
 

 ٧٣١ العامين والمحامينن خاص بالقضاة والمدعين دليل بشأن حقوق اإلنسا: حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  الفصل السادس عشر.......
إقامة العدل أثناء حاالت 

........................ الطوارئ
 األهداف المتوخاة 

اطالع المشاركين في الدورة على القواعد القانونية المحددة التي يتعين على الدول اتباعها  • 
 .في تعليق االلتزامات بحقوق اإلنسان الدولية

 .وق وااللتزامات التي ال يجوز تعطيلهاتوفير تفاصيل بشأن الحق •

 .إطالع المشاركين على المبادئ األساسية المنطبقة على الحقوق التي يجوز تعطيلها •

توعية المشاركين من القضاة وأعضاء النيابة والمحامين بدورهم األساسي كركائز إلنفاذ  •
 .لكحكم القانون، بما في ذلك حماية حقوق اإلنسان، في حاالت الطوارئ كذ

 .حفز المناقشة حول التدابير البديلة لفض المنازعات والتوعية بها •

 أسئلة 

هل من الممكن في النظام القانوني الذي تعمل فيه تقييد أو تعليق التمتع الكامل بحقوق  • 
 اإلنسان وحرياته األساسية؟

 :إذا كانت إجابتك باإليجاب •

  ؟ ما هي الظروف التي يمكن القيام فيها بذلك-
   ما هي الهيئة التي تقرر ذلك؟-
   ما هي الحقوق التي يمكن أن تتأثر بقرار تقييد أو تعليق التمتع الكامل بها؟-

في البلد الذي تعمل فيه، فما . قانون عسكري، الخ/حالة استثنائية/إذا أعلنت حالة طوارئ •
 هي وسائل االنتصاف المتاحة

/ حالة الحصار/حالة التأهب/االستثنائيةالحالة / للطعن في قرار إعالن حالة الطوارئ-
  ؟.القانون العسكري، الخ

   للطعن في قرارا تقييد أو تعليق التمتع الكامل بحقوق إنسانية محددة؟-
   للتحقق من التمتع الكامل بالحقوق التي ال يجوز التنصل منها؟-
ان أحد  للطعن في ضرورة التدابير الطارئة كما هي مطبقة في حالة محددة، مثل حرم- 

 اإلرهابيين المشتبه فيهم من حريته بدون محاكمة؟
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 )تابع (أسئلة 

ما هو، أو ماذا ينبغي أن يكون، في رأيك الغرض من إعالن حالة الطوارئ والتنصل من  • 
 االلتزامات بحقوق اإلنسان؟

تعامل لماذا يلزم في رأيك تعليق التمتع الكامل بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية من أجل ال •
 مع حالة أزمة شديدة؟

هل يوجد في رأيك أي سبب يدعوك إلى االعتقاد بحدوث نتائج عكسية جراء قيام الحكومة  •
 بتعليق التمتع الكامل ببعض حقوق اإلنسان من أجل التعامل مع حالة أزمة شديدة؟

 هل يوجد في رأيك أي حقوق إنسانية قد تتعرض للتقييد الشديد في حالة األزمة؟ •

د في رأيك وسائل أخرى غير التنصل من االلتزامات بحقوق اإلنسان يمكن أن هل توج •
 تتعامل بها الدولة بشكل بناء مع حالة أزمة شديدة؟

 

 الصكوك القانونية ذات الصلة 

  الصكوك العالمية 
 ١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  •

 ١٩٦٦واالجتماعية والثقافية، العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية  •

 ١٩٦٥االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،  •

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب •
 ١٩٨٤، المهينة

 ١٩٧٩اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  •

  ١٩٨٩طفل، اتفاقية حقوق ال •
  الصكوك اإلقليمية

 ١٩٨١الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،  •

 ١٩٦٩االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان،  •

 ١٩٨٥اتفاقية البلدان األمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه،  •

 ١٩٩٤اتفاقية البلدان األمريكية بشأن االختفاء القسري لألشخاص،  •

 ١٩٥٠وق اإلنسان، االتفاقية األوروبية لحق •

 ١٩٩٦، )المنقح( والميثاق االجتماعي األوروبي ١٩٦١لميثاق االجتماعي األوروبي لعام اا •
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 مقدمة  .١ 
  

  مالحظات تمهيدية عامة  ١-١
يقدم هذا الفصل بعض المعلومات األساسية عن المبادئ القانونية الرئيسية في القانون الـدولي             

ق الدول في اتخاذ تدابير للتنصل مـن التزاماتهـا القانونيـة فـي حـاالت                لحقوق اإلنسان التي تحكم ح    
  .الطوارئ

والواقع الذي ال سبيل إلى نكرانه هو أن كثيرا من الدول تواجه في مرحلة ما حاالت أزمـات                  
خطيرة، مثل الحروب أو غيرها من ضروب القالقل االجتماعية الخطيرة، وأنها قد ترى من الضروري               

ت تقييد التمتع ببعض الحقوق والحريات، بل وربما تعليق التمتع بها جميعـا مـن أجـل                 في تلك الحاال  
وقد يسفر ذلك عن نتائج مفجعة ليس فقط لألشخاص المتضررين مـن القيـود              . استعادة السالم والنظام  

  .المفروضة فحسب، بل وكذلك للسالم والعدالة عموما
لحقوق المدنيـة والسياسـية الـذين       وإن من قاموا بوضع مشروع العهد الدولي الخـاص بـا          

استخلصوا الدروس أثناء حرب طويلة ومدمرة ليدركون جميعا حق اإلدراك أن االعتراف بحقوق اإلنسان 
 ولكنهم بطبيعة الحالة لم يغفلوا عـن المشـاكل          ١."أساس الحرية والعدل والسالم في العالم     "للجميع يشكل   

وبعـد إدراج    -ولذلك فقد أدرجوا، بعد طول نقاش     . هدد بقاءه الخطيرة التي قد تنشأ في بلد ما والتي قد ت         
 حكما يتيح للدول األطراف اللجوء إلى اتخاذ تدابير تقييدية مرهونة        -ضمانات للحماية ضد سوء المعاملة    

وأدرجت أحكام مشابهة في االتفاقية األمريكيـة لحقـوق اإلنسـان    ). ٤المادة (ببعض الشروط الصارمة   
وعلى خـالف العهـد الـدولي الخـاص         ). ١٥المادة  (اقية األوروبية لحقوق اإلنسان     واالتف) ٢٧المادة  (

 ٢٩بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي ال يتضمن إال حكما تقييديا عاما مستلهما من المـادة                
نسخته من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ينص الميثاق االجتماعي األوروبي على إمكانية التنصل في              

  . على السواء) المادة واو من الجزء الخامس(وفي نسخته المنقحة ) ٣٠المادة (األصلية 
وقد تطبق الدول مختلف المصطلحات على النظام القانوني الخاص المتبع في حاالت األزمات،             

. وما إلى ذلك  " األحكام العرفية "و" حالة الحصار "و" حالة التأهب "و" حالة الطوارئ "و" الحالة االستثنائية "مثل  
وتنطوي هذه الحاالت االستثنائية في كثير من األحيان على إدخال سلطات استثنائية لالعتقال واالحتجـاز               
وإنشاء محاكم عسكرية والقيام مثال بسن قوانين جنائية تطبق بأثر رجعي وتفرض قيودا على الحـق فـي                  

ير من حاالت القالقل تلجأ إلى التعذيب وغيره        واألسوأ من ذلك أن الدول في كث      . التعبير واالجتماع والتجمع  
من ضروب إساءة المعاملة الستخالص اعترافات كما قد تلجأ إلى االختطاف واإلعـدام بـدون محاكمـة                 

وإضافة إلى ذلك، قد يعلق الحـق فـي         . بمساعدة أو بدون مساعدة من الجماعات الخاصة أو شبه الخاصة         
، ومن ثم يترك مثال ضحايا االعتقال       المثول أمام القضاء  ل أوامر   اللجوء إلى وسائل االنتصاف المحلية، مث     

  .واالحتجاز التعسفي بدون حماية قانونية مع ما قد ينجم عن ذلك من آثار مدمرة
 االستثنائية غير قانوني بموجـب المعاهـدات السـالفة          تويعتبر التعسف في استعمال السلطا    

لطات استثنائية محدودة ولكنها مرنة ومتوازنة بغـرض        وتزود هذه المعاهدات الدول األطراف بس     . الذكر
  .استعادة النظام الدستوري الذي يمكن أن تكفل فيه بالكامل مرة أخرى حقوق اإلنسان

ولذلك فإن الغرض من هذا الفصل هو شرح مختلف الشروط التي تفرضها المعاهدات الدولية              
 وبعد إجراء استقصاء عام لألعمال التحضـيرية        .على الدول األطراف عند اللجوء إلى التدابير التقييدية       

وسـنتناول  . المتعلقة باألحكام ذات الصلة، سنتناول بالبحث مفهوم الطوارئ العامة التي تتهدد حياة األمة            
                                                           

  .الفقرة األولى من ديباجة العهد، وهي تماثل نفس الفقرة من ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ١
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يلي ذلك تحليل   . بعد ذلك بالتفصيل الحقوق وااللتزامات التي ال يجوز بأي حال من األحول التنصل منها             
وصف موجز لشرط االتساق مع االلتزامات القانونيـة الدوليـة األخـرى،            لمفهوم الضرورة القصوى و   

وسنختتم الفصل بعدد من االقتراحات بشأن دور المشتغلين بالمهن القانونيـة فـي             . وكذلك حظر التمييز  
  .حاالت الطوارئ يعقبها بعض المالحظات الختامية

  
ق مالحظات تمهيدية عن القيود وتدابير التعطيل فـي مجـال حقـو             ٢-١

  اإلنسان
قبل الخوض بالتفصيل في موضوع التعطيل، قد يكون من المفيد النظر بإيجاز فـي طبيعـة                
تدابير تعطيل االلتزامات بحقوق اإلنسان مقارنة بالقيود المفروضة على حقوق اإلنسان فـي الظـروف               

لتمتع بكثير مـن    وكما رأينا في الفصل الثاني عشر من هذا الدليل، قد تفرض الدول قيودا على ا              . العادية
ويطلق على هـذه    . الحقوق، مثل الحق في حرية التعبير، واالجتماع والتجمع ألغراض مشروعة معينة          

وأمـا  . حيث يمكن فرضها بشكل دائم في األوقات العادية       " العادية"القيود في كثير من األحيان اسم القيود        
  .لتي تتطلب اتخاذ تدابير غير عاديةما يسمى التعطيل، فيفرض في حاالت األزمات البالغة الخطورة ا

. المفروضة على ممارسـة حقـوق اإلنسـان       " القيود االستثنائية "ولذلك يسمى التعطيل أيضا     
والواقع أنه عند إلقاء نظرة أكثر تفحصا يتضح أن القيود العادية على ممارسة حقوق اإلنسـان والقيـود                  

 قانونية وليسـت مجـرد فئتـين        متواليةقا وتؤلف   ترتبط ارتباطا وثي  "االستثنائية التي تتخذ شكل تعطيل      
 ٢-٣-٢ ومما يبرز هذه الصلة بجالء أكبر أنه، كما سيتضح في القسم الفرعـي               ٢."متميزتين من القيود  

، بينما قد تخضع بعض الحقوق لقيود صارمة أخرى في حاالت الطوارئ، يجب أال تلغي هذه القيود                 أدناه
وبعبارة أخرى البد في كل األحوال من وجود اتصال في          . نسانيجوهر الحقوق المتأصلة في الشخص اإل     

ومن المهم لكل المشتغلين بالمهن القانونية أال تغيب عنهم هـذه الحقيقـة             . الحماية القانونية لجوهر الحق   
عندما يتعاملون مع أسئلة عن سلطات الطوارئ التي قد تعيق التمتع الكامل بحقوق اإلنسـان وحرياتـه                 

  .األساسية
  

مفهوم الطوارئ العامة في القانون الدولي لحقـوق  .٢
  

  األحكام القانونية ذات الصلة  ١-٢
  : من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي٤ من المادة ١تنص الفقرة 

 في حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة، والمعلن قيامها رسـميا، يجـوز             "
للدول األطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير ال               
 تتقيد بااللتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافـاة هـذه التـدابير              
لاللتزامات األخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها علـى تمييـز             

حيد هو العـرق أو اللـون أو الجـنس أو اللغـة أو الـدين أو األصـل                يكون مبرره الو  
  ."االجتماعي

                                                           
 Anna-Lena Svensson-McCarthy, International Law of Human Rights and States of Exception - With Special Reference toانظر  ٢

the Travaux Préparatoires and Case-Law of the International Monitoring Organs (The Hague/Boston/London, Martinus Nijhoff 
Publishers, 1998) (International Studies in Human Rights, vol. 54), pp. 49 and 721 (hereinafter referred to as Svensson-

McCarthy, The International Law of Human Rights and States of Exception).  
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  : من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان على ما يلي٢٧ من المادة ١وتنص الفقرة 
 أو سواهما من الحاالت الطارئة      العاميمكن للدولة الطرف، في أوقات الحرب أو الخطر         "

 تحد من التزاماتها بموجب االتفاقيـة   إجراءاتها، أن تتخذ    التي تهدد استقالل الدولة أو أمن     
 تقتضيهما ضـرورات الوضـع الطـارئ،        اللذينالحالية، ولكن فقط بالقدر وخالل المدة       

 األخرى بمقتضى القانون الـدولي وأال       التزاماتهاشريطة أال تتعارض تلك اإلجراءات مع       
و اللغة، أو الـدين، أو األصـل         أو الجنس، أ   اللون،تنطوي على تمييز بسبب العرق، أو       

  ."االجتماعي

  : من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان على ما يلي١٥ من المادة ١وتنص الفقرة 
 أو الخطـر العـام الذي يهـدد حيـاة األمـة، يجــوز لكــل            الحـربفي حالـة   "

هذه  تدابيـر تخالـف االلتزامات المنصـوص عليها في        يتخـذطرف سـام متعاقـد أن     
ال تتناقــض هـذه     أ التي يتطلبها الوضـع وبشــرط       الحـدوداالتفاقيـة في أضـيق    

  ." المنبثقـة عن القانون الدولـيااللتزاماتالتدابيـر مع بقيـة 

  : على ما يلي١٩٦١ من الميثاق االجتماعي األوروبي لعام ٣٠وأخيرا تنص المادة 
يجــوز   التي تتهدد حياة األمـة،  في حالة الحرب أو غيرها من حاالت الطوارئ العامة   "

 تدابيـر تخالـف االلتزامات المنصـوص عليها      يتخـذلكـل طرف سـام متعاقـد أن      
 التي يتطلبها الوضـع وبشـرط أن ال تتناقــض         الحـدودفي أضـيق   هذا الميثاق   في  

 ." المنبثقـة عن القانون الدولـيااللتزاماتهذه التدابيـر مع بقيـة 

 بصـيغته   ١٩٩٦لجوهر المادة واو من الميثاق االجتماعي األوروبي لعام         وتتماثل من حيث ا   
  . المنقحة مع الحكم المنصوص عليه في المادة السالفة الذكر

  
  التعطيل والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ١-١-٢

 على خالف االتفاقيتين األمريكية واألوربية لحقوق اإلنسان، ال يتضـمن الميثـاق األفريقـي             
وفي رأي اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب       .  بالتعطيل قلحقوق اإلنسان والشعوب أي أحكام تتعل     

ال يجيز للدول األطراف مخالفة االلتزامات المنصوص عليها بموجب المعاهدة          "أن ذلك معناه أن الميثاق      
كذريعة النتهاك "الحرب األهلية  وبعبارة أخرى، ال يمكن للدولة أن تستخدم حالة          ٣."أثناء حاالت الطوارئ  

 وفي بالغ مقدم ضد تشاد، أعلنت اللجنـة أن          ٤."أو السماح بانتهاك الحقوق المنصوص عليها في الميثاق       
أخفقت في توفير األمن واالستقرار في البلد مما سمح بوقوع انتهاكـات جسـيمة أو               "الحكومة المعنية قد    

ووقعت حـاالت   " شاركت في الحرب األهلية   "لحة الوطنية   فالقوات المس ." واسعة النطاق لحقوق اإلنسان   
بل وفي الحاالت التي تعـذر      ." التدخل لمنع اغتيال وقتل أفراد محددين     "عديدة عجزت فيها الحكومة عن      

إثبات وقوع االنتهاكات من الوكالء الحكوميين فإن الحكومة تتحمل المسؤولية عن ضمان سـالمة              "فيها  
 غطاء ولذلك ال يمكن التذرع بالحرب األهلية ك       ٥."يقات فيما ارتكب من جرائم    وحرية رعاياها وإجراء تحق   

قانوني لتبرير عدم الوفاء بااللتزامات القانونية المنبثقة عن الميثاق األفريقي، واعتبرت تشـاد منتهكـة               
  ٦. من الميثاق٩ و٧ و٦ و٥ و٤للمواد 

  
                                                           

٣ ACHPR, Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés v. Chad, Communication No. 74/92, decision adopted 
/chr/za.ac.up.www://http:  of the text of the decision as published at40.  para,1995th Ordinary session, October 18during the .  
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه ٤
  .٤١المرجع نفسه، الفقرة  ٥
  .٥٤ إلى ٤١المرجع نفسه، الفقرات من  ٦
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 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : ن في مجال إقامة العدلحقوق اإلنسا  ٧٣٦

  اغةإشكالية للقائمين بالصي: تعطيل االلتزامات القانونية  ٢-٢
من العهد الدولي يشبه    ) ١ (٤كما قد يتضح من األحكام السابقة فإن مفهوم الطوارئ في المادة            

ويعود هذا التشابه إلى صياغة     .  من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان     ١٥كثيرا المفهوم الوارد في المادة      
لفتين، هما األمم المتحـدة     مشروعي المعاهدتين في أول األمر في آن واحد ولكن في إطار منظمتين مخت            

، استمر  ١٩٥٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٤على أنه بينما اعتمدت االتفاقية األوروبية في        . ومجلس أوروبا 
 مرت بتغييرات إلى أن قامت لجنة األمم المتحـدة لحقـوق            ٤ولذلك فإن المادة    . العمل في صياغة العهد   

   ١٩٥٢.٧يونيو /زيران في ح- من حيث الجوهر-اإلنسان بوضع شكلها النهائي
وكانت المملكة المتحدة أول من اقترح إدراج حكم التعطيل في العهد في لجنة صياغة منبثقـة                

 مـن   ٤وجاء هذا الحكم فـي المـادة        . ١٩٤٧يونيو  /عن لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في حزيران       
هت النية فيه إلى السماح بمخالفة      مشروع الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان المقدم من المملكة المتحدة واتج         

ويعني ذلك  ." في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع     " من المشروع    ٢جميع االلتزامات الواردة في المادة      
ضمنا أن الدول تستطيع أيضا عدم التقيد بااللتزام بتوفير وسائل انتصاف فعالة في حاالت انتهاك حقوق                

 ورفض بعد ذلك    ٨."يقع واجب إنفاذها على هيئة قضائية مستقلة      "اإلنسان، وهي وسائل انتصاف ينبغي أن       
فريق عامل التعديالت الطفيفة التي أدخلت على حكم التعطيل المقترح على الرغم من أن اللجنة نفسـها                 

عدم إدراج هذا الحكم    "وقبل إجراء التصويت، أعربت المملكة المتحدة اعتقادها بأن         . وافقت عليه فيما بعد   
مهما للغاية اتخـاذ خطـوات      "وكان  ." جال أمام الدول في حالة الحرب لتعليق أحكام االتفاقية        قد يفسح الم  

  ٩."لالحتراز من أن تؤول األمور في نهاية المطاف إلى هذه الحال
واستمر الجدل بين مؤيد ومعارض الستصواب حكم التعطيل أثناء دورات لجنة حقوق اإلنسان      

 بينما م الواليات المتحدة هذا الحكم وحبذت إدراج حكم تضييقي عاوعارضت، مثال،. التي عقدت بعد ذلك
ينبغي أن تحدد بدقة    "وشددت على أنه    " قد يهدد نجاح عمل اللجنة    " عن تخوفها من أن ذلك       اأعربت هولند 

 واستمرت الواليـات المتحـدة فـي        ١٠."قدر المستطاع الظروف التي قد ال يتقيد فيها الطرف بالتزاماته         
اتحـاد   وأما   ١١.م التعطيل على الرغم من تخليها بعد ذلك عن فكرة الحكم التضييقي العام            معارضتها لحك 

ومن ثم اقترح تضـييق نطـاق       " حبذ أقل قدر ممكن من التضييق     " فقد   الجمهوريات االشتراكية السوفياتية  
الت في وقت الحرب أو فيما عداه من حـا        "بعد عبارة   " ضد مصالح الشعب  "مادة التعطيل بإضافة عبارة     

   ١٢."الطوارئ
خشية التعسف في قمـع     "وعلى الرغم من أن فرنسا كانت قد عارضت من قبل مادة التعطيل             

، فقد أعربت أثناء الدورة الخامسة للجنة في عـام          ١٣"حقوق اإلنسان استنادا إلى حاالت الطوارئ الوطنية      
ورأت أن ثمـة    ." حـرب ينبغي أال تحذف وال أن تقتصر على وقت ال         "٤ عن اعتقادها بأن المادة      ١٩٤٩

                                                           
 E/2256لمعتمدة، انظر وثيقة األمم المتحدة  بصيغتها ا٣ من المادة ١التي كانت آنذاك الفقرة (٤ من المادة ١لالطالع على نص الفقرة  ٧
)E/CN.4/669( ولوصف تاريخي أوفى لصياغة فكرة . ٤٧، المرفق األول، الصفحة ١٩٥٢، تقرير الدورة الثامنة للجنة حقوق اإلنسان لعام

  .Svensson-McCarthy, The International Law of Human Rights and States of Exception من العهد، انظر ٤الطوارئ في المادة 
 المقترحة على ٤ من المادة ١وتنص الفقرة ). ٢المادة (٦وصفحة ) ٤المادة  (٧، الصفحة ١، المرفق E/CN.4/AC.1/4انظر وثيقة األمم المتحدة  ٨

 أعاله ٢رتبة عليها بموجب المادة في وقت الحرب أو غيره من حاالت الطوارئ الوطنية، يجوز للدولة أن تتخذ تدابير تخالف التزاماتها المت: "ما يلي
  ."في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع

اللجنة، بيان ممثل المملكة  (٥، الصفحة E/CN.4/SR.42، والوثيقة )الفريق العامل (١١، الصفحة E/CN.4/AC.3/SR.8وثيقة األمم المتحدة  ٩
  ).المتحدة والتصويت

قات الحكومات على مشروع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ومشروع العهد الدولي الخاص بحقوق ، تعليE/CN.4/82/Rev.1وثيقة األمم المتحدة  ١٠
  ).هولندا (٥، والصفحة )الواليات المتحدة األمريكية (٢٢اإلنسان ومسألة التنفيذ، الصفحة 

  .٣، الصفحة E/CN.4/SR.126K وثيقة األمم المتحدة ١١
  .٦المرجع نفسه، الصفحة  ١٢
  .٧، الصفحة E/CN.4/SR.127المتحدة وثيقة األمم  ١٣
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 ٧٣٧ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

حاالت يمكن أن تتعرض فيها الدول لخطر استثنائي أو أن تمر بأزمة في غير وقت الحرب ويكون عدم                  "
  :وفي رأي فرنسا أنه ينبغي االعتراف بالمبادئ التالية." التقييد أساسي فيها

  يجوز فرض قيود على حقوق اإلنسان في وقت الحرب وفيما عداه من حاالت الطوارئ؛" 
  ؛" يجوز فرض قيود على حقوق معينة بأي حال من األحوالال" 
يجب أن يخضع تعطيل العهد إلجراء محدد ويجب بناء على ذلك اإلعالن بشكل استثنائي عن هذا                " 

  ١٤."التعطيل الذي يطبق في الظروف االستثنائية
 وأنـه يوجـد   " ضمانا سليما ودائمـا   "واعتبرت فرنسا أن مبدأ عدم جواز إهدار حقوق معينة          

  ١٥."فرق أساسي بين تقييد حقوق معينة وتعليق تطبيق العهد"باإلضافة إلى ذلك 
وأثناء نفس الدورة قبلت الهند ومصر وشيلي المبادئ الواردة في مشروع حكم التعطيل وظلت              

 وعارضت لبنان أيضا حكم التعطيل حيث أعربت عن         ١٦.الواليات المتحدة والفلبين على معارضتهما لها     
يتعـذر تحديـد    "نزوال على رغبة كثير من الوفود فسـوف         " الحرب" إذا حذف مصطلح     تخوفها من أنه  

." ’الطوارئ العامة ’الحاالت التي يمكن السماح فيها بالتعطيل على أساس مصطلح بالغ المرونة من قبيل              
يكتنفه قدر كبير من الغموض وقد      " "الطوارئ العامة "مقارنة بمصطلح   " الحرب"ورأت لبنان أن مصطلح     

  ١٧."طرح تفسيرات أوسع أثرا مما قصد منهي
، أعربت أورغواي عن دعمها لحكـم التعطيـل         ١٩٥٠وأثناء الدورة السادسة للجنة في عام       

طرح مبدأ جديدا في القانون الـدولي، وهـو مبـدأ           "ألنه  " على الرغم من المشاكل الخطيرة التي أثارها      "
."  تهدر حقوق اإلنسـان وحرياتـه األساسـية        مسؤولية الدول تجاه أعضاء مجموعة األمم عن أي تدابير        

محدد في معظم التشريعات الوطنية التي تكون السلطة التنفيذية مسؤولة          "وإضافة إلى ذلك فإن هذا المبدأ       
 ٤ وقامت شيلي حينذاك بسحب دعمها السابق للمـادة          ١٨."بموجبها عن تدابير تعليق الضمانات الدستورية     

ورأت ." حات غير قاطعة مما سيسمح بوقوع كل أنواع التجاوزات        صيغت بمصطل "واقترحت حذفها ألنها    
تتناول بالقـدر   "كما هي واردة في بعض المواد       " النظام العام "و  " األمن القومي "شيلي أن مفاهيم من قبيل      

 ولم توافـق فرنسـا      ١٩."الكافي كل ما يطرأ من حاالت في وقت الحرب أو في أوقات الكوارث األخرى             
األساسي للعهد أن يشمل قائمة بـالمواد التـي ال يجـوز            " أحكام التعطيل حيث من      وطلبت اإلبقاء على  

لمنع وقوع تجاوزات من جانـب      "وتعتبر قائمة من هذا القبيل ضرورية       ." تعطيلها بأي حال من األحوال    
ة عن حال " الحكم المتعلق باإلعالن رسميا   " كما اقترحت فرنسا عند ذلك إدراج        ٢٠."نظم الحكم الديكتاتورية  

من التعسف في عدم التقيد بالتزاماتها المترتبة عليها بمقتضى العهـد فـي             "الطوارئ بغرض منع الدول     
 ٢١."الحاالت التي ال تستدعي فيها األحداث اتخاذ مثل هذه اإلجراءات

 في مشـروع العهـد      ٤وفي نفس الدورة قررت اللجنة في نهاية المطاف اإلبقاء على المادة            
في وقت الحرب أو فيما عداها من حاالت الطوارئ العامة التـي تتهـدد              "ارة  وقررت كذلك استبدال عب   

                                                           
  .٨، الصفحة E/CN.4/SR.126وثيقة األمم المتحدة  ١٤
  .٧، الصفحة E/CN.4/SR.127وثيقة األمم المتحدة  ١٥
الواليات  (٣، الصفحة )شيلي (٣، الصفحة )مصر (٦، الصفحة E/CN.4/SR.127؛ )الهند (٨، الصفحة E/CN.4/SR.126وثيقة األمم المتحدة  ١٦

  ).الفلبين (٥ األمريكية، الصفحة المتحدة
  .٨ و٦، الصفحتان E/CN.4/SR.126وثيقة األمم المتحدة  ١٧
  .٥٢، الفقرة ١١، الصفحة E/CN.4/SR.195وثيقة األمم المتحدة ١٨
  .٦٤ إلى ٦٣، الفقرتان من ١٣المرجع نفسه، الصفحة  ١٩
  .٦٩، الفقرة ١٤المرجع نفسه، الصفحة  ٢٠
  .٨٢فقرة ، ال١٦المرجع نفسه، الصفحة  ٢١
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 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : ن في مجال إقامة العدلحقوق اإلنسا  ٧٣٨

التي تعلنها السلطات رسـميا أو فـي حـاالت          في حاالت الطوارئ االستثنائية     "بعبارة  " مصالح الشعب   
  ٢٢."الكوارث العامة

ودارت آخر مناقشة موضوعية حول أحكام التعطيل في الجلسة الثامنة للجنة التي انعقدت في              
 عندما تقرر بناء على اقتراح من المملكة المتحدة تغيير العبارة الواردة في الفقـرة األولـى                 ١٩٥٢عام  

وبناء علـى   ." في حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة       : "والتي أصبحت تنص على ما يلي     
اإلجـراءات  "دي  اقتراح من فرنسا تقرر كذلك إضافة العبارة التـي تشـترط اإلعـالن الرسـمي لتفـا                

 كما أشارت شيلي إلى     ٢٣.ولم يرد هذا الحكم في التعديل المقدم من المملكة المتحدة         ." والتجاوزات التعسفية 
كان من المهم أال يتعلق النص بحيـاة        ] ولكن[صعوبة وضع تعريف دقيق لحياة األمة       "نقطة مهمة، وهي    
  ٢٤."الحكومة أو الدولة

*****  
 من العهـد    ٤ من المادة    ١مفهوم الطوارئ الوارد في الفقرة      هذه اللمحات عن تاريخ صياغة      

تلقي بعض الضوء على اإلشكالية التي يواجهها القائمون بالصياغة الذين كان عليهم أن يكونوا عند حسن                
ولم يكن في وسعهم فـي      . ظن عالم متعطش للسالم والعدالة واحترام الحقوق األساسية للشخص اإلنساني         

وكان الخوف من سـوء     . لوقائع المعقدة التي تجابهها بلدان كثيرة في أوقات األزمات        الوقت ذاته إغفال ا   
استعمال حق عدم التقيد خوفا حقيقيا وجليا وتمخض هذا الخوف عن صياغة مادة تفرض شروطا صارمة          

وهكذا فقد أسفرت   . على ممارسة ذلك الحق وتحدد ضوابط لم تكن موجودة بالمرة في المشروع األصلي            
قشات عن آثار مفيدة على الحماية النظرية للفرد في حاالت الطوارئ حيث فرضت قيود على حرية                المنا

  :الدول في اتخاذ اإلجراءات في ميدان حقوق اإلنسان بما يلي
  مبدأ التهديد االستثنائي؛ 
  مبدأ اإلعالن الرسمي؛ 
  مبدأ عدم جواز تعطيل حقوق معينة؛ 
  مبدأ الضرورة الصارمة؛ 
  ض مع االلتزامات القانونية الدولية؛مبدأ عدم التعار 
  مبدأ عدم التمييز؛ 
  .مبدأ اإلخطار الدولي 

*****  
كانت المناقشات على الصعيد اإلقليمي أقل صعوبة بشكل عام وتم التغلـب بسـهولة علـى                

  .االنقسامات
 من االتفاقية األمريكية لحقـوق      ٢٧ من المادة    ١وقد صيغ مفهوم الطوارئ الوارد في الفقرة        

، فإنـه  "حياة األمـة "وبدال من اإلشارة إلى تهديد . ان بطريقة مختلفة عن نظيره العالمي واألوروبي   اإلنس
 أو سواهما من الحاالت الطارئـة التـي         العامفي أوقات الحرب أو الخطر      "يسمح بعدم التقيد بااللتزامات     

                                                           
ولالطالع على النص الكامل، انظر وثيقة األمم . ٢٠، الصفحة E/CN.4/365 مقارنة بوثيقة األمم المتحدة ٩٧، الفقرة ١٨المرجع نفسه، الصفحة  ٢٢

وردت  (١٥ مايو، المرفقات، الصفحة/ أيار١٩مارس إلى / آذار٢٧، تقرير الدورة السادسة للجنة حقوق اإلنسان، )E/1681 )E/CN.4/507المتحدة 
  ).٢بعد ذلك المادة المتعلقة بالتعطيل في المادة 

  .٧، الصفحة E/CN.4/SR.330و  )التعديل الفرنسي (E/CN.4/L.211انظر وثيقتي األمم المتحدة  ٢٣
  .٤، الصفحة E/CN.4/SR.330وثيقة األمم المتحدة  ٢٤
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 ٧٣٩ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

شروع مادة التعطيل المقـدم      في م  ٢٥"الخطر العام "ولم ترد أي إشارة إلى      ." تهدد استقالل الدولة أو أمنها    
إلى مؤتمر البلدان األمريكية المتخصص المعني بحقوق اإلنسان والذي انعقد فـي سـان خوسـيه فـي                  

على أنه أثناء انعقاد المؤتمر، اقترحت السلفادور تعديل النص ليشمل عبـارة            . ١٩٦٩كوستاريكا في عام    
ة ال تشكل بالضرورة تهديدا لألمن الداخلي أو        حال"ألن ذلك في رأيها يمثل      " أو الكوارث العامة األخرى   "

 واعتمد هذا التعديل على الرغم من تغييره بعد ذلك إلى           ٢٦."الخارجي ولكنها قد تنشأ على الرغم من ذلك       
 واقترحت المكسيك أثناء المؤتمر حذف اإلشارة إلى مبـدأ عـدم المنافـاة مـع                ٢٧."الخطر العام "عبارة  

وتم تعطيل االقتراح   . أ عدم التمييز ومبدأ الحقوق التي ال يجوز إهدارها        االلتزامات الدولية األخرى ومبد   
 ٢٨.المكسيكي

*****  
من االتفاقية األوروبية   ) ١ (١٥وتكمن الفروق الوحيدة بين مفهوم الطوارئ الوارد في المادة          

" الحـرب "من العهد الدولي في أن المفهوم األول يشير أيضا إلى           ) ١(٤وبين مفهوم الطوارئ في المادة      
عمـال  وللحكـم مـن خـالل األ      . بدال من الزمن المضارع البسيط    " المصدرية"ويأتي الفعل في صيغته     

 والموافقة النهائية عليه لم ينطو على ما يسـتحق الـذكر مـن              ١٥ نجد أن إعداد نص المادة       التحضيرية
طيل فـي مشـروع     ومثلما في حالة العهد، اقترحت المملكة المتحدة إدراج حكم ينص على التع           . أحداث
 ولم ترد في المشروع األول الذي أعدته الجمعية االستشارية لمجلس أوروبا أي أحكام تتعلق               ٢٩.االتفاقية

 وقامت بعد ذلك لجنة الخبـراء التـي         ٣٠.بالتعطيل ولكنه تضمن فقط حكما ينص على فرض قيود عامة         
وتضمن أحد هذين   . راء مجلس أوروبا  أسندت إليها مهمة إعداد صيغة االتفاقية بتقديم بديلين إلى لجنة وز          

البديلين قائمة بسيطة بالحقوق الواجب حمايتها بينما حدد البديل الثاني الحقوق ببعض التفصـيل وأرفـق                
بيد أنه تم إدراج حكم يتعلق بالتعطيـل        . أحكاما تنص على قيود محددة لكل واحد من الحقوق ذات الصلة          

 على إدراج هذا الحكم في النسخة التي اعتمدت في النهاية،            ولم تسجل أي اعتراضات    .٣١في كال البديلين  
على . وهي النسخة التي اشتملت على تحديد تفصيلي، وليس مجرد عرض عام، للحقوق الواجب حمايتها             

أن فرنسا وإيطاليا أعربتا عن استيائهما من إدراج الحكم الخاص بالتعطيل في النسخة التي تتضمن قائمة                
ورأى أعضاء آخرون في لجنة الخبراء أنه من المهم اإلبقـاء           ." يخالف النظام "لك  بسيطة بالحقوق ألن ذ   

  كذلك على الحكم ذي الصلة في ذلك السياق
ألنه يفيد في استبعاد أي تنصل من حقوق أساسية معينة حتى في حالة الحرب أو الخطر                "

 يفيد في حماية  يمكن أن٣الذي يتهدد حياة األمة وألن اإلجراء المنصوص عليه في الفقرة           
  ٣٢."حقوق اإلنسان في الظروف االستثنائية

*****  

                                                           
٢٥ OAS doc. OEA/Ser.K/XVI/1.2, Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7-

22 de noviembre de 1969, Actas y Documentos, OAS, Washington D.C., p. 22.  
  .؛ ترجمة النص اإلنكليزي من األصل األسباني٢٦٤المرجع نفسه، الصفحة  ٢٦
  .٣١٩المرجع نفسه، الصفحة  ٢٧
  .٢٦٥ إلى ٢٦٤المرجع نفسه، الصفحتان من  ٢٨
٢٩ Council of Europe, Collected Edition of the “Travaux Préparatoires” of the European Convention on Human Rights, vol. III, 

Committee of Experts, 2 February - 10 March 1950, pp. 190, 280 and 282.  
٣٠ Council of Europe, Consultative Assembly, First Ordinary Session, 10 August - 8 September 1949, TEXTS ADOPTED, 

Strasbourg, 1949, Recommendation 38 (Doc. 108), p. 50 (art. 6).  
٣١ Council of Europe, Collected Edition of the “Travaux Préparatoires” of the European Convention on Human Rights, vol. IV, 

Committee of Experts - Committee of Ministers Conference of Senior Officials, 30 March - June 1950; see, for example, p. 56 
(Alternatives A and A/2) and pp. 56 and 58 (Alternatives B and B/2). 
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وكما حدث على المستوى العالمي، كان من المقبول في األمريكتين وأوروبا أن الـدول قـد                
تحتاج إلى سلطات أوسع للسيطرة على حاالت األزمات البالغة الخطورة شريطة أن تكون ممارسة هـذه                

وكان البد بعـد سـنوات      .  عنها ومساءلة دولية  األفعال المرتكبة     على صارمة السلطات مصحوبة بقيود  
الظلم اإلنساني التي أفضت إلى جوائح عالمية أال يطلق القائمون بالصياغة العنان للحكومات في السيطرة               

وتأتي أحكام التعطيل لتحقق توازنا دقيقا بين احتياجات الدولة من ناحية وبين حق             . على حاالت األزمات  
، من ناحية أخرى، في الحماية الفعالة لمعظم حقوقهم وحرياتهم في حاالت الطوارئ العامة وفـي                األفراد

وعلى الرغم من وجود . التمتع بضمانات تكفل عدم فرض قيود غير واجبة على ممارسة حقوقهم األخرى
  .عابعض الفروق بين األحكام الثالثة ذات الصلة فإن هذا المبدأ ينطبق بنفس القوة عليها جمي

تجيز بعض معاهدات حقوق اإلنسان الدولية الرئيسية للدول األطراف أن تعطل 
بعض التزاماتها المترتبة عليها بموجب تلك المعاهدات في حاالت األزمات 

  .االستثنائية
يمثل الحق في التعطيل أداة مرنة الغرض منها مساعدة الحكومات على التغلب على 

  .حاالت األزمات االستثنائية
 يعني الحق في عدم التقيد أنه يجوز للدولة غير المتقيدة أن تتهرب من التزاماتها ال

المترتبة عليها بموجب المعاهدة عمدا، ولكنه حق تحكمه عدة شروط، مثل مبدأ عدم 
  .جواز إهدار حقوق معينة ومبدأ الضرورة القصوى ومبدأ اإلخطار الدولي

 التقيد لم يكن يقصد منه أن تستعمله  أن الحق في عدماألعمال التحضيريةيتضح من 
نظم الحكم الديكتاتورية الساعية إلى القضاء على حقوق اإلنسان وال يمكن استخدامه 

 .لحماية حكومة معينة

  

  تفسيرات هيئات الرصد الدولية  ٣-٢
  

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ١ (٤المادة  ١-٣-٢
 ٥ والذي يحل محل التعليق العام رقم        ٢٠٠١يوليو  / المعتمد في تموز   ٢٩في التعليق العام رقم     

 تخضع هذه التدابير الخاصـة بالتعطيـل        ٤المادة  "، تؤكد اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن        ١٩٨١لسنة  
 مـن   الغـرض  وفيمـا يخـص      ٣٣."وكذلك ما يترتب عليها من عواقب مادية لنظام محدد من الضمانات          

  :ة ما يليالتعطيل، أعلنت اللجن
يجب أن تمثل استعادة األوضاع الطبيعية التي يحترم فيها العهد احتراما كامال مرة أخرى              "

  ٣٤."الهدف األسمى ألي دولة طرف تعطل العهد

ويعني ذلك أنه متى تنافى الغرض من التعطيل مع استعادة النظام الدستوري الذي تراعى فيه               
من االتفاقية والبد من الحكم علـى أفعـال         ) ١ (٤المادة  حقوق اإلنسان فإنه يكون غير قانوني بموجب        

  .الدولة المعنية على ضوء التزاماتها العادية المترتبة عليها بموجب المعاهدة
قبـل اللجـوء إلـى     " بشرطين أساسيين "وكما الحظت اللجنة، يجب أن تلتزم الدول األطراف         

بلغ حالة الطوارئ العامة التـي تهـدد حيـاة          يجب أن تبلغ الحالة م    ) "١: (من العهد، وهما  ) ١ (٤المادة  
                                                           

  .١، الفقرة ٢٠٢، الصفحة )المجلد األول( A/56/40، لعامةالوثائق الرسمية للجمعية ا وثيقة األمم المتحدة، ٣٣
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه ٣٤
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 وترى اللجنـة أن هـذا       ٣٥."يجب على الدولة الطرف أن تعلن رسميا عن قيام حالة طوارئ          ) ٢(؛  "األمة
  الشرط األخير

وعنـد  . أساسي لصون مبادئ الشرعية القانونية وحكم القانون عندما تشتد الحاجة إليهـا           "
 أي حكم من العهد، يجـب علـى الـدول أن            إعالن حاالت الطوارئ التي تستلزم تعطيل     

تتصرف في حدود أحكامها الدستورية وغيرها من أحكام القانون التي تحكم هذا اإلعـالن              
وتقع على اللجنة مهمة التحقـق مـن أن         . وتنظم ممارسة السلطات في حاالت الطوارئ     

  ٣٦." وتضمنه٤القوانين المعنية تمكن من التقيد بالمادة 

تعتبر من قبيل الطوارئ العامة التي      "، من الجلي أنه ال      ديد االستثنائي شرط الته وفيما يخص   
 وفي هذا الصدد أعلنـت      ٣٧).١ (٤في حدود معنى المادة     " تهدد حياة األمة كل حالة اضطراب أو كارثة       

  :اللجنة ما يلي
أثناء النزاع المسلح سواء أكان دوليا أم غير دولي، تسري قواعد القانون اإلنساني الدولي              "

 من العهد على منع إسـاءة       ٥ والمادة   ٤ من المادة    ١وتساعد، باإلضافة إلى أحكام الفقرة      
ويشترط العهد عـدم السـماح باتخـاذ        . الدولة للسلطات المخولة لها في حاالت الطوارئ      

تدابير لتعطيله حتى أثناء النزاع المسلح إال إذا كانت الحالة تشكل تهديـدا لحيـاة األمـة                 
 فـي   ٤وإذا لجأت الدول األطراف إلى االحتجـاج بالمـادة          . لبه الوضع وبالقدر الذي يتط  

حاالت أخرى غير النزاع المسلح فينبغـي أن تـدرس بعنايـة المبـررات الضـرورية                
   ٣٨."والمشروعة التخاذ تلك التدابير في تلك الظروف

ـ     ) ١ (٤وتبين اللجنة هنا أنه بغض النظر عما إن كان االحتجاج بالمادة             زاع يتم في حالـة ن
تهديـدا لحيـاة    "مسلح أو فيما سواه من األزمات، البد أن يكون الوضع منطويا على خطر جسيم يشكل                

  ."األمة
ال يمكن فصل المسائل المتعلقة بمدة ومدى تعطيل الحقـوق عـن            "وكما شددت اللجنة أيضا،     

رض قيود تحد من    والتي بمقتضاها البد من ف    "  من العهد  ٤ من المادة    ١الحكم المنصوص عليه في الفقرة      
ويقضي هذا الشرط بأن تقدم الدول األطـراف        ." "أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع    "تدابير التعطيل إلى    

مبررات دقيقة ليس فقط لقرارها بشأن إعالن حالة الطوارئ، بل وكذلك ألي تدابير محددة تستند إلى هذا                 
 العهد مثال أثناء وقوع كارثـة طبيعيـة، أو          وإذا كانت الدول تعتزم االحتجاج بالحق في تعطيل       . اإلعالن

مظاهرة حاشدة تنطوي على أعمال عنف أو حادث صناعي كبير، فالبد أن تكون قادرة ال على تبرير أن                  
هذا الوضع يشكل تهديدا لحياة األمة فحسب، بل وتبرر كذلك أن كل ما تتخذه من تدابير لتعطيل العهـد                   

وفي رأي اللجنة أن إمكانية تقييد حقوق معينـة منصـوص           . ضعيتم في أضيق الحدود التي يتطلبها الو      
المـادة  (أو حرية التجمع    ) ١٢المادة  (عليها في العهد وذلك مثال بمقتضى األحكام المتعلقة بحرية التنقل           

تكفي عموما أثناء حاالت من هذا القبيل وأن مقتضيات الوضـع ال تبـرر أي تعطيـل لألحكـام                   ) ٢١
 اسـتجابة   ٢١ و ١٢ى، هناك قرينة افتراض تعارض السماح بتعطيل المـادتين           وبعبارة أخر  ٣٩."المعنية

، الكوارث الطبيعية والمظاهرات الجماعية والحوادث الصـناعية الكبـرى        لمقتضيات الوضع في حاالت     
  . ويتعين على الدول األطراف تقديم أدلة قوية لنقض تلك القرينة الفرضية

  

                                                           
  .٢، الفقرة ٢٠٢المرجع نفسه، الصفحة  ٣٥
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه ٣٦
  .٣، الفقرة ٢٠٢المرجع نفسه، الصفحة  ٣٧
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه ٣٨
  .٥، الفقرة ٢٠٣المرجع نفسه، الصفحة  ٣٩
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أعربت اللجنة في عدد من المناسبات عن قلها مـن           "وعند النظر في تقارير الدول األطراف،     
الدول األطراف التي يبدو أنها قد عطلت الحقوق التي يحميها العهد أو التي يبدو أن قوانينهـا المحليـة                   

 وهكذا أعربت اللجنة، من بين جملة أمـور،         ٤٠."٤تسمح بمثل هذا التعطيل في حاالت ال تغطيها المادة          
من أن األسباب التي يستند إليها إعـالن حالـة الطـوارئ            " تنزانيا المتحدة    عن قلقها في حالة جمهورية    

فضفاضة أكثر من الالزم وأن السلطات االستثنائية المخولة للرئيس في حالة الطوارئ تعميمية أكثر مما               
إجراء استعراض شامل لألحكام المتعلقة بحاالت الطوارئ من أجـل          "ولذلك فقد اقترحت اللجنة     ." ينبغي
 كما أعربت اللجنة عن قلق مماثل إزاء الجمهورية الدومينيكية حيث           ٤١."٤لة اتساقها الكامل مع المادة      كفا

ينبغي "وأوصت اللجنة بشكل عام بأنه      ." يستند إعالن حالة الطوارئ إلى أسباب فضفافة أكثر مما ينبغي         "
  ٤٢."ها المحلية مع أحكام العهدعلى الدولة الطرف أن تتعهد باتخاذ مبادرة رئيسية غايتها مواءمة تشريعات

فـي  " المتعلقة بإعالن حالة الطوارئ   "وأعربت اللجنة كذلك عن قلقها إزاء األحكام الدستورية         
بأن تقوم الدولة الطرف بتقييـد أحكامهـا        "وأوصت اللجنة   ." فضفاضة للغاية "أورغواي والتي هي أحكام     

فيما يخص  "للجنة قلق من أن التشريع في بوليفيا         كما ساور ا   ٤٣."المتعلقة بإمكانيات إعالن حالة الطوارئ    
تعتبر أوسع من أن تنـدرج ضـمن        " اضطرابات داخلية "وأن عبارة   " حالة الحصار ال يتقيد بأحكام العهد     

  ٤.٤٤نطاق المادة 
لـدى  " قلق بـالغ "وتسببت المقترحات بشأن إجراء إصالحات دستورية في كولومبيا في إثارة        

وكـان  ." ٤ستنشأ عنها صعوبات خطيرة فيما يتعلق بالمـادة         " إن اعتمدت،    اللجنة ألن هذه اإلصالحات،   
إلغاء الحدود الزمنية المفروضة على حاالت الطوارئ والقضاء        "الهدف من المقترحات المطعون فيها هو       

على سلطات المحكمة الدستورية في النظر في إعالن حالة الطوارئ ومنح وظائف الشرطة القضائية إلى               
لعسكرية وإضافة ظروف جديدة قد تعلن في ظلها حالة طوارئ والحد من سلطات النائب العام               السلطات ا 

ولـذلك  ." والمدعي العام في التحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان وسلوك أعضاء البرلمان على التـوالي             
 على  بالتصنيف الذي ينص  " كما أوصت بأن تتقيد ترينيداد وتوباغو        ٤٥."أوصت اللجنة بسحب المقترحات   

   ٤٦."لحياة األمة"انه البد لحالة الطوارئ أن تنطوي على تهديد 
 من العهد إال لفترة تواجه فيها فعـال         ٤وبطبيعة الحال ال يجوز لدولة طرف أن تعطل المادة          

ولذلك ال يمكن لتشريعات الطوارئ أن تظل سارية لمـدة طويلـة            ." حالة طوارئ عامة تهدد حياة األمة     "
بالغ قلقها السـتمرار    "وفي هذا الصدد أعربت اللجنة عن       . لراسخة وليست االستثناء  لتصبح هي القاعدة ا   

بأن تعيد الحكومة النظـر فـي       "وأوصت  ." حالة الطوارئ في إسرائيل والتي بدأ سريانها منذ االستقالل        
 ضرورة التجديد المستمر لحالة الطوارئ بغرض التضييق قدر المستطاع من نطاقها وانطباقها اإلقليمـي             

 وأعربت اللجنة عن قلق مشابه في حالـة الجمهوريـة العربيـة             ٤٧."وما يقترن بذلك من تعطيل للحقوق     
 بشـأن إعـالن حالـة       ١٩٦٣مارس  / آذار ٩ المؤرخ في    ٥١إن المرسوم التشريعي رقم     "السورية حيث   

ـ     ...طوارئ ما زال ساريا منذ ذلك التاريخ مما يفرض على أراضي           ة الجمهورية حالة طوارئ شبه دائم

                                                           
  .٣، الفقرة ٢٠٣ إلى ٢٠٢٠ نفسه، الصفحتان من المرجع ٤٠
  .١٨٨، الفقرة ٤٤؛ والصفحة ١٨٤، الفقرة ٤٣، الصفحة )المجلد األول (A/48/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة األمم المتحدة،  ٤١
  .٤٥٩، الفقرة ١٠١المرجع نفسه، الصفحة  ٤٢
  .٢٤١، الفقرة ٣٩، الصفحة )المجلد األول (A/53/40، لعامةالوثائق الرسمية للجمعية اوثيقة األمم المتحدة،  ٤٣
  .٢٠٤، الفقرة ٣٦، الصفحة )المجلد األول (A/52/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة األمم المتحدة،  ٤٤
  .٢٩٩، الفقرة ٤٨ والصفحة ٢٨٦، الفقرة ٤٧ إلى ٤٦المرجع نفسه، الصفحتان من  ٤٥
  ).أ(٩، الفقرة ٣٢، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، ائق الرسمية للجمعية العامةالوثوثيقة األمم المتحدة،  ٤٦
  .٣٠٧، الفقرة ٤٧، الصفحة )المجلد األول (A/53/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة األمم المتحدة،  ٤٧
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ترفع حالة الطـوارئ    "ولذلك أوصت اللجنة بأن     ." ٤ويعرض للخطر الضمانات المكفولة بمقتضى المادة       
  ٤٨."رسميا في أقرب وقت ممكن

تتخذ تدابير أخـرى ملموسـة للتبكيـر        " بأن   ١٩٩٥وأوصت اللجنة المملكة المتحدة في عام       
التي تنتهك الحريات المدنية والتـي       ولحل مجموعة القوانين     ٤بسحب إشعار التعطيل الصادر وفقا للمادة       

وبالنظر إلى االنخفاض الكبير في أعمال العنف اإلرهابية فـي المملكـة            ." "تم وضعها لفترات الطوارئ   
اللجنـة  ] حثت[ الشمالية والشروع في عملية السالم، فقد        االمتحدة منذ سريان وقف إطالق النار في أيرلند       

فـي حـدود    ’ الطوارئ العامـة  ’ المستطاع فيما إن كانت حالة       الحكومة بأن تضع قيد النظر الدقيق قدر      
وما إن كان مـن المالئـم       ] قائمة[ من العهد مازالت     ٤ من المادة    ١الشروط المنصوص عليها في الفقرة      

   ٤٩."١٩٧٦مايو / أيار١٦للملكة المتحدة سحب إشعار التعطيل الذي أصدرته في 
تياري، أوضحت اللجنة انه يتعين على الدولة       وفي البالغات المقدمة بموجب البروتوكول االخ     

). ١ (٤الطرف أن تثبت ادعاءاتها بأنها تواجه بالفعل ظروفا استثنائية قد تبرر التعطيل بموجب المـادة                
" واجـب " واألحرى أن ثمة     ٥٠."بوجود ظروف استثنائية  "وال يكفي البلد المعني أن يقوم بمجرد االحتجاج         

بتقديم وصـف يشـمل     "لبروتوكول االختياري بأن تقوم الدولة الطرف       في اإلجراءات المقررة بموجب ا    
 ١تفاصيل كافية عن الوقائع ذات الصلة إلثبات أن البلد المعني تقوم فيه حالة من النوع المبين في الفقرة                   

  ،الندينيللي سيلفا وآخرين ضد أورغواي  وكما أعلنت اللجنة في قضية٥١."٤من المادة 
من ) ١ (٤م ما إن كانت هناك حالة من النوع المبين في المادة ألداء وظيفتها ولتقيي"

وإذا لم تقدم . العهد قائمة في البلد المعني، فإنها تحتاج إلى معلومات كاملة وشاملة
 ٤الحكومة المدعى عليها المبررات المطلوبة ذاتها، كما هو مطلوب منها بمقتضى المادة 

من العهد فلن يمكن للجنة المعنية بحقوق ) ٣( ٤االختياري والمادة  من البروتوكول) ٢(
اإلنسان أن تخلص إلى وجود دواع مشروعة لتبرير مخالفة النظام القانوني االعتيادي 

  ٥٢."المحدد في العهد
*****  

 ١من هذه التعليقات والتوصيات أنه لكي ال يتعارض القانون الداخلي مع الفقـرة              أوال  يتضح  
طيل االلتزامات بحقوق اإلنسان إال في حاالت الطوارئ الحقيقية التي تعد            البد أال يسمح بتع    ٤من المادة   

وبغض النظر عما إن كانت األزمة ناجمة عـن         . من الخطورة بحيث تشكل فعال خطرا يهدد حياة األمة        
ويلزم عن ذلك أن مجرد نشـوء أزمـة ال          . نزاع مسلح يجب أن يكون بقاء األمة هو المتعرض للخطر         

وعلـى  . ن حالة الطوارئ العامة وتعليق التزامات الدولة المترتبة عليها بمقتضى العهد           تلقائيا إعال  ريبر
ضوء بيانات اللجنة يتضح أن حاالت من قبيل أعمال الشغب البسيطة أو االضطرابات الداخلية ال تبـرر                 

  . من العهد٤ من المادة ١في حد ذاتها اللجوء إلى التعطيل بمقتضى الفقرة 
لحالة الطوارئ وما يترتب عليها من فرض قيود على التمتع بحقوق اإلنسان            ، ال يمكن    وثانيا

وحالما ال يشكل الوضع تهديدا لحياة األمة       . أن تظل سارية بشكل قانوني إال ألقصر لمدة يتطلبها الوضع         
وبعبارة أخرى، ال يمكن اإلبقاء بشكل قانوني على حاالت الطـوارئ وتعطيـل             . البد من إنهاء التعطيل   

                                                           
  .٦، الفقرة ٧١ الصفحة ،)المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة األمم المتحدة،  ٤٨
  .٤٣٠ إلى ٤٢٩، الفقرتان من ٦٩، الصفحة )المجلد األول (A/50/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة األمم المتحدة،  ٤٩
الوثائق في وثيقة األمم المتحدة، ) ١٩٨١أبريل / نيسان٨اآلراء المعتمدة في  (النديللي سيلفا وآخرون ضد أوروغواي، R.8/34البالغ رقم  ٥٠

  .٣-٨، الفقرة ١٣٢، الصفحة A/36/40، الرسمية للجمعية العامة
الوثائق الرسمية ، وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨٢مارس / آذار٢٤اآلراء المعتمدة في  (سالغار دي مونتيو ضد كولومبيا.س، R.15/64البالغ رقم  ٥١

  .٣-١٠، الفقرة ١٧٣، الصفحة A/37/40، للجمعية العامة
، الوثائق الرسمية للجمعية العامةفي وثيقة األمم المتحدة، ) ١٩٨١أبريل / نيسان٨اآلراء المعتمدة في  (سيلفا وآخرون ضد أوروغوايالنديللي  ٥٢

A/36/40 ٣- ٨، الفقرة ١٣٢، الصفحة.  
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تزامات بحقوق اإلنسان الدولية لمدة طويلة تصبح بعدها جزءا ثابتا أو شبه ثابت من النظام القـانوني                 االل
  .الداخلي للبلد

حالـة  "، تظل الدول األطراف ملزمة بمبدأ الشرعية وحكم القانون طيلة فترة سريان أي              وثالثا
  ."طوارئ تهدد حياة األمة

  
  ة األمريكية لحقوق اإلنسان من االتفاقي٢٧ من المادة ١الفقرة  ٢-٣-٢

 من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، البد أوال من تحديد المقصود بعبارة            ٢٧لتفسير المادة   
وهي العبارة التي تشكل عنوان المادة ويتكرر استخدامها في اآلراء واألحكام الصادرة            " تعليق الضمانات "

 ٢٧ من المادة    ٣ و   ٢في الفقرتين   " التعليق"يرد مصطلح   كما  . عن لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان     
ـ  . ٢٧ من المادة ١في الفقرة " إجراءات تحد من"بينما تستعمل عبارة     ةوأجابت محكمة البلـدان األمريكي

  :على هذا السؤال على النحو التالي
تعليق ’ويفضي تحليل أحكام االتفاقية في سياقها إلى استنتاج أننا ال نتعامل هنا مع              ...١٨"

ألن الحقوق التي تحميهـا هـذه       ’ )الحقوق...(تعليق’بالمعنى المطلق وال مع     ’ للضمانات
ويلزم عن ذلك أن ما يجوز تعليقه أو تضييقه لـيس سـوى             . األحكام متأصلة في اإلنسان   

  ٥٣."الممارسة الكاملة والفعالة لتلك الحقوق

تفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان     من اال  ٢٧وعلى الرغم من إصدار هذا البيان في سياق المادة          
الكرامـة  "فإنه ذو صلة عموما بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان المستمد من االعتراف بالطابع الفريـد و              

وتوصف حقوق اإلنسان في ديباجات اإلعالن العالمي لحقـوق اإلنسـان           .  للشخص اإلنساني  ٥٤"المتأصلة
 "، ويشكل االعتراف بها     "ثابتة لجميع أفراد األسرة البشرية    الحقوق المتساوية وال  "والعهدين الدوليين بأنها    

  ."أساس الحرية والعدل والسالم في العالم
*****  

، المثول أمام القضاء في حـاالت الطـوارئ       وفي رأيها االستشاري الرائد بشـأن الحق في        
 التي هـي    ٢٧ادة  استخدمت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان العبارات التالية لوصف وظيفة الم          

  ":حكم ال ينطبق إال في الحاالت االستثنائية"
 ال يمكن أن ننكر أنه في ظل ظروف معينة قد يمثل تعليق الضمانات السبيل الوحيد                -٢٠"

ومـع  . للتعامل مع حاالت الطوارئ ومن ثم الحفاظ على القيم العليا للمجتمع الديمقراطي           
 ينشأ من تجاوزات جراء تطبيق تدابير طارئة        ذلك، ال يمكن للمحكمة أن تتجاهل أن ما قد        

غير مستندة إلى مبررات موضوعية على ضوء االشتراطات المنصوص عليها في المادة            
والواقع أن هذا هـو مـا       .  والمبادئ الواردة في الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة        ٢٧

 إليها نظـام البلـدان      ولذلك وبالنظر إلى المبادئ التي يستند     . أثبتته الخبرة في هذه القارة    
األمريكية، يجب على المحكمة أن تشدد على أن تعليق الضمانات ال يمكن فصـله عـن                

 من ميثاق منظمة الدول     ٣المشار إليها في المادة     ’ الممارسة الفعالة للديمقراطية التمثيلية   ’
وتكتسب صحة هذا االستنتاج شرعية خاصة من سياق االتفاقيـة التـي تعيـد              . األمريكية

 وفـي إطـار     القـارة، أن تعزز، فـي هـذه       ’على  ) الدول األمريكية (يباجتها تأكيد نية    د
 مبنيا على احترام    االجتماعيةالمؤسسات الديمقراطية، نظاما من الحرية الشخصية والعدالة        

ويفتقر تعليق الضمانات إلى أي مشروعية متى كان الغـرض          . ’حقوق اإلنسان األساسية  
                                                           

٥٣ 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 Convention on Human Rights), Series A, No. 8, p. 37, para. 18.  

انظر ديباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق  ٥٤
  .قافيةاالقتصادية واالجتماعية والث
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ويضع النظام حدودا ال يجـوز تعـديها،        .  النظام الديمقراطي  من اللجوء إليها هو تقويض    
  .وهو بذلك يكفل توفير الحماية الدائمة لحقوق إنسانية أساسية معينة

 ومن الجلي أنه ال يجوز تعليق أي حق من الحقوق المكفولة بمقتضى االتفاقية ما لم                -٢١
. ٢٧ من المـادة     ١ يتم الوفاء بشروط صارمة، وهي الشروط المنصوص عليها في الفقرة         

تنص على أن ثمة فئات معينة من       ) ٢ (٢٧بل وعندما يتم الوفاء بتلك الشروط فإن المادة         
وعليه فإن االتفاقية، بدال من األخذ بفلسفة       . الحقوق ال يجوز تعليقها بأي حال من األحوال       

جميـع  تحبيذ تعليق الحقوق، ترسي المبدأ المناقض لذلك، وهو أنه البد من ضمان وإنفاذ              
الحقوق ما لم تكن هناك ظروف خاصة جدا تبرر تعليق بعض هذه الحقوق وأنه ال يجوز                

  ٥٥."تعليق بعض الحقوق بأي حال من األحوال مهما كانت درجة خطورة حالة الطوارئ

  :كما رأت اللجنة أن
 تعليق الضمانات يشكل أيضا حالة طوارئ يكون فيها من القـانوني للحكومـة أن               -٢٤"

لحقوق والحريات قيودا معينة تكون في الظـروف العاديـة محظـورة أو             تفرض على ا  
على أن ذلك ال يعني أن تعليق الضمانات ينطوي علـى تعليـق             . خاضعة لرقابة صارمة  

مؤقت لحكم القانون وال يجيز ألصحاب السلطة عدم مراعاة مبدأ الشرعية الـذي علـيهم               
ق فيها الضمانات، قد تختلـف بعـض        وفي الحاالت التي تعل   . االلتزام به في كل األوقات    

القيود القانونية المنطبقة على أفعال السلطات العامة عن القيود السـارية فـي الظـروف               
ومع ذلك ال يجوز أن تعتبر هذه القيود غير قائمة وال يمكن اعتبار أن الحكومة . االعتيادية

 اتخاذ تدابير قانونية    بذلك قد اكتسبت سلطات مطلقة تتجاوز الظروف االستثنائية التي تبرر         
وقد الحظت المحكمة في هذا الصدد أن ثمة رابطة ال تنفك بـين             . استثنائية من هذا القبيل   

  ٥٦."مبدأ الشرعية والمؤسسات الديمقراطية وحكم القانون

وفي حين أنه يقع بطبيعة الحال على كل دولة واجب قانوني لتوفير حماية فعالة لحقوق الفرد                
 ومع  ٥٧.، حماية أمنها  واجب، وفقا لمحكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، حق، بل          وحرياته فإن للدولة  

  ذلك تشدد المحكمة على أنه
بغض النظر عن مدى خطورة إجراءات معينة ومسؤولية مرتكبي جرائم معينة فإن الدولة    "

 وتخضـع . ال تتمتع بسلطة مطلقة وال يجوز لها أن تلجأ إلى أي وسيلة لتحقيـق غاياتهـا      
وال يمكن أن يشكل عدم احترام الكرامة اإلنسـانية أساسـا ألي            . الدولة للقانون واألخالق  

  ٥٨."إجراء تتخذه الدولة

*****  
 من فتاوى وأحكام محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسـان أن           ةتبين هذه المقتطفات المأخوذ   

الستثنائية الحقيقيـة عنـدما تسـتنفد        من االتفاقية األمريكية مخصصة لالستخدام في الحاالت ا        ٢٧المادة  
وال يجوز في   . الدولة الطرف المعنية كل وسائل الدفاع عن استقالل وأمن نظامها الدستوري الديمقراطي           

وإضافة .  بأي حال من األحوال لترسيخ نظام ديكتاتوري       ٢٧المقابل اللجوء إلى التعطيل بمقتضى المادة       
ولـئن  . ف ملزمة في جميع األحوال بمبدأ الشرعية وحكم القانون        إلى مبدأ الديمقراطية فإن الدول األطرا     

كان يجوز إخضاع ممارسة بعض حقوق اإلنسان لقيود خاصة في حالة الطوارئ، فإن مثل هذه القيـود                 
  .يجب أال تصل إلى حد إلغاء جوهر الحقوق المتأصلة في الشخص اإلنساني

                                                           
٥٥ 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 Convention on Human Rights), Series A, No. 8, pp. 38-39, paras. 20-21.  
  .٢٤، الفقرة ٤٠ المرجع نفسه، الصفحة ٥٦
٥٧ I-A Court HR, Velásquez Rodríguez Case, judgment of July 29, 1988, Series C, No. 4, p. 146, para. 154. 58Ibid., p. 147, para. 154.  
  .١٥٤، الفقرة ١٤٧ المرجع نفسه، الصفحة ٥٨
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   اإلنسانمن االتفاقية األوروبية لحقوق) ١(١٥المادة  ٣-٣-٢

 من االتفاقية بعض التوجيه بشأن ما       ١٥يوفر تفسير المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان للمادة        
وبالنظر إلى تعقد الحاالت وكثرة تفاصيل االستدالالت القانونية فلن نتطرق في           . يشكل تهديدا لحياة األمة   

  .هذا السياق إال إلى أهم جوانب األحكام القضائية
 تقع في المقام األول على كل دولة متعاقدة في إطار مسـؤوليتها  :المحكمةدور  /حق المراجعة 

حالة طوارئ عامة وإذا كان األمر كذلك، إلـى         ’أن تقرر ما إن كانت حياتها مهددة من         ’ حياة أمتها ’عن  
  : ووفقا للمحكمة٥٩."أي مدى يلزم التغلب على حالة الطوارئ

ومستمرا باالحتياجات اللحظيـة الملحـة      بسبب اتصال السلطات الوطنية اتصاال مباشرا       "
فإنها تكون من حيث المبدأ في وضع يتيح لها بصورة أفضل من القاضي الدولي البت في                

 مـن  ١وتتـيح الفقـرة   . وجود مثل هذه الطوارئ وطبيعة ونطاق التعطيل الالزم لتفاديها  
  ٦٠" هذه المسألةي لتلك السلطات هامشا عريضا للتقدير ف١٥المادة 

والمحكمة، وهي الجهة المسؤولة عن     . ك، ال تتمتع الدول بسلطة مطلقة في هذا الصدد        ومع ذل "
أضـيق  "، مفوضة في البت فيما إن كانت الدول قد تجاوزت           )١٩المادة  (كفالة احترام الدول اللتزاماتها     

فـي   و ٦١."وهكذا يكون الهامش المحلي للتقدير مصحوبا بإشراف أوروبـي        . األزمة" الحدود التي تتطلبها  
  القضايا الالحقة قررت المحكمة أنه البد عند إجراء هذا اإلشراف أن تراعى على النحو المالئم

العوامل ذات الصلة من قبيل طبيعة الحقوق المتأثرة بالتعطيل والظروف المفضـية إلـى    "
  ٦٢."حالة الطوارئ ومدتها

لطبيعي والمتعارف  المعنى ا "، رأت المحكمة أن     لوليس في قضية    :وجود خطر يهدد حياة األمة    
  :غني عن التوضيح بالنظر إلى أنها" هـدد حيـاة األمـةالتي ت ة العـامالطوارئ"عليه لعبارة 
تشير إلى أزمة أو حالة طوارئ استثنائية تؤثر على السكان برمتهم وتشكل تهديدا لنظـام               "

  ٦٣."حياة المجتمع الذي تتألف منه الدولة

األصلية، فإن المعني الطبيعي والمتعارف عليه لمفهـوم        ووفقا للنسخة الفرنسية، وهي النسخة      
  : يشير١٥ من المادة ١الطوارئ الوارد في الفقرة 

في الواقع إلى أزمة أو خطر استثنائي ووشيك يؤثر على السكان بأسرهم ويشكل تهديـدا               "
 ٦٤."لنظام حياة المجتمع الذي تتألف منها الدولة

أن الحالة االستثنائية للخطر أو األزمـة البـد أن          هنا هو   " وشيك"والمقصود من إضافة كلمة     
 لتبرير التعطيل في حالة أزمـة أو        ١٥تكون واقعة أو على وشك الوقوع وأنه ال يمكن اللجوء إلى المادة             

  .خطر بعيد أو افتراضي في حياة األمة
واستندت المحكمة إلى هذا التعريف في تحديد ما إن كانت الحكومة لديها مبررات لإلعـالن               

 لتبريـر التعطيـل     ١٩٥٧يوليو  / في تموز  اعن وجود حالة طوارئ تهدد حياة األمة في جمهورية أيرلند         
                                                           

٥٩ Eur. Court HR, Case of Ireland v. the United Kingdom, judgment of 18 January 1978, Series A, No. 25, pp. 78-79, para. 207.  
  .٢٠٧، الفقرة ٧٩ المرجع نفسه، الصفحة ٦٠
  .ه المرجع نفسه، الموضع نفس٦١
٦٢ Eur. Court HR, Case of Brannigan and McBride v. the United Kingdom, judgment of 26 May 1996, Series A, No. 258-B, p. 49, para. 43 at 

p. 50 and. Eur. Court HR, Case of Demir and Others v. Turkey, judgment of 23 September 1998, Reports 1998-VI, p. 2654, para. 43.  
٦٣ Eur. Court HR, Lawless Case (Merits), judgment of 1 July 1961, Series A, No. 3, p. 56, para. 2.  
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٦٤
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 وتتعلق الحالة المعنية بأنشطة الجيش الجمهوري األيرلندي وما يتصل          ١٥.٦٥ من المادة    ١بموجب الفقرة   
الحتجـاز غيـر    ويجوز لوزير العدل بموجب هذا التعطيل أن يلجأ إلـى ا           . أيرلندابه من جماعات في     

وخلصت المحكمة إلى أن    . القانوني لألشخاص المشتبه في تورطهم في أنشطة تستهدف اإلضرار بالدولة         
في ذلك الوقت قد استدلت عليه الحكومة األيرلندية من عوامل          ’ طوارئ عامة تهدد حياة األمة    ’قيام حالة   "

  ":عدة، هي
داخل أراضـي  " العنف لتحقيق مآربهجيش سري متورط في أنشطة غير دستورية ويستخدم         "وجود   

 الدولة؛

أن هذا الجيش يعمل أيضا خارج إقليم الدولة وهو ما يشكل خطرا جسيما يهدد عالقات جمهوريـة                 " 
 ؛" مع جارتهاأيرلندا

 وطيلـة   ١٩٥٦الزيادة المطردة والمثيرة والمنذرة بالخطر في األنشطة اإلرهابية منذ خريف عام            " 
 ٦٦."١٩٥٧النصف األول من عام 

الحكومة قد نجحت في الحفاظ على أداء المؤسسات العامة بشكل          "وأقرت المحكمة بعد ذلك أن      
الكمائن التي تنطوي   "ولكن  ." طبيعي تقريبا عن طريق استعمال الوسائل المتاحة بمقتضى التشريع العادي         

قرب من الحدود مع     الشمالية بال  أيرلندا في   ١٩٥٧يوليو  /والتي كانت تنفذ في مطلع تموز     " على قتل الغير  
قد سلطت الضوء على الخطر الوشيك الذي كانت تتعرض له األمة جراء استمرار الجـيش               "الجمهورية  

 الشـمالية   أيرلنداالجمهوري األيرلندي ومختلف الجماعات المقترنة به في تنفيذ أنشطة غير مشروعة في             
  ٦٧."أيرلندامن داخل إقليم جمهورية 

 ضد  أيرلندا في قضية    ١٥ت المحكمة إلى النظر في المادة       وبعد مضي سبعة عشر عاما، دعي     
 والتي كانت تتعلق، من بين جملة أمور، بالتشريع الخاص باإلرهاب والذي كانت تطبقـه               المملكة المتحدة 

مجردا "كان " تهدد حياة األمة"ورأت المحكمة أن وجود حالة طوارئ .  الشماليةأيرلنداالمملكة المتحدة في 
 وأشارت المحكمة ببساطة إلى مـوجز       ٦٨.القضية ولم تطعن فيه األطراف الماثلة أمامها      " عتماما من وقائ  

 ١١٠٠لقي أكثـر مـن      " الشمالية   أيرلنداالوقائع الذي بين، في جملة أمور، أنه في الوقت ذي الصلة في             
 شخص ودمرت ممتلكات بلغت قيمتها ما يزيد علـى          ١١ ٥٠٠شخص مصرعهم وأصيب ما يزيد على       

واتخذ هذا العنف في بعض األحيان شكل الفوضى المدنية وفي أحيان أخرى            . ن جنيه استرليني   مليو ٤٠
   ٦٩."شكل اإلرهاب، أي العنف المنظم الذي يرمي إلى تحقيق غايات سياسية

، ١٩٩٣ والتي انتهت بحكم صدر في عام        برانيغان ومكبرايد ضد المملكة المتحدة     قضيةوفي  
يامها بإجراء تقديراتها الخاصة، على ضـوء كـل القـرائن الماديـة             ق"خلصت المحكمة مرة أخرى بعد      

 الشمالية وغيرها من األمـاكن فـي المملكـة          أيرلنداالمعروضة أمامها، لمدى وأثر العنف اإلرهابي في        
   ٧٠."أنه ليس ثمة شك في قيام حالة طوارئ من هذا القبيل في ذلك الوقت"إلى " المتحدة

مارشـال ضـد المملكـة       في قضية    ١٩٩٨ الشمالية عام    رلنداأيوتم بحث الحالة السائدة في      
 ولكنها أسقطت فـي مرحلـة المقبوليـة فـي           برانيغان ومكبرايد  قضية، وهي قضية تشبه كثيرا      المتحدة

                                                           
  . المرجع نفسه٦٥
  .رجع نفسه الم٦٦
وبينما توصلت المحكمة إلى قراراها باإلجماع، كانت القضية قد بحثت من قبل أمام اللجنة األوروبية . ٢٩، الفقرة ٥٦ المرجع نفسه، الصفحة ٦٧

 على آراء ولالطالع. لحقوق اإلنسان واقتنعت فيها أغلبية تسعة أعضاء مقابل خمسة أعضاء بوجود حالة طوارئ تهدد حياة األمة في ذلك الوقت
  .١٠٢ إلى ٨١، الصفحات من ١٩٦١-١٩٦٠المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، قضية لوليس، السلسلة باء، األغلبية واألقلية في اللجنة، انظر 

٦٨ Eur. Court HR, Case of Ireland v. the United Kingdom, judgment of 18 January 1978, Series A, No. 25, p. 78, para. 205.  
  .٧٥ إلى ٢٩، الفقرات من ٣٠ إلى ١٤لمزيد من التفاصيل المتعلقة بالوقائع، انظر الصفحات من . ١٢، الفقرة ١٠ المرجع نفسه، الصفحة ٦٩
٧٠ Eur. Court HR, Case of Brannigan and McBride v. the United Kingdom, judgment of 26 May 1993, Series A, No. 258-B, p. 50, para. 47.  
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حتى إن  " الحالة األمنية قد تعدت الحدود التي يمكن االعتراف بها        "وذكر الشاكي بأن    . ٢٠٠١يوليو  /تموز
."  الشمالية قد انتهت فعليا وقت احتجازه بشكل غير قانوني         أيرلندا قائمة في    أي حالة طوارئ ربما كانت    "

ينبغي بمقتضى االتفاقية أال يسمح للحكومة أن تفرض علـى اإلقلـيم            "وإضافة إلى ذلك رأى الشاكي أنه       
حالة طوارئ دائمة وما يترتب عليها من عواقب ضارة قد يستلزمها ذلـك مـن أجـل احتـرام حكـم                     

 أيرلنـدا استمرار وجود مبررات لوصف الحالة األمنيـة فـي          "ادعت الحكومة من جانبها      و ٧١."القانون
في األسـابيع السـبعة     "والحظت أنه   ." الشمالية بأنها حالة طوارئ تهدد حياة األمة في الوقت ذي الصلة          

   ٧٢.لقنابلوارتكبت العديد من الهجمات با" وقع ثالثة عشر حادث قتل في اإلقليم...السابقة العتقال الشاكي
السلطات مازالـت تواجـه خطـر العنـف         "وقبلت المحكمة حجة الحكومة وأشارت إلى أن        

فـي  " تفشي العنف المفضـي إلـى المـوت       "وعند اإلشارة إلى    ." اإلرهابي على الرغم من تناقص حدته     
  :األسابيع السابقة الحتجاز الشاكي، أعلنت المحكمة أن

الحكم في قضية برانيغان ومكبرايد     ريخ صدور   هذا في حد ذاته يؤكد أن األوضاع منذ تا        "
لم تعد إلى حالتها الطبيعية، األمر الذي ال يدفع المحكمة إلى الطعن في تقـدير الحكومـة                 

 يهدد حياة المجتمع والبحـث      للحالة في اإلقليم من حيث التهديدات التي تنظم العنف الذي         
   ٧٣."عن تسوية سلمية

ال " إلـى أنـه      ويسأك قضيةركيا، خلصت المحكمة في     وفيما يتعلق بالحالة في جنوب شرق ت      
شك في أن المدى واألثر الخاص لألنشطة اإلرهابية التي يمارسها حزب العمال الكردستاني قد أوجد في                

، أعلنـت   سـكيك وآخـرين    قضـية  على أنه في     ٧٤."حالة طوارئ عامة تهدد حياة األمة     "اإلقليم المعني   
إذا كانت آثارها ستمتد، عند تقيـيم النطـاق         ] ١٥المادة  [راض  تعارض أهداف وأغ  "المحكمة أنها سوف    

" اإلقليمي للتعطيل المعني، إلى جزء من األراضي التركية غير المذكورة صراحة في إشـعار التعطيـل               
 وبالنظر إلـى أن المراسـيم       ١٥.٧٥ من المادة    ٣المقدم إلى األمين العام لمجلس أوروبا بمقتضى الفقرة         

يها في هذه القضية ال تنطبق إال على المنطقة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ والتي               التشريعية المطعون ف  
  ٧٦." على وقائع القضيةبسبب المكانال ينطبق "ال تشمل أنقرة وفقا إلشعار التعطيل، فإن التعطيل 

على الدولة الطرف التي تلجأ إلى الحق في عدم التقيد أن تثبت أنها تواجه حالة 
  . تحددها المعاهدة ذات الصلةطوارئ عامة كما

الغرض النهائي للتعطيل بموجب القانون الدولي هو تمكين الدول األطراف المعنية 
الطبيعية، أي استعادة النظام الدستوري الذي يمكن فيه  من العودة إلى األوضاع

  .ضمان حقوق اإلنسان بالكامل مرة أخرى
لتي تعرض عليها، أن تقوم من حق وواجب هيئات الرصد الدولية، في القضايا ا

  .بإجراء تقييم مستقل لحاالت األزمات على ضوء أحكام المعاهدة ذات الصلة
على أنه على المستوى األوروبي، تمنح الدولة المتعاقدة هامش تقدير عريض للبت 

  .داخل حدودها" حالة طوارئ عامة تهدد حياة األمة"في وجود 
                                                           

٧١ Eur. Court HR, Case of Marshall v. the United Kingdom, decision of 10 July 2001 on the admissibility, see p. 7 of the unedited 
int.coe.echr.hudoc://http: s web site’version of the decision on the Court. 
  .٦ المرجع نفسه، الصفحة ٧٢
  .٩المرجع نفسه، الصفحة  ٧٣
٧٤ Eur. Court HR, Case of Aksoy v. Turkey, judgment of 18 December 1996, Reports 1996-VI, p. 2281, para. 7.  
٧٥ Eur. Court HR, Case of Sakik and Others v. Turkey, judgment of 26 November 1997, Reports 1997-VII, p. 2622, para. 39. 
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ل على خطر جسيم يشكل فعال تهديدا لحياة يجب أن تنطوي األزمة التي تبرر التعطي
ويستثنى من ). األمريكتان(أو استقاللها أو أمنها ) العالمي واألوربي المستويان(األمة 

  .ذلك مثال أعمال الشغب الثانوية واالضطرابات والمظاهرات الجماعية
  .يجب أن يحدد القانون الوطني بدقة الحاالت التي يعلن فيها عن قيام حالة طوارئ

 يعني الطابع االستثنائي الذي يتسم به التعطيل أنه يجب أن يقتصر على أضيق الحدود
  .يتطلبها الوضع الزمانية والمكانية التي

ال يمكن للدول األطراف أن تمدد بشكل قانوني سلطاتها االستثنائية خارج األقاليم 
  .المذكورة في إشعارات التعطيل

انون الدولي لحقوق اإلنسان أي آثار تمس يجب أال ينجم عن التعطيل بموجب الق
وال يمكن للتعطيل إال أن .  الحقوق التي هي متأصلة في الشخص اإلنسانيجوهر

 .يضيق بشكل قانوني من الممارسة الكاملة والفعالة لتلك الحقوق

  

الحقوق وااللتزامات التي ال يجـوز تعطيلهـا فـي .٣
القانون الدولي لحقوق اإلنسان

  

  حظات تمهيديةمال ١-٣
قد يفضي شكل أحكام التعطيل إلى االعتقاد بأن الحقوق الوحيدة التي ال يمكن تعطيلهـا هـي                 

من االتفاقية األمريكية   ٢٧ من المادة    ٢ من العهد الدولي والفقرة      ٤ من المادة    ٢الحقوق الواردة في الفقرة     
ضع القانوني أكثر تعقيدا كما أن مجـال        ومع ذلك، فالو  .  من االتفاقية األوروبية   ١٥ من المادة    ٢والفقرة  

عدم جواز التعطيل يغطي أيضا على سبيل المثال الحقوق وااللتزامات المتأصلة فـي حقـوق اإلنسـان                 
وبالنظر إلى الطابع المعقد والمتطـور الـذي        . الدولية ككل أو المكفولة بمقتضى القانون اإلنساني الدولي       

  .  أبرز ما ينطوي عليه الموضوع من سماتيتسم به هذا الموضوع، لن نتطرق إال إلى
*****  

على الرغم من عدم جواز تعطيل حقوق اإلنسان فإن حقوقا ، مثل الحق في الحياة والحق في                 
وإضافة . والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة تنتهك في كثير من األحيان 

إلنسان مع القلق مرارا، فإن القانون الداخلي فـي الـدول           إلى ذلك، كما الحظت اللجنة المعنية بحقوق ا       
  األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ال يفي فـي كـل الحـاالت بمقتضـيات                  

ومن ثم يقصر عن توفير الحماية القانونية الكاملة لبعض حقـوق اإلنسـان فـي أوقـات                 ) ٢ (٤المادة  
   ٧٧.األزمات

  

                                                           
، الفقرة ٤٣، الصفحة )المجلد األول (A/48/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة: انظر على سبيل المثال تعليقات اللجنة في وثائق األمم المتحدة ٧٧

، ٣٩، الصفحة )المجلد األول (A/53/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة؛ )الجمهورية الدومينيكية (٤٥٩، الفقرة ١٠١؛ الصفحة )تنزانيا (١٨٤
  ).ترينيداد وتوباغو) (ب (٩، الفقرة ٣٢، الصفحة )المجلد األول (A/56/40 ،الوثائق الرسمية للجمعية العامة؛ )أوروغواي (٢٤١الفقرة 
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  نية ذات الصلةاألحكام القانو ٢-٣
  : من العهد على ما يلي٤ من المادة ٢تنص الفقرة 

   ١٥ و   ١١و  ) ٢ و   ١الفقرتين   (٨ و   ٧ و   ٦ال يجيز هذا النص أي مخالفة ألحكام المواد         "
  ." ١٨ و ١٦و 

  :وفيما يلي الحقوق التي تحميها المواد الواردة في هذه المواد
 ؛٦ المادة -الحق في الحياة 

. للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامـة            الحق في عدم التعرض    
 ؛٧ المادة -ال يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحرو

 ؛٨ المادة -الحق في عدم التعرض لالسترقاق والرق واالتجار بالرقيق 

 ؛١١ المادة -ء بالتزام تعاقديالحق في عدم التعرض للسجن لمجرد العجز عن الوفا 

 ؛١٥ المادة -)القوانين المطبقة بأثر رجعي(الحق في عدم الخضوع لتشريعات رجعية  

 ؛١٦ المادة -حق اإلنسان في االعتراف له بالشخصية القانونية 

 ؛١٨ المادة -الحق في حرية الفكر والوجدان والدين 

 .لبروتوكول االختياري الثاني من ا٦ المادة -الحق في عدم التعرض لعقوبة اإلعدام 

  : من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان على ما يلي٢٧ من المادة ٢وتنص الفقرة 
الحـق فـي الشخصـية       (٣المادة  :  اآلتية الموادإن الفقرة السابقة ال تجيز تعليق أي من         "

 ٦ المـادة  ؛ )الحق في معاملـة إنسـانية   (٥المادة ) الحياةالحق في  (٤ المادة ؛ )القانونية
الوجدان حرية  (١٢ المادة ؛ ) الرجعيةالقوانينتحريم  (٩ المادة ؛ ) والعبوديةالرقتحريم (

حقـوق   (١٩ المـادة  ؛ )اسمالحق في  (١٨ المادة ؛ )األسرةحقوق  (١٧ المادة ؛ )والدين
، كما ال تجيز ) في الحكمالمشاركةحق  (٢٣ والمادة ؛ )الجنسيةحق ( ٢٠ المادة ؛ )الطفل

  ."الحقوقتعليق الضمانات القضائية الالزمة لحماية تلك 

  : من االتفاقية األوروبية على ما يلي١٥ من المادة ٢وتنص الفقرة 
 إالّ في حالـة الوفاة الناتجــة عـن         ٢ السـابقة أية مخالفـة للمـادة      األحكامال تجيز   "

  "٧و ) ١الفقـرة  (٤ و ٣المـواد  وأ الشـرعية الحـربأعمـال 

 الملحق باالتفاقية والمتعلـق بإلغـاء       ٦ من البروتوكول رقم     ٣فة إلى ذلك، تنص المادة      وإضا
وأخيـرا،  .  من االتفاقية  ١٥عقوبة اإلعدام على عدم جواز مخالفة أحكام هذا البروتوكول بموجب المادة            

حاكمة علـى    الملحق باالتفاقية، ال يجوز تعطيل مبدأ عدم الم        ٧ من البروتوكول رقم     ٤وكما تعلن المادة    
  . من البروتوكول٤ من المادة ٣ذات الجرم مرتين بمقتضى الفقرة 

  :ولذلك فإن الحقوق التي يجوز تعطيلها بموجب االتفاقية األوروبية هي
 ؛٢ المادة -الحق في الحياة 

 -الحق في عدم التعرض للتعذيب وعدم التعرض للمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة              
 ؛٣ة الماد

 ؛٤ من المادة ١ الفقرة -الحق في عدم التعرض للرق واالستعباد 
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 ؛٧ المادة -الحق في عدم الخضوع لتشريعات جزائية رجعية 

 ؛٦ من البروتوكول رقم ٣ المادة -الحق في عدم التعرض لعقوبة اإلعدام 

 .٧ من البروتوكول رقم ٤ المادة -عدم التعرض للمحاكمة على ذات الجرم مرتينالحق في  

*****  
وسوف نعرض أدناه وصفا موجزا وغير حصري للواجبات التي تقع على الدول فيما يخـص         

والقضايا المختارة لتوضيح الواجبات القانونية التي تقع على الـدول          . أهم الحقوق التي ال يجوز تعطيلها     
لمعرفة مزيد مـن    و. أو مكافحة الجريمة القاسية واإلرهاب    /هي أكثر القضايا اتصاال بحاالت الطوارئ و      

التفاصيل بشأن تفسير بعض هذه الحقوق، مثل الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب وحظر                
الرق والحق في حرية الفكر والوجدان والدين وحظر التمييز، يرجى من القراء الرجوع إلـى الفصـول                 

  .ذات الصلة في هذا الدليل
ها، تتعرض في األغلب أكثـر مـن غيرهـا          وهذه الحقوق، على الرغم من عدم جواز تعطيل       

وفي حاالت من هذا    . لالنتهاك في حاالت الطوارئ ومن ثم تزداد صعوبة العودة إلى األوضاع الطبيعية           
القبيل، يصبح دور القضاة والمدعين العامين والمحامين في المساهمة في الحماية الفعالة للفرد أكثر أهمية               

 من ممارسة مسؤولياته بكل االستقاللية والحياد خشـية أن يفقـد            عما في أي وقت آخر والبد لكل منهم       
  .الشخص أي حماية قانونية

  
  الحق في الحياة ٣-٣

ال يجوز تعطيل الحق في الحياة بمقتضى كل المعاهدات الثالث، مما يعني أنه البد من حماية                
والحـق  . دام التعسفي القانون لهذا الحق وأنه ال يجوز بأي حال من األحوال أن يتعرض أي شخص لإلع              

 من االتفاقيـة األمريكيـة      ٤ من العهد الدولي والمادة      ٦أن المدى الدقيق للحماية المكفولة بموجب المادة        
تفاوت تبعا للقيود التي تفرضها المعاهدة المحددة على فرض عقوبـة           ي من االتفاقية األوروبية     ٢والمادة  
 ٧٨."مستقلة عن مسألة جواز التعطيل    "سان فإن هذه القيود     وكما أشارت اللجنة المعنية بحقوق اإلن     . اإلعدام

الحاالت التي ال يعتبـر     "واالتفاقية األوروبية هي المعاهدة الوحيدة من بين المعاهدات الثالث التي تحدد            
 التـي  الناجمـة عن اللجــوء إلـى القـوة          الحاالت"، وهي   "فيها الحرمان من الحياة مخالفا لهذه المادة      

  :رورةتسـتدعيها الضـ
   عن كل شـخص ضد العنـف غير المشـروع؛ الدفاعلضـمان   )أ (
 على شـخص بصـورة مشـروعة، أو لمنع هروب شـخص مقبوض عليـه           القبـضإللقاء    )ب (

   القانون؛وفقا ألحكـام 
  ).٢ من المادة ٢الفقرة ( عصـيان تطبيقا ألحكـام القانون أولقمع تمرد   ) ج (

 إلى أن هذا    ٢شير االستثناءات المبنية في الفقرة      ت"ووفقا للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان،      
تصف الحاالت التي  "٢والفقرة ." الحكم يمتد ليشمل القتل المتعمد وإن كان ال يتعلق به على سبيل الحصر

 وتشـير عبـارة     ٧٩."التي قد تفضي، كنتيجة متعمدة، إلى الحرمان من الحياة        " استعمال القوة "يجوز فيها   
القوة المستعملة يجب أن تتناسب بشكل صارم مع تحقيـق األهـداف            "إلى أن   " ةالتي تستدعيها الضرور  "

                                                           
  .٧، الفقرة ٢٠٤، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةفي وثيقة األمم المتحدة، ) ٧٢ (٢٩التعليق العام رقم  ٧٨
٧٩ Eur. Court HR, Case of McCann and Others v. the United Kingdom, Series A, No. 324, p. 46, para. 148.  
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 وقـد تـوفر هـذه األمثلـة         ٨٠."٢ من المادة    ٢من الفقرة   ) ج(و) ب(و  ) أ(المبينة في الفقرات الفرعية     
مؤشرات مفيدة للقضاة المحلييين وغيرهم من أعضاء هيئات الرصد الدولية الذين يتعين عليهم النظر في               

  .ال القوة المفضية إلى الموت فيما يخص أنشطة إنفاذ القوانيناستعم
ويعني الحق في الحياة كما يحميه القانون الدولي لحقوق اإلنسان، من بين جملة أمـور، أنـه                 
يجب أال تتورط الدول في أي وقت من األوقات في إعدام األشخاص تعسفا أو خارج نطاق القـانون أو                   

بين الفصل الخامس عشر بالتفصيل، يقع عليهم واجب قانوني لمنع وقوع           التغاضي عن ذلك، وأنه، كما ي     
كمـا يقـع    . انتهاكات للحق في الحياة والتحقيق في هذه االنتهاكات ومقاضاتها والمعاقبة عليها ومعالجتها           

عليهم بنفس القدر واجب قانوني التخاذ تدابير إيجابية لتوفير حماية فعالة للحق في الحيـاة فـي أوقـات                   
  .وارئ العامةالط

  .يجب على الدول في كل األوقات أن تتخذ تدابير إيجابية لحماية الحق في الحياة
يجب على الدول أال تشارك في أي وقت من األوقات في إعدام األشخاص تعسفا أو 

  . خارج نطاق القانون أو التغاضي عن ذلك
لحياة والتحقيق يقع على الدول واجب قانوني صارم بمنع وقوع انتهاكات للحق في ا

في هذه االنتهاكات ومقاضاتها ومعاقبتها ومعالجته حتى في حاالت الطوارئ العامة 
 .التي تهدد حياة األمة

  

أو  الحق في عدم التعرض للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسـية            ٤-٣
  الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة

ق في عدم التعرض للتعذيب وال لغيره من        ال يجوز أيضا في كل المعاهدات الثالث تعليق الح        
 مـن   ٣من االتفاقية األمريكية والمادة     ) ٢ (٥ من العهد الدولي والمادة      ٧المادة  (ضروب إساءة المعاملة    

ويعني ذلك أنه ال يجوز ألي دولة في أي وقت من األوقات اللجوء إلى التعذيب أو                ). االتفاقية األوروبية 
وبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة وذلك مثال لمعاقبة اإلرهـابيين            اللجوء إلى المعاملة أو العق    

وقـررت محكمـة    . المشتبه فيهم أو غيرهم من المجرمين أو الحصول منهم على اعترافات أو معلومات            
البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان أن الدولة مسؤولة، مثلما في وقت السلم، عن ضمان حقـوق اإلنسـان                 

   ٨١.خاص المجردين من حريتهم وهي بذلك مسؤولة أيضا عن األوضاع في منشآت االحتجازلألش
*****  

للحواس " الحرمان الحسي"أو " التتويه الحسي"ورأت المحكمة األوروبية أن الجمع بين تقنيات 
" امة والحاطة بالكرةيعد ممارسة للمعاملة الالإنساني" "لساعات بال انقطاع"الخمسة وتعمد استعمالها 

الوقوف تجاه الحائط، والتعمية، والتعريض للضوضاء :  من االتفاقية األوروبية٣المتنافية مع المادة 
في " التقنيات"وقد استخدمت هذه . الصاخبة، والحرمان من النوم، والحرمان من الطعام والشراب

 كما خلصت ٨٢.مالية في أوائل سبعينات القرن الماضيش الأيرلندامراكز االستجواب في  مختلف
 التي خضع فيها الشاكي الستجواب توماسي ضد فرنسا في قضية ٣المحكمة إلى وقوع انتهاك للمادة 

للصفع والركل واللكم والضرب في الساعد "تعرض أثناءها " لمدة تزيد على أربعين ساعة"من الشرطة 

                                                           
  .١٤٩، الفقرة ٤٦لمرجع نفسه، الصفحة  ٨٠
  .I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al. Case, judgment of May 30, 1999, Series C, No. 52, p. 219, para. 195قارن  ٨١
٨٢ Eur. Court HR, Case of Ireland v. the United Kingdom, judgment of 18 January 1978, Series A, No. 25, p. 41, para. 96, and pp. 

66-67, paras. 167-168.  
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ف ظهره، والبصق عليه، وإجباره على الوقوف لفترات طويلة بدون أن يستند إلى شيء، وتقييد يديه خل
وإجباره على الوقوف مجردا من ثيابه أمام نافذة مفتوحة، وحرمانه من الطعام، وتهديده بسالح ناري 

بما يناقض " ال إنسانية وحاطة بالكرامة" وخلصت المحكمة إلى أن هذه المعاملة تعتبر ٨٣."وما إلى ذلك
حقيق وما يكتنف مكافحة الجريمة من صعوبات شروط الت" من االتفاقية األوروبية وأضافت أن ٣المادة 

ال سبيل إلى إنكارها، وبخاصة فيما يخص اإلرهاب، ال يمكن أن تسفر عن فرض قيود على حماية 
مبلغا خطيرا  "ويسأك ومع ذلك، بلغت المعاملة التي لقيها الشاكي في قضية ٨٤."السالمة البدنية لألفراد

وكان الشاكي الذي تم احتجازه لالشتباه في تورطه ."  تعذيبوطابعا وحشيا ال يمكن إال أن يوصف بأنه
بتجريده من ثيابه وتقييد الذراعين معا خلف "وذلك " للتعليق الفلسطيني"في أنشطة إرهابية، قد تعرض 
جراء هذه " بشلل في كال الذراعين استمر لبعض الوقت"وأصيب الشاكي ." الظهر والتعليق من الذراعين

يبدو أنها أنزلت به بهدف الحصول منه على اعترافات أو "والتي " لحقت به عمدا"لتي المعاملة السيئة ا
  ٨٥."معلومات

، خلصت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان إلى أن         كستيلو بتروزي وآخرين   وفي قضية 
أو معصوب العينين   " يوما ومثوله أمام المحكمة وهو       ٣٧ و ٣٦حبس الشخص المعني حبسا انفراديا لمدة       
   ٨٦.من االتفاقية) ٢ (٥يمثل في ذاته انتهاكا للمادة " مكمم الرأس ومكبل بالقيود أو مقيد اليدين

وخلصت المحكمة في نفس القضية إلى أن شروط الحبس التي تفرضها المحـاكم العسـكرية               
 من  ٥مادة  التي تنتهك ال  "  والحاطة بالكرامة  ةتشكل ضروبا من العقوبة القاسية والالإنساني     "على الضحايا   

تشـمل الحـبس    " ووفقا لألحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية فإن شروط االتهام           ٨٧.االتفاقية األمريكية 
في ] الضحايا المزعومون [ثم العمل القسري واألحكام التي سيقضيها       ...المستمر في زنزانة للسنة األولى    

 وأشارت المحكمة في مرافعتها إلى      ٨٨.الزنزانات االنفرادية التي يختارها مدير مصلحة السجون في بيرو        
العزل لمدة طويلة والحرمان من االتصاالت في حد ذاته عقوبة          "أحكامها القضائية والتي بمقتضاها يعتبر      

قاسية وغير إنسانية تضر بالسالمة النفسية والبدنية للشخص وتشكل انتهاكا لحـق أي محتجـز فـي أن                  
 طريقة اسـتثنائية للحـبس   االحتجاز االنفرادييعتبر "لمحكمة  ووفقا ل  ٨٩."تحترم كرامته المتأصلة كإنسان   

ويتسبب العزل عن العالم الخارجي     ’. نظرا لما ينطوي عليه من آثار خطيرة على األشخاص المحبوسين         
في معاناة معنوية ونفسية ألي شخص ويضعه في موقف ضعيف للغاية ويزيد من خطـر االعتـداءات                 

 فـي زنزانـة     وحبسه انفراديا ...عزل الشخص "ولذلك رأت اللجنة أن      ٩٠"’واألعمال التعسفية في السجن   
كله يشكل ضروبا من المعاملة القاسية أو ...وتقييد الزيارات له...صغيرة للغاية ال يدخلها الضوء الطبيعي

 وفيما يتعلـق باسـتعمال      ٩١."من االتفاقية األمريكية  ) ٢(٥ أو الحاطة بالكرامة بمقتضى المادة       ةالالإنساني
  : وة ضد المحتجزين، استشهدت المحكمة بمجموعة أحكامها القضائية والتي وفقا لهاالق

يعتبر أي استعمال للقوة بما يتجاوز أضيق الحدود الضرورية لكفالة حسن سلوك الشخص             "
.  من االتفاقية األمريكيـة    ٥ويشكل انتهاكا للمادة    ...المحتجز اعتداء على كرامة الشخص    

 التحقيق والصعوبات التي ال شك تواجهها مكافحة اإلرهـاب          وال يجب السماح لمقتضيات   
  ٩٢."بتقييد حماية حق الشخص في أن تحترم سالمته البدنية

                                                           
٨٣ Eur. Court HR, Case of Tomasi v. France, judgment of 27 August 1992, Series A, No. 241-A, p. 40, para. 10.  
  .١١٥، الفقرة ٤٢المرجع نفسه، الصفحة  ٨٤
٨٥ Eur. Court HR, Case of Aksoy v. Turkey, judgment of 18 December 1996, Reports 1996-VI, p. 2279, para. 64.  
٨٦ I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al. Case, judgment of May 30, 1999, Series C, No. 52, p. 218, para. 192.  
  .١٩٨، الفقرة ٢٢١ إلى ٢٢٠لمرجع نفسه، الصفحتان من  ٨٧
  .١٩٣، الفقرة ٢١٩المرجع نفسه، الصفحة  ٨٨
  .١٩٤، الفقرة ٢١٩المرجع نفسه، الصفحة  ٨٩
  .١٩٥، الفقرة ٢١٩المرجع نفسه، الصفحة  ٩٠
  .١٩٧، الفقرة ٢٢٠المرجع نفسه، الصفحة  ٩١
  . نفسهالمرجع نفسه، الموضع ٩٢
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 مـن الفصـل     ٢القسم  ولالطالع على ما يتعلق بمسألة التعذيب، انظر على وجه الخصوص           
  . من الفصل الحادي عشر٤والقسم الثامن 

 أو ةمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانييحظر في كل األوقات استعمال التعذيب وال
الحاطة بالكرامة، بما في ذلك أثناء وقت الحرب أو في أي حالة طوارئ عامة أخرى 

  .تهدد حياة األمة
يحظر أيضا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في مكافحة اإلرهاب 

  .والجريمة القاسية
سوء المعاملة للحصول على ال يجوز استعمال التعذيب أو غيره من ضروب 

  .معلومات أو اعترافات من المشتبه فيهم
يعتبر الحبس االنفرادي لمدة طويلة من قبيل سوء المعاملة التي يحظرها القانون 

 .الدولي حتى في حاالت الطوارئ

  

  الحق في معاملة إنسانية  ٥-٣
 مـن االتفاقيـة     ٢٧ مـن المـادة      ٢ال يجوز تعطيل الحق في معاملة إنسانية بمقتضى الفقرة          

يعامـل كـل    " التي تنص على أن      ٥ من المادة    ٢األمريكية لحقوق اإلنسان عندما تقرأ على ضوء الفقرة         
  ." اإلنسانشخص باالحترام الواجب للكرامة المتأصلة في حريتهمالذين قيدت 

يعامل جميع المحـرومين    " من العهد الدولي على أن       ١٠وحول نفس الموضوع، تنص المادة      
 ال يشار   ١٠على أن المادة    ." في الشخص اإلنساني  المتأصلة  ريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة      من ح 

غير أن اللجنة تعلن في التعليق      .  من العهد  ٤ من المادة    ٢إليها باعتبارها حقا ال يجوز تعطيله في الفقرة         
 الـدولي ال يجـوز إخضـاعه        العهد هنا يعبر عن معيار عام في القانون       " عن اعتقادها أن     ٢٩العام رقم   

للتعطيل، وهو ما تدعمه اإلشارة إلى الكرامة المتأصلة في شخص اإلنسان في ديباجة العهـد والصـلة                 
  ١٠.٩٣ و٧الوثيقة بين المادتين 

*****  
وقد ثبت مـثال    . ١٠ و ٧لم توضح اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بالتحديد الفرق بين المادتين           

 التي اشتكى فيها مقدم     ترينيداد وتوباغو سكتاس ضد   . سقضية   في   ١٠المادة   من   ١وقوع انتهاك للفقرة    
البالغ من ظروف احتجازه حيث لم تزد زنزانته عن تسعة أقدام في ستة أقدام ولم يكن بها أي تسهيالت                   

وكانت التهوية في الزنزانة غير     . إصحاحية وإنما زودت بدلو بسيط من البالستيك الستخدامه كمرحاض        
، وفي ظل عدم وجـود ضـوء        ) بوصات ٨×  بوصات   ٨(حيث كانت تتم من خالل فتحة صغيرة        كافية  

وبعـد تخفيـف    . طبيعي، كان المصدر الوحيد للضوء هو مصباح من الفلورسنت مضاء على مدار اليوم            
 عاما، كان على الشاكي أن يتقاسم زنزانة من نفس الحجم           ٧٥حكم اإلعدام الصادر ضده إلى السجن لمدة        

 سجينا، واضطر إلى النوم على األرض حيث لم يوجد في الزنزانة إال سرير              ١٢ و ٩ تراوح بين    مع عدد 
وحيث لم ترد أية تعليقات من الدولة الطرف، اعتمدت اللجنة على الوصف التفصيلي المقدم مـن                . واحد

طوت علـى    ومن بين القضايا األخرى الكثيرة التي ان       ٩٤).١(١٠الشاكي للتوصل إلى وقوع انتهاك للمادة       
 وهي قضية تعلقت أيضا بظروف      فريمانتل ضد جاميكا  . م قضية هناك   ١٠ من المادة    ١انتهاكات للفقرة   

                                                           
  ).أ (١٣، الفقرة ٢٠٥، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة األمم المتحدة،  ٩٣
الوثائق في وثيقة األمم المتحدة، ) ٢٠٠١يوليو / تموز١٦اآلراء المعتمدة في  (سكتاس ضد ترينيداد وتوباغو.س، ٨١٨/١٩٩٨البالغ رقم  ٩٤

  .٤- ٢ و٢-٢، الفقرتان ١١٢ باالقتران مع الصفحة ٤-٧، الفقرة ١١٧، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، مةالرسمية للجمعية العا
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وفشلت الدولة الطرف في دحض ادعاء الشاكي بحبسه في زنزانة مسـاحتها متـران              . االحتجاز الشنيعة 
شخاص اآلخـرين   وعزله عن األ  " قضاء معظم ساعات يقظته في الظالم     " ساعة يوميا و   ٢٢مربعان لمدة   

   ٩٥.في معظم األوقات وعدم السماح له بالعمل أو مواصلة تعليمه

يكفل لكل األشخاص المجردين من حريتهم حق أساسي في أن يعاملوا معاملة إنسانية 
  .في كل األوقات، بما في ذلك أثناء حاالت الطوارئ

ي ظروف يتضمن الحق في المعاملة اإلنسانية، من بين جملة أمور، أن تراعى ف
 .االحتجاز الكرامة اإلنسانية للمحتجزين

  

  الحق في عدم التعرض للرق واالستعباد  ٦-٣
المادتـان  (ال يجوز تعطيل الحق في عدم التعرض للرق واالستعباد بمقتضى العهد الـدولي              

دولي من العهد ال  ) ١ (٨على أن المادة    )). ١ (٤و) ٢ (١٥المادتان  (واالتفاقية األوروبية   )) ١ (٨و) ٢(٤
  ."الرق واالتجار بالرقيق بجميع صورهما "صراحةهي المادة الوحيدة التي تحظر 

 من االتفاقية األمريكية، ال يجوز تعطيل المادة        ٢٧ من المادة    ٢ومن ناحية أخرى، وفقا للفقرة      
 ككل، وهو ما يعني أن ما ال يجوز تعطيله ليس فقط حق الشخص في عدم إخضاعه للرق واالسترقاق                   ٦

  .تجار بالرقيق واالتجار بالنساء، بل وال يجوز إكراهه على السخرة والعمل اإللزاميواال
وتشمل المواد التي تحدد الحق في عدم الخضوع للسخرة والعمل اإللزامي، شأنها فـي ذلـك                

" السخرة والعمل اإللزامي  "شأن المواد التي تنظم الحق في الحياة، على أحكام تقييدية تستثني من تعريف              
اع معينة من العمل، مثل الخدمات التي تفرض في أوقات الطوارئ والخطر أو الكوارث التي تهـدد                 أنو

كما يمكن بطبيعة الحال فرضها في حاالت الطوارئ بالقدر الذي ينـدرج بـه العمـل        . مصلحة المجتمع 
مـن  ’ ٣’) ج) (٣ (٨لالطالع على نصوص األحكام ذات الصلة، انظر المادة         (المطلوب تحت هذه الفئة     

  ).من االتفاقية األوروبية) ج) (٣ (٤، والمادة )من االتفاقية األمريكية) ج) (٣ (٦العهد الدولي، والمادة 
 من اتفاقية حقوق الطفـل التـي ال         ٣٥ و ٣٤وتجدر اإلشارة كذلك إلى أنه بمقتضى المادتين        

 األطفال من االستغالل    تتضمن أي أحكام تتعلق بالتعطيل، يقع على الدول األطراف واجب قانوني بحماية           
منع اختطاف األطفال أو بيعهم أو االتجار بهم ألي غرض من األغراض أو             و"الجنسي واالنتهاك الجنسي    

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل      وهذه االلتزامات القانونية يعززها     ." بأي شكل من األشكال   
 كـانون  ١٨اإلباحية الذي دخل حيز النفاذ في    المواد  بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي         

  ٢٠٠٢.٩٦يناير /الثاني

يحظر بشدة الرق واالتجار بالرقيق واالسترقاق واالتجار بالنساء واألطفال في كل 
على (األوقات، بما في ذلك أثناء حاالت الطوارئ العامة التي تهدد حياة األمة 

  ).في األمريكتين(دد استقالل الدولة أو أمنها أو التي ته) المستويين العالمي واألوروبي
ولذلك يقع على الدول، حتى في حاالت النزاع المسلح أو فيما عداها من حاالت 

الطوارئ، واجب قانوني باتخاذ تدابير إيجابية لمنع هذه الممارسات غير القانونية 
 .والتحقيق فيها ومقاضاتها والمعاقبة عليها وكذلك تعويض الضحايا

                                                           
الوثائق الرسمية للجمعية ، في وثيقة األمم المتحدة، )٢٠٠٠مارس / آذار٢٤اآلراء المعتمدة في  (يكاافريمانتل ضد جام، ٥٢٥/١٩٥٥ البالغ رقم ٩٥

  .٣-٧، الفقرة ١٩، الصفحة )المجلد الثاني (A/55/40، العامة
 .htm.dopchild/2menu/html/ch.unhchr.wwwلمزيد من المعلومات عن البروتوكول االختياري، انظر موقع األمم المتحدة  ٩٦
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 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : ن في مجال إقامة العدلحقوق اإلنسا  ٧٥٦

  

الحق في عدم الخضوع للقوانين الرجعية ومبدأ عدم جواز المحاكمة            ٧-٣
  على ذات الجرم مرتين

  
  حظر القوانين الرجعية  ١-٧-٣

مـن  ) ١ (٧ من االتفاقية األمريكية والمـادة       ٩من العهد الدولي والمادة     ) ١ (١٥تكفل المادة   
عل أو امتناع عن فعل لـم يكـن وقـت           بأية جريمة بسبب ف   االتفاقية األوروبية حق الفرد في عدم إدانته        

ية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانـت سـارية           كما تحظر نفس األحكام فرض أ     . ارتكابه يشكل جريمة  
من العهد الـدولي    ) ١ (١٥وإضافة إلى ذلك، تكفل المادة      . المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة      

دان في االستفادة من أي عقوبة أخـف تصـدر بعـد             من االتفاقية األمريكية حق الشخص الم      ٩والمادة  
  .ارتكابه الجريمة

وعلى الرغم من أن حاالت األزمات تغري كثيرا بإصدار تشريعات رجعية من أجل التعامـل               
. على وجه الخصوص مع األعمال المستهجنة، فإن ذلك يحظره بشدة القانون الدولي لحقـوق اإلنسـان               

ضح، إذ يجب أن يكون في استطاعة الشخص أن يتوقـع فـي أي              والغرض من هذه القاعدة األساسية وا     
وقت، بما في ذلك أثناء حاالت الطوارئ، عواقب أي إجراء بعينه، بما في ذلك المقاضاة الجنائية الممكنة                 

وتنطوي أي حالة أخرى علـى      ). مبدأ التبصير بعواقب األمور قبل وقوعه     (وما يقترن بها من جزاءات      
وني بشكل غير محتمل في أي دولة يحكمها القانون ويفترض فيها احترام حقـوق              عدم توافر األمن القان   

  .اإلنسان
حاكمة ومعاقبة أي شخص علـى      م" من العهد الدولي تستثني      ١٥ من المادة    ٢على أن الفقرة    

لقانون التي تعتـرف بهـا   للمبادئ العامة   لأي فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا             
 من االتفاقية األوروبية على حكم مماثل تقريبا على الرغم          ٧ من المادة    ٢وتحتوي الفقرة   ." األممجماعة  

  ."جماعة األمم"وليس إلى " األمم المتمدنة"من أنه يشير إلى 
*****  

 فـي قضـية     ١٥ من المادة    ١خلصت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان إلى وقوع انتهاك للفقرة          
التي وجهت فيها اإلدانة إلى الضحية على أساس تطبيق قانون العقوبات بأثر             و واينبيرغر ضد أوروغواي  

وقد أدين الشاكي وحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات بمقتضى قانون العقوبات العسكري بسبب              . رجعي
" واستندت اإلدانة، في جملة أمور    ." في ظل ظروف متفاقمة للتآمر ضد الدستور      " "لجمعيات هدامة "انتمائه  

   ٩٧."عضو في حزب سياسي أنشئ بشكل قانوني أثناء استمرار العضوية"ى الزعم بأن الضحيةإل
*****  

من ) ١ (٧، رأت المحكمة األوروبية أن المادة       كوكيناكيس ضد اليونان   قضيةوفي حكمها في    
تجسد تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي يضر بالشخص المتهم ولكنها          "االتفاقية األوروبية ال تحظر فقط      

أيضا بشكل أعم المبدأ الذي يقضي بأن القانون وحده يمكن أن يحدد الجريمة ويفرض العقوبـة والمبـدأ                  
ويلزم عن  . القاضي بعد التوسع في تفسير القانون الجنائي بما يضر بالمتهم وذلك مثال عن طريق القياس              

حاالت التي يمكن فيها للفرد     ويتحقق هذا الشرط في ال    . ذلك أنه يجب تحديد الجريمة بوضوح في القانون       
أن يعرف من صياغة الحكم ذي الصلة وباالستعانة، عند اللزوم، بتفسير المحكمة لهـذا الحكـم، الفعـل                  

                                                           
ق الرسمية الوثائ، في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٧٨أكتوبر / تشرين األول٢٩اآلراء المعتمدة في  (واينبيرغر ضد أوروغواي R.7/28البالغ رقم  ٩٧

  .١٦ إلى ١٢، الفقرات من ١١٩ إلى ١١٨، الصفحتان من A/36/40، للجمعية العامة
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الغموض غير المعقول الذي تنطوي عليـه األحكـام          أي أن    ٩٨."واالمتناع الذي يجعله عرضة للمساءلة    
من االتفاقيـة   ) ١ (٧مع مقتضيات المادة     يتعارض أيضا     هو غموض  القانونية التي تجرم سلوكا معينا    

 المتهم وال يضره فإن ذلك ال يشكل        يفيدعلى أنه متى كان تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي          . األوروبية
   ٩٩."من االتفاقية) ١(٧انتهاكا للمادة 

 مـن  ١٥ من المادة ١ ليست في ذاتها مشمولة في الفقرة   التدابير الوقائية وعلى الرغم من أن     
من االتفاقيتين األمريكية واألوروبية على التوالي، يمكن في ظـروف          ) ١(٧ و ٩عهد الدولي أو المادتين     ال

 قضـية وخلصت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في       . ألغراض هذه األحكام  " عقوبة"خاصة أن تعتبر    
 علـى   ٧ من المادة    ١وفقا لمعنى الفقرة    " عقوبة"إلى أن أمر المصادرة يشكل       ولش ضد المملكة المتحدة   

 وكـان  ٧.١٠٠ من المادة ١الرغم من أن الحكومة اعتبرت أن ذلك كان إجراء وقائيا يتجاوز نطاق الفقرة    
وإضافة إلى ذلك   .  عاما ٢٠الشاكي قد أدين بجريمة مخدرات وحكم عليه في نهاية المطاف بالسجن لمدة             

 ١٠١. ارتكاب الشـاكي لجرائمـه     بعدأصدر قاضي المحاكمة أمر مصادرة بموجب قانون دخل حيز النفاذ           
وفي حالة عدم سداد المبلغ ذي الصلة، أصبح الشاكي عرضة ألن يقضي بعد ذلك حكما بالسـجن لمـدة                   

 ١٠٢.سنتين متتاليتين

  
  عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتينمبدأ  ٢-٧-٣

تضى  بشكل صريح إال بمق    عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين      لم يحظر تعطيل مبدأ     
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ولم يحظر بعد ذلك إال فيما يخص اإلجراءات الجنائية التي تنفذ فـي                 

  :من البروتوكول) ١ (٤ووفقا للمادة ).  لالتفاقية٧ من البروتوكول رقم ٤انظر المادة (نفس البلد 
 بها أو بـرئ     ال يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين            "

  ."نفس الدولةمنها بحكم نهائي وفقا للقانون ولإلجراءات الجنائية في 

إذا كان هناك دليل على وجـود وقـائع         "على أنه يجوز إعادة فتح اإلجراءات بشروط معينة         
جديدة أو إذا اكتشفت وقائع جديدة أو إذا كان هناك خلل أساسي في اإلجراءات السابقة مما يمكن أن يؤثر                   

  ).٧من البروتوكول رقم ) ٢ (٤المادة " (نتيجة القضيةعلى 
عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم وخلصت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان إلى أن مبدأ         

وكانت محكمة إقليمية نمساوية قد أدانت الشـاكي        . غرادينجر ضد النمسا   قضية قد انتهك مثال في      مرتين
. ة نتيجة اإلهمال أثناء قيادة سيارة وحكمـت عليـه بـدفع غرامـة             في أول األمر بالتسبب في وقوع وفا      

وإضافة إلى ذلك، قامت إحدى سلطات المقاطعات بفرض غرامة عليه بمقتضى قانون المـرور بسـبب                
 على أن المحكمة اإلقليمية خلصت إلى أن الشاكي لم يكن           ١٠٣.قيامه بقيادة سيارة وهو تحت تأثير الكحول      

ذي يمكن به اعتبار أن الشاكي قد تسبب في الوفاة نتيجة اإلهمال وهـو تحـت                يتعاطى الكحول بالقدر ال   
   ١٠٤.تأثير الكحول وفقا للمعنى المقصود في القانون الجنائي

                                                           
٩٨ Eur. Court HR, Case of Kokkinakis v. Greece, judgment of 25 May 1993, Series A, No. 260-A, p. 22, para. 52.  
٩٩ Eur. Court HR, Case of G. v. France, judgment of 27 September 1995, Series A, No. 325-B, p. 38, paras. 24-27.  
١٠٠ Eur. Court HR, Case of Welch v. the United Kingdom, judgment of 9 February 1995, Series A, No. 307-A, p. 14, para. 35.  
  .٩، الفقرة ٧المرجع نفسه، الصفحة  ١٠١
  .١٠ إلى ٩، الفقرتان من ٧المرجع نفسه، الصفحة  ١٠٢
١٠٣ Eur. Court HR, Case of Gradinger v. Austria, judgment of 23 Octboer 1995, Series A, No. 328-C, p. 55, paras. 7-9. 

104Ibid., p. 55, para. 8.  
  .٨، الفقرة ٥٥ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٤
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 من المادة ٧ كما هو وارد في الفقرة     عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين      وينطبق مبدأ   
 ٨ء بينما ال يتعلق الحكم المقابل الوارد في المـادة            من العهد الدولي على اإلدانة والبراءة على السوا        ١٤

  ."بحكم غير قابل لالستئناف"من االتفاقية األمريكية إال بالبراءة ) ٤(

ال يدان بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت لكل شخص الحق في أ
  .ارتكابه يشكل جريمة

انون الجنائي بأثر رجعي أنه على المستوى األوروبي، يعني أيضا حظر تطبيق الق
يجب تحديد الجريمة بوضوح في القانون وأنه ال يمكن التوسع في تفسير القانون 

  .الجنائي لغير مصلحة المتهم
يحظر القانون الدولي لحقوق اإلنسان أيضا تطبيق الجزاءات بأثر رجعي بما يضر 

  .بمصلحة الشخص المدان
ية والسياسية واالتفاقية األمريكية لحقوق يكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدن

المدان في االستفادة من العقوبة األخف الصادرة بعد  الشخص اإلنسان كذلك حق
  .ارتكابه الجريمة

 بموجب االتفاقية عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتينال يجوز تعطيل مبدأ 
قبة على ذات الجرم األوروبية لحقوق اإلنسان ويوفر هذا المبدأ حماية من المعا

  .مرتين فيما يتعلق باإلجراءات التي تنفذ في نفس الدولة
يجب كفالة هذه الحقوق بفعالية في كل األوقات، بما في ذلك في وقت الحرب أو في 

 .أي حالة طوارئ أخرى

  

  حق الشخص في االعتراف له بالشخصية القانونية  ٨-٣
، وهو حق ال يجوز تعطيله، تكفله المادتان        حق الشخص في االعتراف له بالشخصية القانونية      

ويتسم الحق في االعتـراف     .من االتفاقية األمريكية  ) ٢(٢٧ و ٣من العهد الدولي، والمادتان     ) ٢(٤ و   ١٦
بالشخصية القانونية بأهمية أساسية حيث إنه ال يعطي لكل شخص الحق في التمتع بالحقوق والواجبـات                

لحق في الدفاع عن حقوقه وحرياتـه أمـام المحـاكم الوطنيـة             فقط ولكنه يتيح أيضا للشخص المعني ا      
واألجهزة المختصة األخرى ويتيح له كذلك في كثير من الحاالت تقديم شكاوى إلـى هيئـات الرصـد                  

وهذا الطابع األساسي الذي يتسم به الحق في الشخصية القانونية باعتبارها شرطا الزما للتمتـع               . الدولية
  . تعترف به االتفاقية األمريكية وتضعه قبل الحق في الحياةبحقوق اإلنسان وممارستها

*****  
 من العهد الدولي، طلبت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان من مصر تقـديم             ١٦في سياق المادة    

معلومات عن الوضع القانوني للمسلمين الذين يتحولون إلى ديانة أخرى حيث يبدو أن هؤالء المسـلمين                
 في قضـية    ١٦ كما تم بحث المادة      ١٠٥.بموجب القوانين اإلسالمية  " ةلناحية القانوني  من ا  اتاًمويعتبرون أ "

ولـم تقبـل اللجنـة      . ضد األرجنتين كانت تتعلق بطفلة لشخصين كانا قد اختفيا وقامت ممرضة بتبنيها           
قد "االدعاء بأن حق الطفلة في الشخصية القانونية قد انتهك في هذه القضية حيث إن المحاكم األرجنتينية                 

 ومن ناحية أخرى، رأت لجنة ١٠٦."سعت إلى تحديد هويتها وأصدرت وثائق الهوية الخاصة بها وفقا لذلك     
                                                           

  .٣٠١، الفقرة ٥٧، الصفحة A/39/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٠٥
 أبريل/ نيسان٣اآلراء المعتمدة في  (فيكاريو. موناكو دي غاليسيو باألصالة عن نفسها وبالنيابة عن حفيدتها خ. ر.د، ٤٠٠/١٩٩٠البالغ رقم  ١٠٦

  .٢- ١٠، الفقرة ١٤، الصفحة )يالمجلد الثان (A/50/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٥
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االعتـراف  "البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان أن نقل أطفال األشخاص المختفين يمثل انتهاكا لحقهم فـي               
   ١٠٧. من االتفاقية األمريكية٣وفقا للمادة " بشخصيتهم القانونية

وال . ان الحق في كل األوقات في أن يعترف له بالشخصية القانونية أمام القانونلكل إنس
 .يجوز التذرع بأية ظروف أو معتقدات لتبرير فرض أي قيد على هذا الحق األساسي

  

  الحق في حرية الفكر والوجدان والدين  ٩-٣
يـة اعتنـاق    ال يجوز تعطيل حق كل فرد في حرية الفكر والوجدان والدين، بما في ذلك حر              

 تعطيل حرية   ز، بينما ال يجو   )٢ (٤ من العهد الدولي باالقتران مع المادة        ١٨المعتقدات، بمقتضى المادة    
  .من االتفاقية األمريكية) ٢ (٢٧ و١٢الوجدان والدين في األمريكتين بمقتضى المادتين 

ل مرة أخرى في    ونتناول في الفصل الثاني عشر جوهر هذه الحقوق ولذلك فلن نتناولها بالتحلي           
من االتفاقية  ) ٣ (١٢من العهد الدولي والمادة     ) ٣ (١٨على أنه ينبغي اإلشارة إلى أن المادة        . هذا السياق 

األمريكية تسمحان بفرض قيود معينة على حرية الشخص في المجاهرة بدينه أو معتقداته، وهـي قيـود                 
ات الخطيرة البد مـن احتـرام مبـدأ         ولكن حتى في حالة األزم    . مسموح بها أيضا في حاالت الطوارئ     

ضرورية لحماية السالمة   "وأن تكون   " مقررة بالقانون "الشرعية القانونية حيث يجب أن تكون هذه القيود         
 ولذلك  ١٠٨."لآلخرين) األساسية(العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق أو الحقوق والحريات             

في حرية الفكر والوجدان والدين ألي دواع أخرى، حتى في          يجب أال تفرض أي قيود على حق الشخص         
  ١٠٩.النزاعات المسلحة أو فيما عداها من حاالت األزمات الخطيرة

 زيجب ضمان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين في كل األوقات وال يجو
تعطيله بأي حال من األحوال بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

  .واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسانوالسياسية 
يجب عدم تحديد حق الشخص في المجاهرة بدينه ومعتقداته إال بأحكام التقييد العادية 

 .في وقت الحرب أو فيما عداها من حاالت الطوارئ العامة

  

حق الشخص في عدم جواز سجنه لمجرد عجزه عن الوفاء بـالتزام              ١٠-٣
  تعاقدي

مكفول بموجب  " أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي       سجن  "الحق في عدم جواز   
وفيمـا يتعلـق بغـابون،      . ٤ من المادة    ٢ من العهد الدولي وال يجوز تعطيله بمقتضى الفقرة          ١١المادة  

قلقها إزاء إيداع األشخاص في السجون بسبب الديون المدنية         "أعربت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان عن       
وقد أبلغت الدولة الطرف أنه يجب عليها أن تلغـي السـجن            ."  من العهد  ١١رقا للمادة   وهو ما يشكل خ   

                                                           
١٠٧ A study about the situation of minor children of disappeared persons who were separated from their parents and who are 

claimed by members of their legitimate families, in OAS doc. OEA/Ser.L/V/II.74, doc. 10, rev. 1, Annual Report of the Inter- 
American Commission on Human Rights 1987-1988, p. 340.  

  .  من االتفاقية األمريكية١٢ من المادة ٣ من العهد الدولي ولكنه ال يرد في الفقرة ١٨ من المادة ٣في الفقرة " األساسية"يرد مصطلح  ١٠٨
، )المجلد األول (A/56/40، سمية للجمعية العامةالوثائق الر للجنة المعنية بحقوق اإلنسان، وثيقة األمم المتحدة، ٢٩انظر أيضا التعليق العام رقم  ١٠٩

  .٧، الفقرة ٢٠٤الصفحة 
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 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : ن في مجال إقامة العدلحقوق اإلنسا  ٧٦٠

بإلغاء القانون الـذي يعاقـب      " كما استفسرت اللجنة عن سبب عدم قيام حكومة مدغشقر           ١١٠.بسبب الدين 
 وبعبارة أخرى، يجـب     ١١.١١١وهو ما يتنافى مع المادة      " بالسجن على العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي      

  .الة هذا الحق في جميع الدول في كل األوقات بغض النظر عن مرحلة تطور البلد المعنيكف

يجب على كل الدول في كل األوقات أن تكفل الحق في عدم السجن لمجرد العجز 
 .عن الوفاء بالتزامات تعاقدية، بما في ذلك في وقت الحرب أو الطوارئ العامة

  

  حقوق األسرة  ١١-٣
حة إلى عدم جواز تعطيل حقوق األسرة إال في االتفاقية األمريكية لحقوق            لم ترد إشارة صري   

األسرة هي  " فإن   ١٧ من المادة    ١ووفقا للفقرة   ). ١٧ باالقتران مع المادة     ٢٧ من المادة    ٢الفقرة  (اإلنسان  
ـ     ."  المجتمع، وتستحق حماية المجتمع والدولة     فيوحدة التجمع الطبيعية واألساسية      ادة كما تكفل هـذه الم

) ١٧ من المـادة     ٢الفقرة  " ( أن يتزوجوا ويؤسسوا أسرة    فيحق الرجال والنساء الذين بلغوا سن الزواج        "
الفقرة " ( رضاء كامال ال إكراه فيه     زواجهماال ينعقد أي زواج إال برضا الطرفين الموقع         "وتنص على أنه    

 تضـمن ف التدابير المناسبة التـي       تتخذ الدول األطرا   "وتقتضي هذه المادة كذلك بأن      ). ١٧ من المادة    ٣
 وفي حـال    الزواجللزوجين مساواة في الحقوق وتوازنا مالئما في المسؤوليات عند التزوج وخالل فترة             

 يعترف القانون بحقوق متساوية     "وأخيرا فإنها تنص على أن      ). ١٧ من المادة    ٤الفقرة  " (انحالل الزواج 
نطاق الزوجية واألوالد غير الشرعيين الـذين يولـدون          الذين يولدون ضمن     الشرعيينلكل من األوالد    

  ).١٧ من المادة ٥الفقرة " ( نطاق الزوجيةخارج
 من  ١٢ من العهد الدولي والمادة      ٢٣وعلى الرغم من أن حق األسرة كما هو وارد في المادة            

 من أجلـه    االتفاقية األوروبية لم يرد ما ينص على عدم جواز تعطيله، فمن العسير معرفة الغرض الذي              
كما أن الحقوق المقابلة لتلك     . يمكن أن يكون من الضروري تعطيل هذا الحق في حاالت الطوارئ العامة           

 من اتفاقية القضاء على     ١٦ من االتفاقية األمريكية تعترف بها أيضا المادة         ١٧الحقوق الواردة في المادة     
  .طيلجميع أشكال التمييز ضد المرأة وهي اتفاقية لم تنص على أي تع

تنص االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان على أنه ال يجوز تعطيل حقوق األسرة، بما 
برضائهم الكامل الذي ال إكراه فيه  أن يتزوجوا فيحق الرجال والنساء في ذلك 

 .وحقهم في تأسيس أسرة، وأنه يجب حماية هذه الحقوق في كل األوقات

  

  الحق في اسم  ١٢-٣
تفاقية األمريكية حق الشخص في أن يكون له اسم حيث تنص على أن              من اال  ١٨تكفل المادة   

وينظم القانون ). اسم أسرة والديه أو أحدهما (الكنيةفضال عن ) يعطى له( شخص الحق في اسم أول    لكل"
وأعربت لجنة البلدان األمريكية ."  أسماء مستعارة عند الضرورةباستعمالكيفية ضمان هذا الحق للجميع،     

                                                           
  .١٥، الفقرة ٤٤، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة األمم المتحدة،  ١١٠
  .٥٤٤، الفقرة ١٣٤ ، الصفحة A/46/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة األمم المتحدة،  ١١١
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نسان عن اعتقادها بأن أن األطفال القصر لآلباء المختفين قد حرموا بسبب انفصالهم عن آبائهم               لحقوق اإل 
  ١٨.١١٢من حقهم في هويتهم واسمهم بما يتنافى مع المادة 

ولم يرد نص صريح على الحق في االسم في العهد الدولي أو االتفاقية األوروبية ولكنه حـق                 
وال ترد في هذه االتفاقية أي أحكام تتعلق بتعطيل         . ة حقوق الطفل   من اتفاقي  ٨ و ٧معترف به في المادتين     

 من االتفاقية بوضوح فإن     ٣٨كما تشير المادة    "هذا الحق وأشارت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان إلى أنه          
تتعهد الدول  "من اتفاقية حقوق الطفل،     ) ١ (٣٨ وبموجب المادة    ١١٣."االتفاقية تسري في حاالت الطوارئ    

 بأن تحترم قواعد القانون اإلنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة              األطراف
  ."بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد

يجب في كل األوقات، بما في ذلك في وقت الحرب أو حاالت الطوارئ العامة 
كية األخرى، ضمان حق كل شخص في أن يكون له اسم بموجب االتفاقية األمري

 .لحقوق اإلنسان وحق كل طفل في أن يكون له اسم بموجب اتفاقية حقوق الطفل

  

  حقوق الطفل  ١٣-٣
 قاصر الحق في تدابير الرعايـة، التـي يتطلبهـا           لكل" من االتفاقية األمريكية     ١٩وفقا للمادة   

 اإلنسان أن نقل    وتعتبر لجنة البلدان األمريكية لحقوق    ."  كقاصر، من قبل عائلته والمجتمع والدولة      وضعه
 كما خلصت اللجنة إلى وقوع انتهاك لهذا الحكم ١١٤.األطفال من آبائهم المختفين يشكل انتهاكا لهذه المادة        

عندما قامت القوات المسلحة في بيرو بإبقاء األطفال القصر األربعة للرئيس السابق غارسيا رهن اإلقامة               
  ١١٥.الجبرية لعدة أيام

د الدولي حق الطفل في تدابير خاصة لحمايته، بما في ذلك الحق             من العه  ٢٤كما تكفل المادة    
ولم تـرد مـرة     . والحق في أن يعطى اسما والحق في اكتساب جنسية        " تسجيل كل طفل فور والدته    "في  

 تنص على عدم جواز تعطيل هذا الحق ولكن واجب توفير حماية خاصة للقاصرين              صريحةأخرى إشارة   
  .االضطرابات االجتماعيةيتسم بأهمية بالغة في أوقات 

ومن بين مختلف أحكام اتفاقية حقوق الطفل التي تفرض واجبات على الدول األطراف باتخاذ              
 التي تقتضي من الدول     ١٩تدابير خاصة لحماية األطفال، ينبغي اإلشارة على وجه الخصوص إلى المادة            

 ٣٤والمـادة   " ل العنف البدني والنفسي   كافة أشكا "األطراف اتخاذ كل التدابير المالئمة لحماية الطفل من         
 االسـتغالل   جميع التدابير المالئمة الوطنية والثنائية والمتعددة األطراف لمنـع        "التي تقتضي منها اتخاذ     

وبالنظر إلى أن اتفاقية حقوق الطفل ال تتضـمن أي حكـم يتعلـق              . الجنسي واالنتهاك الجنسي لألطفال   
وعلى أية حال فإن كل     . وقات، بما في ذلك في حاالت الطوارئ      بالتعطيل، يفترض أنها تسري في كل األ      

أشكال سوء المعاملة البدنية أو النفسية التي ترتكبها الدولة في حق الطفل أو التي تتغاضى عنها تنـدرج                  
  .تحت الحظر العام للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة

                                                           
١١٢  A study about the situation of minor children of disappeared persons who were separated from their parents and who are 

claimed by members of their legitimate families, in OAS doc. OEA/Ser.L/V/II.74, doc. 10, rev. 1, Annual Report of the Inter- 
American Commission on Human Rights 1987-1988, p. 340.  

  ).هـ(، الحاشية ٢٠٨، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة في وثيقة األمم المتحدة، ٢٩التعليق العام رقم  ١١٣
١١٤ A study about the situation of minor children of disappeared persons who were separated from their parents and who are claimed by members 

of their legitimate families, in OAS doc. OEA/Ser.L/V/II.74, doc. 10, rev. 1, Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 

1987-1988, p. 340.  
١١٥ Report No. 1/95, Case No. 11.006 v. Peru, 7 February 1995, in OAS doc. OEA/Ser.L/V/II.88, doc. 9 rev., Annual Report of 

the Inter-American Commission on Human Rights 1994, p. 101.  
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فل القاصر في تدابير تفرض االتفاقية األمريكية صراحة عدم جواز تعطيل حق الط
  .الحماية الخاصة

للطفل الحق في التمتع بالحماية الكاملة والفعالة لكل حقوقه التي ال يجوز تعطيلها، 
ويجب اتخاذ تدابير خاصة لحماية الطفل من كل أشكال سوء المعاملة واالستغالل في 

 .ىكل األوقات، بما في ذلك في وقت الحرب وفي حاالت الطوارئ العامة األخر

  

  الحق في الجنسية  ١٤-٣
و " لكل شخص الحق في جنسية ما     " من االتفاقية األمريكية،     ٢٠ من المادة    ٢ و ١وفقا للفقرتين   

."  إن لم يكن له الحق في أية جنسية أخـرى          أراضيهالكل شخص الحق في جنسية الدولة التي ولد على          "
 من حقـه    أوبصورة تعسفية من جنسيته     ال يجوز أن يحرم أحد      " على أنه    ٢٠ من المادة    ٣وتنص الفقرة   

من العهد ) ٣ (٢٤قارن المادة (وبموجب العهد الدولي، للطفل فقط الحق في اكتساب جنسية       ." في تغييرها 
  ).أعاله ١٣-٣والقسم الفرعي 

العالقة السياسية والقانونية   "وقد حددت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان الجنسية بأنها          
فرد بدولة معينة وتلزمه تجاهها بوشائج المواالة والوالء، وتجعل له الحق في التمتع بالحماية              التي تربط ال  

القانون الدولي يفرض بالفعل حدودا معينة على       " ومع ذلك ترى المحكمة أن       ١١٦."الديبلوماسية لتلك الدولة  
ة القانونيـة للدولـة وكـذلك       السلطات العامة التي تتمتع بها الدول وتفهم الجنسية اليوم بأنها تشمل الوالي           

  ١١٧."المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان
وباإلشارة إلى السلطات االستثنائية المخولة للرئيس الشيلي لتجريد المواطنين الشـيليين مـن             
جنسيتهم في حاالت الطوارئ أثناء الديكتاتورية العسكرية في حقبة السبعينات من القرن الماضي، أعلنت              

يكية لحقوق اإلنسان أنه بالنظر إلى أن جميع حاالت الطوارئ تعتبر حاالت عارضـة              لجنة البلدان األمر  
يكون من الممكن أو من الضروري اتخاذ تدابير مبرمـة تـؤثر   " أن ترى كيف    عبطبيعتها فإنها ال تستطي   

  ١١٨."على المواطن وعلى أسرته بقية حياتهما

ريكية ويجب لذلك ضمانه ال يجوز تعطيل الحق في اكتساب جنسية في االتفاقية األم
 .في كل األوقات

  

                                                           
١١٦ I-A Court HR, Castillo Petruzzi Case, judgment of May 30, 1999, Series C, No. 52, p. 182, para. 99.  
  .١٠١٠، الفقرة ١٨٣ نفسه، الصفحة المرجع ١١٧
١١٨ OAS doc. OEA/Ser.L/V/II.40, doc. 10, Inter-American Commission on Human Rights - Third Report on the Situation of 

Human Rights in Chile (1977), p. 80, para. 8.  
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  الحق في المشاركة في إدارة شئون الحكم  ١٥-٣
  : من االتفاقية األمريكية حق كل مواطن في٢٣تضمن المادة 

   ؛)أ) (١ (٢٣المادة  ( بواسطة ممثلين يختارون بحريةأوأن يشارك في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة  
 باالقتراع العام وعلى قدم المسـاواة بـين         دوريانتخابات نزيهة تجري     في ا  أن ينتخب  و يصوتأن   

   ؛)ب) (١ (٢٣ المادة  الحر عن إرادة الناخبينالتعبيرالناخبين وبالتصويت السري، وتضمن 
   .)ج) (١ (٢٣ المادة  تقلد الوظائف العامة في بلدهفرصةأن تتاح له، على قدم المساواة مع الجميع،  

علـى أسـاس السـن      "، يمكن تنظيم ممارسة هذه الحقوق فقط        ٢٣ المادة    من ٢ووفقا للفقرة   
."  المدنية والعقلية وقناعة القاضي المختص في دعوى جزائية        واألهليةوالجنسية والمسكن واللغة والثقافة     

 تعطيلهـا فـي   زويأتي إدراج الحق في المشاركة في إدارة شئون الحكم ضمن قائمة الحقوق التي ال يجو      
من االتفاقية األمريكية تعبيرا عن إيمان الدول األمريكية باألهمية األساسية بإقامة نظـام             ) ٢ (٢٧المادة  

 من  ٢٥وأما الحقوق المناظرة في المادة      . دستوري ديمقراطي بغرض الوفاء بمقتضيات حاالت الطوارئ      
 المحـدودة   وينطبق نفس الشيء علـى الحقـوق      . العهد الدولي فلم يرد ما ينص على عدم جواز تعطيلها         

  . لالتفاقية األوروبية١ من البروتوكول رقم ٣الواردة في المادة 

يجب ضمان الحق في المشاركة في إدارة شئون الحكم في األمريكتين في كل 
األوقات، بما في ذلك في حاالت الطوارئ العامة التي تهدد استقالل أو أمن الدول 

 .ناألطراف في االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسا

  

الحقوق التي ال يجوز تعطيلهـا والحـق فـي الحمايـة اإلجرائيـة                ١٦-٣
  والقضائية الفعالة

لكفالة الحماية الكاملة والفعالة للحقوق التي ال يجوز تعطيلها في حاالت الطوارئ، ال يكفـي               
 ولكن يجب أن تكون هذه الحقوق مصحوبة في كل األوقات بوسـائل           اشتراط عدم تعطيلها في حد ذاتها،       

 وفي التعليـق العـام      .انتصاف داخلية فعالة متاحة لضحايا االنتهاكات المزعومة التي تقع لتلك الحقوق          
  : من العهد الدولي، أعلنت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن٤ على المادة ٢٩رقم 

 صراحة بعدم جـواز     ٤ من المادة    ٢من المتأصل في حماية الحقوق التي تعترف الفقرة         "
ه البد من كفالتها بضمانات إجرائية، وأن يشمل ذلـك فـي معظـم األحـوال                تعطيلها أن 

 بأي حال من األحـوال إخضـاع أحكـام العهـد المتعلقـة              زوال يجو . ضمانات قضائية 
وال . بالضمانات اإلجرائية لتدابير التي قد تتحايل عن حماية الحقوق التي ال يجوز تعطيلها            

من شأنها االنتقاص من الحقـوق غيـر القابلـة           بطريقة يكون    ٤ اللجوء إلى المادة     زيجو
 من العهد بكاملها، البد ألي      ٦وهكذا مثال، بالنظر إلى عدم جواز تعطيل المادة         . للتعطيل

محاكمة مفضية إلى فرض عقوبة اإلعدام أثناء حالة الطوارئ أال تتنافى مع أحكام العهد،              
  ١١٩."١٥ و١٤بما في ذلك كل مقتضيات المادتين 

  : بمبدأ الشرعية القانونية وحكم القانون، أعلنت اللجنة أنوفيما يتعلق
 من العهد، تستند إلى مبدأي      ٤الضمانات المرتبطة بالتعطيل، كما تجسدها المادة        -١٦"

وبالنظر إلى وجـود عناصـر      . الشرعية القانونية وحكم القانون المتأصل في العهد ككل       
                                                           

  .١٥، الفقرة ٢٠٦، الصفحة )المجلد األول( A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١١٩
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 القانون الدولي لحقوق اإلنسـان      معينة للحق في محاكمة منصفة مكفولة صراحة بموجب       
أثناء النزاع المسلح، فإن اللجنة ال ترى أي مبرر لتعطيل هذه الضمانات أثنـاء حـاالت                

وترى اللجنة أن مبدأي الشرعية القانونية وحكم القانون يشـترطان احتـرام            . الطوارئ
حكمـة   وال يجـوز إال لم     .المقتضيات األساسية للمحاكمة المنصفة أثناء حالة الطوارئ      

ومن أجل حماية   . ويجب احترام قرينة البراءة   . قضائية أن تحاكم الشخص وتدينه بجريمة     
الحقوق غير القابلة للتعطيل، يجب أال يكون قرار الدولة الطرف بشأن تعطيل العهد سـببا           
في تقليص الحق في اللجوء إلى القضاء لتمكين المحكمة من البت بدون تأخير في شرعية               

  ١٢٠."االحتجاز

*****  
من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان مـن قائمـة         ) ٢ (٢٧باإلضافة إلى ما تتضمنه المادة      

مطولة بالحقوق التي ال يمكن تعطيلها بأي حال من األحوال، فإنها تنص علـى عـدم جـواز تعطيـل                    
األحكـام  وهذه العبارة التي تتسم بأهمية خاصة فـي         ." الحقوقالضمانات القضائية الالزمة لحماية تلك      "

 ١٩٦٩القضائية لمحكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان أقرها مؤتمر البلدان األمريكية المتخصص لعام 
   ١٢١.تلبية القتراح الواليات المتحدة األمريكية

الحقوق غير القابلة للتعطيـل،     " الضمانات القضائية الالزمة لحماية   "وبخصوص معنى عبارة    
  :ية إلى أنأشارت محكمة البلدان األمريك

.  يتم وضعها لحماية أو لكفالة أو لتأكيد التمتع بحق أو ممارسـة ذلـك الحـق                تالضمانا"
والدول األطراف ليست فقط ملزمة باالعتراف بحقوق وحريات األشـخاص واحترامهـا،            
ولكنها ملزمة أيضا بحماية وكفالة ممارسة تلك الحقوق والحريات بواسـطة الضـمانات             

، أي من خالل التدابير المالئمة التي تكفل في كل الظروف فعاليـة             )١-١المادة  . (المعنية
  ١٢٢."تلك الحقوق والحريات

لحماية الحقـوق التـي ال      ’ األساسية’التمييز فيما يتعلق بوسائل االنتصاف القضائية       "على أن   
زمـة  الال’ األساسـية ’والبد للضمانات القضـائية     . يجوز تعليقها يتفاوت تبعا للحقوق المعرضة للخطر      

لضمان الحقوق التي تتناول السالمة البدنية لشخص اإلنسان أن تختلف بالضرورة عن الضمانات التـي               
 ويلزم عن ذلك أن وسائل      ١٢٣."تسعى مثال إلى حماية الحق في اسم والذي هو أيضا حق ال يجوز تعطيله             

بيعـي وفعـال    هي التي تضـمن بشـكل ط      ) "٢ (٢٧وفقا لمعنى المادة    " األساسية"االنتصاف القضائية   
الممارسة الكاملة للحقوق والحريات التي تحميها هذه المادة والتي يكون إنكارها أو تقييـدها سـببا فـي                  

  : ومع ذلك١٢٤."تعريض التمتع بها للخطر
’ قضـائية ’ويشير مصطلح   .  كذلك قضائية فحسب، بل    أساسيةيجب أال تكون الضمانات     "

وينطوي هذا المفهوم   .  حماية تلك الحقوق   إلى وسائل االنتصاف القضائية القادرة حقا على      
على مشاركة فعالة من هيئة قضائية مستقلة ومحايدة تتمتع بسلطة تمرير التدابير القانونية             

  ١٢٥."المعتمدة في حالة الطوارئ

                                                           
  .، والتشديد مضاف١٦، الفقرة ٢٠٦ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٠
١٢١  OAS doc. OEA/Ser.K/XVI/1.2, Conferencia Especializada Inter-Americana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 

7-22 de noviembre de 1969, Actas y Documentos, p. 448.  
١٢٢  I-A Court HR, Advisory Opinion OC-8/87 of January 30, 1987, Habeas Corpus in Emergency Situations (arts. 27(2), 25(1) 

and 7(6) American Convention on Human Rights), Series A, No. 8, pp. 40-41, para. 25.  
  .٢٨، الفقرة ٤١ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٣
  .٢٩، الفقرة ٤٢المرجع نفسه، الصفحة  ١٢٤
  .، والتشديد مضاف٣٠، الفقرة ٤٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٥
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 ٧و  ) ١ (٢٥وهكذا كان على المحكمة أن تقرر ما إن كانت الضمانات الواردة في المـادتين               
لحماية الحقوق غيـر القابلـة      ’ أساسية’التي تعد   ’ الضمانات القضائية ’ن بين   تعتبر م "من االتفاقية   ) ٦(

  :من االتفاقية األمريكية على ما يلي) ١ (٢٥ وتنص المادة ١٢٦."للتعطيل
 إلى محكمة مختصـة     - فعال آخر  لجوء أو أي    -لكل إنسان الحق في لجوء بسيط وسريع      "

 بها في دستور دولتـه أو       المعترف لحماية نفسه من األعمال التي تنتهك حقوقه األساسية       
 أشخاص يعملون أثناء تـأديتهم      االنتهاكقوانينها أو في هذه االتفاقية، حتى لو ارتكب ذلك          

  ."واجباتهم الرسمية

  :على أن) ٦ (٧وتنص المادة 
 تفصل، دون إبطاء، فـي      مختصةلكل شخص يحرم من حريته حق الرجوع إلى محكمة          "

. تأمر باإلفراج عنه إذا كان توقيفه أو احتجازه غير قـانوني           احتجازه، و  أو توقيفهقانونية  
 التي تجيز قوانينها لكل من يعتقد أنه مهدد بالحرمان من حريتـه أن              األطرافوفي الدول   
 مختصة لكي تفصل في قانونية ذلك التهديد، ال يجـوز أن يقيـد هـذا                محكمةيرجع إلى   
  ."التدابيرعنه حق االستفادة من هذه  ذي المصلحة أو من ينوب فطرولل. يلغىالتدبير أو 

تعتبر عن الوضع اإلجرائي    "، خلصت المحكمة إلى أن هذه المادة        )١ (٢٥وفيما يخص المادة    
، وهو وسيلة انتصاف بسيطة وفورية الغرض منها هو حماية كل الحقوق            ’ حق الحماية ’المعروف باسم   

أنه يمكن تطبيقها   "وعليه فإن من الجلي     ." فاقيةالمعترف بها في دساتير وقوانين الدول األطراف وفي االت        
بوصفها حقوقا ال يجوز تعطيلها     ) ٢ (٢٧كذلك على الحقوق التي وردت اإلشارة إليها صراحة في المادة           

" حـق الحمايـة   "ليست سوى عنصر واحد من الوضع المسمى        ) ٦ (٧ والمادة   ١٢٧."في حاالت الطوارئ  
 في حماية حق الشخص في الحياة       المثول أمام القضاء  ق بأهمية    وفيما يتعل  ١٢٨).١ (٢٥الذي تكفله المادة    

  :والسالمة البدنية، أعلنت المحكمة أنه
 لكي يحقق المثول أمام القضاء الغرض المرجو منه، وهو التحديد القضائي لشرعية             -٣٥"

االحتجاز، يلزم مثول الشخص المحتجز أمام قاض أو محكمة مختصة بالوالية القضـائية             
ا يؤدي المثول أمام القضاء دورا حيويا في كفالة احترام حياة الشخص وسالمته             وهن. عليه

البدنية ومنع اختفائه أو عدم الكشف عن مكان احتجازه وحمايته من التعـذيب أو غيـره                
  . أو الحاطة بالكرامةةالمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنساني

ص في هذه القارة في العقود األخيرة،  ويدعم هذه النتيجة وقائع تجارب بعض األشخا-٣٦
وبخاصة حاالت االختفاء والتعذيب والقتل التـي ارتكبتهـا أو تغاضـت عنهـا بعـض                

وقد أثبت هذه التجربة مرارا أن الحق في الحياة وفـي المعاملـة اإلنسـانية               . الحكومات
  ١٢٩."معرض للتهديد كلما علق جزئيا أو كليا الحق في المثول أما القضاء

 من بين وسائل    ’وحق الحماية ’الحق في المثول أمام القضاء      أن  "تخلصت المحكمة   ولذلك اس 
) ٢ (٢٧ تعطيلها بموجب المـادة      راالنتصاف القضائية التي تعد أساسية لحماية مختلف الحقوق المحظو        

  ١٣٠."والتي، فضال عن ذلك، تعمل على صون الشرعية القانونية في المجتمع الديمقراطي
 من االتفاقية، حكمت المحكمة كذلك بأن عدم وجود وسيلة     ٢٥ من المادة    ١وفيما يخص الفقرة    

ويجب . فعالة لالنتصاف من أي انتهاك يقع ألي حق مكفول بموجب االتفاقية هو في ذاته انتهاك لالتفاقية               
                                                           

  .٣١، الفقرة ٤٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٦
  .٣٢، الفقرة ٤٣ إلى ٤٢ المرجع نفسه، الصفحتان من ١٢٧
  .٣٤، الفقرة ٤٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٨
  .٣٦ إلى ٣٥، الفقرتان من ٤٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٩
  .، والتشديد مضاف٤٢، الفقرة ٤٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٠
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ومتى ثبت أنها وهمية بسبب الظروف العامة السائدة في البلد، بل           " فعالة حقا "أن تكون وسيلة االنتصاف     
 وفـي الظـروف العاديـة، فـإن هـذه           ١٣١."في الظروف الخاصة لقضية معينة، فهي ال تعتبر فعالة        و

  :على أن المحكمة ترى أنه." تنطبق على جميع الحقوق المعترف بها في االتفاقية"االستنتاجات 
مهما كان نطاقهـا أو مسـماها فـي القـانون           -يجب أن نفهم أيضا أن إعالن حالة الطوارئ       "

مكن أن يستتبع قمع أو وقف سريان الضمانات القضائية التي تقتضيها االتفاقية من الـدول                ال ي  -الداخلي
  ١٣٢."األطراف لحماية الحقوق التي ال تخضع للتعطيل أو التعليق في حالة الطوارئ

 ٨مفهوم اإلجراءات القانونية الواجبة الوارد في المـادة         "وفضال عن ذلك، ترى المحكمة أن       
أن يفهم بأنه ينطبق أساسا على كل الضمانات القضائية المشار إليهـا فـي االتفاقيـة                من االتفاقية ينبغي    

 باالقتران مـع    ٨ وعند قراءة المادة     ١٣٣." من االتفاقية  ٢٧األمريكية حتى أثناء التعليق الذي تحكمه المادة        
  من االتفاقية) ٢ (٢٧ و٢٥و) ٦ (٧المادتين 

 الواجبة ال يمكن تعليقها في الحاالت االستثنائية  فإننا نستنتج أن مبادئ اإلجراءات القانونية     "
ألنها شروط الزمة لكي تعتبر المؤسسات اإلجرائية التي تحكمهـا االتفاقيـة ضـمانات              

وتنطبق هذه النتيجة بمزيد من الوضوح على الحق في المثول أمام القضاء وحق             . قضائية
  ١٣٤."تخضع للتعطيلالحماية الذين ال غنى عنهما لحماية حقوق اإلنسان التي ال 

  :وأشارت المحكمة في فقرة توجز استنتاجاتها األساسية بشأن مسألة الضمانات القضائية إلى أن
الضمانات القضائية األساسية لحماية حقوق اإلنسان غير الخاضعة للتعطيـل بمقتضـى            "

من االتفاقية هي تلك الضمانات التي تشير إليها االتفاقيـة صـراحة فـي              ) ٢ (٢٧المادة  
 وعلـى ضـوء المبـادئ       ٨عند النظر إليهما في إطار المادة       ) ١ (٢٥و  ) ٦( ٧لمادتين  ا

المعلنة فيها وكذلك الضمانات الالزمة لصون حكم القانون حتى في الحاالت االسـتثنائية             
  ١٣٥."التي تنشأ عن تعليق الضمانات

ي خلصت فيهـا     الت نييرا أليغريا وآخرين  وطبقت هذه المعايير التفسيرية فيما بعد على قضية         
 المكفول بموجب   في المثول أمام القضاء   المحكمة إلى أن بيرو قد أضرت بثالث أشخاص بانتهاكها للحق           

وفي هـذه   . من االتفاقية األمريكية  ) ٢ (٢٧فيما يتعلق بالحظر المنصوص عليه في المادة        ) ٦ (٧المادة  
تا إلى تعليق ضمني إلجـراءات      تحولت سيطرة ووالية القوات المسلحة على سجن سان بوتيس        "القضية،  

 بموجب المراسيم العليا التي فرضت حالة الطـوارئ وحالـة المنطقـة العسـكرية               المثول أمام القضاء  
وأقيمـت  .  وأسفر إخماد حالة شغب في السجن المعني عن وفاة العديد من نزالء السـجن              ١٣٦.المحظورة
.  وسجينين آخرين اختفيا في أعقاب الشـغب        أليغريا - نيابة عن السيد نييرا    المثول أمام القضاء  إجراءات  

 مقدمي االلتماس لم يثبتوا تعرض زمالئهـم لالختطـاف   أنومع ذلك، لم يلتفت إلى أمر اإلحضار بحجة        
أحداثا من هذا القبيل تخرج عن نطـاق         "وأن المحاكم العسكرية قد قامت بإجراء تحقيق في الحادث          وأن

  ١٣٧."المثول أمام القضاء إجراءات نصوص

                                                           
١٣١  I-A Court HR, Advisory Opinion OC-9/87 of October 6, 1987, Judicial Guarantees in States of Emergency (arts. 27(2), 25 

and 8 of the American Convention on Human Rights), Series A, No. 9, p. 33, para. 24.  
  .٢٥، الفقرة ٣٤ إلى ٣٣ المرجع نفسه، الصفحتان من ١٣٢
  .٢٩، الفقرة ٣٥ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٣
  .٣٠، الفقرة ٣٥ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٤
  .٣٨، الفقرة ٣٩ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٥
١٣٦  I-A Court HR, Neira Alegría et al. Case, judgment of January 19, 1995, OAS doc. OAS/Ser.L/V/III.33, doc. 4, Annual Report 

of the Inter-American Court of Human Rights 1995, p. 60, para. 84.  
 I-A Court HR, Suárez  من االتفاقية األمريكية، انظر أيضا٢٥و) ٦(٧وبخصوص انتهاك المادتين . ٧٩، الفقرة ٥٩ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٧

Rosero case, judgment of November 12, 1997, Series C, No. 35, pp 72-75, paras. 57-66.  
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 القانون الدولي لحقوق اإلنسان يجب ضمان مبدأ الشرعية القانونية وحكم القانون في
العهد (في كل األوقات، بما في ذلك في حاالت الطوارئ العامة التي تتهدد حياة األمة 

ويعني  .)االتفاقية األمريكية(أو أمن أو استقالل الدولة ) الدولي واالتفاقية األوروبية
 سلوك الدولة واألفراد على السواء في النظام الدستوري الذي ذلك أن القانون ينظم

  . تراعى فيه حقوق اإلنسان وحرياته األساسية
. البد من توفير الحماية الكاملة للحقوق غير القابلة للتعطيل في حاالت الطوارئ

سبل انتصاف داخلية وتحقيقا لهذه الغاية يجب على الدول في كل األوقات أن توفر 
يح للضحايا المزعومين الدفاع عن حقوقهم أمام المحاكم الداخلية أو غيرها  تتفعالة

وال يجوز اتخاذ أي تدابير تقييدية، بغض النظر عن . من السلطات المستقلة والمحايدة
  .قانونيتها، لتقويض كفاءة تلك السبل

 حق مطلق بمقتضى العهد الدولي والحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة ه
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الحاالت التي قد تسفر فيها اإلجراءات الجنائية 

ويجب أن تراعي تلك التدابير في كل األوقات جميع . عقوبة اإلعدامعن فرض 
 من العهد والتي ال يجوز كذلك ١٤الضمانات اإلجرائية الواجبة الواردة في المادة 

طبيعة الحال أال تتنافى مع حظر القانون ويجب أيضا ب. تعطيلها في أية ظروف
  . من العهد١٥الجنائي الرجعي المحدد في أحكام عدم التعطيل الواردة في المادة 

على المستوى األمريكي، يجب أن تكون تدابير االنتصاف الداخلية الالزمة لكفالة 
المثول الحق في ، مثل قضائيالتمتع الكامل بالحقوق غير القابلة للتعطيل ذات طابع 

 تمبادئ اإلجراءا ويجب أن تحترم اإلجراءات المعنية ،أمام القضاء وحق الحماية
 كذلك تعطيل هذه المبادئ بأي حال من األحوال بموجب زوال يجو. القانونية الواجبة

 .االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان

  

 الحقوق القابلة للتعطيل وشرط الضرورة القصوى  .٤

من االتفاقية األوروبية مبـدأ التناسـب       ) ١ (١٥من العهد الدولي والمادة     ) ١ (٤تضع المادة   
الصارم الذي يعني أنه في حاالت الطوارئ العامة التي تهدد حياة األمة يجوز للدولة غيـر المتقيـدة أن                   

 ١قـرة   وبموجب الف ." في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع     "تتخذ تدابير تخالف التزاماتها القانونية فقط       
بالقـدر  " من االتفاقية األمريكية، يجوز للدولة المعنية أن تتخذ تدابير من هذا القبيل فقـط                ٢٧من المادة   

 ٢٧على أن تحديد عنصر المدة فـي المـادة          ."  تقتضيهما ضرورات الوضع الطارئ    اللذينوخالل المدة   
ـ           )٠١ ل شـرط الضـرورة   ، كما هو موضح أدناه، ال يضيف أي شيء جوهري لما ينطوي عليـه بالفع

  كلتـا  وأخيرا، تنص . من االتفاقية األوروبية  ) ١ (١٥من العهد والمادة    ) ١(٤الصارمة الوارد في المادة     
 والمادة واو من الميثاق االجتمـاعي األوروبـي         ١٩٦١ من الميثاق االجتماعي األوروبي لعام       ٣٠المادة  
على أضيق الحـدود التـي يتطلبهـا        "ية  على أنه يجب أن تقتصر أي تدابير تقييد       ) المنقح (١٩٩٦لسنة  
  ."الوضع
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  النهج التفسيري العام  ١-٤
  

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ١ (٤المادة  ١-١-٤
شرطا أساسيا ألي تدابير    "الحظت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن مبدأ التناسب الصارم يعد           

حالة الطوارئ ونطاقها الجغرافي ونطاقها المـادي وأي تـدابير          بمدة  "وأنه شرط يرتبط    ." تخالف العهد 
ومن الواضح أن تعطيل بعض االلتزامـات المترتبـة         . أخرى للتعطيل يلتجأ إليها بسبب حالة الطوارئ      

بموجب العهد يختلف عن التحديدات أو القيود المسوح بها حتى في األوقات االعتيادية بموجب العديد من                
ن االلتزام بقصر أي تعطيل على أضيق الحدود التي يتطلبها الوضـع يبـرز مبـدأ                على أ . أحكام العهد 

  : وإضافة إلى ذلك، تشير اللجنة إلى أن١٣٨."التناسب المشترك بين سلطات التعطيل وسلطات التقييد
مجرد التعطيل المسوح به لحكم معين والذي قد تبرره في حد ذاته مقتضيات الوضـع ال                "

أن التدابير المحددة المتخذة أيضا بمقتضى التعطيـل هـي فـي            يغني عن اشتراط إثبات     
وسوف يكفل ذلك من الناحية العملية أن كل حكم من أحكـام            . الحدود التي يتطلبها الوضع   

  ١٣٩."العهد، مهما كانت شرعية تعطيله، ينطبق تماما على سلوك الدولة الطرف

ال يمكن أن   ) ٢ (٤واردة في المادة    وإضافة إلى ذلك، فإن قائمة الحقوق غير القابلة للتعطيل ال         
 إلثبات جواز التعطيل غير المحـدود       بالضدتبرر، حتى في حالة وجود خطر يهدد حياة األمة، االحتجاج           

االلتزام القانوني بأن تقتصر كل حاالت التعطيل علـى أضـيق           "للحقوق غير الواردة في هذا الحكم ألن        
راف واللجنة على السواء واجب إجراء تحليل دقيق بموجب         الحدود التي يتطلبها الوضع يحدد للدول األط      

  ١٤٠."كل مادة من مواد العهد استنادا إلى تقييم موضوعي للحالة الفعلية
ويتضح من هذه العبارة أن اللجنة ستقوم بإجراء تقييمها الخـاص للضـرورة القصـوى ألي      

، وهـي   للي سيلفا وآخـرين   يالندينقضية  وبذلك تؤكد اللجنة الرأي المعتمد في       . تدابير تقييدية يتم اتخاذها   
وعلى الرغم من أن وقائع تلـك القضـية   . القضية التي نظرت فيها اللجنة في السنوات األولى من عملها      

التي تعلقت بفرض قيود شديدة على الحقوق السياسية ألفراد جماعات سياسية معينة لم تبحث في نهايـة                 
ت اللجنة بحثا افتراضيا للضـرورة الصـارمة للتـدابير           من العهد، فقد أجر    ٤المطاف بمقتضى المادة    

   ١٤١.المطعون فيها على افتراض وجود حالة طوارئ في أوروغواي
وأثارت اللجنة في مختلف المناسبات الشكوك حول مسألة عدم التعارض مع شرط التناسـب              

بـالغ  "ا أعربت عن    ومثال ذلك أنه  . الصارم عند النظر في التقارير الدورية المقدمة من الدول األطراف         
بأن تعيد الحكومة   "وأوصت  " قلقها الستمرار حالة الطوارئ في إسرائيل والتي بدأ سريانها منذ االستقالل          

النظر في ضرورة التجديد المستمر لحالة الطوارئ بغرض التضييق قدر المستطاع من نطاقها وانطباقها              
جنة على وجه الخصوص إلى أن بعض المواد        وأشارت الل ." اإلقليمي وما يقترن بذلك من تعطيل للحقوق      

في أضيق الحدود التي يتطلبهـا      " تعطيلها بأي حال من األحوال وأن بعضها يجوز تعطيله فقط            زال يجو 
 ووجهت انتقادات ألسبانيا والمملكة المتحدة، من بين بلدان أخرى، بسـبب إطالتهمـا ألمـد                ١٤٢."الوضع

في حالة أسبانيا، ساور اللجنة قلق، على سبيل المثال، إزاء          و. تدابير الطوارئ وإفراطهما في استخدامها    
 من الدستور وإزاء الظروف التـي       ٥٥ من المادة    ٢تعليق حقوق اإلرهابيين المشتبه فيهم بموجب الفقرة        "

                                                           
  .٤، الفقرة ٢٠٣، الصفحة ) المجلد األول (a/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة في وثيقة األمم المتحدة، ٢٩ التعليق العام رقم ١٣٨
  . المرجع نفسه١٣٩
  .٦، الفقرة ٢٠٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٤٠
الوثائق الرسمية للجمعية ، وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨١أبريل / نيسان٨اآلراء المعتمدة في  (الندينيللي سيلفا وآخرون. ي،  R.8/34 البالغ رقم ١٤١

  .٤-٨، الفقرة ١٣٣ ، الصفحة A/36/40، العامة
  .٣٠٧، الفقرة ٤٧ ، الصفحة A/53/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٤٢
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وأما في حالة المملكة المتحدة، فقد أعربت اللجنة عن قلقهـا إزاء            ." أثارت ما يعتبر تشريع طوارئ دائم     
 الشـمالية،   أيرلنـدا فـي   " فرطة التي تتمتع بها الشرطة بموجب قوانين مكافحة اإلرهـاب         السلطات الم "
تدابير الطوارئ الكثيرة وتطـاول     "و." والقواعد غير المقيدة الستعمال األسلحة النارية من جانب الشرطة        "

   ١٤٣."أمد تطبيقها
 ألي تدابير   اني والمادي المكاني والزم وتبين هذه األمثلة القليلة اهتمام اللجنة الواضح بالمدى         

  .طوارئ تتخذها الدول األطراف
  

  من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان) ١ (٢٧المادة  ٢-١-٤
، رأت محكمـة البلـدان      المثول أمام القضاء في حاالت الطوارئ     في رأيها االستشاري بشأن     

  :األمريكية لحقوق اإلنسان أنه
تتناول مختلف الحاالت وبالنظر، فضال عن      ] اقيةمن االتف ) [١ (٢٧بالنظر إلى أن المادة     " 

الحدود التي  "ذلك، إلى أن التدابير التي قد تتخذ في أي من هذه الطوارئ البد أال تتجاوز                
، فمن الواضح أن ما قد يسمح به في حالة طوارئ بعينها قـد ال يكـون                 "يتطلبها الوضع 

يتخذ من تدابير للتعامـل     وفضال عن ذلك، تعتمد مشروعية ما       . مشروعا في حالة أخرى   
على طبيعة الطوارئ   ) ١ (٢٧مع كل واحدة من الحاالت الخاصة المشار إليها في المادة           

  ١٤٤."وشدتها وانتشارها وسياقها الخاص وعلى التناسب المقابل ومعقولية التدابير

عامل  أداة مرنة للت٢٧وبعبارة أخرى يعتبر الحق في اللجوء إلى تدابير التعطيل بموجب المادة 
ويلزم عن ذلك أن تعطيل  . مع حاالت الطوارئ بغرض العودة باألوضاع في المجتمع إلى الحالة الطبيعية          

المواد التي ال يمكن أن تساعد على استعادة السالم والنظام والديمقراطية يعد غيـر مشـروع بموجـب                  
  .االتفاقية

األمريكيـة كـذلك أن     وفي الرأي االستشاري المشار إليه أعاله، أعلنـت محكمـة البلـدان             
وأن أي  " يجب تحديدها بدقة في قرار إعالن حالـة الطـوارئ         "اإلجراءات التي تتخذها السلطات العامة      

يعتبر أيضا غير مشروع برغم وجـود حالـة         "إجراء يتعدى الحدود المطلوبة للتعامل مع حالة الطوارئ         
حة تعليق الضمانات بدون االلتزام      وأشارت المحكمة بعد ذلك إلى أنه، بالنظر إلى عدم ص          ١٤٥."الطوارئ

  بالشروط السالفة الذكر، 
يلزم عن ذلك أن التدابير المحددة المنطبقة على الحقوق والحريات المعلقة قد ال              ...-٣٩"

ويقع هذا االنتهاك مثال إذا خرقت التدابير المتخذة        . تشكل أيضا انتهاكا لتلك المبادئ العامة     
 أو إذا تجاوزت الحدود الزمنية المعينة أو إذا كـان مـن             النظام القانوني لحالة الطوارئ   

الواضح أنها غير منطقية أو غير ضرورية أو غير متناسبة أو إذا أسيء استعمال السلطة               
  .أو انتهك في اعتماد تلك التدابير

 وإذا كان األمر كذلك، فيلزم عن ذلك أنه من المقبول تماما للنظام القضـائي القـائم                 -٤٠
تقل في أي نظام يخضع لحكم القانون أن يمارس رقابة على مشـروعية تلـك               بذاته والمس 

التدابير عن طريق التحقق، مثال، مما إن كان االحتجاز القائم على أساس تعليق الحريـة               

                                                           
  ).المملكة المتحدة (٤١١، الفقرة ١٠٢، والصفحة )أسبانيا (١٨٣، الفقرة ٤٥، الصفحة A/46/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة المتحدة، وثيقة األمم ١٤٣
١٤٤  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 Convention on Human Rights), Series A, No. 8, p. 39, para. 22.  
  .٣٨، الفقرة ٤٦ المرجع نفسه، الصفحة ١٤٥
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وفي هذا السياق يكتسـب  . الشخصية ال يتنافى مع التشريع المصرح به في حالة الطوارئ       
   ١٤٦."دا بالغ األهميةالحق في المثول أمام القضاء بعدا جدي

  
  من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان) ١(١٥المادة  ٣-١-٤

بحثت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان اتساق تدابير التعطيل مع الشرط الذي يقضي بـأن              
فيما يتعلـق باسـتعمال سـلطات االعتقـال         " في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع     "تكون هذه التدابير    

هامش عـريض   " على أنه وفقا لألحكام القضائية الخاصة بالمحكمة، ينبغي إتاحة           ١٤٧. الخاصة واالحتجاز
حالة طوارئ عامة تهدد حياة     "للسلطات الوطنية ليس فقط لتقرير ما إن كانت الدولة تواجهها           " من التقدير 

   ومع ذلك،١٤٨."طبيعة ونطاق التعطيل الالزم لتفاديها"بل وكذلك للبت في " األمة
، من بين جملة أمـور    وللمحكمة أن تقرر،    . تع الدول المتعاقدة بسلطة مطلقة للتقدير     ال تتم "

وهكـذا فـإن الهـامش      . األزمة" أضيق الحدود التي تتطلبها   "ما إن كانت الدول قد تعدت       
وفي الوقت ذاته، يجب علـى المحكمـة عنـد          ...الداخلي للتقدير يقترن بإشراف أوروبي    

ام المالئم للعوامل ذات الصلة من قبيل طبيعـة الحقـوق           ممارسة إشرافها أن تولي االهتم    
  ١٤٩."المتأثرة بالتعطيل والظروف المفضية إلى حالة الطوارئ ومدة هذه الحالة

 خاصا لألسانيد المقدمة من الحكومـات لصـالح         االوقت الذي تولي فيه المحكمة اهتمام     في  و
التعطيل، تقوم المحكمة في الواقع بالبحث تفصيليا، كما سنبين أدناه، في مسـألة الضـرورة المزعومـة                 

  . لتدابير التعطيل، بما في ذلك مسألة الضمانات ضد االنتهاك

لبها اإلنسان أضيق الحدود التي يتطيجب أال يتجاوز تعطيل االلتزامات بحقوق 
" مع مقتضيات الوضع"ويعني ذلك أنه البد للتدابير ذات الصلة أن تتناسب . الوضع

  .من حيث التطبيق اإلقليمي ومحتواها المادي ومدة سريانها
 تعتبر تدابير التعطيل التي تتجاوز شرط الضرورة القصوى غير مشروعة وينبغي 

  .وقات االعتياديةالحكم عليها في ضوء المعايير القانونية المنطبقة في األ
هيئات الرصد الدولية لها حق وعليها واجب في إجراء تقييم مستقل خاص بها 

  . القصوى ألي تدابير تقييدية تتخذها الدول األطرافةللضرور
" بهامش تقدير عريض"تتمتع الدول المتعاقدة في االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 

عنية، وهو رغم ذلك هامش تقدير مصحوب في تقدير الضرورة القصوى للتدابير الم
 .بإشراف أوروبي

  

                                                           
  .٤٠ إلى ٣٩، الفقرتان من ٤٦ المرجع نفسه، الصفحة ١٤٦
١٤٧ Eur. Court HR, Case of Ireland v. the United Kingdom, judgment of 18 January 1978, Series A, No. 25, p. 79, para. 211.  
١٤٨  Eur. Court HR, Case of Ireland v. the United Kingdom, judgment of 18 January 1978, Series A, No. 25, p. 79, para. 207; Eur. 

Court HR, Case of Brannigan and McBride v. the United Kingdom, judgment of 26 May 1993, Series A, No. 258-B, p. 49, para. 
43; and Eur. Court HR, Case of Aksoy v. Turkey, Judgment of 18 December 1996, Reports 1996-VI, p. 2280, para. 68.  

١٤٩  Eur. Court HR, Case of Brannigan and McBride v. the United Kingdom, judgment of 26 May 1993, Series A, No. 258-B, pp. 49-
50, para. 43; and Eur. Court HR, Case of Aksoy v. Turkey, Judgment of 18 December 1996, Reports 1996-VI, p. 2280, para. 68.  
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  الحق في تدابير انتصاف فعالة  ٢-٤
 مـن   ٢٥ من المادة    ٣ أن الفقرة    ٢٩تشير اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في التعليق العام رقم          

  ."م العهدتقتضي من الدولة الطرف في العهد أن توفر سبل تظلم فعالة من أي انتهاك ألحكا"العهد الدولي 
 ٢وال يرد هذا الشرط في قائمة األحكام غير القابلة للتعطيل المنصوص عليها في الفقرة               "

بل وإذا قامت   .  ولكنها تشكل التزاما متأصال في العهد ككل بموجب المعاهدة         ٤من المادة   
الدولة الطرف، أثناء حالة طوارئ، وفي أضيق الحدود التي يتطلبهـا الوضـع، بإدخـال               

على األداء العملي لإلجراءات التي تنظم سبل االنتصاف القضائية أو غيرها من            تعديالت  
سبل االنتصاف، فالبد للدولة الطرف أن تتقيد بااللتزام األساسي المترتب عليها بموجـب             

  ١٥٠." من العهد لتوفير وسيلة انتصاف فعالة٢ من المادة ٣الفقرة 

سبل انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات حقوق      وبعبارة أخرى، تظل الدولة ملزمة قانونا بتوفير        
اإلنسان، بمن فيهم األشخاص الذين يقعون ضحايا للتطبيق المفرط أو غير السليم لتدابير الطوارئ، حتى               
في الحاالت التي تخلص فيها الدولة الطرف إلى وجود خطر يتهدد حياة األمة ويقتضي تعطيل التزاماتها                

  .المترتبة عليها بموجب العهد
لعدم وجود ضمانات وسبل انتصاف فعالة لألفراد أثناء حاالت         "لك أعربت اللجنة عن قلقها      وبذ

تحدد في التشريع سبل انتصاف فعالـة       "في غابون وأوصت بأنه ينبغي على الدولة الطرف أن          " الطوارئ
ة فـي    وشددت اللجنة أيضا على أن األحكام الدستورية والقانوني        ١٥١."تكون سارية أثناء حاالت الطوارئ    

   ١٥٢." من العهد٤ينبغي أن تكفل قيام المحاكم برصد التقيد بالمادة "كولومبيا 
 أعلنت محكمة البلـدان     ،الضمانات القضائية في حاالت الطوارئ    وفي رأيها االستشاري حول     

التي ينبثق منها االشتراط العام الذي      ) ١ (٢٧األمريكية في معرض تعليقها على تدابير التعطيل أن المادة          
بضرورة وجود وسيلة مالئمة لمراقبة التدابير المتخذة في أي حالة طوارئ حتى تتناسـب مـع                "قضي  ي

  ١٥٣."االحتياجات وحتى ال تتعدى الحدود الصارمة التي تفرضها االتفاقية أو التي تنبثق عنها
أن إعـالن  "وفيما يخص الحقوق التي تعلق أو تعطل، قررت المحكمة بما ال يدع مجاال للشك        

 ال يمكن أن يستتبع قمع أو وقف سريان         -مهما كان نطاقها أو مسماها في القانون الداخلي       -الطوارئحالة  
وبعبارة أخـرى،   ." الحقوق] تلك[الضمانات القضائية التي تقتضيها االتفاقية من الدول األطراف لحماية          

مكـن إخضـاعها    البد من صون الضمانات القضائية األساسية لفعالية الحقـوق والحريـات التـي ال ي              "
  ١٥٤."للتعطيل

*****  
 أدناه مسألة الضمانات ضد فرط أو إسـاءة اسـتعمال تـدابير             ٣-٤وسوف نتناول في القسم     

الطوارئ على المستوى األوروبي نظرا الرتباطها الوثيق بشرط الضرورة الصارمة الستعمال سـلطات             
  .االعتقال واالحتجاز الخاصة

                                                           
  .١٤، الفقرة ٢٠٦، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٥٠
  .١٠، الفقرة ٤٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٥١
  .٣٠١، الفقرة ٤٩ إلى ٤٨، الصفحتان من )المجلد األول (A/52/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٥٢
١٥٣  I-A Court HR, Advisory Opinion OC-9/87 of October 6, 1987, Judicial Guarantees in States of Emergency (arts. 27(2), 25 

and 8 of the American Convention Human Rights), Series A, No. 9, p. 31, para. 21.  
 ,I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al. Case, judgment of May 30؛ ٣٩، الفقرة ٣٩ والصفحة ٢٥، الفقرة ٣٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٥٤

1999, Series C, No. 52, pp. 215-216, para. 186.  
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الطوارئ التزامها القانوني بتوفير تدابير على الدول أن تنفذ بالكامل في حاالت 
داخلية فعالة للتظلم من انتهاكات حقوق اإلنسان التي لم تعطل، بما في ذلك الحقوق 

  .غير القابلة للتعطيل التي يجب ضمانها في كل األوقات
على الدول في حالة التجائها إلى تعطيل التزاماتها المترتبة عليها بمقتضى معاهدات 

ان أن توفر تدابير انتصاف فعالة بغرض تقدير الضرورة الصارمة حقوق اإلنس
 .لتدابير الطوارئ ولمنع وقوع انتهاكات عموما وفي أي قضية معينة على السواء

  

  الحق في الحرية والصالحيات الخاصة لالعتقال واالحتجاز  ٣-٤
يوعا للتصـدي   يعتبر استعمال الصالحيات الخاصة لالعتقال واالحتجاز أحد أكثر الوسائل ش         

ويمكن في بعض األحيان أن تكون هذه التدابير بعيدة المدى حيث قد تشـمل القضـاء                . لحاالت األزمات 
على المراجعة القضائية لمشروعية اإلجراء المتخذ وكذلك االحتجاز أو االعتقال لمدة طويلـة ممـا قـد                 

 تهم منسوبة إلـيهم أمـام       يتسبب في حرمان األشخاص المجردين من حريتهم من إمكانية النظر في أي           
ومن وجهة النظر القانونية ال يوجد اتساق في        . محكمة مستقلة ومحايدة تطبق الضمانات القانونية الواجبة      

الوضع على المستوى الدولي حيث يبدو في ظاهر األمر أن المحكمة األوروبية مستعدة لتجاوز ما ذهبت                
مة البلدان األمريكية لحقـوق اإلنسـان فـي اسـتبعاد           إليه اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أو لجنة ومحك       

على أن التطورات القانونية في هذا الصدد قد تسير نحو اتبـاع            . المراجعة القضائية في أوقات األزمات    
  . نهج أكثر اتساقا

*****  
بأي حـال مـن     "أعلنت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان صراحة أنه ال يجوز للدول األطراف            

 من العهد لتبرير انتهاك القانون اإلنساني أو القواعد القطعية للقانون الدولي            ٤رع بالمادة   األحوال أن تتذ  
 وكما الحظنا في القسم الفرعي السـابق فـإن          ١٥٥."من خالل الحرمان التعسفي من الحرية     …وذلك مثال 

لزم عـن   وي. اللجنة أعلنت بنفس الحسم أن الحق في وسيلة تظلم فعالة يجب صونه أثناء حالة الطوارئ              
لهم حق في وسـيلة     " في حاالت الطوارئ التي تهدد حياة األمة      "ذلك أن األشخاص المجردين من حريتهم       

وبعبارة أخرى، البد لتدابير االنتصاف القانونية،      . تظلم فعالة للطعن في مشروعية االعتقال أو االحتجاز       
سألة المهمة كانت اللجنة أكثـر      وبخصوص هذه الم  . ، أن تتاح فعليا في كل األوقات      أوامر اإلحضار مثل  

وهو االسم الذي كانت    (وضوحا في ردها على لجنة األمم المتحدة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات             
  :المتعلق باقتراح وضع مشروع بروتوكول اختياري ثالث للعهد) تعرف به آنذاك

رض قيود على الحق    إن اللجنة مقتنعة بأن الدول األطراف تدرك عموما أنه ينبغي عدم ف           "
وإضافة إلى ذلك، ترى اللجنة     .  في حاالت الطوارئ   المثول أمام القضاء وحق الحماية    في  

 عنـدما تفهمـان     ٩ من المادة    ٤ و ٣أن وسائل االنتصاف المنصوص عليها في الفقرتين        
واللجنة، إذ تضـع ذلـك فـي        .  هي وسائل متأصلة في العهد ككل      ٢باالقتران مع المادة    

عتقد بوجود خطر كبير في أن مشروع البروتوكول االختياري الثالث المقترح           اعتبارها، ت 
 من  ٩قد يدعو الدول األطراف ضمنا إلى االعتقاد بأن لها حق في التحلل من أحكام المادة                

وبذلك قـد   . العهد أثناء حاالت الطوارئ إذا لم تصدق على البروتوكول االختياري الثالث          

                                                           
  .١١، الفقرة ٢٠٥، الصفحة )المجلد األول (A/56/49، الوثائق الرسمية للجمعية العامةحدة،  وثيقة األمم المت١٥٥
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ير مستحب في االنتقاص من حماية األشخاص المحتجزين        ينطوي البروتوكول على أثر غ    
  ١٥٦."أثناء حاالت الطوارئ

ويتضح بجالء من مختلف تصريحات اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن الضمانات 
 يجب إنفاذها بفعالية في كل األوقات، بل وفي حاالت ٩ من المادة ٤ و٣الواردة في الفقرتين 

 يقدم "وتشمل هذه الضمانات على وجه الخصوص الحق في أن. الطوارئ التي تهدد حياة األمة
الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا 

حرم من حريته بالتوقيف أو "وحق كل شخص ) ٩ من المادة ٣الفقرة " (مباشرة وظائف قضائية
صل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، الرجوع إلى محكمة لكي تف] في [االعتقال

ولالطالع على ). ٩من المادة  ٤الفقرة " (وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غير قانوني
حقوق اإلنسان واالعتقال واالحتجاز السابق "تفسير هذه األحكام، انظر الفصل الخامس المعنون 

  ."للمحاكمة واالحتجاز اإلداري
*****  

 يتعلق بحماية الحق في الحرية واألمن بمقتضى االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، فإن             وفيما
في وقت  "الوضع القانوني واضح بالنظر إلى أنه، في حالة استخدام سلطات استثنائية للتوقيف واالحتجاز              

، لكل شخص   "هانسواهما من الحاالت الطارئة التي تهدد استقالل الدولة أو أم         الحرب أو الخطر العام أو      
الحق في المثول أمام القضاء والحـق فـي         خاضع لها حق غير مشروط في وسيلة تظلم فعالة في شكل            

من االتفاقية، لحماية الحقوق التي ال يمكن تعطيلها وفقا         ) ١ (٢٥و  ) ٦ (٧كما تكفلهما المادتان    . الحماية
ف واالحتجاز االستثنائية هي نفسها مسموح      وإذا كانت سلطات التوقي   .  من االتفاقية  ٢٧ من المادة    ٢للفقرة  

 من االتفاقية فالبد كذلك من توافر تدابير انتصاف فعالة لألشـخاص            ٢٧ من المادة    ١بها بموجب الفقرة    
  . المجردين من حريتهم لتمكينهم من الطعن في موافقة التدابير المعنية لشرط الضرورة الصارمة

*****  
حكمة األوروبية لحقـوق اإلنسـان سـلطات التوقيـف          وعلى المستوى األوروبي، قبلت الم    

 الشمالية، بـدون  أيرلنداواالحتجاز االستثنائية البعيدة المدى، بما في ذلك االعتقال، فيما يتعلق بالحالة في             
، معقـدة ولـن      ضد المملكة المتحدة   أيرلنداوتعتبر هذه القضايا، مثل قضية      . إمكانية المراجعة القضائية  

  .فصل إال ملخصا موجزا للمسائل القانونية التي أثارتها تلك القضايانتناول في هذا ال
 خلصت المحكمة إلى أن السلطات االستثنائية الممنوحة لوزراء الدولة بموجب لوليس وفي قضية

من االتفاقية  ) ٣(ج و ) (١ (٥ تعتبر منافية للمادة     ١٩٤٠لسنة  ) التعديل(قانون الجرائم المرتكبة ضد الدولة      
ينفذ بغرض عرضه علـى السـلطة القانونيـة         ’لم  "ة ألن احتجاز السيد لوليس لمدة خمسة أشهر         األوروبي
 ووفقـا   ١٥٧.بموجب تلك األحكـام   ’ في غضون مدة معقولة   ’والواقع أنه لم يحاكم أثناء احتجازه       ’ المختصة

ام بتقديم كل ينطوي على التز) "٣(و) ج)(١(٥المقصود من المادة " المعنى الواضح والطبيعي"للمحكمة، فإن 
 إلى قاض للنظر في مسألة      )ج) (١(شخص موقوف أو محتجز في أي من الظروف المشار إليها في الفقرة             

 وحيث إن السيد لوليس لم يقدم في أي وقـت مـن             ١٥٨."حرمانه من الحرية أو للبت في موضوع الدعوى       
 من االتفاقية ولذلك قررت     ٥دة  األوقات إلى المحاكمة ألي من هذين الغرضين فإن احتجازه يعد انتهاكا للما           

 من االتفاقية، إلـى     ١٥ من المادة    ١المحكمة بحث ما إن كان هذا االنتهاك يمكن أن يستند، بموجب الفقرة             
  .١٩٥٧ في عام أيرلنداالسائد في " في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع"مبررات 

                                                           
ويرد أيضا الجزء األول . ١٢٠، المرفق السادس، الصفحة )المجلد األول (A/49/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة انظر وثيقة األمم المتحدة، ١٥٦

، الصفحتان من )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة ولكن في الحاشية؛ انظر ،٢٩من هذا التصريح في التعليق العام رقم 
  . ’١’، الحاشية ٢٠٩ إلى ٢٠٨
١٥٧ Eur. Court HR, Lawless Case (Merits), judgment of 1 July 1961, Series A, No. 3, p. 53, para. 15.  
  .١٤، الفقرة ٥٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٥٨
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ى عدم وجود أي وسيلة     وبعد االطالع على وقائع وحجج أطراف القضية، خلصت المحكمة إل         
االحتجاز اإلداري لألفـراد المشـتبه فـي اعتـزامهم          "وعليه فإن   . أخرى يمكن بها التعامل مع الوضع     

 واسـتبعدت المحكمـة     ١٥٩."، رغم خطورته، إجراءا تقتضيه الظـروف      بداالمشاركة في أنشطة إرهابية     
  :الوسائل التالية في التعامل مع حالة الطوارئ

  ؛"أيرلنداي ال يساعد على كبح جماح الخطر المتعاظم الذي يهدد جمهورية تطبيق القانون العاد" 
  ؛"المحاكم الجزائية العادية أو حتى المحاكم الجزائية االستثنائية أو المحاكم العسكرية" 
جمع األدلة الالزمة إلدانة األشخاص المتورطين فـي أنشـطة الجـيش الجمهـوري األيرلنـدي                " 

بسـبب الطـابع العسـكري والسـري        "ية تكتنفها صعوبات بالغـة      وهي عمل " والجماعات المنشقة 
  ؛"واإلرهابي الذي تتسم به هذه الجماعات والخوف الذي أثارته بين السكان

 الشمالية واقتصـار أنشـطتها فـي        أيرلنداقيام هذه الجماعات بتنفيذ أنشطتها بشكل رئيسي داخل         " 
بر الحدود كان عائقا إضافيا لجمـع أداة          تقريبا على التحضير لهجمات مسلحة ع       أيرلنداجمهورية  

  ؛"كافية
إغالق الحدود كان سيؤدي إلى تبعات بالغة الخطورة للسـكان ككـل بمـا يتجـاوز مقتضـيات                  " 

  ١٦٠."الوضع
 كان  ١٩٤٠لسنة  ) المعدل(قانون الجرائم المرتكبة ضد الدولة      "والحظت المحكمة بعد ذلك أن      

: وهذه الضمانات هـي   ." ساءة تنفيذ نظام االحتجاز اإلداري    مرهونا بعدد من الضمانات الرامية إلى منع إ       
اإلشراف المستمر عليه من البرلمان وإنشاء لجنة احتجاز مؤلفة من عضو واحد من قوات الـدفاع                ) ١(

يحيل قضيته إلى تلك اللجنة التي      " أن   ١٩٤٠يمكن للشخص المحتجز بمقتضى قانون عام       ) ٢(وقاضيين؛  
يمكن للمحاكم العادية أن    ) ٣(؛  "ح اإلفراج عن الشخص المعني، ملزما للحكومة      يعتبر رأيها، إذا كان لصال    

 وأخيرا، أعلنت الحكومة على المأل أنها سـتفرج عـن أي            ١٦١."تجبر لجنة االحتجاز على تنفيذ وظائفها     "
تعهد باحترام الدستور والقانون وعدم االشتراك في أي نشاط غيـر           "شخص محتجز بموجب القانون إذا      

  ١٦٢".قانوني
 االحتجاز بدون محاكمة طبقا لقـانون       يبدو"وخلصت المحكمة إلى أنه، رهنا بتلك الضمانات،        

ورأت .  مـن االتفاقيـة    ١٥وفقا لمعنى المادة    "  إجراءا في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع       ١٩٤٠عام  
ورة المحكمة كذلك أن اإلجراء المعني، كما هو مطبق على السيد لـوليس، لـم يتجـاوز مبـدأ الضـر                   

  ١٦٣.الصارمة
 حـول    ضد المملكـة المتحـدة     أيرلنداوأثيرت تساؤالت مشابهة بعد ذلك بسنوات في قضية         

 أيرلندامختلف الصالحيات المعقدة التي استخدمتها المملكة المتحدة للتجريد من الحرية بدون محاكمة في              
) التوقيـف  (١١ من المـادة     ١والفقرة  ) التوقيف (١٠الشمالية والتي استندت أسسها القانونية إلى المادة        

) الحبس المؤقت واالحتجاز  (وقانون اإلرهاب   ) االعتقال (١٢والمادة  ) االحتجاز (١١ من المادة    ٢والفقرة  
وبدون الخـوض فـي تفاصـيل هـذه         ). التوقيف والحبس المؤقت واالحتجاز   (وقانون أحكام الطوارئ    

                                                           
  .، والشديد مضاف٣٦، الفقرة ٥٨المرجع نفسه، الصفحة  ١٥٩
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه١٦٠
  .٣٧، الفقرة ٥٨ االمرجع نفسه، الصفحة ١٦١
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه١٦٢
ولة الهوية، على الرغم من أن هيئة المحكمة كانت مجه. ، والتشديد مضاف٣٨ إلى ٣٧، الفقرتان من ٥٩ إلى ٥٨ المرجع نفسه، الصفحتان من ١٦٣

 أعضاء أن ٦ أعضاء في مقابل ٨وفي اللجنة رأت أغلبية من . فقد انقسمت النتيجة اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان التي تعاملت من قبل مع القضية
لالطالع على فتوى و. وتوفر آراء األقلية حججا مفيدة لزيادة فهم تعقيدات قضية لوليس. االحتجاز اإلداري كانت تقتضيه بشدة متطلبات الوضع

 .Eur. Court HR, Lawless Case, Series B, 1960-1961, pp. 113-156اللجنة، انظر 
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في ارتكـاب   " اشتباه"ألشخاص مع عدم وجود      تسمح بتوقيف ا   ١٠السلطات، ينبغي اإلشارة إلى أن المادة       
تستخدم في بعض األحيان السـتجواب      "وكانت  " من أجل صون السالم والحفاظ على النظام      "جريمة فقط   

يضـر  ’أو نشاط   /و" جريمة"وتشترط المواد األخرى االشتباه في      ." الشخص المعني عن أنشطة اآلخرين    
إال علـى األفـراد     " اإلرهاب وقانون أحكام الطوارئ       ولم يطبق قانون   ١٦٤."بصون السالم أو حفظ النظام    

المشتبه في تورطهم في ارتكاب أو محاولة ارتكاب أي عمل إرهابي، أي استعمال العنف تحقيقا لغايـات                 
  ١٦٥."سياسية أو لتنظيم أشخاص بغرض اإلرهاب

 ٥وخلصت المحكمة عموما إلى أن التدابير المطعون فيها قد انتهكت أحكام المـادة              
 لم تنفذ عمليات االحتجـاز بغـرض        )١(على التوالي حيث    ) ٤ (٥و) ٣ (٥و) ٢(٥و) ج) (١(

 لم يبلغ األشخاص المعنيين في العادة       )٢(تقديم المحتجز للمحاكمة أمام سلطة قانونية مختصة؛        
بـدون  "  تشـريع الطـوارئ    ذكر لهم بشكل عام أن التوقيف يتم بمقتضى       ] ولكن[بأسباب توقيفهم   
دون ’لم تنفذ التدابير المطعون فيها بغرض تقديم األشخاص المعنيين           ")٣(يل أخرى؛   تزويدهم بأي تفاص  

 بـل لـم يتمتـع األشـخاص الموقوفـون أو            )٤(؛  "’السلطة القانونية المختصة  ’للمحاكمة أمام   ’ إبطاء
ر في أثناء سـي  أو في اإلفراج عنهم     ’ تقديمهم للمحاكمة خالل مدة معقولة    ’إال بحق أقل في     "المحتجزون  

طعن أمـام المحكمــة     ’لم يتمتع األشخاص المعنيون بأي حق في تقديم          ")٥(؛   "اإلجراءات القضـائية 
 غيـر   م إن كـان حبســه     م، ولتأمر بإطالق سـراحه   م أقصـر مهلة في شـرعية حبسـه     فيلتفصل  
  ١٦٦"."’مشروع

 ١قـرة    يمكن تبريرها بموجب الف    ٥وعند بحث ما إن كانت تلك االنتهاكات التي وقعت للمادة           
 من االتفاقية األوروبية، نظرت المحكمة أوال فيما إن كان من الضروري الحرمـان مـن                ١٥من المادة   

وثانيا، عدم الوصول بالضمانات إلى المستوى المحدد في        .  ١٥ من المادة    ١الحرية بما يتنافى مع الفقرة      
  ٥.١٦٧ من المادة ٤ إلى ٢الفقرات من 

المملكة المتحدة لم تتجاوز حدود     "، خلصت المحكمة إلى أن      ٥ من المادة    ١وفيما يتعلق بالفقرة    
عندما رأت أن الحرمـان مـن الحريـة         ) ١ (١٥هامش التقدير المتروك للدول المتعاقدة بمقتضى المادة        

 ومـن   ١٦٨."١٩٧٥مارس  / حتى آذار  ١٩٧١أغسطس  /خارج نطاق القانون كان ضروريا اعتبارا من آب       
، إلى  ١٩٧٣فبراير  / شباط ٥نائية كان موجها أساسا، بل وحصرا قبل        المفهوم أن ممارسة السلطات االستث    

 ومـا   ١٩٧١أغسـطس   /كانت تشكل في آب   ...الجيش الجمهوري األيرلندي باعتباره قوة عسكرية سرية      
بعده خطرا بالغا وبعيد المدى على السالمة اإلقليمية للملكة المتحدة ومؤسسات  األقاليم الستة وحياة سكان                

 إلى موجة واسعة من العنف والتخويف، أصبح لحكومة         أيرلنداالنظر إلى تعرض جمهورية     وب...المقاطعة
 الشمالية والحكومة البريطانية، بعد تطبيق الحكم المباشر تتمتع، حق معقول في اعتبار أن التشريع               أيرلندا

ير تتجاوز نطاق   االعتيادي ال يوفر موارد كافية للحملة ضد اإلرهاب وأن ثمة حاجة إلى اللجوء إلى تداب              
  ١٦٩."القانون العادي، في شكل حرمان من الحرية خارج نطاق القضاء

 التي تسمح بتوقيف الشـخص      ١٠على أن المحكمة واجهت بعض المشاكل بخصوص المادة         
هذا النـوع مـن     "وفي رأي المحكمة أن     ." لمجرد الحصول منه على معلومات عن األشخاص اآلخرين       "

 الشـمالية   أيرلنـدا  في الحاالت االستثنائية للغاية، ولكن الظروف السائدة في          التوقيف ال يمكن تبريره إال    

                                                           
١٦٤ Eur. Court HR, Case of Ireland v. the United Kingdom, judgment of 18 January 1978, Series A, Vol. 25, pp. 74-75, para. 196.  
  .١٩٦، الفقرة ٧٥ المرجع نفسه، الصفحة ١٦٥
  .٢٠١ إلى ١٩٤، الفقرات من ٧٧ إلى ٧٤ المرجع نفسه، الصفحات من ١٦٦
  .٢١١، الفقرة ٨٠ المرجع نفسه، الصفحة ١٦٧
  .٢١٤، الفقرة ٨٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٦٨
  .٢١٢، الفقرة ٨١ إلى ٨٠ المرجع نفسه، الصفحتان من ١٦٩
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وإضافة إلى ذلك، اقتصرت أقصى مدة للتفويض بالحرمان من الحريـة           ." تندرج بالفعل ضمن هذه الفئة    
   ١٧٠. ساعة٤٨على 

 تخفق فـي    لم"حيث إنها   " فعاليتها"وادعت الحكومة األيرلندية بأن التدابير االستثنائية لم تثبت         
أن الحرمان من الحرية بـدون      "وهو ما يؤكد في نظرها      " وقف اإلرهاب فحسب، بل أسفرت عن مفاقمته      

يجب عليها أن تصـل     "ولم تقبل المحكمة هذه الحجة حيث اعتبرت أنه         ." محاكمة لم يمثل ضرورة مطلقة    
ضوء الظروف واألحوال   بحث فعالية تلك التدابير بأثر رجعي ولكن على         إلى قرارها ليس على ضوء مجرد       
  ١٧١."التي تم فيها اتخاذها ثم تطبيقها بعد ذلك

 مـن   ٥ من المادة    ٤ إلى   ٢وبخصوص عدم توافر ضمانات منصوص عليها في الفقرات من          
بإجراء بحث شامل للتشريع والممارسة موضوع النـزاع        "االتفاقية األوروبية، خلصت المحكمة إلى أنه       

ومن المؤكد أن إدراج مزيد من الضمانات       . يادة احترام الحرية الفردية   يتبين أنها قد تطورت في اتجاه ز      
وإن كان من غير ...القضائية، أو على األقل الضمانات اإلدارية، المرضية منذ البداية كان أمرا مستصوبا

وعندما تواجه الدولة حالة طوارئ عامة تهدد حياة        . الواقعي عزل المراحل األولى عن المراحل الالحقة      
مة تصبح عاجزة عن الدفاع عن نفسها لو طولبت بأن تحقق كل شيء فورا وأن تعطي منـذ البدايـة                    األ

لوسيلة العمل التي تختارها كل واحد من الضمانات التي يمكن توفيقها مع أولويات سالمة أداء السلطات                
  ١٧٢."الت تدريجية أن يفسح المجال لتعدي١٥والبد لهذا التفسير للمادة . واستعادة السالم في المجتمع

وينبغي مالحظة أن الحق في وسيلة انتصاف قضائية أو إدارية لم يكن فقط غير متوفر فـي                 
 ساعة، بل أيضا في الحاالت التي اعتقل فيها أفراد أو جـردوا  ٧٢ أو   ٤٨حالة الحرمان من الحرية لمدة      

 مـن   ٢٤رهاب والفقـرة     من قانون اإل   ٥والمادة  ) ١(١٢من حريتهم لسنوات وذلك مثال بمقتضى المادة        
فـإن  "ورغم ذلك، وعلى حد التعبير الذي استخدمته المحكمـة،          . المخطط األول لقانون أحكام الطوارئ    

، رغم طابعها غير القضائي، وفرت درجة معينة مـن          )١ (١٢اللجنة االستشارية المنشأة بموجب المادة      
ئية ومحكمة اسـتئناف، وفـر قـانون        وعن طريق إنشاء مأموريات قضا    . الحماية ال يمكن االستهانة بها    

وأدخلت باإلضافة إلـى ذلـك عمليـة        . اإلرهاب ضمانات أخرى عززها نوعا ما قانون أحكام الطوارئ        
مهمة، وإن كانت محدودة، للمراجعة القضائية من قبل المحاكم بمقتضى القانون العـادي كلمـا سـنحت                 

  ١٧٣."الفرصة
 بتشريع مكافحـة اإلرهـاب فـي المملكـة         والتي تعلقت أيضا   برانيغان ومكبرايد وفي قضية   

في ممارسة سلطة احتجاز اإلرهابيين      عدم وجود تدخل قضائي   المتحدة، كان على المحكمة أن تنظر في        
وأثيرت القضية بسبب تدابير التعطيل التي اتخذتها حكومة المملكة المتحدة          .  أيام ٧المشتبه فيهم لمدة تبلغ     

 والتـي   بروغان وآخـرين   في قضية    ٥ من المادة    ٣تهاك للفقرة   في أعقاب توصل المحكمة إلى وقوع ان      
وفي تلك القضية . للمحاكمة أمام القضاء" دون إبطاء"خلصت فيها إلى أن أصحاب الشكوى لم يتم تقديمهم 

الرقابة القضائية على تدخالت السلطة التنفيذية في حق الفرد في الحرية تعد سـمة              "ذكرت المحكمة بأن    
أحـد المقومـات    " والمتضمن في حكم القانون، وهـو        ٥ من المادة    ٣لمجسد في الفقرة  أساسية للضمان ا  

   ١٧٤." إليها صراحة في ديباجة االتفاقيةراألساسية للمجتمع الديمقراطي المشا

                                                           
  .٢١٢، الفقرة ٨١ المرجع نفسه، الصفحة ١٧٠
  .٢١٤، الفقرة ٨٢إلى  ٨١ المرجع نفسه، الصفحتان من ١٧١
  .٢٢٠، الفقرة ٨٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٧٢
وتجدر اإلشارة إلى أن المحكمة قد رأت من قبل أن المراجعة القضائية التي نصت . ٢١٩ إلى ٢١٨، الفقرتان من ٨٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٧٣

  .٢٠٠، الفقرة ٧٧من االتفاقية، الصفحة ) ٤ (٥ المادة ألغراض" لم تكن تغطي نطاقا واسعا بما يكفي"عليها إجراءات المثول أمام القضاء 
١٧٤  Eur. Court HR, Case of Brogan and Others v. the United Kingdom, judgment of 29 November 1988, Series A, No. 145-B, p. 

32, para. 58.  
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 بأن التعطيل ال يمثل اسـتجابة       باريغان ومكبرايد وبعد رفض حجة مقدمي الشكوى في قضية        
طبيعة التهديد  ) "١( خلصت المحكمة إلى أنه بالنظر إلى        ١٧٥ألوانه،حقيقية لحالة طوارئ وأنه كان سابقا       

وجـود  ) "٣(؛  "ضيق نطاق التعطيل واألسباب المقدمـة لمسـاندته       ) "٢(؛  " الشمالية أيرلندااإلرهابي في   
لم تتجاوز هامش التقدير الخاص بها عندما       "، فإن حكومة المملكة المتحدة      "ضمانات أساسية ضد االنتهاك   

  : والحظت المحكمة في استداللها١٧٦."طيل كان في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضعرأت أن التع
اآلراء الواردة في مختلف التقارير بشأن استعراض تنفيذ تشـريع منـع اإلرهـاب تـرى أن                 "أن   

الصعوبات التي تكتنف التحقيق في جريمة اإلرهاب ومالحقتها قضائيا تبعث على الحاجة إلى إطالة              
وهذه صعوبات معترف بها في الحكم الصـادر        " تجاز التي ال تخضع للرقابة القضائية     أمد فترة االح  
 ؛بروغان وآخرينبشأن قضية 

الحكومة المدعى عليها ترى أنه من األساسي أال تحجب عن المحتجـز ومستشـاره القـانوني                "أن   
ضاة أو غيـرهم    المعلومات عن األسس التي تستند إليها قرارات تمديد فترة االحتجاز وأن تورط الق            

من أعضاء الهيئة القضائية في الموافقة على قرارات التمديد يهدد استقالل السلطة القضـائية فـي                
 ؛"نظام التقاضي في القانون االعتيادي

في عملية تمديـد    ’  وظائف قضـائية  بممارسـةيخوله القانون   قاض أو موظف آخر     ’اشتراك  "أن   
ويجب أن يفهم   ). ٣ (٥الضرورة حالة من االلتزام بالمادة      فترات االحتجاز ال يحقق من تلقاء ذاته ب       

 بأنه يشترط ضرورة اتباع إجراء ذا طابع قضائي علـى           -)٤ (٥هذا الحكم، مثلما في حالة المادة       
 ١٧٧."الرغم من عدم ضرورة أن يتماثل هذا اإلجراء في كل قضية يلزم فيها تدخل القاضي

ل رأيها فيما يتعلق بأنسب أو أسرع التدابير في باستبدا"وأشارت المحكمة إلى عدم اختصاصها 
الوقت ذي الصلة عند التعامل مع حالة طوارئ برأي الحكومة التي تقع عليها مسؤولية مباشرة عن إيجاد                 
توازن بين اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة اإلرهاب من ناحية وبـين احتـرام حقـوق الفـرد مـن ناحيـة                     

 حيث الهيئة القضائية صغيرة ومعرضة لهجمات إرهابية فـإن مـن             الشمالية أيرلنداوفي سياق   ...أخرى
 ولزم عن ذلـك     ١٧٨."المفهوم أن الثقة في استقالل الهيئة القضائية مسألة تعلق عليها الحكومة أهمية بالغة            

  ١٧٩."بتجاوز هامشها في التقدير عند معارضة الرقابة القضائية في الظروف السائدة"عدم قيام الحكومة 
 كانت في الواقع موجودة وأنهـا تـوفر         الضمانات ضد االنتهاك  ت المحكمة بأن    وأخيرا اقتنع 

  :وهذه الضمانات هي." إجراءا مهما للحماية من السلوك التعسفي واالحتجاز االنفرادي"
 ؛"الختبار مشروعية التوقيف واالحتجاز األصليين...الحق في المثول أمام القضاء" 

. ونا في استشارة محام بعد ثمان وأربعين ساعة من التوقيف         تمتع المحتجزين بحق مطلق ونافذ قان     " 
 ؛"والواقع أن كال الشاكيين كانت لهما حرية استشارة محام بعد تلك المدة

. ال يمكن تأخير ممارسة هذا الحق أثناء تلك الفتـرة إال إذا اسـتند ذلـك إلـى أسـباب معقولـة                     " 
مراجعة القضائية وأنه في مثـل تلـك        أن قرار تأخير الحق في استشارة محام خاضع لل        ...ويتضح

في هذه الحاالت، تبين أن     . اإلجراءات يقع على السلطات عبء تحديد األسباب المعقولة للقيام بذلك         
 ؛"المراجعة القضائية كانت سريعة وفعالة في كفالة عدم التعطيل التعسفي لفرصة الوصول إلى محام

                                                           
١٧٥  Eur. Court HR, Case of Brannigan and McBride v. the United Kingdom, judgment of 26 May 1993, Series A, No. 258-B, pp. 

51-52, paras. 49-54.  
  .٦٦، الفقرة ٥٦ المرجع نفسه، الصفحة ١٧٦
  .٥٨، الفقرة ٥٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٧٧
  .٥٩، الفقرة ٥٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٧٨
  .٦٠، الفقرة ٥٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٧٩
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أو أصدقائهم باحتجازهم وبـالحق فـي إمكانيـة         يتمتع المحتجزون بالحق في إبالغ أحد أقاربهم        "  
 ١٨٠."الوصول إلى طبيب

وأخيرا من المهم اإلشارة إلى أنه عند رفض ادعاءات مقدمي الشكوى بـأن قيـام المملكـة                 
  :المتحدة بالتعطيل كان سابقا ألوانه، قررت المحكمة أنه

ية إيجاد سبيل   ال يمكن التشكيك في صحة التعطيل لمجرد قرار الحكومة بالنظر في إمكان           "
والواقع أن  . في المستقبل لكفالة مزيد من االتساق مع االلتزامات المترتبة بموجب االتفاقية          

 التي تقتضي المراجعـة     ١٥ من المادة    ٣عملية التفكير المستمر ال تتماشى فقط مع الفقرة         
 ١٨١."المستمرة للحاجة إلى تدابير الطوارئ ولكنها متضمنة أيضا في نفس فكرة التناسب

وبعبارة أخرى فإن شرط عدم جواز قيام الدولة القائمة بالتعطيل باتخاذ تدابير من ذلك القبيـل     
ال يعني فقط أن هذه التدابير البد أن تتناسب بشكل صارم مع            " في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع     "إال  

ة بالتعطيـل أن تحـرص      الخطر الذي يتهدد حياة األمة عند اتخاذها ولكن يجب أيضا على الدولة القائم            
 من المـادة    ١باستمرار على تناسب هذه التدابير مع ذلك الخطر وإال فإنها تشكل خرقا لمقتضيات الفقرة               

  . من االتفاقية١٥
 والتي أعلنت المحكمة أنها قضية      مارشال ضد المملكة المتحدة   وتأكدت هذه النتيجة في قضية      

 سـبعة أيـام   اشتكى مقدم البالغ من احتجازه لمـدة        و.  ولذلك لم تنظر في موضوع الدعوى      مقبولةغير  
 بدون تقديمه إلى المحاكمة أمام      ١٩٨٩لسنة  ) األحكام المؤقتة ( من قانون منع اإلرهاب      ١٤بموجب القسم   

 ٣ في الفقرة    النصوص عليه وفي رأي الشاكي أن هذا التأخير يشكل انتهاكا لشرط عدم اإلبطاء            . القضاء
في أضيق الحـدود    " بأنه   ١٥ من المادة    ١الذي ال يمكن تبريره بموجب الفقرة        من االتفاقية و   ٥من المادة   

معظم األفراد المحتجزين في الوقت  المـادي بموجـب          "ألن اإلحصاءات تبين أن     " التي يتطلبها الوضع  
تستعمل "، وهو ما يعني أن الشرطة كانت        " قد أطلق سراحهم بدون اتهام     ١٩٨٩ من قانون عام     ١٤القسم  

." لجمع معلومات أو للقبض على أفراد لم يثبت ضدهم إال أدلة قليلة أو لم تقم ضـدهم أي أدلـة                   سلطاتها  
  ١٨٢.وطعن الشاكي كذلك في كفاية الضمانات المتاحة

وكما الحظت المحكمة، اعتمدت الحكومة نفسها على نفس المبررات في إطالة مدة االحتجاز             
. ، وهي مبررات قبلتها المحكمة في تلك القضـية        دبرانيغان ومكبراي بدون تدخل قضائي مثلما في قضية       

  : حكمت المحكمة بأنهمارشالوفي قضية 
في الوقت الذي القي فيه القبض على الشاكي لم يسفر استمرار االعتمـاد علـى نظـام                 "

 المشتبه فيهم لمدة تصل إلى سبعة أيام عن تجـاوز هـامش             ناالحتجاز اإلداري لإلرهابيي  
ومـا زالـت    . في تحديد ردها على الخطر الذي يتهدد المجتمع       التقدير الممنوح للسلطات    

األسباب التي قدمتها الحكومة في قضية برانيغان ومكبرايد لمعارضة الرقابـة القضـائية             
وتالحظ المحكمة في هذا الصدد أن التهديد بإثارة أعمال إرهابيـة مـا             . ذات صلة وكافية  

 الشمالية ما زالت تحـتفظ بقـدرتها        داأيرلنزال حقيقيا وأن الجماعات شبه العسكرية في        
ويدعي الشاكي أن السلطات كان يمكنهـا       . التنظيمية على القتل والتشويه على نطاق واسع      

. احتواء مستوى العنف السائد في الوقت ذي الصلة بواسطة القـانون الجنـائي العـادي              
نحاء أخرى ويالحظ الشاكي في هذا الصدد أنه قد تم التصدي لعنف على نطاق مشابه في أ            

واطلعت المحكمة  . من المملكة المتحدة بدون اللجوء إلى إزاحة الضمانات القانونية الواجبة         

                                                           
على أن أربعة أعضاء من المحكمة لم يوافقوا على االستنتاجات التي . ٦٤ إلى ٦٢، الفقرات من ٥٦ إلى ٥٥ المرجع نفسه، الصفحتان من ١٨٠

  .٧٥ إلى ٧٤ ومن ٧١ و٦٩ إلى ٦١خلصت إليها المحكمة في هذه القضية؛ انظر الصفحات من 
  .٥٤، الفقرة ٥٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٨١
١٨٢  Eur. Court HR, Case of Marshall v. the United Kingdom, decision of 10 July 2001, pp. 7-8 of the text of the decision as 
int.coe.echr://https web site ’published on the Court.  
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على هذا االدعاء ولكنها رأت أن منطق الشاكي ال يراعي بشكل كـاف الطـابع المحـدد                 
 الشمالية، والسيما االعتبارات السياسـية والتاريخيـة        أيرلنداللعنف الذي يؤرق الحياة في      

تشكل خلفية حالة الطوارئ، وهي اعتبارات وصفتها المحكمة تفصيال فـي حكمهـا             التي  
  ١٨٣." ضد المملكة المتحدةأيرلنداالصادر في قضية 

برانيغـان  وإضافة إلي ذلك، بعد مضي ثمان سنوات على إقرار الحكم الصادر بشأن قضـية               
توفر إجراءا مهما للحمايـة     "الت  بأن الضمانات ضد االنتهاك ماز    " مقتنعة" فإن المحكمة مازالت     ومكبرايد

  ١٨٤."من السلوك التعسفي واالحتجاز االنفرادي
مراجعة معقولـة   "وأخيرا، لم تستطع المحكمة قبول رأي الشاكي بأن الحكومة لم تقم بإجراء             

مقتنعة علـى أسـاس     "والواقع أن المحكمة كانت     )." ٣ (٥الستمرار الضرورة الداعية إلى تعطيل المادة       
وذلك مثال من خالل    " عالجت هذه المسألة مرات كافية    "بأن السلطات قد    " دية المعروضة عليها  القرائن الما 

والحظـت المحكمـة أن     . االستعراضات السنوية والنقاشات البرلمانية حول أي مقترح لتجديد التشـريع         
  ٢٠٠١.١٨٥فبراير /الحكومة قد قامت أخيرا بسحب التعطيل في شباط

 علـى األقـل     أربعة عشر يومـا   قد احتجز في تركيا لمدة      ، كان الشاكي    ويسأكوفي قضية   
وبخاصة لالشتباه في مساعدة وتحريض اإلرهابيين في حزب العمال الكردستاني بـدون أن يقـدم إلـى                 

 فـي نظـام     ٥ وشددت المحكمة مرة أخرى على أهمية المـادة          ١٨٦.المحاكمة أمام قاض أو موظف آخر     
  :االتفاقية

. ية الفرد من التدخل التعسفي للدولة في حقه في الحرية         فهي تشمل حقا أساسيا، وهو حما     "
وتعد الرقابة القضائية لتدخالت السلطة التنفيذية في حق الفرد في الحرية سـمة أساسـية               

 التي ترمي إلى التقليل قدر المستطاع       ٥ من المادة    ٣للضمان المنصوص عليه في الفقرة      
 ذلك، قد يفضي التـدخل القضـائي        وإضافة إلى ...من خطر التعسف وكفالة حكم القانون     

تحظره االتفاقية في أحكام مطلقـة      ...السريع إلى اكتشاف ومنع سوء المعاملة الجسيم الذي       
  ١٨٧."وغير قابلة للتعطيل

وسعت الحكومة التركية في هذه القضية إلى تبرير االحتجاز لمدة طويلـة بـدون مراجعـة                
ضيها تحقيقات الشرطة في منطقة جغرافيـة شاسـعة         باإلشارة إلى االحتياجات الخاصة التي تقت     "قضائية  

 ورغم أن المحكمة أكدت من جديـد        ١٨٨."المساحة وتواجهها فيها منظمة إرهابية تتلقى دعما من الخارج        
  :فإنها لم تقبل" بأن الشرطة تواجه ال ريب مشاكل خاصة عند التحقيق في الجرائم اإلرهابية "اعتقادها 

. به فيه لمدة أربعة عشر يوما بدون تدخل قضـائي         أن ثمة ضرورة الحتجاز شخص مشت     "
وهذه المدة تعتبر طويلة بشكل استثنائي ولم يتعرض الشاكي أثناءها فقط للتدخل التعسـفي              

وفضال عن ذلك، لم تعرض الحكومـة       ...في حقه في الحرية، بل وتعرض أيضا للتعذيب       
ائي فـي الحـرب ضـد       على المحكمة أي أسباب تفصيلية لعدم إمكانية تنفيذ التدخل القض         

   ١٨٩."اإلرهاب في جنوب شرق تركيا

                                                           
  .١٠ المرجع نفسه، الصفحة ١٨٣
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه١٨٤
  .١١ إلى ١٠ المرجع نفسه، الصفحتان من ١٨٥
١٨٦ Eur. Court HR, Aksoy v. Turkey, judgment of 18 December 1996, Reports 1996-VI, p. 2281, para. 71, and p. 2282, para. 77.  
وتجدر اإلشارة إلى أن المحكمة خلصت في هذه القضية إلى أن الشاكي قد تعرض أثناء احتجازه . ٧٦، الفقرة ٢٢٨٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٨٧

  . ٦٤، الفقرة ٢٢٧٩، الصفحة "إال بأنه تعذيببلغت من الخطورة والوحشية ما ال يمكن وصفه "لمعاملة 
  .٧٧، الفقرة ٢٢٨٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٨٨
  ٧٨، الفقرة ٢٢٨٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٨٩
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لـم  "،  برانيغان ومكبرايد ، رأت المحكمة أنه، على خالف قضية        الضماناتوفيما يخص مسألة    
  ."تتح ضمانات كافية للشاكي الذي احتجز لمدة زمنية طويلة

 وخصوصا أن إنكار حق الشاكي في االتصال بمحام أو طبيب أو أحد أقاربه أو أصدقائه              "
وعدم توافر أي إمكانية حقيقية لتقديمه إلى محكمة الختبار قانونية احتجازه يعني أنه وقع              

  ١٩٠."تماما تحت رحمة القائمين باحتجازه

مشكلة اإلرهاب الخطيرة ال ريب في جنوب شـرقي تركيـا           "وأخذت المحكمة بعين االعتبار     
على أن المحكمة لم تكـن مقتنعـة بـأن          . والصعوبات التي تواجهها الدولة في اتخاذ تدابير فعالة ضدها        

مقتضيات الوضع كانت تستلزم احتجاز الشاكي لمدة أربعة عشر يوما أو أكثر في حبس انفرادي بسـبب                 
االشتباه في تورطه في جرائم إرهابية بدون أن تتاح له فرصة المثول أمام قـاض أو موظـف قضـائي        

 من االتفاقية، وهو انتهـاك ال يمكـن         ٥ المادة    من ٣ ولذلك فإن تركيا تكون قد انتهكت الفقرة         ١٩١."آخر
  .١٥ من المادة ١تبريره بموجب الفقرة 

حق الشخص في حماية فعالة من تدخل الدولة تعسفا في حقه في الحرية هو حق 
ويتسم الحق في رقابة قضائية سريعة على الحرمان من الحرية بأهمية . أساسي

  .جاز تعسفاأساسية في حماية الفرد من التوقيف واالحت
على أنه يجوز اللجوء إلى استعمال السلطات االستثنائية للتوقيف واالحتجاز في 

أو ) على المستويين العالمي واألوروبي(حاالت الطوارئ العامة التي تهدد حياة األمة 
ولكن فقط بالقدر وخالل ) في األمريكتين(استقالل أو أمن الدولة الطرف ذات الصلة 

  .ي فيهما ضرورات الوضع استعمال هذه السلطات االستثنائية تقتضاللذينالمدة 
يعني ذلك أن السلطات االستثنائية للتوقيف واالحتجاز ال تعد قانونية إال بقدر تناسبها 

  .فعليا مع التهديد الذي تشكله حالة الطوارئ
تي على الدولة القائمة بالتعطيل إثبات أن التدابير المتخذة ال تتجاوز أضيق الحدود ال

ويعني هذا االلتزام ضمنا أنه يجب على الدولة القائمة بالتعطيل أن . يتطلبها الوضع
  .تراجع بصفة مستمرة الضرورة الداعية إلى اتخاذ التدابير

 واالحتجاز االستثنائية ف أن تفضي سلطات التوقيفي أي وقت من األوقاتال يجوز 
ولمنع التعسف . من أي نوعإلى التوقيف أو االحتجاز تعسفا أو إلى أي تجاوزات 

والتجاوز في ممارسة تلك السلطات، البد من الحفاظ على وسائل انتصاف فعالة 
وضمانات كافية أثناء حاالت الطوارئ وأن تتاح ألي شخص مجرد من حريته 

  :بالتوقيف أو االحتجاز
بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واالتفاقية األمريكية  •

وق اإلنسان، يجب أن يتاح في كل األوقات الحق في وسيلة انتصاف قضائية، لحق
  ، لتقييم مشروعية الحرمان من الحرية؛المثول أمام القضاءمثل 

تتفاوت األحكام القضائية بموجب االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان تبعا لشدة  •
وفي حين . ات المتاحةحالة الطوارئ التي تواجهها الدولة القائمة بالتعطيل والضمان

 أيام سبعةأن المحكمة األوروبية قد قبلت في آخر سوابقها القضائية االحتجاز لمدة 
بدون تدخل قضائي شريطة وجود ضمانات كافية ضد التجاوزات، بما في ذلك 

، للتحقق من مشروعية التوقيف واالحتجاز في الحق في المثول أمام القضاء
                                                           

  .٨٣، الفقرة ٢٢٨٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٩٠
  .٨٤، الفقرة ٢٢٨٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٩١
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 يوما أربعة عشرلم تقبل أن تعتبر أن االحتجاز لمدة ف) المملكة المتحدة(البداية 
من قبيل التدابير المتخذة في ) تركيا(بدون تدخل قضائي وبدون ضمانات كافية 

  أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع ؛
تشمل الضمانات التي تعد كافية على المستوى األوروبي، باإلضافة إلى المراجعة  •

لمثول أمام القضاء، إمكانية الوصول الفعال إلى القضائية المتمثلة في الحق في ا
محام والحق في الوصول إلى طبيب والحق في إبالغ األسرة أو صديق بالتوقيف 

  تلك الضمانات إجماال؛كفايةوتبحث المحكمة األوروبية في العادة . واالحتجاز

 لحقوق اإلنسان قد شددت على استصواب ةعلى الرغم من أن المحكمة األوروبي •
احة تدابير انتصاف قضائية أو على األقل إدارية حالما تطبق سلطات التوقيف إت

واالحتجاز االستثنائية فقد قبلت اعتبار حاالت االحتجاز أو االعتقال لمدة طويلة 
بدون إتاحة وسائل االنتصاف تلك من قبيل التدابير المتخذة في أضيق الحدود التي 

على أن االتجاه السائد في . ت بديلةيتطلبها الوضع ولكن بشرط توافر ضمانا
أوروبا يبدو متجها نحو تعزيز حقوق األشخاص المحرومين من حريتهم بمقتضى 

 حاالت الطوارئ؛

شددت هيئات الرصد الدولية على أهمية المراجعة القضائية لمشروعية الحرمان  •
من الحرية بغرض حماية المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب سوء 

 .المعاملة

  

  الحق في محاكمة عادلة والمحاكم الخاصة  ٤-٤
 على عدم جواز تعطيل الحق في محاكمـة عادلـة أمـام             نص صريح بالنظر إلى عدم وجود     

محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة سواء في العهد الدولي أو االتفاقيتين األمريكيـة واألوروبيـة، هنـاك                
  .وز تعطيلها في حاالت الطوارئتساؤالت تثار بشأن عناصر هذا الحق األساسي التي يج

، يمكن الرجوع إلـى الفصـلين السـادس         ةولالطالع على تحليل عام للحق في محاكمة عادل       
 مـن   ١٤والسابع من هذا الدليل حيث يصف هذان الفصالن ببعض التفصيل الحقوق الواردة في المـادة                

 من االتفاقية األمريكيـة     ٨ والمادة    من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب      ٧العهد الدولي والمادة    
وال تشير أي من هذه األحكام مثال إلى        .  من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان     ٦لحقوق اإلنسان والمادة    

ولكنها تتطرق فقط إلى بعـض المبـادئ        . المحاكم العسكرية أو غيرها من المحاكم الخاصة في حد ذاتها         
مـدني أو   "لمحاكم التي يطلب منها الفصل في تهمة جنائية أو حق           األساسية التي يجب أن تطبقها جميع ا      

المحـاكم  " من الفصل الرابع من هذا الدليل مسألة         ٧-٤ويتناول القسم   . من الحقوق أو االلتزامات   ) غيره
الحق في محاكمـة عادلـة      " من الفصل السابع     ٧ويتناول القسم   " العسكرية وغيرها من المحاكم الخاصة    

  ."والمحاكم الخاصة
 من مبادئ األمم المتحدة األساسية بشأن اسـتقالل         ٥ومن المهم في البداية التذكير بأن المبدأ        

  :السلطة القضائية ينص على أن
لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئـات القضـائية التـي تطبـق                  "

تطبـق اإلجـراءات    وال يجوز إنشاء هيئات قضـائية، ال        . اإلجراءات القانونية المقررة  
القانونية المقررة حسب األصول والخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع الوالية القضائية التي 

  ."تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية
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أحكام المادة  " أن   ١٣كما نذكر بأن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أعلنت في تعليقها العام رقم             
وإضافة إلى ذلك، وفي حين أن العهد ال        ." عادية كانت أو متخصصة   ... المحاكم  على جميع   تنطبق   ١٤

  يحظر المحاكم العسكرية أو الخاصة،
إال أن الشروط التي ينص عليها تشير صراحة إلى أن محاكمة المدنيين من جانب مثـل                "

يع هذه المحاكم ينبغي أن تكون استثنائية جدا، وأن تجرى بشروط تسمح أساسا بتوافر جم             
وإذا قررت الدول األطراف فـي حـاالت        . ..١٤الضمانات المنصوص عليها في المادة      

 عـدم التقيـد بـاإلجراءات االعتياديـة         ٤الطوارئ االستثنائية المشار إليها في المـادة        
، ينبغي أن تتأكد من أن حاالت عدم التقيد هذه ال تتجاوز            ١٤المنصوص عليها في المادة     

الواردة فـي   األخرى  ا الوضع الفعلي، وأن تتقيد بسائر الشروط        أضيق الحدود التي يتطلبه   
  ١٩٢".١٤ من المادة ١الفقرة 

بالنظر إلى أن عناصـر     " أنه   ٢٩وأعلنت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في التعليق العام رقم          
سلح، معينة من الحق في محاكمة منصفة مكفولة صراحة بموجب القانون اإلنساني الدولي أثناء النزاع الم              

وتعتقـد اللجنـة أن     ." فإن اللجنة ال ترى أي مبرر لتعطيل تلك الضمانات أثناء حاالت الطوارئ األخرى            
  :مبدأي الشرعية القانونية وحكم القانون يتطلبان

  ؛" للمحاكمة المنصفة أثناء حاالت الطوارئة األساسيتقبول المقتضيا" 
  ؛" إال للمحكمة أن تدين شخصا بجريمةزال يجو" 
  ١٩٣."من احترام افتراض البراءةالبد " 

الحق في محاكمـة تجريهـا   "، رأت اللجنة كذلك أن       دل ريو ضد بيرو    سغونزاليوفي قضية   
 إال أن اللجنة أقرت بأنـه  ١٩٤".محكمة مستقلة ومحايدة هو حق مطلق ال يجوز إخضاعه ألي استثناءات   

  ١٩٥."ي أي نوع من حاالت الطوارئ ف١٤من غير الممكن عمليا توقع اإلنفاذ الكامل لجميع أحكام المادة "
ويتضح بجالء من مختلف تعليقات وآراء اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن الشخص المـتهم،              
سواء أتمت محاكمته أمام محكمة عادية أو محكمة خاصة، يجب أن تتاح له في كل الظروف، بمـا فـي                    

ة ومحايدة ويجب أن يعتبر بريئـا       ذلك في حاالت الطوارئ العامة، محاكمة منصفة تجريها محكمة مستقل         
ومازال على اللجنة أن تحدد طريقة ودرجة فرض قيود على الضـمانات األخـرى              . إلى أن تثبت إدانته   
على أنه، كما هو منصوص عليه صراحة في الفقـرة          .  في حاالت الطوارئ العامة    ١٤الواردة في المادة    

يتمتـع بهـا كـل      "التي  " الضمانات الدنيا " تمثل    من العهد، فإن الضمانات الواردة فيها      ١٤ من المادة    ٣
ولذلك يثار تساؤل حول وجود أي مجال لفرض قيود أخرى على تلـك  ." شخص على قدم المساواة التامة 

 ٨ من المـادة  ٢مشابهة في الفقرة   " دنيا"وترد ضمانات أو حقوق     . الضمانات في حاالت الطوارئ العامة    
.  من االتفاقية األوروبية لحقـوق اإلنسـان       ٦ من المادة    ٣ان والفقرة   من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنس    

 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ومن ثم         ٧وإضافة إلى ذلك، ال يمكن تعطيل أحكام المادة         
  .يجب تطبيقها بكامل فعاليتها في حاالت الطوارئ العامة

*****  

                                                           
  .٤، الفقرة ١٢٣، الصفحة مجموعة الصكوك العامة الصادرة عن األمم المتحدة ١٩٢
  .١٦، الفقرة ٢٠٦، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٩٣
الوثائق الرسمية للجمعية ، )١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٢٨اآلراء المعتمدة في ( ضد بيرو  دل ريوسغونزالي .،م٢٦٣/١٩٨٧ البالغ رقم ١٩٤

  .، والتشديد مضاف٢-٥، الفقرة ٢٠، الصفحة )جلد الثانيالم (A/48/40، العامة
الوثائق الرسمية للجمعية  انظر رد اللجنة على اللجنة الفرعية بخصوص مسألة مشروع بروتوكول اختياري ثالث للعهد، وثيقة األمم المتحدة، ١٩٥

  .، المرفق الحادي عشر)المجلد األول (A/49/40، العامة



  إقامة العدل أثناء حاالت الطوارئ- الفصل السادس عشر

 ٧٨٣ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

 ١٩٤٩فر اتفاقيـات جنيـف األربـع لعـام           وفيما يتعلق بالقانون اإلنسـاني الـدولي، تـو        
.  عددا من الضمانات األساسية للمحاكمـة المنصـفة        ١٩٧٧والبروتوكوالن اإلضافيان الملحقان بها لعام      

وعلى الرغم من تفاوت الضمانات من معاهدة إلى أخرى، فإنها تشمل جوانب المحاكمة المنصفة من قبيل                
  :ما يلي
   الضمانات األساسية لالستقالل والحياد؛الحق في المحاكمة أمام محكمة توفر 
  الحق في االتصال بمحام؛ 
  الحق في الحصول على مترجم؛ 
حق المتهم في أن يتم إبالغه دون تأخير بتفاصيل الجريمة المزعومة ضده والحـق قبـل وأثنـاء                   

  المحاكمة في أن يتمتع بكل الحقوق والوسائل الضرورية إلعداد دفاعه؛
  ريمة إال على أساس المسؤولية الجزائية الفردية؛الحق في عدم اإلدانة بج 
  الحق في أن يحاكم حضوريا؛ 
  الحق في عدم إجباره على الشهادة ضد نفسه؛ 
أن يناقش شهود االتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء               الحق في    

  ؛شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود االتهام
  في أن يكون الحكم علنيا؛الحق  
  ١٩٦.الحق في االستئناف 

وحيث إن هذه الضمانات التي ينص عليها القانون اإلنساني تسري على النزاعات المسـلحة              
وهذا .  أن تندرج ضمن الضمانات التي يجب على الدول كفالتها في حاالت الطوارئ األخف             بداهةفيجب  

  ).انظر أعاله (٢٩ن في التعليق العام رقم هو أيضا ما تفهمه اللجنة المعنية بحقوق اإلنسا
*****  

وقد تنطوي المحاكم الخاصة المنشأة لمحاكمة فئات معينة من الجرائم على تمييز يتنافى مـع               
 أيرلنـدا كافاناغ ضـد    وتتعلق قضية   . ١٤ من العهد بدون أن تشكل بالضرورة انتهاكا للمادة          ٢٦المادة  

 وفقـا  ١٩٧٢مـايو  / أيار٢٦ عقب إعالن الحكومة في أيرلندافي  بالمحكمة الجنائية الخاصة التي أنشئت      
واشتكى مقدم البالغ من أنـه وقـع        . ١٩٣٩من قانون الجرائم المرتكبة ضد الدولة لعام        ) ٢ (٣٥للقسم  

التي لم تـتح لـه      " من العهد عندما تم إخضاعه للمحكمة الخاصة         ١٤ من المادة    ١ضحية انتهاك للفقرة    
ولذلك لم يتمتع بمحاكمة    ." لفين والحق في استدعاء الشهود في المرحلة التمهيدية       فرصة المحاكمة أمام مح   

العهد ال يشترط المحاكمة أمام محلفين وال استدعاء الشهود فـي المرحلـة             " وقبل الشاكي أن     ١٩٧.منصفة

                                                           
اتفاقية جنيف  من ٥٠؛ والمادة ١٩٤٩ لعام ة جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميداناتفاقي من ٤٩ انظر المادة ١٩٦

اتفاقية حنيف بشأن معاملة أسرى  من ١٠٨ إلى ١٠٥؛ والمواد من ١٩٤٩ لعام لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار
 من اتفاقيات ٣؛ والمادة المشتركة ١٩٤٩ لعام  حنيف بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرباتفاقية من ٧٣ إلى ٧١؛ والمواد من الحرب

 والمتعلق بحماية ضحايا ١٩٤٩أغسطس / آب١٢ البرتوكول األول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في من) ٤ (٧٥جنيف األربع؛ والمادة 
 والمتعلق بحماية ١٩٤٩أغسطس / آب١٢ول اإلضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في البرتوك من ٦؛ والمادة المنازعات المسلحة الدولية

  ).البروتوكول الثاني (ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية
، رسمية للجمعية العامةالوثائق ال، وثيقة األمم المتحدة، )٢٠٠١أبريل / نيسان٤اآلراء المعتمدة في  (أيرلندا ضد كافاناغ، ٨١٩/١٩٩٨ البالغ رقم ١٩٧

A/56/40) ١- ١٠، الفقرة ١٣٣، الصفحة )المجلد الثاني.  
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أنـه  إال  ." التمهيدية وأن انتفاء أحد هذين العنصرين أو كليهما ال يجعل بالضرورة المحاكمة غير منصفة             
  ١٩٨."كل الظروف المتعلقة بمحاكمته أمام محكمة جنائية خاصة تجعل محاكمته غير منصفة"اعتبر أن 

وأكدت اللجنة المعنية أن المحاكمة أمام محاكم غير المحاكم العادية ال يشكل فـي حـد ذاتـه                  
هـذا   لم تبين وقـوع انتهـاك مـن          كافاناغوأضافت أن وقائع قضية     " انتهاكا للحق في محاكمة منصفة    

 ومن ناحية أخرى فإن قرار مدير النيابة العامة بإدانة الشاكي أمام محكمـة مشـكلة بصـفة                  ١٩٩.القبيل
من إجراءات معينة بموجب القانون الداخلي وهو بذلك يشـكل تمييـزا بـين              "استثنائية قد حرم الشاكي     

ـ  ." الشاكي وبين غيره من المتهمين بجرائم مشابهة في المحاكم العادية          ى أن المحاكمـة أمـام    وبالنظر إل
في الدولة الطرف، كان على الدولة أن تثبت أن القـرار بشـأن             " الحماية المهمة "محلفين تعتبر من قبيل     

 والحظت اللجنـة بعـد      ٢٠٠."يستند إلى أسباب معقولة وموضوعية    "محاكمة الشاكي باتباع إجراء مختلف      
رائم المحددة التي يمكن محاكمة مرتكبيها      ذلك أن قانون الجرائم المرتكبة ضد الدولة يتضمن عددا من الج          

ال تكفي لضمان إقامة العدالة     ’إذا رأى مدير النيابة العامة أن المحاكم العادية         "أمام محكمة جنائية خاصة     
  :على أن اللجنة اعتبرت أن ثمة مشكلة في أنه". ’بشكل فعال

لما كان منصـفا،    حتى بافتراض أن النظام الجنائي المصطنع في جرائم معينة مقبول طا          "
فإن البرلمان حدد من خالل التشريعات جرائم خطيرة معينة تخضـع للواليـة القضـائية               

) يعتقـد أنـه سـليم     (للمحكمة الجنائية الخاصة حسب التقدير المطلق لمدير النيابة العامة          
ويسمح أيضا، مثلما في القضية المتعلقة بالشاكي، بمحاكمة أي جرائم أخرى إذا رأى مدير              

’ سـالمة ’وال يشترط تقديم أي أسباب إلثبات       . ابة العامة أن المحاكم العادية غير كافية      الني
المحاكم العادية ولم تقدم إلى اللجنـة أي     " عدم كفاية ’قرارات المحكمة الجنائية الخاصة أو      

وإضافة إلـى ذلـك فـإن المراجعـة         . أسباب تتعلق بالقرار المتخذ بشأن القضية المعينة      
ات مدير النيابة العامة تقتصر فعليا على أضيق الظروف االستثنائية والتي           القضائية لقرار 

  ٢٠١."يكاد يتعذر إثباتها

لم تثبت استناد قرار محاكمة الشاكي أمـام المحكمـة           "أيرلنداولذلك خلصت المحكمة إلى أن      
ـ  ٢٦، وهو ما يعني أن حقوقه بموجـب المـادة           "الجنائية الخاصة إلى مبررات معقولة وموضوعية      د  ق

بحث مسـألة   " غير الضروري "وبالنظر إلى هذا االستنتاج، أعربت اللجنة عن اعتقادها بأنه من           . انتهكت
 رغم أنه يجب النظر إلى هذا الحكم باعتباره         ١٤٢٠٢ من المادة    ١المساواة أمام المحاكم الواردة في الفقرة       

  . من العهد٢٦ مقارنة بالمادة قانونا خاصا
 ١٤ بالضرورة أن المحاكمة أمام المحاكم الخاصة تتنافى مع المـادة            وبينما قد ال تعتبر اللجنة    

من العهد، فقد تشددت بشكل خاص، كما يبين الفصل الرابع، في تعليقاتها في الحاالت التي خولت فيهـا                  
ومثال ذلك أنه في حالة سلوفاكيا، الحظت اللجنة مع القلق          . نالمحاكم العسكرية صالحية محاكمة المدنيي    

دنيين قد يقدمون إلى المحاكمة أمام محاكم عسكرية في قضايا معينة، بما في ذلك إفشـاء أسـرار                  الم"أن  
بتعديل القانون الجنائي ليحظر محاكمة المـدنيين أمـام         "وأوصت اللجنة   ." الدولة والتجسس وأمن الدولة   

غـاء المحـاكم    بإل" مع االرتياح " وفيما يخص بيرو، رحبت اللجنة       ٢٠٣."في أية ظروف  المحاكم العسكرية   
نقل االختصاص بجريمة اإلرهاب من المحاكم العسكرية إلـى المحـاكم الجنائيـة             "و" المحجوبة الهوية "

الستمرار والية المحاكم العسكرية على المـدنيين المتهمـين         "إال أن اللجنة أعربت عن أسفها       ٢٠٤."العادية
                                                           

  . المرجع نفسه، الموضع نفسه١٩٨
  . المرجع نفسه١٩٩
  .٢- ١٠، الفقرة ١٣٣ المرجع نفسه، الصفحة ٢٠٠
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٢٠١
  .٣- ١٠، الفقرة ١٣٣ المرجع نفسه، الصفحة ٢٠٢
  .، والتشديد مضاف٣٨١، الفقرة ٦٠، الصفحة )المجلد األول (A/52/40، رسمية للجمعية العامةالوثائق الوثيقة األمم المتحدة،  ٢٠٣
  .٤، الفقرة ٤٥، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة األمم المتحدة،  ٢٠٤
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وباإلشـارة  ."  من العهد  ١٤ المادة   بالخيانة الذين يحاكمون بدون التمتع بالضمانات المنصوص عليها في        
والية المحـاكم العسـكرية علـى       "، شددت اللجنة على أن      ١٤ المتعلق بالمادة    ١٣إلى التعليق العام رقم     

  ٢٠٥."المدنيين تتنافى مع إقامة العدل على نحو منصف ومحايد ومستقل
"  بوالية واسـعة   أن المحاكم العسكرية تتمتع   "وفيما يتلق بأوزبكستان، الحظت اللجنة مع القلق        

القضايا المدنية والجنائية عندما ترى السلطة التنفيذية أن الظروف االستثنائية لقضية معينـة             "تشمل أيضا   
اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عـن         ] والحظت. [ال تسمح بتشغيل المحاكم ذات الوالية العامة      

ص هذه المحاكم بالتعامل مع القضايا المدنيـة        وأعربت عن قلقها الختصا   ’ الظروف االستثنائية ’تعريف  
وينبغـي علـى الدولـة      .  من العهد  ٢٦ و ١٤والجنائية المتعلقة بأشخاص غير عسكريين خالفا للمادتين        

الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية الالزمة لقصر والية المحاكم العسكرية على محاكمة أفـراد القـوات                
بتعديل القانون حتى   " وأخيرا، أوصت المحكمة بأن تقوم غواتيماال        ٢٠٦."المسلحة المتهمين بجرائم عسكرية   

تقتصر والية المحاكم العسكرية على محاكمة الموظفين العسكريين المتهمين بجرائم ذات طابع عسـكري              
  ٢٠٧."محض

*****  
الضـحايا المزعـومين    " مجهولة الهوية "، أدانت محكمة    كستيللو بتروزي وآخرين  وفي قضية   

وبالنظر إلى أن الجريمة كانت تتعلق بالخيانة فقد تطلب اإلجراء          .  عليهم بالسجن المؤبد   بالخيانة وحكمت 
ولـم يسـمح بـإجراءات التمـاس        " ’محجوبي الهوية ’أمام قضاة   ’ في مسرح العمليات  ’محاكمة عاجلة   "
ستيللو بتروزي نفسه بالخيانة من قبل محكمـة تحقيـق عسـكرية            ا وأدين السيد ك   ٢٠٨."ضمانات قضائية "

بالسجن المؤبد مع الحرمان المؤبد من األهلية واستمرار حبسه في زنزانته في السنة             "ة وحكم عليه    خاص
وأيدت المحكمة العسكرية الخاصة هذا الحكـم ورفضـت بعـد ذلـك             ." األولى من السجن ثم مع الشغل     

وارئ سارية في    وأثناء المحاكمة كانت حالة الط     ٢٠٩.المحكمة العليا للقضاء العسكري التماسا بإلغاء الحكم      
عدم جواز انتهاك   : إدارة ليما وفي دائرة كالو الدستورية وتم تعليق الضمانات الدستورية التالية في بيرو            

 وفيمـا يخـص     ٢١٠.محل اإلقامة، وحرية التنقل والحق في التجمع وكذلك التوقيف والمثول أمام القضاء           
على انفراد سواء قبل جلسة     "بالتشاور معه    محاميه لم يسمح له      أنستيللو بتروزي، تقرر    امحاكمة السيد ك  

سـتيللو  اتعصـب عينـي السـيد ك       "بأن" المحاكمة التمهيدية أو حتى قبل صدور حكم المحكمة االبتدائية        
على أدلة النيابة   "وبعدم إطالعه هو أو محاميه      " بتروزي ويقيد طوال مدة انعقاد جلسة المحاكمة التمهيدية       

  ٢١١."جواب الشهود الذين سجلت شهادتهم في محضر الشرطةكما لم يسمح لمحامي الدفاع باست
وخلصت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، استنادا إلى األسباب التالية، إلى أن الفقرة             

  : من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان قد انتهكت في هذه القضية٨ من المادة ١
مدنية إلى المحاكم العسكرية، مما يتيح      نقل االختصاص القضائي من المحاكم ال      ...-١٢٨"

للمحاكم العسكرية محاكمة المدنيين المتهمين بالخيانـة، يعنـي أن المحكمـة المختصـة              
. والمستقلة والمحايدة المنشأة من قبل بمقتضى القانون قد منعت من النظر في تلك القضايا             

مقتضى القانون لمحاكمة   والواقع أن المحاكم العسكرية ليست هي المحاكم المنشأة من قبل ب          
وال يمكن للمدنيين، وهم غير مكلفين بوظائف أو واجبات عسكرية، أن يتورطوا            . المدنيين

                                                           
  .١٢، الفقرة ٤٧ المرجع نفسه، الصفحة ٢٠٥
  .١٥، الفقرة ٦٢ إلى ٦١ المرجع نفسه، الصفحتان من ٢٠٦
  .٢٠، الفقرة ٩٦ المرجع نفسه، الصفحة ٢٠٧
٢٠٨  I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al Case, judgment of May 30, 1999, Series C, No. 52, p. 162, para. 86.10.  
  .٤٣-٨٦ إلى ٤٠-٨٦ ومن ٣٦-٨٦، الفقرات ١٧١ إلى ١٧٠ المرجع نفسه، الصفحتان من ٢٠٩
  .٥- ٨٦، الفقرة ١٦٠ إلى ١٥٩فحتان من  المرجع نفسه، الص٢١٠
  .٣٠- ٨٦، الفقرة ١٦٨ المرجع نفسه، الصفحة ٢١١
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وعندما تختص محكمة عسكرية بالنظر فـي       . في سلوك يشكل انتهاكا للواجبات العسكرية     
ظـر  مسألة ينبغي أن تنظر فيها المحاكم العادية فإن ذلك يعد انتهاكا لحق الفرد فـي أن تن                

قضيته محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة ومنشأة من قبل بحكم القـانون ويعـد، بداهـة،               
وذلك الحق في اإلجراءات الواجبة يـرتبط       . انتهاك لحقه في اإلجراءات القانونية الواجبة     

  .بدوره ارتباطا وثيقا بالحق في الوصول إلى المحاكم

هو أن لكل شخص الحق فـي أن         وهناك مبدأ أساسي الستقالل السلطة القضائية، و       -١٢٩
وال يجـوز   . تنظر في قضيته المحاكم العادية باتباع إجراءات منشأة من قبل بحكم القانون           

... محاكم ال تتبع فيها إجراءات العملية القانونية المنشأة حسب األصـول          ’للدول أن تنشئ    
  .’النتزاع اختصاصات المحاكم العادية أو المحاكم القضائية

 من االتفاقية األمريكية، يجب أن يكـون القاضـي          ٨ من المادة    ١لفقرة   وبموجب ا  -١٣٠
وفي القضية موضوع الدراسة، تقوم     . الذي يرأس المحكمة مختصا ومستقال وغير متحيز      

القوات المسلحة كذلك، وهي مشتركة اشتراكا كامال في الصراع ضد المتمردين، بمالحقة            
من شأن ذلك أن يوهن كثيرا الحياد الـذي         و.األشخاص المشتركين مع الجماعات المتمردة    

وإضافة إلى ذلك، بموجب النظام األساسي للقضاء العسكري،        . يجب أن يتسم به كل قاض     
يعين أعضاء المحكمة العسكرية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية عسكرية، من قبل وزيـر              

ين سيتم ترقيتهم   كما يحدد أعضاء المحكمة العسكرية العليا مرؤوسيهم الذ       . القطاع المعني 
وهذا وحده يكفي للتشكيك    . والحوافز التي ستقدم إليهم ويقومون أيضا بإسناد الوظائف لهم        

  .في استقالل القضاة العسكريين

 ورأت هذه المحكمة أن الضمانات التي يحق لكل من يمثل للمحاكمة أن يتمتع بها               -١٣١
هم على اشتراك فعال من هيئة      وينطوي هذا الف  ’. يجب أال تكون فقط أساسية، بل وقضائية      

  قضائية مستقلة ومحايدة ولها سلطة الفصل في شـرعية التـدابير المتخـذة فـي حالـة                 
  ٢١٢"’.الطوارئ

أن المحاكم العسكرية التي تولت محاكمة الضحايا المزعـومين علـى   "وخلصت المحكمة إلى    
 مـن   ١د التي تعترف الفقـرة      جرائم الخيانة لم تف بالمقتضيات المتضمنة في ضمانات االستقالل والحيا         

وأثيرت مشكلة أخرى، وهي    ."  من االتفاقية األمريكية بأنها أساسية لإلجراءات القانونية الواجبة        ٨المادة  
ولم يكن ثمة سبيل أمام المـدعى علـيهم         " مجهولي الهوية "أن القضاة الذين رأسوا محاكمة الخيانة كانوا        

  ٢١٣.تقييم اختصاصاتهولذلك لم يستطيعوا " لمعرفة هوية القاضي"

*****  
وبحثت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان تماشي محاكم األحكام العرفية في تركيا مع الفقرة             

 أبلـغ   يالغين وآخـرين  ومثال ذلك أنه في قضية      .  من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان     ٦ من المادة    ١
ة نتيجة إدانتهم من قبل محكمـة األحكـام         اثنان من الشاكين عن وقوع انتهاك لحقهما في محاكمة منصف         

والحظت المحكمة األوروبية أن محكمة األحكام      . العرفية في أنقرة التي ال تتمتع باالستقالل وعدم التحيز        
." أنشئت للتعامل مع الجرائم التي تهدف إلى تقويض النظام الدستوري ونظامه الـديمقراطي            "العرفية قد   

 ما إن كان من الالزم إنشاء تلك المحاكم فـي           نظرياأن تقرر   "مهامها  على أنها خلصت إلى أنه ليس من        
دولة متعاقدة أو أن تراجع الممارسة ذات الصلة، ولكن مهمتها تتمثل في التأكد مما إن كانـت طريقـة                    

 وتتألف محـاكم    ٢١٤."ممارسة إحدى هذه المحاكم لوظائفها تشكل خرقا لحق الشاكي في محاكمة منصفة           
                                                           

 ٥، استشهدت المحكمة بالمبدأ ١٢٩وفي الفقرة . ؛ وحذفت الحاشية١٣١ إلى ١٢٨، الفقرات من ١٩٧ إلى ١٩٦ المرجع نفسه، الصفحتان من ٢١٢
  .ةمن مبادئ األمم المتحدة األساسية بشأن استقالل السلطة القضائي

  .١٣٣ إلى ١٣٢، الفقرتان من ١٩٧ المرجع نفسه، الصفحة ٢١٣
٢١٤  Eur. Court HR, Case of Yalgin and Others v. Turkey, judgment of 25 September 2001, paras. 43-44 of the text of the judgment 
int.coe.echr://httppublished at   
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في تركيا من خمسة أعضاء، هم قاضيان مدنيان وقاضيان عسكريان وضابط من القوات             األحكام العرفية   
وقد بحثت مسألة استقالل وحياد القاضيين العسكريين وضابط القوات المسلحة معا وأما مسـألة              . المسلحة

  .استقالل وحياد القاضيين المدنيين فلم تكن محل طعن
تعيينهما بموافقة من رئيس األركان وبقرار موقع       قد تم   "وكان القاضيان العسكريان المختاران     

وعين ضابط القوات المسلحة، وهو برتبـة عقيـد         . من وزير الدفاع ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية      
. بمنصب رفيع، بناء على اقتراح من رئيس األركان وطبقا للوائح المنظمة لتعيين القضـاة العسـكريين               

 وفيما يتعلق بوجود ضـمانات لحمايـة        ٢١٥."ة واحدة من تعيينه   ويمكن عزل هذا الضابط بعد انقضاء سن      
القضاة العسـكريين   "أعضاء المحكمة العسكرية من الضغوط الخارجية، الحظت المحكمة األوروبية أن           

يتمتعـون بضـمانات    "وأنهـم   " يحصلون على نفس التدريب الفني الذي يحصل عليه نظرائهم المـدنيين          
وال يجـوز عـزلهم مـن       ." لدستورية التي يتمتع بها القضاة المـدنيون      دستورية مماثلة لتلك الضمانات ا    

وباعتبارهم أعضاء ثابتين في محكمة عرفية،      . مناصبهم أو إجبارهم على االستقالة مبكرا بدون موافقتهم       
وطبقا للدستور، يجب أن يتمتعوا باالستقالل وال يجوز ألي سلطة          . فإنهم يمارسون عملهم بصفتهم الفردية    

   ٢١٦." تملي عليهم تعليمات تتعلق بأنشطتهم القضائية أو تؤثر على أدائهم لواجباتهمعامة أن
  :على أن مركزهم ينطوي على ثالثة جوانب تشكك في استقاللهم وحيادهم

القضاة العسكريون موظفون ينتمون إلى الجيش الذي يتلقى بـدوره األوامـر مـن السـلطة           "،  أوال 
  ؛"التنفيذية

كي على وجه الصواب، فإنهم يخضعون لالنضباط العسكري وتجمـع عـنهم            كما أشار الشا  "،  ثانيا 
ولذلك فهم يحتاجون إلى تقارير مواتية من رؤسائهم اإلداريين ومـن           . تقارير التقييم لذلك الغرض   

  ؛"رؤسائهم القضائيين على السواء من أجل الحصول على الترقيات
  ٢١٧."م من جانب السلطات اإلدارية والجيشتتخذ إلى حد بعيد القرارات المتعلقة بتعيينه"، ثالثا 

يخضـع فـي التسلسـل      "وأخيرا، فإن ضابط القوات المسلحة المعين في المحكمة العسكرية          
مستقال بأي حال من األحوال عن تلـك        "وليس  " أو قائد السالح المعني   /الهرمي لقائد األحكام العسكرية و    

   ٢١٨."السلطات
  :والحظت المحكمة األوروبية بعد ذلك أنه

وإن ما يتعرض للخطر هو تلك الثقة التـي  . حتى المظاهر قد تنطوي على بعض األهمية   "
يجب أن تبثها المحاكم في نفوس عامة الجمهور في المجتمع الديمقراطي واألهم من ذلـك               

وعند البت فيما إن كان ثمة      . في نفوس المتهمين عندما تتعلق المسألة باإلجراءات الجنائية       
عينة إلى التخوف من عدم تمتع محكمة معينة باالستقالل أو الحيـاد،            ما يدعو في قضية م    

وأما المسألة الحاسمة فتتعلق بما إن كـان        . يعتبر موقف المتهم مهما دون أن يكون حاسما       
  ٢١٩."يعتقد بأن شكوك المتهم يمكن تبريرها بشكل موضوعي

  :واعتبرت المحكمة كذلك أنه
لما في هذه القضية، أشخاصا في منصب أدنى في الحاالت التي تضم فيها المحكمة، مث"

من حيث واجباتهم وتنظيم خدمتهم في مقابل أحد األطراف، قد يساور المتهمين شك 
                                                           

  .٤٠ المرجع نفسه، الفقرة ٢١٥
  .٤١الفقرة  المرجع نفسه، ٢١٦
  .٤٢ المرجع نفسه، الفقرة ٢١٧
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٢١٨
  .٤٥ المرجع نفسه، الفقرة ٢١٩
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ويؤثر هذا الوضع تأثيرا خطيرا على الثقة التي . مشروع في استقالل هؤالء األشخاص
محكمة أهمية وإضافة إلى ذلك، تعلق ال...يجب أن تبثها المحاكم في المجتمع الديمقراطي

 كبيرة على ضرورة مثول المدنيين أمام محكمة مشكلة، وحتى ولو جزئيا، من أفراد من
  ٢٢٠."القوات المسلحة

  :وعلى ضوء هذه االعتبارات، رأت المحكمة أن
 الذين تمت محاكمتهم أمام محكمة عرفية بتهمة محاولة تقويض النظـام            -مقدمي الشكوى "

يهم ما يحملهم على التخوف من أنهم قد حوكموا أمام           يمكن أن يكون لد    -الدستوري للدولة 
هيئة تضم قاضيين عسكريين وضابط من القوات المسلحة يخضع لسلطة قائـد األحكـام              

وال أهمية في هذا الصدد لجلوس قاضيين مدنيين ممن ال يشك فـي اسـتقاللهم               . العرفية
  ٢٢١."وحيادهم على كرسي القضاء في هذه المحكمة

مخـاوف مقـدمي    "من االتفاقية قد انتهكـت ألن       ) ١(٦ إلى أن المادة     ولذلك خلصت المحكمة  
  ٢٢٢."الشكوى من انعدام استقالل وحياد المحكمة العرفية يمكن اعتبارها مبررة موضوعيا

*****  
يبدو جليا في المرحلة الحالية لتطور القانون الدولي لحقوق اإلنسان أنه من غير المـرجح أن                

ى اعتبار أن المحاكم الخاصة تتنافى في ذاتها مع قانون حقوق اإلنسـان             تخلص هيئات الرصد الدولية إل    
ولكنها ستميل إلى النظر فيما إن كانت هذه المحاكم تحقق الضمانات اإلجرائية الواجبة التي تنص عليهـا                 

وعندما يشكل  . تلك القوانين، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة في كل األوقات              
لضباط العسكريون وغيرهم من أفراد القوات المسلحة جزءا من محكمة خاصة تحاكم مدنيا فإن هيئـات                ا

الرصد الدولية تستخلص أن تلك المحاكم ال تتمتع باالستقالل وال بالحياد الذي يقتضيه القـانون الـدولي                 
  ). من الفصل الرابع٧-٤انظر أيضا القسم (لحقوق اإلنسان 

يحاكم أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة وتحترم الحق لكل شخص الحق في أن 
الضمانات اإلجرائية الواجبة في كل األوقات فضال عن الحق في /في محاكمة منصفة

  .أن يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته
المحاكمات التي تجريها المحاكم الخاصة ال تشكل في ذاتها انتهاكا للحق في محاكمة 

على أنه يلزم إجراء مراقبة لكفالة التزام هذه . ائية الواجبةالضمانات اإلجر/منصفة
الضمانات /المحاكم بكل المقتضيات األساسية التي تتطلبها المحاكمة المنصفة

. اإلجرائية الواجبة، بما في ذلك اشتراط أن تكون المحكمة مختصة ومستقلة ومحايدة
لمنشأة بشكل استثنائي ومثل كل المحاكم العادية، يجب أيضا أن تلتزم المحاكم ا
  .باالحترام الكامل لمبدأ المساواة أمام القانون وحظر التمييز

من المسلم به أن المحاكم العسكرية ليست مختصة بمحاكمة المدنيين المشتبه في 
ارتكابهم أعماال إجرامية حيث ال يرجح أن تقيم هذه المحاكم العدالة بشكل منصف 

  .ومستقل ومنزه عن التحيز
اإلجراءات الواجبة التي وضعها القانون اإلنساني /عايير المحاكمة المنصفةتحدد م

الدولي هامشا أدنى ال يجوز ألي دولة في أي وقت من األوقات أن تقل عنه في 
وبالنظر إلى أن هذه المعايير قد .اإلجراءات القانونية الواجبة/المحاكمة المنصفة

                                                           
  .٤٦ المرجع نفسه، الفقرة ٢٢٠
  .٤٧ المرجع نفسه، الفقرة ٢٢١
  .٤٨ المرجع نفسه، الفقرة ٢٢٢
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ة، فإن حاالت األزمات األقل خطورة وضعت للنزاعات المسلحة الدولية أو الداخلي
  .تستلزم معايير أعلى

 ١٤ من المادة ٣ عليها في الفقرة ص للمحاكمات المنصفة المنصوالضمانات الدنيا
 من ٨ من المادة ٢من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفقرة 

ن االتفاقية األوروبية  م٦ من المادة ٣االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان والفقرة 
لحقوق اإلنسان تمثل مقياسا مهما، وإن كان غير كاف، لضمان المحاكمة المنصفة 

التي ينبغي أن تسري في كل األوقات، بما في ذلك في حاالت الطوارئ العامة التي 
أو استقالل وأمن الدولة ) المستويان العالمي واألوروبي(تتهدد حياة األمة 

 ).األمريكتان(

  

شرط عدم التعارض مع االلتزامات القانونية الدولية .٥
األخرى

االلتزامـات األخـرى    "تدابير التعطيل مع ما يقع على الدولة الطرف مـن           " أال تتنافى "يجب  
 من العهد الـدولي الخـاص       ٤ من المادة    ١كما هو منصوص عليه في الفقرة       " بمقتضى القانون الدولي  

 من  ١ من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان والفقرة        ٢٧ من المادة    ١الفقرة  بالحقوق المدنية والسياسية و   
 مـن   ٣٠ من المـادة     ١ويرد نفس الشرط في الفقرة      .  من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان     ١٥المادة  

  . من المادة واو من الميثاق بصيغته المنقحة١الميثاق االجتماعي األوروبي وفي الفقرة 
ويمكن تفسيره نظريا ليشمل    " االلتزامات األخرى بمقتضى القانون الدولي    " عبير  يتسع مفهوم ت  

أي التزام قانوني مترتب على أي معاهدة دولية أو قانون عرفي، بل ومبادئ القانون العامة ذات الصـلة                  
اللجنـة  ، تعلن   ٢٩وفي التعليق العام رقم     . بالتمتع بحقوق اإلنسان والحريات األساسية المتأثرة بالتعطيل      

  :المعنية بحقوق اإلنسان أنه
 ألي تدابير ال تتقيد بأحكام العهد أن تتنافى مع االلتزامات األخرى المترتبة على              زال يجو 

وال . الدولة الطرف بمقتضى القانون الدولي، وبخاصة قواعد القانون اإلنسـاني الـدولي           
ن هذا التعطيـل ينطـوي       من العهد على أنها تبرر تعطيل العهد إذا كا         ٤يمكن فهم المادة    

على خرق لاللتزامات األخرى الواقعة على الدولة، سواء أكانت مترتبة عن معاهـدة أو              
 من العهد والتـي تقضـي       ٥ من المادة    ٢ويرد ذلك أيضا في الفقرة      . القانون الدولي العام  

بعدم جواز تقييد أو تعطيل أي حقوق أساسية معترف بها في الصكوك األخرى بحجة عدم               
   ٢٢٣."راف العهد بتلك الحقوق أو بحجة أنه يعترف بها بدرجة أقلاعت

مراعاة االلتزامات الدولية األخرى الواقعة على الدولة الطرف عنـد          "ولكي تتمكن اللجنة من     
، ينبغي على الدول األطـراف، عنـد        "النظر فيما إن كان العهد يسمح لها بتعطيل أحكام محددة من العهد           

تقدم معلومات عن التزاماتها الدولية األخرى "أو عند تقديم تقاريرها الدورية، أن ) ١ (٤اللجوء إلى المادة 
ذات الصلة بحماية الحقوق المعنية، وبخاصة االلتزامات المنطبقة في أوقات الطوارئ وينبغي أن تراعي              

بقـة فـي    على النحو الواجب التطورات في مجال القانون الدولي المتعلقة بمعايير حقوق اإلنسـان المنط             
  ٢٢٤."حاالت الطوارئ

                                                           
  .٩، الفقرة ٢٠٤، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة األمم المتحدة،  ٢٢٣
  .١٠، الفقرة ٢٠٥ إلى ٢٠٤ المرجع نفسه، الصفحتان من ٢٢٤
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وفي حالة البلدان التي صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واالتفاقية             
األمريكية لحقوق اإلنسان، من األهمية البالغة للجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن تنظر فيما إن كانت تدابير                

يها بموجب العهد ال تتعارض مع التزاماتها المترتبة عليها         عدم التقيد بالتزامات الدولة الطرف المترتبة عل      
  .بموجب االتفاقية األمريكية التي تتضمن قائمة أطول بالحقوق غير القابلة للتعطيل

*****  
وأوضحت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن وظيفتها بموجب االتفاقية األوروبية تقتضي           

االلتزامـات  "ابير التعطيل مع ما يقع على الدولة المتعاقدة مـن           منها أن تنظر تلقائيا في عدم تعارض تد       
 لـم    ضد المملكة المتحـدة    أيرلندا وقضية   لوليس على أنه في قضية      ٢٢٥."األخرى بموجب القانون الدولي   

وفـي  . تتوافر لدى المحكمة أي بيانات تشير إلى أن الدولة القائمة بالتعطيل قد أغفلت تلـك االلتزامـات                
الحكومة األيرلندية لم تقدم في أي وقت مـن         "، الحظت المحكمة على وجه الخصوص أن        القضية الثانية 

األوقات إلى اللجنة أو إلى المحكمة معلومات تفصيلية دقيقة عن االدعاء المصاغ أو المبين حـول هـذه                  
سـاق   ات من تلقاء نفسها   وكما تبين هذه القضايا، على الرغم من أن المحكمة مكلفة بأن تبحث              ٢٢٦."النقطة

، فإنها تعتمد كثيرا    "االلتزامات األخرى بموجب القانون الدولي    "تدابير التعطيل مع ما يقع على الدولة من         
على الحجج المقدمة من الطرف المدعي بوقوع انتهاك لهذا المبدأ بدال من القيام بإجراء بحـث متعمـق                  

  .بنفسها
ة المتحدة قـد انتهكـت مبـدأ        ، ادعى الشاكي أن حكومة المملك     باريغان ومكبرايد وفي قضية   

تعلـن  " من االتفاقية حيث إن الطوارئ العامة لـم          ١٥ من المادة    ١االتساق المنصوص عليه في الفقرة      
والحظت المحكمة في هذا الصدد أنه ليس مـن صـميم           .  من العهد الدولي   ٤كما تقتضي المادة    " رسميا

 ٤الواردة في المـادة     " علن قيامها رسميا  الم"اختصاصها أن تسعى إلى إيجاد تعريف رسمي لمعني عبارة          
أي أساس مقبول يستند إليه ادعاء الشـاكي        "من العهد، ولكن عليها رغم ذلك أن تبحث فيما إن كان هناك             

، وأشـارت   "أي أساس الدعاء الشاكي   " ومع ذلك فقد خلصت المحكمة إلى عدم وجود          ٢٢٧."في هذا الصدد  
بين تفصيليا األسـباب وراء  "ذي ألقاه في مجلس العموم وفيه في هذا الصدد إلى تصريح وزير الداخلية ال       

 من االتفاقيـة    ١٥قرار الحكومة بالتعطيل وأعلن عن اتخاذ خطوات لإلبالغ عن التعطيل بموجب المادة             
حالة طوارئ عامة في حدود معنى هذه األحكام "وأضاف أن هناك .  من العهد الدولي٤األوروبية والمادة 
 وفي رأي المحكمة أن هذا      ٢٢٨." الشمالية في المملكة المتحدة    أيرلندااب المتصل بشئون    فيما يتعلق باإلره  

الذي اتسم بصبغة رسمية وكشف عن نوايا الحكومة فيما يتعلق بالتعطيل يتماشى تمامـا مـع                "التصريح  
  ٢٢٩."مفهوم اإلعالن الرسمي

 إلى مالحظات لجنة    في إشارة الشاكي  " أنها لم تجد     مارشالوأخيرا، أعلنت المحكمة في قضية      
مخالفـة  ) المملكـة المتحـدة   (األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان إلى ما يشير وجوب اعتبار حكومة            

اللتزاماتها المترتبة عليها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية جراء استمرارها فـي              
أن استمرار سريان التعطيـل     "الشاكي أن يؤكد    ولذلك لم يستطع    ." ١٩٩٥تعطيل تلك االلتزامات بعد عام      

  ٢٣٠."يتنافى مع التزامات السلطات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي
                                                           

٢٢٥ Eur. Court HR, Lawless Case (Merits), judgment of 1 July 1961, Series A, No. 3, p. 60, paras. 40-41.  
 ,Eur. Court HR, Case of Ireland v. the United Kingdom, judgment of 18 January 1978؛ ٤١، الفقرة ٦٠ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢٦

Series A, No. 25, p. 84, para. 222.  
٢٢٧  Eur. Court HR, Case of Brannigan and McBride v. the United Kingdom, judgment of 26 May 1993, Series A, No. 258-B, p. 

57, para. 72.  
  .٧٣، الفقرة ٥٧ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢٨
  .موضع نفسه المرجع نفسه، ال٢٢٩
٢٣٠  of the decision as published at 11. , p2001 July 10Court HR, Marshall case, decision on the admissibility of . Eur 
int.coe.echr://http.  
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 وبعبارة أخرى فإن األحكام القضائية للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان تبين أن المحكمة لن             
ية بشأن اإلخفاق المزعوم للدولة     تنظر في الشكوى ما لم يقدم الشاكي بيانات واضحة وتستند إلى أسس قو            

  ."التزاماتها األخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي"المدعى عليها في التصرف بما يتماشى مع 

عند اللجوء إلى تدابير لتعطيل االلتزامات المترتبة بموجب القانون الدولي لحقوق 
التزاماتها األخرى " مع اإلنسان، يجب على الدول أن تكفل عدم تعارض تلك التدابير

، مثل المعايير المطلقة العليا للقانون اإلنساني "المترتبة عليها بموجب القانون الدولي
أو كل ما يتصل بذلك من مبادئ أخرى ملزمة للدول القائمة بالتعطيل بمقتضى 

 .معاهدة دولية أو قانون عرفي أو مبادئ قانونية عامة

  

 شرط عدم التمييز  .٦

 من  ١ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفقرة          ٤ من المادة    ١للفقرة  وفقا  
ب سـب بأال تنطوي على تمييـز      " لحقوق اإلنسان، البد لتدابير التعطيل       ة من االتفاقية األمريكي   ٢٧المادة  

  ."  أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو األصل االجتماعياللون،العرق، أو 
 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان إشارة مـن هـذا           ١٥ من المادة    ١الفقرة  وال تتضمن   

وإذا كانت الدولة المتعاقدة طرفا أيضا في العهد الدولي فال يسمح لها باتخاذ             . القبيل إلى مبدأ عدم التمييز    
ن تدابير من    من االتفاقية أل   ١٥تدابير تعطيل لألسباب المذكورة أعاله حتى وإن كان ذلك بموجب المادة            

وعلـى  ." مع االلتزامات األخرى المترتبة على الدولة بموجب القانون الدولي        " أال تتنافى "هذا القبيل البد    
أية حال، هناك قدر معين من المرونة المتأصلة في مبدأ المساواة وعدم التمييز مما يمكن الدول القائمـة                  

ددة لحالة األزمة بدون أن تشكل انتهاكا اللتزاماتهـا         بالتعطيل من تعديل تدابيرها لتالئم االحتياجات المح      
وكما الحظنا في الفصل الثالث عشر من هذا الدليل، ال يلزم عن مبدأ المساواة وعدم               . بموجب المعاهدات 

ومع ذلـك فالتفرقـة ال      . التمييز أن يعتبر كل تمايز بين األشخاص غير قانوني بموجب القانون الدولي           
 .معقولة من حيث ذلك الهدف المشروع     /انت تتوخى هدفا مشروعا ومتناسبة معه     تكون قانونية إال إن ك    

. وتعتبر تدابير التعطيل التفضيلية قانونية بقدر وفائها بتلك المعايير بشكل عام وفي الحالة المحددة المعنية              
سان والقـانون   وبالنظر إلى أن مبدأ المساواة وعدم التمييز يمثل قاعدة أساسية للقانون الدولي لحقوق اإلن             

الدولي العام، فإن تدابير التعطيل التي تنطوي على تمييز بين األشخاص ومجموعات األشخاص ال يمكن               
 للتمييز فـي    صريحابأي حال من األحوال أن تعتبر قانونية ولو بموجب المعاهدات التي ال تشمل حظرا               

  . لالحكم المتعلق بالتعطي
*****  

 مـن   ٢٦ انه رغم أن المادة      ٢٩نسان في التعليق العام رقم      والحظت اللجنة المعنية بحقوق اإل    
  )٢٥و) ١(٢٤و) ٤(٢٣و) ١ (١٤ و٣ و٢وهي المواد (العهد أو األحكام األخرى المتعلقة بعدم التمييز 

 فهناك عناصر أو أبعاد     ٤ من المادة    ٢لم ترد بين األحكام غير القابلة للتعطيل في الفقرة          "
ويجـب علـى وجـه      . ال يمكن تعطيلها في أية ظـروف      للحق في عدم التعرض للتمييز      

 إذا وقع تمايز بـين      ٤ من المادة    ١الخصوص االلتزام بهذا الحكم الذي تنص عليه الفقرة         
  ٢٣١."األشخاص عند اللجوء إلى تدابير ال تتقيد بالعهد

                                                           
  .٨، الفقرة ٢٠٤، الصفحة اإلنسانتقرير اللجنة المعنية بحقوق ، )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٢٣١
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*****  
ية وأثيرت مسألة التمييز في استخدام سلطات التوقيف واالحتجاز خارج نطاق القانون في قض            

 ١٥ على الرغم من أن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان قـررت بأغلبيـة               ضد المملكة المتحدة   أيرلندا
 عندما تفهم بـاالقتران مـع       ١٤صوتا في مقابل صوتين أنه لم يتقرر وقوع تمييز بما يتنافى مع المادة              

االستثنائية لم تستخدم ألول     وزعمت الحكومة األيرلندية أن السلطات       ٢٣٢. من االتفاقية األوروبية   ٥المادة  
أشخاص مشتبه في تورطهم في اإلرهاب الذي يمارسه الجيش الجمهوري األيرلندي أو في             "مرة إال ضد    

استخدمت فيما بعد، ولكن بدرجة أقل، ضد اإلرهابيين الموالين للحكومـة           "وأنها  " حيازتهم لمعلومات عنه  
  ٢٣٣."البريطانية

اب الموالين للحكومة البريطانية وإرهـاب الجمهـوريين        وبتحليل الفرق في المعاملة بين إره     
، خلصت المحكمـة    )١٩٧٢مارس  / حتى نهاية آذار   ١٩٧١من  ( من الفترة المعنية     المرحلة األولى أثناء  
وفـي الوقـت    . وجود فروق كبيرة بين إرهاب الموالين للحكومة البريطانية وإرهاب الجمهـوريين          "إلى  

 عمليات القتل والتفجيرات وغيرها من أعمال العنـف تنسـب إلـى             المعني، كانت األغلبية العظمى من    
يشكلون تهديدا أشـد    "وكانوا  " يؤلفون تنظيما على درجة أكبر كثيرا من التنسيق       "الذين كانوا   " الجمهوريين

الذين كان يمكن تقديمهم إلى المحاكم الجنائيـة  " خطورة من تهديد اإلرهابيين الموالين للحكومة البريطانية     
 ٤ حتى   ١٩٧٢مارس  / آذار ٣٠من  ( التي خضعت للبحث     المرحلة الثانية  على أن    ٢٣٤.غلب األحيان في أ 
زيادة هائلة في إرهاب المـوالين للحكومـة        "وقد حدثت   ." تساؤالت حساسة "أثارت  ) ١٩٧٣فبراير  /شباط

مـارس  /ر آذا ٣٠أن األسباب التي كانت مؤثرة قبـل        "وبدا للمحكمة بما ال يدع مجاال للشك        ." البريطانية
المحكمة أنـه مـن غيـر       ] اعتبرت[ومع ذلك،   .  أخذت تفقد تأثيرها شيئا فشيئا مع مرور الوقت        ١٩٧٢

بالنظر إلـى   "و" الواقعي تحويل موقف متغير بطبيعته ومتطور باستمرار إلى مراحل ذات مالمح محددة           
انتهاك من المملكـة    المحكمة أن تجزم بوقوع     ] لم تستطع [القيود المفروضة على سلطاتها في المراجعة،       

 أثناء الفترة قيد النظر عندما استخدمت سلطات الطوارئ ضـد           ٥ باالقتران مع المادة     ١٤المتحدة للمادة   
القضاء أوال وقبل   " واعتبر الهدف المنشود في ذلك الوقت، وهو         ٢٣٥."الجيش الجمهوري األيرلندي وحده   

  ٢٣٦."تخدمة غير متناسبةكل شيء على أخطر منظمة هدفا مشروعا ولم تبد الوسيلة المس
لـم يعـد   " نقطة تحول منذ ذلك الحين فصاعدا حيـث  ١٩٧٣فبراير  / شباط ٥ومع ذلك، شهد    

. " وليس مجـرد منظمـة معينـة      ... الحرمان بدون محاكمة يستعمل إال لمكافحة إرهاب من ذلك القبيل         
من اإلرهـاب، خلصـت     وبمراعاة كامل نطاق العمليات القانونية المطبقة في الحملة ضد هاتين الفئتين            

  ٢٣٧."الفرق األولي في المعاملة لم يستمر أثناء الفترة األخيرة موضوع النظر"المحكمة إلى أن 

يجب على الدول األطراف، عند اللجوء إلى تدابير ال تتقيد بااللتزامات القانونية 
ة المترتبة عليها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واالتفاقي

تنطوي على أي تمييز بسبب "األمريكية لحقوق اإلنسان، أن تكفل أن هذه التدابير ال 
  ."العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي

يجب على جميع الدول القائمة بالتعطيل أن تضمن في كل األوقات مبدأ المساواة 
القانون الدولي لحقوق اإلنسان وحظر التمييز الذي هو مبدأ أساسي من مبادئ

                                                           
٢٣٢ Eur. Court HR, Case of Ireland v. the United Kingdom, judgment of 18 January 1978, Series A, No. 25, p. 95.  
  .٢٢٥، الفقرة ٨٥ المرجع نفسه، الصفحة ٢٣٣
  .٢٢٨، الفقرة ٨٦ المرجع نفسه، الصفحة ٢٣٤
  .٢٢٩لفقرة ، ا٨٧ إلى ٨٦ المرجع نفسه، الصفحتان من ٢٣٥
  .٢٣٠، الفقرة ٨٧ المرجع نفسه، الصفحة ٢٣٦
  .٢٣١، الفقرة ٨٨ إلى ٨٧ المرجع نفسه، الصفحتان من ٢٣٧
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ووفقا لألحكام القضائية الدولية، يتسم حظر التمييز بمرونة . والقانون الدولي العام
متأصلة ويسمح للدول القائمة بالتعطيل أن تتخذ تدابير في أضيق الحدود الضرورية 
للتغلب على حالة طوارئ شريطة أن تتوخى هذه التدابير تحقيق غاية مشروعة وأن 

 .متناسبة على ضوء هذه الغاية/كون معقولةت

  

 شرط اإلخطار الدولي  .٧

عندما تستفيد الدول األطراف في المعاهدات الثالث الرئيسية التي نتناولها في هذا الفصل من              
وكما جـاء فـي القسـم       . حقها في التعطيل فإن عليها أيضا التزام قانوني بالتقيد بنظام اإلخطار الدولي           

 أعاله، يمثل قبول هذا االلتزام أحد العناصر األساسية التي أدخلها القائمون بالصياغة لمنع              ٢-٢الفرعي  
 في مختلف المعاهدات    روعلى الرغم من أن األحكام المتعلقة باإلخطا      . إساءة استعمال الحق في التعطيل    

ن العهد الدولي تـنص      م ٤ من المادة    ٣فالفقرة  . ليست متماثلة فإن كال منها يشبه األخر من نواح كثيرة         
  :على ما يلي
على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الـدول األطـراف                 "

األخرى فورا، عن طريق األمين العام لألمم المتحدة، باألحكام التي لم تتقيد بها وباألسباب              
، أن تعلمها بذلك مـرة      وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد       . التي دفعتها إلى ذلك   
  "أخرى وبالطريق ذاته

أن اإلخطار أساسي ليس فقط في أداء اللجنة بوظائفهـا          "وترى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان      
وبخاصة تقييم ما إن التدابير التي تتخذها الدولة ال تتجاوز أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، بل أيضا                 

االلتزام باإلخطـار   " وتشدد اللجنة على     ٢٣٨."اللتزام بأحكام العهد  لتمكين للدول األطراف األخرى برصد ا     
وال . الدولي الفوري كلما اتخذت دولة طرف تدابير ال تتقيد بالتزاماتها المترتبة عليها بمقتضـى العهـد               

 على قيام   ٤يتوقف واجب اللجنة إزاء رصد قوانين وممارسات الدولة الطرف للتأكد من التزامها بالمادة              
   ٢٣٩."الطرف بتقديم إخطارالدولة 

لكثير من اإلخطارات المقدمة سابقا فإن اللجنة تشدد على أنـه           " الطابع الموجز "وبالنظر إلى   
ينبغي أن يشمل اإلخطار معلومات كاملة عن التدابير المتخذة وتفسير واضح لألسباب التي دعـت إلـى                "

ويلزم تقديم إخطارات إضـافية إذا قامـت        . نوناتخاذ تلك التدابير وترفق به الوثائق الكاملة المتعلقة بالقا        
وينطلـق  .  وذلك مثال بتمديد حالة الطوارئ     ٤الدولة الطرف بعد ذلك باتخاذ تدابير أخرى بموجب المادة          

  ٢٤٠."وهذه االلتزامات لم تحترم في كل األوقات. شرط اإلخطار الفوري بالمثل على إنهاء التعطيل
*****  

  : االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان من٢٧ من المادة ٣وفقا للفقرة 
 فورا سائر الدول األطراف بواسطة      لمعتعلى كل دولة طرف تستفيد من حق التعليق أن          "

 علقت تطبيقها، وأسباب ذلك التعليـق،       التياألمين العام لمنظمة الدول األميركية باألحكام       
  ."والتاريخ المحدد النتهائه

                                                           
  .١٧، الفقرة ٢٠٧، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة األمم المتحدة،  ٢٣٨
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٢٣٩
  . المرجع نفسه٢٤٠
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 من العهد، يجب على الدولة القائمة بالتعطيل بموجـب          ٤ة   من الماد  ٣ومثلما في حالة الفقرة     
تقدم معلومـات عـن   ) ٢( سائر الدول األطراف األخرى بالتعليق؛       فـورا تعلم  )١(االتفاقية األمريكية أن    

كما يجب على الدولة الطرف أن      .  التي دعتها إلى التعليق    األسبابذكر  ت) ٣( التي علقت تطبيقها؛     األحكام
 ال تلـزم الـدول األطـراف      ٢٧ من المـادة     ٣ومن ناحية أخرى فإن الفقرة      . ء التعليق تحدد تاريخ انتها  

  .صراحة بتقديم إشعار ثان بعد إنهاء التعليق
*****  

  : من االتفاقية األوروبية على ١٥ من المادة ٣تنص الفقرة 
 تاما كل طرف سـام متعاقـد يسـتخدم حـق المخالفــة، األمـين             إخطـارايخطـر  "

ويجـب عليــه   .  بالتدابير المتخـذة والدوافع التي دعـت إليها      أوروبالـس  العـام لمج 
ومن ثم تطبيــق    .  العام لمجلـس أوروبا بتاريخ توقف هذه التدابير       األمينأيضـا إبالغ   

  ."  تطبيـقا كامـالاالتفاقيـةأحكـام 

حة مـن    من االتفاقية األمريكية ال تقتضي صـرا       ١٥ من المادة    ٣وتجدر مالحظة أن الفقرة     
تشير إلى  " إخطارا تاما "على أن عبارة    .  التي علقت تطبيقها   األحكامالدولة القائمة بالتعطيل باإلشارة إلى      

وتتمتع المحكمـة األوروبيـة     . أنه يجب على الدولة أن تقدم معلومات شاملة عن تدابير التعطيل المتخذة           
 فـي   ١٥ من المـادة     ٣ئمة بالتعطيل بالفقرة     في التزام الدولة القا    النظر تلقائيا لحقوق اإلنسان بصالحية    
، وهـو   " بدون تأخير "واستنادا إلى سوابقها القضائية البد من تقديم اإلخطار         . القضايا التي تعرض عليها   

 والتي وقع فيها تأخير لمدة اثني عشر يوما بين سريان           لوليسشرط اعتبرته المحكمة قد تحقق في قضية        
 وخلصت المحكمة في نفس القضية إلى أن الحكومة قدمت إلى األمين            ٢٤١.تدابير التعطيل وتقديم اإلخطار   

 شرحت كتابـة أنهـا      ماعند" معلومات كافية عن التدابير المتخذة واألسباب التي دعتها إلى اتخاذها         "العام  
ولمنـع االحتفـاظ بقـوات       منع ارتكاب جرائم ضد السالم العام والنظام العام       ’اتخذت التدابير من أجل     "

والحظت المحكمة كذلك أنها أرفقت مع اإلشعار نسخة        ". ’ هو مسوح به بموجب الدستور     اأكثر مم مسلحة  
  ٢٤٢.من تشريع الطوارئ ذي الصلة واإلعالن الذي به دخلت حالة الطوارئ حيز النفاذ

*****  
 من الميثـاق االجتمـاعي األوروبـي        ٣٠ من المــادة    ٢تتضمن من حيث الجوهر الفقرة      

 الميثاق المنقح التزاما مشابها بشأن اإلخطار على الرغم من كفاية اشـتراط تقـديم               من) ٢(والمادة واو   
  ."بعد انقضاء مدة زمنية معقولة"اإلخطار 

 

على الرغم من تفاوت الظروف نوعا ما تبعا للمعاهدة المعنية، يمكن القول عموما 
ات بأنه يجب على الدولة الطرف، عند ممارسة حقها في التعليق بمقتضى معاهد

حقوق اإلنسان الدولية، أن تعلم سريعا الدول األطراف األخرى بتدابير التعطيل وذلك 
بواسطة األمين العام للمنظمة المعنية من خالل إخطار يتضمن تفاصيل كافية تصف 
التدابير المتخذة وأسباب اتخاذها واألحكام التي عطلت تطبيقها بموجب العهد الدولي 

  .لسياسية واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسانالخاص بالحقوق المدنية وا
يعد شرط اإلخطار الدولي وسيلة مهمة لمنع وقوع تجاوزات للحق في التعطيل حيث 

 .إنه يسمح بتحسين رصد الدول األطراف األخرى وهيئات الرصد ألفعال الدولة

  

                                                           
٢٤١ Eur. Court HR, Lawless Case (Merits), judgment of 1 July 1961, Series A, No. 3, p. 62, para. 47.  
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٢٤٢
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دور القضاة والمدعين العامين والمحامين في كفالة .٨
  لحقوق اإلنسان في حاالت الطوارئالحماية الفعالة

ما من وقت تكون فيه حقوق الشخص اإلنساني وحرياته األساسية هشة بقدر ما تكون عليـه                
ولكي تدرأ الحكومات عـن نفسـها خطـر حـاالت           . من هشاشة في أوقات االنقالبات الداخلية والدولية      

جذريا في بعض األحيان، مع تلك الحقوق، الطوارئ فإنها تقرر في كثير من األحيان اتخاذ تدابير تتنافى،  
مثل الحق في الحرية واألمن والحق في اإلجراءات القانونية الواجبة أمام محكمة مستقلة ومحايدة والحق               

إال أن هذا الفصل بين أنه بمقتضى القانون الدولي لحقـوق           . في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع     
، أن يسمح للمحاكم المستقلة والمحايدة أن تواصل أداء وظائفها بحريـة            لفي المقام األو  اإلنسان، البد ،    

. أثناء حاالت الطوارئ من أجل كفالة الحماية الفعالة للحقوق التي ال يمكن عدم التقيد بها في أية ظروف                 
كيـة  ، على األقل بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واالتفاقيـة األمري            ثانياوالبد،  

لحقوق اإلنسان تتمتع المحاكم باالختصاص في ممارسة الرقابة حتى ال تتعـدى تـدابير التعطيـل فـي                  
، البد، وأخيـرا . الحاالت الخاصة والعامة على السواء أضيق الحدود المطلوبة للتعامل مع حالة الطوارئ    

  .وق التي ال تخضع للتعطيلبموجب المعاهدات كافة، أن تتاح المحاكم لكفالة استمرار التمتع عمليا بالحق
وهذه المقتضيات القانونية تعني ضمنا أنه يجب، حتى في حاالت الطوارئ، أن يسمح للقضاة              
والمدعين العامين والمحامين أن يمضوا في ممارسة مسؤولياتهم المهنية بحياد واستقالل وبدون التعرض             

 منع أي تعديات أو تجـاوزات فـي         ويجب أن تسهر المهن القانونية على     . لضغوط أو تدخل من الخارج    
بل إن الحرب ضـد     . مجال حقوق اإلنسان ترتكب باسم حاالت الطوارئ الحقيقية أو غيرها على السواء           

اإلرهاب، كما رأينا في هذا الفصل، يجب أن تلتزم بالقواعد األساسية التي تحمي الشخص اإلنساني مـن                 
از التعسفي ومن المحاكمات غير المنصفة التي       التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة ومن االحتج        

وإن الواجب المهني يقتضي من القضاة والمـدعين        .  ال توفر ضمانات اإلجراءات القانونية     متجريها محاك 
العامين والمحامين أال يدخروا جهدا في التأكد من أن مبدأ القانونية وحكـم القـانون وحقـوق اإلنسـان                   

  . التي تتعرض لها الدولةت حاالت  االضطرابااألساسية مكفولة بفعالية حتى في
وال يجوز المساس كذلك بواجب المدعين العامين في التحقيق والمالحقـة القضـائية الفعالـة               

وعلـى  . النتهاكات حقوق اإلنسان، مثل الحق في الحياة والحق في السالمة البدنيـة والحريـة واألمـن               
هك هذه الحقوق، مثل االختطاف واالختفـاء القسـري         المدعين العامين أن يعملوا على درأ أي عمل ينت        

واإلعدام بدون محاكمة والتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة واالحتجاز غير المعتـرف بـه أو                 
والدول عليها بالمثل واجب قانوني بمنع هذه األنواع مـن          . غيره من أشكال الحرمان التعسفي من الحرية      

  . فيها ومالحقتها قضائيا والمعاقبة عليها واإلنصاف منهاانتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق 
ويجب على المحامين من ناحيتهم االلتزام بالدفاع باستبسال عن حقوق وحريـات الشـخص              
اإلنساني حتى في حاالت الطوارئ رغم ما يواجهونه في ظروف عملهم في تلك األوقات مـن تحـديات                  

  .بالغة



  إقامة العدل أثناء حاالت الطوارئ- الفصل السادس عشر

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : ن في مجال إقامة العدلحقوق اإلنسا  ٧٩٦

  

 مالحظات ختامية  .٩

 قد يدور في األذهان، يوفر القانون الدولي لحقوق اإلنسان مجموعـة متعـددة مـن                خالفا لما 
األحكام القانونية للتعامل مع حاالت الطوارئ التي من شدتها تشكل تهديدا لحياة األمة أو استقالل الدولـة            

لى أصحاب  والبد في تلك الحاالت أن تظل القواعد األساسية لمبادئ حقوق اإلنسان نافذة وتقع ع             . وأمنها
  .المهن القانونية المسؤولية عن كفالة تحقيق ذلك

وقد يطالب الرأي العام بتدابير انتقامية قوية للتصدي لألزمات الشديدة وقد تستجيب الحكومات             
على أن من أفضل ما يحقق السالم واألمن        . لتلك المطالب باللجوء إلى تدابير أمنية جذرية وبعيدة المدى        

ومن الدروس المفيدة التي ينبغي أال تغرب عن البـال          . عدل كذلك في أوقات الشدائد    اإلنصاف في إقامة ال   
أنه لم يحدث في أي وقت في التاريخ أن أضر اإلفراط في العدالة واحترام حقوق الفرد وحرياته بالسالم                  

يبـذلها  وفي أوقات األزمات، ال تزداد فقط صعوبة الجهود المنسقة التي           . واألمن والرخاء وطنيا ودوليا   
جميع الفاعلين في المجتمع، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون والمحامون، في سـبيل تحقيـق أعلـى                 
مستوى ممكن من الحماية لحقوق اإلنسان، بل تزداد أيضا ضرورة بذل هذه الجهود أكثر من أي وقـت                  

ا بحقوق اإلنسان وحرياته    آخر للمساهمة في استعادة النظام الدستوري الذي يمكن أن ينعم فيه الجميع تمام            
  .األساسية

*****  
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