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  19-توجیهات خاصة بتدابیر الطوارئ في زمن �وفید
 

. همورفاه ة السكانخاذ تدابیر استثنائ�ة لحما�ة صحّ العدید من البلدان في جم�ع أنحاء العالم اتّ في  19-و�اء �وفیدیتسّبب �ه ب الوضع الذي یتطلّ 
 إلى س�ادة القانون.تدابیر حتى في حاالت الطوارئ العامة، �جب أن تستند هذه الولكن، 

 
القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وال س�ما العهد  علیهاالتي ینّص  إطار المعاییرضمن الطوارئ الصالحّ�ات التي تمنحها حالة استخدام جب �و 

، على أن ت�قى �ة لمعالجة الحاالت االستثنائ�ةإضافصالحّ�ات �أن الدول قد تحتاج إلى  الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة، الذي �قرّ 
 الطب�ع�ة في أقرب وقت ممكن. لح�اةاوأن تهدف إلى العودة إلى ت  على أساس مؤقّ مارس إّال تُ أّال و  لزمن،في ادة محدّ 

 
. طوارئ  ةعن حال ارسم�ً أن ُتعِلن  ى من دون حتّ  قد تقید �عض حقوق اإلنسانو  ،تدابیر استثنائ�ة لحما�ة الصحة العامةأن تعتمد دول ال�مكن كما 

 �ات الشرع�ة والضرورة والتناسب، وأن تكون غیر تمییز�ة.القیود متطلّ �جب أن تستوفي هذه ولكن، 
 

�عض اعتماد �جب �ما د ح�اة األمة". دة التي "تهدّ في حاالت الطوارئ المحدّ ا إّال تعلیق أو تقیید �عض الحقوق المدن�ة والس�اس�ة مسموحً ول�س 
 ظرف من الظروف. �مكن تعل�قها تحت أيّ  الحقوق األساس�ة التي العدد من �ما في ذلك احترام  ،الضمانات

 
التزامات الدولة المرت�طة �المحتوى فاالستثناءات. أحكاًما خاصة �ن العهد الدولي الخاص �الحقوق االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة ال یتضمّ و 

سار�ة حتى أثناء ت�قى ة واإلسكان والحما�ة االجتماع�ة والم�اه والصرف الصحي والتعل�م ومستوى مع�شي الئق في الغذاء والصحّ وق األساسي للحق
 حاالت الطوارئ.

 

 تقیید حقوق اإلنسان نت�جة إجراءات الطوارئ 
  

حالة غ�اب ق �الصحة العامة، حتى في ألس�اب تتعلّ تقیید حر�ة التجمع السلمي لو  حر�ة التعبیرتنّقل و �عض الحقوق، مثل حر�ة التعّرض قد ت
 ، �جب أن تستوفي هذه القیود المتطل�ات التال�ة:مع ذلكعلى الرغم الطوارئ. و 

، �ان سارً�ا ُ�طبَّق على جم�ع السّكانفي قانون وطني  ةاردیود و القه �جب أن تكون . هذا �عني أنّ على القیود المفروضة القانون"نّص ی"�جب أن  .الشرع�ة •
 .جم�ع، وأن �كون واضًحا ومتاًحا للقبولون القانون تعسفً�ا أو غیر م�جب أال �ك�ما  .القیودفرض وقت 

لحما�ة أحد األس�اب المسموح بها المنصوص علیها في العهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة  ضرور�ةود المفروضة كون القیت�جب أن  .الضرورة •
 ة.ملحّ �جب أن تستجیب لحاجة اجتماع�ة �ما والس�اس�ة، وتشمل الصحة العامة، 
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�جب أن �كون الخ�ار . �ما الوقائ�ة التحقیق وظ�فته ةكون مناس�ت، أي أن المصالح المعّرضة للخطرمع  �ةمتناسالمفروضة د و كون القیت. �جب أن التناسب •
 النت�جة المرجوة.التي تحّقق المتاحة الخ�ارات األقل تدخًال من بین 

 أحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان.س أّي تمییز �ما �خالف تمارِ أن  قیود�جوز ألي  . العدم التمییز •
 د �طر�قة تعسف�ة.و ال �مكن تطبیق أي قیو المعني.  �جب تفسیر جم�ع القیود �شكل صارم لصالح الحقّ  •
 تتحمل السلطات عبء تبر�ر القیود المفروضة على الحقوق. •

 

  حاالت الطوارئ 

من ، طوارئ ة عند اإلعالن عن حالنة أو تعلیق حقوق معیّ  بتقیید هعلى الرغم من سماح�كّل دّقة. ف حاالت الطوارئ ینّظم قانون حقوق اإلنسان  •

�حسب متناس�ة على حقوق معینة، حدود قیود أو فرض ب تعلیق الحقوق عندما �مكن معالجة الموقف �شكل مناسب من خالل تجنّ الضرورّي 

 ح أعاله.هو موّض ما 

التي تّتخذها أن تكون جم�ع التدابیر �جب ، 19-�وفیدتفّشي منع تفي مجال حقوق اإلنسان لماتها �التزاالدولة تمتثل ّال أمن الضروري  إذا �ان •

الجغراف�ة واألساس الموضوعي لحالة  هذا الشرط �المدة والتغط�ة�رت�ط و مقتض�ات الوضع. تفرضها على تلك التي أن تقتصر و  ،متناس�ة

 الطوارئ.

 حالة الطوارئ:الخاصة � تدابیرالتشر�عات و الأن تكون جب و�ناًء على ذلك، � •

 المّدة، للغا�ة في ةمؤقت 

  تحقیق أهداف الصحة العامة المعلنةبهدف  تدخلمن الممكن  قدر أقلّ �و 

  رفع المراجعة، من أجل ضمان العودة إلى القوانین العاد�ة �مجرد  االنتهاء التدر�جي أوضمانات مثل شروط تنطوي على أن و

 حالة الطوارئ.

االستمرار �جب ، حتى أثناء حاالت الطوارئ و 1في الح�اة وحظر التعذیب ومبدأ الشرع�ة في القانون الجنائي �عض الحقوق، مثل الحقّ أبًدا تقیید  �مكن ال •

 تحافظ المحاكم العاد�ة على اختصاصها للفصل في الشكاوى المتعلقة �انتهاك الحقوق التي ال �جوز تقییدها.�جب أن �ما في تطب�قها في جم�ع المواقف. 

�ما لمنع انتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان المرت�طة �حالة الطوارئ التي ترتكبها الجهات الحكوم�ة وغیر الحكوم�ة. الالزمة تدابیر الخذ أن تتّ على الدول  •

وتقد�م الجناة إلى العدالة وتوفیر الحما�ة  ،ل فعال وسر�ع في مزاعم مثل هذه االنتهاكات والتجاوزات بهدف وضع حد لالنتهاك أو اإلساءة�جب التحقیق �شك

 وسبل االنتصاف الفعالة للضحا�ا.

أن تحاكم محكمة قانون�ة وال �مكن إّال ئ. تتطلب م�ادئ الشرع�ة وس�ادة القانون وجوب احترام المتطل�ات األساس�ة للمحاكمة العادلة خالل حالة الطوار  •

 احترام قر�نة البراءة.دائًما �جب �ما بتهمة جنائ�ة. ا وتدین شخًص 

                                                 
للجنة المعنیّة بحقوق  29والتعلیق العام رقم  العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیّةمن  4مراجعة المادة الرجاء لالّطالع على كامل الحقوق غیر القابلة للتقیید   1

 أدوات حقوق اإلنسان اإلقلیمّیة أن تنّص على مجموعة مختلفة من الحقوق غیر القابلة للتقیید.  كما یمكناإلنسان. 
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لدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعھد ا  المادة الرابعة من ا

ا، �جوز للدول األطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضیق الحدود التي یتطلبها الوضع، تدابیر ال تتقید �االلتزامات المترت�ة في حاالت الطوارئ االستثنائ�ة التي تتهدد ح�اة األمة، والمعلن ق�امها رسم�ً . 1
رره الوحید هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو ى تمییز �كون مبعلیها �مقتضى هذا العهد، شر�طة عدم منافاة هذه التدابیر لاللتزامات األخرى المترت�ة علیها �مقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها عل

 الدین أو األصل االجتماعي

 
 .18و  16و  15و  11) و 2و  1(الفقرتین  8و  7و  6ال �جیز هذا النص أي مخالفة ألحكام المواد . 2

 
ا، عن طر�ق األمین العام لألمم المتحدة، �األحكام التي لم تتقید بها و�األس�اب التي دفعتها إلى ذلك. على أ�ة دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقید أن تعلم الدول األطراف األخرى فور . 3

 .وعلیها، في التار�خ الذي تنهى ف�ه عدم التقید، أن تعلمها بذلك مرة أخرى و�الطر�ق ذاته

نطوي ت ن�جب أوال �أساس الستهداف أفراد أو مجموعات معینة، �ما في ذلك األقل�ات.  19-�وفید تفشيالُمعَلنة �سبب  الطوارئ حاالت استخدام جب ال � •

وال اإلعاقة وال ان�ة الهو�ة الجنسوال میول الجنسي الوال نوع االجتماعي ال والاللون وال أساس العرق على أّي تمییز من أّي نوع �ان، ال على  التدابیر المتخذة

 أي وضع آخر.وال المولد وال  ثروة الوال االجتماعي وال وطني األصل الوال  الس�اسي غیروال الرأي الس�اسي وال الدین وال اللغة 

، �ما في ذلك االقتصاد�ة واالجتماع�ة األساس�ةدعم تمتع المتضرر�ن من القیود الطارئة �الحقوق تخذ تدابیر فعالة وفي الوقت المناسب للدول أن تتّ ى اعل •

 وارئ.من خالل دعم العمالة وسبل الع�ش واإلسكان والغذاء والتعل�م والحما�ة االجتماع�ة والصحة، لتمكینهم من االمتثال لتدابیر الط

�جب و اإلعالن الرسمي ضروري للحفاظ على م�ادئ الشرع�ة وس�ادة القانون. و . �طر�قة علنّ�ة ورسمّ�ة، �جب إعالنها إلعالن حالة الطوارئ �شكل قانوني •

الطوارئ. صالحّ�ات اإلعالنات و مثل هذه نّظم مع األحكام الدستور�ة ذات الصلة وغیرها من أحكام القانون الوطني التي ت امتماش�ً  كون اإلعالن�أن 

، من العهد 4.3�موجب المادة ، المتحدةألمم ا�اإلضافة إلى ذلك، على الدول األطراف في العهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة إبالغ أمین عام 

 .�إعالن حالة الطوارئ 

�شأن معلومات الكاف�ة نشر ال�جب �ما صلة بها. لتطبیق حالة الطوارئ والتدابیر المتّ على الدول إبالغ السكان المتضرر�ن �النطاق اإلقل�مي والزمني الدقیق  •

�سهل ص�غ على نطاق واسع، و�ینطق بها السّكان العدید من اللغات األخرى التي �تشر�عات و�جراءات الطوارئ �سرعة و�جم�ع اللغات الرسم�ة، و�ذلك 

 .هاوفًقا لفیتمّكن من التصّرف جدیدة القانون�ة القواعد الى عموًما عل�ّطلع الرأي العام  الوصول إلیها حتى

الضرورة العامة التي غیر استخدام حالة الطوارئ ألي غرض  أبًدا ال �جوزو �جب أن تسترشد حالة الطوارئ �م�ادئ حقوق اإلنسان، �ما في ذلك الشفاف�ة.  •

المعلومات أثناء الحصول على في  تتطلب الشفاف�ة والحقّ و المعارضة. قمع ل ا�جب استخدامه . فالالیوم 19-�وفید الستجا�ة لو�اءلأّي أعلنت من أجلها، 

 حما�ة حر�ة وسائل اإلعالم، حیث تؤدي الصحافة وظ�فة حاسمة أثناء الطوارئ. ،حالة الطوارئ 

الطوارئ، �ما في ذلك  حالة �جب أن تخضع تدابیرو لد�مقراط�ة وس�ادة القانون. لتجسید االطوارئ أمر أساسي صالحّ�ات  اإلشراف على ممارسةكما أّن  •

�موجب حالة اعتماده �جب أن �خضع أي تشر�ع للطوارئ یتم و من قبل السلطة التشر�ع�ة.  دوري ومستقلستعراض ، الأو تقییدها�عض الحقوق ید یعدم تق

ي هادف على التدابیر االستثنائ�ة أو حالة الطوارئ لضمان �جب أن �كون هناك أ�ًضا إشراف قضائو إلى تدقیق تشر�عي مناسب. الُمعلن عنها الطوارئ 

 امتثالها للقیود المذ�ورة أعاله.

 

http://www.ohchr.org/


www.ohchr.org 
 

 وم�ادئ، المعنّ�ة �حقوق اإلنسانللجنة  29 رقم التعلیق العامالرجاء االطالع على إضاف�ة �شأن حاالت الطوارئ، توجیهات للحصول على 
  .العهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ةالواردة في وعدم التقید التقیید أحكام المتعّلقة �سیراكوزا 

 

 العقو�ات المفروضة على مخالفة التدابیر االستثنائّ�ة

عقو�ات على االنتهاكات وضمان عدم فرض الأي تدابیر استثنائ�ة �طر�قة إنسان�ة، مع احترام مبدأ التناسب عند فرض تنفیذ على الدول  •

إذا انتهكوا تدابیر  ةعقو�ألّي  اإلعاقة أو ضحا�ا العنف المنزلي واألشخاص ذو فال �جب مثًال أن �خضع العقو�ات �طر�قة تعسف�ة أو تمییز�ة. 

 لحما�ة أنفسهم. 19-الخاصة �كوفید الطوارئ 

�جب  �ما الضمانات اإلجرائ�ة المناس�ة. اعتماد ، مععلى أسس �حددها القانون و ، یرعلى الدول أال تحرم األشخاص من حر�تهم إال �مالذ أخو  •

 .، حتى في حالة الطوارئ الراهنةالظروف مع وضرورً�ا ومتناسً�ا قبوًال أن �كون الحرمان من الحر�ة م

ض لها مخاطر الخاصة التي یتعرّ ولل، الصح�ة العامةعلى  آلثار االكتظاظ في أماكن االحتجاز اخاًص ا ن�غي أن تولي الدول اهتمامً ی •

 مالءمة احتجاز شخص ما.مدى  تقی�معند حالة الطوارئ، �سبب المحتجزون 

عند تقی�م المبلغ المناسب للغرامة، �جب مراعاة الظروف الفرد�ة، �ما في ذلك و �جب أن تكون الغرامات متناس�ة مع خطورة الجر�مة المرتك�ة.  •

 .هدخلمن  تدابیر الطوارئ ن حرمته ومَ العاطلین عن العمل ا �النس�ة إلى جد� ذا مهم هو . األثر �حسب النوع االجتماعي

اآلراء رقا�ة على فرض  ، ألنها قد تؤدي إلىفائقة عنا�ة� 19-�وفد شأنالكاذ�ة والمضّللة �تنظ�م المعلومات الخاصة ب تدابیرالص�اغة �جب  •

أقّل أن تستخدم الدول  �ما �جبجنائ�ة على جرائم المعلومات.  عقو�اتفرض �جب تجنب و آراء األقل�ة.  على التي ال تحظى �شعب�ة أو

من الضروري و ومحو األم�ة اإلعالم�ة. ثق�ف ق المستقل من الحقائق والتوسائل تدخًال لمكافحة انتشار المعلومات المضللة، مثل تشج�ع التحقّ ال

من خالل تقد�م معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على والمضّلة لخاطئة مشكلة المعلومات ا أّوالً  الحكومات وشر�ات اإلنترنتتعالج أن 

 الحقائق.

حقوق المعنّ�ة �للجنة  35 رقم التعلیق العاملرجاء االّطالع على افي الحر�ة واألمن الشخصي،  الحقّ �شأن إضاف�ة توجیهات للحصول على 

 اإلنسان.

 

  تطبیق القانون واإلجراءات االستثنائّ�ة

أن التدابیر جلً�ا  استخدام القوة إال عند الضرورة القصوى و�القدر المطلوب ألداء واج�اتهم وعندما یثبتال �جوز للمسؤولین عن تطبیق القانون  •

 األقل ضرًرا غیر فعالة.
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التدابیر االستثنائ�ة أو حالة الطوارئ، للقواعد والمعاییر الدول�ة ذات  ضمن إطار، �ما في ذلك عند تنفیذها �جب أن تمتثل عمل�ات إنفاذ القانون  •

مدونة قواعد السلوك للموظفین المكلفین �إنفاذ القانون، والم�ادئ األساس�ة الستخدام القوة واألسلحة النار�ة من قبل الموظفین ها الصلة، �ما فی

قبل الموّظفین المكّلفین من  اام األسلحة األقل فتكً �شأن استخدحدة السام�ة لحقوق اإلنسان مفوضّ�ة األمم المتّ المكلفین �إنفاذ القانون وتوجیهات 

 إنفاذ القانون.�

ذلك، قد تتطلب الحاالت االستثنائ�ة نشر الج�ش في س�اق إنفاذ القانون وعلى الرغم من الشرطة. مهام الج�ش نّفذ أن ی�جب  كقاعدة عامة، ال •

 .وخاصة دةلفترات محدودة وظروف محدّ 

لمعاییر المط�قة للمساءلة �موجب القانون المدني، و اللسلطة المدن�ة و خضعوا إنفاذ القانون، �جب أن �مهام عندما �قوم أفراد القوات العسكر�ة � •

 على المسؤولین عن إنفاذ القانون �موجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

�جب التحقیق �فعال�ة وسرعة في أي ادعاءات �انتهاكات حقوق اإلنسان، �ما في ذلك إساءة استخدام السلطة، واالحتجاز التعسفي، والعنف و  •

للغا�ة في س�اق مهم وهذا الجانب القانون والعسكر�ین، وتقد�م الجناة إلى العدالة. إنفاذ الجنسي والجنساني من قبل الموظفین المكلفین �

 . 19-في ظّل تفّشي و�اء �وفیدالعسكر�ین في العدید من المناطق وظفین المكلفین بتنفیذ القانون و الواسعة الممنوحة للمّ�ات الصالح

 

مدونة قواعد السلوك للموظفین ، الرجاء االطالع على لموظفین المكلفین �إنفاذ القانون ا �شأن استخدام القّوة وسلوكإضاف�ة توجیهات للحصول على 

مفوضّ�ة األمم وتوجیهات  ار�ة من قبل الموظفین المكلفین �إنفاذ القانون والم�ادئ األساس�ة الستخدام القوة واألسلحة الن، المكلفین �إنفاذ القانون 

 .إنفاذ القانون قبل الموّظفین المكّلفین �من  ا�شأن استخدام األسلحة األقل فتكً المّتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان 
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