
 A/75/209  األمــم المتحـدة 

  

 

 الجمعية العامة 
 

Distr.: General 

21 July 2020 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

010920    240820    20-09831 (A) 

*2009831*  

 الدورة الخامسة والسبعون 
 *)ب( من جدول األعمال المؤقت 72البند 

تعزيز حقوق اإلنساان وحماتهاا  مساا ح حقوق اإلنساان  
بما في ذلك النُُّاج البدتلة لهحسان  الهمه  الععلي بحقوق 

 اإلنسان والحريات األساسية
   

 االنعرادية على الهمه  بحقوق اإلنسان  األثر السلبي للهدابنر القسرية   
  

 مذكرة م  األمن  العام  
 

يتشــــــين األمان الناي يل  لحاا جلع الامعام النامم اليقي الملياة اللاعــــــم المننام ياأل ي ال ــــــ ب   
 73/167ل تداباي الل ـيقم انفريايلم ي  التمت  يحلق  انف ـا أ يلانا يونا أ الملدي ويلا للياا الامعام النامم 

 .27/21وقياا ما س حلق  انف ا  
  

 

 * A/75/150. 
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تقرير المقررة الخاصاااااة المعنية باألثر السااااالبي للهدابنر القسااااارية االنعرادية في   
 دوهان الهمه  بحقوق اإلنسان  ألننا 

 
األثر السااالبي للهدابنر القسااارية االنعرادية على الهمه  بحقوق اإلنساااان في  ح    

 جا حة مرض فنروس كورونا 
 

 مقجز 
ي  نذا التليقيأ الدي الملياة اللاعــــم المننام ياأل ي ال ــــ ب  ل تداباي الل ــــيقم انفريايلم ي  التمت   

أل ي الازاءات انفريايلم ع ع التمت  يحلق  انف ــــا  ي ناء  يحلق  انف ــــا أ يلانا يونا أ لمحمم عامم والاامام 
ــ ا   19-جائحم ميض يايوس كقاوفا )كقياد (أ واكشـــــــــــل عن يكضي الحلق  اقـــــــــــياام  ـــــــــــمن حلق  ال ـــــــــ

الم ــتفديان وعن ي ــد الراات ال ــ افام  ــنرامأ والدي الاامام لمد  ينالام وكرالم انعراءات الممنقحم أل ــ اب 
 ف افام.جف افام والمنقفم ان
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 مقدمة  -  أوال  
( احدلا عالماا يالن ـــــ م ل ماتم  النالم  ومنظقمم  19-اشـــــ ا جائحم ميض يايوس كقاوفا )كقياد - 1

حلق  انف ا  بيمتفاأ يما ي  ذلك الحق ي  الحااة والحق ي  األمن الشلص  والحق ي  الصحم والحق ي   
ــ ا  ــا احدلام للداة الدول والمنظمات الدولام ع ع النما منا بيوة انديلم األليان والتناو   الغذاء. واشـــــ يلقـــــ

والتقــــــامن لقــــــما  ين يختي  ير يحد خ ل اليكأ وين لخحيي ير يحد من الم ــــــاعدة الطبامأ ون  ــــــاما ي ــــــد  
ــم ي ضاي ــايم   الراات  ــــــــنراأ يمن يافم األ ــــــــلاا ذوو انعاقم وك اا ال ــــــــنأ الذين نم يكضي عي ــــــ لإلعــــــ

ــحام الناممأ وقتياأ ع افا آ اا مدمية ي    19-يالميض. وافدي جائحم كقياد يإ لال كانا فظم اليعالم الصـــــــــ
 جما  ماانت الحااة ع ع عناد النالم بيمته.

أ وعـــــــــــنرته منظمم الصـــــــــــحم 2019ألول مية ي  كافق  األول/يل ـــــــــــمبي  19-وقد يخب غ عن كقياد - 2
أ كــا  عــدي الحــانت 2020امقز/يقلاــه  6. وبح قل (1)2020آذاا/مــااس  11النــالماــم يــاعت ــااف جــائحــم ي  

ب دام وإق امامأ وااار  عدي القفاات لاصــــا جلع   216م اق  حالم ي    11,302المخبَ غ عنفا قد ااار  لاصــــا جلع 
اة أ ممـــا يي  جلع انعتمـــاي ع ع التاـــا(3). وعـــافـــت منظم الب ـــدا  من فلا ي  المقاي الطباـــم(2)531 806

ــناا الناجم عن التداي    ــنقبم ي  المان المقاي فظيا نااراع األ ــــــ الدولام لم ايحم الميض. باد يفه وخجدت عــــــ
 .(5)وانطاا خدمات الشحن النايلم (4)النالم  ل حصقل ع ع انمدايات

وب ـبأ النب ات الت  اعتي ـت جفقي الحصـقل ع ع األيوقم وانمدايات من خال اللنقات التاااقم  - 3
 ـــــديدا ل غالم يالن ـــــ م ل ب دا  الم ـــــتفديم يالازاءات انفريايلم الت   19-النايلمأ عـــــاا احدر م ايحم كقياد

 كافت امننفا يعا من المشااكم ي  النظاي التااار الدول .

وقتقـمن نذا التليقي لمحمم عامم والاامام أل ي الازاءات انفريايلم ع ع التمت  يحلق  انف ـا  ي ناء  - 4
أ والحلق  والراات ال ــــــــــــ افام األكضي اقــــــــــــيااأ ولمد  ينالام وكرالم انعراءات الت  اخمن   19-حم كقيادجائ

أل ـ اب جف ـافام. ولفذا الغيضأ اعـ ت الملياة اللاعـم المننام ياأل ي ال ـ ب  ل تداباي الل ـيقم انفريايلم ي   
ــا أ يلانا يونا أ ي   ا  الدولأ وكذلك م  المنظمات الدولام أ م  جم2020يلاا/مايق   6التمت  يحلق  انف ـــ

ــام.  والمنظمات غاي الح قمام والماتم  المدف أ ويعتفا جلع الدلم باافات لتحديد ماانت انفشــــــــغال اليئا ــــــ
ان ــــامام(أ وباااوسأ والامفقاقم   -وا لت الملياة اللاعــــم ايويام من اناحاي اليو ــــ أ وإييا  )جمفقاقم 

البقلارااقم(أ وكقباأ وفامابااأ واناحاي األواوب . ووايت  –وينزوقا )جمفقاقم  النيبام ال ــــــقاقمأ و ــــــقق ــــــياأ

__________ 

 .2020فا ا /يبيقا  27أ “: الت   ا الزمن  نجياءات المنظمم19-يا اف كقياد”منظمم الصحم النالمامأ  (1) 

أ متاة ع ع “WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard”منظمم الصـــــــحم النالمامأ )لقحم ات   حالم الاائحم(  (2) 
 .www.who.intالمقق  التال : 

 (3) United Nations, UN News, “UN leads bid to help 135 countries get vital COVID-19 medical kit, amid 

severe global shortages”, 28 April 2020. 

 (4) Alvaro Espitia, Nadia Rocha and Michele Ruta, “Trade and COVID-19 guidance note: trade in critical 

COVID-19 products”, World Bank Group, 27 March 2020. 

 (5) United Nations, “UN leads bid to help 135 countries get vital COVID-19 medical kit”. 

http://www.who.int/
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ــا ايوي من منظمات يولام وجفات ياع م ي  الماتم  المدف  ــم عن امتناففا (6)يلقــــــ . وانيب الملياة اللاعــــــ
 لاما  الافات الم تاا م.

  
 رض فنروس كورونا االسهجابة العامة للجزاءات االنعرادية أثناء جا حة م  - ثانيا   

الي األمم المتحـدة والمنظمـات الـدولاـم األخي  عمقمـاأ منـذ بـدالـم الاـائحـمأ يـاآل ـاا المـدمية النـاجمـم   - 5
 عن الازاءات انفريايلم وبالحاجم جلع التقامن وانحتياي التاي لاما  حلق  انف ا .

  آذاا/  24انف ـا أ ي  بااففا المؤا  وي  نذا الصـديأ يعت مرق ـم األمم المتحدة ال ـامام لحلق   - 6
آذاا/مـااس من يجـا   26أ ويعلــأ ذلـك فـداء األمان النــاي ي  فـامـااسأ جلع التلياف من الازاءات يو ان ال

ــم باافام عامام ي   ــدات الملياة اللاعـ ــا /يبيقا حضت فاه ع ع اي  جما  الازاءات   3اي  الازاءات. ويعـ فا ـ
ــافام ل دول اللا ــــــــنم ل ازاءاتأ من يجا ام ان فظم اليعالم انفريايلم الت  انق  اداباي انـ ـــــــ  تاايم انف ــــــ

 وإفلاذ األاواة. 19-الصحام ي  ا ك الدول من م ايحم جائحم كقياد

الم  لم ايحم  المتن ق يالتقــامن الن  74/270فا ــا /يبيقاأ اعتمدت الامعام النامم قياانا  2وي   - 7
(أ ويقيت فاــه يــالحــاجــم جلع التنــاو  المتنــدي األليان ووحــدة 19-)كقياــد 2019ميض يايوس كقاوفــا لنــاي 

 الصل والتقامن.

ــدي فاه ع ع ي  الازاءات ين غ  ين انق    3وي   - 8 ــدا اناحاي األواوب  جعافام  ــ ــا /يبيقاأ يعــ فا ــ
كقاوفا والحد من افتشــــــااف ي  جما  يفحاء النالم. وي    جلصــــــال المندات وال قازي القــــــيواقم لم ايحم يايوس

ــهأ يعــــدات مامقعم الــــــــــــــــــ  ــان باافام ينابت فاه يالماتم  الدول  جلع االاذ اداباي عاج م   77الاقي فر ــ والصــ
ــيقم انفريايلم الت  القض قداة الدول   ــ  حد ن ــــتفدان الب دا  النامام يالتداباي انقتصــــايلم الل ــ وينالم لق ــ

 ر ل اائحم يرنالام.ع ع التصد

وحلق  انف ــــــــــا : ك نا  19-كقياد”وكما نق مبان ي  مقجز األمم المتحدة ال ــــــــــاا ــــــــــاا  المننق   - 9
انعتيان يالظيون ان ـتضنائام وإاجاء الازاءات الت  ”أ من المفم 2020أ الصـايا ي  فا ـا /يبيقا “منناق  

 .“لم ن ي  انيقا قداة ]ير[ ب د ع ع التصدر ل اائحم

ــان باافام عامام يعقا فاه القنلات المتحدة  30وي   - 10 ــا /يبيقاأ يعـــــدا ييقق من الملياقن اللاعـــ فا ـــ
األميق ام جلع اي  الحصــــــــاا انقتصــــــــاير والمال  الذر اري ــــــــه ع ع كقباأ والذر لنق  اداباي ان ــــــــتاايم  

 .19-انف افام لم اعدة فظاي اليعالم الصحام ي  الب د ع ع م ايحم جائحم كقياد

يلاا/مايقأ يعــــــدات الملياة اللاعــــــم مذكية جا ــــــايلم يشــــــل  حلق  انف ــــــا  ي   ــــــاا   1وي   - 11
ــام    أ19-كقياد ــا ـــــ ــ   األ ـــــ ــائ  وال ـــــ يعت يافا جلع جم م يمقا منفا اي خ ير جزاءات انيقا اناااا يال قـــــ

تنياضخ كاما فطا   الازمم ل نما انف ـاف  يو احقل يو  جلصـالفاأ يو ان اقخ نذف الازاءات ع ع األقاأ وا ـ 
فـا جلع ييفع حـد لتم ان اـلدول اللـا ــــــــــــــنـم ل ازاءات من كـراـلم  الحمـاـلم الرنـاـلم   الازاءات انفريايـلم وخرقــــــــــــــخ

 أ ومن جعاة اقتصاياافا و ما  اياف  نقبفا يند الاائحم.19-ل  اففا ي ناء كقياد

__________ 

 (6) Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Call for submissions: 

UCM-Study on impact of unilateral sanctions on human rights during the state of emergency amid COVID-

19 pandemic”, available at www.ohchr.org/EN/Issues/UCM/Pages/call-covid.aspx. 

https://undocs.org/ar/A/RES/74/270
https://undocs.org/ar/A/RES/74/270
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حمي والفال األحمي  فا ـــــــــا /يبيقاأ ي ـــــــــاا ائاس اناحاي الدول  لامعاات الصـــــــــ اأ األ 24وي   - 12
ــافام جلع الب دا  يو    جلع ــامن النالم أ و ــــــدي ع ع وجقب جااحم جم افام اديق المنقفم انف ــــ  ــــــيواة التقــــ

غال ا ما اكق   ”حقاجز من قباا الازاءاتأ أل  ججياءات من  انعراءات من الازاءات أل ـــــــــــــ اب جف ـــــــــــــافام 
 .(7)“مطقلم وم  رم

ــاء يول وح قمات حيكم ب دا  عدي انفحااز جعافام لنيبق  فاه عن  يلاا/مايقأ  4وي   - 13 اعتمد اؤ ـــــــ
ــتاايم القلنام   ــما  ينالام اداباي ان ــــ ــيقم انفريايلمأ وقحضق  ع ع جلغائفا لقــــ ــديدة ل تداباي الل ــــ جيافتفم الشــــ

اايتس   . وقخدمت باافات يخي  اتما ــــــــــع م  الباافات الت   ــــــــــبق ذكينا من منظمم ناقمن19-لاائحم كقياد
وو ــنت يجفزةخ األمم المتحدة واألعقــاء اآلخيو    .(9)والنديد من المنظمات غاي الح قمام األخي   (8)وواش

ــافام لكقياد   آذاا/ 25ي   19-ي  ال انم الدائمم المشــــــــتيكم بان القكانت اللطَم النالمام لا ــــــــتاايم انف ــــــ
ف ــــــافام الم ا ــــــية وغاي الم ا ــــــية ل اائحمأ م   مااس لقــــــما  ان ــــــتاايم يلكبي قدا من الرنالام ل نقاقأ ان
 .(10)التيكاز يش ا خاا ع ع م اعدة ي د الب دا  والراات  نرا

  
 وض  نظم للجزاءات أثناء الجا حة  - ثالثا   

 لمحة عامة -ألف  

الازاءات الت  ع ع اليغم من ي  النديد من الب دا  اريض جزاءات افريايلمأ ييكز نذا التليقي ع ع  - 14
ــمالام يند خيو    ــفا القنلات المتحدة واناحاي األواوب  والمم كم المتحدة لبيقطافاا النظمع ويييلندا الشــــ اري ــــ
بيقطافاا من اناحاي األواوب أ فظيا أل  حام ققافا انقتصـــايلم وعاقاافا التاااقم القا ـــنم النطا  واكام فا  

رقذا ق ــــــيقا كبايا حال ا ــــــتلدامفا ل ازاءات يغيض احلاق يندايفا ي   المال  م  يبام النالم عقاما امنحفا ف
 ماال ال اا م اللااجام.

يالقنلات المتحدة اريض ججياءات حظي اااار وا ـــــــــــنم النطا أ وجزاءات محدية األندان انطقر  - 15
ت المتحدة من  أ و ـــــــــنت القنلا19-عايةم ع ع ييض قاقي مالام ع ع كاافات وييياي. ومنذ بدالم جائحم كقياد

ــباا المضال من خال النظي ي  يفقاع جديدة من   ــتلدامفاأ ع ع  ــــــ ــتلدامفا ل ازاءات والتفديد يا ــــــ فطا  ا ــــــ
 .(11)الازاءات اتن ق يمحاولم اافاي الصان يالقققن وااء افتشاا الميضأ مضا اي  الحصافم ال اايلم ل صان

__________ 

 (7) International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, “‘COVID-19 a wake-up call to 

international community: urgent need for global solidarity to prevent poverty and food insecurity around the 

world,’ says IFRC President”, 24 April 2020. 

ــام - جييا : ع ع يميق ا الياف علقباافا ي  ظّا يزمم يايوس كقاوفا”اقمن اايتس وواشأ  ن (8)  ــا ــــــ ــما  اقيي المقاي األ ــــــ أ “ لاأ  ــــــ
 .2020فا ا /يبيقا  6

 .www.liftsanctionssavelives.orgمتاحم ع ع المقق  التال :  (9) 

 (10) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Global Humanitarian Response Plan: COVID-19 

(Geneva, 2020). 

 (11) Jeff Mason, Matt Spetalnick and Humeyra Pamuk, “Trump threatens new tariffs on China in retaliation for 

coronavirus”, Reuters, 30 April 2020. 

http://www.liftsanctionssavelives.org/
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ق امامأ وبذلك يإ  الكاافات واأليياي األجافأ الذين وانـرذ القنلات المتحـدة جزاءاافا خاا  حدوينا ان - 16
يتنــام ق  م  الب ــدا  اللــا ــــــــــــــنــم ل ازاءات قــد يقاجفق  علقبــات من القنلــات المتحــدة جذا ايعــت القنلــات 

 المتحدة القنلم اللقائام ع ع عنصي من عناعي المنام مأ مضا ا تلداي يوناات القنلات المتحدة.

اع م من الب دا  الت  ا ـــــــتفديفا جزاءات القنلات المتحدة من ا ـــــــتلداي اللدمات واخمن  الافات الر - 17
ع ع ي  اللـدمـم ن لم ن ي    Zoomالمتـاحـم ع ع انفتيفـت. وع ع وجـه اللصــــــــــــــقاأ ينا اارـا  خـدمـم 

ــنبام الدلمليالام وإييا  )جمفقاقم  ــا ق  ي  كقبا وجمفقاقم كقاقا الشـ ــتلدمفا ي ـــلاا م ـ ــامام(   -ل ـ ان ـ
يخي  م ـتفديم ويلا لتشـيقنات القنلات المتحدةأ حتع لنلد اجتماعات ايتيا ـام وح لات ياا ـام  ـ  ام  ويول 

 ألغياض منفا اضباف األل اء واداقبفم يو لتلدلم خدمات التطباأ عن يند.

ــاان المح اان  - 18 ــاا ــــــ ــامامأ وجه النديد من الزعماء ال ــــــ واألجافأ وفاما يتن ق يامفقاقم جييا  ان ــــــ
  . ومن بان التطقاات الت  جيت منذ  ـــ ا /19-يعقات لتلياف الازاءات أل ـــ اب جف ـــافام ي ناء يزمم كقياد

أ ااحظ الملياة اللاعــــــــم ي  م تأ ميال م األعــــــــقل األجنبام التاي  لقزااة اللزافم ي  القنلات 2020يبيايي 
ــام عامام للذ  يإجياء منامات مالام ي ــدا ايخاصــــــ ــين الميكزر لامفقاقم جييا   المتحدة يعــــــ دخا يافا المصــــــ

 .(12)أ مضا األيوقم والمندات19-ان امام لشحن يعنان اتن ق ي قياد

وااحظ الملياة اللاعــــــــــم يل ق ي  القنلات المتحدة واعــــــــــ ت ججياءات انفراذ  ــــــــــد ييياي  ــــــــــتع  - 19
ق ق يلقـــا من   . و مم(13) ـــاماميتصـــا يافتفاكات مزعقمم ل ازاءات المريو ـــم ع ع جمفقاقم جييا  ان فاما

بايان  5مناا ــم القنلات المتحدة لافقي الت  ابذلفا جمفقاقم جييا  ان ــامام ل حصــقل ع ع قيض يبامم 
أ وإعــــــــداانا عــــــــحارم وقائ  يننقا   (14)19-يونا من عــــــــندو  النلد الدول  ن ــــــــتلدامه ي  م ايحم كقياد

 ـــّمنت فا قائمم مرصـــ م يما وعـــرته بققائ    “19-ن ق ي قيادجييا : عـــحارم وقائ  يشـــل  من قمات مقـــ  م ات”
 .19-اتن ق ي قء اناما الب د م  يزمم كقياد

أ 2020حزقيا /يقفاه  5وعاوة ع ع ذلكأ ااحظ الملياة اللاعــــم ي  القنلات المتحدة قامتأ ي   - 20
قائمم الازاءات الت  يي ـتفا ي   من  19-يإزالم ي ـماء المنتاان انييافاان ل مقاي الم ـتلدمم ي  عا  كقياد

ـــناعـم التحقق ـام والصـــــــــــــــناعـم ي  البـ دأ وذـلك عن ليقق جعـاية    2020ـكافق  الـضاف /يـنايي  ع ع قطـاع  الصــــــــــــ
انيقف قطاع الصــــــناعم التحقق ام يغيض ا ــــــتضناء يولاك المنتاان  لكن المقاي المشــــــمقلم بفذا انجياء كافت  

__________ 

أ انذ  ب نض المنامات التاااقم انف ـــافام ذات الصـــ م يالمصـــين 8القنلات المتحدة األميق امأ وزااة اللزافمأ التيخاا الناي اقم  (12) 
 .2020  ا /يبيايي  27الميكزر نييا أ 

 (13) United States, Department of State, “New sanctions under the Iran, North Korea, and Syria Nonproliferation 

Act (INKSNA)”, press statement by Michael R. Pompeo, Secretary of State, 25 February 2020   Spencer 

S. Hsu, “US seizes millions, disrupts purchase of oil tanker in move targeting Iran’s elite Quds Force,” 

Washington Post, 1 May 2020   United States, Department of State, “Sanctions on entities trading in or 

transporting Iranian petrochemicals”, fact sheet, 18 March 2020 United States, Department of State, 

“Treasury designates IRGC-Qods Force front company and owner”, press release, 1 May 2020. 

 (14) Abubakr Al-Shamahi, “Can the IMF overcome US roadblocks to give aid to Iran?”, Al Jazeera, 17 April 

2020  Ian Talley and Benoit Faucon, “U.S. to block Iran’s request to IMF for $5 billion loan to fight 

coronavirus,” Wall Street Journal, 7 April 2020. 
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. وي  جلاا اي الب د ع ع الازاءات الت  يي ـتفا (15)“من جييا لا ـتلداي ي  جييا  حصـيام ولا ـت ل تصـديي ”
ــدييناأ مما يي   ــنان الطبام وقامت بتصــ ــيكات من قداافا انفتاجام ل نض األعــ القنلات المتحدةأ زايت الشــ
جلع فشـــقء منقـــ م يالن ـــ م لفا: يإما ي  احصـــي جفتاجفا فاما نق  ـــيوار ل  ـــق  المح امأ يو انت  ما ل ر   

 حتااجات انف افام ي  اللاا  يتكق  عي م لازاءات القنلات المتحدة.لت بام ان

أ لم يتم الياف الحظي التاـاار الـذر اري ــــــــــــــه القنلـات المتحـدة ع ع  19-ومنـذ بـدالـم يزمـم كقياـد - 21
كقبا. ومن بان المقاقل الناجمم عن ذلكأ يحالت الملياة اللاعــــــــم فداء عاجا مشــــــــتيكا جلع ح قمم القنلات  

حدة ويعــدات باافا عــحياا مشــتيكا ل دعقة جلع اي  الحظي ولإلعياب عن الل ق من ي  المندات الت  ابيع  المت
بفا اائد األعمال الصـــــــــان أ جا  ماأ لم ايحم الميض انذا وعـــــــــقلفا جلع كقبا أل  الشـــــــــيكم األميق ام الت   

ات المتحدة امننفا من القياء  ا ــتخؤج يت لنلا الشــحنم ايقــت فل فا ي  آخي لحظم ع ع ي ــاس ي  يفظمم القنل
 .(16)يالنلد

ــقق ـــــــــــيقتان  - 22 ــم يل ق جلع التلااقي الت  اراد يل  الشـــــــــــيكتان الطباتان ال ـــــــــ ــاي الملياة اللاعـــــــــ  واشـــــــــ
IMT Medical و Acutronic Medical Systems    لم اتم نا من  حن مندات لبام جلع كقباأ يند ي

 .(17)ا تيافما  يكم يميق ام

جفرـاذ جزاءات القنلـات المتحـدة خـاا  حـدوينـا انق اماـم جلع ان اق مصـــــــــــــــاان من اللطـاعان  ويي   - 23
اللاا والناي ي   ـقق يا احققات األمقال جلع كقباأ األمي الذر من  ينض المنظمات انف افام ال قق يقم 

 .(18)من التناو  م  الكاافات الطبام الكقبام

وانيب الملياة اللاعــــــم عن ق لفا من ي  كقبا لم اتم ن من المشــــــااكم ي  اجتماع قمم ايتيا ــــــ   - 24
ــم  ــدمـ ــااقب  والمحا  الفـــاي  ي   Zoomعبي خـ ــا ومنطلـــم ال حي الكـ ــاية منظمـــم يول يييقباـ   حزقيا / 3للـ

 .(19)19-لمناقشم جائحم كقياد 2020 يقفاه

القنـلات المتحـدة ل ـبت من يول يخي  عـدي قبقل الم ــــــــــــــاعـدة  وااحظ الملياة اللـاعــــــــــــــم يل ق ي   - 25
ن اـلذين يا ــــــــــــــ قا جلع بـ دا  يخي  لتـلدلم المنقـفم ي   اانف ــــــــــــــافـام من كقـباأ يـما ي  ذـلك يييـقم األلـ اء الكقبا

ـ اا المتياـ م اآلينض  عن والت  ات لع كقـبا من يج فـا يمقانم لم ن ي  انقض 19-التصــــــــــــــدر لاـائحـم كقيـاد
 .(20)الت  اري فا القنلات المتحدة ع ع الازاءات

__________ 

 (15) United States, Department of the Treasury, Resource Center, “Office of Foreign Assets Control FAQs: Iran 

sanctions – Executive Order (E.O.) 13902 on imposing sanctions with respect to additional sectors of Iran” . 

 (16) OHCHR, “US must lift its Cuba embargo to save lives amid COVID-19 crisis, say UN experts”, 30 April 

2020; Yisell Rodríguez Milán, “La historia no contada de cómo un avión con suministros médicos desde 

China no ha podido entrar a Cuba”, Granma, 1 April 2020. 
 (17) Walkiria Juanes Sánchez and Ronald Suárez Rivas, “U.S. company buys ventilator supplier and cancels 

shipments to Cuba citing blockade”, Granma, 13 April 2020. 

 (18) Europe – Third World Centre (CETIM), “Economic sanctions and COVID-19 pandemic”, 11 May 2020. 

 (19) “Bloqueo de EE.UU. impide a Cuba participar en foro multilateral; Capturados en Venezuela 57 

mercenarios; Protestas por racismo en EE. UU.; Bolsonaro bloquea fondos para lucha contra la COVID-19”, 

Granma, 5 June 2020. 

 (20) Peter Kornbluh, “Covid-19: Cuba deserves relief from US sanctions”, The Nation, 31 March 2020. 
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وفاما يتن ق يالازاءات المريو ــــــــم ع ع جمفقاقم ينزوقا البقلارااقمأ ااحظ الملياة اللاعــــــــم يفه  - 26
األعــــــــــــــقل المقجقية ي  القنـلات  تامـاد أ ـقاي م ـتأ ميالـ م األعــــــــــــــقل األجنبـام ب19-مـنذ ـبدء جـائحـم كقيـاد

مشــغ   ال ــرن األجافأ قاا جففا قامت بنلا النر  الرنزوق  . ونذف  المتحدة النائدة للمس جفات من مالك  و 
( اليو ـام وياب   ـيكات ملينا ي  الاقفا   Rosneftالافات ن  الذااع التاااقم ال ـقق ـيقم لشـيكم او ـنرت )

 .(21)وجزا ماا ال م ا م ي  عداي مالك  ال رن

ي  م تــأ ميال ــم  2020زقيا /يقفاــه وااحظ الملياة اللــاعـــــــــــــــم يل ق يفــه واي ي  التلــااقي ي  ح - 27
لنم فا م  قطاع النر    “فاق م جلع قائمته ال ــــقياء  50كا  ل ــــتند ن ــــايم ما لصــــا جلع ”األعــــقل األجنبام  

مما يق   من فطا  الافقي اليامام جلع خنق ااااة القققي  ”الذر ادييف الدولم ي  جمفقاقم ينزوقا البقلارااقمأ  
 .(22)“بان جييا  وينزوقا

وفاما يتن ق يالازاءات المريو ـــــــــم ع ع ب دا  يخي أ ايحأ الملياة اللاعـــــــــم ياألف اء الت  اراد يل    - 28
من قائمم الازاءات الت  اري ــــــــــفا القنلات المتحدةأ    2020يلاا/مايق   21مصــــــــــييان ي  زم ابقر قد يخزقا ي   

اع م مح ام ي  نذف اللطقة  ــت ــاعد  يااة ل مصــييان الحصــقل ع ع انئتما  األجنب   وقد اعتبيت جفات ي  مما 
 . ( 23) زم ابقر ع ع م ايحم الاائحمأ اغم ي  اي  الازاءات لم ل ن ميا طا ع ع وجه التحديد بذلك الغيض 

 وانيب الملياة اللــاعــــــــــــــــم عن ق لفــا من يخقل قــافق  لاصــــــــــــــي لحمــالــم المــدفاان ي   ــــــــــــــقاقــا  - 29
(Caesar Syria Civilian Protection Act   حاز النراذ ي )أ ونق قافق  م ما  2020حزقيا /يقفاه    17

ات واأليياي الت  اري ــــفا القنلات المتحدة ع ع الامفقاقم النيبام ال ــــقاقم يا ــــتفدان الكااف لائممل نلقبات ال
الذين ل ـف ق  حصـقل ح قمم الامفقاقم النيبام ال ـقاقم ع ع  ـ   يو خدمات يو اكنقلقجاات ادعم يفشـطتفا  

اللافق  ايخاصـــــا عاما ل نما  قتقـــــمن الن ـــــ يقم يو عـــــناعم الطايا  يافا يو عـــــناعاافا النرطام والغازقم. و 
 .(24)انف اف  الذر القي يه المنظمات غاي الح قمام

 ـــد  ازاءات انفريايلم الت  لري ـــفا اناحاي األواوب  اشـــما عاية اداباي لحظي اقاقد األ ـــ حم وال -30
مامقعـم وا ــــــــــــــنـم من المقاي المزيوجـم  نطبق نـذف التـداباي ع عالب ـدا  اللـا ــــــــــــــنـم ل ازاءاتأ وقم ن ي  ا

األيياي اتلذ عاية  ان ــتلداي ولكنفا ن ا ــتفدن قطاعات اقتصــايلم بيمتفاأ كما اشــما اداباي  ــد الكاافات و 
 .(25)  ا جزاءات مالامأ مضا ااماد األعقل وييض اللاقي ع ع ال ري

مذكية جا ــايلم   2020يلاا/مايق  11وااحظ الملياة اللاعــم ي  المرق ــام األواوبام يعــدات ي   - 31
ري ــــــفا لتا ــــــاي  ــــــحن المنقفم انف ــــــافام المتصــــــ م يرايوس كقاوفا جلع الب دا  اللا ــــــنم ل ازاءات الت  ل

اناحــاي األواوب . وقــد حــديت المــذكية يابنــم م ــاي  اتمضــا ي  مــا ي  : )ي( لاــأ ين انق  الازاءات الت  
لري ـفا اناحاي األواوب  جمدايات المنقفم انف ـافام  )ب( ين غ  ي  اتقـمن الازاءات الت  لري ـفا اناحاي 

__________ 

 (21) “U.S. sanctions four shipping companies and ships over Venezuelan oil”, The Maritime Executive, 2 June 2020 . 

 (22) Ian Talley and Bradley Hope, “U.S. sets plan to expand sanctions on tankers, in bid to pressure Venezuela,” 

Wall Street Journal, 9 June 2020. 
 (23) Columbus Mavhunga, “Zimbabwe welcomes removal of its banks from US sanctions list”, Voice of 

America, 22 May 2020. 
 ./www.state.gov/caesar-syria-civilian-protection-actافظي:  (24) 

 (25) Council of the European Union, “EU Restrictive Measures”, fact sheet, 29 April 2014. 

http://www.state.gov/caesar-syria-civilian-protection-act/
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ــافامأ وي  حالم جائحم كقياد ــ اب جف ــ ــم فا  19-األواوب  جعراءات أل ــ ــطم ملادة ن اشــ ــماة يلفشــ أ لاقز ال ــ
المنقفم الت  للدمقففا اتما ـــــع   ي األمي جلع اللائمان ياألفشـــــطم انف ـــــافام ي  جظفاا  لنقيانعراءات  ) ( 

م  انعراءات  )ي( ين غ  ي  ل ق  لكا يولم عقــــق ي  اناحاي األواوب  جفم ااصــــال يشــــل  ان ــــتضناءات 
 .(26)19-ل ي   اا  جائحم كقيادوقن غ  ي  اتناو  جفات اناصا

أ 2020والمم كم المتحدة الت   ـــــــتطبق الازاءات الت  لري ـــــــفا اناحاي األواوب  حتع ففالم عاي  - 32
م  جزاءات اناحاي   فريايلممن المتقق  ع ع فطا  وا ــــ  ي  احايظ يند ذلك التااقى ع ع اا ــــا  جزاءاافا ان

ــاا ــــــم الت  يت نفا ا لب د حالاا فاما يتن ق يالازاءات المالام يإعطاء األولققم ل حانت األواوب . والقــــــ  ال ــــ
 .(27)ل  ات التيخاا اافازالم تنا م والحانت انف افام ي  

ــات الت   - 33 ــال الشــــــــــــــيكـ ــدة يحزي يكبي حاـ ــم المتحـ ــم ي  المم كـ ــالاـ ــذ الازاءات المـ ــأ انراـ ــا م تـ وقنمـ
  األواوب أ وقد ييض الم تأ يكبي غيامم له ع ع انلا  ي  آذاا/الازاءات الت  لري ـــــــــفا اناحاي   انتفك

 .(28)2020مااس 

وانيب الملياة اللاعــــــــــــم عن ق لفا من انيعاءات الت  اراد يل  مصــــــــــــين جفك تيا من  حصــــــــــــقل   - 34
جمفقاقم ينزوقا البقلارااقم ع ع ما لليب من ب اق  يونا من الذنأ الذر احترظ يه ي  المصــــــــــــين ولكنفا  

 .19-ايت ا تلدامه ي  م ايحم جائحم كقياديا 

وااحظ الملياة اللـاعــــــــــــــم يل ق ي  مح مـم ا ــــــــــــــتاـنان ي  المم كـم المتحـدة يعــــــــــــــدات ح مـام ي   - 35
لقـــــر  الشـــــيفام ع ع جفراذ الازاءات الت  اري ـــــفا القنلات المتحدة خاا  الحدوي    2020حزقيا /يقفاه   16

ــامام ي  الاام ال ــك عـ ــاا ذلـ ــاعت ـ ــم يـ ــالنلقي الت  لا ـــــــــــــــــت من علقي  انق اماـ ــدة يـ ــا المم كـــم المتحـ تلاـــد ياخـ
 .(29)المتحدة القنلات

وواي ي  ينض الباـافـات التـلكاـد ع ع ي  الازاءات المحـدية األنـدان ن ينام عنفـا ير اـل اي ع ع  - 36
الم ـــــتفديان  . غاي ي  ال اي نذف الازاءات ع ع حلق  انف ـــــا  القاج م لأليياي (30)الحالم انف ـــــافام ي  الب د

 ويعحاب المؤ  ات الم تفديم والنام ان يافا ن يتغاي.
 

__________ 

 (26) European Commission, “Commission guidance note on the provision of humanitarian aid to fight the 

COVID-19 pandemic in certain environments subject to EU restrictive measures”, document C (2020) 3179 

(Brussels, 2020). 

 (27) United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Her Majesty’s Treasury, Office of Financial 

Sanctions Implementation, Financial Sanctions: Guidance (London, 2020). 

 (28) United Kingdom, Her Majesty’s Treasury, Office of Financial Sanctions Implementation, “Imposition of 

monetary penalty – Standard Chartered Bank” (London, 2020). 

 (29) Royal Courts of Justice, England and Wales Court of Appeal, Lamesa Investments Limited v. Cynergy Bank 

Limited, Appeal No. A4/2019/2463, Case No. 1236/5/7/15, Judgment, 30 June 2020. 

 (30) Human Rights Watch, “Venezuela: urgent aid needed to combat Covid-19 – water shortages in hospitals 

heighten risk in country, region”, 26 May 2020. 
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 أنواع الجزاءات االنعرادية المطبقة في سياق الجا حة وأثرها على البلدان المسهادفة - باء 

اراـد التلـااقي يـل  الازاءات المريو ـــــــــــــــم ع ع جمفقاقـم ينزوقا البقلارـااقـمأ ون  ــــــــــــــامـا الازاءات  - 37
اللطافام القا ـــــــنم النطا  الت  اري ـــــــفا القنلات المتحدةأ وكذلك الازاءات المالام واللاقي المريو ـــــــم ع ع  
ال ــري من جافأ القنلات المتحدة واناحاي األواوب أ اؤ ي ع ع كاما فطا  حلق  انف ــا  ي  الب د واقــي  

ّيت اللاقي الت  اكبـا قـداة البـ د ع ع  . وقـد ي19-يلـداـاه ع ع التنـامـا م  حـانت الطقاا أ مضـا جـائحـم كقياـد
 ـــــــــــياء القققي من اللاا  وغايف من انمدايات الازمم نفشـــــــــــاء بنام احتام ولنام مائمم جلع الحد من حالم  
التلنأ الناي ل نظاي الصـــــح  لا ـــــتاايم لألزمات. ويعا  ال اا خدمات اناصـــــانت ال ـــــ كام والا ـــــ كامأ  

 ائمم ع ع ان تيا أ حيقم التنباي والحق ي  الحصقل ع ع المن قمات.الت رزقق  الل ي  ذلك خدمات يما

ــتط  يي   من مندات لبام يجنبام أل   - 38 ــ  ل ازاءات. يكقبا لم ا ــــــــ واتل ي كذلك ب دا  يخي  القــــــــ
المؤ ـ ـم   مصـاان الافات المننام يالشـحن اييض مديقعاافا. يما فاما يتن ق يالمندات فر ـفاأ يلد اني ـت

جما يففا    ــــــيكم من  ــــــيكات القنلات المتحدة الت   60ل صــــــد من يكضي من أ MediCubaالمشــــــتيقمأ ون  
 ا تاأ يو قالت جففا ن ا تطا  التناما م  كقبا. لم

ومننـت الازاءات المـالاـم يلقــــــــــــــا يحـد ملـدي منقفـم متميكزا ي  القنلـات المتحـدة من الـدلم األمقال  - 39
م ـتشـياات خاعـم ياأللرال ي  جمفقاقم كقاقا الشـنبام الدلمليالام. واناق ت التلااقي يلقـا لحري آياا المااف ل

ي  منظمــم غاي ح قماــم من القنلــات المتحــدة انمــا ي  ال ــــــــــــــقيا  لم اتم ن من ججياء التحققات البيلاــم 
 الازمم لنم فاأ حتع يند اي  الازاءات المريو م ي  نذا الصدي.

ت اللطافام الت  اري ـــــــــــفا القنلات المتحدة  ـــــــــــد الامفقاقم النيبام ال ـــــــــــقاقمأ  وقلال ج  الازاءا - 40
ــانت وغاينا من   ون ــاان والنلا والنر  والكفيباء واكنقلقجاا اناصــــ ــاما الازاءات الت  انطبق ع ع المصــــ  ــــ

 التكنقلقجااتأ قد يعاقت قداة الب د ع ع التناما م  الاائحم.

تماع  والنما والتنلا اتل ي  ـــــــــــ  ا ي  الب دا  الت  اريض ع افا  وقاَحظ ي  حلق  القـــــــــــما  انج - 41
الازاءات مضا اناحاي اليو ـــــــ . ياللاقي المريو ـــــــم ع ع التل ـــــــايات واللاقي المالام احيي الناس من ييعـــــــم 
الباــاي يــالمفــاي المفناــم والم ــاينت ي  اللــاا أ بانمــا اؤ ي الازاءات ال ــــــــــــــابيافاــم ع ع حيقــم التنباي وا ــايل  

من قـماتأ األمي اـلذر لم ن ي  لقــــــــــــــي ـيالافقي القلنـام اليامـام جلع  ـــــــــــــــما  الحق ي  الحـااة والحق ي   ال
ــحم خال حانت الطقاا  مضا جائحم كقياد . يإ  من  خدمات التداول يالراديق الت  ل ق  مقلنفا  19-الصـــــ

ا باااوس وكقـباأ لحقل  ي  البـ دا  الت  اريض الازاءات ع ع البـ دا  الم ــــــــــــــتفـَدـيم بتـ ك الازاءاتأ من قباـ 
 الب دا . يو  مشااكم نذف

ــاعدة جمفقاقم جييا  ان ـــــــــــــامام  - 42 والافقي الت  اخبذل لتااوز الحقاجز المالام الت  احقل يو  م ـــــــــــ
اقاجه ن  فر فا حقاجز وافديدات. وللد يل لت يلمافاا وييف ا والمم كم المتحدة فظامام ي  ه بنظاي الملالقمأ  

(أ وافقـمت جلاه Instrument in Support of Trade Exchangesم اينت التاااقم )ل ـمع يياة يعم ال
ــققد وين ندا والنيوق  ونقلندا  واراد التلااقي يل  عديا كبايا من المشــــــيعان ي  القنلات  ب اا ا والدافمي  وال ــــ

م  جمفقاـقم  ااـااـقم بـااي يمـ اينت  ل المتحـدة يؤـقدو  ييض جزاءات ع ع الكـااـفات الت  ا ــــــــــــــتلـدي نـذف األياة 
جييا  ان ــــــامام. وقتط أ مشــــــيوع آخيأ ونق اآللام ال ــــــقق ــــــيقم ل منامات التاااقم من منط لات جف ــــــافام 

(Swiss Humanitarian Trade Arrangement  ــيا والقنلات المتحدةأ ــقق ـــــ ــلاه ح قمتا  ـــــ (أ الذر يفشـــــ
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ـفاماان ي  القـقت اـلذر ـبدي فاـه ظفقا يزمـم  القـياء يشــــــــــــــيو  جباة احتيازـقم كضاية. وـقد ـبدي النمـا بفـذين البي 
 أ ولم يب غ كا بيفام  من البيفاماان  ق  عن عرلم واحدة ل مقاي الطبام.19-كقياد

  
 آثار الجزاءات على الهمه  بحقوق اإلنسان في الدول المسهاَدفة  -  رابعا  

يم الشــام م والمن ــلم لاائحم ي  الم ــقية األّولام للياا جام  اقتيحته الامعام النامم يشــل  ان ــتاا - 43
افاأ الامعام النامم ياما  الدول األعقــاء جلع ا ــتكشــان ال ــبا نزالم ير عائق لحقل يو   ”أ 19-كقياد

ــقل ع افاأ يما ي  ذلك اطباق انعراءات ــافام وإم افام الحصـ ــاعدة انف ـ ــال الم ـ ــ اب    من الازاءات جلصـ أل ـ
ــافام حاضما ل ق  لفا ي ي  ـــــــــــ ب  ع ع قداة ا لدول ع ع ان ـــــــــــتاايم ي راءةأ واحديدا ي  اقتناء المندات  جف ـــــــــ

 .“19-وال قازي الطبام لنا    اففا يش ا منا أ ي  مقاجفم جائحم كقياد

ــ ا عاي مما ذكي يعافأ ونق ي  الازاءات انفريايلم لم ن   - 44 ــم جلع ما لرفم يشـ ــاي الملياة اللاعـ واشـ
ننا  حاجم جلع التقامن والتناو  والتلاد ي ااية اللافق  ومياعاة حلق   ي  اكق  لفا آ اا جف افام   بامأ وي  

يم والم ــــــــــــتفَديم ع ع حد  ــــــــــــقاءأ وكذلك المنظمات الح قمام الدولام  انف ــــــــــــا  من جافأ الدول الم ــــــــــــتفد 
 والمنظمات غاي الح قمام.

زاءات المريو ــــم ع ع ياآل اا انف ــــافام ال ــــ بام ل ا  2000واعتييت األمم المتحدة يالرنا ي  عاي  - 45
ــاي  من   الدولأ اغم  ــــيعاتفا الت  ن  ــــك يافا عندما ل ق  ما س األمن نق من قيانا يمقجأ الرصــــا ال ــ
ماضا  األمم المتحدة. ومنذ ذلك الحانأ ل ـــــــنع ما س األمن جلع اطباق الازاءات يصـــــــقاة ملادة ل تل اا جلع 

 ييفع حد من اآل اا انف افام ال  بام.

لملياة اللـاعــــــــــــــم ي  ماـضا  األمم المتحـدة ن ينا ع ع ير جم ـافـام لريض جزاءات يو   وااحظ ا - 46
ــفد الماتم  النالم  اطباق الدول والمنظمات الدولام جزاءات  ــهأ لشـــــ جذ  من ما س األمن. وي  الققت فر ـــــ

ه افريايلــم ع ع فطــا  وا ــــــــــــــ أ وكضايا مــا ل ق  ذلــك يو  جذ  من ما س األمن يو يمــا يتاــاوز مــا لــلذ  يــ 
(أ يـإ   A/HRC/45/7الما س. وكمـا واي ي  اليقي المليا اللـاا الملـدي جلع ما س حلق  انف ـــــــــــــــا  )

ــا الازاءات اللطافام   الدول والمنظمات انق امام ن اطبق الازاءات المحدية األندان يح ــــــــأأ با اطبق يلقــــــ
لكضي اقاايا واريض ججياءات الحظي انقتـصاير والمال  والتااارأ يـقام عن ججياءات الـشام م يـصقاة يكضي ي  يو 

الااد النلا والشـــــحن والتحققات المصـــــيفام واللدمات انلكتيوفامأ ون  ججياءات لخ ـــــتنا  ي  انراذنا يازاءات 
 يحلق  انف ا . ا عام وقنلبفا جييا  متزايد ي  انمتضالأ ونق ما يؤ ي ع ع امت  ال  ا  الم تفديان 

ــاا  جائحم كقياد - 47 ــم ي  الازاءات انفريايلمأ ي   ــــــــــ أ اؤ ي ع ع حلق   19-واؤكد الملياة اللاعــــــــــ
ــ  والامفقاقم   ــتاابان )اناحاي اليو ـ ــفا الت  اتل ي ي  يتيات يخي . وكما ياحظ عدي من الم ـ ــا  فر ـ انف ـ

من المنظمات غاي الح قمام الت  امضا األل اء البقلارااقم( ومامقعم  -النيبام ال ـــقاقم وينزوقا )جمفقاقم 
ال ـــقيافاان(أ يإ  آ اا الازاءات انفريايلم اتراقم ي ـــبأ ادنقا األو ـــاع انقتصـــايلم ي  الب دا  الم ـــتفَديمأ  
وا ـتحالم  ـياء يو ا ـ ام المندات يو األغذلم يو األيوقم القـيواقمأ وازايد م ـتق  انييا  ي  انمتضال عندما  

اان والمؤ ــــ ــــات التناما م  كاافات الدولم الم ــــتفَديم القيا من افتفا  فظم الازاءاتأ حتع اييض المصــــ 
 ي  الحانت الت  ن اكق  يافا الكاافات المننام مداجم ي  ققائم الازاءات.
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 الجا حة في سياقحقوق اإلنسان المهأثرة بالجزاءات االنعرادية  - ألف 

ــاا   اعتين جما  الم ــــتاابان ويكدوا  - 48 ــياا ي   ــ ــحم نق يكضي الحلق  اقــ عمقما ي  الحق ي  الصــ
. وااحظ الملياة اللاعــــم ي  يع ع م ــــتق  لم ن ب قغه من الصــــحم البدفام والنل ام الذر  19-جائحم كقياد
من النفد الدول  اللاا يالحلق  انقتصــايلم وانجتمافام والضلافام لشــماأ ي  جم م يمقاأ   12اكر ه الماية 

ـاات الي ــــــــــــــ   والنمق الصــــــــــــــح  ل طرـا  والقـقاـلم من األمياض القـبائاـم والمتقلنـم والمفناـم  خرض منـدل وف
واألمياض األخي  وعاجفا وم ايحتفا  وافاام الظيون المقااام لكرالم حصقل الاما  ع ع اللدمات الطبام 

  12م والضلافام ي  الرلية والننالم الطبام ي  حالم الميض. واشــاي ال انم المننام يالحلق  انقتصــايلم وانجتمافا 
يشـــــــــل  الحق ي  التمت  يلع ع م ـــــــــتق  من الصـــــــــحم لم ن ب قغهأ جلع اقايي  ( 2000)   14من ان الفا الناي اقم  

ع ع المن قماتأ    قعــقل الماير وانقتصــاير والحصــقل الميايق وال ــ   واللدمات الصــحامأ يما ي  ذلك جم افام ال 
 لملبقلام والاقيةأ بقعرفا جزءا ن يتازي من عناعي ذلك الحق. ا تنايام جلع مناياي غاي اماازقم وإلع ا 

وبانما ا ــــــ م الملياة اللاعــــــم يل  اقتصــــــايات الدول الم ــــــتفَديم لم ن ي  اكق  يو ن  يالرنا ي   - 49
ازقد من جعاقم قداة الب دا  الم ـــــــتفَديم ع ع م ايحم    فريايلمحانت حيجمأ يإففا اصـــــــي ع ع ي  الازاءات ان

الاـائحـم. ف نض البـ دا  الم ــــــــــــــتفـَدـيم يقاجـه عـدي كرـاـلم عـدي المقظران الطباان اـلذين نـاجيوا جلع يول يكضي  
ــتليااا )جمفقاقم ينزوقا البقلارااقم( ــا ي  األيوقم والمندات الطبام الازمم لتشـــــــــلاا وعا    (31)ا ـــــــ وفلصـــــــ

  -مياض األخي أ يمـا ي  ذلـك فلا جمـدايات األك ــــــــــــــاان ويجفزة التنرس )جييا  )جمفقاقـم واأل 19-كقياـد
أ  (32)مامقعات ييوات الققالم )كقبا(و البقلارااقم(أ وكقبا(أ  -ان ـــــــــــامام(أ وال ـــــــــــقيا أ وينزوقا )جمفقاقم 

قي والكفيباء ومااف الشـيب أ كقبا( والقق(34)أ ال ـقيا (33)وقط  الغاااأ والبيمااات )الامفقاقم النيبام ال ـقاقم
 .(35)البقلارااقم(( -ومااف النظايم الصحام )الامفقاقم النيبام ال قاقمأ ينزوقا )جمفقاقم 

ــحام ي  جمفقاقم  - 50 ــااات جلع وجقي يزمم ي  فظاي اليعالم الصـــــــ ــمن الااقي األمم المتحدة ج ـــــــ واتقـــــــ
. والاقيأ وب ــــــــبأ األزمم انقتصــــــــايلم والازاءات انقتصــــــــايلم والمالام (36)2014ينزوقا البقلارااقم منذ عاي 

ي يا ــــــــــــتميااأ اراد منظمم ناقمن اايتس وواش يل    والتاااقم والازاءات المريو ــــــــــــم ع ع النلا الت  اخشــــــــــــده
ــابق أ  ــياات الرنزوق ام. وعاوة ع ع ذلكأ يإ    “اكاي اكق  مندومم”المطفياتأ يما ي  ذلك الصــ ــتشــ ي  الم ــ

ألغياض الصــــحام والنظايم لانا غ ــــا الادينأ ون  الق ــــا م الققائام الت  لالمااف الصــــالحم ل شــــيب و  فلا
 .(37)اقع  بفا منظمم الصحم النالمامأ يميا م تحاا

__________ 

 (31) Human Rights Watch, “Venezuela: urgent aid needed to combat Covid-19”. 

 من كقبا. 2020فا ا /يبيقا  6ا الم مؤاخم  (32) 

اايطم فلايم يل اء ال ـقيا أ وفلايم األل اء ال قيافاانأ وفلايم األل اء ال قيافاان ي  يييلنداأ واايطم األل اء ال قيافاان األميق اانأ و  (33) 
 ان ي  قطيأ واايطم المفناان الطباان ال قيافاان األ تيالاان.األل اء ال قيافا

 (.New Humanityمن منظمم انف افام الاديدة ) 2020فا ا /يبيقا  2ا الم مؤاخم  (34) 

 المقجفم من ال نضم الدائمم ل امفقاقم النيبام ال قاقم ي  جناف. 2020حزقيا /يقفاه  15المؤاخم  100/20المذكية اقم  (35) 

 Human Rights Violations in the Bolivarian Republicافظيأ ع ع  ــباا المضالأ مرق ــام األمم المتحدة لحلق  انف ــا أ   (36) 

of Venezuela: A Downward Spiral With no End in Sight   ازر. من النا انفك   45- 39(أ الصرحات  2018)حزقيا /يقفاه  

 Infection prevention and control during health care when coronavirus disease“منظمـــم الصــــــــــــــحـــم النـــالماـــمأ  (37) 

(COVID-19) is suspected or confirmed: interim guidance” منظمــم الصــــــــــــــحــم النــالماــمأ 2020حزقيا /يقفاــه  29أ  
“Critical preparedness, readiness and response actions for COVID-19: interim guidance” 24 / حــــــــزقــــــــيا 
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اخت اا  100وب ــبأ التداباي التلاادلم المريو ــمأ لم يت ــن ل امفقاقم النيبام ال ــقاقم ججياء  ــق   - 51
ام مـنذ بدالم الاـائحـمأ ونق عدي ن ل ر  لتلاام اطقا الميض. وقـناف  البـ د من  يقماـ  19-ل كشــــــــــــــل عن كقيـاد

. واؤير التــداباي الت  اؤ ي ي  قطــاع (38)عــدي وجقي األيوقــم وييوات الققــالــم والمنــدات الطباــم والبيامااــات
ــامم ياللطاعات األخي أ يما ي  ذلك الصـــــــــــحم  ــياا ج ـــــــــ والغذاء والتن ام.  الطاقم الكفيبائام جلع جلحا  ي ـــــــــ

ي  المائم   27,5كقباأ ي ك  اتم ن من  ـما  الحد األيفع من مناياي الحمالم الصـحامأ يلد خصـصـت  ويما
. وقراد م تأ مرق ــــــام حلق  انف ــــــا  ي  ال ــــــقيا  يل  (39)2020من مازافاتفا ل لطاع الصــــــح  ي  عاي 

من خدمات اليعالم الصــــــــحام األ ــــــــا ــــــــامأ ي  المائم يل  من الميايق الصــــــــحام الدي المامقعم الكام م  33
 .(40)ي  المائم منفا ن انما ع ع انلا  30 وي 

  -ومن بان النب ات الشــــــــــــديدة الت  احقل يو  مماا ــــــــــــم الحق ي  الصــــــــــــحم ي  جييا  )جمفقاقم  - 52
أ  (41)تفديمالبقلارااقم( وغاينا من الدول المـ ــــ  -ان ـــــامام( والامفقاقم النيبام ال ـــــقاقم وينزوقا )جمفقاقم 

اخذكي اللاقي المريو ـم ع ع  ـبا الحصـقل ع ع انحتاالاات مــــــــــــــــن النلد األجنب  يالدونا الازمم ن ـتاياي 
األيوقم والمندات الطبامأ وا ـتحالم ا ـتلداي األعـقل المصـيفام المامدة يو ججياء احققات مصـيفام. واؤير  

ــناا المندات الطبام حانت التلخاي والتكالاف المتزايدة لنم اات التحققا و  ــ ام المصــــــيفام جلع اااراع ي ــــ الت ــــ
ــاما ي  جمفقاقم ينزوقا البقلارااقم ــامأ ون  ــــ ــا ــــ ــ   األ ــــ . وييايت مامقعم من  (42)واألغذلم وغاينا من ال ــــ

ــقيافاان يل  اك رم ي ــــــطقافات األوك ــــــاان  ااارنت اااراعام  ”المنظمات غاي الح قمام الت  امضا األل اء ال ــــ
 ي  ال قيا . “يوناات 110يوناام جلع  55كبايام من 

ان ــــــــــــــاماـم(أ والامفقاقـم  -واراـد التلـااقي يـل  ينض المنـدات الطباـم واأليوقـم )جييا  )جمفقاقـم  - 53
النيبام ال ـقاقمأ وال ـقيا أ وكقباأ من بان ب دا  يخي ( لا ـت متاحم ل شـياء ع ع انلا  ي ـبأ عدي اقيي  

ان الدخقل ي  منامات م  يول و ـــــيكات م ـــــتفديم يو جحااي المصـــــاان  المقااي المالام يو ايض المصـــــنن
عن انذ  يإجياء التحققات المصـــــيفام يو الم الغم ي  اق ـــــا  فطا  الشـــــيو  المريو ـــــم ع ع التحققاتأ  
يقـــــــا عن ايض  ـــــــيكات يخي  ي  اكق  لييا ي  المنامات ي ـــــــبأ التلقن من الازاءات الت عام حتع 

 ي  الب دا  الم تفديم غاي مداجم ي  ققائم الازاءات )انييا  ي  انمتضال(.عندما اكق  الشيكات 

وقد يخياد يل  كقبا لم اتم نأ ي ــــــــــبأ الازاءات الت  يي ــــــــــتفا القنلات المتحدةأ من  ــــــــــياء يجفزة  - 54
ــتيا 19-التنرس اليئقر الازمم لم ايحم كقياد ــيكم ي  القنلات المتحدة ا ــ ــننمأ أل   ــ ــيكم المصــ فاأ  من الشــ

مما يي  يقاا جلع ان اق جما  الناقات التاااقم م  كقبا. واشـاي جمفقاقم جييا  ان ـامام جلع النقائق الت  
انتيض  ياء مندات التلديي والتنرس ولأ الناق  والل أ والتنظاي وغاينا من المندات الصادنفام  ويجفزة  

__________ 

  المـــذكية الشــــــــــــــرققـــم ”Human Rights Watch, “Venezuela: urgent aid needed to combat Covid-19  2020 يقفاـــه
 من ال نضم الدائمم لامفقاقم ينزوقا البقلارااقم ي  جناف. 2020يلاا/مايق  29المؤاخم  0116 اقم

 مقجفم من ال نضم الدائمم ل امفقاقم النيبام ال قاقم ي  جناف.ال 2020حزقيا /يقفاه  15المؤاخم  100/20المذكية اقم  (38) 

 المقجفم من ال نضم الدائمم لكقبا ي   قق يا. 252/2020المذكية اقم  (39) 

 .2020حزقيا /يقفاه  15باا  ملدي من م تأ مرق ام حلق  انف ا  ي  ال قيا أ  (40) 
ــااامأ و ـــ  م األعمال اللايقم واألمنامأ ولانم األعـــدقاء األميق ام القاقم المشـــتيكم الصـــاياة عن ميكز ال حق   (41)  ــاا ـ انقتصـــايلم وال ـ

المقجفـم من ال نـضم اـلدائمـم ل امفقاـقم  2020حزقيا /يقفـاه  15المؤاخـم  100/20  والمـذكية اقم 2020حزقيا /يقفـاه  15ل لـدمـاتأ 
 النيبام ال قاقم ي  جناف.

 المقجفم من ال نضم الدائمم لامفقاقم ينزوقا البقلارااقم ي  جناف. 2020يلاا/مايق  29اخم المؤ  0116المذكية الشرققم اقم  (42) 
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الم ــــــتمي ج ي ا ــــــتبدال الك عأ واألك ــــــام   التنرس الصــــــناع أ والتصــــــققي الملطن  وغ ــــــاا الك عأ والنا 
الغشــائام خاا  الا ــمأ واأل ــنم اليقمامأ والصــدمات الكفيبائامأ واراعا البقلاماياز الت ــ  ــ   يا ــتلداي جفزقم 
ــقفقغيافاا المحمقلمأ وانخت اااتأ واأليوات الققائام  ــ أ ومنظاا الحناية يالراديق ومندات ال ـــــ ــى الن  ـــــ الن ـــــ

 .(43)تلدممو مايات الايوة الم

وييايت التلااقي يلفه جي  ااماد  ـــت عشـــية عم ام احققا من مصـــين يافات ـــمق ي  بنما كا  من   - 55
ــافام ي  جمفقاقم ينزوقا البقلارااقم ــتلدامفا ألغياض جف ـــــــــــ . وعاوة ع ع ذلكأ مديت الرتية (44)المليا ا ـــــــــــ

يقمــاأ   45اقــم يو جلافــا من يقمان جلع الازمــم لتافاز التحققات المصــــــــــــــيفاــم من جمفقاقــم ينزوقا البقلارــا
 .(45)ي  المائم 10جلع  0,5ااارنت الي قي المصيفام من  كما

أ مننت المصــــــــــاان ي   ــــــــــقق ــــــــــيا احققات ابيعات جلع كقبا قدمتفا 2020وي  فا ــــــــــا /يبيقا  - 56
.  (46)بفدن م ايحم الاائحم Cuba-Asociación Suiza و Suiza-MediCubaالمنظمتا  ال قق يقتا  

ان ــامام( والامفقاقم النيبام ال ــقاقم وال ــقيا    -واراد الب دا  الم ــتفديم جماناأ يما يافا جييا  )جمفقاقم 
 وغايف من األمياض. 19-وكقباأ يفه من الم تحاا  ياء مندات لبام لنا  كقياد

اي النما ويعاق يلقــــام جعمال الحق ي  الصــــحم ي ــــبأ افلطاع الكفيباءأ يحاو لحقل ذلك يو   ــــ  - 57
البقلارااقم((أ وعدي   -ان ـــــامام( وينزوقا )جمفقاقم  -ي  الم ـــــتشـــــياات يصـــــقاة لباعام )جييا  )جمفقاقم 

 .(47)اقيي القققيأ ونق ما لمن  الناس من الذناب جلع الم تشياات وقحقل يو  ا تلداي  اااات ان نان

ييض ”أ ون  ــــاما ا ك الت  اخليا لغيض ج  الطاي  انقتصــــاير ألغ بام الازاءات األحايلم الاافأ - 58
ــغ  ــع قدا من القــــ ــقيا أ   -أ يؤير جلع افتفا  الحق ي  الغذاء )جييا  )جمفقاقم “يقصــــ ــامام(أ وال ــــ ان ــــ

البقلارااقم((أ كما ذكيت غالبام الافات الماا م يشـــــــــل    -والامفقاقم النيبام ال ـــــــــقاقمأ وينزوقا )جمفقاقم 
الغـذائاـم أل    الـدول الم ــــــــــــــتفـديـم  وقـد بـديت نـذف الحـالـم اخ مس يـالرنـا ي  الب ـدا  الت  انتمـد ع ع القاايات
ــقاقم ــا انمداي الغذائ  اللائمم )الامفقاقم النيبام ال ــ ــا ــ ــقيا    (48)الازاءات األحايلم الاافأ انطا  ــ وال ــ

ــبأ عدي كرالم انفتا  الزااع  والنلا   -وينزوقا )جمفقاقم  ــتلبا ي ـــــــــــ ــتحد  ي  الم ـــــــــــ البقلارااقم(( يو  ـــــــــــ
يل  اااراع اكالاف النلا والمنامات المصـــــــيفام وغاينا من   . واراد التلااقي(49))جمفقاقم ينزوقا البقلارااقم(

التـكالاف وافلـراض القاايات يؤير جلع اااـراع ي ـــــــــــــــناا األغـذـلم )الامفقاـقم النيبـام ال ــــــــــــــقاـقم(. وع ع فحق  

__________ 

 .2020حزقيا /يقفاه  15ايوي جمفقاقم جييا  ان امام وان الاافاأ المؤاخم  (43) 

ــااامأ و ـــ  م األعمال اللايقم واأل (44)  ــاا ـ منامأ ولانم األعـــدقاء األميق ام القاقم المشـــتيكم الصـــاياة عن ميكز ال حق  انقتصـــايلم وال ـ
 ل لدمات.

 المقجفم من ال نضم الدائمم لامفقاقم ينزوقا البقلارااقم ي  جناف. 2020يلاا/مايق  29المؤاخم  0116المذكية الشرققم اقم  (45) 

 المقجفم من ال نضم الدائمم لكقبا ي   قق يا. 252/2020المذكية اقم  (46) 

 (47) Human Rights Watch, “Venezuela: urgent aid needed to combat Covid-19”. 
المقجفم من ال نضم الدائمم ل امفقاقم النيبام ال ـقاقم ي  جناف  وباا  ملدي  2020حزقيا /يقفاه   15المؤاخم   100/20المذكية اقم   (48) 

 من م تأ مرق ام حلق  انف ا  ي  ال قيا .
 المقجفم من ال نضم الدائمم لامفقاقم ينزوقا البقلارااقم ي  جناف. 2020لاا/مايق ي 29المؤاخم  0116المذكية الشرققم اقم  (49) 
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يياي يه م تأ مرق ـام حلق  انف ـا  ي  ال ـقيا  يلقـاأ يإ  الازاءات انقتصـايلم ا ل  ي ـناا األغذلم  ما
 .(50)حتع ي  مق م جن  المحاعاا ميارنم جدام 

أ الرلية 14وقشــــــ ا حظي التمااز جزءام ن يتازي من مماا ــــــم الحق ي  الصــــــحم )التن اق الناي اقم  - 59
ــايا ي  12 ــا  الصـــــــــــــ  2020يلــاا/مــايق  29( والحق ي  الحاــاة. وقنيب باــا  ائاس ما س حلق  انف ـــــــــــــ

(A/HRC/PRST/43/1عن يالغ الل ق أل  جائحم كقياد )-اؤير جلع جيامم يوجه عدي الم اواة اللائمم   19
واراقمفاأ ولكنه لأل ــــل ن لنال  حبالم ي  الازاءات اللائمم والرن ام األحايلم الاافأ والمريو ــــم ع ع فحق  

ن اراقم المآ ـــــــ  المذكقاة يعافأ وبالتال  ي  المائم من الدول األعقـــــــاء ي  األمم المتحدةأ ازقد حالاا م 20
 يإففا اماز  د   ا  الب دا  الم تفديم.

ان ـــــــامام( وباااوس والامفقاقم النيبام ال ـــــــقاقم  -وييايت عدة جفات ماا م )جييا  )جمفقاقم  - 60
اــدنقا  البقلارـــااقــم( وفــاماباـــاأ وعــدي من المنظمـــات غاي الح قماـــم( ي   -وال ــــــــــــــقيا  وينزوقا )جمفقاقــم 

األو ـاع انقتصـايلم يؤ ي ال ايا  ـااا ع ع مماا ـم الحلق  انقتصـايلم وحلق  النماأ يما ي  ذلك الحق ي   
أ  النفد الدول  اللاا يالحلق  انقتصـــايلم وانجتمافام والضلافامم ـــتق  معاشـــ  منا ـــأ والحق ي  النما )

 .(51)(11 و 6الماياا  

أ يمــا ي  ذلــك المن قمــات  (52)المن قمــات يواام نــامــام ي  م ــايحــم الاقائ وقؤير الحصــــــــــــــقل ع ع  - 61
ــائا النا  . غاي ي  المليا اللاا ياحظ ي  الماتم  النالم  (53)المتن لم ياألعياض والتشـــــــــــلاا وو ـــــــــ

ييكز ي  منظمه ع ع التزاي الدول يقـــــــما  القعـــــــقل جلع المن قمات ياخا كا ب د ع ع حدةأ بانما التداباي 
وغاينا من المن قمات   19-امن  اعالا الدول الم تفديم من القعقل جلع المن قمات ذات الص م بــكقيادالت  

 الحاققم اظا ينادة عن األفظاا.

  19- ج  ي ي الازاءات األحايلم الاافأ ع ع  ــــبا الحصــــقل ع ع المن قمات ي   ــــاا  جائحم كقياد  - 62
ي  خدمات انفتيفت التاااقم يو اليب  انلكتيوف أ ع ع   ذو  ــلان. يا لم ن ا ــتلداي اللدمات والبيامااات

أ حتع ي  األفشـطم غاي التاااقمأ فتاام ناراقات اللدمم )يالن ـ م لمن لعاش من الناس ي  (54) ـباا المضال
ان ـامام( والامفقاقم النيبام ال ـقاقم وجمفقاقم كقاقا الشـنبام الدلمليالام والليي( يو من   -جييا  )جمفقاقم 

أ حتع لااصـانت والتن ـاق بان األل اء لت ايل خبياافم يشـل  األعياض (55)ال اشـيقنات القنلات المتحدةخ
__________ 

 باا  ملدي من م تأ مرق ام حلق  انف ا  ي  ال قيا . (50) 

 المقجفم من ال نضم الدائمم لباااوس ي  جناف. 2020حزقيا /يقفاه  17المؤاخم  16/721-02المذكية اقم  (51) 

: خبياء حلققاق  يولاق  يدعق  الح قمات جلع انزقز وحمالم القعـــــقل جلع المن قمات ي ناء 19-كقياد”)مرق ـــــام حلق  انف ـــــا أ   (52) 
 OHCHR, “COVID-19: Governments must promote and protect( 2020آذاا/مــااس  19أ “جــائحــم يايوس كقاوفــا

access to and free flow of information during pandemic – international experts”, 19 March 2020. 

: م اياة اناو  عالمام لت ـــــــــيق  وااية التطققي وانفتا  والتقزق  19-القعـــــــــقل جلع م ـــــــــيع ييوات كقياد”)منظمم الصـــــــــحم النالمامأ  (53) 
 WHO, “Access to( 2020فا ـــــــا /يبيقا    24أ  “19-وال لاحات الاديدة لمقاجفم كقيادالمنصـــــــل لق ـــــــائا التشـــــــلاا والنا  

COVID-19 tools (ACT) accelerator: a global collaboration to accelerate the development, production and 

equitable access to new COVID-19 diagnostics, therapeutics and vaccines”, 24 April 2020. 

الـذر ينا ع ع ااماـد ممت كـات ينض  13685ميق اـمأ م تـأ ميال ـم األعــــــــــــــقل األجنباـمأ األمي التنراـذر اقم القنلـات المتحـدة األ (54) 
اصـــــــــــــــديي ينض اللــدمــات  - 9األ ــــــــــــــلــاا وحظي ينض المنــامات فامــا يتن ق يمنطلــم الليي ي  يوكيافاــا: التيخاا النــاي اقم 

 (أ الرلية )ي(.2014كافق  األول/يل مبي  19و  بفا )والبيامااات ذات الص م ياناصانت اللائمم ع ع انفتيفت الملذ

 .2020فا ا /يبيقا  13(أ اعت ااا من Zoom) “زوي”من  يو  خدمم بيفام   12الرلية  (55) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/PRST/43/1
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ــائا النا  ــري عائلا (56)والتشــــلاا وو ــ ــايات وال ــ . وي  حان لم ن ي  اكق  اللاقي الت  اخريض ع ع التل ــ
ابان ي  جااحم جم افام القعــــقل  أ يلد (57)لحقل يو  الحصــــقل ع ع المن قمات ي  غاي زمن الاائحم يلقــــا

المرتقة جلع المنصــــــــــــات انلكتيوفام يمي حاقر ي  ظيون الاائحم. ينرس اللاقي التقــــــــــــ  حظي اصــــــــــــديي  
 .(58)التكنقلقجااأ م  يففا  يواقم لندي من األمقا منفا ما حات األ نم الملطعام ويجفزة التنرس

الذر  - “زوي”يوفام يلقــــاأ ون  ــــاما بيفام  وقد مخننت ب دا  يخي  من ا ــــتلداي المنصــــات انلكت - 63
اقتية بيفام  األمم المتحدة انفمائ  ا ـــتنماله ألغياض ا ـــمام. وفتاام لذلكأ كا  ع ع األمافم النامم لألمم  
المتحدة ي  ا ـتضمي ي  و ـ  منصـم خاعـم لألمم المتحدة. وقد اراو ـت ينض الب دا  )وبلاعـم باااوس(  

. وقد يياد يل  اعالا جمفقاقم جييا  ان ــــــــــــامام (59)قل ع ع ي ــــــــــــاس  نائ ع ع الحصــــــــــــقل ع ع جذ  يالدخ
ــقل ع ع المن قمات المتن لم ي قياد ن ــتطانق  الحصـــ ــبأ اليقايم   19-ل ـــ ــهأ حتع من الح قممأ ي ـــ ويعيا ـــ

ــفا غقغا ع ع بيفام   ــامام( AC19الت  اري ـ ــتحد ته جمفقاقم جييا  ان ـ . ولم يتم ن (60))ونق اطباق ا ـ
( ينـد ي  فخلـا اللـايوي الـذر اقجـد ع اـه PubMedي  الب ـد من الـدخقل جلع ققاعـد الباـافـات الطباـم ) األل ـاء

. واشـاي جمفقاقم ينزوقا البقلارااقم جلع جعاقم الحصـقل ع ع المن قمات الت  كافت ابو ع ع (61)جلع غقغا
ي  المائم من   43ا أ الت  كافت امضDirecTV Venezuela ــا ــات الت رزقق  ي ــبأ اققل اشــغاا  ــيكم 

 .(62)2020ال ق أ وذلك ي بأ الازاءات الت  يي تفا القنلات المتحدة ي  يلاا/مايق 

ومن النب ات األخي  الت  احقل يو  الحصـــــقل ع ع المن قمات عدي كرالم ييا حصـــــقل األيياي  - 64
ــالازاءات  ل ع ع التياخااأ  انياا  ي  ققائم الازاءاتأ وآلاـــات الحصــــــــــــــق  -ع ع المن قمـــات المتن لـــم يـ

ألففا لا ـــت  ـــرايم يما فاه الكرالم. ونذا يؤير عاية جلع  -وانعراءات أل ـــ اب جف ـــافامأ والمنقفم انف ـــافام  
انييا  ي  انمتضال من جافأ الافات الراع م اللاعـــــــــــــم حتع وإ  لم الم الدول مصـــــــــــــدا الازاءات يريض  

 جزاءات محدية.

ان ــــــــــامام( وال ــــــــــقيا  وينزوقا   -ن ام ي  جييا  )جمفقاقم وقخ ــــــــــتشــــــــــفد يافتفاكات الحق ي  الت - 65
البقلارااقم( ي ـــــبأ ا ـــــتحالم ا ـــــتلداي المنصـــــات ع ع انفتيفت ألغياض ان امامأ وع ع المد    -)جمفقاقم 

الطققاأ فظيا لتدنقا الحالم انقتصـــــايلم. ويياي م تأ مرق ـــــام حلق  انف ـــــا  ي  ال ـــــقيا  يل  الازاءات 
ــ  كقياد األحايلم الاافأ ــاا  ارشــــ ــم ي   ــــ اؤ ي ع ع األاج  ع ع انلتحا  يالمدااس وع ع   19-المريو ــــ

 .(63)زقاية مندل الت يب من المدااس

__________ 

الذر للقــــــ  بتاماد ممت كات ينض األ ــــــلاا ي  القنلات المتحدة وقققل يخقلفم   13606القنلات المتحدةأ األمي التنراذر اقم  (56) 
 فا ـــــا /  22ما يتن ق يافتفاكات ج ـــــامم لحلق  انف ـــــا  من جافأ ح قمت  جييا  و ـــــقاقا عن ليقق اكنقلقجاا المن قمات )جلافا فا
 (.2012يبيقا 

 المقجفم من ال نضم الدائمم لباااوس ي  جناف. 2020حزقيا /يقفاه  17المؤاخم  16/721-02المذكية اقم  (57) 

 المقجفم من ال نضم الدائمم ل امفقاقم النيبام ال قاقم ي  جناف. 2020حزقيا /يقفاه  15المؤاخم  100/20المذكية اقم  (58) 

 المقجفم من ال نضم الدائمم لباااوس ي  جناف. 2020حزقيا /يقفاه  17المؤاخم  16/721-02المذكية اقم  (59) 

  امام.المقجفم من جمفقاقم جييا  ان 2020آذاا/مااس  12الي الم المؤاخم  (60) 

 .2020حزقيا /يقفاه  15ايوي جمفقاقم جييا  ان امام وان الاافا المؤاخم  (61) 

 المقجفم من ال نضم الدائمم لامفقاقم ينزوقا البقلارااقم ي  جناف. 2020يلاا/مايق  29المؤاخم  0116المذكية الشرققم اقم  (62) 

  .باا  ملدي من م تأ مرق ام حلق  انف ا  ي  ال قيا (63) 
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و ـــــــــايا ع ع فرس ما  ـــــــــاات ع اه الباافات المذكقاة يعاف الصـــــــــاياة عن م ـــــــــؤول  األمم المتحدة  - 66
ــقاقم  -ومنظمم الصـــــحم النالمامأ اي اناحاي اليو ـــــ  وإييا  )جمفقاقم  ان ـــــامام( والامفقاقم النيبام ال ـــ

البقلارااقم( وكقبا وفاماباا يل  ا ـــــتحالم الحصـــــقل ع ع ما ي زي من ييوقم واعالم لبام   -وينزوقا )جمفقاقم 
أ وكذلك ألولاك  19-وغذاء ولاقم كفيبائام ووققي اؤير جلع افتفا  الحق ي  الحااة ل مصــــابان يميض كقياد

ل ع ع الم ـاعدة الطبام واأليوقم ونم لنافق  من يمياض يخي أ يو الذين لنافق   الذين ن ل ـتطانق  الحصـق 
من  ــــقء التغذلم يو ن للداو  ع ع الذناب جلع الم ــــتشــــياات ي ــــبأ عدي اقيي المال يو القققي يو أل ــــ اب 

ــ  ل رلية (64)يخي   ــا   ل انم المننام يحلق  ان (2019) 36من التن اق الناي اقم  7  ونذا افتفا  وا ـــــــــ ف ـــــــــ
ــل  الحق ي  الحااة ما لم ن اققنه ”أ والرلية اط أ من الدول احتياي الحق ي  الحااة وكرالته  ـــــــــــــد (65)يشـــــــــــ

 .“يش ا منلقل من يخطاا ويو اع مماتم لم ن ي  اؤير جلع يلدا  الحااة

 ن لشــــــــــــــاي جلع ي ي الازاءات األحـايلـم الاـافـأ 36وقنتين المليا اللـاا يـل  التن اق النـاي اقم  - 67
منالام  ”ع ع التمت  يالحق ي  الحااة. وي  الققت فر ــهأ يإ  األ ــ اب المذكقاة يعاف انق  قداة الدول ع ع 

الظيون انجتمافام النامم الت  قد ات ــــــبأ ي  يخطاا م ا ــــــية افدي حااة األ ــــــلاا يو امننفم من التمت   
افدي الحااةأ ... وافتشـــاا الاقع و ـــقء التغذلم افتشـــاا األمياض الت  ”أ يما ي  ذلك “يحلفم ي  الحااة ي يامم

... ع ع ال ـــــ     كرالم جم افام حصـــــقل األ ـــــلاا يو  الخاي”و  “والرلي المدق  والتشـــــيي ع ع فطا  وا ـــــ 
  “ واللدمات األ ــا ــام مضا الغذاء والماء والملو  واليعالم الصــحام والطاقم الكفيبائام وخدمات الصــين الصــح  

ــايات انتفك الحق ي   26الرلية  أ 36)التن اق الناي اقم   ــم ع ع التل ــ ــا يل  اللاقي المريو ــ (. واراد التلااقي يلقــ
 .(66)الحااةأ عندما ن لم ن النضقا ع ع يفقاع محدية من اليعالم الطبام جن ي  الب د الم تفَدن يالازاءات 

احـام النم ـامأ يإ   وقن غ  ي  يؤخذ ي  انعتـ اا ي  يـاات يخي  من الحلق  اـتل ي يلقــــــــــــــا. ومن النـ  - 68
ــابق  وانخت ااات واأليوات القالام ل ـــ ا  الب دا    ــبا الحصـــقل ع ع األيوقم والمااف والغذاء والصـ عدي اقيي  ـ
الم ــتفديمأ ون  ــاما أل ــد الراات  ــنراأ لانا نؤنء ال ــ ا  يتققنق  جم افام القياة  و مم من يي  ي  نذا  

أ الت  افدن جلع ن النفد الدول  اللاا يالحلق  المدفام وال ــاا ــامم 7لشــ ا انذي ام أل  فاه افتفاكا ل ماية 
الت  ا ـــــبأ ل قـــــحام منافاة  ”أ يما ي  ذلك حظي األينال “عـــــق  كيامم الريي و ـــــامته البدفام والنل ام منام ”

ع . واشــــاي جمفقاقم جييا  ان ــــامام جلع ظيون األلم وانكتااب النر ــــ  الت  لناف  منفا المي ــــ (67)“عل ام
اآلخيو  اـلذين لـنافق  من يمياض مزمـنم أل  الازاءات امن  الح قـمم من  ــــــــــــــياء األيوـقم والمـندات الازـمم  

 .(68)لتلياف األلم

وفتاام لذلكأ ا ـنع ينض الب دا  الم ـتفَديم يالازاءات جلع وعـل اطباق الازاءات انفريايلم ي   - 69
تلداي األغذلم والم ـــتحقـــيات الصـــادنفام كل ـــ حم  ا ـــ ” ـــاا  الاائحم يلفه جيقمم  ـــد انف ـــافام من خال 

ــد المـدفاان البقلاـرااـقم((أ يو انـياية الامـافـام  -ان ــــــــــــــامـام(أ ينزوقا )جمفقاـقم  -)جييا  )جمفقاـقم  “ ــــــــــــ

__________ 

 المقجفم من كقبا. 2020فا ا /يبيقا  6الي الم المؤاخم  (64) 

 من النفد الدول  اللاا يالحلق  المدفام وال اا ام. 6نذا ان اق ع ع الماية  (65) 

 المقجفم من ال نضم الدائمم لباااوس ي  جناف. 2020حزقيا /يقفاه  17المؤاخم  16/721-02المذكية اقم  (66) 

ــل  الماية  (1992)  20اقم التن اق الناي  (67)  ــا  يشـــ ــام   7ل انم المننام يحلق  انف ـــ ــاا ـــ من النفد الدول  اللاا يالحلق  المدفام وال ـــ
 .5 و 2)حظي التنذيأ يو غايف من  يوب المنام م يو النلقبم اللا ام يو الاجف افام يو المفانم(أ الرلياا  

 .2020حزقيا /يقفاه  15وان الاافا المؤاخم ايوي جمفقاقم جييا  ان امام  (68) 
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)الامفقاـقم النيبـام ال ــــــــــــــقاـقمأ كقـبا(أ ي  افتفـا  لمـبدير عـدي الـتدخـا ي  الشــــــــــــــؤو  اـلداخ ـام لـ دول األخي   
 ان امام(أ الامفقاقم النيبام ال قاقم(. -)جييا  )جمفقاقم والت اور ي  ال ااية 

ــا  المـتل ية يريض الازاءات المحـدية األنـدان ذات ينمـام ي   - 70 واظـا يـاات يخي  من حلق  انف ــــــــــــ
 ـاا  الاائحم كذلك. واشـاي الملياة اللاعـم جلع ي  الحق ي  محاكمم عايلمأ يما ي  ذلك مناياي المحاكمم  

افقفامأ يخنتفك من خال ييض الازاءات المحدية األندانأ جذ ن اخنلد ج  ــــات ا ــــتماع ي   ويق األعــــقل الل
 .(69)المحاكم وبالتال  لخمن  األيياي من حمالم يفر فم

  -ان ـــامام(أ ال ـــقيا أ ينزوقا )جمفقاقم  -ومما يخب غ عنه يلقـــا يصـــرم عامم )جييا  )جمفقاقم  - 71
(أ كقبا( ي  المصــاعأ انقتصــايلم الت  يزقد من اراقمفا اطباقخ الازاءات انفريايلم وظيونخ الاائحم  البقلارااقم

لتنمام. واترق الملياة اللاعـــــــــــــم م  من انق  الحلق  الرييلم وكذلك الحلق  الامافامأ يما ي  ذلك الحق ي  ا 
 . ( 70) يي  ي  فلا المقااي يزقد من التح م الح قم  ون لل ا منهأ وققيي يا ام خص م ل ر اي 

 
 العئات السكانية األشد ضععًا المهضررة م  الجا حة -باء  

ــم ي  جـائحـم كقياـد - 72 منظمفـا  أ ون  من حـانت الطقاا أ ـقد ي يت ي  19-ااحظ الملياة اللـاعــــــــــــ
ع ع الراات الت  ن  يالرنا األكضي  ـــــــــــنرامأ وقيج  ذلك ي  كضاي من األحاا  جلع عدي اقيي المقااي المالام 

ــ ب  ع ع جما  ياات (71)الازمم ــاف  ال ــــــــــ . وابان الييوي القااية من الدول وغاينا من الكاافات األ ي انف ــــــــــ
يلم وانجتـمافـام والضلافام من الراات القــــــــــــــعارم ي   األيياي الذين اعتبيافم ال اـنم المننـام يالحلق  انقتصــــــــــــــا

أ والم ــنق   (72): الن ــاء واأللرال )جمفقاقم ينزوقا البقلارااقم(14من ان الفا الناي اقم  26جلع   21الرليات 
ان ــــــامام(أ ال ــــــقيا أ ينزوقا   -واأل ــــــلاا ذوو انعاقمأ وكذلك المفاجيو  والاجاق  )جييا  )جمفقاقم 

أ واأل ــــــــــــــلـاا من  (73)البقلارـااـقم((أ واأل ــــــــــــــلـاا المحتازو  )جمفقاـقم ينزوقا البقلارـااـقم( -)جمفقاـقم 
ان ــــــــــــــامـام(أ   -المـنالق الم تظـم ذات الدخا المنلرض يو الـنام ق  لح ــــــــــــــابفم اللـاا )جييا  )جمفقاقم 

   )فاماباا(.يو من نم با ملو  (75)أ واأل لاا النال ق  عن النما(74)البقلارااقم(( -ينزوقا )جمفقاقم 

ومن المق ق جادا ي  حيكات الفاية واديلات الاجاان الحالام الت  فشــــلت عن األزمات ال ــــاا ــــام  - 73
ــايـلم يو غاينـا من األزمـات لم ن ي  ارـاقمفـا الازاءات الت  اخريض ع ع البـ دا    يو انجتمـافـام يو انقتصــــــــــــ

__________ 

 Peter Wallensteen and Carina  وافظي: 1-5( الصـــــــــــــــايا عن الامعاـم البيلمـافاـم لما س يواوبـاأ الرلية 2008) 1597اللياا  (69) 

Staibano, eds., International Sanctions: Between Words and Wars in the Global System (London, Routledge, 2005) . 

 . القاقم المشتيكم الصاياة عن ميكز ال حق  انقتصايلم وال اا ااامأ و   م األعمال اللايقم واألمنأ ولانم األعدقاء األميق ام ل لدمات  (70) 

   جناف.المقجفم من ال نضم الدائمم لامفقاقم ينزوقا البقلارااقم ي 2020يلاا/مايق  29المؤاخم  0116المذكية الشرققم اقم  (71) 

ان ــامام(أ والامفقاقم النيبام ال ــقاقمأ وينزوقا   -مامقعم من المنظمات غاي الح قمام امضا يل اء  ــقيافاانأ وإييا  )جمفقاقم  (72) 
 البقلارااقم(أ وفاماباا. -)جمفقاقم 

 (73) Human Rights Watch, “Venezuela: urgent aid needed to combat Covid-19”. 

المقجفم من ال نضم الدائمم لامفقاقم ينزوقا البقلارااقم ي   2020يلاا/مايق   29المؤاخم  0116الميج  فر ــه  والمذكية الشــرققم اقم   (74) 
 جناف  وا الم مقجفم من مؤ  م ”ماعت“ ل  اي والتنمام وحلق  انف ا .

 ال نضم الدائمم لباااوس ي  جناف.المقجفم من  2020حزقيا /يقفاه  17المؤاخم  16/721-02المذكية اقم  (75) 
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وم  عقية  (76)يان الرنزوق اان جلع كقلقمبـااالت  لري منفـا المفـاجيو  يو الاجاق أ كمـا حـد  م  نيوب ما
وخامـام بقجـه  19-. وقـد كـا  ي ي جـائحـم كقياـد(77)ماـات اآلنن من األيغـا  من جمفقاقـم جييا  ان ــــــــــــــاماـم

. ولاس ننا  يالقــــــــــيواة ما ل را (78)خاا ي  ك تا الدولتان الم ــــــــــتفديتانأ مما ي ــــــــــفم ي  حيكات الفاية
البقلارااقم( عندما  -ان امام( وينزوقا )جمفقاقم  -من جييا  )جمفقاقم  حلق  انف ا  لأل لاا الرااقن

لنبيو  الحدوي جلع ب دا  يخي   ي م اتقيي ل نديد من الرنزوق اان الذين ييوا جلع كقلقمباا جم افام الحصـــــــــــقل  
جمفقاـقم  ي  كقلقمبـاا ـقد يي  جلع عقية ال نض جلع 19-ع ع اليعـاـلم الصــــــــــــــحـامأ كمـا ي  اـراقم يزمـم كقيـاد

 .(79)ينزوقا البقلارااقم

-وااحظ الملياة اللاعــم يفه فظيام ل تيكاز ي ــا ــا ع ع اقزق  المقااي الازمم لنا  مي ــع كقياد - 74
والنلا الحاي ي  انمدايات واأليوقمأ جلع جافأ اللاقي المريو ـــــــــــــم ع ع الشـــــــــــــحن ي ـــــــــــــبأ الازاءات  19

ياض مزمنم نم من بان الراات األكضي  نرامأ جذ احد ت التلااقي  انفريايلمأ يبدو ي  األ لاا المصابان يلم
 -وينزوقا )جمفقاقم  (80)ان ـامام( وال ـقيا  -عن زقاية ي  مندنت القفاات ي  كا من جييا  )جمفقاقم 

أ ن  ـــــاما ي  عـــــرقن المي ـــــع الذين لحتاجق  جلع غ ـــــاا الك ع يو زاع األعقـــــاء يو ير (81)البقلارااقم(
 آخي من الناجات الطبام المنلدة.عا  

ــاا  - 75 ــتفَديم يالازاءات الذين كافقا ي  اللاا  ي  بدالم افتشــــــــ ــا ي  مقالن  الب دا  الم ــــــــ وقبدو يلقــــــــ
الاائحم كافت حااافم وعـــــــــحتفم مني ـــــــــتان ل لطي أل  الازاءات المريو ـــــــــم ع ع  ـــــــــيكات النلا مننت  

ــنفم ي  ظيون غ ــببت ي  و ـــــ ــم ع ع (82)اي مقااامجعايافم جلع ب داففم يو ا ـــــ . وقد حالت اللاقي المريو ـــــ
النـلا الاقر ي  الامفقاـقم النيبـام ال ــــــــــــــقاـقم يو  نبق  الطـائيات ي  المطـااات األواوبـام نعـاية المقالنان  

 .(83)ال قاقان الذين الطنت بفم ال با ي  اللاا 

__________ 

 (76) Stephanie Nebehay, “Venezuela exodus set to top 5 million as long-term needs grow, officials say” Reuters, 

23 October 2019. 
 (77) Frud Bezhan, “Afghanistan, the ‘unintended casualty’ of U.S. sanctions on Iran,” Radio Free Europe/Radio 

Liberty, 14 August 2018  و  International Organization for Migration (IOM) , “Return of undocumented 

Afghans: weekly situation report, 8–14 March 2020", ReliefWeb, 19 March 2020 و  Radio Free 

Europe/Radio Liberty, “Over 400,000 Afghans returned home From Iran, Pakistan, says migration 

organisation,” 31 October 2019. 

 (78) Kourosh Ziabari, “COVID-19 has forced Afghan refugees in Iran to flee back to Afghanistan”, Responsible 

Statecraft, 20 April 2020. 

 (79) Norwegian Refugee Council, “Covid-19 forces migrants and refugees back to crisis-ridden Venezuela”, 

7 April 2020. 

فلايم يل اء ال ـــــــــقيا أ وفلايم األل اء ال ـــــــــقيافاانأ وفلايم األل اء ال ـــــــــقيافاان ي  يييلنداأ واايطم األل اء ال ـــــــــقيافاان األميق اانأ  (80) 
 المفناان الطباان ال قيافاان األ تيالاان. األل اء ال قيافاان ي  قطيأ واايطم واايطم

المقجفم من ال نضم الدائمم لامفقاقم ينزوقا البقلارااقم لد  م تأ األمم   2020يلاا/مايق  29المؤاخم  0116المذكية الشــــــــــرققم اقم  (81) 
 المتحدة والمنظمات الدولام األخي  ي  جناف.

 الميج  فر ه. (82) 

 المقجفم من ال نضم الدائمم ل امفقاقم النيبام ال قاقم ي  جناف. 2020حزقيا /يقفاه  15المؤاخم  100/20المذكية اقم  (83) 
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البقلارااقم(    - ل قاقم )جمفقاقم ان امام( والامفقاقم النيبام ا   - وقد حديت كا من جييا  )جمفقاقم  - 76
 البقلارااقم( وفاماباا األلراَل كقاحدة من يكضي الراات ال  افام اقياام.   - وال قيا  وينزوقا )جمفقاقم 

وقــد اعتييــت األمم المتحــدة والمنظمــات الــدولاــم األخي  ميااا يــإم ــافاــم اقــــــــــــــيا الميية من الننل   - 77
ــاا  الاائحم . وم   (85)الم كضايا ما اراقمفا المشــــــــاكا المتن لم يإمدايات يالماافأ ون  ح(84)الان ــــــــاف  ي   ــــــ

ذلكأ يياد يفه ي ــبأ اراقم المشــاكا انقتصــايلم الناجمم عن الازاءات انفريايلم ي   ــاا  الاائحمأ ما يتات 
طاع غاي  الحلق  انقتصــــــــايلم وحلق  النما القاج م ل ميية اتل ي يصــــــــقاة متزايدةأ جذ الميية انما يكضي ي  الل

. وقــد ييــايت الم ــاياة (86)الي ــــــــــــــم  يو النمــا الحي واتنيض لملــالي عــالاــم من التمااز ي  ماــال النمــا
ان ــتيااااام ل ميية ي  اللي  األييقل  يل  نذف الحالم اخفاأ يا ــا خصــ م لااااا يال شــي ولم ــتققات متزايدة 

 من الرلي وعدي الم اواة ي  يو ا  الن اء.
 

 اإلنسان لألفراد م  بلدان ثالثةحقوق  -جيم  
ــم ي  مقالن  البـ دا  الـضالـضم لم ن ي  يـتل يوا ـيالازاءات انفريايـلم  ــــــــــــــقاء  - 78 ااحظ الملياة اللـاعــــــــــــ

يصــــــــقاة م ا ــــــــية يو غاي م ا ــــــــية. واتن ق اآل اا الم ا ــــــــية يحانت النمال المفاجيقن والاجاان ي  الب دا   
فم من بان الراات األكضي  ـنرا ي  مقاجفم األزمم انقتصـايلم والصـحام الم ـتفَديم يالازاءاتأ الذين يبدو يف

ييـغاف  ممن كافقا قد ا ــــــــــــــتليوا يالرـنا   350  000المـتدنقاة. وقد ييايت المنظـمم الدولـام ل فاية ي  يكضي من 
. (87)2020ي  جمفقاقم جييا  ان ـــــــــــامام ل ـــــــــــنقات عايوا جلع ب دنم بان كافق  الضاف /ينايي وحزقيا /يقفاه  

ووايت ان ـــــااة ميااام جلع الازاءات الت  اري ـــــفا القنلات المتحدة بقعـــــرفا ال ـــــبأ اليئا ـــــ  لتدنقا الحالم 
 .(88)انقتصايلم ي  جمفقاقم جييا  ان امام وعقية األيغافاان جلع ب دنم

ــاا الاائحم ي يخ الازاءات انفريايلم ع  - 79 ــاا  افتشـــــ ع حلق   ومن األمقا األخي  الت  لقحظت ي   ـــــ
ــباا المضالأ خرقــــت الازاءات الت   ــايلم. ين ع  ــ ــا ا ــــطيايات اقتصــ مقالن  الدول الضالضم الت  اقاجه يلقــ
يي ــــتفا القنلات المتحدة ع ع جمفقاقم ينزوقا البقلارااقم من  ــــحنات ينزوقا من النر  والمنتاات النرطام  

.  (89)(PetroCaribe)النر  الكااقب    المقجفم احت  ــــــيو  خاعــــــم جلع يول كااقبام يخي  ي  جلاا اارا 
األخي أ وغالباتفا ب دا  فامامأ  ت تلدي النر  الملرض ال ني يو اناد بانه يل ناا   17وكافت الب دا  الــــــــــ 

ال ــــــــــق أ م  ا ــــــــــتلداي الم ا ــــــــــأ المالام النااام عن ذلك ي  اطققي فظمفا الصــــــــــحامأ جلع جافأ التن ام 
األخي أ ي  حان كافت جمفقاقم ينزوقا البقلارااقم  ــــــــتحصــــــــا ع ع    واللطاعات انجتمافام ان ــــــــتيااااام

 جمدايات مضا الغذاء والدواء.

__________ 

 (84) United Nations Population Fund, “Gender equality and addressing gender-based violence (GBV) and 

coronavirus disease (COVID-19) prevention, protection and response”, 23 March 2020. 

 باا  ملدي من م تأ مرق ام حلق  انف ا  ي  ال قيا . (85) 

 جيايات يشل  ال قيا  وايت من    م الم اياة ان تيااااام ل ميية ي  اللي  األييقل أ ون     م جق امام لمنظمات حلق  الميية. (86) 

 (87) IOM, “Return of undocumented Afghans: weekly situation report, 21–27 June 2020”, ReliefWeb, 2 July 2020 . 

 (88) Stefanie Glinsk, “US-Iran tensions fuel Afghan returns”, New Humanitarian, 06 February 2020 ; Nabila 

Ashrafi, “Numbers spike of Afghan migrants returning from Iran: IOM”, Tolo News, 27 November 2019, 

edited 27 November 2019. 

 المقجفم من ال نضم الدائمم لامفقاقم ينزوقا البقلارااقم ي  جناف. 2020يلاا/مايق  29المؤاخم  0116المذكية الشرققم اقم  (89) 
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واشـــــــــــــاي فاماباا جلع النأء القاق  ع ع الدول غاي الم ـــــــــــــتفَديم يالازاءات والت  الدي المنقفم جلع  - 80
.  (90)ايات ا ك الدولالدول الم ـــــــتفديم يالازاءات واتلا ـــــــم مقااينا منفاأ فظيا أل  الازاءات القض اقتـصــــــ 

واشــاي كقبا جلع ا ــتحالم ا ــتلداي اعالا الب دا  الضالضم ل منتاات الطبام الصــادلام والناجات الطبام الت  يتم 
اطققينا ي  كقبا خال الاائحمأ أل  الازاءات الت  يي ـــــــــــتفا القنلات المتحدة ي ـــــــــــريت عن ظفقا عقائق  

 .(91)احقل يو  ذلك

ــا يل   - 81 ــايم جلع المؤ ـــــــــ ـــــــــات  ويياد يلقـــــــ حلق  اعالا الب دا  الضالضم اتل ي يالازاءات الت عام. ف ان ـــــــ
انفـ افامأ امتن  الـشيكات والمصاان الت  ايغأ ي  انحتراب يلداافا ع ع القعقل جلع انقتصاي النالم  عن 

ــفا لنلقبات مغ ظمأ مضا الماحلم الانائام يو ال  ــافام ي ــــبأ خطي اني ــ ــان لمدي مطقلم  الدلم المنقفم انف ــ  ــ
ــافام ع افا ي   ( 92) الغيامات الضلا م  يو  ــقاقم يلفه حتع وكانت األمم المتحدة انف ـــــــ . واراد الامفقاقم النيبام ال ـــــــ

الخذ ي  انعت اا الازاءات انفريايلم الت  اري ــــــــــفا القنلات المتحدة واناحاي األواوب  عند جلصــــــــــال المنقفم  
ــافام جلع الب د  ظمات حمالم حلق  انف ــــــــا  جلع وققع افتفاكات متكياة ل حلق  يو يعمال  . واشــــــــاي من ( 93) انف ــــــ

 افتلامام اطال من للقي من األيياي والمنظمات بتمققا يو جلصال ال    الازمم لت بام انحتااجات انف افام. 

ــم عـدي وجقي ير ي ــــــــــــــس ـقافقفـام ي  الـلافق  اـلدول  فامـا يتن ق ـيالازاءات  - 82 واؤكـد الملياة اللـاعــــــــــــ
  حزقيا /  30الت عامأ ونق ما يتما ــــــــــــع م  باا  الممضا ال ــــــــــــام  ل شــــــــــــؤو  اللااجام لااحاي األواوب  ي  

 .(94)يشل  اطباق الازاءات األميق ام ع ع  يكات اناحاي األواوب  2020 يقفاه
  

 فعالية اإلععاءات ألسباب إنسانية  - خامسا   
 اب جف افام ي  كرالم عدي عيق م الازاءات انفريايلم ج  انخرا  المتكيا لإلعراءات الت  اخمن  أل  - 83

جلع البـ دا  مق ــــــــــــــقع الازاءات ييج  ـياأل ــــــــــــــاس جلع ـما ي  :   19-لشــــــــــــــحن المقاي الازـمم لمـ ايحـم كقيـاد
لبانم األعـــنانأ جذ لم ن اعت اا النديد من انمدايات مقاي مزيوجم ان ـــتلداي  )ب( المتط  ات المبانم  )ي(

فاما يتن ق يانعراءات أل ـــــــــــ اب جف ـــــــــــافام. وعاوة ع ع ذلكأ يإ  مرفقي انعراءات  ي  الازاءات فر ـــــــــــفا
أل ــ اب جف ــافام مرفقي متغاي: يصــنل من األعــنان القــيواقم ي  حالم لقاا  عــحامأ مضاأ قد ن ل ق   

 .(95) يواقام ي  حالم مااعم يو ي  يعلاب جعصاا مدمي

__________ 

 المقجفم من فاماباا. 2020حزقيا /يقفاه  1المؤاخم  2/2المذكية اقم  (90) 

 المقجفم من ال نضم الدائمم لكقبا ي   قق يا. 252/2020المذكية اقم  (91) 

 . القاقم المشتيكم الصاياة عن ميكز ال حق  انقتصايلم وال اا ااامأ و   م األعمال اللايقم واألمنأ ولانم األعدقاء األميق ام ل لدمات  (92) 

 امفقاقم النيبام ال قاقم ي  جناف.المقجفم من ال نضم الدائمم ل  2020حزقيا /يقفاه  15المؤاخم  100/20المذكية اقم  (93) 

 (94) Maya Lester, “EU Commission hints at enhanced Blocking Regulation to counter US Nord Stream 2 

sanctions”, EU Sanctions, 30 June 2020. 

 (95) Grégoire Mallard, Farzan Sabet and Jin Sun, “The humanitarian gap in the global sanctions regime: 

assessing causes, effects, and solutions,” Global Governance vol. 26, No. 1 (April 2020), p. 125  و  Katie 

King, Naz K. Modirzadeh and Dustin A. Lewis, “Understanding humanitarian exemptions: UN Security 

Council sanctions and principled humanitarian action,” (Harvard Law School Program on International Law 

and Armed Conflict Counterterrorism and Humanitarian Engagement Project, 2016), p. 8. 
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ب  ع ع الامفقاقم النيبام ال ــــــــقاقمأ ع ع  ــــــــباا المضالأ يالازاءات الت  لري ــــــــفا اناحاي األواو  - 84
ا ـــــم  يانعراءات أل ـــــ اب جف ـــــافام يالن ـــــ م ألجفزة التنرس ومقاي التطفاي والتنبام والتنظاف الت  قد اكق   

ا ـتدع  الحصـقل ع ع  ـمافات ع ع  ” ـيواقم ل تصـدر ل اائحم ولكن قد احتقر يلقـا ع ع مقاي كاماائام  
 .(96)“ا تلدامفا ألغياض لبام ولاس لتصنا  ي  حم كاماائام يو ي  اللم  الداخ  عناد 

غاي يفه يياد يل  الحصـــــــــقل ع ع انذ  لم ن ي  ل ق  عم ام م  رم ولقق م اتم ع ع ي ـــــــــاس كا  - 85
ــتدعافا يزمم من قباا جائحم كقياد ــتناال الت  ا ــــ ــع عمقما م  حالم ان ــــ .  19-حالم ع ع حدةأ ون اتما ــــ

ــل  انمتضالأ وح اتط أ النم ام النما يحيا لإلحالم يالمتط  ات المتندية واا اع ”تع م  وجقي اقجاه يشـــــــــــ
انجياءات بدقمأ ن  ـاما عند التناما م  القنلات اللقـائام الت  القـ  لازاءات مشـدية واتداخا يافا لقائ   

ـقد ـياقمـت مـا يتنيض ـله   19-كقياـد أ ويلـام ل منفـد اـلدول  ل  ــــــــــــــاي اـلذر ياحظ ي  جـائحـم“انظاماـم ملت رـم
    ا /  27أ الصايا عن وزااة اللزافم األميق ام ي  8. يلد يعرع التيخاا الناي اقم (97)انجياء من  غق 

أ ينض المنامات التاااقم ي  ماال النما انف ــــــاف  م  المصــــــين الميكزر لامفقاقم جييا   2020يبيايي 
جعرـاء من الازاءات ل نض األجفزة الطباـم ذات األنماـم ال ـالغـم. وقـد  ان ــــــــــــــاماـمأ ولكن التيخاا لم لن  

 .(98)يقمما 77ا تغي  المقايلم ع ع ل  ات التيخاا اللاعم بفذف األجفزة ما لصا جلع 

و مم عائق آخي يماي انعراءات الت  اخمن  أل  اب جف افام يتمضا ي  التصقا الذر لد  الب د الذر  - 86
الحقكمم ي  الب د الذر للقــــــــــــ  ل ازاءات. يلد ازامن احرظ القنلات المتحدة ع ع   لريض الازاءات يشــــــــــــل 

ن  وحدنا  ”م  زعمفا يل  ح قمم كقبا  19-الياف الازاءات المريو ـــــــــــم ع ع كقبا لمقاجفم جائحم كقياد
 .(99)ي بأ لبانم جيااافا نقتصاي الب د “الم ؤولم عن النلا الم تمي ي  انمدايات الطبام

ضايا ما يذكي ي   ــــــيو  الحصــــــقل ع ع المقايلم ع ع الصــــــاياات لم ن ي  اكق  مينلم جلع حد وك - 87
يخضن  المصداقن عن التماس انذ  يمقجأ ججياءات انعراء أل  اب جف افام. وعاوة ع ع ذلكأ اراد التلااقي  

ل حا قلم يو  من   يل  جمفقاقم جييا  ان ــامام اي  ي  الدول الت  اريض جزاءات اتنمد و ــ  الصــنقبات 
اياخاا التصـــديي وي  انفراذ الصـــااي ل ازاءات والنلقبات المشـــدية يدعما  نذا الافد بضن  المصـــداقن عن  
ــمقلم ياللقاعد الت  اح م انعراءات الت  اخمن    ــديي المقاي حتع عندما اكق  نذف المقاي مشـــــ ل أ انذ  بتصـــــ

 أل  اب جف افام.

ــهأ ذخكي ي  وج - 88 ــافام لم ن ي  لانا الب دا  الت  اخريض وي  الققت فر ــــــ ــ اب جف ــــــ قي جعراءات أل ــــــ
ع افا الازاءات انتمد ع ع المنقفم انف ــــــافامأ أل  الازاءات احقل يو  اطققي اقتصــــــاياافا وبخنانا التحتامأ 

 مما لان فا غاي قاياة ع ع احلاق فمق م تداي وق لافا منتمدة ع ع المنقفم األجنبام ي  حانت الطقاا .

__________ 

 (96) European Union External Action, “Syria: EU sanctions are not impeding Syria’s medical response to Covid-19”, 

12 May 2020. 

 (97) Agathe Sarfati, “The impact of sanctions on humanitarian response to COVID-19” , International Peace 

Institute, 27 April 2020 

 واألمنأ ولانم األعدقاء األميق ام ل لدمات. القاقم المشتيكم الصاياة عن ميكز ال حق  انقتصايلم وال اا ااامأ و   م األعمال اللايقم   (98) 

 (99) Agence France-Presse, “Calls to loosen US sanctions as Cuba battles pandemic”, Radio France Internationale, 

14 April 2014. 
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وابان المن قمـات القااية من الب ـدا  الرـاا ـــــــــــــــم ل ازاءات يففـا انتلـد عمقمـا ي  عم اـاافـا المتن لـم  - 89
يانعراءات ألغياض جف ـافام ينالم وي  ال ـ   الازمم اتديق يالرنا ع ع النحق المنشـقي جلع الب دا  اللا ـنم  

احــاي األواوب  قــد اعتبيا يفــه من  ل ازاءات. ولــذلــكأ ايحــأ الملياة اللــاعــــــــــــــــم ي ق  القنلــات المتحــدة وان
ــا  اللقاعد الت  اح م نذف انعراءات خال جائحم كقياد ــدا م تأ ميال م  19-القـــــــــيوار اق ـــــــ . يلد يعـــــــ

عـحارم وقائ  يشـل  عـاياات ال ـ   الازمم لت بام انحتااجات   2020فا ـا /يبيقا   16األعـقل األجنبام ي  
أ ألول مية ي  و الم واحدةأ المن قمات  الصــحارمأ وااما  نذف (100)انف ــافام جلع الب دا  اللا ــنم ل ازاءات

اليئا ـــــــــام عن متط  ات انمتضال المتن لم يالصـــــــــاياات ألغياض جف ـــــــــافامأ ع ع اليغم من ي  م تأ محاماة  
( ي ـــــــــاا جلع ي  الق الم ا ـــــــــ   القـــــــــقء يلقـــــــــا  Gibson, Dunn and Crutcherالقنلات المتحدة ) ي 

الـذر انطقر ع اـه الم ـاينت التاـااقـم ألغياض جف ـــــــــــــــافاـم المـلذو  بفـا م  جمفقاقـم  “الكبايالتنلاـد ” ع ع
 أ ي  حان ي ـــــــاات  ـــــــيكم يخي  (101)الت  اتط بفا ا ك الم اينت  “مقااي انمتضال”جييا  ان ـــــــامام وع ع 

(Steptoe and Johnsonــافام جلع ج ــ   الازمم لت بام انحتااجات انف ـ ــديي ال ـ مفقاقم جييا   ( جلع ي  اصـ
 .(102)ان امام لم ن ي  لظا خا نا لازاءات ا عام ي  ظيون منانم

أ ي ـــاا م تأ ميال م األعـــقل األجنبام جلع جم افام التلياف من اداباي 2020فا ـــا /يبيقا   20وي   - 90
 . ( 103) 19- انفراذ مياعاة لظيون الشيكات الت  اقاجه احدلات ي  قدااافا من المقظران ي بأ ميض كقياد 

وع ع اليغم من ذـلكأ يي  انفـراذ الصــــــــــــــااي خـاا  الحـدوي انق امـام واشــــــــــــــدـيد النلقـبات جلع انمتـضال  - 91
انييا  ع ع فطا  وا ـــــــــ  ي  انمتضال ” جلع ي   “ غا  ـــــــــق  ويا  وكيواشـــــــــي ” المري . وي ـــــــــاا م تأ المحاماة 

وخااجفا لريض قاقيا ين ام قققم ع ع الم اينت  ]م تأ ميال م األعــــقل األجنبام[ ياخا القنلات المتحدة  للقاعد 
( جلع ي   Aslani-Cohen Amir. وخ ا م تأ محاماة ي  ييف ــــا) ( 104) “ التاااقم ألغياض جف ــــافام م  جييا  

ــ ق   ”  ــل عن  ـــــــ ــافام[ عاما ينشـــــــ ــام الت  احقل يو  انراذ المنامات المنراة ]ألغياض جف ـــــــ من النقائق اليئا ـــــــ
 . ( 105) “ اللقن من الازاءات  المؤ  ات المالام الذر لحيكه 

  

__________ 

 (100) United States, Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control, “Provision of humanitarian 

assistance and trade to combat COVID-19”, fact sheet, 16 April 2020. 

 (101) Gibson, Dunn and Crutcher LLP, “Economic and trade sanctions developments in response to COVID-19”, 

29 April 2020. 

 (102) Wendy Wysong and others, “US and EU sanctions policies on humanitarian exports and COVID 19 relief”, 

Steptoe and Johnson LLP, 6 April 2020. 

 (103) United States, Department of the Treasury, “The Office of Foreign Assets Control (OFAC) encourages 

persons to communicate OFAC compliance concerns related to the coronavirus disease 2019 (COVID-19)”, 

20 April 2020. 

 (104) Gibson, Dunn and Crutcher LLP, “Economic and trade sanctions developments”. 

 (105) Rebecca Guyot and Agustina Paladino, “United States economic sanctions on Iran in the context of COVID-19”, 

Cohen Amir-Aslani (n.d.). 
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 إيصال المعونة اإلنسانية  -   سادسا  
ــال المقاي الازمم ل تصـــدر لاائحم كقياد - 92 ــتحاا ي  حالت   19-للد ذخكي ي  جلصـ ــع ا يو م ـ كا  عـ

ان ــامام( وال ــقيا أ أل  و ــائا النلا لم ن ي  اظا خا ــنم ل ازاءات حتع وإ  كافت   -جييا  )جمفقاقم 
منراة. وييايت التلااقي يلقا ي  منظمم الصحم النالمام اقاجه عنقبات ي  النضقا ع ع و ائا   المقاي فر فا

فلا نلصال المقاي المقجفم جلع الامفقاقم النيبام ال قاقم ي بأ الازاءات المريو م ع ع متنفدر خدمات  
 النلا واااراع اك رم التلمان.

 ــــــتفا القنلات المتحدة ع ع كقباأ وايت الااقي عديدة وفاما يتن ق يالازاءات انقتصــــــايلم الت  يي  - 93
  . وي  آذاا/19-يشـــــــــــــــل  الكاياـم الت  يعـاقـت بفـا الازاءات الافقي الت  ابـذلفـا كقبـا لم ـايحـم ميض كقياـد

وحدة من   10  000قناع و   100  000أ حاول اجا األعمال الصان  جا  ما التبيع لكقبا بــــــــــــ 2020مااس 
أ جلع جافأ يجفزة التنرس واللرازات وبذل الققالم الطبامأ ولكن  19-كقياد مندات الكشـــل ال ـــيق  عن ميض

الشـحنات لم اصـا جلع وجفتفا النفائام يند اياج  الشيكم األميق ام الت  ا تخؤج يت لنل فا ي  ال حظم األخايةأ 
ــه القنلات المتحدة األميق ام ع ع كقب ــاا الذر اري ــــ . وييايت (106)امن  م ذلك ب قائ  انظامام اتن ق يالحصــــ

التلااقي يلقــا ي  الازاءات مننت جلصــال  ــحنات م قفم من مندات لبامأ مضا يجفزة التنرسأ من  ــيكتان  
أ يند ي  ا ـتيافما  ـيكم  Acutronic Medical Systemsو  IMT Medicalملينما ي   ـقق ـياأ ونما 

Vyaire  (107)2018األميق ام ي  عاي. 
  

 الطويلة األجح للجزاءات االنعرادية على حقوق اإلنسان اآلثار  -  سابعا  
اكشـــــــل كاف ي  الازاءات انفريايلم اتزايد ينماتفا ي   19-ج  حالم لقاا  من قباا جائحم كقياد - 94

ــ بام ع ع حلق  انف ـــــــا . واؤكد الملياة   ملابا الازاءات المريو ـــــــم من ما س األمن من حاو آ اانا ال ـــــ
البقلارااقم( وكقبا   -م اللاعـــــم ي  األ ي ال ـــــ ب  الذر ال ره الازاءات ع ع قداة ب دا  مضا ينزوقا )جمفقاق

ع ع التناما م  الاائحمأ ع ع  ـــــباا المضالأ ييج  ك اا ل ازاءات انفريايلمأ جذ ن القـــــ  ير من الدولتان  
لازاءات قيانا ما س األمن. وعاوة ع ع ذلكأ يإ  ما يعـــــاب ما س األمن من  ـــــ ا متزايد ي  ال ـــــنقات  

لب دا  يو المنظمات انق امام ع ع ييض جزاءات خاعـــــم لحرز ا (108)األخاية لمننه من التقعـــــا جلع قيااات
 بفاأ ونق و   من الميج  ي  ل تمي.

ــانم اففاـاا بيـفام   - 95 المتن ق بنر  ينزوقا ي  عاز ينض بـ دا  المنطلـم عن   PetroCaribeو ــــــــــــ
أ ون  مشــــــــــ  م يزقد من حدافا األ ي انقتصــــــــــاير ل ميض المتمضا ي  ال ا  19-التصــــــــــدر لاائحم كقياد

ــايات النديد من  األ ــااحم الذر انتمد ع اه اقتصـ ــاما اداع  قطاع ال ـ ــطم التاااقمأ ويلدا  القظائلأ ون  ـ فشـ
ا ك الب دا . وويلا لمصـين التنمام ل ب دا  األميق امأ اقـاعل اليق اأ ي  األ ـابا  ال ـتم األولع من األزممأ  

عن الحد األيفع لألجقا( ي  ب دا    عدي األ ــــي المعاشــــام الت  اقجد ي  و ــــعام نشــــا ــــم )الت  للا يخ فا

__________ 

 (106) OHCHR, “US must lift its Cuba embargo”; Yisell Rodríguez Milán, “La historia no contada”. 

 (107) Walkiria Juanes Sánchez and Ronald Suárez Rivas, “U.S. company buys ventilator supplier”. 

 (108) United Nations, “Paralysis constricts Security Council action in 2018, as divisions among permanent 

membership fuel escalation of global tensions”, press release, 10 January 2019. 
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. وفظيا أل  منظم ب ـدا  المنطلـم الـدي خـدمـات عــــــــــــــحاـم ممقلـم من الـدولـمأ من  (109)منطلـم ال حي الكـااقب 
ــايلم  الميج  ي  اؤ ي القـــــغق  المالام الناجمم عن اك رم التناما م  الاائحمأ ي  خقـــــم األ ـــــياا انقتصـــ

ان ــــتضماا ي  اللدمات الصــــحام وغاينا من اللدمات األ ــــا ــــام  األو ــــ  فطاقاأ ع ع قداة ا ك الب دا  ع ع 
 ع ع مد   نقات.

ومن المليا ي  ا تمي الازاءات القااية ي  قافق  لاصي لحمالم المدفاان ي   قاقاأ والت  يي تفا  - 96
أ لمـدة خمس  ــــــــــــــنقاتأ ولكنفـا  19-القنـلات المتحـدة ع ع الامفقاـقم النيبـام ال ــــــــــــــقاـقم خال جـائحـم كقيـاد

اخن ق قبا افلقـــــاء ا ك المدة ي  حال ا ـــــتاراء  ـــــيو  منانم. باد ي  نذف الشـــــيو  انطقر ع ع ججياءات  قد
ا ــــــــــتغي  وقتا لققاأ وقد ن اخل ا مدة الازاءات يشــــــــــ ا م حقب حتع وإ  افتفع النزاع الداخ  أ ما يامت  

البناء ي  الب دأ اك   يعمال التص ا   الح قمم الحالام قائمم. وعاوة ع ع ذلكأ يإ  الازاءاتأ يا تفدايفا قطاع 
وإعـاية البنـاء حتع ي  الحـانت الت  ل ق  يافـا الباـاي بفـذف األعمـال يميا مم نـا يـالرنـاأ ومن  م يف  اطاـا من 
ــايأ الذر  ــيف منفد القنلات المتحدة ل  ــ ــقاقان. وجاء ي  اح اا فشــ ــ ا  ال ــ ــيا الذر يخ حله النزاع يال ــ يمد القــ

ــ ب  حبال  ل    ير جفقي نعاية انعمااأ  ” لات المتحدةأ ي   امقله ح قمم القن  ــا ق  لفا ال اي  ـــ الازاءات  ـــ
 . ( 110) “ حاو  تكق  عاما قققا يضن  الشيكات الل ااام يو األواوبام من المشااكم ي  جعاية جعماا الب د 

انمداي الدولام ي   ـــــا ـــــا  19-وبقجه يعمأ اضاي ان ـــــطيايات الحاية الت   ـــــببتفا جائحم كقياد - 97
ا ــاؤنت حقل مد  اناي  الب دا  يو  ــيعم انايافا من الفبق  الحاي الم ــاا ي  النشــا  انقتصــاير ي ــبأ 
التداباي المتلذة لم ايحم الميض. واؤكد الملياة اللاعــــــم ي  الازاءات انفريايلم قد اؤيرأ من خال ك حفا  

جيطاء التناي  وإلالم مداه يالن ــــ م لندي يكبي ي ضاي من   افتناش التاااة م  الب دا  اللا ــــنم ل ازاءاتأ جلع
الب دا  الت  القــــــــــ  م ا ــــــــــية ل ازاءاتأ جلع جافأ الب دا  الضالضم المتقــــــــــياة من الازاءات ومن   -الب دا  

ع ع فحق يؤ ي  ــ  ا ع ع حلق  انف ــا  ع ع فطا  وا ــ  يند افتفاء حالم   -جفراذنا خاا  الحدوي انق امام  
 صحام يرتية لقق م.الطقاا  ال

وقشـاي البنك الدول  يلقـا جلع ي  التناي  من األزمم  ـاتط أ  ـاا ـات  ـام م يغام ا ـتناية اللدمات  - 98
أ ي  حان قــالــت منظمــم التاــااة النــالماــم ج  التنــاي  من التياج   ( 111) النــامــم وانزقز النمق ع ع المــد  الطققــا 

الاائحم  ـانتمد جلع حد كباي ع ع ان ـتاايات ع ع عـناد ي ـبأ    2020الم ـاا ي  التاااة النالمام ي  عاي  
 . ( 113) . واي  الملياة اللاعم ي  من  ل  الازاءات ي  اش ا عائلا ي  نذف الحالم يلقا ( 112) ال اا ات 

الملــالي الت  ينطقر ع افــا انعتمــاي المري  ع ع  19-وي  الققــت فر ـــــــــــــــهأ يظفيت يزمــم كقياــد - 99
ــام ي ــا ـ ــ   األ ـ ــتحاول  القاايات من ال ـ ــاي ي  يون كضاية  ـ  ناء حانت الطقاا  النالمام. وقتقق  خبياء انقتصـ

__________ 

 (109) Diether W. Beuermann and others, “COVID-19: the Caribbean crisis”, Inter-American Development Bank, 

14 May 2020. 

 (110) Mona Yacoubian, “How will new U.S. sanctions impact Syria’s conflict?”, United States Institute of Peace, 

17 June 2020. 

 (111) World Bank, “Countries can take steps now to rebuild from COVID-19”, press release, 2 June 2020. 

 (112) World Trade Organization, “Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy”, press 

release, 8 April 2020. 

 (113) Mohsen Tavakol, “Pressed by sanctions and coronavirus, can Iranian businesses bounce back?”, Atlantic 

Council, 24 June 2020. 
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اليي  من ياجم اكترائفا الذاا  من حاو ال ـ   واللدمات األ ـا ـام وان ـتيااااامأ ويّن التصـي ي  ذلك ع ع  
تحدة قطاع الصحم يح أأ با ي  انما ع ع احلاق ذلك يلقا ي  قطاعات يخي . وقتقخع مؤامي األمم الم

أ وي  لخل ا ال اا انعتماي ع ع (114)ل تاااة والتنمام ي  اصــــــــــ    ــــــــــا ــــــــــا انمداي ذات لاي  يكضي مح ام
 القاايات من جاذبام الازاءات بقعرفا يياة ل ل ي ا تلدي ي  ال اا م اللااجام.

  
 اسهنهاجات وتوصيات  -   ثامنا  
 االسهنهاجات -ألف  

رة الجزاءات االنعرادية وزيادة تنوعاا وأهدافاا واتساااااااااع نطاق تقر المقررة الخاصااااااااة بارتعاع وتن - 100
ع  اآلثار القصنرة األجح والطويلة   19-تطبيقاا بشكح كبنر على الساحة الدولية. وقد كشعت جا حة كوفند

األجح للجزاءات االنعرادية على الهمه  بالحقوق المدنية واالقهصااادية واالجهماةية والثقاةية  بجمي  فئاتاا  
ما في ذلك الحق في الحياة  والحق في الصاااحة  والحق في الءذاء  والحق في الوصاااول إلى المعلومات   ب

 والحق في محاكمة عادلة  والحق في العمح  والحق في مسهوى معيشي ال ق  والحق في الهنمية.

بكثنر م  اآلثار المهرتبة واآلثار اإلنساانية للجزاءات االنعرادية الشااملة أو القطاةية أو العامة أكبر  - 101
ر   على الجزاءات الهي تساهاد  األفراد. بند أن المقررة الخاصاة تشانر إلى أن هذا االساهنهاي ال يمك  أن يعساا 

 بأي حال م  األحوال بكونه يطع  في شرةية أو مقبولية مجمح الجزاءات االنعرادية المحددة األهدا . 

ساااالبيا على حقوق جمي  فئات السااااكان في الدول المسااااهاَدفة  وتؤثر الجزاءات االنعرادية تأثنرا  - 102
  تبدو أن األطعال  19-عالوة على مواطني دول ثالثة. ونظرا لخصوصيات حالة الطوارئ المهمثلة في كوفند

والنسااااااء  والعاملن  في المجال الطبي  والالجئن  والمااجري  والمواطنن  الموجودت  بالخاري  والمسااااانن   
   يعانون م  أمراض مزمنة هم األكثر عرضة للضرر في  ح هذه الجا حة.واألشخاص الذت

وحننماا ُتعرض جزاءات انعرادياة وُتنعاذ  ال يكون ممكناا الهنبؤ بطبيعاة حااالت الطوارئ اإلنساااااااااانياة  - 103
ق  الهي يمك  أن تنشاأ أثناء ساريان الجزاءات االنعرادية  وال بهوقنهاا أو مدى شادتاا. وم  ثمال  ال يمك  تو 

جمي  اآلثار السااااالبية المحهملة على حقوق اإلنساااااان الهي يمك  أن تنجم ع  تطبنق الجزاءات االنعرادية 
 في حاالت الطوارئ اإلنسانية.

وال يس  المقررة الخاصة إال أن تقر بأنه على الرغم م  النداءات المهكررة إلى الهضام  والهعاون  - 104
منااا في أثنااء الجاا حاة  فادن الادول الهي تعرض الجزاءات اخهاارت   ورف  الجزاءات أو تعليقااا أو الهخيي 

أن تهصاااار  م  خالل آليات منع اإلععاءات ألغراض إنسااااانية والمعونة اإلنسااااانية. ولننما ترح  المقررة  
الخاصااااة بجمي  المساااااعدات الرامية إلى توفنر اإلغاثة اإلنسااااانية للمهضاااارري  م  األزمة  فدناا تؤكد أن  

ت ألغراض إنسانية كانت وال تزال غنر فعالة وغنر كاةية. وهي فوق ذلك تجعح السكان يعهمدون االسهثناءا
وتحول دون تحقيقاا   19-على المعونة اإلنساااانية  وتعوق قدرة البلدان المساااهاَدفة على الهصااادي لكوفند

وفي الوقت نعساه   للهعافي االقهصاادي على المدى الطويح م  خالل تطوير وصايانة البنى الهحهية الالزمة  
 ونظرا لمحدودية الموارد  فدناا تانئ لنشوء  رو  مشجعة على العساد.

__________ 

 (114) World Investment Report 2020: International Production Beyond the Pandemic (United Nations 

publication, Sales No. E.20.II.D.23), pp. 145–47. 
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ويعوق تطبنق الجزاءات االنعرادية قدرة البلدان المساااااهاَدفة على تنعنذ خطت االساااااهجابة الوطنية  - 105
م  الهادابنر الهي ويمك  أن تؤدي إلى اإلخالل باللياات الهعااون أو الهكااماح اإلقليمياة والثناا ياة القاا ماة. و 

تطويُر القدرات الوطنية  والهعاون   19-اعهمدتاا الدول المساهاَدفة في جاودها الرامية إلى الهصادي لكوفند
م  مؤساااااااساااااااات األمم المهحدة وغنرها م  المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غنر الحكومية المعنية 

 ل الهي ال تعرض جزاءات.والجاليات المءهرلة  وإقامة الهعاون وتعزيزه م  الدو

ويؤدي تزاتد تدويح الجزاءات االنعرادية  إلى جان  تعقندها وصاااااااارامة إنعاذها في بع، الحاالت   - 106
إلى اإلفراط في االمهثال  وهو ما قد تدف  األطرا  إلى الهصاااااااار  بهحعل تؤثر ساااااااالبا على تمهعاا بحقوق  

 اإلنسان تعاديا للخضوع لعقولات محهملة.
 

 الهوصيات -باء  
إن الجزاءات االنعراديااة الهي ُتعرض دون إذن م  مجلا األم   أو الهي تهجاااوز مااا يااأذن بااه  - 107

المجلا  تنبءي تقنيم شااااااااارعنهااا بمنزان القاانون الادولي. وينبءي أن تاأخاذ هاذه الهقنيماات في االعهباار أثر  
وينبءي للهعااااون الااادولي  تلاااك الجزاءات على حقوق اإلنساااااااااااان  بماااا في ذلاااك خالل حااااالت الطوارئ. 

الصاااااااااعنادت  الثناا ي والمهعادد األطرا   أن يقوم على مباادئ الشااااااااارةياة ومراعااة ساااااااااياادة القاانون    على
امهثاال تاام لاللهزاماات النااشااااااااائاة ع  منثااق األمم المهحادة  والقاانون الادولي اإلنسااااااااااني والقاانون الادولي   في

 وال سيما في حالة الهحدي العالمي الذي أحدثهه الجا حة. لحقوق اإلنسان  وغنر ذلك م  االلهزامات الدولية  

وينبءي للدول أن تحرص ةيما بنناا على اتسااق االساهثناءات الهي ُتمنع ألغراض إنساانية وكذلك  - 108
على وضاوحاا وشاعافنهاا م  أجح الساماأ بأن يكون الهنعنذ فوريا أو أن تهم  على األقح  على نحو أسارع  

  م  إيجاد نظام مقابح إلنعاذ أكثر تساااااهال أثناء هذه الحاالت. وينبءي أن تكون هذه خالل حاالت الطوارئ 
االسااااااهثناءات ذات طبيعة اسااااااهشااااااراةية وأن تهوق  حدوال فئات واسااااااعة م  حاالت الطوارئ الدولية  مثح 

فعالة.  الجوا ع والكوارال الطبيعية واألزمات االقهصااااااادية  بحنب تهطل  الحد األدنى م  الهكي  لكي تكون 
وينبءي النظر دون أي تأخنر في أي طلبات للحصااااااااول على تراخيا لشااااااااراء المعدات الطبية ومكوناتاا 

 ولرمجياتاا واألدوية واألغذية.

وال يجوز بأي حال م  األحوال إخضاااااع الهجارة في البضااااا   والساااال  األساااااسااااية الالزمة لهلبية  - 109
العنروساااات والمعدات الطبية ومكوناتاا ولرمجياتاا والمواد االحهياجات اإلنساااانية  مثح األدوية ومضاااادات  

الءذا ية  ألي شااااكح م  أشااااكال الهدابنر أو الجزاءات االقهصااااادية االنعرادية المباشاااارة أو غنر المباشاااارة.  
على ذلاك  تنبءي رف  كاح ماا يعهرض هاذه المباادالت الهجاارياة أو العقود ذات الصااااااااالاة أو المعاامالت   ولنااء

حويالت العملاة أو وثاا ق اال هماان أو عملياات النقاح م  عوا ق تعرقاح قادرة الادول على مكاافحاة  الماالياة أو ت
على نحو فعال  وتحرماا م  الرعاية الطبية الحنوية وم  الحصااول على المياه النظيعة   19-جا حة كوفند

 والءذاء  أو تعلنق هذه العوا ق على األقح  إلى حن  القضاء على خطر الجا حة.

وال تنبءي إخضاااع المعونة اإلنسااانية م  موارد بشاارية ومواد ومعدات ونقدية  إلى جان  أي نوع   - 110
آخر م  أنواع المعونة الرامية إلى مكافحة الجا حة  ألي قنود  مباشارة كانت أو غنر مباشارة  بما في ذلك  

يشاااااارا م  األفراد اشاااااهراط أي تراخيا إضااااااةية أو توجيه أي تام مدنية أو إدارية أو جنا ية ضاااااد م  
والشااااااركات في إيصااااااال الساااااال  الطبية والمواد الءذا ية إلى الدول الخاضااااااعة للجزاءات. وال تنبءي اعهبار 
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عمال غنر ودي أو عمال تاد    19-تخصيا وإيصال المعونة اإلنسانية الرامية إلى مكافحة جا حة كوفند
 إلى تحقنق الرلع.

تدابنر تمن  باا دوال أخرى م  الحصاااااول على أي نوع م  المعونة وال تنبءي للدول أن تهخذ أي  - 111
الخارجية  بما في ذلك القروض الدولية المخصااااااااصااااااااة لمكافحة الجا حة  سااااااااواء م  دول أخرى أو م   

 منظمات دولية.
 


