
 

  

 دراسات محكمة  
    

 الطوارئ  حاالت ��  املنصفة ا�حاكمة ضمانات

   مبادئ: ضوء ��
 والشرعية املساس  عدم التقيد، عدم  ��  ا�حق

 

   مومي إبراهيم
   باحث أستاذ

 اإل�سان وحقوق   اإلداري   القانون  ��
 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الطوارئ  حاالت  �� املنصفة  ا�حاكمة  ضمانات 

   مبادئ: ضوء  ��
 والشرعية املساس عدم التقيد، عدم  ��  ا�حق

 

 

 

2 

 مقدمة

 �انت  أو  معاهداتية،  اتفاقية/  طبيعة  ذات  أو  إعالنية  طبيعة  ذات  سواء  اإل�سان  �حقوق   واإلقليمية  الدولية  املعاي��  تتساوق 

  ��   اإل�سان  وحقوق   اإلنصاف   قيم   ترسيخ  ��   و�ش��ك   املنصفة  ا�حاكمة  ضمانات  صيانة  ��   األخرى،   العاملية  املعاي��  ضمن   مصنفة

  أو   العادية  األوقات  جميع  ��   األساسية  وا�حر�ات  ا�حقوق   حماية  حول   تتمركز   الضمانات  هذه   غاية  �انت   وملا  القضائية.  األنظمة

  مراحل   جميع   ع��  الضمانات_  هذه   _أي  تنطبق  فإ��ا  مس�حة؛  منازعات  سياق   ��   أو  الطوارئ   حاالت  �سبب  تطرأ  قد  ال�ي   االستثنائية

  قضائي.  مقرر  أو  حكم  صدور   �عد أو  أثناءها أو ا�حاكمة ع��  سابقة �انت سواء  القضائية، الدعاوى  و�جراءات

  والقانون   اإل�سان،  �حقوق   الدو��  القانون   من  كث��ة  معيار�ة  مرجعيات  ��  املنصفة  للمحاكمة  الدنيا  الضمانات  هذه  تتأصل

 مبادئ   )؛11_ 10_ 9_ 8_ 7(   املواد  ،2اإل�سان  �حقوق   العاملي   اإلعالن   مثل:   ؛1العر��  الدو��   اإل�سا�ي  القانون   وقواعد   الدو��،  اإل�سا�ي

  واملادت�ن  ؛4القضائية  السلطة  استقالل  �شأن   األساسية  املبادئ   مجموعة  من  ) 5(  والبند  ؛3القضائي  السلوك  ملدونة  بنغالور 

  العمال   جميع  حقوق   �حماية  الدولية  االتفاقية  من  )8(   واملادة  ؛5السياسية  و  املدنية  با�حقوق   ا�خاص  الدو��  العهد  من  ) 14_ 9(

 ...إ�خ7الطفل حقوق  اتفاقية من ) 37( واملادة ؛6أسرهم وأفراد  املهاجر�ن

  وال�ي   واإلقليمية  الدولية  التعاقدية  اآلليات   عن   الصادرة   العامة  التعاليق   خالل  من  املنصفة  ا�حاكمة  ضمانات  تتعزز   كما

  اإلقليمية   ا�حاكم  عن   الصادرة  القضائية  السوابق  �عض  إ��  إضافة  واالتفاقيات؛  املعاهدات  و�نود   ملواد   تفس��يا  طا�عا  تتخذ

 من�لة  تبوأت  الطبي��  القضاء  حول   قضائية  وشبھ  قضائية  اج��ادات  أرست  ال�ي  األخرى   اآلليات  من  وغ��ها  اإل�سان  �حقوق 

 اإل�سان. حقوق  علم �� الذهبية القواعد

  عاملية   جائحة  وص��ورتھ  ،19�وفيد  �ورونا  ) Epidemic(  و�اء  انتشار  مع   يتساوق   املوجز   البحث  لهذا   العام   السياق   �ان   وملا

)Pandemic (  العاملية   ال�حة  منظمة  عن  صادر   رس�ي  إعالن   بموجب  )OMS ،(   هذه   ترافق   ال�ي  ا�حقيقية  ال��ديدات  و�فعل  

  و�ما   .8الدولية  ال�حية  اللوائح   معيار�ة  ع��   بناء  ال�حية  الطوارئ   حالة  عن  اإلعالن  إ��  العالم  دول   مجمل   سارعت  فقد  الوضعية؛

  حق   بأجرأة  تقوم  ع��ا،  اإلعالن  إ��  تتجھ  و��  املعنية  الدول   فإن  واستقرارها،  األمم  سالم  ��دد  استثنائية  حالة  ��   الطوارئ   حالة  أن

 ا�ح�ومات  قيام  أثناء  عملية  إش�االت  بروز  ��   يتسبب  مما  الدولية،  واالتفاقيات  العهود   �عض   عن  الناشئة  باالل��امات  التقيد  عدم

  تمت  إذا  خاصة  املنصفة،  ا�حاكمة  ضمانات  ببعض  املمارسة  هذه   تمس   قد  و�التا��  األساسية،  وا�حر�ات  ا�حقوق   تقييد   أو   بتعليق 

   الشرعية. مبدأ خارج

 
 الدو��   بالقانون   املتصلة  األخرى   للمعاي��  بالتطرق   �سمح  ال  املقام  ألن  فقط،  اإل�سان  �حقوق   الدو��  بالقانون   املتصلة  الدولية  املعاي��  �عض  �عرض  هنا   سنكتفي  -1

 و�عقده. ا�جال لشساعة نظرا العر�� اإل�سا�ي الدو�� القانون  وقواعد اإل�سا�ي
 . 1948 األول/د�سم�� �انون  10 �� املؤرخ )3-(د ألف 217 املتحدة لألمم العامة ا�جمعية قرار بموجب املأل  ع�� و�شر اعتمد -2
  الدائرة اجتماع �� املنقحة بصيغ��ا  القضائية ا�جموعة  اعتمدتھ ،2001 القضائي  السلوك ملدونة بنغالور  مبادئ -3

 . 26/200 .25 نون�� الثا�ي/ �شر�ن الهاي، �� السالم بقصر عقدت ال�ي ا�حاكم لرؤساء املستديرة
 و�شرت   اعتمدت  كما   /  1985  أيلول/د�سم��  6  إ��  آب/أغسطس  26  من  ميالنو  ��  املعقود  ا�جرم�ن  ومعاملة  ا�جر�مة  ملنع  السا�ع  املتحدة  األمم  مؤتمر  اعتمدها   -4

 . 1985 األول/د�سم�� �انون  13 �� املؤرخ 40/146 ـ 1985 الثا�ي/نوفم�� �شر�ن 29 �� املؤرخ 40/32 املتحدة لألمم العامة ا�جمعية قراري  بموجب
 23  النفاذ:  بدء  تار�خ  1966�انون/د�سم��  16  ��  املؤرخ  )21-(د  ألف  2200  املتحدة  لألمم  العامة  ا�جمعية  قرار  بموجب  واالنضمام  والتصديق  للتوقيع  وعرض  اعتمد  -5

 . 49 املادة ألح�ام وفقا  ،1976 آذار/مارس
 . 2003 تموز/يوليو 1 �� النفاذ ح�� ودخل ،1990 األول/د�سم�� �انون   18 �� املؤرخ 158/45 رقم املتحدة لألمم العامة  ا�جمعية قرار بموجب اعتمدت _6
 2  النفاذ:  بدء  تار�خ  1989  نوفم��  الثا�ي/  �شر�ن  20  ��  املؤرخ  25/44  املتحدة  لألمم  العامة  ا�جمعية  قرار  بموجب  واإلنضمام  والتصديق  للتوقيع  وعرضت  اعتمدت  _7

 .1990 سبتم��/ أيلول 
 . 2016 العاملية ال�حة منظمة  منشورات الثالثة، الطبعة ،2005 الدولية  ال�حية اللوائح _8
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  تتحدد   �شأ��ا،  حقوقية  نظر  وجهة  تقر�ب  إ��   البحثية  الورقة  هذه   �س��  ال�ي  ا�جوهر�ة  اإلش�الية  فإن  السياق،  لهذا  وفقا

 وا�حر�ات   با�حقوق   التقيد  عدم  ��  الدول   حق   مبدأ   و�األخص   الثالثة،  املبادئ   نطاق  ضمن  املنصفة  ا�حاكمة  ضمانات  مركز  بيان  ��

 ممارسات   من  بھ  ي�حق   مما  أو  أحيانا،  مضمونھ  تقدير   سوء  من  املبدأ  هذا  عن  ينتج   ملا   ونظرا  الدولية،  االل��امات  ��  الناشئة

  صبغة   ذات  ت��يرات  عليھ  �علق  م�جبا   يجعلھ  الذي   التعسف  عن  أو  أخرى،   أحيانا  لھ  ا�خصصة  السياقات  عن  منحرفة  سياسية

 ملا  ونظرا  املساس،  عدم  مبدأ  مع  دقيقة   جدلية  و��  الطوارئ   حاالت  أثناء  ا�حق  هذا   ممارسة  نطاق  نو�ح  أن  ارتأينا  سياسية؛

  التقيد   عدم   ��  ا�حق  مبدأ   يتحقق   ال  فإنھ  االستثنائية،  ا�حاالت  ��  ح�ى  قصوى   أهمية  من   القانون   وسيادة  الشرعية   مبدأ  يكتسيھ

 معھ. جد��  تفاعل  و�� الشرعية مبدأ  والدة �عد إال

  التقيد   عدم  مبدأ  �شأة  مع  خاصة  االستثنائية  الطوارئ   حاالت  ��  املعيار�ة  الضمانات  هذه  تصمد  هل   نتساءل:  لذلك 

    اإل�سان؟ �حقوق  واإلقليمية الدولية االتفاقيات من  مجموعة ��  الواردة باالل��امات
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   املساس عدم ومبدأ  التقيد عدم  �� ا�حق   مبدأ �شأة األول: املطلب

 املعياري  ونطاقھ التقيد عدم �� ا�حق مبدأ �شأة األول: الفرع

  املدنية  با�حقوق   ا�خاص   الدو��  العهد   من  ) 4(   املادة  من   )1(   الفقرة  مقت�ىى  بموجب  التقيد"   عدم   ��  "ا�حق  مبدأ  �شأ

 رس�ي؛   �ش�ل   ع��ا   واملعلن  األمة   حياة  ت��دد  ال�ي   االستثنائية  الطوارئ   حاالت   ��   العهد  ��   األطراف   للدول   تخول   وال�ي  والسياسية،

   :9ثالثة �شروط  الطوارئ، �حاالت مصاحبة لتداب�� اتخاذها أثناء العهد  هذا بموجب الناشئة باالل��امات تقيدها عدم

 الوضع؛ يتطل��ا ال�ي ا�حدود أضيق ��  االستثنائية التداب�� اتخاذ  ـ1

 ؛10 الدو��  القانون  بمقت�ىى املعنية الدولة ع�� امل��تبة األخرى  لالل��امات التداب�� هذه منافاة عدم  ـ2

  األصل   أو   الدين  أو   اللغة  أو   ا�جنس  أو  اللون   أو   العرق   هو:   م��ره  ي�ون   تمي��  ع��  االستثنائية  التداب��  هذه   انطواء  عدم   ـ3

 .11االجتما��

  ا�خاص  الدو��   العهد  ع��  وروده  يقتصر  ال  دو��  صك  بموجب  الناشئة  باالل��امات  التقيد  عدم  حق   أن  اإلشارة،   وتجدر

 وا�حاالت  الطوارئ   حاالت  ��  وا�حر�ات  ا�حقوق   بتقييد  �سمح   أخرى   دولية  مواثيق  إ��  يمتد  و�نما  والسياسية؛  املدنية  با�حقوق 

 مستلهما  عاما  تقييديا  حكما  يتضمن  الذي  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  با�حقوق   ا�خاص  الدو��   العهد   مثل:  االستثنائية،

  �حقوق   األور�ية   )/االتفاقية27  (املادة  اإل�سان  �حقوق   األمر�كية  االتفاقية  اإل�سان؛  �حقوق   العاملي  اإلعالن  من  )29(  املادة  من

  ��ختھ   ��  األور�ي  االجتما��  امليثاق  )؛30  (املادة  1961  لعام  األصلية  ��ختھ  ��  األور�ي   االجتما��  امليثاق  )؛15  (املادة  اإل�سان

 األحدث).  اإل�سان(الن�خة �حقوق  العر�ي امليثاق  ؛12ا�خامس) ا�جزء من  واو   (املادة 1996  لعام املنقحة

  أح�ام  أي  والشعوب   اإل�سان  �حقوق   اإلفر�قي  امليثاق   يتضمن  ال  اإل�سان،  �حقوق   واألور�ية  األمر�كية  لالتفاقيت�ن   وخالفا

 مخالفة  األطراف  للدول   يج��  "ال  امليثاق  أن  معناه   ذلك  أن  والشعوب  اإل�سان  �حقوق   اإلفر�قية  ال�جنة  رأي   و��  بالتعطيل.  تتعلق

  األهلية   ا�حرب  حالة  �ستخدم   أن  للدولة  يمكن  ال  أخرى   و�عبارة  الطوارئ".  حاالت  أثناء  املعاهدة   بموجب  عل��ا  املنصوص  االل��امات

 .13امليثاق"  ��  عل��ا املنصوص ا�حقوق  بان��اك السماح أو الن��اك  "كذريعة

 
 الطوارئ).   حالة  قيام عن  الرس�ي _اإلعالن2 األمة. حياة ت��دد استثنائية طوارئ  حالة قيام ـ1 السابق�ن: الشرط�ن إ�� تنضاف الثالثة الشروط هذه _ 9

 االل��امات   مع  متساوقة  األور�ية  واالتفاقية  العر�ي  وامليثاق  األمر�كية  واالتفاقية  الدو��  العهد  ��  ��ا   املع��ف  ا�حقوق   ع��  تفرض  مؤقتة  تقييدات  أي  ت�ون   أن  يجب  -10

 أنھ: �ع�ي ووهذا العر��. الدو�� والقانون  الدو�� اإل�سا�ي القانون  ذلك �� بما  الدو��، القانون  بموجب املعنية للدولة األخرى 

 تقييدها؛  يجر لم ال�ي  أو تقييدها  يجوز  ال ال�ي اإل�سان �حقوق  األخرى  املعاهدات تفرضها  ال�ي االل��امات  اح��ام يجب 

 سمح   معاهدة  ��  حكم  أي  ع��  العادلة،  ا�حاكمة  ال��امات  ذلك  ��  بما   اإل�سان،  �حقوق   العر��  القانون   ��  تقييدها   يجوز   ال  ال�ي  لالل��امات  األسبقية  إعطاء  يجب� 

 ا�حقوق؛  بتقييد

  ال�ي  العادلة  ا�حاكمة  ضمانات  تظل  ـ  الدولية  غ��  املس�حة  واملنازعات  واالحتالل  الدولية  املس�حة  املنازعات  إبان  أي  ـ  اإل�سا�ي  الدو��  القانون   أح�ام   تنطبق  عندما 

 ). 232 ص: سابق، مرجع العادلة، ا�حاكمة دليل (أنظر: أيضا.  املفعول  سار�ة القانون  يكفلها 
 املتحدة   اململكة  قرار  أن  أكدت  األور�ية  ا�حكمة  أن  إال  صر�ح،  نحو  ع��  التمي��  عدم  حول   فقرة   يتضمن  ال  األور�ية  االتفاقية  ��  ا�حقوق   بتقييد  النص  أن   ومع  ـ  11

 املواطن�ن   ألن  نظرا  التناسب  إ��  افتقر  فقد  ولذا   األجانب،  الرعايا   ضد  م��  قد  ال�جرة  بتداب��  وليس  القومي  باألمن  يتعلق  أنھ  إ��  خلصت  نحو  ع��   ا�حقوق   بتقييد

 . 231 ص: الثانية، الطبعة الدولية، العفو منظمة منشورات العادلة،   ا�حاكمة دليل أنظر:  العيانية. ا�حالة  �� لل��ديد مصدرا �و��م �� املواطن�ن غ�� مع يتساوون
 أثناء   العدل  إقامة  عشر:  السادس  (الفصل  وا�حام�ن،  العام�ن  واملدع�ن  بالقضاة  خاص   اإل�سان  حقوق   �شأن  دليل  العدل:  إقامة  مجال  ��  اإل�سان  حقوق   أنظر:  ـ  12

 نيو�ورك   املتحدة،  األمم  امل�ي،  التدر�ب  سلسلة  من  9  ا�حلقة  الدولية،  ا�حام�ن  رابطة  مع  بالتعاون   اإل�سان  �حقوق   السامية  املفوضية  منشورات  الطوارئ)،  حاالت

 . 733 ص: ،2003 وجنيف،
13-ACHPR, Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés v.CHad, Communication No. 74/92, octobre 1995, p.41. 
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  مناهضة   واتفاقية  وسيداو  الطفل  حقوق   اتفاقية  ف��ا  بما  ـ  املتخصصة  اإل�سان  حقوق   معاهدات   �عض  �سمح   ال  كما

  من  ألي   تقييد   بأي  ـ  املهاجر�ن  العمال  واتفاقية  العنصري   التمي��  ع��  القضاء  واتفاقية  القسري   االختفاء  واتفاقية  التعذيب 

  أو   ف��م  املشتبھ  بحقوق   تتصل  ضمانات  تكرس  املعاهدات  هذه  وجميع   الظروف.  من  ظرف  أي  ��   عل��ا،  نصت  ال�ي  الضمانات

  األور�ية  باالتفاقية  امل�حقة  ال��وتو�والت  ��  الواردة  التالية  األح�ام  تتضمن   ذلك  عن  فضال  جنائية.  قضايا  ��  املدان�ن  أو  امل��م�ن

 نفسھ  ا�جرم  ع��   ا�حاكمة  ع��  املفروض  ا�حظر   تقييد  جواز  (عدم   7  ال��وتو�ول   من   )3(  4  املادة  ا�حقوق:  تقييد   تج��  ال  أح�اما

  ال��وتو�ول   من  2  واملادة  اإلعدام)؛  عقو�ة  بإلغاء  املتعلقة  ال��وتو�ول   أح�ام  تقييد  جواز  (عدم  6  ال��وتو�ول   من  3  واملادة  مرت�ن)؛

 .14الظروف) جميع  �� اإلعدام عقو�ة ع��  املفروض  ا�حظر تقييد  جواز (عدم  13

 ونطاقھ املساس  عدم  مبدأ �شأة الثا�ي:  الفرع

  ا�خاص  الدو��   العهد  من   ) 4(   املادة   من   ) 2(   الفقرة   مقت�ىى   مضمون   من   املعنوي   السمو   مبدأ   أو   املساس   عدم   مبدأ   استلهم

  من   بمجموعة  املساس  االستثنائية   الطوارئ   حاالت  ��   العهد   ��  األطراف  الدول   ع��   تمنع   وال�ي  والسياسية،  املدنية  با�حقوق 

  ال�جنة   عل��ا  وتطلق  . 18و   16و   15و   11  و  )2  و   1  (الفقرتان  8  و   7  و   6  املواد  أح�ام  ��  ا�حصر  سبيل  ع��  حدد��ا  ال�ي  ا�حقوق 

 .15لالنتقاص" القابلة غ�� "ا�حقوق  بـ والسياسية املدنية با�حقوق  املعنية التعاهدية

 إضافة  العر�ي،  وامليثاق  األور�ية  واالتفاقية  األمر�كية  االتفاقية  بموجب  امتدت  للمساس  القابلة  غ��  ا�حقوق   الئحة  أن  غ��

  ع��   املفروض   "ا�حظر  مثل:   أخرى،:  حقوقا  لتشمل  اإل�سان،  بحقوق   املعنية  وال�جنة  األمر�كية  البلدان   محكمة  توضيحات  إ��

  التعسفي�ن؛  االحتجاز أو  القبض ع��   املفروض  ا�حظر  إ�سانية؛ معاملة  �� حر���م  من  ا�حروم�ن األ�خاص حق القسري؛ االختفاء

  ومحايدة   مستقلة  محكمة  قضيتھ  تنظر  أن  ��  ال�خص  حق  محكمة؛  أمام  االحتجاز  مشروعية  ��  الطعن  التماس  ��  ا�حق

  اف��اض  ��  ا�حق  العدالة؛  مص�حة  �ستدع��ا   استثنائية،  حاالت  ��  إال  األحوال،  جميع  ��  علنية،  محاكمة  ��  ا�حق  ومختصة؛

  ا�حق   املدان�ن؛  واأل�خاص  ا�حاكمة  انتظار   ��  ا�حتجز�ن  األ�خاص  ب�ن   الفصل  واجب  رج��؛  بأثر  القوان�ن  تطبيق   حظر  ال��اءة؛

 للمسلوب  التأهيل  و�عادة  اإلصالح  مبدأ  ا�جماعية؛  العقو�ة  حظر  ال�افية؛  املالية  املوارد   يمل�ون   ال  ملن  القانونية  املساعدة  ��

 الالئحة   هذه  اعتبار  عدم  إ��  اإل�سان  حقوق   قانون   خ��اء  يدعو  لذلك  مرت�ن...".  ا�جر�مة  ع��  ال�خص  محاكمة  حظر  حر���م؛

 .16اإل�سا�ي الدو�� القانون  يكفلها حقوق  عدة تتضمن ال أ��ا خاصة مغلقة  أو شاملة

 للمحاكمة   جوهر�ة  ضمانات  مجملها  ��  �ش�ل  كث��ة  حقوقا  �ستغرق   والذي  املساس  عدم  مبدأ  يالزم  الذي  االمتداد   هذا

  غ��   ا�حقوق   هذه  بحماية  الكفيلة  القضائية  الضمانات  إل��ا  تنضاف  املس�ح،  الن�اع  حاالت  ��   أو  السلم   حاالت  ��  سواء  املنصفة

 
 أثناء  العدل  إقامة  عشر:  السادس  (الفصل  وا�حام�ن،  العام�ن  واملدع�ن  بالقضاة  خاص  اإل�سان  حقوق   �شأن  دليل  العدل:  إقامة  مجال  ��  اإل�سان  حقوق   عن:  أخذا

 .735 ص: سابق، مرجع الطوارئ)، حاالت
 �حقوق   العاملي  اإلعالن  والسيما   العادلة،  با�حاكمة  خاصة  حقوقا   املعاهدات  صفة  لها   ليست  ال�ي  اإل�سان  �حقوق   الدولية  املعاي��  من   واسع  طيف  يضمن   (كما   _14

  أنظر:   الطوارئ)  أوقات  ��  أد�ى  معاي��  إ��  ال�جوء  بإم�ان  �ع��ف  ال  و��  الدنيا؛  النموذجية  والقواعد  القضائية،  السلطة  استقالل  �شأن  األساسية  واملبادئ  اإل�سان،

 . 230 ص: الثانية،  الطبعة الدولية، العفو منظمة منشورات العادلة،  ا�حاكمة دليل

 أي فرد، أي  أو جماعة، أو دولة  أية  تخو�ل ع�� انطواءه يفيد نحو  ع�� تأو�لھ  يجوز  نص أي اإلعالن هذا �� «ليس  اإل�سان: �حقوق  العاملي  اإلعالن من )30( املادة ��  جاء

 فيھ».  عل��ا   املنصوص وا�حر�ات ا�حقوق  من أي هدم إ�� ��دف فعل بأي أو �شاط بأي القيام �� حق
 ا�حاكم   أمام  املساواة  ��  ا�حق  :14  املادة  )،6  الفقرة(   32  رقم  العام  التعليق  ،2007  تموز/يوليوز   27_9  جنيف  التسعون،  الدورة  اإل�سان،  بحقوق   املعنية  ال�جنة  -  15

 عادلة.  محاكمة و�� القضائية والهيئات
 . 237-235 ص: سابق، مرجع العادلة،   ا�حاكمة دليل التفاصيل: أنظرـ 16
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 العادلة   ا�حاكمة  ضمانات  يجعل  الذي  ال�ىيء  تب��؛  �ش�ل  لالنتقاص  القابلة  غ��  با�حقوق   سميناها  وال�ي  لالنتقاص  ا�خاضعة

   التعليق. عن املعنوي  سموها حيث من بي��ا فيما تتما��

 الثالثة املبادئ  ضمن املنصفة مةا�حاك ضمانات مركز   الثا�ي: املطلب

 الطوارئ  حاالت أثناء العهد بأح�ام التقيد عدم  �� ا�حق ممارسة نطاق األول: الفرع

ب  الباحث  ع��  يفرض  التقيد،   عدم  حق  ملبدأ  الدول   ممارسة  نطاق  توضيح   إن   عن   الصادرة  العامة  التعليقاتاالستعانة 

 نطاق   وتوضيح   العهد  تفس��  بمهمة  ال�جنة  بواسطها  تضطلع  ال�ي  الوسائل  من  وسيلة  باعتبارها  اإل�سان   بحقوق   املعنية  ال�جنة

  عام   بيان  بمثابة  أنھ  ع��   العام   التعليق  إ��   تنظر  املتحدة  باألمم  اإل�سان  �حقوق   السامية  املفوضية  وأن   خاصة  مواده،  ومع�ى 

 املعيار�ة   للمادة   جدا  مفيدا   دليال   ي�ون   فإنھ  ثم  ومن  مع�ن،   نص  ملضمون   ال�جنة  جانب  من   التصوري  الفهم  عن  �ع��  للقانون 

 .17اإل�سان بحقوق  املتعلقة الدولية لالل��امات

 فإنھ  اإل�سان،  بحقوق   املعنية  ال�جنة  تصدرها  ال�ي   العامة  للتعليقات  التفس��ي   الغرض  ع��  واستنادا   عليھ؛  تأسيسا

  من   الرا�عة  املادة  حول   )2001  يوليوز   72  (الدورة  اإل�سان  بحقوق   املعنية  ال�جنة  عن  الصادر  ) 29(   رقم  العام  التعليق  إ��  بالعودة

  ، 18الطوارئ)  حاالت  أثناء  العهد  بأح�ام  التقيد  عدم  ��  الدول   بحق  (واملتعلقة  والسياسية  املدنية  با�حقوق   ا�خاص  الدو��  العهد

  فصل   يمكن  «ال  ي��:  ما  ا�خامسة  الفقرة  ��  ورد   حيث  جدا،  ومحدود   ضيق  نطاق  ع��  ا�حق  هذا  تطبيق  حاالت  تفسر  نجدها

  أن   ع��  ينص   والذي  العهد  ��   ) 4(   املادة  من   )1(  الفقرة  ��   الوارد  ا�حكم  عن  با�حقوق   التقيد   عدم   ومدى  بتوقيت   املتعلقة  القضايا

  مقتضيات   تتطل��ا  ال�ي  ا�حدود   أضيق  ��  اتخاذها  يجب  العهد  بمقت�ىى  الطرف  الدولة  ع��  امل��تبة  باالل��امات  تتقيد  ال  تداب��  أي

  حاشدة   مظاهرات  أو  مثال  طبيعية  �ارثة  حدوث  �سبب  بالعهد  التقيد   عدم  ��   ا�حق  إ��  �جأت   أ��ا  الدول   ادعت  ما  و�ذا   (...)  الوضع

  ��ديدا   �ش�ل  ا�حالة  هذه  أن  فقط  ليس  ت��ر  أن   ع��  عندئذ   قادرة  ت�ون   أن   يجب  فإ��ا  كب��،  صنا��   حادث  أو   عنف  أعمال  تخلل��ا

  و�عتقد   الوضع.  مقتضيات  تتطل��ا  ال�ي  ا�حدود   أضيق   ��   اتخذ��ا   قد  بالعهد  تتقيد   ال�ي  تداب��ها  جميع  أن   أيضا  ولكن  األمة   �حياة

  مثل   ��   عام  بوجھ  يكفي  ) 21  (املادة   االجتماع   حر�ة  أو   )12  (املادة  التنقل  حر�ة  مثل  العهد   حقوق   �عض  تقييد   احتمال  أن   ال�جنة

 املعنية».  باألح�ام التقيد  عدم  حاالت من حالة  أي  ت��ر ال الوضع مقتضيات وأن ا�حاالت، هذه 

  ��   العهد  عن  الناشئة  باالل��امات  التقيد   عدم  حق   أن  التعليق،  هذا  من   ا�خامسة  للفقرة   الصر�ح  املضمون   من   �ستنتج

  يقتصر   كب��،  صنا��   حادث   أو   عنف  أعمال  تخلل��ا  حاشدة   مظاهرات  أو   مثال   طبيعية  �ارثة  حدوث   �سبب  القائمة  الطوارئ   حاالت

  عدم   ـ  اإل�سان  بحقوق   املعنية  ال�جنة  نظر  ��  ـ  عام  بوجھ  يكفي  إذ   العا��،  اإلداري   بالضبط  الصلة  ذات  األساسية  ا�حقوق   ع��  فقط

  من  �ستنتج   حيث  املنصفة.   با�حاكمة  املتصلة  اإلجرائية  الضمانات  �عض  تقييد  إ��  يمتد  أن  دون   واالجتماع،  التنقل  بحر��ي  التقيد

  �ع�ن   أخذا  املس�حة؛  بالن�اعات  ا�خاصة  الطوارئ   بحالة  يتصل  أن  يمكن  األخ��ة  ��ذه  التقيد   عدم   أن  التعليق  نفس  من   )16(  الفقرة 

  ال  لذلك  املس�ح.  الن�اع  أثناء  الدو��   اإل�سا�ي  القانون   صراحة  يكفلها  عناصر   ��  عادلة  محاكمة  ��  ا�حق  عناصر   �عض  أن   االعتبار

  املشروعية   مبدأي   أن  ترى   حيث   األخرى؛  الطوارئ   حاالت  ��  الضمانات  ��ذه  التقيد  لعدم  م��را   -16  الفقرة   إ��   استنادا  ـ  ال�جنة  ترى 

   الطوارئ. حالة أثناء العادلة للمحاكمة األساسية املتطلبات اح��ام �ستتبعان  القانون  وسيادة 

 
  هذه  عن   املعلومات  من  املز�د  ملعرفة  ،24  ص:  )،1  (التنقيح  15  رقم  الوقائع  �حيفة  اإل�سان)  بحقوق   املعنية  (ال�جنة  والسياسية  املدنية  ا�حقوق   اإل�سان:  حقوق   ـ  17

 .)http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf( اإل�سان �حقوق  املتحدة األمم  بمفوضية ا�خاصة املعاهدات  هيئات بيانات قاعدة  أنظر ال�جنة،
 أنظر:   .2001  تموز/يوليوز   24  ��  املعقودة  1950  رقم  ال�جنة  جلسة   ��  )29  (رقم  التعليق   هذا  اعتمد  وقد   ،CCPR/C/21/REV.1/Add.11  املتحدة  األمم  وثيقة  -  18

 .)http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf( اإل�سان �حقوق  املتحدة األمم  بمفوضية ا�خاصة املعاهدات   هيئات بيانات قاعدة �� متاحة العامة التعليقات
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  تؤكده   التقيد  عدم  ��  ا�حق  ممارسة  لنطاق  اإل�سان   بحقوق   املعنية  التعاهدية  اآللية  عنھ  �علن  الذي   الضيق   التفس��  وهذا

  األسا�ىي  الدافع  �ان  حيث  الرا�عة،  املادة  مسودة  لصياغة   التحض��  أثناء  العهد  مشروع   حول   الدول   ب�ن  جرت  ال�ي   املفاوضات

 اململكة  أعر�ت   عندما   جليا  ذلك   و�نكشف  ا�حرب؛  حالة  ��  االتفاقية  ألح�ام  الك��  التعليق  من  ا�خوف  هو   التقيد   عدم   حق  إلرساء

  قد  ا�حكم  هذا  إدراج   "عدم  بأن  اعتقادها  عن  ـ  املشروع  صياغة  �جنة  ��   العهد  ��  التعطيل  حكم  إدراج  اق��ح   من  أول   و��  ـ  املتحدة

  ا�حرب  وقت   "��   عبارة  حول   ومعارض  مؤ�د   ب�ن   ا�جدل  واستمر  االتفاقية"،  أح�ام  لتعليق  ا�حرب  حالة  ��  الدول   أمام  ا�جال  يف�ح

 أح�ام   حول   موضوعية  مناقشة  آخر  ا�عقدت  أن  إ��  الشعب"،  مصا�ح   ت��دد   ال�ي  العامة  الطوارئ   حاالت  من  عداها  فيما  أو

  الواردة   العبارة  �غي��   املتحدة   اململكة  من   مق��ح  ع��  بناء  تقرر   عندما   1952  عام  ��   ا�عقدت   ال�ي   ل�جنة  الثامنة   ا�جلسة  ��  التعطيل

  ع��   تنص   أصبحت   وال�ي   العامة"   ال�وارث  حاالت   ��  أو  رسميا  السلطات  �عل��ا   ال�ي  االستثنائية  الطوارئ   حاالت   "��   األو��:   الفقرة   ��

   .19األمة" حياة ت��دد  ال�ي االستثنائية الطوارئ  حاالت "��  ي��: ما

  يخول   الدقة  سبيل  ع��  محدد   �أساس  ا�حرب  حالة  عن  ) 15  (املادة  ��  اإل�سان  �حقوق   األور�ية  االتفاقية  حافظت  ح�ن  ��

  مشرو��   صياغة  أن  علما  األمة،  حياة  ��دد  عام  خطر   أي  إ��  إضافة  التقيد  عدم  حق  ممارسة  االتفاقية  ��  األطراف   للدول 

  هذا  و�تعزز   .20أور�ا  مجلس   و  املتحدة  األمم  هما  مختلفت�ن،  منظمت�ن  إطار  ��  ولكن  واحد   آن  ��  األمر  أول   ��  تم  قد   املعاهدت�ن

  ف��ات  �� املنطبقة  الدنيا اإل�سانية القواعد صدور  مع ا�حاالت وأضيق  أشد  �� إال العادلة ا�حاكمة بضمانات يمس  ال الذي  التوجھ

  دولية   منازعات  ��  نظرها  بمناسبة  الدولية  العدل  محكمة  عن  الصادرة  التقار�ر  �عض  من  كذلك  ويستلهم  ؛21الداخ��  والن�اع  التوتر

  حماية  بأهمية  األزمات  ف��ات  ��  وا�حر�ات  ا�حقوق   ص�وك  عن  الناشئة  لالل��امات  تقييده  أثناء  الدو��  ا�جتمع  خاللها  من  ذكرت

   .22لإل�سانية" أولية "اعتبارات  بأ��ا تصفها ال�ي اإل�سا�ي للفرد األساسية القواعد

  ضمانات  بدورها  تكرس  ال�ي  الدولية  وغ��  الدولية  املس�حة  الن�اعات  ��  العر��   الدو��   القانون   قواعد   من  أيضا  ذلك  و�ستلهم

  أي   يدان   ال  أنھ  ع��  تنص  ال�ي  العادلة  ا�حاكمة  لضمانات  ا�خصصة  )100(   القاعدة  إ��  اختصارا  هنا  و�ش��  العادلة،  ا�حاكمة

  وطنية   سوابق  فإن  وللتنبيھ،  األساسية.  القضائية  الضمانات  جميع  ف��ا  تتوفر  عادلة  بمحاكمة  إال  حكم  عليھ  يصدر  أو  �خص

 .23حرب جر�مة درجة  إ�� ير�� الدولية غ�� املس�حة الن�اعات  �� القاعدة  هذه   ان��اك أن تفيد 

  من  )4(  املادة   من   الثانية  الفقرة   بمضمون   اإلخالل  عدم   شرط  ع��   معلقة  الرا�عة  املادة   من  األو��   الفقرة   تطبيق   �ان   و�ذا 

  التقيد،  عدم  حق   من   العهد  هذا  ��   الواردة  االل��امات  �عض  استثنت  ال�ي  والسياسية  املدنية  با�حقوق   ا�خاص  الدو��   العهد

  أح�امها؛   مخالفة  جواز  عدم   ع��  نصت  حيث  )،18؛16؛ 15؛ 11  ]؛2و  1  [الفقرتان  8  ؛7  ؛6(   املواد  ��  ا�حصر   سبيل  ع��  واملضمنة

 
 . 1947  حز�ران/يونيو  اإل�سان  �حقوق   املتحدة  األمم  األمم  �جنة  عن  منبثقة  صياغة  �جنة  ��  العهد  ��  التعطيل  حكم  إدراح  اق��ح  من  أول   املتحدة اململكة  �انت  حيث  ـ   19

  االل��امات   جميع  بمخالفة  السماح  إ��  فيھ  النية  واتجهت  املتحدة  اململكة  من  املقدم  اإل�سان  �حقوق   الدولية  الشرعة  مشروع  من  الرا�عة  املادة  ��  ا�حكم  هذا  وجاء

 انتصاف  وسائل  بتوف��  باالل��ام  التقيد  عدم  أيضا   �ستطيع  الدول   أن  ضمنا   ذلك  ويع�ي  الوضع".  يتطل��ا   ال�ي  ا�حدود  أضيق  "��  املشروع  من  الثانية  املادة  ��  الواردة

  الطفيفة  التعديالت  رفض  عامل  فر�ق  أن  غ��  مستقلة".  قضائية  هيئة   ع��  انفاذها   واجب  "يقع   أن  ينب��   انتصاف  وسائل  و��  اإل�سان،  حقوق   ان��اك  حاالت  ��  فعالة

   �عد. فيما  عليھ وافقت نفسها  ال�جنة أن من الرغم ع�� املق��ح التعطيل حكم ع�� أدخلت ل�ي

 دليل   العدل:  إقامة  مجال  ��  اإل�سان  حقوق   هامش:  ��  املشاركة،  الدول   و�يانات  الصياغة  ب�جنة  ا�خاصة  املتحدة  األمم  وثائق  من  التحض��ية  األعمال  مصادر  أنظر،

 . 738 ـ736 ص: سابق،  مرجع الطوارئ)، حاالت أثناء العدل إقامة عشر: السادس (الفصل وا�حام�ن، العام�ن واملدع�ن بالقضاة خاص اإل�سان حقوق  �شأن
 . 732ص: سابق، مرجع الطوارئ)، حاالت أثناء العدل إقامة عشر: السادس (الفصل وا�حام�ن، العام�ن واملدع�ن بالقضاة خاص اإل�سان حقوق  �شأن دليل ـ 20
 . 1998 ،324 العدد األحمر،  للصليب الدولية ا�جلة الداخ��،  والن�اع التوتر  ف��ات  �� املنطبقة  الدنيا  اإل�سانية  القواعد ممتاز، جامشد أنظر، ـ 21
 ). 9ـ8 ا�حوا�ىي (أنظر سابق. مرجع الداخ��، والن�اع التوتر ف��ات �� املنطبقة الدنيا   اإل�سانية القواعد ممتاز، جامشد ـ 22
ihl-(  األحمر  للصليب  الدولية  ل�جنة  الرس�ي  املوقع  )،100(  القاعدة  العر��،  اإل�سا�ي  الدو��  القانون   حول   األحمر  للصليب  الدولية  ال�جنة  دراسة  أنظر:  ـ  23

databases.icrc.org(. 
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  توضيح  وألجل  �عطيل.  أي   من  مشددة  حماية  ��  األخ��ة  هذه  تجعل  املنصفة  ا�حاكمة  ضمانات  و��ن  بي��ا  تقوم  تفاعلية  جدلية  فإن

  ��  واملضمن  اإل�سان  بحقوق   املعنية  ال�جنة  رأي  عن   واملنبثق  أعاله  أوردناه  الذي  التحليل  ع��  وتأسيسا   ا�جد��،  التفاعل  هذا

  ��   والواردة  انتقاصها  يجوز   ال  ال�ي   ا�حقوق   قائمة  ��  مدرجة   غ��   �انت  و�ن   ح�ى  العهد،  من   ) 14(  املادة  فإن  )؛ 29(  رقم  العام   �عليقها

 االستثنائية،  الظروف  �سبب املم��  التقيد  عدم  حق  ممارسة بحجة  ��ا  املساس يجوز  ال فإنھ العهد؛  من  ) 4(  املادة  من الثانية  الفقرة 

  حق  من  املستثناة  ا�حقوق   بحماية  الوقت  نفس  ��  الكفيلة  و��   املنصفة،  ا�حاكمة  لضمانات  جوهر�ة  أسسا  �ش�ل  مقتضيا��ا  ألن

  يوليوز   )،90(  الدورة  ��  24اإل�سان  بحقوق   املعنية  ال�جنة  عن  الصادر  )32(  رقم  العام  التعليق  إ��  بالعودة  إنھ  حيث  التقيد؛  عدم

  ع��  يجوز  "ال  أنھ ع��  منھ، ) 6(  الفقرة  ��  تؤكد  فإ��ا والسياسية؛  املدنية با�حقوق  ا�خاص الدو��  العهد من  ) 14(  املادة حول  ، 2007

  لالنتقاص". القابلة غ��  ا�حقوق  حماية ع��  التحايل  إ��  تؤدي  قد ال�ي التقييد لتداب�� العادلة ا�حاكمة ضمانات تخضع أن اإلطالق

  .25املساس  عدم  مبدأ  أو  املعنوي  السمو بمبدأ تب��  �ش�ل مشمولة الضمانات هذه أن معھ  �ستفاد  مما

  معرض  ��  اإل�سان،  �حقوق   األمر�كية  االتفاقية  من  )27(  املادة   من  الثانية  الفقرة  ختام  ��  وا�حة  بدت  التبعية  هذه

  ا�حقوق".   تلك  �حماية  الالزمة  القضائية  الضمانات  �عليق  تج��  ال  "كما  ف��ا:  جاء  حيث  التعليق؛  ا�جائزة  غ��  ل�حقوق   استعراضها

  الضمانات   �عليق   جواز  عدم  أخرى   مرة  يتأكد   املساس،  عدم  بمبدأ   املشمولة  با�حقوق   املتعلق   السياق  نفس  و��  ذا��ا،  العبارة  هذه 

 اإل�سان.  �حقوق  العر�ي امليثاق من  )4(  املادة من  الثانية الفقرة آخر �� ا�حقوق  تلك �حماية الالزمة القضائية

  مجملها  ��   �ش�ل  كث��ة  حقوقا  �ستغرق   حيث   املساس،  عدم   مبدأ  يالزم  ظل  الذي  االمتداد  هذا   إ��   أومأنا  أن  سبق  ولقد 

  لالنتقاص   القابلة  غ��  با�حقوق   سميناها  ال�ي  القضائية  الضمانات  كذلك  إل��ا  تنضاف  املنصفة،  للمحاكمة  جوهر�ة  ضمانات

  ��  ين�ئ   مما  التعليق؛   عن  املعنوي   سموها   حيث   من  بي��ا  فيما  تتما��  املنصفة   ا�حاكمة  ضمانات  يجعل   الذي  ال�ىيء  تب��؛   �ش�ل

 ا�حاكمة   ضمانات  جميع   ضم  إ��  القضائية  وشبھ  القضائية  الدولية  اآلليات  ومعھ  اإل�سان   �حقوق   الدو��  الفقھ  بتوجھ  املستقبل

  من   ظرف  أي  تحت  التقيد  عدم  ��   ا�حق  ملبدأ  خضوعها  حظر  و�التا��   املساس؛  عدم  بمبدأ  املشمولة  ا�حقوق   ضمن  املنصفة

 االستثنائية. الظروف

  

 
 27ـ9  جنيف  التسعون،  الدورة  ��  اإل�سان  بحقوق   املعنية  ال�جنة  عن  الصادر  32  رقم  العام  التعليق  هذا  اعتمد  وقدCCPR/C/GC/32  املتحدة،  األمم  وثيقة  ـ  24

  هيئات   بيانات  قاعدة  ��  متاحة   العامة   التعليقات  أنظر:  عادلة.  محاكمة  و��  القضائية  والهيئات   ا�حاكم   أمام   املساواة  ��  ا�حق  :14  املادة  حول:  ،2007  تموز/يوليوز 

 .)http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf(  اإل�سان �حقوق  املتحدة  األمم بمفوضية ا�خاصة املعاهدات
 (ال��ملان  �عنوان:  ال��ملا�ي  اإلتحاد  منتدى  إ��  الطوارئ   وحاالت  اإل�سان  حقوق   لشؤون  املتحدة  األمم  مفوض  د�سبوي   السيد  أعده  الذي  التقر�ر  ��  املبدأ  هذا  ورد  -  25

  لل��ملاني�ن،  عم��  دليل  املمارسات،  اآلليات،  املبادئ،  واألمن:  الدفاع  ع��  ال��ملانية  الرقابة  عن:  نقال  ؛1993  سنة  ا�جر  ببودابيست  عقد  الذي  اإل�سان)  حقوق   حامي

 . 167 ص: سويسرا، املس�حة،  القوات ع�� الديمقراطية الرقابة مركز  / الدو�� ال��ملا�ي االتحاد  منشورات ، 2003 سنة ،5 عدد
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   الشرعية  مبدأ مع التقيد عدم �� ا�حق   تالزم الثا�ي:  الفرع

  القانون   وسيادة  الشرعية  مبدأي  ع��  صر�ح   �ش�ل   أعاله  إليھ  املومأ  ) 29(   رقم  العام  التعليق  من   ) 16(   الفقرة   تنص

  املدنية  با�حقوق   ا�خاص  الدو��  العهد  من  )4(   املادة  من   ) 3(   الفقرة  تلزم  لذلك  .26التقيد  عدم   ��  حقها  الدول   ملمارسة  �أساس�ن

  العام   األم�ن   طر�ق   عن  فورا،  األخرى   األطراف   الدول   �علم  أن  التقيد  عدم   استخدمت  العهد   هذا   ��  طرف  دولة  أية  ع��   والسياسية

 �علمها   أن  التقيد،  عدم  فيھ   تن�ي  الذي  التار�خ  ��  وعل��ا،  ذلك؛  إ��  دفع��ا   ال�ي   و�األسباب  ��ا  تتقيد   لم  ال�ي  باألح�ام  املتحدة،  لألمم

 .27ذلك و�الطر�ق أخرى  مرة بذلك

  با�حقوق   املعنية  التعاهدية  ال�جنة  تؤكد  حيث  الشرعية؛  مبدأ  وتقييم  فحص  وسائل  من  وسيلة  هذا،  اإلخطار  نظام  ويعت��

  اتخذت   قد   الطرف  الدولة  �انت  إذا  ما  تقييم  ��  سيما  وال  ال�جنة،  مهام  لتأدية  أسا�ىي  اإلخطار  هذا  أن  ع��  والسياسية  املدنية

  الدول   من  املقدم  اإلخطار  يتضمن  أن  ينب��  أنھ  ع��  ال�جنة  تؤكد  كما  الوضع،  مقتضيات  تتطل��ا  ال�ي  ا�حدود   أضيق  ��  التداب��

  تتعلق  �املة  بوثائق  مشفوعة  ذلك،  إ��  دفع��ا  ال�ي  لألسباب  وا�حا  وتفس��ا   املتخذة  التداب��  �شأن  �املة  معلومات  األطراف

   28بقواني��ا.

 ا�خاصة  املسطر�ة  اإلجراءات  فإن  التقيد؛  عدم  حق  ممارسة  شرعية  فحص  بضرورة   تقر   املعنية  التعاهدية  اآللية  �انت  وملا

  إعالن   أن  إ��  د�سبوي"  "لياندرو   وا�حام�ن  القضاة  باستقالل  املع�ي  ا�خاص  املقرر   توصل  حيث  املبدأ؛  ذات  إلقرار  تتجھ  املعنية

  أفضت  ال�ي   الظروف  ع��  ي��تب  قد  الذي  األثر  عن  فحسب  ليس  ينجم  والضرر   اإل�سان؛  بحقوق   اإلضرار  شأنھ  من  الطوارئ   حاالت

  من  ) 4(  للمادة  ووفقا  الطوارئ.  حاالت  بموجب  ا�ح�ومات  �عتمدها  ال�ي  للتداب��  نتيجة  كذلك  يأ�ي  قد  بل  الطوارئ   حالة  إعالن  إ��

 األمة   حياة  ت��دد   ال�ي  االستثنائية  ا�حاالت  ��  للدول   يجوز   اإل�سان،  �حقوق   اإلقليمية  املعاهدات  ��  لها  املناظرة  واألح�ام  العهد

  املبادئ   اح��ام   فرضها  عند   يرا��  أن  ينب��   القيود  تلك   أن  بيد  معينة.  وحقوق   بضمانات  العمل  �علق  أن   رسميا  قيامها  واملعلن 

 والتناسب،   القصوى،  والضرورة  االستثنائية،  والصفة  املؤقت،  والطا�ع  الدو��،  واإلخطار  الرس�ي،  واإلعالن   ،الشرعية  التالية:

 . 29اإل�سا�ي القانون  عن الناشئة االل��امات مثل األخرى  الدولية االل��امات مع والتوافق التمي��، وعدم

  نص   ��  ورد   ما  حسب  ـ   الطوارئ   حالة  ت�ون   أن  يتع�ن   إذ  القانون؛  سيادة  بمبادئ   تتأطر  الطوارئ   �حالة  القانونية  الطبيعة   إن

  إ��   تؤدي  ال�ي  األعمال  �ستند  بحيث  قانونية،  صبغة  ذات  ـ  الطوارئ   وحاالت  اإل�سان  حقوق   لشؤون  املتحدة  األمم  مفوض  تقر�ر

  �عض  ع��   قيود   وضع  أو   (استبعاد  اتخاذها   يتم   ال�ي  والتداب��  ذلك)  ع��   والتصديق   الطوارئ   حالة  بدء  عن   (اإلعالن  وجودها

  الدولة   ��  القوى   مختلف  استقالل   مبدأ  بأن  إدراك  وهناك  (...)  للمراقبة  خاضعة  ت�ون   و�التا��  القانون   سيادة  مبادئ  إ��   ا�حقوق)

 إشراك  إ�� �افة العالم أنحاء �� القانونية األنظمة معظم  يدعو الذي  السبب  وهو القانون، سيادة من يتجزأ  ال جزء  هو  إنما وتواز��ا

   .30التقدير�ة السلطة جانب من قرار  ع�� التصديق �� أو  الطوارئ  حالة عن اإلعالن �� سواء فعال �ش�ل ال��ملان

 
  املتأصل�ن   القانون   وسيادة  املشروعية  مبدأي  أساس  ع��  العهد،  ��  )4(  املادة  ��  مجسدة  ��  كما   التقيد،  �عدم   املتصلة  الضمانات  "وتقوم  ي��:  ما   )16(  الفقرة  ��  جاء  ـ  26

 الطوارئ".  حالة أثناء العادلة  للمحاكمة األساسية املتطلبات  اح��ام �ستتبعان القانون  وسيادة املشروعية مبدأ  أن ال�جنة وترى   (...) بأكملھ العهد ��
 والسياسية.  املدنية با�حقوق  ا�خاص الدو�� العهد من )4( املادة من  )3( الفقرة ـ 27
 ).17( الفقرة سابق، مرجع والسياسية، املدنية با�حقوق  املعنية ال�جنة عن  الصادر 29 رقم  العام التعليق أنظرـ 28
  الدورة   ��  العامة  ا�جمعية  إ��  العام  األم�ن  أحالھ  الذي  وا�حام�ن،  القضاة  باستقالل  املع�ي  ا�خاص  املقرر   د�سبوي   لياندرو   للسيد   املؤقت  التقر�ر  من  )16(  الفقرة  -29

 الفع��   التمتع  لتحس�ن  البديلة  الن�ج  ذلك   ��  بما   اإل�سان،  حقوق   مسائل  وحماي��ا:  اإل�سان  حقوق   �عز�ز  ؛املؤقت  األعمال  جدول   من  (ب)  67  البند  والستون،  الثالثة

 . 8_7 ص: األساسية، وا�حر�ات اإل�سان بحقوق 
 . 167  ص: سابق، مرجع )،16 (الفقرة الطوارئ، وحاالت اإل�سان حقوق  لشؤون املتحدة األمم مفوض د�سبوي، السيد تقر�ر -30
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  ��  عل��ا  املصادقة  حيث   من   أو   و�نتاجها  صياغ��ا  خالل   من   سواء   املشروعية  لقواعد   املعيار�ة  املؤسسة  هو  ال��ملان   �ان   وملا

  ع��   ا�حرص  مع   املذ�ورت�ن  الصيغت�ن   بإحدى  القانونية  القواعد   إعداد  ��   مشاركتھ  فإن  التنظيمية؛  السلطة  تصدرها  ال�ي  ا�حالة

  ي�ون   أال  بم�ان  األهمية  ع��  يؤكد  دسيبوي   السيد  جعل  ا�ح�ومية  املسؤولية  ع��  الرقابة  قواعد  مع  يتطابق  بما  تن�يلها  مواكبة

  ذلك   أ�ان  سواء  الطوارئ   حالة  عن  اإلعالن  �حايا  من   �حية  أول   هو   ـ  اإل�سان  حقوق   حماية  ع��  �عمل  ال�ي  ا�جهة  وهو   ـ  ال��ملان

  ال��ملان   يضطلع  أن  بم�ان  األهمية  ومن  الرقابية؛  سلطتھ  أو  إليھ  ا�خولة  التشريعية  السلطات   من  ا�حد  أو  استبعاده   أو   حلھ  نتيجة

   .31رفعها  حالة �� أو  الطوارئ  حالة بدء عن اإلعالن عند بدوره

  مبدأ  (م��ا   املذ�ورة  املبادئ  من  مبدأ   ل�ل  االمتثال  مدى   ع��  الرقابة  ��   أسا�ىي  بدور   تضطلع  القضائية  السلطة   أن   كما

 إساءة   ظل  و��  (...)  الظروف   أحلك  ��  القانون   سيادة  باح��ام  الكفيلة  الضمانات  من   األد�ى  ا�حد  بدورها  �ش�ل  ال�ي  الشرعية)

  من   ا�حاكم  �حرمان   جدال  ال   أنھ  ا�خاص  املقرر   يرى   ا�حقوق،   ع��  تفرض   قيود  من  ذلك   يصاحب   وما   الطوارئ   حاالت  استعمال

  وضع  وصالحية  با�حقوق،  العمل  و�عليق  الطوارئ   حالة  إعالن  لدى  ا�ح�ومات  ��ا  تتذرع  ال�ي  امل��رات  �حة  مدى  ��  النظر  صالحية

  .32والدو��  الوط�ي الصعيدين ع��  للشرعية مخالفة �انت إذا ا�حاالت هذه   �� املفروضة للتداب�� حدود 

  حول   اإل�سان  �حقوق   األمر�كية  البلدان   محكمة  عن   الصادر  االستشاري   بالرأي  واستئناسا  القضائية،  الرقابة  سياق  و��

  وتدخل   بموافقة  مشروطا  الضمانات  �عليق  فإن  ،33اإل�سان  �حقوق   األمر�كية   االتفاقية  من  )27(   املادة  ��  الواردة  الضمانات  �عليق

  )20(  البند  ��  ورد   حيث  الديمقراطي.  والنظام  املشروعية  مبدأ  حماية  بقصد  وذلك  األصيل،   االختصاص  صاحب  باعتباره  ال��ملان،

 للديمقراطية  الفعالة  "املمارسة  عن  فصلھ   يمكن  ال  الضمانات  �عليق  أن  ع��  �شدد   أن  ا�حكمة  ع��  يجب  أنھ  الرأي  هذا  من

 ال   حدودا  النظام  و�ضع   الديمقراطي.  النظام  تقو�ض  ع��  منطو�ا  �ان  م�ى  مشروعية  أي  إ��  الضمانات  �عليق  و�فتقر  التمثيلية"

 أساسية. إ�سانية �حقوق  الدائمة ا�حماية توف��  يكفل  بذلك  وهو �عد��ا؛ يجوز 

  �عليق  ع��  ينطوي   ال  الضمانات  �عليق  أن  إ��  االستشاري   رأ��ا   من  )24(  البند  ��  ا�حكمة  ذهبت  الشرعية،  مبدأ  لتأكيدو 

  رأت   وقد   (...)   األوقات  �ل   ��   بھ  االل��ام  عل��م  الذي  الشرعية   مبدأ   مراعاة  عدم   السلطة  أل�حاب  يج��   وال  القانون   �حكم   مؤقت

 . 34الديمقراطية واملؤسسات الشرعية مبدأ ب�ن تنفك ال رابطة  ثمة أن الصدد  هذا �� ا�حكمة

  املادة   ��  الواردة  الضمانات  �عليق   بضرورة  تقر  �انت  و�ن   األمر�كية   البلدان   محكمة  أن   االستشاري   الرأي  هذا   من   �ستنتج 

  وهذا   الديمقراطي؛  الدستوري   نظامها  أمن   عن  دفاعا  القانون،  وحكم  الشرعية  بمبدأ  التقيد  األطراف  الدول   ع��   تلزم   فإ��ا  )،27(

    املوضوع. �� رأ��ما  إثارة سبق اللت�ن ا�خاصة اإلجرائية واملسطرة التعاهدية اآللية من �ل توجھ  مع ين�جم القضائي الرأي

  خاتمة

 
 . 167 ص: سابق، مرجع الطوارئ، وحاالت اإل�سان حقوق  لشؤون املتحدة األمم مفوض د�سبوي، السيد تقر�ر ـ 31
 .8 ص: وا�حام�ن، القضاة باستقالل املع�ي ا�خاص املقرر  د�سبوي  لياندرو  للسيد املؤقت التقر�ر من )16( الفقرة ـ 32
 ��دد   ال�ي  الطارئة  ا�حاالت  من  سواهما   أو  العام  ا�خطر  أو  ا�حرب  أوقات  ��  الطرف،  للدولة  يمكن  اإل�سان:  �حقوق   األمر�كية  االتفاقية  من  )27(  املادة  ��  ورد  ـ  33

 الطارئ...  الوضع ضرورات تقتض��ما  اللذين املدة وخالل بالقدر فقط ولكن  االتفاقية، بموجب ال��اما��ا  من تحد إجراءات تتخذ أن أم��ا،  أو الدولة استقالل
 العدل:   إقامة  مجال  ��  اإل�سان   حقوق   عن:  أخذا  أدناه،  املرجع  إ��  العودة  ير��  اإل�سان،  �حقوق   األمر�كية  البلدان  �حكمة  االستشاري   الرأي  حول   أوردناه  ما   �ل  ـ   34

 .745ـ744 ص: سابق، مرجع الطوارئ)، حاالت أثناء العدل إقامة عشر: السادس (الفصل وا�حام�ن، العام�ن واملدع�ن بالقضاة خاص اإل�سان حقوق  �شأن دليل

- I-A Court HR, Advisory Opinion OC-8-87, January 30, 1987, Habeas Corpus in Emergency Situations (arts.27(2),25 (1) and. 7 (6) American on 

Human Rights),Series A, No. 8, p.37-39, para.18. 
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 الثالثة  املبادئ  ضوء  ع��  ومقار���ا  الطوارئ   حاالت  �� املنصفة ا�حاكمة ضمانات إلش�الية النظر�ة املعا�جة من   االن��اء �عد 

 موقع   استنتاجية،  و�صورة  املتواضعة،  املقالة  هذه  خاتمة  ��  سنث��  املساس)،  عدم  التقيد/مبدأ  عدم  حق  مبدأ  الشرعية/  (مبدأ

  قرارات   من  رافقها  وما  املغر�ية  ا�ح�ومة  أعلن��ا  ال�ي  ال�حية  الطوارئ   نظام  تطبيقات  ��  التقيد  عدم  ��  وا�حق  الشرعية  مبدأي

  للوقاية   االح��از�ة  باإلجراءات  العمل  بمناسبة  ا�حاكمات  ��  إقرارها  تم  ال�ي  �عد   عن  ا�حاكمة  مسألة  ع��   االقتصار  مع  تقييدية،

   موجز. �ش�ل املوضوع  تقر�ب سنحاول  الغرض لهذا . 19ـ�وفيد �ورونا �جائحة والتصدي 

 للسلطة   األع��  ا�جلس  مع  و�تشاور   ،2020  أبر�ل  22  بتار�خ   العدل  وز�ر  انطالقتھ  عن  أعلن  الذي  �عد  عن  ا�حاكمة  نظام  إن

  من   للوقاية  االح��از�ة  والتداب��  اإلجراءات  إطار  ��  وذلك  اإلدماج  و�عادة  لل�جون   العامة  واملدير�ة  العامة  النيابة  ورئاسة  القضائية

 م��ا: وجه�ن  �عرض هنا نكتفي عديدة، أوجھ من الشرعية عيوب �ع��يھ ؛19 �وفيد �ورونا  ف��وس تف�ىي

  و�تو��  واالستثنائية؛  العادية  ا�حاالت  جميع  ��  القانون   سيادة  قواعد  وتحكمها  مستقلة  سلطة   ��  القضائية،  السلطة

  �ل   يوفر  �عد  عن  ا�حاكمة   نظام  أن   فرض   وع��  القانون.  وتطبيق  القضائي،  وأم��م  وحر�ا��م   األ�خاص  حقوق   حماية  القا�ىي،

  وصاية   فرض  ��  ا�ح�ومية  السلطة  تتدخل  أن  بتاتا،  الالئق  غ��  من   فإنھ  ومنصفة؛  عادلة  محاكمة  لقيام  األساسية  الضمانات

  من�جية   إعمال  عن  الن�وص  املقبول   غ��  من  أنھ  كما  القضائية.  السلطة  بحجم  حساسة  سلطة  ع��  إدار�ة  صبغة  ذات  �شريعية

  النقباء   السادة  �خص  ��  الدفاع  ��يئات  األمر  و�تعلق  القضائية  السلطة  قيام   جوهر  �ش�ل  قضائية  م�ونات  مع  التشاركية  املقار�ة

 ��  سواء  قضائية  سياسة  أية  صياغة  ��  املشاركة  ��  شرعي��ا  جوهر  تكتسب  الدفاع  جهة  إن  حيث  ا�حام�ن،  هيئات   وجمعية

  ��   با�حق  التمتع   �ان  وعليھ   العادلة،  للمحاكمة  العام  النظام   من   مشتقة  جهة  �و��ا  حيث   من   الطوارئ   أحوال   أو   العادية  األحوال

 هيئة   ع��   ينطبق   األمر  ونفس  الدفاع.  حقوق   ضمان  شرط  ع��   معلقا  ) 120(   الفصل  ��  الدستوري  املشرع  حسب  عادلة  محاكمة

 قضائي   محور�ن:  حول   �شتغل  حيث  القضائية  السلطة  بدو��ا  �ستقيم  ال  جسيمة  اختصاصات  املشرع  ��ا  أناط  ال�ي   الضبط   كتابة

 السلطة   شأن   من  تنقيصا  �عت��  قضائية  سياسة  أو  إجراء  أي  صياغة  من  وغ��ها  امل�ونات  هذه   إقصاء  فإن  و�التا��  ...  و�داري 

  واملمارسة   الدستور�ة  الوثيقة  ��  شرعي��ا  تجد  مبادئ  و��  ا�جيدة؛  وا�ح�امة  التشاركية  الديمقراطية  ملبادئ  وخرقا  برم��ا   القضائية

 مشروع   صياغة  و�جنة  املتقدمة  ا�جهو�ة  مشروع  �جنة  مثل:  الك��ى   لألوراش  التحض��ية  األعمال  إطالقها  أثناء  الفض��   امللكية

   ... ا�جديد التنموي  ذجالنمو   مشروع صياغة  و�جنة  الدستور 

  (��   األور�ية  ا�حكمة  واج��ادات  )،38-24-23-22-12-11(  س��ا�وزا  مبادئ  �انت  و�ن  فإنھ  الشرعية؛  مبدأ   مع  ا�ساق  و��

  اتجهت  )،2010  نون��  02  ��  روسيا  دولة  ضد  ساخنوفس�ي  وقضية  /2006  أكتو�ر  05  ��  إيطاليا  دولة  ضد  فيوال  مارسلو  قضية

  مبدأي   ��  يطعن  ال  و�عت��ه  االستئناف،  مرحلة  ��  إلك��ونية  وسائط  اعتماد   ع��  �عد،  عن  ا�حاكمة  نظام  شرعية  إقرار  نحو

 �ل��ما   فإن  بمحاميھ.  اتصالھ  ��  السر�ة  ضمان  مع  والقضاة  امل��م  ب�ن   التق�ي  التواصل  سالمة  ضمان  �شرط  والعلنية،  ا�حضور�ة

   املنصفة. ا�حاكمة ضمانات ومشموالت  أسس من يص��هما مما القانون، وسيادة الشرعية مبدأ اعتماد  بضرورة يقر

 حاالت  ��  القضائي  واألمن  القانو�ي  األمن  مبدأي  اح��ام  ولغاية  املنصفة  ا�حاكمة  ضمانات  اح��ام  لضمان  فإنھ  ا�ختام؛  و��

  للقواعد   صياغتھ  ��  التوقع  مبدأ  ع��  �عتمد  أن  عام  �ش�ل  ال��ملا�ي  واملشرع  خاص  �ش�ل  الدستوري  املشرع  ع��  يتع�ن   الطوارئ،

 وأزمات  تقلبات  �عرف   أصبح  العالم  وأن   خاصة  االستثنائية،  وا�حاالت  األزمات  لتدب��  املمكنة  املداخل  أق�ىى  توف��  قصد  القانونية

 ا�جاالت. مختلف ��م  دور�ة
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 املعتمدة مراجع �عض

 املنشورة:   الطوارئ  بحالة املتعلقة الرسمية الوثائق

  1441  رجب  29  بتار�خ   مكرر)  6867(  ورقم  )؛2020  مارس  24(  1441  رجب  29  بتار�خ   مكرر)  6867(  رقم  الرسمية  ا�جر�دة

   )2020 مارس 24(

 ). covid19.interieur.gov.ma/ac(  املستجد �ورونا بف��وس املتعلقة بالبالغات ا�خاص الداخلية لوزارة اإللك��و�ي املوقع ـ

 واإلقليمية الدولية واالتفاقيات العهود

  ا�جمعية  قرار  بموجب  واالنضمام  والتصديق  للتوقيع  وعرض  اعتمد  والسياسية،  املدنية  با�حقوق   ا�خاص  الدو��  العهد  _

  ، 1976  آذار/مارس  23  النفاذ:  بدء  تار�خ   1966�انون/د�سم��  16  ��  املؤرخ  )21-(د   ألف  2200  املتحدة  لألمم  العامة

 . 49املادة ألح�ام وفقا

  لألمم  العامة  ا�جمعية  قرار  بموجب  اعتمدت  أسرهم،  وأفراد   املهاجر�ن  العمال  جميع  حقوق   �حماية  الدولية  االتفاقية  ـ

 . 2003 تموز/يوليو 1  �� النفاذ  ح��  ودخل  ، 1990  األول/د�سم�� �انون   18  �� املؤرخ  158/45 رقم املتحدة

  املتحدة   لألمم  العامة  ا�جمعية  قرار  واإلنضمامبموجب  والتصديق  للتوقيع  وعرضت  اعتمدت  الطفل،  حقوق   اتفاقية  ـ

 . 1990 سبتم��/ أيلول  2 النفاذ: بدء تار�خ  1989 نوفم�� الثا�ي/ �شر�ن  20 ��  املؤرخ 44/ 25

 . 2006  األول   �انون  20 بتار�خ  اعتمدت القسري  االختفاء من األ�خاص جميع �حماية الدولية االتفاقية ـ

 ). 2016 العاملية ال�حة منظمة  منشورات الثالثة، الطبعة ،2005 الدولية ال�حية اللوائح  ـ

 . 1950 نوفم�� 4  �� روما /  أورو�ا  مجلس نطاق ��  اإل�سان  حقوق  حماية اتفاقية ـ

  18  ��   النفاذ  ح��  دخلت   ،1969  نون��  22  ��  ب�وستار��ا  خوسيھ   سان  ��  اعتمدت   اإل�سان،  �حقوق   األمر�كية  االتفاقية  ـ

 . 1978 يوليوز 

  ��   18  رقم  العادية  بدورتھ  األفارقة  الرؤساء  مجلس   قبل  من  إجازتھ  تمت  ،والشعوب   اإل�سان  �حقوق   اإلفر�قي  امليثاق  ـ

 . 1981 يونيو (كينيا)  ن��و�ي

 . 2000 دجن�� ��  بھ العمل بدأ  األور�ي، لإلتحاد  األساسية  ا�حقوق  ميثاق  ـ

 تو�س،   استضاف��ا  ال�ي   عشرة   السادسة   العر�ية  القمة  قبل  من   اعتمد   األحدث)،  (الن�خة   اإل�سان   �حقوق   العر�ي   امليثاق   ـ

 . 2004 مايو/أيار  23

 الدولية واملبادئ اإلعالنات

  املؤرخ   )3-(د   ألف  217  املتحدة  لألمم   العامة  ا�جمعية  قرار  بموجب  املأل   ع��  و�شر   اعتمد  اإل�سان،  �حقوق   العاملي  اإلعالن   ـ

 . 1948  األول/د�سم�� �انون  10 ��

  الدائرة   اجتماع  ��  املنقحة  بصيغ��ا   القضائية  ا�جموعة  اعتمدتھ  ،2001  القضائي  السلوك  ملدونة  بنغالور   مبادئ  ـ

 . 200/ 26 . 25 نون�� الثا�ي/ �شر�ن  الهاي، �� السالم  بقصر عقدت   ال�ي ا�حاكم لرؤساء املستديرة
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  ومعاملة   ا�جر�مة  ملنع   السا�ع  املتحدة  األمم   مؤتمر  اعتمدها  ،القضائية  السلطة  استقالل   �شأن  األساسية  املبادئ  مجموعة  ـ

  بموجب  املأل   ع��   و�شرت   اعتمدت   كما   /   1985  أيلول/د�سم��   6  إ��   آب/أغسطس  26  من   ميالنو   ��  املعقود   ا�جرم�ن 

  �انون   13  ��  املؤرخ  146/ 40  ـ  1985  الثا�ي/نوفم��  �شر�ن  29  ��  املؤرخ  40/32  املتحدة   لألمم   العامة  ا�جمعية  قراري 

 . 1985  األول/د�سم��

_SIRACUSA PRINCIPLES, on the Limitation and Derogation Provisions in the International Civil and Political Rights 

, American Association For the International Commission of Jurits.(April 1985). 

 اإل�سان  حقوق  دالئل

 ت) (د  الثانية. الطبعة الدولية، العفو منظمة منشورات العادلة،  ا�حاكمة دليل ـ

  منشورات  ،2003  سنة  ،5  عدد   لل��ملاني�ن،  عم��   دليل   املمارسات،  اآلليات،  املبادئ،  واألمن:  الدفاع  ع��  ال��ملانية  الرقابة  ـ

 سويسرا.  ـ جنيف املس�حة، القوات ع�� الديمقراطية الرقابة مركز الدو��/  ال��ملا�ي االتحاد 

  منشورات   وا�حام�ن،  العام�ن  واملدع�ن  بالقضاة  خاص  اإل�سان  حقوق   �شأن  دليل  العدل:  إقامة  مجال  ��  اإل�سان   حقوق   ـ

 األمم   امل�ي،  التدر�ب  سلسلة  من   9  ا�حلقة  الدولية،  ا�حام�ن  رابطة  مع  بالتعاون   اإل�سان  �حقوق   السامية  املفوضية

 . 2003  وجنيف، نيو�ورك املتحدة،

 .)ihl-databases.icrc.org(  األحمر للصليب الدولية ل�جنة الرس�ي املوقع ـ

 .)https://www.ohchr.org( اإل�سان �حقوق  املتحدة األمم مفوضية منشورات ـ

  اإل�سان:  �حقوق   املتحدة  األمم  بمفوضية   ا�خاصة  املعاهدات   هيئات   بيانات  قاعدة

)http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf 

 

https://www.ohchr.org)/
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