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ملخص

أثارت األوضاع غري املسبوقة جلائحة كورونا الكثري من اللغط حول ما إذا كانت قواعد القانون الدويل 
حلقوق اإلنسان بشأن التعامل مع األزمات ما زالت مالئمة أم ال. وتتناول هذه الورقة القواعد ذات الصلة 
يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، موضحة أن العهد أجاز للدول فرض قيود عىل بعض 
احلقوق يف األوضاع العادية، كام أجاز هلا أن تنتقص من بعض احلقوق يف حاالت الطوارئ، وذلك بالطبع 
ملواجهة  تدابري  يلزم من  ما  اختاذ  للدول  يتيح  العهد  أن  الورقة  االلتزام هبا. وأوضحت  وفق ضامنات جيب 
حاالت الطوارئ، ويف نفس الوقت يكفل احرتام احلقوق واحلريات وضامن عدم اختاذ إعالن حالة الطوارئ؛ 
سنًدا للعصف باحلقوق واحلريات، كام أنه حيقق التوازن املطلوب بني خمتلف احلقوق واحلريات؛ حيث جييز 
فرض قيود عىل بعضها يف األحوال العادية، وهو ما قد يكون كافًيا يف معظم األوضاع واألزمات عىل نحو 
يصبح معه من غري املربر فرض حالة الطوارئ. وأكدت الورقة عىل أمهية النظر إىل حالة الطوارئ كوضعية 
مؤقته ضمن مثلث حقوق اإلنسان والديمقراطية وسيادة القانون. وعرضت لبعض املبادئ العامة الواردة يف 
العهد، موضحة احلقوق واحلريات التي ال جيوز االنتقاص من متتع األفراد هبا يف حاالت الطوارئ واملبادئ 

التي عىل الدول أن تتقيد هبا فيام تتخذه من تدابري يف حاالت الطوارئ.

والقواعد  اإلنسان  الطوارئ، حقوق  اإلنسان يف حاالت  اإلنسان، حقوق  المفتاحية: حقوق  الكلمات 
القطعية، القانون الدويل حلقوق اإلنسان، حاالت الطوارئ، الكوارث
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Abstract

The unprecedented situation of the Corona pandemic has caused a lot of confusion about 
whether or not the rules of international human rights law regarding dealing with crises are still 
appropriate. This paper dealts with the relevant rules in the International Covenant on Civil and 
Political Rights, explaining that the Covenant permits states to impose restrictions on some rights 
in normal situations. Moreover, permits them to restrict the enjoyment of some human rights 
during the states of emergency according to guarantees that they must abide by. The paper argues 
that the Covenant allow states to take the necessary major to deal with emergency, and at the 
same time ensure respect for rights and freedoms and ensure that the declaration of the state 
of emergency is not taken as a basis for the storming of rights and freedoms. The Covenant also 
achieves the require balance between the various rights and freedoms as it allows the state to 
imposes some restrictions on some rights in normal circumstances, and this may be sufficient in 
most situations, thus it is unjustifiable for the state to declare a state of emergency. The paper 
emphasized the importance of viewing the state of emergency as a temporary situation within 
the triangle of human rights, democracy and the rule of law. In addition, the paper presents 
some the covenant general principles; explaining the Covenant sets out the nondurable rights and 
freedoms to which individuals remain entitled even during states of emergency, also the Covenant 
sets principles that states must abide by in the measures they take in states of emergency.

Keywords: Human rights and state of emergency; Human rights and Jus cogens; International 
human rights law; Human rights; State of emergency
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المقدمة

ُيشكل االنتقال إىل رؤية للدولة تتمحور حول اإلنسان بداًل من التمركز حول هياكل ممارسة السلطة أحد سامت 
الفكر القانوين والسيايس خالل العقود األخرية؛ حيث باتت مرشوعية السلطة ترتبط بمدى ما يتمتع به األفراد من 
حقوق يف ظلها، كام جرى االنتقال من مفهوم الســيادة املطلقة للدولة إىل االعرتاف بالفرد كشخص من أشخاص 
القانــون الدويل، وكذلك تم اإلقرار عىل الصعيد الدويل بأمهية االلتزام بتعزيز ومحاية حقوق اإلنســان، ومما ترتب 
عىل ذلك تأســييس املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان بصكوكها ومعايريها وآلياهتا1. ويتضمن القانون الدويل احلايل 
أنواع خمتلفة من االلتزامات، فهناك التزامات ذات طابع تقليدي لدولة جتاه دولة أو دول معينة أخرى عىل أســاس 
ثنائــي؛ وهناك التزامات هتــم مجيع الدول وجلميع الدول مصلحة قانونية يف محايتها، ومن بني ما تســتند إليه الفئة 
األخرية من االلتزامات قواعد حقوق اإلنســان األساســية، وهو ما أوضحته حمكمة العدل الدولية؛ حيث نوهت 
أن االلتزامات األخرية »تنشأ، مثاًل، يف القانون الدويل املعارص من جتريم أعامل العدوان واإلبادة اجلامعية، كام تنشأ 
من املبادئ والقواعد املتعلقة بحقوق اإلنســان األساسية، بام يف ذلك احلامية من الرق والتمييز العنرصي. ودخلت 
بعض حقوق احلامية املناظرة يف متن القانون الدويل العمومي ... وتقر صكوك دولية ذات طابع دويل أو شــبه دويل 

بحقوق أخرى«2. 

لقد أســفر التطور الذي شــهده القانون الدويل خالل القرن املايض عن تقديم فرعني من فروعه، إلطار قانوين 
يتعلق بالتعامل مع حاالت األزمات، إذ ينطبق القانون الدويل اإلنساين عند حدوث نزاع مسلح دويل أو يف حاالت 
الكفــاح من أجل تقرير حق تقرير املصري أو عندما يكون هناك نزاع مســلح داخيل ذا مســتوى مرتفع. فيام ينطبق 
القانون الدويل حلقوق اإلنســان عندما تتخذ أزمة ما بعًدا خطرًيا يشــكل هتديــًدا حقيقًيا للمجتمع ككل، وهو ما 
يشــمل كل من النزاعات املسلحة )الدولية والداخلية( واألوضاع اخلاصة بالتوترات أو االضطرابات أو الظروف 

الداخلية التي تربر تطبيق حالة الطوارئ. 

ويقترص نطاق هذه الورقة عىل قواعد القانون الدويل حلقوق اإلنســان املتعلقة بحاالت األزمات، وهي قواعد 
لصيقة الصلة بام يشــهده العامل منذ ما يزيــد عىل العام، إذ يتفق الكثريون عىل أن املنظومة الدولية مل تشــهد خالل 
العقود األخرية اضطراًبا وحتدًيا مثل الذي ســببته جائحة كورونا التي جلبت أوضاًعا غري مسبوقة، والتي صاحبها 
أيًضا جدل بشأن ما إذا كانت القواعد الراهنة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان بشأن التعامل مع حاالت الطوارئ 
مــا زالت مالئمة أم ال، وهو ما تعمل هذه الورقة عىل بحثه، من خالل تناول قواعد العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
املدنية والسياســية3 )يشار إليه فيام ييل بـ »العهد«( املتعلقة بالقيود التي جييز العهد للدول فرضها عىل بعض احلقوق 
يف األوضــاع العادية أو التدابري التــي جييز للدول اختاذها يف حاالت الطوارئ ومــا يرتبط بذلك من ضامنات. إذ 
1 Michael Reisman, Sovereignty and human rights in contemporary international law, American Journal of International 

Law, 84, p. 866 (1990).

2 Case concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company. Limited (Belgium v. Spain) (Second Phase) I.C.J 
Reports 1970 p. 32.

3 Human Rights: A Compilation of International Instruments, Universal Instruments, United Nations, ST/HR/1/Rev.6 (Vol.I, 
Part. I), U.N. Sales No. A.02.XIV.4 (Vol.I, Part. I) (2004), p. 17-34.
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تبحث الورقة مــا إذا كان العهد حيقق التوازن املطلوب بني ما حتتاج الدولــة إىل اختاذه من تدابري ملواجهة حاالت 
الطــوارئ، بام يف ذلك ما قد خيص بالطبع جائحة كورونا، مع احلفاظ يف نفس الوقت عىل مســتوى من الضامنات 
التي تكفل احرتام احلقوق واحلريات، وضامن عدم اختاذ إعالن حالة الطوارئ سنًدا للعصف باحلقوق واحلريات.

وعرضت بداية فيام ييل ألمهية النظر إىل حالة الطوارئ كوضعية مؤقته ضمن مثلث حقوق اإلنسان والديمقراطية 
وســيادة القانون، ثم سلطت الضوء عىل عدد من حقوق اإلنســان التي هي يف نفس الوقت قواعد قطعية للقانون 
الدويل العام، ومن ثم فهي قواعد فــوق تعاهدية وملزمة للكافة يف كل األوضاع بام فيها خمتلف أوضاع األزمات، 
ثم بعد ذلك قدمت نظرة عامة عىل وضعية احلقوق التي يقر هبا العهد، ما بني اإلطالق أو جواز تقييد بعضها حتى 
يف احلاالت العادية أو جواز االنتقاص من بعضها يف حاالت الطوارئ، وبعد ذلك تناولت عدًدا من املبادئ العامة 
الواردة يف العهد اليي تنطبق عىل كافة الظروف بام يف ذلك حاالت الطوارئ، ثم عرضت للقيود التي يمكن فرضها 
عىل بعض احلقوق حتى يف األوضاع العادية، ولضوابط إعامل هذه القيود، وســلطت الضوء بشــكل خاص عىل 
جــواز فرض قيود عىل احلق يف حرية التعبري واحلصول عىل املعلومــات وتداوهلا حلامية الصحة العامة، وبعد ذلك 
اســتعرضت احلقوق التي ال جيوز االنتقاص منها يف حاالت الطوارئ موضًحا اجلهود التي بذلت لتوســيع نطاق 
هــذه احلقوق وتوفري املزيد من الضامنات يف حاالت الطوارئ، وقبل أن أختتم بعدد من اخلالصات تناولت بعض 

املبادئ التي عىل الدول أن تتقيد هبا فيام تتخذه من تدابري يف حاالت الطوارئ.

المبحث األول: حالة الطوارئ كوضعية مؤقتة داخل مثلث حقوق اإلنســان والديمقراطية وسيادة 

القانون

حتظى وجهة النظر التي تأكد عىل الرتابط بني الديمقراطية وحقوق اإلنســان وسيادة القانون سواء يف األوضاع 
العادية أو يف حاالت األزمات باملزيد من الدعم خالل العقود األخرية، ويمكن القول بأن األمر حمل تسليم وتوافق؛ 
حيث بات ينظر إىل أن أضالع هذا املثلث تعزز بعضها البعض وال يمكن الفصل بينها4، وأن عىل الدول مســؤولية 
احرتامها وتعزيزها. وتقر العديد من الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنســان هبذا الرتابط، وال ســيام العهد 
واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي ينص عىل أن: »)أ( لكل شخص حق املشاركة يف إدارة الشئون العامة لبلده، 
إما مبارشة أو بواسطة ممثلني خيتارون بحرية؛ )ب( لكل شخص حق تقلد الوظائف العامة يف بلده عىل قدم املساواة 
مع اآلخرين؛ )ج( إرادة الشــعب هي أساس سلطة احلكم، وجيب أن تتجىل هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزهية 
جترى دورًيا باالقرتاع العام وعىل قدم املســاواة بني الناخبني وبالتصويت الرسي أو بإجراء مكافئ من حيث ضامن 

حرية التصويت« )املادة 21(5.

وقد كشــف التجارب املختلفة أمهية احرتام سيادة القانون بالنســبة حلقوق اإلنسان، إذ ُيشكل االمتثال لسيادة 
القانون أكثر الضامنات فعالية ضد التحيز واالنتقائية والتعســف وإساءة استعامل السلطة. وإذ يشري مفهوم »سيادة 
4 Criddle, Evan J. and Fox-Decent, Evan, Human Rights, Emergencies, and the Rule of Law (April 18, 2010). Human 

Rights Quarterly, Vol. 34, p. 39 (2012).

5 Human Rights: A Compilation of International Instruments, Universal Instruments, Ibid, p. 8.
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القانون« كام أوضح األمني العام لألمم املتحدة إىل »مبدأ للحكم يكون فيه مجيع األشخاص واملؤسسات والكيانات 
العامة واخلاصة، بام يف ذلك الدولة ذاهتا، مسؤولني أمام قوانني صادرة علنًا، وتطبق عىل اجلميع بالتساوي وحيتكم 
يف إطارها إىل قضاء مســتقل، وتتفق مع القواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان. ويقتيض هذا املبدأ كذلك اختاذ 
تدابري لكفالة االلتزام بمبادئ سيادة القانون، واملســاواة أمام القانون، واملسؤولية أمام القانون، والعدل يف تطبيق 
القانون، والفصل بني السلطات، واملشاركة يف صنع القرار، واليقني القانوين، وجتنب التعسف، والشفافية اإلجرائية 
والقانونية«6. وترتكز سيادة القانون إىل نظام حكم يستهدف ترسيخ املساواة واحلد من الرقابة وضامن احلرية. وبذلك 
ال تنفصل مبادئ النظام الديمقراطي الفاعل عن مبادئ ســيادة القانون بام فيها أولوية القانون، واستقاللية اجلهاز 

القضائي ونزاهته، واليقني القانوين، واملساواة، وعدم التمييز، والفصل بني السلطات، والشفافية، واملساءلة7.

وجرى التأكيد عىل الرتابط بني حقوق اإلنســان والديمقراطية وســيادة القانون مــن جانب عدد من اآلليات 
الدولية حلقوق اإلنســان8، وُيعد قرار جلنة حقوق اإلنسان 46/2002 املؤرخ 23 نيسان/أبريل 2002 قراًرا مرجعًيا 
هبذا الشــأن. وتناول جملس حقوق اإلنسان هذا الرتابط يف قراره 36/19 املؤرخ 23 آذار/مارس 2012، موضًحا أن 
»الرتابط بني الديمقراطية الفاعلة واملؤسسات القوية اخلاضعة للمساءلة، واختاذ القرارات بشفافية وبمشاركة اجلميع، 
وســيادة القانون بشــكل فعال هو أمر ال غنى عنه للحكومة الرشعية والفعالة التي حترتم حقوق اإلنسان«9؛ وشدد 
أيًضا عىل أن »الديمقراطية تشــمل احرتام مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، ومنها حرية تكوين اجلمعيات 
والتجمع الســلمي، وحرية التعبري والرأي، وحرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو املعتقد، وحق الفرد يف أن يعرتف 
له بالشــخصية القانونية؛ حيثام وجد، واحلق يف املشاركة يف إدارة الشــؤون العامة، بصورة مبارشة أو بواسطة ممثلني 
خيتارون بحرية، وحق الشخص يف أن يصوت يف ظل نظام قائم عىل تعددية األحزاب والتنظيامت السياسية وحقه يف 
6 Report of the UN Secretary-General submitted to Security Council on the rule of law and transitional justice in conflict 

and post-conflict societies, UN Doc. S/2004/616 (August 23, 2004), para. 6, https://undocs.org/S/2004/616, accessed 
7/1/2021.

7 Jesús Rodríguez Zepeda, Estado de derecho y democracia, 2nd ed. (Mexico City, Instituto Federal Electoral, 2001), p. 10, 
as cited in the study on common challenges facing states in their efforts to secure democracy and the rule of law from a 
human rights perspective submitted the UN High Commissioner for Human Rights, UN Doc. A/HRC/22/29 (10 December 
2012), https://undocs.org/ A/HRC/22/29, accessed 7/1/2021.

8 See also as example, Resolution 1999/57 on promotion of the right to democracy adapted by UN Commission on Human 
Rights on April 27, 1999, UN Doc. E/1999/23, http://undocs.org/E/1999/23; Resolution 2005/32 on democracy and the 
rule of law adapted by UN Commission on Human Rights on April 19, 2005, UN Doc. E/CN.4/2005/135, http://undocs.
org/E/CN.4/2005/135; Resolution on 38/19 the incompatibility between democracy and racism adapted by UN Human 
Rights Council on July 6, 2018, UN Doc. A/HRC/RES/38/19, http://undocs.org/A/HRC/RES/38/19; and Resolution on 
40/9 the Human rights, democracy and the rule of law adapted by UN Human Rights Council on March 21, 2019, UN Doc. 
A/HRC/RES/40/9, http://undocs.org/A/HRC/RES/40/9; accessed 7/1/2021.

9 Resolution 19/36 on the democracy and the rule of law adopted by the UN Human Rights Council, UN Doc. A/HRC/
RES/19/36 (April 19, 2012), para. 5, https://undocs.org/A/HRC/RES/19/36, accessed 7/1/2021. 

التصويت كام  نتيجة  التصويت. وكانت  وامتناع عضوين عن  مقابل صفر،  43 صوًتا  بأغلبية  بتصويت مسجل،  اعتمد  القرار  أن هذا  إىل  جتدر اإلشارة 
وبنن،  وبنغالديش،  وبلجيكا،  وإيطاليا،  وأوغندا،  وأوروغواي،  وأنغوال،  وإندونيسيا،  وإكوادور،  وإسبانيا،  واألردن،  الرويس،  االحتاد  املؤيدون:  ييل: 
وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبولندا، وبريو، وتايلند، واجلمهورية التشيكية، ومولدوفا، وجيبويت، ورومانيا، والسنغال، وسويرسا، وشييل، وغواتيامال، 
والنرويج،  وموريشيوس،  وموريتانيا،  وملديف،  واملكسيك،  وماليزيا،  وليبيا،  والكونغو،  وكوستاريكا،  والكامريون،  وقريغيزستان،  وقطر،  والفلبني، 

والنمسا، ونيجرييا، واهلند، وهنغاريا، والواليات املتحدة األمريكية. املمتنعون عن التصويت: الصني، وكوبا.
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أن ينتخب يف ظل انتخابات نزهية ودورية وحرة جترى باالقرتاع العام وعىل قدم املســاواة بني الناخبني وبالتصويت 
الرسي، بام يضمن التعبري احلر عن إرادة الشعب، وكذلك احرتام سيادة القانون، والفصل بني السلطات، واستقاللية 
القضاء، والشفافية واملساءلة يف اإلدارة العامة ويف صنع القرارات، ووجود وسائط إعالم حرة ومستقلة وتعددية«10. 
وكام هو واضح ال يقترص هذا الفهم للديمقراطية عىل شــكل للسيادة الشعبية )متمثل يف حكم الشعب من الشعب 
ومن أجل الشــعب( ولكنها يعرفها باعتبارها تشمل قيم املسؤولية واملســاءلة، وفضاًل عن ذلك فإهنا تدل عىل نوع 
من السلوك أو األداء رضوري والزم حلامية املؤسسات ومساءلة من بيدهم السلطة واحرتام سيادة القانون وحقوق 

اإلنسان ومحايتها11. 

ومن جانبها شــددت اللجنة املعنية بحقوق اإلنســان، التي تتوىل اإلرشاف عىل مدى وفاء الدول األطراف يف 
العهــد بالتزاماهتا بمقتضاه )يشــار إليها فيام ييل بـــ »اللجنة«(، عىل أن هناك ترابط أصيــل بني حق كل مواطن يف 
املشــاركة يف الشــؤون العامة ويف أن ُينتخب وينتَخب وأن تتاح له فرصة تقلد الوظائف العامة، وحقوق ومبادئ 
ديمقراطية أساسية أخرى مثل احلق يف حرية التعبري وعدم التمييز واملساءلة. كام أوضحت أن إدارة الشؤون العامة، 
هي مفهوم واســع يتصل بمامرسة السلطة السياسية، وال سيام الســلطات الترشيعية والتنفيذية واإلدارية. ويشمل 
مجيع جوانب اإلدارة العامة ووضع وتنفيذ السياسات عىل املستويات الدولية والوطنية واملحلية. وينبغي للدستور 
وللقوانني األخرى أن تقر توزيع الســلطات وحتدد الوسائل التي يامرس الفرد من خالهلا احلق يف املشاركة يف إدارة 

الشؤون العامة12.

تكشف جتربة القرن املايض والواقع الراهن يف العديد من الدول يف مناطق خمتلفة من العامل، أن ترسيخ ضامنات 
خمتلف أضالع مثلث حقوق اإلنســان والديمقراطية وســيادة القانون يتطلب ليس فقــط العمل عىل احرتامها يف 
األوضــاع العادية، بل إن العمل عىل احــرتام تلك الضامنات يعد أكثر إحلاًحا وأمهيــة يف حاالت الطوارئ. فلقد 
اختذت بعض احلكومات إعالهنا حلالة الطوارئ، ســواء أكان هذا اإلعالن يتســم بالرشعيــة و/أو املرشوعية أم 
ال، ســنًدا للعصف بحقوق اإلنسان وضامناهتا، مســخرة إعالهنا حلالة الطوارئ كـ »أداة قانونية« إلضفاء »الطابع 
القانوين« عىل أسوأ التجاوزات وأكثر األعامل التعسفية إيذاًء، بل وحتولت حالة الطوارئ يف بعض الدول من حالة 
مؤقتة إىل حالة شبه دائمة أو دائمة13. ومن نافلة القول إن العامل مل يشهد منذ بدايات تأسيس القانون الدويل حلقوق 
اإلنسان حالة مشاهبة ملا شهدناه منذ بداية العام املايض 2020 فيام خيص التحديات غري املسبوقة واألوضاع الطارئة 
التي طرحتها جائحة كورونا عىل خمتلف األصعدة بام يف ذلك ما يتعلق بضامنات احرتام وإعامل حقوق اإلنســان؛ 
حيث مست اجلائحة خمتلف جوانب احلياة يف أغلب دول العامل كام تأثرت العديد من حقوق اإلنسان بالتدابري التي 
10 Ibid, para. 1.

11 Study on common challenges facing states in their efforts to secure democracy and the rule of law from a human rights 
perspective submitted the UN High Commissioner for Human Rights, Ibid, and para. 9 and 10.

12 The Right to Participate in Public Affairs, Voting Rights and the Right of Equal Access to Public Service, General Comment 
No. 25 of UN Human Rights Committee, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.7, (August 27, 1996), paras 3, 5, 9 and 12, 
https://undocs.org/CCPR/C/21/Rev.1/Add.7, accessed 7/1/2021.

13 Scott P. Sheeran, Reconceptualizing States of Emergency under International Human Rights Law: Theory, Legal Doctrine, 
and Politics, 34 Mich. J. Int’l L. 491, p. 510-517 (2013).
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اختذت يف إطار اجلائحة والتي ســتمتد تبعاهتا لســنوات. وحظيت اجلائحة والتدابري املتعلقة باهتامم شديد من قبل 
اآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان؛ حيث أصدرت هذه اآلليات العرشات من الوثائق اإلرشادية واألدلة 

واالجتهادات هبذا الشأن14. 

ومن بني األســئلة العديدة التي طرحتها جائحة كورونا، ما إذا كانت القواعد الراهنة يف القانون الدويل حلقوق 
اإلنسان، بشــأن إمكانية فرض الدولة لبعض القيود عىل بعض احلقوق واحلريات أو فرض حالة الطوارئ واختاذ 
تدابري يف إطارها، مناســبة للتعامل مع هذه اجلائحة أم ال؟، وتباينت اآلراء بشــأن مــدى مالئمة هذه القواعد مع 
الطبيعــة اخلاصة حلائجة كورونا، وبخالف أولئك الذين اعتربوا أن التدابري التي اختذهتا بعض احلكومات للتعامل 
مع اجلائحة ُتشكل تغواًل عىل احلريات الفردية وأن دور احلكومات ينبغي أن ينحرص باألساس يف التوعية وأال يمتد 
لفــرض قيود عىل بعض احلريات واحلقوق من أجل التعامل مع اجلائحة؛ فقد شــكك البعض يف أن القواعد ذات 
الصلة بحاالت الطوارئ يف القانون الدويل حلقوق اإلنســان تتناسب مع الطبيعة غري املسبوقة جلائحة كورونا؛ فيام 
أكد البعض اآلخر عىل أن هذه القواعد حتقق التوازن املطلوب بني متطلبات الصحة العامة ومحاية احلقوق واحلريات 
بام يف ذلك يف ظل الطبيعة اخلاصة وغري املســبوقة حلائجة كورونا، إذ أهنا من ناحية ال تغل يد احلكومات عن اختاذ 
ما يلزم من إجراءات تســتجيب ملقتضيات الصحة العامــة ويف نفس الوقت تضع ضوابط لكفالة عدم توغلها عىل 
احلقوق واحلريات وإهدارها. وســوف أعرض يف هذه الورقة املالمح الرئيسية العامة بشأن جواز فرض قيود عىل 
عدد من احلقــوق واحلريات بام يف ذلك يف األوضاع العادية وإمكانية االنتقــاص من بعض احلقوق واحلريات يف 

حاالت الطوارئ لبيان ما إذا كانت تلك القواعد مالئمة أم ال وما إذا كانت حتقق التوازن املطلوب أم ال. 

المبحــث الثاني: التباين بيــن االتفاقيــات الدولية واإلقليمية بشــأن القيود التــي يجوز فرضها 

والضمانات ذات الصلة

لقد ارتبط ميالد كل صك من صكوك حقوق اإلنســان بســياق خاص، وهو ما انعكس يف وجود تفاوت عىل 
صعيد معاجلة هذه الصكوك ملسائل خمتلفة، فعىل سبيل املثال هناك تباين عىل صعيد القواعد املتعلقة بحالة الطوارئ 
الواردة يف االتفاقيات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنســان، ففيام جييــز العهد االنتقاص من التمتع ببعض احلقوق 

وفق ضوابط معينة؛ حيث ينص يف املادة 4 منه عىل أن:

يف حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة، واملعلن قيامها رسمًيا، جيوز للدول األطراف يف هذا . 1
العهد أن تتخذ، يف أضيق احلــدود التي يتطلبها الوضع، تدابري ال تتقيد بااللتزامات املرتتبة عليها بمقتىض 
هــذا العهد، رشيطة عدم ُمنافاة هــذه التدابري لاللتزامات األخرى املرتتبة عليهــا بمقتىض القانون الدويل 
وعــدم انطوائها عىل متييز يكون ُمربره الوحيد هو العرق أو اللــون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل 

االجتامعي.

عىل سبيل املثال، هناك العرشات من الوثائق الصادرة عن مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وهيئات املعاهدات الدولية واملقررين اخلواص، عرب   14

املوقع الفرعي الذي خصصته املفوضية ألبعاد جائحة كورونا املتعلقة بحقوق اإلنسان.
 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID-19.aspx (accessed 7/1/2021).
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ال جُييز هذا النص أي خُمالفة ألحكام املواد 6 و7 و8 )الفقرتني 1 و2( و11 و15 و16 و18.. 2

عىل أية دولة طرف يف هذا العهد اســتخدمت حق عدم التقيد أن ُتعلم الدول األطراف األخرى فوًرا، عن . 3
طريق األمني العام لألمم املتحدة، باألحكام التي مل تتقيد هبا وباألســباب التي دفعتها إىل ذلك. وعليها، يف 

التاريخ الذي ُتنهي فيه عدم التقيد، أن ُتعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته«15.

نجد أنه ال يرد ترتيب مماثل يف امليثاق األفريقي حلقوق اإلنســان والشعوب16. بينام تتضمن االتفاقية األمريكية 
حلقوق اإلنسان قائمة مطولة باحلقوق التي ال يمكن تعطيلها بأي حال من األحوال بام يف ذلك يف حاالت الطوارئ 
وكذلك قياًســا عىل ما ورد يف املادة 4)2( من العهد؛ حيث متد االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنســان احلامية بشــأن 
احلقوق التي ال جيوز االنتقــاص منها حتى يف حاالت الطوارئ إىل محاية األرسة )املادة 16( وحقوق الطفل )املادة 
19( واحلق يف اجلنسية )املادة 20( واحلق يف املشاركة يف احلكم )املادة 23( كام تنص عىل عدم جواز تعليق الضامنات 

القضائية الالزمة حلامية احلقوق التي ال جيوز االنتقاص منها17.

وكذلك فيام يتعلق باألوضاع العادية يوجد تباين عىل صعيد االتفاقيات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان بشأن 
ما جيوز فرضه من قيود عىل التمتع ببعض احلقوق وضوابط القيام بذلك، فعىل ســبيل املثال فيام خيص فرض قيود 
عىل حرية التعبري والتامس املعلومات وتلقيها ونقلها نص العهد عىل أنه جيوز فرض قيود »رشيطة أن تكون حمددة يف 
بنص القانون وأن تكون رضورية: )أ( الحرتام حقوق اآلخرين أو ســمعتهم؛ )ب( حلامية األمن القومي أو النظام 
العام أو الصحة العامة أو األخالق العامة« )املادة 19)3((؛ بينام نصت االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنســان عىل أن 
نفس احلقوق جيوز »إخضاعها لبعض الشــكليات اإلجرائية، أو رشوط أو قيود أو عقوبات حمددة منصوص عليها 
يف القانون، وتشــكل تدابري رضورية يف املجتمع الديمقراطي، حلامية األمن القومي أو سالمة األرايض أو السالمة 
العامــة أو حفظ النظام العام ومنع اجلريمة، أو حلامية الصحة أو األخالق، أو حلامية ســمعة الغري أو حقوقهم، أو 
ملنع الكشــف عن معلومات رسية، أو لضامن سلطة القضاء وحياديته« )املادة 10)2((18؛ فيام نص امليثاق األفريقي 
حلقوق اإلنســان والشــعوب عىل أن »1- من حق كل فرد أن حيصل عىل املعلومات. 2- حيق لكل إنسان أن يعرب 
عن أفكاره وينرشها يف إطار القوانني واللوائح« )املادة 9(19؛ ونص امليثاق العريب حلقوق اإلنســان عىل أن »متارس 
هذه احلقوق واحلريات يف إطار املقومات األساســية للمجتمع وال ختضــع إال للقيود التي يفرضها احرتام حقوق 
اآلخرين أو ســمعتهم أو محاية األمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة«. املادة 32)2(20؛ 
هذا فيام نصت االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان عىل أن حرية التعبري واحلصول عىل املعلومات وتلقيها وتداوهلا 
»2- يمكن أن تكون موضوًعا لفرض مسئولية الحقة حيددها القانون رصاحة وتكون رضورية من أجل ضامن: )أ( 
احرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم. )ب( محاية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق العامة. 
15 Human Rights: A Compilation of International Instruments, Universal Instruments, Ibid, p. 20.

16 http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/CommitteeCharter.aspx (accessed 7/1/2021).

17 Jaime Oraá, Human Rights in States of Emergency in International Law, Oxford University, 1992, P. 88, 98, 100.

18 https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf (accessed 7/1/2021).

19 https://www.achpr.org/public/Document/file/Arabic/achpr_instr_charter_ara.pdf (accessed 7/1/2021).

20 http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/CommitteeCharter.aspx (accessed 7/1/2021).
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3- ال جيوز تقييد حق التعبري بأســاليب أو وســائل غري مبارشة، كالتعسف يف استعامل اإلرشاف احلكومي أو غري 

الرســمي عىل ورق الصحف، أو تردد موجات اإلرسال اإلذاعية أو التلفزيونية، أو اآلالت أو األجهزة املستعملة 
يف نرش املعلومات، أو بأية وســيلة أخرى من شــأهنا أن تعرقل نقل األفكار واآلراء وتداوهلا وانتشارها...« )املادة 
13(21. وفضــاًل عن ذلك فإن املنظومات التي تنتمي إليها هذه االتفاقيات وهيئاهتا اإلرشافية قد تطورت بشــكل 

متفاوت إىل حد كبري، وهو ما انعكس يف سوابقها القانونية والقضائية وتفسري عىل ما تقر به من حقوق وحريات.

ونظًرا هلذا التباين املتعلق بمعاجلة الصكوك الدولية واإلقليمية جلواز فرض قيود عىل احلقوق ومدى هذه القيود 
والضوابط اخلاصة هبا سواء فيام يتعلق باألوضاع العادية أو حالة الطوارئ سأقترص فيام ييل عىل تناول القواعد ذات 
الصلة الواردة يف العهد فقط، ففضاًل عن املكانة املركزية للعهد ضمن املنظومة الدولية حلقوق اإلنســان فإن املجال 
ال يتسع هنا لتناول الفروق الدقيقة بشأن معاجلة الصكوك املختلفة للمسائل التي أتناوهلا يف هذه الورقة. وأود لفت 
االنتبــاه يف البداية إىل أن العهد يقــر بأن هناك بعض احلقوق هي حقوق مطلقة ال جيوز فرض أي قيود عليها يف أي 
وضــع من األوضاع؛ بينام جييز فرص بعض القيود عىل من عدد احلقوق بام يف ذلك األوضاع العادية، وكذلك ففيام 
خيص حاالت الطوارئ يفرق العهد بني احلقــوق واحلريات التي يقر هبا والتي ال جيوز االنتقاص منها وتلك التي 
يقر هبا وجيوز االنتقاص منها يف حاالت الطوارئ، هذا وقد أقر العهد بالعديد من الضامنات لكفالة احرتام احلقوق 

واحلريات سواء يف حالة األوضاع العادية أو حاالت الطوارئ. 

وقبل أن أتناول اجلوانب الرئيســة هلذه النقاط، ســألقي الضوء عىل قواعد حقوق اإلنسان التي تدخل ضمن 
القواعد اآلمرة يف القانون الدويل، أي قواعد حقوق اإلنسان التي ال جيوز االنتقاص منها حتى يف حاالت الطوارئ، 

حتى لو كان هذا االنتقاص جائًزا بموجب معاهدة دولية أو دستور أو ترشيع وطني.

المبحث الثالث: قواعد حقوق اإلنسان اآلمرة/القطعية/فوق التعاهدية/التي ال يجوز االنتقاص منها 

حتى في حالة الطوارئ

إن فكرة وجود قواعد قانونية ال يمكن اخلروج عنها هي فكرة قديمة نسبًيا، ترسخت عىل صعيد القانون الدويل 
يف القرن قبل املايض22؛ حيث وجدت القواعد القطعية ســبيلها إىل القانون الدويل املدون أثناء األعامل التحضريية 
التفاقية فيينا لقانون املعاهدات23. وتضمنت االتفاقية عدد من األحكام املتعلقة بالقواعد اآلمرة24. وقد أشار بيان 
21 https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201144/volume-1144-i-17955-english.pdf (accessed 7/1/2021).

لالطالع عىل تاريخ مفصل للمفهوم، أو الفكرة، ومصطلح القواعد اآلمرة، انظر:  22
Carnegie Endowment for International Peace. The Concept of Jus Cogens in Public International Law Papers and 
Proceedings. Geneva, Switzerland, 1967.

23 Yearbook of the UN International Law Commission, 1966, Vol. II, https://legal.un.org/ilc/documentation/english/
reports/a_cn4_191.pdf, accessed 7/1/2021.

تنص املادة 53 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، عىل »تعترب املعاهدة الغية إذا كانت، يف وقت عقدها، تتعارض مع قاعدة قطعية من قواعد القانون الدويل   24

العام. ويف تطبيق هذه االتفاقية يراد بالقاعدة القطعية من قواعد القانون الدويل العام أية قاعدة مقبولة ومعرتف هبا من جمتمع الدول ككل بوصفها قاعدة ال 
يسمح باالنتقاص منها وال يمكن تغيريها إال بقاعدة الحقة من قواعد القانون الدويل العام يكون هلا نفس الطابع«. فيام تنص املادة 64 عىل أن »إذا ظهرت 

قاعدة قطعية جديدة يف القانون الدويل العام، تصبح أية معاهدة قائمة ختالف هذه القاعدة الغية ومنتهية«.
 https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf (accessed 7/1/2021).
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حمكمة العدل الدولية يف قضية برشــلونة تراكشن إىل ارتباط القواعد القطعية بعدد من حقوق اإلنسان، فأوضحت 
املحكمة: 

»ينبغي إقامة متييز أســايس بني التزامات الدولة جتاه املجتمع الدويل ككل وااللتزامات الناشئة جتاه دولة أخرى 
يف جمال احلامية الدبلوماســية«. فااللتزامات األوىل هي بطبيعتها التزامات هتم مجيع الدول. ونظًرا إىل أمهية احلقوق 
التي تنطوي عليها فإنه يمكن اعتبار أن جلميع الدول مصلحة قانونية يف محايتها؛ فهي التزامات يف مواجهة الكافة.

»وهذه االلتزامات تنشــأ، مثاًل، يف القانون الدويل املعارص من جتريم أعامل العدوان واإلبادة اجلامعية، كام تنشأ 
من املبادئ والقواعد املتعلقة بحقوق اإلنســان األساسية، بام يف ذلك محايته من الرق والتمييز العنرصي. ودخلت 
بعــض حقوق احلامية املناظرة يف متن القانون الدويل العام ... ومتنح صكوك دولية ذات طابع عاملي أو شــبه عاملي 

حقوًقا أخرى«25.

كام أوضحت املحكمة يف رأهيا االستشــاري بشــأن رشعية اجلدار الذي شــيدته إرسائيــل جزئًيا يف األرض 
الفلســطينية املحتلة، أن كون التزام ما واجًبا جتاه الكافة له صلة بتحديد عواقب خرق هذا االلتزام. وقد تشــمل 
هذه العواقب، بشــكل خاص، االلتزام بعــدم االعرتاف. والحظت املحكمــة أن: »االلتزامات التي أخلت هبا 
إرسائيل تشــمل بعض االلتزامــات التي هتم اجلميع... تعد تلــك االلتزامات بحكم طبيعتها شــأًنا هيم الدول 
كافة«26. وحددت املحكمة تبعات ذلك بالقول »... املحكمة ترى أن مجيع الدول ملزمة بعدم االعرتاف بالوضع 
غري القانوين الناتج عن تشييد جدار يف األرض الفلســطينية املحتلة، بام فيها القدس الرشقية وما حوهلا. ومجيعها 
ملزمة أيًضا بعدم تقديم العون أو املســاعدة يف اإلبقاء عىل الوضع الناتج عن هذا. ويتعني أيًضا عىل مجيع الدول، 
... أن تعمل عىل إزالة أي عائق، ناتج عن إنشــاء اجلدار، حيول دون ممارســة الشــعب الفلسطيني حلقه يف تقرير 
املصري. وعالوة عىل ذلــك، تلتزم مجيع الدول األطــراف يف اتفاقية جنيف ... بكفالة امتثــال إرسائيل للقانون 

اإلنساين الدويل عىل النحو الوارد يف تلك االتفاقية«27.

هذا وأوضحت املحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغوســالفيا الســابقة خلفية القواعد القطعية وطبيعتها 
بأنه: وآثارها، منوهة 

»نظًرا ألمهيــة القيم التي حيميها ]حظر التعذيــب[، تطور هذا املبدأ إىل قاعدة قطعيــة ]آمرة[ أي قاعدة هلا يف 
التسلسل اهلرمي الدويل مرتبة أعىل من القانون التعاهدي وحتى من القواعد العرفية )العادية(. وأكثر النتائج بروًزا 
هلذه املرتبة األعىل هي عدم جواز انتقاص الدول من املبدأ املقصود بمعاهدات دولية أو بأعراف حملية أو خاصة أو 
25 Case concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company. Limited (Belgium v. Spain) (Second Phase) I.C.J 

Reports 1970, p. 32.

26 Advisory Opinion Concerning Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 
International Court of Justice (ICJ), July 9, 2004, para 155, https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/131/131-
20040709-ADV-01-00-EN.pdf, accessed 7/1/2021.

املرجع السابق، الفقرة 159.  27
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حتى بقواعد عرفية عامة ال تتمتع بالقوة املعيارية نفسها«28.

ووفًقــا لنص القراءة األوىل التي اعتمدهتا جلنة القانون الدويل باألمم املتحدة يف 31 أيار/مايو 2019 ملشــاريع 
اســتنتاجاهتا املتعلقة بالقواعد اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدويل، فإنــه يقصد بالقاعدة اآلمرة من القواعد 
العامة للقانون الدويل، القاعدة التي يقبلها ويعرتف هبا املجتمع الدويل للدول ككل بوصفها قاعدة ال يســمح بأي 
خــروج عنها وال يمكن تعديلها إال بقاعدة الحقة من القواعد العامة للقانون الدويل هلا نفس الصفة )االســتنتاج 
2(؛ وحتمي هذه القواعد القيم األساسية للمجتمع الدويل، وتعلو تراتبًيا عىل غريها من قواعد القانون الدويل وهي 
واجبة التطبيق عاملًيا )االســتنتاج 3(؛ وتكون أي معاهدة باطلــة إذا كانت، وقت إبرامها، تتعارض مع قاعدة آمرة 
من القواعد العامة للقانون الدويل. وال تكون ألحكام هذه املعاهدة أي قوة قانونية. وإذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة 
مــن القواعد العامة للقانون الدويل، فإن أي معاهدة قائمة تتعــارض مع تلك القاعدة تصبح باطلة وتنتهي حكاًم. 
وُتعفى األطراف يف تلك املعاهدة من أي التزامات بمواصلة تنفيذ أحكام املعاهدة )االســتنتاج 10(؛ هذا وتنشــئ 
القواعد اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدويل التزامات جتاه املجتمع الدويل ككل )التزامات جتاه الكافة( تكون 
جلميع الدول مصلحة قانونية فيها )االستنتاج 17)1((؛ هذا وقد أرفق هبذه االستنتاجات قائمة غري حرصية بقواعد 
ســبق وأن أقرت جلنة القانون الــدويل بكوهنا قواعد آمرة، وهي: حظر العدوان؛ وحظــر اإلبادة اجلامعية؛ وحظر 
اجلرائم ضد اإلنسانية؛ والقواعد األساسية للقانون الدويل اإلنساين؛ وحظر التمييز العنرصي والفصل العنرصي؛ 
وحظــر الرق؛ وحظر التعذيب؛ واحلق يف تقرير املصري29. ومن اجلديــر بالتنويه أنه بخالف ما ورد يف تلك القائمة 
غري احلرصية توجد قواعد أخرى تتمتع بأســانيد قوية العتبارها قواعد آمرة، وسنلقي الضوء فيام ييل بشكل موجز 
عىل عدد من األســانيد اخلاصة بخمس حقوق وقواعد أخرى: احلق يف احليــاة؛ وحظر االختفاء القرسي؛ وحظر 

االحتجاز التعسفي؛ وحق الطعن يف االحتجاز أمام حمكمة؛ وعدم اإلعادة القرسية.

احلــق يف احلياة: هناك تأييد للطابع اآلمر للحق يف احلياة أو عىل أقل تقدير حلظر احلرمان التعســفي من احلياة، 
وهو احلظر الذي ال يسمح باخلروج عنه بموجب املادة 4)2( من العهد، وقد شددت جلنة البلدان األمريكية حلقوق 
اإلنســان عىل »أن احلق يف احلياة، ... له مركز القاعدة اآلمرة. أي أنه قاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل ومن ثم 
ال يمكن أن يكون قاباًل للتقييد. ومفهوم القواعد اآلمرة مســتمد من نظام ذي مرتبة أعىل نشأ يف العصور القديمة 
وال يمكن خمالفته بموجب قوانني يضعها اإلنســان أو األمم«30. ويشكل احلق يف احلياة رشًطا مسبًقا لإلعامل التام 
لكرامة اإلنســان واملامرسة الفعلية جلميع حقوق اإلنسان. ويعد حظر احلرمان التعسفي من احلياة جزء من القانون 
28	 Prosecutor	v.	Anto	Furundžija,	Judgment	of	International	Tribunal	for	the	Prosecution	of	Persons	Responsible	for	Serious	

Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991 on December 
10, 1998, Case No. IT-95-17/1, Trial Chamber II, https://www.icty.org/x/cases/furundzija/tjug/en/fur-tj981210e.pdf, 
accessed 7/1/2021.

29 Report of the UN International Law Commission on the work of its Seventy-first session, 29 April - 7 June and 8 July - 9 
August 2019, UN Doc. A/74/10, Chapter V. https://undocs.org/A/74/10, accessed 7/1/2021.

30 Victims of the Tugboat «13 de Marzo» v. Cuba, Case 11.436 (October 16, 1996), Decision of the Inter-American Commission 
on Human Rights, Report 47/96, para. 79, https://www.cidh.oas.org/annualrep/96eng/Cuba11436.htm, accessed 
7/1/2021.
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الــدويل العريف، وقد حظي باعرتاف اللجنة، بوصفه قاعدة من القواعد القطعية أو القواعد اآلمرة31. كام أوضحت 
اللجنة األفريقية حلقوق اإلنســان والشعوب أن احلق يف احلياة يعترب نقطة ارتكاز جلميع احلقوق األخرى، وأنه حق 
غري قابل للتقييد، وأنه معرتف به كقاعدة آمرة، أي ملزمة عاملًيا، ويف كل األوقات32. هذا كام أكد عدد من املقررين 
اخلواص حلقوق اإلنسان عىل كون احلق يف احلياة يشكل إحدى القواعد اآلمرة، ومن بينهم املقرر اخلاص بحاالت 
اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعســًفا الذي أكد مراًرا عىل أن حق الشــخص يف أال حيرم من 
حياته تعسًفا حق معرتف به بوصفه جزًءا من القانون الدويل العريف واملبادئ العامة للقانون، ومعرتف به أيًضا بوصفه 
قاعدة آمرة، ملزمة للكافة يف مجيع األوقات. وأنه برصف النظر عن مدى انطباق أحكام املعاهدات التي تعرتف باحلق 
يف احلياة، فإن الدول تبقى ملزمة بضامن إعامل احلق يف احلياة عندما تستخدم القوة، سواء داخل حدودها أو خارجها33. 
ومنذ وقت مبكر نســبًيا أشار املقرر اخلاص بحالة حقوق اإلنسان يف شييل إىل أن احلق يف احلياة حق أسايس معرتف به 
عاملًيا، ويرسي يف مجيع األوقات ويف مجيع الظروف، بام يف ذلك أثناء النزاع املسلح أو حاالت الطوارئ العامة األخرى. 
وأنه ُيشــكل إحدى القواعد اآلمرة، وحتميه املعاهدات الدولية واإلقليمية والقانــون الدويل العريف والنظم القانونية 
الوطنية. كام ُيشكل صون هذا احلق أحد املهام األساسية للدولة وتنص أحكام كثرية يف الترشيعات الوطنية عىل ضامنات 

تكفل التمتع به34.

المطلب األول: حظر االختفاء القسري

 هناك اعرتاف متزايد يتســم بطابع شــديد االتســاق بحظر االختفاء القرسي، ومن ذلك نص القاعدة 98 من 
قواعد القانون الدويل اإلنســاين العريف »االختفاء القرسي حمظور«، وهي قاعدة تكرســها ممارسة الدول كإحدى 
قواعــد القانون الدويل العريف املنطبقة يف النزاعات املســلحة الدولية وغري الدوليــة35. كام نصت االتفاقية الدولية 
حلامية مجيع األشــخاص من االختفاء القرسي عىل أنه »ال جيوز تعريض أي شــخص لالختفاء القرسي. ال جيوز 
31 Issues Relating to Reservations Made upon Ratification or Accession to the Covenant of Civil and Political Rights or its 

Optional Protocols thereto, or in Relation to Declarations under Article 41 of the Covenant, General Comment No. 24 of 
UN Human Rights Committee on, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 (November 4, 1994), para. 10, https://undocs.org/
CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, accessed 7/1/2021.

32 The Right to Life, General Comment No. 3 of the African Commission on Human and Peoples’ Rights, para. 1 and 5, 
https://www.achpr.org/public/Document/file/English/general_comment_no_3_english.pdf, accessed 7/1/2021.

33 See as examples: Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions on a gender-
sensitive approach to arbitrary killings, Agnes Callamard, submitted to the thirty-fifth session of UN Human Rights 
Council, UN Doc. A/HRC/35/23 (June 6, 2017), https://undocs.org/A/HRC/35/23; Report of the Special Rapporteur 
on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Christof Heyns, submitted to sixty-eighth session of UN General 
Assembly, UN Doc. A/68/382 (September 13, 2013), https://undocs.org/A/68/382; Report of the Special Rapporteur of 
the UN Human Rights Council on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Agnes Callamard, submitted to seventy-
fourth session of UN General Assembly, UN Doc. A/74/318 (August 20, 2019), https://undocs.org/A/74/318, accessed 
7/1/2021.

34 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Chile submitted to thirty-seven session of UN 
General Assembly, UN Doc. A/37/564 (November 7, 1982), https://undocs.org/A/37/564, accessed 7/1/2021.

35 Eloisa	Newalsing,	Jean-Marie	Henckaerts	and	Louise	Doswald-Beck	(eds.),	Customary	International	Humanitarian	
Law,	Geneva	and	Cambridge,	International	Committee	of	the	Red	Cross	and	Cambridge	University	Press	(2005),	p.	
340-343.
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التذرع بأي ظرف اســتثنائي كان، ســواء تعلق األمر بحالة حرب أو التهديد باندالع حرب، أو بانعدام االستقرار 
الســيايس الداخيل، أو بأية حالة اســتثناء أخرى، لتربير االختفاء القرسي« )املــادة 1(36. كام أقرت حمكمة البلدان 
األمريكية حلقوق اإلنســان بأن »حظر االختفاء القرسي لألشــخاص ومــا يقابله من التــزام بالتحقيق ومعاقبة 
املســؤولني يمثل قاعدة آمرة«37. كذلك أقرت جلنة القانون الدويل بأنه يتعــني عىل مجيع الدول، بام يف ذلك الدول 

الثالثة، اختاذ إجراءات يف مواجهة انتهاك حظر االختفاء القرسي لألشخاص كقاعدة آمرة38.

حظر احلرمان التعســفي من احلرية: تعرتف مجيع الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان بحظر احلرمان 
التعســفي من احلرية. وشددت حمكمة العدل الدولية عىل أن »حرمان البرش دون وجه حق من حريتهم وتعريضهم 
لقيود مادية يف ظروف تتســم بالشدة هو يف حد ذاته أمر يتعارض تعارًضا واضًحا مع مبادئ ميثاق األمم املتحدة، 
ومع املبادئ األساســية املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان«39. وُأقر بحظر االعتقال واالحتجاز 
)التعســفيني( يف وقت السلم والنزاع املسلح عىل الســواء، وتنص القاعدة 99 من قواعد القانون الدويل اإلنساين 
العريف املتعلقة باالحتجاز التعسفي التي تكرسها ممارسة الدول يف النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية، عىل أنه 
»حُيظر احلرمان التعســفي من احلرية«40. وكام أوضح الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي فإنه »ال يمكن أبًدا 
للحرمان التعسفي من احلرية أن يكون تدبرًيا رضورًيا أو متناسًبا، بالنظر إىل أن االعتبارات التي يمكن أن حتتج هبا 
الدولة لغرض االستثناء حمتسبة أصاًل يف معيار التعسف نفسه. وبالتايل، ال يمكن أبًدا للدولة أن تدعي بأن احلرمان 
غري القانوين والظامل والفجائي من احلرية رضوري حلامية مصلحة حيوية أو متناسب مع تلك الغاية«41. وقد أقرت 
اللجنــة بأنه »ال جيوز للدول األطراف أن تلجأ حتت أي ظرف إىل املادة 4 من العهد لتربير ترصف ينتهك القانون 
اإلنساين أو القواعد اآلمرة للقانون الدويل، مثل اختطاف الرهائن أو فرض عقوبات مجاعية أو احلرمان التعسفي 
من احلرية أو اخلروج عن املبادئ األساســية للمحاكمة العادلة، بام يف ذلك افرتاض الرباءة«42. وقد أشار الفريق 
العامل املعني باالحتجاز التعســفي إىل أنه ال يمكن تربير االحتجاز التعسفي أبًدا، سواء ألي سبب يتعلق بحالة 
طــوارئ وطنية، أو للحفاظ عىل األمن العــام أو الصحة العامة. وينطبق هذا احلظــر يف أي إقليم خيضع لوالية 
36 The Core International Human Rights Treaties (Rev.1), United Nations, ST/HR/3/Rev.1, U.N. Sales No E.14.XIV., 2014, 

p. 310.

37 Case of Goiburú et al. v. Paraguay, Serie C No. 153 (September 22, 2006), Inter-American Court of Human Rights, https://
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_153_ing.pdf, accessed 7/1/2021.

38 Report of the UN International Law Commission on the work of its fifty-third session, 23 April -1 June and 2 July - 10 
August 2001, A/56/10(SUPP), https://undocs.org/A/56/10(SUPP), accessed 7/1/2021.

39 United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran), Judgments, I.C.J. Reports 
1980, p. 42, para. 91, https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/64/064-19800524-JUD-01-00-EN.pdf, accessed 
7/1/2021.

40 Customary	International	Humanitarian	Law,	p.	344-352.

41 Deliberation No. 9 on concerning the definition and scope of arbitrary deprivation of liberty under customary international 
law adopted by the Working Group on Arbitrary Detention, Report of the Working Group on Arbitrary Detention to twenty-
second session of UN Human Rights Council, UN Doc. A/HRC/22/44 (December 24, 2012), para. 48. https://undocs.
org/A/HRC/22/44, accessed 7/1/2021.

42 Derogations during a State of Emergency, General Comment No. 29 of UN Human Rights Committee, UN Doc. CCPR/C/21/
Rev.1/Add.11 (August 31, 2001), https://undocs.org/CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, accessed 7/1/2021.
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الدولة أو حيثام متارس الدولة ســيطرهتا الفعلية، أو نتيجة ألفعال موظفيها أو عمالئها أو امتناعهم عن الفعل43. 
كــام أقر الفريق العامل بأن حظر احلرمان التعســفي هو حظر مطلق وعاملي44 ويمثــل جزء من قانون املعاهدات 

والقانون الدويل العريف، ويشكل قاعدة آمرة45.

حق الطعن يف رشعية االحتجاز أمام املحكمة: برهنت الدراســة االستقصائية التي قام هبا الفريق العامل املعني 
باالحتجاز التعســفي بشــأن القوانني واألنظمة واملامرســات الوطنية واإلقليمية والدولية املتعلقة بحق الطعن يف 
رشعية االحتجاز أمام املحكمة، عىل أن تكــرار التأكيد عىل ضامنة املحاكمة وفق األصول املرعية وتوضيح جوهر 
ذلك يشــكل ســمة للمعاهدات الدولية واإلقليمية والقوانني املحلية واجتهادات آليات حقوق اإلنســان، وهذه 
ضامنــة جوهرية حلاميــة احلق يف احلرية واألمان الشــخيص يف كافة أوضاع احلرمان من احلرية، كام أن املامرســات 
الدولية والوطنية تدعم احلق يف الطعن يف شــعرية يف رشعية االحتجاز وتقر باحلق يف احلصول عىل االنتصاف عند 
التعرض لفعل غري ســليم46. وقد أكد الفريق بشكل ثابت عىل حظر مجيع أشكال سلب احلرية تعسًفا، مبينًا أن هذا 
احلظر يمثل ممارســة عامة مقبولة ويشكل جزًءا من القانون الدويل العريف وقاعدة آمرة. كام نص املبدأ 4 من املبادئ 
األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن ســبل االنتصاف واإلجراءات املتعلقة بحق كل شخص ُيسلب حريته بتوقيفه 
أو احتجــازه يف إقامة دعوى أمام حمكمة، والتي أقرها الفريق العامل عــام 2015، عىل أنه »ال جييز القانون الدويل 
تقييد احلق يف إقامة دعوى أمام حمكمة للطعن يف تعســفية االحتجاز ورشعيته وللحصول، دون تأخري، عىل ســبل 
االنتصاف املناســبة وامليرسة؛ وجيب عدم تعليق التمتع هبذا احلق أو جعله غري قابل للتطبيق أو تقييده أو إلغاؤه يف 
أي ظرف من الظروف، وحتى ولو كان ذلك يف وقت حرب أو نزاع مسلح أو حالة طوارئ عامة هتدد حياة األمة، 

وُيعلن قيامها رسمًيا...«47.

عــدم اإلعادة القرسية: هناك تأييد متزايد العتبار هذا املبدأ يمثل قاعدة آمرة، فعىل ســبيل املثال ربطت حمكمة 
البلدان األمريكية حلقوق اإلنســان يف فتواها املتعلقة باحلقوق والكفاالت الواجبة لألطفال يف سياق اهلجرة و/أو 
لألطفال املحتاجني إىل محاية دولية بني مبدأ عدم اإلعادة القرسية وحظر التعذيب ورأت يف ضوء صلة املبدأ املذكور 
بحظــر التعذيب أنه »مطلق ويصبح أيًضا قاعدة آمرة من قواعد القانون الــدويل العريف؛ أي أنه بعبارة أخرى يعد 
43 United Nations Basic Principles and Guidelines on Remedies and Procedures on the Right of Anyone Deprived of Their 

Liberty to Bring Proceedings Before a Court, UN Doc. A/HRC/30/37 (9 July 2015), https://undocs.org/A/HRC/30/37, 
accessed 7/1/2021.

44 Deliberation No. 9 on concerning the definition and scope of arbitrary deprivation of liberty under customary international 
law adopted by the Working Group on Arbitrary Detention, Ibid, para. 42 and 43; Liberty and security of person, General 
Comment No. 35 of UN Human Rights Committee, UN Doc. CCPR/C/GC/35 (December 16, 2014), https://undocs.org/
CCPR/C/GC/35, accessed 7/1/2021.

45 Deliberation No. 9 on concerning the definition and scope of arbitrary deprivation of liberty under customary international 
law adopted by the Working Group on Arbitrary Detention, Ibid, para. 73-75.

46 A compilation of national, regional and international laws, regulations and practices on the right to challenge the 
lawfulness of detention before court, Report of the Working Group on Arbitrary Detention to the twenty-seventh session 
of UN Human Rights Council, UN Doc. A/HRC/27/47 (30 June 2014), para 64 and 65, https://undocs.org/A/HRC/27/47, 
accessed 7/1/2021.

47 United Nations Basic Principles and Guidelines on Remedies and Procedures on the Right of Anyone Deprived of Their 
Liberty to Bring Proceedings Before a Court, Ibid.
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قاعــدة من القواعد اآلمرة«48. وقد أقر إطار التعاون والتضامــن اإلقليمي من أجل تعزيز احلامية الدولية لالجئني 
واملرشدين وعديمي اجلنسية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي الالتينية بـ»الطابع اآلمر الذي يتسم به مبدأ 
عدم اإلعادة القرسية«49، كام تعهدت دول االحتاد األفريقي يف إعالن كمباال بشــأن الالجئني والعائدين واملرشدين 
داخلًيــا يف أفريقيا، »باختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة االحرتام الكامل للمبدأ األســايس املتمثل يف عدم اإلعادة 
القرسية«50، وســبق للجمعية العامة لألمم املتحدة أن طالبت الدول »بأن تكفل التقيد بدقة باملبدأ األسايس املتعلق 
بعــدم اإلعــادة القرسية الذي ال خيضع ألي تقييــد«51. كام أن هناك ثمة قدر كبري من التأييد هلذا املبدأ يف املامرســة 
التعاهدية أيًضا. فكل من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام 521951 واتفاقية منظمة الوحدة األفريقية التي حتكم 
املظاهر اخلاصة بمشــكالت الالجئني يف أفريقيا لعام 532009 ينصا عىل مبدأ عدم اإلعادة القرسية مع رهنه باملصالح 
األمنية للدولة املعنية. بينام تنص اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 
أو املهنية عىل مبدأ عدم اإلعادة القرسية دون أي اســتثناءات إذا كان من املمكن أن تفيض اإلعادة إىل التعذيب )املادة 
3)1(54. وباملثــل، حتظر االتفاقية الدولية حلامية مجيع األشــخاص من االختفاء القرسي اإلعــادة القرسية دون أي 

استثناءات، إذا كان من املمكن أن تفيض إىل االختفاء القرسي )املادة 7)2()أ((55.

المطلب الثاني: الحقوق التي يقر بها العهد، مــا بين اإلطالق أو جواز التقييد أو جواز االنتقاص من 

بعضها في حالة الطوارئ

بعد أن ألقينا أعاله الضوء عىل فقه جلنة القانون الدويل بشــأن حقوق اإلنسان التي تعد قواعد آمرة أي مكانتها 
أعىل من كافة املعاهدات، كحظــر التمييز العنرصي والفصل العنرصي؛ وحظر الرق؛ وحظر التعذيب؛ والقواعد 
األساســية للقانون الدويل اإلنساين. عرضنا الجتهادات فقهية بشأن اعتبار حقوق وقواعد أخرى تعد أيًضا قواعد 
آمرة، مثل: احلق يف احلياة؛ وحظر االختفاء القرسي؛ وحظر االحتجاز التعســفي؛ وحق الطعن يف االحتجاز أمام 
حمكمة؛ وعدم اإلعادة القرسية. سنلقي فيام ييل نظرة عامة عىل احلقوق التي يقر هبا العهد، ما بني اإلطالق أو جواز 

التقييد أو جواز االنتقاص من بعضها يف حالة الطوارئ.
48 Rights and Guarantees of Children in the Context of Migration and/or in Need of International Protection, Advisory 

Opinion OC-21/14 adopted by the Inter-American Court of Human Rights on August 19, 2014, https://www.corteidh.
or.cr/docs/opiniones/resumen_seriea_21_eng.pdf, para. 225, accessed 7/1/2021.

49 The Brazil Declaration and Plan of Action was adopted on the occasion of the 30th anniversary of the 1984 Cartagena 
Declaration on Refugees adopted by Governments of Latin America and the Caribbean met in Brasilia on 2 and 3 December 
2014, https://www.refworld.org/docid/5487065b4.html, accessed 7/1/2021.

50 Kampala Declaration on Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons in Africa, October 23, 2009, African Union 
Doc. Ext/Assembly/AU/PA/Draft/Decl.(I) Rev.1, https://www.refworld.org/docid/4af0623d2.html, accessed 7/1/2021.

51 Resolution 51/75 of on the report of Office of the UN High Commissioner for Refugees adopted by the UN General 
Assembly on December 12, 1996, UN Doc. A/RES/51/75, https://undocs.org/A/RES/51/75, accessed 7/1/2021.

متاحة عىل https://www.unhcr.org/ar/4f44a8f16.html، تاريخ الزيارة: 2021/1/7.  52

53 African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa (»Kampala 
Convention»), October 23, 2009, https://au.int/sites/default/files/treaties/36846-treaty-0039_-_kampala_convention_
african_union_convention_for_the_protection_and_assistance_of_internally_displaced_persons_in_africa_a.pdf, 
accessed 7/1/2021.

54 The Core International Human Rights Treaties (Rev.1), Ibid, p. 186.
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يعكس العهد، الرتابط بني حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة، كام تقر نصوصه وأعامله التحضريية بالتداخل 
بني حقوق اإلنســان بل وإمكانية وقــوع تضارب يف بعض احلاالت، وورد يف ديباجة العهد أن »الســبيل الوحيد 
لتحقيق املثل األعىل املتمثل، وفًقا لإلعالن العاملي حلقوق اإلنســان، يف أن يكون البرش أحراًرا، ومتمتعني باحلرية 
املدنية والسياســية ومتحررين من اخلوف والفاقة، هو ســبيل هتيئة الظروف لتمكني كل إنسان من التمتع بحقوقه 

املدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه االقتصادية واالجتامعية والثقافية؛«.

هــذا ويقر العهد بالطابــع املطلق لبعض احلقوق واحلريــات كعدم التعرض للتعذيب أو املعاملة القاســية أو 
الالإنسانية أو املهينة؛ وعدم اإلخضاع للتجارب الطبية أو العلمية دون موافقة؛ واحلق يف شخصية قانونية؛ وحرية 
الفكر والوجــدان والدين؛ وال جيوز وفًقا للعهد يف مجيع األحوال فرص أية قيــود عىل هذه احلقوق أو االنتقاص 
منهــا. كام أقر العهد بالطبيعــة املتداخلة واملركبة لبعض احلقوق واحلريات كحرية التنقل؛ وأداء الشــعائر الدينية؛ 
وحريــة التعبري واملعلومات؛ والتجمع؛ وتكوين اجلمعيات؛ حيــث أجاز العهد فرض قيود متباينة عىل بعض هذه 
احلقوق ليس فقط يف حاالت الطوارئ بل أيًضا يف األوضــاع العادية، وذلك وفق رشوط وضوابط متباينة. وهذا 
وأجاز العهد للدول أن تتخذ يف حاالت الطوارئ االســتثنائية تدابري ال تتقيد فيها ببعض التزاماهتا بموجب العهد 
وذلــك وفق ضوابط وترتيبات معينة، ونص عىل أن بعض احلقوق التي يقر هبا ال جيوز االنتقاص منها حتى يف ظل 

حاالت الطوارئ االستثنائية. 

وسألقي الضوء فيام ييل عىل عدد من النقاط األساسية بشأن هذه الرتتيبات الواردة يف العهد؛ حيث سأتناول يف 
البداية املبادئ العامة األساسية املتعلقة بالتزامات الدول بموجب العهد، وهي مبادئ تنطبق يف كل احلاالت سواء 
العادية أو حاالت الطوارئ فيام خيص خمتلف احلقوق واحلريات التي يقر هبا العهد. ثم أتناول عىل ســبيل املثال ما 
يمكــن فرضه من قيود عىل احلق يف حرية التعبري والتامس املعلومــات وتلقيها ونقلها بغرض محاية الصحة العامة؛ 
وبعد ذلك سأعرض للحقوق التي ال جييز العهد االنتقاص منها يف حاالت الطوارئ وعدد من االجتهادات املتعلقة 
بتوسيع دائرة هذه احلقوق وتوفري املزيد من الضامنات؛ وبعد ذلك سأعرض لعدد من الضوابط والقواعد الرئيسية 

املتعلقة بحالة الطوارئ. 

المبحث الرابع: عدد مــن المبادئ العامة في العهد تنطبق علــى كل الحاالت فيما يخص مختلف 

الحقوق

المطلب األول: مبدأ عدم التمييز

هلذا املبدأ أمهية خاصة، إذ يمثل الصيغة العكســية ملبدأ املســاواة. ويعد واحد من أهم، إن مل يكن أهم، حقوق 
اإلنســان األساســية. وإن كانت حماوالت تضمنيه يف ميثاق عصبة األمم مل تفلح، إال أنه جرى النص عليه يف املادة 
1 مــن ميثاق األمم املتحدة والتي توضح أن من بني مقاصد األمم املتحدة »حتقيق التعاون الدويل ... تعزيز احرتام 
حقوق اإلنســان واحلريات األساسية للناس مجيًعا والتشــجيع عىل ذلك إطالًقا بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو 
الدين«56. كام تم التأكيد رســمًيا عىل مبدأ املساواة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي ينص عىل ما ييل: »يولد 

متاح عىل: https://www.un.org/ar/charter-united-nations/، تاريخ الزيارة: 2021/1/7.  56
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مجيــع الناس أحراًرا ومتســاوين يف الكرامة واحلقوق«، ونص عليه أيًضا يف خمتلــف الصكوك اإلقليمية والدولية 
حلقوق اإلنسان. 

وصاحبــت األمهية التي أخذها هذا املبدأ وما يتمتع به من دور مركزي يف منظومة حقوق اإلنســان أن تعددت 
االجتهادات بشأنه وهناك تطور مستمر هبذا اخلصوص، وقد أوضحت إيليانور روزفلت رئيسة جلنة حقوق اإلنسان 
األمم املتحدة لدى إعداد النص اخلاص بعدم التمييز يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، أن املساواة ال تعني املعاملة 
املتطابقة للرجال والنساء يف مجيع املسائل ألنه توجد حاالت معينة يكون فيها االختالف يف املعاملة رضورًيا57. كام 
أشــار األمني العام لألمم املتحدة عام 1949 يف مذكرته بعنوان »أهم أنواع التمييز وأسبابه« أن التمييز تفرقة مرضة 
تقوم عىل أســباب قد ال يمكن عزوها إىل الفرد وليســت هلا نتائج مربرة58. وتكشــف لنا مراجعة صكوك حقوق 
اإلنسان أن قائمة أسس التمييز املحظورة غري مستنفدة، وهو ما يتضح، عىل سبيل املثال، من توسيع نطاق األسباب 
 األربعة الواردة يف ميثاق األمم املتحدة »اجلنس أو اللغة أو الدين أو بني الرجال والنساء« )املادة 3(. لتشمل األسباب
ـ   12 »العــرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي الســيايس أو غري الســيايس، أو األصل القومي أو  الـ
االجتامعي، أو الثروة أو النســب أو غري ذلك من األســباب« )املادة 2(، وكام هو واضح فإن هذه القائمة مفتوحة؛ 
حيث يرد النص ضمنها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقيات أساسية حلقوق اإلنسان عىل »وغري ذلك من 

األسباب«.

ومل يــرد تعريــف للتمييز يف اإلعالن العاملــي حلقوق اإلنســان وال يف العهدين الدوليــني اخلاصني باحلقوق 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية واحلقوق واملدنية والسياســية، وورد أول تعريف للتمييز عىل صعيد االتفاقيات 
الدولية حلقوق اإلنســان يف االتفاقية الدولية للقضاء عىل مجيع أشــكال التمييز العنرصي، ثم بعد ذلك يف اتفاقية 
القضاء عىل مجيع أشــكال التمييز ضد املرأة. وقد استندت اللجنة ملا ورد يف هاتني االتفاقيتني من تعريف لشكلني 
حمدديــن من التمييز يف وضع تعريف للتمييز أكثر عموميــة. ورأت أن اللجنة أن »التمييز« الوارد يف العهد »ينبغي 
أن يفهم عىل أنه يتضمن أي تفرقة أو اســتبعاد أو تقييد أو تفضيل يقوم ألي ســبب، كالعرق أو اللون أو اجلنس أو 
اللغة أو الدين أو الرأي الســيايس أو غري الســيايس أو األصل القومي أو االجتامعي أو الثروة أو النســب أو غري 
ذلك، مما يســتهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعرتاف جلميع األشــخاص، عىل قدم املساواة، بجميع احلقوق 
واحلريات أو التمتع هبا أو ممارستها«59، وأوضحت اللجنة »أن التمتع باحلقوق واحلريات عىل قدم املساواة ال يعني 
املعاملة املامثلة يف كل حالة من احلاالت«60، وأنه »ليس كل تفريق يف املعاملة ُيشــكل متييًزا إذا كانت معايري التفريق 
57 Summary record of the fifth meeting of UN Human Rights Commission, hold on May 27, 1948, UN Doc. E/CN.4/SR.50, 

https://undocs.org/E/CN.4/SR.50, accessed 7/1/2021.

58 Memorandum submitted by the UN Secretary-General on the Main Types and Causes of Discrimination submitted to the 
UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/40/Rev.1, (June 
7, 1949), https://undocs.org/E/CN.4/Sub.2/40/Rev.1, accessed 7/1/2021.

59 Non-discrimination, General Comment No. 18 of UN Human Rights Committee, UN Doc. A/45/40 (November 7, 1989), 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N90/250/31/img/ N9025031.pdf?OpenElement, accessed 7/1/2021.
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معقولة وموضوعية وإذا كان اهلدف منها هــو حتقيق غرض مرشوع بموجب العهد«61. ونظرت اللجنة يف العديد 
من البالغات بشــأن مفهوم التمييز، ومما أكدته مبكًرا أن »احلق يف املساواة أمام القانون، ويف محاية القانون عىل نحو 

متساو، دون أي متييز، ال جيعل من مجيع االختالفات يف املعاملة اختالفات متييزية«62.

ووفًقا للــامدة 4)1( من العهد جيب أال تنطوي التدابري التي تتخذها الــدول يف إطار حالة الطوارئ »عىل متييز 
يكون ُمــربره الوحيد هو العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الديــن أو األصل االجتامعي«، وأثناء صياغة هذه 
الفقرة من العهد اقرتحت شــييل وســاندهتا أورغواي »إدراج األصل االجتامعي أو املولد كسببني إضافيني حلظر 
التمييز حتى يف حاالت الطوارئ«، واتفقت لبنان وفرنســا مع اقرتاح إدراج »األصل االجتامعي«63. كام اقرتحت 
لبنــان حذف كلمــة »الوحيد« عىل اعتبار أهنا قد تفيــد ضمنًا أن التمييز ال جيوز ألي ســبب وحيد وارد يف النص 
ولكنه جيوز لسببني معا64. وقبلت اململكة املتحدة، التي قدمت املقرتح األويل بشأن إيراد نص خيص حالة الطوارئ 
عند إعداد العهد65، اإلشــارة إىل األصل االجتامعي ولكنها مل تقبل إضافة إشــارة إىل املولد عىل اعتبار أن اإلشارة 
ستفرض قيود يف بعض احلاالت تتعلق بمسائل ختص أشخاص بسبب مولدهم يف بلد أجنبي عىل الرغم من أهنم مل 
يعــودوا من مواطني ذلك البلد66، وفيام يتعلق بكلمة »الوحيد« دافعت اململكة املتحدة عن أمهية تضمينها يف النص 
نظــًرا ألنه قد تقوم دولة أثناء حالة الطوارئ بفرض قيود عىل جمموعــة معينة يتصادف يف الوقت ذاته أهنا جمموعة 
عرقية ويصبح من غري املمكن هلذه املجموعة ادعاء تعرضها الضطهاد مربره الوحيد أســباب عرقية67. ويف ضوء 
ذلك وبناء عىل املناقشــات األخرى ذات الصلة اتفق عىل عدم استصواب اإلشارة يف نص املادة 4)1( من العهد إىل 

املولد مع االحتفاظ بكلمة »الوحيد«68.

وفيام خيص حاالت الطوارئ أشــارت اللجنة أنه رغم أن املادة 26 )املساواة أمام القانون( أو غريها من أحكام 
العهد املتصلة بعدم التمييز املواد 2 )املساواة وطبيعة التزامات الدول األطراف يف العهد(؛ و3 )املساواة بني الرجال 
والنســاء(؛ والفقرة 1 من املادة 14 )املســاواة أمام القضــاء(؛ والفقرة 4 من املادة 23 )تســاوي حقوق الزوجني 
وواجباهتــام(؛ والفقرة 1 من املادة 24 )حق الطفل يف التمتع باحلامية(؛ واملادة 25 )احلق يف املشــاركة يف الشــؤون 
العامــة(( مل ترد ضمن أحكام العهد التي ال جيوز االنتقاص منها يف حاالت الطوارئ، إال أهنا قد تتعلق بعنارص أو 
أبعاد للحق يف عدم التعرض للتمييز ال يمكن تقييدها أًيا كانت الظروف، كام هو الشــأن فيام خيص احلامية الدولية 
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62 View of UN Human Rights Committee on Communication No. 172/1984: S. W. M. Broeks v. The Netherlands, April 9, 
1987, UN Doc. A/42/40, Annex. II, B, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N87/206/55/img/N8720655.
pdf?OpenElement, accessed 7/1/2021.

63 Summary record of the three hundred and thirty meeting of UN Human Rights Commission, hold on June 10, 1952, UN 
Doc. E/CN.4/SR.330, https://undocs.org/E/CN.4/SR.330, accessed 7/1/2021.
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65 UN Human Rights Committee, Drafting Committee, UN Doc. E/CN.4/AC.1/4 (June 5, 1947), https://undocs.org/E/CN.4/
AC.1/4; accessed 7/1/2021.

66 Summary record of the three hundred and thirty meeting of UN Human Rights Commission, Ibid, p. 10.
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حلقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات والتي أشارت اللجنة إىل أهنا تشمل عنارص جيب احرتامها يف مجيع الظروف 
بام يف ذلك يف حاالت الطوارئ. كام أشارت اللجنة إىل أنه ال جيوز االحتجاج بإعالن حالة الطوارئ بموجب املادة 
4)1( لتربيــر قيام الدولة، بام يتناىف مع املادة 20، بشــأن االلتزام بأن حيظر القانــون الدعاية للحرب أو الدعوة إىل 

الكراهية القومية أو العنرصية أو الدينية التي تشكل حتريًضا عىل التمييز أو العداوة أو العنف69.

وقد أوضحت املبادئ التوجيهية لوضع ترشيعات بشــأن حاالت الطوارئ والتي أعدها املقرر اخلاص السابق 
املعني بأوضاع حقوق اإلنسان يف حاالت الطوارئ، أنه »جيب أن يشري الترشيع ... إىل أنه ال يشء مما يتخذ بموجب 
حالة الطوارئ يمكن أن يتعارض مع التمتع بام ييل: ... احلق يف احلامية املتساوية من القانون ضد التمييز عىل أساس 
العــرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو األصل االجتامعــي أو أية حالة أخرى؛« )املبدأ 7)ج((. 
وأوضح املقرر اخلاص أنه عىل الرغم من أن الصكوك الدولية ال حترم التمييز عىل أساس الرأي فيام يتعلق بإجراءات 
الطوارئ إال أن الرضر الذي ينجم عن التمييز عىل أساس الرأي السيايس أو غريه يفوق بكثري يف ثقله وفداحته أية 
حاجة حمتملة إلجراءات متييز عىل هذا األســاس. كام نصت املبــادئ التوجيهية لترشيعات حاالت الطوارئ أيًضا 
عىل أنه »جيب أن ينص الترشيع عىل عدم تعريض أي شــخص ألي شــكل من أشــكال التمييز بسبب اشرتاكه أو 
اشرتاك أقاربه يف أي حادث له عالقة بحالة الطوارئ« )املبدأ 12(، وذلك حلامية األشخاص من التمييز عىل أساس 
اشــرتاكهم يف حوادث تشكل أساس الطوارئ، مثل املشاركة يف مظاهرات عامة معنية أو اضطرابات، أو تعرضهم 

لالحتجاز أثناء الطوارئ70.

حظر إساءة استعامل احلق أو فرض قيود أوسع أو التعارض مع االلتزامات الدولية األخرى: 

ينص العهد شأن العديد من صكوك حقوق اإلنسان عىل حظر إساءة استعامل ما يقره به من حقوق؛ حيث تنص 
املــادة 5)1( منه عىل أنه »ليس يف هذا العهــد أي حكم جيوز تأويله عىل نحو يفيد انطواءه عىل أي حق ألي دولة أو 
مجاعة أو شــخص بمبارشة أي نشاط أو القيام بأي فعل هيدف إىل إهدار أي من احلقوق أو احلريات املعرتف هبا يف 
هذا العهد أو إىل فرض قيود عليها أوسع من تلك املنصوص عليها فيه«، ويقصد بذلك حظر استخدام احلق خارج 
الغرض املتوخى منه بطريقة مســيئة، فال جيوز للدول االعتامد عىل أي حكــم من أحكام العهد من أجل: )أ( هدم 
احلقوق واحلريات التي تضمنها العهد؛ وهو ما تزداد أمهيته بشــكل خاص يف حاالت الطوارئ إذ كشفت التجربة 
أن بعض الدول تتخذ من إعالن حالة الطوارئ ذريعة لقلب العالقة بني احلق والقيد وبني القاعدة واالســتثناء أو 
عىل األقل تتامدي يف استخدام التدابري االستثنائية لتقييد احلقوق واحلريات عىل نحو ال داعي له أو عىل نحو أكرب مما 
يتطلبه الوضع. وكذلك حيظر النص الســابق من العهد اعتامد الدول عىل أي حكم من أحكام العهد من أجل )ب( 
تقييد احلقوق واحلريات التي يقر هبا العهد بشــكل أكرب مما ينــص عليه العهد؛ حيث أن ما يقر به العهد من حقوق 
69 Derogations during a State of Emergency, Ibid, para. 8 and 13.

70 The fourth annual report and list of States which, since January 1, 1985, have proclaimed, extended or terminated a state 
of emergency, presented by Mr. Leandro Despouy, Special Rapporteur on human rights and states of emergency submitted 
to UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1991/28/
Rev.1 (November 12, 1991), Annex. I, https://undocs.org/E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, accessed 7/1/2021.
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وضامنات يشــكل احلد األدنى التي جيب عىل الدول االلتزام به وهو ما أكــدت عليه الفقرة الثانية من نفس املادة؛ 
حيث نصت عىل أنه »ال يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق عىل أي من حقوق اإلنسان األساسية املعرتف أو النافذة 
يف أي بلــد تطبيًقا لقوانني أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد ال يعرتف هبا أو كون اعرتافه هبا 

يف أضيق مدى« )املادة 5)2((.

ووفًقا العهد جيب أال تتعــارض التدابري التي تتخذها الدول يف إطار حالــة الطوارئ مع االلتزامات األخرى 
للدولة املعنية بموجب القانون الدويل؛ حيث تشــرتط املادة 4)1( »عدم منافــاة هذه التدابري لاللتزامات األخرى 
املرتتبة عليها بمقتىض القانون الدويل«، وبالطبع تتضمن هذه االلتزامات األخرى القواعد اآلمرة يف القانون الدويل 
وقواعــد القانون الدويل العريف وما تلتزم به الدول املعنية بموجب معاهدات أخرى بخالف العهد. وقد أوضحت 
اللجنة أن املادة 4)1( تشــرتط »عدم تعارض أي من التدابري التــي ال تتقيد بأحكام العهد مع االلتزامات األخرى 
الواقعة عىل الدولة الطرف بمقتىض القانون الدويل، ال ســيام قواعد القانون اإلنســاين الــدويل. وال يمكن اعتبار 
املــادة 4 من العهد بمثابة تربير لعدم التقيد بالعهد يف حال انطواء عدم التقيد املذكور عىل خرق لاللتزامات الدولية 
األخرى الواقعة عىل الدولة، ســواء أكانت هذه االلتزامات قد فرضت بموجب معاهدة أو القانون الدويل العام. 
ويتجىل ذلك أيًضا يف الفقرة 2 من املادة 5 من العهد التي تنص عىل عدم جواز فرض أي قيود أو تضييق عىل أي من 
حقوق اإلنســان األساسية املعرتف هبا يف صكوك أخرى بذريعة أن العهد ال يعرتف هبذه احلقوق أو لكون اعرتافه 

هبا أضيق مدى«71.

المطلــب الثاني: تقييد حرية التعبير والتماس المعلومــات وتلقيها ونقلها بغرض حماية الصحة 

العامة - نموذًجا

مل تقر خمتلف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان بام فيها العهد بنفس القيود التي جيوز فرضها عىل بعض احلقوق 
واحلريات يف األوضاع العادية وضوابط فرض هذه القيود. إذ توجد بعض االختالفات هبذا الشأن من حق آلخر، 
فعىل ســبيل املثال ينص العهد بشــأن القيود التي جيوز فرضها عىل حرية التنقل واختيار مكان اإلقامة أنه جيب أن 
»ينص عليها القانــون، وتكون رضورية حلامية األمن القومي أو النظام العــام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة 
أو حقوق اآلخرين وحرياهتم، وتكون ُمتمشــية مع احلقوق األخرى املعرتف هبا يف هــذا العهد« )املادة 12(. فيام 
ينــص عىل أن القيود املتعلقــة باحلق يف التجمع يلزم أن »ُتفرض طبًقا للقانون وُتشــكل تدابري رضورية، يف جمتمع 
ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو الســالمة العامة أو النظام العــام أو محاية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو 
محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم« )املادة 21(. وقد سبق وأن أرشنا أيًضا إىل اختالف ماهية ومدى القيود التي جيوز 

فرضها عىل احلقوق فيام بني الصكوك سواء الدولية أو اإلقليمية بعضها البعض. 

وقــد أقر العهد بجواز فــرض قيود حلامية الصحة العامة فيام خيص عدد من احلقــوق واحلريات التي يقر هبا، 
وهي: حرية التنقل واختيار مكان اإلقامة )املــادة 12(؛ وحرية الفكر والوجدان والدين )املادة 18(؛ وحرية التعبري 
71 Derogations during a State of Emergency, Ibid, para. 9.
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والتامس املعلومات وتلقيها ونقلها )املــادة 19(؛ وحرية التجمع )املادة 21(؛ واحلق يف تكوين اجلمعيات واالنضامم 
إليها )املادة 22(. وســأركز فيام ييل عىل تناول جواز فرض قيود حلامية الصحة العامة فيام خيص احلق يف حرية التعبري 
والتامس املعلومات وتلقيها ونقلها نظًرا للعالقة الوثيقة هلذا احلق بوضعية حائجة كورونا؛ حيث تكشف جتربة العام 
املايض عن غلبة النظرة الضيقة هلذا األمر، والرتكيز املخل عىل بعض املامرســات السلبية كاملعلومات املضللة و/أو 
املغلوطة، واختاذ البعض هذه الوضعية كمربر للعصف بحرية التعبري بل والتضييق عىل احلصول عىل املعلومات التي 

بحوزة السلطات العامة. 

تنص املــادة 19)3( من العهد، عىل أنه »3- ... جيوز إخضاعها ]أي حرية التعبري وحرية التامس خُمتلف رُضوب 
املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دونام اعتبار للحدود[ لبعض القيود ولكن رشيطة أن تكون حُمددة بنص 
القانون وأن تكون رضورية: )أ( الحرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم؛ )ب( حلامية األمن القومي أو النظام العام أو 
الصحة العامة أو اآلداب العامة«. وقد ألقت اللجنة الضوء عىل ما ورد يف الفقرة السابقة يف العديد املالحظات اخلتامية 
التي اعتمدها بعد نظرها يف التقارير التي قدمتها إليها الدول األطراف يف العهد، وتناولت مضمون هذه الفقرة أيًضا 
يف عدد من آرائها بشأن بالغات ذات صلة قدمت إليها بموجب الربوتوكول االختياري للعهد، كام خصصت لتناوهلا 
جانــب من أحد تعليقاهتا العامة. ومما أكدت عليــه اللجنة أنه »ال يكفي أن ختدم القيود األغراض املســموح هبا؛ 
فيجب أيًضا أن تكون رضورية حلاميتها. وجيب أن تتمشــى التدابري التقييدية مع مبدأ التناســب؛ وجيب أن تكون 
مناســبة لتحقيق وظيفتها احلامئية؛ وجيب أن تكون أقل الوسائل تدخاًل مقارنة بغريها من الوسائل التي يمكن أن 
حتقق النتيجة املنشــودة؛ وجيب أن تكون متناسبة مع املصلحة التي ستحميها. وال بد من احرتام مبدأ التناسب، ال 
يف القانــون الذي حيدد إطار القيود وحده، بل أيًضا يف تطبيقه من جانب الســلطات اإلدارية والقضائية. وينبغي 
للدول أن تكفل رسعة إنجاز أي إجراءات متصلة بمامرســة تلك احلقوق أو تقييدها، وأن تكفل توفري األسباب 

التي تربر تطبيق التدابري التقييدية«72.

وكذلك أوضحت اللجنة إىل أنه ال جيوز أن تعرض القيود املفروضة احلق نفسه للخطر، وال أن تطبق إال لألغراض 
التــي وضعت من أجلها وأن تتالءم مع الرشوط الصارمة املتعلقة هبا كام جيب أن تنســجم مع أحكام العهد وأغراضه 
وأهدافه، وكذلك جيب أن تكون القيود »رضورية« وأغراضهــا مرشوعة، وأال تكون مفرطة، وأن تصاغ القاعدة 
التي ســتعترب بمثابة »قانون« بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفًقا هلا، كام جيب إتاحتها لعامة اجلمهور، 
هذا ويقع عىل عاتق الدولة بيان األساس القانوين ألي قيود مفروضة عىل حرية التعبري73. كام جيب أيًضا أن يراعي 
مبدأ التناســب شكل التعبري املعني وسائل نرشه، إذ يويل العهد عىل سبيل املثال أمهية خاصة حلرية التعبري يف إطار 

وســائط اإلعالم من جانب شخصيات يف امليدان السيايس يف حاالت النقاش العام يف أي جمتمٍع ديموقراطي74.
72 Freedom of Movement, General Comment No. 27 of UN Human Rights Committee, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 

(November 1, 1999), https://undocs.org/CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, accessed 7/1/2021.

73 Freedoms of opinion and expression, General Comment No. 34 of UN Human Rights Committee, UN Doc. CCPR/C/GC/34 
(September 12, 2011), para. 21-33, https://undocs.org/CCPR/C/GC/34, accessed 7/1/2021.

74	 View	of	UN	Human	Rights	Committee	on	Communication	No.	1180/2003:	Mr.	Zeljko	Bodrožić	v.	Serbia	and	Montenegro,	
UN Doc. CCPR/C/85/D/1180/2003 (January 23, 2003), para 7, https://undocs.org/CCPR/C/85/D/1180/2003, accessed 
7/1/2021.
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هذا وجتدر اإلشــارة إىل أنه وإن كانت احلق يف حرية الرأي والتعبري مل تشــمل ضمن القائمة الواردة يف املادة 4 
من العهــد بخصوص احلقوق التي ال جيوز االنتقاص منها يف حاالت الطوارئ، إال أن اللجنة رأت أنه توجد د يف 
أحــكام العهد غري املدرجــة يف الفقرة 2 من املادة 4، عنارص تعتقد اللجنة بأنــه ال يمكن إخضاعها بموجب املادة 
4 لعــدم التقيد املرشوع. وأحد هذه العنــارص هو حرية الرأي، ألن عدم التقيد هبا أثنــاء حالة الطوارئ ال يمكن 
أن يكــون رضورًيا عىل اإلطــالق75. وإن كانت حرية التعبري جيوز االنتقاص منهــا يف حالة الطوارئ إال أن ذلك 
جيب أن يكون وفق الضوابط والضامنات ذات الصلة، ومتدنا مبادئ سرياكيوزا املتعلقة بأحكام التقييد واالنتقاص 
الواردة يف العهد )يشــار إليها فيام ييل بـ »مبادئ سرياكيوزا«(، ببعض اإلرشادات اهلامة؛ حيث تنص عىل أنه »جيوز 
االحتجاج بالصحة العامة كأساس لتقييد حقوق معينة هبدف متكني الدولة من اختاذ تدابري للتصدي لتهديد خطري 
تتعرض له صحة األفراد أو الســكان، وينبغي أن هتدف هذه التدابري خصيًصــا إىل املنع أو الوقاية من اإلصابة أو 
توفري العناية للمرىض واملصابني؛ وجيب إيالء االعتبار الواجب ألنظمة الصحة الدولية التي تضعها منظمة الصحة 
العامليــة«76. كام أوضح املقرر اخلاص املعني بتعزيز ومحاية حرية الــرأي والتعبري أن جائحة كورونا متثل أيًضا أزمة 
ختص حرية التعبري - أزمة نشــأت بصورة طبيعية، لكن ساعدهتا أيًضا السياسات اإلعالمية التي أضعفت اهلياكل 
األساســية لإلنذار واإلبالغ. فاألفراد وجمتمعاهتم املحلية ال يستطيعون محاية أنفسهم من األمراض عندما حيرمون 
من املعلومات، وعندما تقل ثقتهم يف مصادر املعلومات، وعندما هتيمن الدعاية والتضليل عىل بيانات الســلطات 
العامة77. وكام دلتنا التجربة وأكدت عليه منظمة الصحة العاملية يعد التواصل بشــأن أي وباء مســألة بالغة األمهية 
ويمثل عنرًصا رئيســًيا يف نجاح التعامل ومعه، وقد حددت املنظمة ثالث عنارص بشــأن التواصل الســليم بشأن 
املخاطر: نرش الســلطات املعلومات بشــأن طبيعة التهديد والتدابري الوقائية التي يمكن أن يتخذها األفراد؛ وفهم 
الســلطات للمخاوف والشواغل العامة والفردية حتى يتسنى هلا أن تعاجلها؛ وإدارة موضوع الشائعات، بام يشمل 

التعرف عىل املعلومات املضللة وتصحيحها عىل نحو مناسب ودون تأخري78.

ومما يوضح التداخل ورضورة مراعاة الضوابط والضامنات املختلفة بشأن االنتقاض من حرية التعبري يف حالة 
الطــوارئ أن نجاح التعامل مع جائحة كورونا يتطلب تعاون اجلمهور، مما يلزم معه إقناعه بأن التدابري/ئ

هــذا وقد أوضحت اللجنة أن من بني أحكام العهد غري املدرجــة يف الفقرة 2 من املادة 4 عنارص تعتقد أنه ال 
يمكــن إخضاعها لعدم التقيد املرشوع بموجب املادة 4، كحق مجيــع املحرومني من حريتهم يف معاملتهم معاملة 
إنســانية مع احرتام الكرامة األصيلة للشخص اإلنساين. فعىل الرغم من أن هذا احلق، أقرت به املادة 10 ]معاملة 
املحرومني من حريتهم معاملة إنسانية[، هو حق مل ُيذكر عىل حدة يف قائمة احلقوق التي ال جيوز تقييدها واملذكورة 
75 Freedoms of opinion and expression, Ibid, para. 5.

76 The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political 
Rights, UN Doc. E/CN.4/1985/4 (September 28, 1984), para. 25, https://undocs.org/E/CN.4/1985/4, accessed 7/1/2021.

77 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right of freedom of opinion and expression 
submitted to the forty-fourth session of UN Human Rights Council, UN Doc. A/HRC/44/49, April 23, 2020, https://undocs.
org/en/A/HRC/44/49, accessed 7/1/2021.

78 World Health Organization, 2018, Managing epidemics: key facts about major deadly diseases, https://apps.who.int/
iris/handle/10665/272442, accessed 7/1/2021.
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يف الفقــرة 2 من املادة 4، فإن اللجنة تعتقد أن العهد يعرب يف املــادة 10 عن قاعدة من قواعد القانون الدويل العام 
التي ال جيوز أن ختضع للتقيد. وهو ما تؤيده اإلشــارة إىل الكرامة األصيلة للشــخص اإلنساين يف ديباجة العهد 
والوصلة الوثيقة بني املادة 7 ]احلامية من التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة 

بالكرامة[ واملادة 7910. 

ومما تضمنته مبادئ سرياكيوزا هبذا الشــأن أنه حتى يف ظل حاالت الطوارئ، »)أ( جيب تسجيل مجيع حاالت 
االعتقال واالحتجاز وأماكن االحتجاز يف ســجالت، مركزية إن أمكــن، وإتاحتها الطالع اجلمهور دون تأخري؛ 
)ب( ال جيوز احتجاز شــخص لفرتة زمنية غري حمددة ســواء أكان الشخص حمتجًزا يف انتظار التحقيق القضائي أو 
املحاكمــة أو كان حمتجًزا بدون هتمة؛ )ج( ال جيوز حجز أي شــخص انفرادًيا دون أي اتصال بأرسته أو صديق أو 
حمام لفرتة أطول من بضعة أيام أي من ثالثة إىل ســبعة أيام؛ )د( تنظر حمكمة استعراضية مستقلة، بصفة دورية، يف 

رضورة مواصلة احتجاز األشخاص يف حالة احتجازهم دون توجيه أي هتمة إليهم؛ ...«80.

كام أكدت أيًضا املبادئ التوجيهية لترشيعات حاالت الطوارئ عىل أن احلق يف حماكمة عادلة أمام حمكمة خمتصة 
ومســتقلة وغري متحيزة يعد أحد احلقوق التــي ال جيوز االنتقاص منها يف حالة الطــوارئ، موضحة أن العنارص 
الرئيســية لذلك تتمثل يف: »1- احلق يف افرتاض الرباءة، وأال يرغم املرء عىل الشــهادة أو إعطاء دليل ضد نفسه، 
أو االعــرتاف بالذنب؛ 2- احلق يف أن حياط املتهم علاًم بالتهم فــوًرا وبالتفصيل وبلغة يفهمها؛ 3- حق املرء يف أن 
يدافع عن نفســه شــخصًيا أو من خالل مستشــار قانوين من اختياره، بام يف ذلك حق املتهمني الفقراء يف املساعدة 
القانونية املجانية؛ 4- احلق يف احلصول عىل الوقت الكايف والتســهيالت املناســبة إلعداد الدفاع، بام يف ذلك حق 
املتهم يف االتصال بمستشــاره برسية واحلق يف االستعانة بمرتجم إن احتاج إليه؛ 5- احلق يف حضور املحاكمة. ويف 
اســتجواب شهود االدعاء، أو أن يكون قد اســتجوهبم، ويف تقديم األدلة وشهود الدفاع؛ 6- احلق يف االستئناف 
عند اإلدانة، واحلق يف أن ال يوجه إليه االهتام أكثر من مرة باجلناية نفســها؛ 7- جيب عدم تنفيذ حكم باإلعدام بأي 
حال من األحوال أثناء حالة الطوارئ بحق أي شــخص مدان بجناية عىل أساس هتم تتعلق بالطوارئ، أو شخص 
صدر عليه احلكم أو أعيد النظر فيه بإجراءات مل يتم فيها التطبيق الكامل للضامنات الدســتورية أو القانونية بسبب 

مقتضيات حالة الطوارئ«81.

المطلب الرابع: بعض المبادئ التي تقيد الدول في حاالت الطوارئ

بشــكل عام، ال جيوز االنتقاص من احلقوق التي أقرت هبا الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان إال يف وجود حالة 
طوارئ اســتثنائية رشيطة إعالن ذلك وإخطار اجلهة الوديعة للصك املعني وجيب التقييد بمبدأ التناسب والطابع 

79  Ibid, para. 13(a).

80 The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political 
Rights, Ibid, para. 70.

81 The fourth annual report and list of States which, since January 1, 1985, have proclaimed, extended or terminated a 
state of emergency, presented by Mr. Leandro Despouy, Special Rapporteur on human rights and states of emergency 
submitted to UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Ibid, Annex. I.
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املؤقت للتدابري ذات الصلة82. ومن جانبه مل يغفل العهد الظروف املعقدة التي تواجهها الدول يف أوقات الطوارئ، 
حمقًقا التوازن ما بني ما جييز للدولة اختاذه من تدابري والضامنات الالزمة حلامية احلقوق واحلريات، ففضاًل عن سبق 
توضيحــه من أنه حتى يف حاالت الطوارئ هناك حقــوق ال جيوز للدول االنتقاض منها؛ وأن عىل الدول أن تلتزم 
بحظر التمييز؛ وعدم تعارض ما تتخذه من تدابري مع التزاماهتا القانونية املختلفة؛ وااللتزام بعدم إســاءة اســتعامل 
احلقوق؛ وعدم فرض قيود أوسع مما يقر هبا العهد، يوجد عدد من املبادئ األخرى التي عىل الدول التقييد هبا بشأن 

حالة الطوارئ، وسوف ألقي الضوء عىل أمهها فيام ييل:

الفرع األول: اإلخطار الدولي

تنــص املادة 4)3( من العهــد عىل االلتزام باإلخطار الــدويل موضحة أنه »عىل أية دولة طــرف يف هذا العهد 
استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول األطراف األخرى فوًرا، عن طريق األمني العام لألمم املتحدة، باألحكام 
التي مل تتقيد هبا وباألســباب التي دفعتها إىل ذلك. وعليها، يف التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك 
مرة أخرى وبالطريق ذاته«. وقد اقرتح املقرر اخلاص الســابق املعني بأوضاع حقوق اإلنسان يف حاالت الطوارئ، 
من أجل تنظيم واف هلذا املبدأ أن يرشح اإلخطار »1- الظروف املســببة حلالة الطوارئ )أي الوضع االســتثنائي 
الــذي يربرها(؛ 2- املجال اإلقليمي الذي تنطبق عليه؛ 3- الفرتة التي تطبق خالهلا؛ 4- التدابري التي جتيزها حالة 
الطوارئ؛ 5- أحكام الدســتور أو القانون األســايس أو أحكام القانون الوطني فضاًل عن االلتزامات الناشئة عن 

القانون الدويل والتي تأثرت فعاًل بفعل هذه التدابري«83. 

الفرع الثاني: مبدأ اإلعالن الرسمي والشرعية

تشــرتط املادة 4)1( من العهد اإلعالن رســمًيا عن حالة الطوارئ وتتمثل أمهية ذلك يف أن يكون األفراد عىل 
علــم دقيق باملدى الزمني واجلغرايف واملادي حلالة الطوارئ وتأثريها، وأوضحت اللجنة أنه يتعني عىل الدول، عند 
إعالهنا حلالة طوارئ ترتتب عليها آثار يمكن أن تســتتبع عدم التقيــد بأي حكم من أحكام العهد، أن تترصف يف 
حدود أحكام قانوهنا الدستوري وغري ذلك من األحكام املنظمة إلعالن الطوارئ وملامرسة السلطات االستثنائية84. 
ويتطلب إعالن حالة الطوارئ أن تكون هناك قواعد مســبقة تنظم هذه احلالة، ولضامن احرتام سيادة القانون جيب 

أن يتضمن ذلك وضع آليات مراقبة للتحقق من مدى توافق حالة الطوارئ مع هذه القواعد. 

وقــد نص املبدأ العام للمبادئ التوجيهية لترشيعات حاالت الطوارئ عىل أنه »جيب أال تعلن أية حالة طوارئ 
أو جتدد إال بام يطابق الدســتور وااللتزامات املنصوص عليها يف إطار القانون الدويل والترشيعات املتعلقة بحاالت 
الطوارئ ومــا يرتتب عليها من تبعات. وينبغي اعتامد ترشيعات تتعلق بحــاالت الطوارئ ودمج املعايري الدولية 
82 Jaime Oraá, Human Rights in States of Emergency in International Law, Ibid, P. 9, 28-29, 83.

83 The tenth annual report and list of States which, since January 1, 1985, have proclaimed, extended or terminated a state 
of emergency, presented by Mr. Leandro Despouy, Special Rapporteur on human rights and states of emergency submitted 
to UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/19 
(June 23, 1997), para. 68. https://undocs.org/E/CN.4/Sub.2/1997/19, accessed 7/1/2021.

84 Derogations during a State of Emergency, Ibid, para. 2.
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ذات الصلة يف القوانني الوطنية، وأن حيدد بدقة مــدى جواز تعديل النظام القانوين خالل حالة الطوارئ. وينبغي 
أن »حتكم تلك الترشيعات أي نوع من أنواع الطوارئ أو احلاالت االســتثنائية التي قد تظهر أو تعلن«، كام نصت 
املبــادئ التوجيهية أيًضا عىل أنه جيب أن يتم لدى إعالن حالة الطوارئ، توضيح الظروف التي دفعت إىل إعالهنا؛ 
وبيان تدابري الطوارئ املســموح باختاذها؛ وبيان أحكام الدســتور والقانون وااللتزامات الناشــئة بحكم القانون 
الدويل التي قد تتأثر بتلك التدابري؛ واإلفصاح عن املنطقة والفرتة التي سيكون فيها هذا اإلعالن ساري املفعول إذا 

مل يتم الغاؤه قبل ذلك«85.

الفرع الثالث: مبدأ التهديد االستثنائي

نصت املادة 4)1( عىل أنه »يف حاالت الطوارئ االســتثنائية التي تتهدد حياة األمة...«، وأوضحت اللجنة أنه 
»أال يمكــن وصف كل اضطراب أو كارثة بأنه حالة طــوارئ عامة هتدد حياة األمة«86، وأن »تدابري عدم التقيد 
بأحكام العهد ذات طابع اســتثنائي ومؤقت«87. وأشــارت اللجنة إىل أن العهد يشــرتط »حتى يف حالة الرصاع 
املســلح، عدم جواز اختاذ تدابري ال تتقيد بالعهد إال إذا كانت هذه احلالة تشــكل هتديــًدا حلياة األمة وبقدر ما 
تشــكل هذا التهديد«88. ونوهت اللجنة إىل أنــه يتعني عىل الدول يف حالة جلؤهــا إىل »املادة 4 يف حاالت غري 
حالة الرصاع املســلح، أن تدرس بعناية مربرات مثل هذا التدبري وســبب كونه أمًرا رضورًيا ومرشوًعا يف هذه 
الظــروف«89. وقد نصت مبادئ ســرياكيوزا عىل أنه »يتمثل هتديد حياة األمة فيــام ييل: )أ( حالة تؤثر عىل مجيع 
الســكان وعىل كل أو جزء من أرايض الدولة؛ و)ب( هتدد السالمة اجلســدية للسكان أو االستقالل السيايس 
للدولة أو ســالمتها اإلقليمية أو هتدد كيان املؤسسات الرضورية لتأمني ومحاية احلقوق املعرتف هبا يف العهد أو 
ســري عملها األسايس. هذا وال يربر حدوث نزاع واضطراب داخليني ال يشكالن هتديًدا خطرًيا أو وشيًكا حلياة 

األمة إعــالن حالة الطوارئ. كام ال تربر الصعوبات االقتصادية يف حد ذاهتا إعالن حلالة الطوارئ«90.

الفرع الرابع: مبدأي الضرورة والتناسب بما في ذلك الطابع المؤقت

يســتلزم إعالن حالة الطوارئ أال يكون من الكايف ملواجهة األوضاع الطارئة فــرض القيود التي جييز العهد 
للــدول فرضها يف األوضــاع العادية عىل بعض احلقــوق واحلريات، هذا كام تلزم املــادة 4 )1( أن تكون تدابري 
الطــوارئ التي تتخذها الدول »يف أضيق احلــدود التي يتطلبها الوضع«، وهو مــا يعني وجوب أن يكون هناك 
تناســب بني التدابري املعتمدة وخطورة األزمة. وقد أوضحت اللجنة أن »جمرد كون جواز عدم التقيد بحكم حمدد 
85 The fourth annual report and list of States which, since January 1, 1985, have proclaimed, extended or terminated a 

state of emergency, presented by Mr. Leandro Despouy, Special Rapporteur on human rights and states of emergency 
submitted to UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Ibid, Annex. I.

86 Derogations during a State of Emergency, Ibid, para. 3.

87  Ibid, para. 2.

88 Ibid, para. 3.

89 Ibid.

90 The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political 
Rights, Ibid, para. 39-41.
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ما أمًرا مربًرا يف حد ذاته بحكم مقتضيات الوضع ال يبطل اشــرتاط إثبــات أن التدابري املحددة املتخذة بموجب 
جواز عدم التقيد قد اســتوجبتها أيًضا مقتضيات الوضع. وهذا سيكفل عملًيا أنه ليس هناك أي حكم من أحكام 
العهــد، مهام كانت صحة عدم التقيد بــه، ال يرسي كلًيا عىل ترصف الدولــة«91. وكذلك أوضح املقرر اخلاص 
الســابق املعني بأوضاع حقوق اإلنســان يف حاالت الطوارئ »وعندما تؤثر حالة طوارئ ما عىل ممارسة حقوق 
إنسان معينة جيوز تقييدها. جيب أن تعتمد بقدر اإلمكان تدابري إدارية وقضائية ترمي إىل ختفيف أو إصالح اآلثار 

الضارة التي يستتبعها التمتع هبذه احلقوق«92.

كام نصت مبادئ ســرياكيوزا عىل أنه »ينبغي أن تكون رصامة أي من تدابري عدم التقيد ومدته ونطاقه اجلغرايف 
فقط مقيدة بام هو رضوري متاًما للتصدي لتهديد موجه حلياة األمة، وأن يكون ذلك متناسًبا مع طبيعة اخلطر ومداه. 
وعىل السلطات الوطنية املختصة أن تقيم عىل حدة رضورة أي تدبري من تدابري عدم التقيد يتخذ أو يقرتح للتصدي 
ألخطار حمددة توجدها الطوارئ. ال يعد التدبري مطلوًبا بشدة بسبب مقتضيات احلالة عندما تكفي التدابري العادية 
اجلائــزة بمقتىض أحكام التقييد الواردة يف العهد للتصدي للتهديد املوجــه حلياة األمة. يطبق مبدأ الرضورة التامة 
بشــكل موضوعي. فيوجه كل تدبري إىل خطر فعيل أو واضح أو حارض أو وشــيك احلدوث وال جيوز فرض هذه 
التدابري ملجرد اخلوف من وقوع خطر حمتمل. جيب أن ينص الدستور أو القوانني املنظمة حلاالت الطوارئ عىل قيام 
اهليئة الترشيعية باســتعراض مســتقل، عىل نحو عاجل ودوري، لرضورة تدابري عدم التقيد. جيب أن تتاح وسائل 
االنتصاف الفعالة لألشــخاص الذين يدعوا بأن تدابري عدم التقيد املؤثرة عليهم ال تســتدعيها بشــدة مقتضيات 
احلالة. ال يمكن قبول حكم السلطات الوطنية بوصفه حكاًم هنائًيا فيام يتعلق بتجديد ما إذا كانت تدابري عدم التقيد 
مطلوبة بشــدة بســبب مقتضيات احلالة«93. وقد أوضح املقرر اخلاص الســابق املعني بأوضاع حقوق اإلنسان يف 
حاالت الطوارئ أنه من أجل جتنب التطبيق التعسفي حلالة الطوارئ وجتنب إدامتها، جيب أن تكون هناك مراجعة 
دورية )خالل مهلة ال جيب أن تتجاوز ثالثة أشــهر( من جانب هيئة أو هيئات املراقبة، لألسباب التي تشكل مربًرا 

لإلبقاء عىل حالة الطوارئ أو متديدها94.
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الخاتمة

توصلت هذه الورقة إىل مجلة من النتائج والتوصيات، يمكن إمجاهلا يف النقاط التالية:

يتِضح من مراجعة العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وأعامله التحضريية احلرص عىل حتقيق - 
التوازن بني توفري ضامنات تعزيز واحرتام حقوق اإلنســان، ويف نفس الوقت إتاحة املجال أمام السلطات 
للوفاء بالتزاماهتا، بام يف ذلك التزاماهتا بشــأن حقوق اإلنسان، وكذلك التعامل مع ما قد يطرأ من أزمات 

قد تتطلب اختاذ تدابري استثنائية وفق ضوابط صارمة الحرتام حقوق اإلنسان واستعادة الوضع العادي. 

يضفي القانون الدويل محاية مطلقة عىل بعض حقوق اإلنســان؛ حيث يعتربها قواعد آمرة، وقد أكد العهد - 
الدويل كأحد صكوك القانون الدويل حلقوق اإلنســان، عىل ترابط حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة، 
وراعى أيًضا ما قد يقع من تداخل أو تضارب بينها مميًزا بني حقوق مطلقة ال تقبل التقييد يف أي ظرف من 
الظروف، وأخرى يمكن فرض بعض القيــود عليها حتى يف األوضاع العادية وضًعا ما يلزم من ضامنات 

هبذا الشأن. 

قــد يكفل إعامل القيود التي جيوز فرضها بموجب العهد عىل بعض احلقوق واحلريات يف األوضاع العادية - 
مرونــة كافية تكفل للدولة اختاذ العديد من التدابري من أجل محاية العديد من األغراض املرشوعة من بينها 
محاية الصحة العامة، وهو ما قد يكــون كافًيا يف معظم احلاالت بحيث ال يكون من املرشوع حينئذ إعالن 

حالة الطوارئ.

فيــام قام، ويقوم البعض باختاذ إعالن حالة الطوارئ باعتباره إعالن خللق »أرض مشــاع« باملعنى القانوين - 
يباح فيها للسلطات القيام بكل ما تراه مناسًبا، فإن ذلك أمر ال ينسجم مع كون حالة الطوارئ هي وضعية 
قانونية حيكمها الرتابط بني أضالع مثلث »حقوق اإلنســان والديمقراطية وسيادة القانون«، ويلزم جلواز 
فرضها توفر متطلبات معينة كام أهنا حالة مقيدة بمبادئ وضوابط هتدف إىل احلفاظ أسس النظام الديمقراطي 
واحرتام سيادة القانون وحقوق اإلنسان، وأن تكون اإلجراءات االستثنائية التي تتخذ بمقتضاها يف أضيق 

احلدود وهتدف إىل العمل عىل استعادة األوضاع العادية يف أقرب فرصة.

وإن ارتبطت حالة الطوارئ بمخاطر ختص احلقوق واحلريات إال أنه ال توجد مشــكلة ذاتية فيها إذ يتعلق - 
األمر باألساس بإساءة اســتعامهلا، ولذلك يلزم التعامل مع حالة الطوارئ باعتبارها وضعية داخل مثلث 
حقوق اإلنسان والديمقراطية وسيادة القانون، واالنتباه بشكل خاص إىل أي جتاوزات ختص أي ضلع من 

أضالع هذا املثلث.

متدنا اجلهــود التي بذلت واالجتهادات والفقه الذي تراكم بشــأن احلقوق واحلريــات التي أقرها العهد - 
وضامنات محايتها يف حاالت الطوارئ، والتي ألقينا أعاله الضوء عىل عدد من جوانبها الرئيســية، بأرضية 

صلبة للتعامل مع حاالت الطوارئ، سواء تعلق األمر بحائجة كورونا أو غريها من األزمات.
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وإن كان اللجوء إلعالن حالة الطوارئ قد انخفض عىل الصعيد العاملي قياًســا عىل ما جرت عليه املامرســة يف 
عقود ســابقة، إال أن ما زال من الشــائع إعالهنا يف بعض مناطق العامل كام أن هناك توسع يف استخدامها، وأحيانا 
متديدها لســنوات بل ولعقود، مع ما يصاحب ذلك من انتهاكات للحقــوق واحلريات. وبالطبع هناك العديد من 
الظروف االســتثنائية التي تقتيض إعالن حالة الطوارئ واختاذ ما يلزم من تدابري للتعامل معها. مما سيكون معه من 
املفيد العمل عىل صياغة قانون نموذجي حلالة الطوارئ ينســجم مع القواعــد والضامنات ذات الصلة يف القانون 
الدويل حلقوق اإلنســان، ويبني عىل اجلهود الفقهية الســابقة واملبادئ التوجيهية لوضع ترشيعات بشــأن حاالت 

الطوارئ ومبادئ سرياكيوزا وآراء وأعامل اآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان.
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