغير  الحكومية  الدولية  والمنظمات  الدول  مثل  الفاعلة،  الدولية 
التي لم يتم فيها وضع قواعد عرفية أو تعاهدية، وينطوي القانون   المجاالتالخاصة األخرى، في  

التي   التوجيهية  والمبادئ  السلوك  وقواعد  العمل  وخطط  والقرارات  اإلعالنات  على  الملزم  غير 
الدولية  ا  والمؤتمرات  الدولية  والمنظمات  الحكومية  وغير  الحكومية  والمنظمات  الهيئات  عتمدتها 

المؤسس تفتقر   اتوغيرها من  القواعد والنصوص طوًعا؛ ألنها  بهذه  االلتزام  يتم  الخاصة، حيث 
القوان عناصر  بعض  العقوباتإلى  نظام  ومنها  الملزمة،  مزايا ين  تلخيص  يمكن  تقدم  ومما   ،

 القانون غير الملزم باآلتي :وعيوب 
الملزمة   . 1 غير  القانونية  القواعد  من  تعد  فإنها  وبرامجها،  المتحدة  األمم  بقرارات  يتعلق  فيما 

هذه   عمل  مسار  توجيه  إلى  وتهدف  دولي  إجماع  عن  تصدر  ألنها  وذلك  باالهتمام،  الجديرة 
 الدول. 

على الرغم من الطبيعة غير الملزمة لهذه الصكوك، إال أنها تتميز بالتنفيذ التلقائي من قبل  . 2
 الحكومات والجهات الخاصة األخرى. 

القانونية والحقوق التي أنشأت بموجب   أما القوانين، فإنها قد تعرض االلتزامات  أهم عيوب هذه 
 . ن الدولي العرفي والتعاهدي للخطرالقانو 

 
 ولالمطلب اال 
 المنظمات والمؤتمرات الدوليةاالعالنات الصادرة من  القرارات و 

بالرغم من إنكار البعض على القرارات التي تصدرها المنظمات الدولية، صفة المصدر  
من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية لم تشر إليها  (  ۳۸للقانون الدولي بحجة أن المادة )

الدولي من جانب، ومن منظور آخر أنها صادرة عن أجهزة سياسية غير  كأحد مصادر القانون  
إنشاء   الدولية تساهم في  المنظمات  أنه ال أحد ينكر أن  قانونية دولية، إال  مؤهلة لوضع قواعد 

( المادة  أن  وصحيح  قرارات،  من  تصدره  بما  متفاوتة  بدرجات  الدولي  القانون  من  (  ۳۸قواعد 
الدولية لم تشر إلى تلك القرارات ضمن مصادر القانون الدولي،    النظام األساسي لمحكمة العدل

  عبد   )محمد،  غير أن ذلك ال يعني استبعاد هذه القرارات من عداد مصادر القانون الدولي لسببين
 : (۷۱ص   ،2002  الفار، محمد الواحد
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1 ) ( المادة  إليه  تهدف  ما  القا(  ۳۸إن  على  يتعين  التي  القاعدة  بيان  هو  إليها  ضي  المشار 
الدولي اللجوء إليها للفصل في المنازعات المعروضة أمامه، وليس الهدف منها حصر مصادر  

 القانون الدولي.  
للقاعدة   ( 2 مصدًرا  واعتبرتها  الدولية  المنظمات  بقرارات  أخذت  قد  الدولية  العدل  محكمة  إن 

 القانونية الدولية في عدة حاالت.
عن   الصادرة  القرارات  فإن  خصائص وعليه  على  انطوت  ما  إذا  الدولية،  المنظمات 

ويتعذر  بها  ملتزمة  يجعلها  قبول  بها  الدول  وقبلت  عامة ومجردة،  كانت  بأن  القانونية،  القاعدة 
عليها العدول عن هذا القبول، تعتبر استجابتها لها تنفيذا اللتزام قانوني، وبالتالي تعتبر مصدًرا 

ال  ،للقانون  تعتبر  تقدم  ما  على  المصادر  وبناء  من  الدولية  المنظمات  التي صدرت عن  قرارات 
 . 19-باالستجابة لجائحة كوفيد القانونية للقواعد القانونية الدولية المتعلقة 

 
لتضامن العالمي لمكافحة مرض فيروس  الفرع االول: قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ل

 (:19  -كوفيدم )2019كورونا لعام 
العامة   الجمعية  المهمة بشأن أصدرت  القرارات  كبيًرا من  المتحدة عدًدا  األمم  لمنظمة 

هذه  على  يالحظ  حيث  الطوارئ،  حاالت  في  اإلنسانية  والمساعدات  الكوارث  مخاطر  إدارة 
وعلى ضرورة  كارثة،  وقوع  حالة  في  سكانها  لحماية  الدول  مسؤولية  على  أكدت  أنها  القرارات 

  حماية   عن  السادس   )التقرير  المساعدة من الدول األخرى احترام سيادة الدولة وموافقتها عند تلقى  
 . (17-4ص  سابق، مرجع المتحدة، األمم  الكوارث، حاالت في األشخاص

السياق   في    اصدرتوفي هذا  العامة  المشار  2020نيسان/أبريل    2الجمعية  القرار  م 
الخطر الذي    قلقها منوالتي عبرت فيها الجمعية العامة عن بالغ    ،(  270/ 74  رقم  )القرار  اليه

ا برحت تتفشى  التي م  19  –البشر وسالمتهم ورفاههم، بسبب جائحة فيروس كوفيد  يتهدد صحة  
العالمي، واوضحت ما لهذه الجائحة من اثار غير مسبوقة بما في ذلك تعطيلها  على الصعيد 

العالمي، وما لها من اثر  الشديد لحياة المجتمعات واالقتصادات، وللسفر والتجارة على الصعيد  
 مدمر على سبل عيش الناس. 

وعبرت الجمعية العامة عن ادراكها بان اولئك االكثر فقرا وضعفا هم االشد تضررا من  
وان اثر االزمة سيمحو مكاسب انمائية تحققت بشق االنفس ويعرقل التقدم نحو تحقيق الجائحة  

لجمعية العامة الدور المحوري لمنظومة االمم  اهداف التنمية المستدامة. وفي ذات السياق ثمنت ا
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واحتوائه، واذ تقرر   19 –المتحدة في حفز وتنسيق االستجابة العالمية للسيطرة على تفشي كوفيد 
 في هذا الصدد بالدور الحاسم الذي تؤديه منظمة الصحة العالمية. 

لحالة الطواري  ورحبت الجمعية العامة بدعوة االمين العام لألمم المتحدة الي التصدي  
والتركيز على االثر االجتماعي وتدابير االستجابة االقتصادية، وتشديده على ضرورة ان  الصحية  

 يكون التعافي مستداما وشامال للجميع. 
واعترفت بالجهود التي تبذلها الحكومات والعاملون في مجال الرعاية الصحية وغيرهم  

في جميع انحاء العالم من اجل مواجهة الجائحة من خالل تدابير ترمي  من العاملين االساسيين  
اصحاب   جميع  يعمل  ان  بضرورة  وسلمت  ورفاههم.  وسالمتهم  مواطنيهم  صحة  حماية  الى 
الركب.   عن  احد  تخلف  عدم  لضمان  والعالمي  الوطني  الصعيد  على  معا  المعنيين  المصلحة 

عالمية تقوم على وحدة الصف والتضامن    تتطلب استجابة  19  –ونبهت الى ان جائحة كوفيد  
 وتجديد التعاون المتعدد االطراف.

ودعمها  االطراف  وتعددية  الدولي  بالتعاون  التزامها  جديد  من  العامة  الجمعية  واكدت 
مرض  لجائحة  التصدي  في  المتحدة  االمم  منظومة  به  تضطلع  الذي  المحوري  للدور  القوي 

 لعالمي. م على الصعيد ا2019فيروس كرونا لعام 
انسان  لحقوق  التام  االحترام  ضرورة  على  العامة  الجمعية  شددت  السياق  ذات  وفي 

انه ال مجال   االجانب في جهود    أليواكدت  او كراهية  العنصرية  او  التمييز  اشكال  شكل من 
التصدي للجائحة، واعربت عن خالص تعازيها وعميق تضامنها مع االسر والمجتمعات التي فتك 

اض  وألولئك  ابأبنائهالمرض   الذين  واولئك  الحياة  قيد  على  البقاء  اجل  من  يكافحون  رت  الذين 
 االزمة بحياتهم وسبل عيشهم. 

يتواجد من  لكل  ودعمها  امتنانها  عن  العامة  الجمعية  المواجهة    واعربت  على خطوط 
والعلماء  الطبي  المجال  في  والمشتغلين  الصحية  الرعاية  مجال  في  عاملين  من  االمامية 
والباحثين، ولغيرهم من العاملين االساسيين في جميع انحاء العالم الذين يعملون في ظل ظروف  

ا التعاون  تكثيف  الى  دعت  كما  للجائحة.  التصدي  اجل  من  التحديات  تكتنفها  لدولي  عسيرة 
والمعارف  المعلومات  تبادل  طريق  عن  ذلك  في  بما  ودحرها  منها  والتخفيف  الجائحة  الحتواء 
منظمة  بها  توصي  التي  الصلة  ذات  التوجيهية  المبادئ  وتطبيق  الممارسات  وافضل  العلمية 

 الصحة العالمية. 
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يمكن    19  –واعربت عن تفاعلها بان االزمة غير المسبوقة التي سببتها جائحة كوفيد  
والتضامن   التعاون  واستمرار  الحكيمة  القيادة  خالل  من  بنجاح  مسارها  وعكس  منها  التخفيف 

 العالميين.

 ( COVID-19مجلس اإليكاو بشأن فيروس كورونا الُمستَجد )اعالن : الفرع الثاني
اإليكاو   ُأنشئت  المتحدة،  لألمم  التابعة  المتخصصة  الوكاالت  إحدى  )هي  أكَّد مجلس 

.  العالم   أنحاء  شتى  في  الدولي  المدني  للطيران  والمنظم  اآلمن  التطور  لتعزيز  1944  عام  في
 البيئة،  وحماية  الطيران  وسعة  وكفاءة  وأمن  لسالمة الالزمة  واللوائح  القواعد  وضع  المنظمة  وتتولى

 األعضاء  دولها  بين  للتعاون   محفل  بمثابة  هي  والمنظمة.  األخرى   األولويات  من  العديد  بين  من
والمجلس  الطيران  مجاالت  جميع  في   دولة  193  عددها  البالغ  للمنظمة،  دائمة  هيئة  المدني. 

 الجمعية  تنتخبها  عضواً   دولةً   36  من   المجلس  ويتشّكل.  العمومية  الجمعية  أمام  ومسؤول
 إلى  سنوية  تقارير  تقديم  أبرزها  متعددة  مهام  المجلس  ويتولى.   سنوات  ثالث  لفترة  العمومية

  به   المنوطة  والواجبات  المهام  وأداء  العمومية،  الجمعية  توجيهات  وتنفيذ  العمومية؛  عيةالجم
 باستمرار   المجلس  وُيوجه(.  1944  لعام  شيكاغو  اتفاقية)  الدولي  المدني  الطيران  اتفاقية  بموجب
  مهامه  بين  فمن  الصدد،  هذا  وفي.  لإليكاو  الرئاسيتين  الهيئتين  من   هيئة  بوصفه  المنظمة،  أعمال

  ويجوز .  شيكاغو  التفاقية  مالحق  شكل  في  وإصدارها  الدولية  والتوصيات  القواعد  اعتماد  األساسية
  للمجلس   يجوز  معّينة،  مناسبات  وفي .  االقتضاء  حسب  القائمة  المالحق  تعديل  للمجلس   أيضاً 

 شيكاغو؛  اتفاقية  أحكام  وبتنفيذ  بالطيران  تتعّلق  التي  المسائل  في   األعضاء   الدول   بين  التحكيم
 المالحة  تطور  أمام  تجنبها  ُيمكن  عقبة  ُيشكِّل  قد   وضع  أي  في  التحقيق  أيضاً   للمجلس  ويجوز
  الجوي   النقل  سالمة   لصون   الالزمة  الخطوات  اتخاذ   عامة،  بصفة  كذلك،   له  ويجوز  الدولية  الجوية
المستجد    وانتظامه(  الدولي  كورونا  فيروس  انتشار  مخاطر  تخفيض  إلى  الملِّحة  الحاجة  على 

المسافرين الجويين والعاملين في مجال الطيران، فقد اعتمد  بواسطة النقل الجوي، ولحماية صحة  
من أثناء الجلسة الرابعة    (COVID-19)المجلس إعالنًا خاصًا بشأن فيروس كورونا المستجد  

 م. 2020مارس  9إليكاو، مونتريـال، بتاريخ بمقر ا 219دورته 
بالمادتين  المجلس  يذكَّر    وحيث الخصوص  المدني  من    (44و  14) على وجه  الطيران  "اتفاقية 

انتشار ،  الدولي" الناجمة عن  العامة  التقليل من مخاطر الصحة  إلى  الملِّحة  الحاجة  يؤكِّد على 
الجوي   النقل  بواسطة  الُمستَجد  كورونا  المسافيروس  صحة  والعاملين  وحماية  الجويين  فرين 

د على أهمية ما يلي:، و بالطيران  يشدَّ
 أ( ضمان أن تقوم إجراءات وتدابير االستجابة على العلم والوقائع؛ 
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على  الشديدين  والتنسيق  والتعاون  التعددية،  ومبادئ  قطاعات،  عدة  يشمل  الذي  التعاون  ب( 
المعنية باإلجراءات المشتركة للتصدي لطوارئ الصحة    الصعيد الدولي فيما بين جميع الكيانات

 (؛PHEICالعامة التي تسبِّب قلقًا دوليًا )
الطيران وغيرها من  الطيران وشركات  لهيئات  المناسب  الوقت  ج( توفير معلومات موثوقة وفي 
انتشار  زيادة  على  السيطرة  في  المساعدة  أجل  من  والجمهور  والمطارات  الطائرات  لي  مشغِّ

 يروس.الف
أن تقوم الدول بإجراء بيعرب عن تأييده الشديد لما طالبت به منظمة الصحة العالمية  و 

مراعاة   مع  لها،  وفقًا  باالستجابة  المتعلقة  تدابيرها  ومواءمة  للمخاطر  الخاصة  تقييمها  عمليات 
( الدولية"  الصحية  )2005"اللوائح   )IHR 2005.)  المجلس ابدي  التأثير   كما  بشأن  القلق 

 تصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا بالنسبة للنقل الجوي والطيران المدني.االق
من  و  وغيرها  والمطارات  الطيران  شركات  تبديه  الذي  للتعاون  تقديره  عن  يعرب 

ة في  المشاركين من قطاع الطيران في العمل مع الحكومات والمنظمات الدولية من أجل المساعد
 الدول األعضاء والجهات المعنية على ما يلي:  يحث، و تنفيذ تدابير االستجابة هذه

ا والتوصيات  القواعد  سيَّما  القائمة،  واإلرشادات  اللوائح  تطبيق  التاسع  د(  بالملحق  الواردة  لدولية 
التسهيالت( وغيرها من القواعد القياسية الدولية المنصوص عليها في المالحق األخرى باتفاقية )

التص الدولي، عند  المدني  التي تشكِّل خطرًا على  الطيران  السارية  األمراض  تفشي  لحاالت  دي 
 صحة الناس والتي تدفع على القلق الدولي؛ 

لتقييم  وفقًا  العالمية،  الصحة  منظمة  عن  الصادرة  القائمة  واإلرشادات  التوصيات  تطبيق  ه( 
 مخاطر كل بلٍد وظروفه الخاصة؛

فيم المعلومات  وتبادل  التعاون  ثقافة  وتطبيق  تعزيز  وهيئات و(  العامة  الصحة  سلطات  بين  ا 
وفقًا  المعنية،  الكيانات  جميع  تشمل  وطنية  تسهيالت  لجان  إنشاء  خالل  من  المدني  الطيران 

 ألحكام اإليكاو؛ 
في   العمومية  الصحة  أحداث  وإدارة  لمنع  التعاوني  الترتيب  برنامج  في  باالشتراك  المبادرة  ز( 

 ساعدته؛( والمساهمة فيه ومCAPSCAالطيران المدني )
ح( اتخاذ اإلجراءات الضرورية للحفاظ على استدامة النقل الجوي وأفضل مستوى من مستويات 

 السالمة. 
الدول  و  العمل مع  الطيران بواسطة  التأكيد على أن اإليكاو ستواصل دعم قطاع  يعيد 

لمنظو  التابعة  المعنية  الوكاالت  من  وغيرها  العالمية  الصحة  منظمة  مع  والتعاون  مة األعضاء 
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والمجلس   )األياتا(  الدولي  الجوي  النقل  اتحاد  مثل  الطيران  قطاع  في  والشركاء  المتحدة  األمم 
 (؛ ACIالدولي للمطارات )

المضي في التأكيد على أن المجلس سيواصل رصد الحالة رصدًا وثيقًا ودعم الدول  و 
المالئم وأنه سيكون  األعضاء في مجال تدابيرها الخاصة باالستجابة في هذا الشأن على النحو  

الظروف. لتغير  وفقًا  اإلجراءات  من  المزيد  التخاذ  االستعداد  أهبة  االطار    على  هذا  قام  وفي 
، بالتشديد على التزام اإليكاو الراسخ بدعم دولها األعضاء في  واألمين العامرئيس مجلس اإليكاو  

الصحة العالمية مع اإليكاو تطبيق تدابير االستجابة وأعربا عن تقديرهما العميق لتعاون منظمة  
بشأن فيروس كورونا الُمسَتجد أثناء التصدي لهذه الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة التي تسبب 

 ( PHEICقلقًا دوليًا )

 
 المطلب الثاني 

 المبادي التوجيهية والقواعد االرشادية الصادرة من الهيئات الدولية 
لغرض   الحكومية  الدولية  الهيئات  عن  التوجيهية  المبادئ  هذه  من  العديد  لقد صدرت 

لفيروس كوفيد  تنظيم   المدونات والمبادئ19  -االستجابة  التدابير واالرشادات   ، وأهم هذه  هي 
وكوفيد   الولية  العمل  منظمة  ومعايير  العالمية،  الصحة  منظمة  من  وتدابير  19  –الصادرة   ،

وارشادات القطاع الصناعي الصادر من منظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية لمكافحة فيروس  
 كرونا.

 المية: التدابير واالرشادات الصادرة من منظمة الصحة الع الفرع االول:
بالصحة   األولى  بالدرجة  المعنية  اختصاصها  بحكم  هي  العالمية  الصحة  منظمة  أن 

عام   في  الدولية  الصحية  اللوائح  بوضع  قامت  و 2005العالمية،  دون  م،  الحيلولة  إلى  الهادفة 
انتشار المرض على الصعيد الدولي والحماية منه، ومكافحته ومواجهته باتخاذ تدابير في مجال  

العم علىالصحة  تقتصر  ال  التي  الصحية    ومية  المخاطر  على  تنطبق  وإنما  بعينها،  أمراض 
 . العمومية الجديدة والمتغيرة على الدوام

االتجاه   ذات  التدابير واالرشادات من  وفي  العالمية عدد من  الصحة  اصدرت منظمة 
اثاره، حيث شملت هذه االرشادات عدة    19  –اجل مواجهة جائحة فيروس كوفيد   والتقليل من 

اهم  كوفيدا االعتبار ها:  مجاالت  حاالت  لمخالطي  الصحي  بالحجر  المتعلقة  تدابير 19  -ت   ،
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مؤّكدة والتدبير العالجي    مشتبه فيها أو  19  -كوفيد  الرعاية المنزلّية للمرضى المصابين بعدوى  
  -ت بشأن تدابير الصحة العمومية الخاّصة بالمدارس في سياق جائحة كوفيدااعتبار   ،لمخالطيهم

د  ،  19 جائحة كوفي  لمواجهة  العمومّية  الصحة  تدابير  البضائع    19  –تعزيز  متن سفن  على 
الوقاية    ، والفندقي  ادق وسائر منشآت القطاعفي الفن  19  -إدارة جائح ة كوفيد  ،  وسفن الصيد

 . 19  –لجثث الموتى في سياق عدوى كوفيد  ض التدبير المأمون امن العدوى ومكافحتها ألغر 

 :19 -االعتبارات المتعلقة بالحجر الصحي لمخالطي حاالت كوفيد اوال: 
ثة من اإلرشادات المبدئية بشأن تعد   ت المتعلقة بالحجر  ااالعتبار   هذه الوثيقة نسخة محدَّ
آذار/    19  ، المنشورة في(  19  -كوفيد)احتواء مرض فيروس كورونا    د في سياقاالصحي لألفر 

على  2020مارس   اإلصدار  هذا  ويقتصر  كوفيد  .  حاالت  مخالطي  إخضاع    19  -مسألة 
ثة لتنفيذ  المؤكدة أو افًة  الحجر الصحي، إض  المحتملة للحجر الصحي. ويتضمن إرشادات محدَّ

التحديث إلى    بالتهوية وبرعاية األطفال في الحجر الصحي. ويستند  إلى إرشادات إضافية تتعلق
، أي 2  -المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة  بينات على مكافحة انتشار فيروس كورونا

 . به ة، والمعرفة العلمية المتعلق19 –الفيروس المسبب لكوفيد 
هذه   انواوضحت  كوفيد    االرشادات  جائحة  تطور  استمرار  الدول    19  –مع  تحتاج 

الصحة تدابير  من  شاملة  مجموعة  تنفيذ  إلى  السياق    األعضاء  لتالئم  ُتكيَّف  التي  العمومية 
الوبائي والوضع  كوفيد  المحلي  مكافحة  في  الشامل  الهدف  ويتمثل  طريق    19  -للمرض.  عن 

األمر  من  والوقاية  الفيروس  انتقال  به  ضاإبطاء  المرتبطة   Strategic)  والوفيات 
preparedness and response plan, 2020) . 

التي تكسر سالسل االنتقال   ويشكل تنفيذ العديد من تدابير الصحة العمومية األساسية
 تيجية الشاملة، بما في ذلك ما يلي:ااالستر  من هذه أجزء ًا ال يتجز 

   ًا؛ا ورعايتها سريريواختبار إصابته جميع الحاالت وعزلها تحديد (1
 تتبع المخالطين وإخضاعهم للحجر الصحي؛  (2
جنبًا إلى جنب مع المواظبة على    التشجيع على التباعد البدني بمسافة ال تقل عن متر واحد (3

 بآداب السعال أو العطس.  ماتنظيف اليدين وااللتز 
المكونات  تلك  تأتي  أن  صور    وينبغي  من  صورة  كل  صلب  في  الوطنيةالثالثة   االستجابة 

 . (2005 الدولية، الصحية )اللوائح  19 -لكوفيد
  ، يقتصر إخضاع المخالطين للحجر 19 -في سياق كوفي د  وقد اوضحت هذه االرشادات بان 

المرضى دون أن يتعرضوا لشخص    الصحي على فرض قيود على أنشطة األشخاص غير
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عليهم والتأكد من   التي تظهر  ضاعن اآلخرين. والغرض هو رصد األعر   مصاب و/ أو فصلهم
  الحجر الصحي عن العزل، وهو فصل المصابين عن  الكشف المبكر عن الحاالت. ويختلف

 اآلخرين لمنع انتشار الفيروس.

 :19 –تدابير الرعاية المنزلّية للمرضى المصابين بعدوى كوفيد ثانيا: 
في  تعد   المنشورة  الوثيقة هي تحديث لإلرشادات  بعنوان    2020  آذار/مارس  17هذه 

كوفيد بعدوى  المصابين  للمرضى  المنزلية  بأعر   19-"الرعاية  والتدبير االمصحوبة  خفيفة  ض 
وقد  لمخالطيهم".  المنزلية  العالجي  الرعاية  بشأن  بنصائح  المبدئّية  اإلرشادات  هذه  تحديث   تم 

وبشأن تدابير    (   19  -كوفيد)  2019اآلمنة والمناسبة للمرضى المصابين بمرض فيروس كورونا  
 .العالجي لمخالطيهم الصحة العمومّية المتعّلقة بالتدبير

بالصحةو  المختّصين  المهنّيين  توجيه  إلى  السريعة  النصائح  هذه  العمومّية   تهدف 
المر  ومديري  ومكافحتها،  العدوى  الصحّية،اوبالوقاية من  أو  فق  الصحيين  غيرهم من   والعاملين 

الخدمات   مي  للمرضى   المجتمعّيةمقدِّ المنزلّية  بالرعاية  المتعّلقة  القضايا  معالجة  عند    المدرَّبين 
 . (Macgregor H, Hrynick T, 2020) مشتبه فيها أو مؤّكدة 19 -المصابين بعدوى كوفيد

  -اعتبارات بشأن تدابير الصحة العمومية الخاّصة بالمدارس في سياق جائحة كوفيدثالثا: 
19: 

الملحق   هذا  اعتبايبحث  وإغالقهاار في  فتحها  يشمل  بما  المدارس،  تشغيل  وإعادة    ت 
الالز  والتدابير  والعاملين بمرض كوفيدفتحها  الطالب  للحّد من خطر إصابة  طبق ي. و 19  -مة 

عاًما، ويوضح المبادئ العامة والتوصيات   18دون    هذا الملحق على األماكن التعليمية لألطفال
ذات    تكييفها، ليس فقط لتناسب المدارس ولكن لتناسب أيًضا سياقات محددةالرئيسية التي يمكن  

 ,Viner, R. M. et al. 2020)  سيةار األنشطة خارج نطاق المناهج الدصلة بالمدارس، مثل  
397–404) . 

في  ويحل   العالمية  الصحة  منظمة  نشرتها  وثيقة  محل  الملحق  أيار/مايو    10هذا 
اعتبار   2020 تداابعنوان  بشأن  الخاّصةت  العمومية  الصحة  جائحة    بير  سياق  في  بالمدارس 
ووِضَعت هذه الوثيقة باالستعانة بمدخالت الفريق االستشاري التقني الذي تألف من  ،  19  -كوفيد
ء من منظمة الصحة العالمية واليونيسف اوخبر   19  -بالمؤسسات التعليمية وكوفيد  ء معنييناخبر 

باستعر  مًعا  قاموا  الذين  لوضع اواليونسكو،  البيِّنات  أحدث  المبدئية  ض  اإلرشادات   )منظمة هذه 
  سياق   في   بالمدارس  الخاّصة  العمومية  الصحة   تدابير  بشأن  اعتبارات  ، (2020)   العالمية  الصحة 
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 االجتماعّية  والرعاية  العمومية  الصّحة   تدابير  تعديل  بشأن  اعتبارات  ملحق:    19  -كوفيد  جائحة
 .  العالمية(  الصحة منظمة.   2020 مايو/أيار 10  ، 19 -كوفيد جائحة سياق في
ت بشأن اراسمي السياسات والمعلمين على اتخاذ قر اويهدف هذا الملحق إلى مساعدة ر   

أثناء في  األمان  من  ممكن  قدر  بأكبر  المدارس  كوفيد  تشغيل  جميع    19  -جائحة  وفي   .
األطفال من أجل رفاههم وصحتهم  ، ينبغي أن تكون األولوية لمواصلة تعليم  راتار ت والقااالعتبار 

القائمين  اراعام. ومع ذلك، سيكون لجميع القر   وسالمتهم بوجه ت آثار على األطفال واآلباء أو 
 مجتمعاتهم بوجه عام.   على الرعاية والمعلمين وغيرهم من العاملين، وأيًضا على نطاق

على متن سفن البضائع  19  –تعزيز تدابير الصحة العمومّية لمواجهة جائحة كوفي د رابعا: 
 : وسفن الصيد

البضائع سفن  متن  على  البّحارة  وال)  يواجه  السلع  تنقل  التي  الركاب  السفن  وسفن  (  ُتِقّل 
 -على صّحتهم في وقت انتشار جائحة كوفيد  الصيد تحّديات خاصة في أداء مهاّمهم والحفاظ

  إلدارة   التشغيلية  االعتبارات"  المعنونة  اإلرشادات  إلى  الرجوع  ُيرجى  الركاب،  لسفن   )بالنسبة  19
،  جنيف(    العالمية؛  الصحة  منظمة  ،2020  ،"السفن  متن  على  فاشياته  أو  19  -كوفيد  حاالت

الوثيقة هذه  والر   وتقّدم  والنقابات  والبّحارة  السفن  لمالكي  في    والسلطات  وابطإرشادات  المختّصة 
العاملين البّحارة  حماية  بشأن  والنقل  الصّحة  من  ع  مجال  الصيد  وسفن  البضائع  سفن  متن  لى 

  19-وإدارة حاالت كوفيد    (   19  -الفيروس الُمَسبِّب لكوفيد)   2  -سارس-انتقال فيروس كورونا  
 .التي قد تحدث بين هذه الفئات

 المسائل التالية :  وُيقَصد من اإلرشادات الواردة في هذه الوثيقة توفير األساس لمعالجة
أطّباء   (1 يوجد  يوجد ال  وال  السفن،  هذه  طاقم  بين  اإلمدادات    عمومًا  من  المستوى  نفس 

   أن تكون متاحة على متن سفينة رّكاب. والمعّدات الطبّية التي يمكن
للوقاية من كوفيد (2 وتقديم الرعاية الالزمة، وقد تكون    19  -قد ال توجد خطط محّددة قائمة 

 . 19 -كافية إلدارة كوفيدض الجهاز التنّفسي غير ابشأن أمر  اإلرشادات العامة
أو معّدات الحماية الشخصّية أو    قد ال يتاح للبّحارة الوصول إلى تدابير الحماية الشخصّية (3

 التدريب على استخدامها . 

 : 19 -معايير منظمة العمل الدولية وكوفيدالفرع الثاني: 
إلى حصول  تحافظ منظمة العمل الدولية على نظام بشأن معايير العمل الدولية يهدف  

،  مةاظروف تضمن الحرية واإلنصاف واألمن والكر عمل الئق ومنتج في ظل    ة والرجل علىأ المر 
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الالئق في سياق االستجابة  وان   للعمل  العمل هي مقياس مفيد  -لتفشي جائحة كوفيد  معايير 
19 . 

سياق   في  الالئق  العمل  لضمان  محددة  ارشادات  الدولية  العمل  معايير  وتتضمن 
ل كوفيد  االستجابة  تفشي  بتطور  ذات صلة  تكون  يمكن  ارشادات  ذلك  في  بما  ،  19  –الزمات 

ومن معايير العمل الدولية االكثر حداثة توصية العمالة والعمل الالئق من اجل السالمة والقدرة  
لسنة   الصمود،  المكونة والتي 205م رقم )2017على  للهيئات  بأغلبية ساحقة  اعتمدت  التي   )

ستجابة لالزمة احترام حقوق االنسان كلها وسيادة القانون، بما في ذلك تشدد على ان تؤمن اال
الدولية العمل  ومعايير  العمل  مكان  في  االساسية  والحقوق  المبادئ  (  ب/7)  )الفقرتان  احترام 

  م، 2017  لسنة  الصمود  على  والقدرة  السالم  اجل  من  الالئق  والعمل  العمالة  توصية   من(  43)و
التوصية اعتماد نهج متعدد المسارات وعلى مراحل ينفذ استراتيجيات متسقة ، وتوفر  ((205)  رقم

 وشاملة إلتاحة االنتعاش وبناء القدرة على الصمود. 

 الفرع الثالث: تدابير وارشادات القطاع الصناعي: 
التدابير تم اعداد هذه االرشادات من اجل مساعدة كافة القطاعات الصناعية على تطبيق  

القطاعات الوقائية   كافة  االرشادات  هذه  وتغطي  المستجد،  كرونا  فيروس  مرض  لمكافحة 
على   توصيات  تقديم  تم  كما  والتوزيع،  التصنيع  الى  الخام وصوال  المواد  استالم  من  الصناعية 

التنظيم القطاعات على تعزيز صمودها في وجه ازمة  المستويين  اجل مساعدة  ي واالداري من 
 . وتهدف هذه االرشادات الى: 19 –كوفيد 

 وضع تخطيط منظم وثابت لتطبيق التدابير الوقائية الموصى بها. (1
تسليط الضوء على سلسلة من التدابير االضافية والضرورية من اجل الحفاظ على سالمة   (2

 وتامين المستلزمات المالئمة والسليمة. القطاع الصناعي 
منشآتها   (3 احتياجات  مع  يتناسب  بما  الخاصة  سياساتها  تعديل  على  المصانع  مساعدة 

 والمخاطر الخاصة بها.
 . 19 –حماية الموظفين من االصابة بمرض كوفيد  (4
 تقليل عدد ايام العمل الضائعة بسبب المرض. (5
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 الخاتمة
العامة باعتباره حق أساسي من الحقوق والحريات    إن التمتع الكامل بالحق في الصحة

كان يقتضي تقييد بعض حقوق اإلنسان في إطار مبدأ حماية النظام واألمن العامين.    العامة لئن
تلك حماية  مبدأ   فإن  يعلو  حيث  وثيقا،  ارتباطا  القانون  بدولة  دستوريا  ترتبط  والحريات  الحقوق 

 أساس مبادئ الديمقراطية الحكم على  سيادة القانون ويقوم نظام
الحاجة إلى احترام حقوق اإلنسان تصبح أكبر في مثل هذه اللحظات الحرجة التي  ان  

هذه   بحماية  األزمات، ألنه،  أوقات  في  حتميًا  أمرًا  للجميع يصبح  الشعوب، وضمانها  بها  تمّر 
ألزمة عن  الحقوق، يمكن تعزيز الصفوف وتقويتها في مواجهة الخطر الداهم. وقد كشفت هذه ا
حتى في    أخطار تتهّدد  مصير أمم كثيرة، مثل اإلخفاقات الممنهجة في أنظمة الرعاية الصحية،

أقوى الدول وأغناها، وفضحت انعدام المساواة بين الناس في حقوق أساسية عديدة، مثل التعليم 
جوة أكثر بعد والصحة والسكن، وبّينت الفوارق الكبيرة بين طبقات المجتمع نفسه. وستكبر هذه الف

عودة الناس إلى حياتهم العادية، بسبب تداعيات األزمة وآثارها على الطبقات المتوسطة والفقيرة،  
 . أن تحافظ على وحدتها واستقرارهاوهو ما يتطّلب تضامنًا أكبر داخل المجتمعات، إذا أرادت 

 

 النتائج: 
وا (1 المواجهة  كوفيد  تتطلب  لمرض  للتصدي  من   بالتشريعات  االرتقاء  ، 19  –الستجابة 

آخر   وبمعنى  الدولي،  المستوى  إلى  الوطني  نصوص االنتقال  المستوى  تطبيق  من 
  واعد من بلد آلخر إلى العمل على تفعيل مبادئ الق  التشريعات الوطنية التي تختلف قواعدها 

 المختلفة. ابتفرعاته ةالدولي
الحقوق آثار وخيمة على    كانت لهامية التي أحدثتها جائحة كورونا  أن األزمة العالاتضح   (2

وقد كشفت عن أخطار كثيرة تتهدد المجتمعات والتحديات التي ستواجهها ،  والحريات العامة
وقبل كل شيء، حقوق   أواًل  ُتراعي،  سياسية  ونظمًا  اقتصادية  نماذج  تتبّن  لم  إْن  مستقباًل، 

 العامة. الناس وحرياتهم
ا (3 الدوليةاجازت  يحقق   لقواعد  بما  الفردية  الحرية  على  التقييدات  فرض  والحكومات  للدول 

المصلحة سواء من حيث منع الدخول إلى المدن والخروج منها، وحظر التجّول أو الحجر  
والمعدنية  الورقية  بالنقود  التعامل  من  المنع  أو  السفر،  من  المنع  أو  محددة،  أحياء  على 

 . عليق األعمال والدراسة وإغالق األسواقوفرض اإلجراءات الالزمة للتعامل بها، وت
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العالم،    القطاعاتتحديات غير مسبوقة أمام كافة    19-فرضت جائحة كوفيد (4 على مستوى 
النقل قطاع  في  العاملة  الشركات  هذه   والصناعة   وكانت  بتداعيات  المتضررين  أبرز  من 

 .األزمة
القواعد و  (5 الدولية  اتضح ان  معايير لكيف ينبغي     وضع  لها دور كبير فياللوائح الصحية 

على    اآلراء  في  الدولي  التوافق  وتعكس  للحدود  العابر  المرض  انتشار  مع  التعامل  للدول 
 السيطرة على الجائحة. 

 
 التوصيات: 

القواعد  هي    ، 19  –ال سيما كوفيد    ان األداة الرئيسية لمقاومة انتشار المرض العابر للحدود (1
ان  و  يجب  ولذلك  الدولية،  الصحية  في  اللوائح  االعضاء  الدول  لكافة  قانوًنا  ملزمة  تكون 

 منظمة الصحة العالمية.
العالمية (2 األوبئة  لنا ضد  دفاع  أفضل  هو  الصحة  في  الحق  على وبالتالي    ،ضمان  يجب 

البنية التحتية   الحكومات أن تعمل على ضمان توفير الموارد الالزمة لكل شيء بداية من 
بصورة ذات جودة عالية   ر ورعاية المستشفياتللصحة العامة ووصوًل إلى الفحص واالختبا

 . ومكافحتها وصورة يسهل الوصول إليها من أجل منع األوبئة ومعالجتها
لل (3 المعلومات  دولينبغي  إلى  الوصول  في  الحق  بالكامل  تحترم  الكاملة  أن  وأن  الصحية   ،

ت التي تقّدمها التأكد من أّن المعلوما، و تقّيدهما فقط في إطار ما تسمح به المعايير الدولية
 .للجمهور عن فيروس كورونا دقيقة، وفي وقتها، ومتسقة مع مبادئ حقوق اإلنسان

إخضاع (4 الصحية  ضمان  الطواري  احكام  بموجب  المتخذة  الصحي،    الحجرك  التدابير 
 .واإلغالق، وحظر السفر للمعايير الحقوقية

لالستجابة لفيروس كوفيد  المتبعة    الوطنية  تقييم وتعديل التدابير  ان تجري   دول يتعين على ال  (5
 وائم مع القواعد الدولية المنظمة لهذا الشأن. تللت  19 –

اتخاذ التدابير لتصبح الرعاية الصحية متاحة للجميع، ويمكن الحصول عليها   دول ينبغي لل (6
الطب، ومالئم أخالقيات مهنة  تمييز، وبتكلفة معقولة، وتحترم  ثقافيا، وذات نوعية دون  ة 

 جيدة.
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