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Abstract

امل�ستخل�ص

Despite the efforts made to unify the legal framework for
the protection of human rights, especially those affected by the
imposition of some precautionary measures to limit the spread
of the Coronavirus, many of these procedures have a direct impact on individual rights, as some of these rights are at risk in
light of some precautionary measures, such as quarantine and
curfews, which called for the necessity to study and discuss
their legal evidence and legal support within the scope of international law and the Saudi system.The research aims to analyze
the mechanism of the state in dealing with public health threats,
in a manner consistent with the basic principles of human rights.
Since most international and domestic legal systems allow the
restriction of some personal rights and freedoms under some
public emergencies that may threaten society, the state can impose some restrictions on individual human rights to maintain
public health, which confirms the hypothesis that human rights
are not absolute, as they can be restricted depending on specific
circumstances, including emergency conditions. The research
provides a comprehensive analysis of the theory of emergency
conditions and identifies the most important conditions through

على الرغم من اجلهود املبذولة لتوحيد الإطار القانوين حلماية
 ال �سيما تلك احلقوق حمل امل�سا�س من جراء فر�ض بع�ض،حقوق الإن�سان
 ف�إن العديد من هذه،الإجراءات االحرتازية للحد من انت�شار فريو�س كورونا
الإجراءات فيها م�سا�س مبا�شر باحلقوق الفردية؛ �إذ �إن بع�ض حقوق الأفراد
:ما زالت حتت وط�أة امل�سا�س من خالل بع�ض الإجراءات االحرتازية؛ مثل
 وهو ما دعا �إىل �ضرورة درا�ستها ومناق�شة،احلجر ال�صحي وحظر التجول
�أدلتها النظامية و�أ�سانيدها القانونية يف نطاق القانون الدويل والنظام
.ال�سعودي
ويهدف البحث �إىل حتليل �آلية تعامل الدولة مع تهديدات ال�صحة
 فبما �أن. بطريقة تتوافق مع املبادئ الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان،العامة
معظم الأنظمة الدولية واملحلية ت�سمح بامل�سا�س ببع�ض احلقوق واحلريات
 ف�إنه،ال�شخ�صية يف بع�ض حاالت الطوارئ العامة التي قد تهدد املجتمع
ميكن للدولة اتخاذ بع�ض الإجراءات التي يكون من �ش�أنها الت�ضييق بع�ض
ال�شيء من حقوق الإن�سان الفردية يف �سبيل املحافظة على ال�صحة العامة؛
مما ي�ؤكد فر�ضية �أن حقوق الإن�سان لي�ست مطلقة؛ �إذ ميكن تقييدها بنا ًء
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على ظروف حمددة ،من �ضمنها الظروف الطارئة .وي�ستعر�ض البحث
نظرية الظروف الطارئة ،ويحدد �أهم ال�شروط التي ميكن من خاللها
تطبيق هذه النظرية؛ مما يعطي الدولة احلق يف فر�ض الإجراءات والتدابري
االحرتازية ،بدون انتهاك احلقوق واحلريات الفردية� ،أو مع وجود انتهاكات
مربرة للحفاظ على ال�صحة والأمن العام.
وي�ستنتج البحث �أن القوانني الدولية والأنظمة ال�سعودية تتفق على
�أهمية حق ال�صحة العامة ،و�أنه ال �ضري يف تقييد بع�ض احلقوق واحلريات
الفردية من �أجل �ضمان �سالمة �أمن و�صحة املجتمع .وخلطورة امل�سا�س
باحلقوق واحلريات الفردية ،يقرتح الباحث ا�ستخدام مبد�أ تقومي املخاطر
و�إدارتها الذي يهدف �إىل منع ال�ضرر امل�ستقبلي على الفرد واملجتمع.

which this theory can be applied, which gives the state the right
to impose precautionary measures, without violating individual rights and freedoms, or with justified violations to maintain
public health and security.
The research concludes that international laws and Saudi regulations agree on the importance of the right to public
health, as well as the need to restrict certain individual rights
and freedoms to ensure the safety and security of society. Due
to the seriousness of the violation of individual rights and freedoms, the researcher suggests adopting the principle of risk assessment and management, which aims to prevent future harm
to the individual and society.

 .1المقدمة

حماية حقوق الإن�سان �أثناء فر�ض الإجراءات االحرتازية للحد من
انت�شار فريو�س كورونا .ومبا �أن الأمن واال�ستقرار ال غنى عنهما
يف �أي جمتمع حلماية حقوقه وحرياته العامة ،ف�إن �سلطة التدخل
القانوين ،يجب �أن تنا�سب وتكفل الأمن العام من منظوره ال�شامل؛
وذلك بحماية حقوق الإن�سان وعدم انتهاك هذه احلقوق من اجلهات
املخت�صة بفر�ض الإجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية (�أرجدال،
� ،2020ص.)29-28 .

ميكن تعريف حقوق الإن�سان ب�أنها مبادئ �أخالقية �أو معايري
منوذجا لل�سلوك الب�شري ،الذي هو جمموعة من
اجتماعية ت�صف
ً
احلقوق الأ�سا�سية التي ال يجوز امل�سا�س بها .وهي م�ستحقة و�أ�صيلة
لكل �شخ�ص لكونه �إن�سا ًنا ،فهي مالزمة لكل الب�شر ،بغ�ض النظر عن
هويتهم �أو �إقامتهم �أو لغتهم �أو ديانتهم �أو �أ�صلهم العرقي �أو �أي و�ضع
�آخر .وقد �أكدت ديباجة الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،ال�صادر عام
1948م من منظمة الأمم املتحدة �ضرورة االعرتاف بالكرامة املت�أ�صلة
يف جميع �أع�ضاء الأ�سرة الب�شرية وبحقوقهم املت�ساوية الثابتة التي تعترب
�أ�سا�س احلرية والعدل وال�سالم يف العامل؛ حيث �إن حماية هذه احلقوق
متثل �ضمانة قانونية عاملية حلماية الأفراد واجلماعات من �إجراءات
ال�سلطات التي مت�س احلريات العامة الأ�سا�سية يف �إطار القوانني
املحلية والدولية؛ �إذ ال يجوز �أن يتم انتزاعها �إال نتيجة لإجراءات
قانونية ت�ضمن احلقوق وفق ظروف حمددة (العبيد.)2014 ،
وعلى الرغم من اجلهود التي يبذلها املجتمع الدويل وكل املعنيني
بحقوق الإن�سان لتوحيد الإطار القانوين حلماية حقوق الإن�سان ،ال
�سيما تلك احلقوق حمل امل�سا�س من جراء فر�ض بع�ض الإجراءات
االحرتازية للحد من انت�شار فريو�س كورونا (هي تعليمات وقوانني يتم
�إ�صدارها من اجلهات املخت�صة يف الدولة لغر�ض احلماية والوقاية
من الأوبئة) ،ف�إن العديد من هذه الإجراءات فيها م�سا�س مبا�شر
باحلقوق العامة واخلا�صة واحلقوق املادية واملعنوية حمل االنتهاك؛
�إذ �إن بع�ض حقوق الأفراد ما زالت حتت وط�أة امل�سا�س من خالل
بع�ض الإجراءات االحرتازية ،مثل :احلجر ال�صحي وحظر التجول،
وهو ما دعا �إىل �ضرورة درا�ستها ومناق�شة �أدلتها النظامية والأ�سانيد
القانونية التي ي�ستند �إليها القانون الدويل ب�شكل عام ،واململكة
العربية ال�سعودية ب�شكل خا�ص.
�إن القواعد والأنظمة الدولية واملحلية تويل �أهمية خا�صة لت�أطري
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�أهمية الدرا�سة

تكمن الأهمية العلمية للدرا�سة يف �ضرورة بيان الآليات القانونية
التي �أقرها املجتمع الدويل حلماية ال�صحة العامة ،وذلك من خالل
ت�أ�صيل العالقة بني حقوق الإن�سان مبا فيها ال�صحة العامة من جهة،
والأمن العام من جهة �أخرى .وتزداد �أهمية هذه الدرا�سة عندما
تقوم بتحليل الآليات التي ا�ستخدمتها اململكة للحد من انت�شار فريو�س
كورونا .فبالرغم من �صالحية ال�سلطات العامة التخاذ جميع التدابري
والإجراءات التي ت�سهم يف احلفاظ على ال�صحة العامة يف املجتمع،
ف�إن من املهم حتديد مقدار ال�صالحية التي متلكها هذه ال�سلطات
لتقييد احلقوق واحلريات الفردية يف �سبيل املحافظة على ال�صحة
العامة للمجتمع ،وبيان مدى م�شروعيتها.
م�شكلة الدرا�سة

تكمن م�شكلة الدرا�سة يف حتليل مدى قانونية الإجراءات املتخذة
ملكافحة جائحة كورونا ،وت�أثريها على احلق يف ال�صحة واحلقوق
واحلريات الفردية ،مثل :حرية التنقل وغريها من حقوق الإن�سان
الأ�سا�سية للأفراد ،املن�صو�ص عليها يف املعاهدات واملواثيق الدولية
ود�ساتري العديد من الدول .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ت�ستعر�ض الدرا�سة
مدى فاعلية الإجراءات املتخذة من جانب ال�سلطات العامة ال�سعودية
للحد من ت�أثريات جائحة كورونا ،ومدى توافقها مع مبادئ حقوق
الإن�سان.

�أحمد �صالح الدين بالطو

ت�سا�ؤالت الدرا�سة

ـ ما مدى توافر حماية حقوق الإن�سان عند ا�ستعمال القوة يف �إطار
العمل ال�صحي الوقائي؟
ـ ما الإجراءات والتدابري التي اتخذتها الدولة ملواجهة حتديات
ال�صحة العامة؟ وما مدى ان�سجامها مع مبادئ حقوق الإن�سان؟
ـ ما مدى م�شروعية الإجراءات والتدابري التي اتخذتها الدولة
ملواجهة كورونا ،ومواءمتها ملبادئ حقوق الإن�سان؟
ـ ما مدى جناح الإجراءات والتدابري يف احلد من كورونا؟
�أهداف الدرا�سة

ـ بيان مدى �إمكانية حتقيق التوازن يف العالقة بني ال�صحة العامة
والأمن العام وحقوق الإن�سان يف �إطار الظروف الطارئة.
ـ بيان مدى مواءمة الإجراءات والتدابري التي اتخذتها اململكة للحد
من ان�شار فريو�س كورونا مع مبادئ حقوق الإن�سان.
ـ الت�أ�صيل القانوين للإجراءات والتدابري التي اتخذتها اململكة للحد
من ان�شار فريو�س كورونا.
ـ بيان مدى جناح الإجراءات والتدابري التي اتخذتها اململكة للحد
من ان�شار فريو�س كورونا.

 .2منهج الدراسة

مت اعتماد املنهج اال�ستنباطي املت�ضمن اال�ستقراء والتحليل،
ومن ثم ا�ستنباط مدى متتع الإن�سان بحقوقه املكفولة قانون ًيا �أثناء
فر�ض الإجراءات االحرتازية ،للحد من انت�شار فريو�س كورونا ،من
خالل ن�صو�ص االتفاقيات الدولية والقوانني املحلية يف اململكة املعنية
بحقوق الإن�سان �أثناء فر�ض الإجراءات االحرتازية .ويف �سبيل حتقيق
ذلك ،ي�ستعني الباحث ب�آراء العديد من الفقهاء والعلماء املوجودة
يف م�ؤلفات علمية مكتوبة باللغة الإجنليزية والعربية ال�ستخال�ص
املربرات التي ت�ستند �إليها الدولة يف فر�ض الإجراءات والتدابري
االحرتازية.

 .3الدراسات السابقة

يعترب مو�ضوع مدى م�شروعية الإجراءات االحرتازية التي من
املمكن للدولة اتخاذها يف �سبيل املحافظة على ال�صحة العامة
للمجتمع من املو�ضوعات احلديثة ن�سب ًيا التي يقل فيها عدد الدرا�سات
خ�صو�صا عندما يتم ربطها مببادئ حقوق
العلمية التي تناولتها،
ً
الإن�سان .ومما �أ�سهم يف حداثة هذا املو�ضوع حقيقة �أن جائحة كورونا
ظهرت قبل عدة �أ�شهر؛ مما ي�ؤكد قلة عدد الدرا�سات القانونية التي
تربط بني القوانني اجلنائية وتداعيات فريو�س كورونا ،والتي من

347

�أهمها العدد اخلا�ص بجائحة كورونا من جملة الباحث ،عدد ()17
�إبريل �( 2020أرجدال.)2020 ،
ولذلك وجب على الباحث �ضرورة درا�سة بع�ض مو�ضوعات
البحث ب�شكل منف�صل ،وبعد ذلك يتم تطبيقها على ظروف جائحة
كورونا ،مثل :الدرا�سات التي تركز على �أهمية القانون الدويل حلقوق
الإن�سان وارتباطه بحق ال�صحة العام ،والدرا�سات التي ت�ؤكد مراعاة
النظام ال�سعودي ملبادئ حقوق الإن�سان ،والتي من �أهمها حق ال�صحة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،وب�سبب وفرة بع�ض الدرا�سات الأجنبية املتعلقة
مبو�ضوع البحث ،مت اال�ستعانة ببع�ض الدرا�سات باللغة الإجنليزية،
مثل الدرا�سات التي تربط مفهوم ال�صحة العامة بالأمن العام،
والدرا�سات التي تتناول مدى م�شروعية القوانني التي تتخذها الدولة
ملواجهة بع�ض الأمرا�ض املعدية مثل :الإيدز و�سار�س.
وعليه يتميز هذا البحث ب�أنه يربط جميع هذه الدرا�سات ال�سابقة،
ومن ثم يطبقها على ظروف جائحة كورونا؛ �إذ ي�ستفيد البحث من
التو�صيات والنتائج التي �أثبتتها جميع هذه الدرا�سات ال�سابقة ،من
خالل مناق�شتها وتطويرها لغر�ض التو�صل �إىل نتائج تتعلق مب�شروعية
قوانني الدولة ملواجهة فريو�س كورونا.

 .4المبحث األول :الصحة العامة

على الرغم من �أن هذا املبحث يناق�ش مفهوم حق ال�صحة العامة
وارتباطه بالأمن العام وحقوق الإن�سان ،ف�إنه من ال�ضروري � ًأول
الت�أكيد على �أن ً
كل من الأنظمة ال�سعودية والقواعد الدولية حلقوق
الإن�سان ،ت�ضمن حق ال�صحة جلميع الأفراد داخل املجتمع.
وفيما يتعلق بالقوانني الدولية ،فقد ن�صت العديد من املواثيق
والإعالنات الدولية على حق ال�صحة والأمن العام ،مثل :الإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان ،والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية ،والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية والثقافية
واالجتماعية (اجلنديً .)1989 ،
فمثل ،تن�ص املادة ( )25من
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان على �أن «لكل �شخ�ص احلق يف م�ستوى
كاف للمحافظة على ال�صحة والرفاهية له ولأ�سرته.
من املعي�شة ٍ
ويت�ضمن ذلك التغذية وامللب�س وامل�سكن والعناية الطبية ،وكذلك
اخلدمات االجتماعية الالزمة» كذلك ،تن�ص املادة ( )12من العهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية والثقافية واالجتماعية على
�أهمية «حق كل �إن�سان يف التمتع ب�أعلى م�ستوى من ال�صحة اجل�سمية
والعقلية ميكن بلوغه» .ويف �سبيل توفري املزيد من الدعم حلق
ال�صحة ،تلزم املادة الدول الأع�ضاء ببع�ض التدابري الواجب اتخاذها
لت�أمني املمار�سة الكاملة لهذا احلق ،مثل :الوقاية من الأمرا�ض
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الوبائية واملتوطنة واملهنية والأمرا�ض الأخرى وعالجها ومكافحتها،
وتهيئة ظروف من �ش�أنها ت�أمني اخلدمات الطبية والعناية الطبية
للجميع يف حالة املر�ض.
وذلك بالإ�ضافة �إىل اللوائح ال�صحية الدولية ،وهي لوائح �صدرت
عام  2005من منظمة ال�صحة العاملية ،وهي متثل اتفا ًقا بني نحو 196
دولة ،مبا يف ذلك جميع الدول الأع�ضاء يف منظمة ال�صحة العاملية،
للعمل م ًعا من �أجل الأمن ال�صحي العاملي .من خالل هذه اللوائح،
اتفقت الدول على بناء قدراتها على الك�شف عن الأحداث ال�صحية
العامة وتقوميها والإبالغ عنها .وت�ؤدي منظمة ال�صحة العاملية الدور
التن�سيقي يف اللوائح ال�صحية الدولية ،وت�ساعد ،بالتعاون مع الدول
الأع�ضاء ،يف بناء القدرات للحفاظ على الأمن وال�صحة العامليني.
وت�ضم هذه اللوائح  66مادة ،مرتبة يف ع�شرة �أجزاء ،وت�سعة مالحق
يف املجمل ،حيث تنظم �أي حالة طوارئ لها �صدى على الأمن
ال�صحي الدويل ،مبا يف ذلك تف�شي الأمرا�ض اجلديدة واملحتمل
�أن تكون وبائية ،وتف�شي الأمرا�ض املنقولة يف الطعام ،والكوارث
الطبيعية ،والإطالق العار�ض �أو املتعمد مل�سببات �أمرا�ض �أو مواد
كيماوية �أو �إ�شعاعية نووية ،وتن�ص املادة ( )42من هذه اللوائح على
وجوب تطبيق جميع الإجراءات ال�صحية ،من الدولة ،بطريقة تت�سم
بال�شفافية وعدم التمييز .كذلك تن�ص املادة ( )23على �أن الدول
الأع�ضاء ،يجب �أال تطبق �إجراءات كالتطعيم �أو الفح�ص الطبي �أو
العزل على امل�سافرين الدوليني ،بدون موافقة �سابقة �صريحة بالعلم،
�إال يف احلاالت التي يوجد فيها دليل على خطر و�شيك على ال�صحة
العامة.
و�أما فيما يتعلق باململكة العربية ال�سعودية ،ف�إن العديد من
الأنظمة تن�ص على حق الرعاية ال�صحية ،مثل :النظام الأ�سا�سي
للحكم ،والنظام ال�صحي ،ونظام الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات
الطبية ،ونظام مزاولة املهن ال�صحية ،ونظام الهيئة العامة للغذاء
والدواء ،وغريها من الأنظمة ال�صحية الأخرى ،التي ت�ؤكد �أهمية
احلق يف ال�صحة (بيطار وبالطوً .)2019 ،
فمثل ،تن�ص املادة ()31
من النظام الأ�سا�سي للحكم على ما يلي «تعنى الدولة بال�صحة
العامة ،وتوفر الرعاية ال�صحية لكل مواطن» كذلك ،تن�ص املادة ()2
من النظام ال�صحي ال�سعودي على �أن الهدف من �صدور النظام،
هو �ضمان توفري الرعاية ال�صحية ال�شاملة واملتكاملة جلميع الأفراد
داخل املجتمع.
 .1 .4المطلب األول :مفهوم حق الصحة العامة

تعترب ال�صحة العامة والأخالقيات وحقوق الإن�سان جماالت
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تكاملية ،تعززها قيمة مهمة جدً ا ،وهي رفاهة الإن�سان؛ �إذ �إن
الإن�سان ال ميكنه �أن يكون معافى �صح ًيا �إن مل ترا َع احلكومات حقوقه
وكرامته ،وت�شركه يف �سيا�سات ال�صحة التي ت�ست�ضيء بقيم �أخالقية
عادلة .كما ال ميكن للإن�سان �أن يتمتع بحقوقه وكرامته ،ما مل يكن
معافى بدن ًيا .لذلك ،يوجد ارتباط وثيق بني ال�صحة العامة وحقوق
الإن�سان ،فانتهاكات حقوق الإن�سان ت�ؤثر �سل ًبا يف �صحة املجتمع،
والنهو�ض بحقوق الإن�سان وال�صحة العامة يعزز كل منهما الآخر.
وعلى الرغم من التقاليد الرا�سخة يف ال�صحة العامة والأخالقيات
وحقوق الإن�سان ،ف�إن الإثراء املتبادل بينهم نادر احلدوث ،على
الرغم من ظهور م�ؤلفات مهمة جدً ا يف هذا ال�ش�أن ،مثل العدد 17
اخلا�ص بجائحة كورونا من جملة الباحث� ،إبريل .2020
وعندما يتم ا�ستخدام مبادئ حقوق الإن�سان والأخالقيات كو�سيلة
للنهو�ض بال�صحة العامة ملجتمع ما ،تظهر احلاجة �إىل طرح فهم
�أعمق لهذه املجاالت املرتابطة ،ال�صحة العامة والأخالقيات وحقوق
الإن�سان .لذلك ،من املهم � ًأول تو�ضيح املق�صود بال�صحة العامة ،وما
دور منظمة ال�صحة العاملية يف جمال ال�صحة العاملية ،وعالقتها
باحلكومات والقطاع اخلا�ص واجلمعيات اخلريية واملنظمات
املجتمعية.
ويختلف تعريف ال�صحة العامة ب�شكل كبري حول العامل؛ �إذ
يرتاوح ما بني املفاهيم املثالية اخلا�صة مبنظمة ال�صحة العامة
حلالة منوذجية لل�صحة اجل�سمانية والعقلية �إىل ت�صنيفات �أكرث
مادية ملمار�سات ال�صحة العامةً .
فمثل ،عرف ت�شارلز �إدوارد وين�سلو
ال�صحة العامة كما يلي:
«فن وعلم الوقاية من الأمرا�ض و�إطالة �أمد احلياة ،وتعزيز
ال�صحة والكفاءة البدنية من خالل جهود جمتمع منظم ،وذلك
للتح�سني البيئي وال�سيطرة على العدوى داخل املجتمعات ،وتعليم
الأفراد مبادئ النظافة ال�شخ�صية وتنظيم اخلدمات الطبية
وخدمات التمري�ض ،للت�شخي�ص املبكر والتعامل الوقائي مع الأمرا�ض»
(.)Winslow, 1920, p. 30
ويتوافق هذا التعريف مع مبد�أ �ضرورة الرتكيز على ال�صحة
الإيجابية التي ت�ؤكد رفاهية الفرد؛ �إذ ت�شمل تعريفات ال�صحة
الإيجابية على الأقل �أربعة �أركان :ج�سم معافى ،وعالقات �شخ�صية
عالية اجلودة ،والإح�سا�س بوجود غر�ض من احلياة ،واحرتام الذات
واملرونة .يف املقابل يعرفها معهد الطب ،يف تقريره البارز عن م�ستقبل
ال�صحة العامة ب�أنها «ما ينبغي علينا جمي ًعا كمجتمع �أن نقوم به،
لتوفري الظروف التي تبقى الأ�شخا�ص �أ�صحاء»(Institute of Med�(.
)icine, 1988, p. 19

�أحمد �صالح الدين بالطو

وميكن تقدير تعريف املعهد من خالل فح�ص �أجزائه الأ�سا�سية؛
�إذ يركز على التعاون وااللتزام امل�شرتك واملتبادل (نحن كمجتمع)
وعلى تعزيز تلك الكيانات اجلمعية (احلكومات واملجتمعات) التي
تتوىل م�سئولية احلفاظ على �صحة ال�سكان .على م�ستوى الأفراد،
ف�إنهم يقومون بدور كبري يف احلفاظ على �صحتهم ،خا�صة �إذا كانت
لديهم الإمكانية االقت�صادية للقيام بذلك؛ �إذ ميكنهم حتمل نفقات
امل�سكن وامللب�س والطعام والرعاية الطبية .كل �شخ�ص ميكن � ً
أي�ضا
�أن يت�صرف بطرق حت�سن من �صحته و�أمانه من خالل تناول �أطعمة
�صحية ،وممار�سة التمارين الريا�ضية ،وا�ستخدام �أدوات �آمنة ،مثل:
حزام الأمان يف املقاعد وخوذات الدراجات البخارية �أو االمتناع عن
التدخني وا�ستخدام املخدرات غري القانونية.
ومع ذلك ،هناك �أ�شياء كثرية ال ميكن للأفراد القيام بها
لت�أمني �صحتهم �أو التغلب على بع�ض العوائق؛ �إذ يحتاج الأفراد
للتنظيم والعمل جمي ًعا وم�شاركة م�صادرهم .فمن خالل الت�صرف
ب�شكل منفرد ،ال ميكن للإن�سان حتقيق احلماية البيئية والنظافة
ال�شخ�صية والتح�سني البيئي واحلفاظ على الهواء وامل�سطحات
املائية نظيفة ،وكذلك امل�أكل ومياه ال�شرب غري ملوث ،والطرق
واملنتجات �آمنة ،وال�سيطرة على الأمرا�ض املعدية .وميكن حتقيق
كل هذه املنافع اجلماعية بفاعلية �أكرب من خالل �أن�شطة ينظمها
ويدعمها املجتمع.
التعريف الذي و�ضعه معهد الطب ،يو�ضح �أنه حتى �أكرث املجتمعات
تنظي ًما ووع ًيا اجتماع ًيا ،ال ميكنها �ضمان الرفاهة البدنية والعقلية
التامة؛ لأنه حت ًما �سيكون هناك قدر معني من الإ�صابات والأمرا�ض
بني ال�سكان .ولذلك ،ف�إن دور اجلهات امل�س�ؤولة عن ال�صحة العامة،
هو توفري الظروف التي تبقي الأ�شخا�ص �أ�صحاء؛ �إذ ت�شمل هذه
الظروف ،جمموعة متنوعة من العوامل التعليمية واالقت�صادية
واالجتماعية والبيئية التي تكون �ضرورية لل�صحة ال�سوية.
وتت�شارك معظم التعريفات املقدمة حقيقة يف �أن مو�ضوع ال�صحة
العامة هو �صحة املجتمع ،ولي�س �صحة فرد �أو اثنني ،و�أن هذا الهدف
عال من ال�صحة بني عموم
ميكن الو�صول �إليه من خالل م�ستوى ٍ
�أفراد املجتمعً ،
بدل من حتقيق �أف�ضل م�ستويات ال�صحة للقليل
من �أفراده .مبا �أن جمال ال�صحة العامة يهتم بالنهو�ض بال�صحة
والوقاية من الأمرا�ض داخل املجتمعات ،ال تهتم ال�صحة العامة ب�شكل
كبري بالتفاعالت ال�سريرية بني ممار�سي الرعاية ال�صحية واملر�ضى،
ولكنها تُعنى ب�شكل �أكرب بابتكار �إ�سرتاتيجيات وا�سعة النطاق للوقاية
من الأمرا�ض �أو الإ�صابات �أو تخفيفهما.
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 .2 .4المطلب الثاني :االرتباط التاريخي بين الصحة
العامة واألمن

لقد ظهرت عديد من الأوبئة عرب التاريخ �أثرت ب�شكل كبري على
الأمن العام واال�ستقرار داخل املجتمعً .
فمثل ،تعترب جائحة الإنفلونزا
الإ�سبانية ،بح�سب �إح�صاءات منظمة ال�صحة العاملية ،من �أخطر
الأوبئة يف تاريخ الب�شرية ،حيث نتج عنها وفاة ما يقارب  50مليون
�شخ�ص بني عامي  1918و .1920كذلك يف التاريخ الإ�سالمي ،يف
ال�سنة الثامنة ع�شرة للهجرة النبوية ،انت�شر طاعون يف ال�شام ،وذلك
يف خالفة عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه .وكان لهذا الوباء الأثر
الكبري على املجتمع الإ�سالمي يف ذلك الوقت ،حيث �أدى �إىل ازدياد
كبري يف عدد الوفيات من ال�صحابة وغريهم .مع ذلك ،لقد متيز
منهج ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم يف طريقة التعامل مع هذا الوباء،
�سواء من ناحية االحتفاظ بقوة اليقني والإميان وال�صرب واحلكمة،
�أو من ناحية اتباع بع�ض التدابري الوقائية حلماية الأفراد من الوباء،
مثل :دعوة الأفراد �إىل االبتعاد عن مناطق انت�شار الوباء ،و�ضرورة
االحتماء يف الأماكن املرتفعة ذات املناخ ال�سليم.
�إن الرابط الأ�سا�سي بني ال�صحة والأمن ،ين�ش�أ من حقيقة �أن
الأمرا�ض املعدية ،ميكن �أن ت�ضعف قدرات احلوكمة يف العديد من
املجاالت ،مثل :االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سيةً .
فمثل ،فيما
يتعلق بالأمن القومي ،ف�إن �أثر املر�ض يف قوة اجلي�ش وجاهزيته هي
بال �شك من املخاوف القدمية .الأمرا�ض املعدية ميكن �أن تكون � ً
أي�ضا
من م�صادر ال�ضرر غري املبا�شر للأمن القومي ،بحكم قدرتها على
الت�سبب يف «�ضرر �سيا�سي واقت�صادي يف الدول التي لها م�صالح
حيوية يف جوانب الأمن وال�سيا�سة اخلارجية والتجارة» كذلك بالن�سبة
�إىل الأمن االقت�صادي ،هناك ارتباط وثيق وقدمي بال�صحة؛ �إذ �إن
لوائح ال�صحة الدولية (التي �سوف يتم �شرحها الح ًقا) كانت �صريحة
ب�ش�أن ذلك االرتباط؛ �إذ ن�صت على �أنها تهدف �إىل «�ضمان �أكرب قدر
ممكن من الأمن �ضد انت�شار الأمرا�ض على امل�ستوى الدويل واحلد من
قدرتها على تقييد التنقل العاملي» (الراوي� ،1999 ،ص.)65-64 .
من الوا�ضحً � ،إذا ،وجود روابط قدمية بني ال�صحة والأمن� ،إال �أن
ذلك ال يعني �أن االرتباط املعا�صر بني ال�صحة والأمن ،ال يحمل �أي
�شيء جديد يف طياته .يف حماولة ل�شرح حقيقة وجود ارتباط مهم
بني ال�صحة والأمن العام ،من ال�ضروري تتبع العالقة التاريخية بني
الأمن وال�صحة ،وذلك يف �ضوء التطورات الأخرية املتعلقة بالقوانني
وال�سيا�سات الدولية .ويف تقرير ال�صحة العاملية عام  ،2007و�صفت
مارجريت �شان ،املدير العام ملنظمة ال�صحة العاملية� ،أمن ال�صحة
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العامة العاملي ب�أنه «تقليل احتمال تعر�ض ال�سكان �إىل خماطر
كربى على ال�صحة» الح ًقا ،يف التقرير نف�سه ،قدمت تعريفات �أكرث
ً
تف�صيل ،مثل �أن �أمن ال�صحة العامة «هو الأن�شطة املطلوبة ،للوقاية
ورد الفعل ،لتقليل احتمال التعر�ض لأحداث �صحة عامة كربى تهدد
ال�صحة اجلماعية ل�سكان الدول» ( .)WHO, 2007وميكن التو�سع
يف تعريف م�صطلح �أمن ال�صحة العامة العاملي ،لي�شمل الأحداث
الكربى لل�صحة العامة التي تهدد ال�صحة اجلماعية لل�سكان يف
خمتلف املناطق اجلغرافية واحلدود الدولية .بالفعل� ،إن اختالل
�أمن ال�صحة العاملي قد ي�ؤثر على اال�ستقرار ال�سيا�سي �أو االقت�صادي،
ويف التجارة وال�سياحة والو�صول للب�ضائع واخلدمات ،و�إن تكرر يف
اال�ستقرار الدميوغرايف.
ويف عام  ،1994طالب برنامج الأمم املتحدة الإمنائي بتوجيه
االهتمام نحو حتقيق الأمن الإن�ساين .بالن�سبة لربنامج الأمم املتحدة
الإمنائي ،ف�إن املفاهيم التقليدية للأمن كانت ،من ناحية ،تركز �أكرث
من الالزم على حماية الدول من «العدوان اخلارجي� ،أو حماية امل�صالح
الوطنية يف ال�سيا�سة اخلارجية �أو الأمن الدويل من تهديد الهولوكو�ست
النووي» من ناحية �أخرى ،كانت ال تركز مبا يكفي على «املخاوف
امل�شروعة للأ�شخا�ص العاديني الذين يبحثون عن الأمن يف حياتهم
اليومية» .كان الربنامج يرى «الأمن الإن�ساين» طريقة للتعامل مع هذا
اخللل يف امليزان� ،إذ �أكد �أن الأمن الإن�ساين ميكن �أن ي�ساعد على حماية
الأ�شخا�ص من التهديدات الدائمة ،مثل :اجلوع ،الذي قد ي�ؤدي �إىل
حدوث ا�ضطراب م�ضر يف حياتهم اليومية (احل�سيني.)1993 ،
نوعا ما) للأمن؛ �إذ
ويف عام  ،2000ظهر تعريف (غري تقليدي ً
�صدر من جمل�س الأمن الدويل ،الذي عقد جل�سة يف يناير  2000عن
ال�سالم والأمن وفريو�س نق�ص املناعة ،وركز ب�شكل خا�ص على �أثر
الإيدز يف �إفريقيا .كان ربط جمل�س الأمن لل�سالم والأمن وفريو�س
نق�ص املناعة �أم ًرا جديدً ا ،وكذلك كان و�صفه للأمن و�إ�شارته
ال�صريحة للطبيعة الرائدة لو�ضعه ،فقد �أكد �أنه مبناق�شة فريو�س
نق�ص املناعة كتهديد �أمني ،ف�إنه كان ي�ستك�شف �أبعاد تعريف جديد
للأمن العاملي ،وهذا ير�سخ �سابقة الهتمام جمل�س الأمن ،الذي يعترب
يف حد ذاته تغي ًريا على م�ستوى �أجندة �أمنية �أو�سع.
ويف عام  ،2001حتديدً ا � 11سبتمرب ،ميثل هذا التاريخ حمطة
مهمة يف العالقة بني ال�صحة والأمن ،كما قال لو�شيا زندر« ،ف�إن
�أحداث ذلك اليوم غريت �شكل الأمن بال رجعة»Zedner, 2003,(.
 )p. 153كردة فعل على �أحداث � 11سبتمرب ،التزمت الواليات املتحدة
بعدد من الإجراءات الت�شريعية والتنظيمية ،التي مت و�ضعها لتح�سني
جاهزية قانونها لل�صحة العامة .على �سبيل املثال� ،أ�صدرت مراكز
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مكافحة الأمرا�ض ومنع انت�شارها ،خالل �أ�سبوعني من � 11سبتمرب،
م�سودة لقانون �سلطات الطوارئ ال�صحية على م�ستوى الواليات.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،مت ا�ستخدام لغة منمقة يف احلديث عن الأمن
وال�صحة بجانب تلك الإ�صالحات .بطبيعة احلال ،ا�ست�شهدت تلك
اللغة ب�أهمية جاهزية ال�صحة العامة يف ظل حرب جتري على الإرهاب
على عدة جبهات ،و�أكدت �أنه متا ًما؛ مثل� :ضرورة جاهزية نظام
القوات امل�سلحة الوطنية ،ف�إن دروع ال�صحة العامة يجب �أن تكون يف
حالة جاهزية دائمة .وب�سبب �أن التهديدات ال�صحية لي�س لها حدود،
فال ميكن حتمل �أي �ضعف يف جمال ال�صحة العامة ،بحيث �إما �أن
يكون اجلميع حمميني �أو �أن اجلميع يقع حتت طائلة اخلطر.
ويف عام  ،2003حدث تهديد �آخر للأمن ال�صحي العاملي ،املتمثل
يف متالزمة �ضيق التنف�س احلاد �سار�س ،وهو مر�ض معدٍ جديد
وخطري .بد�أ �سار�س يف االنت�شار على امل�ستوى الدويل يف فرباير
 ،2003بعد نحو �شهرين من قيام �شبكة اال�ستجابة والإنذار للتف�شي
العاملي ،وهي �شبكة متعددة ال�شركاء والوكاالت وامل�ؤ�س�سات الفنية
�أن�ش�أتها منظمة ال�صحة العاملية ،باكت�شاف تف�شي م�ؤكد للأنفلونزا يف
مقاطعة جواجندوجن بال�صني.
ويف  12مار�س � ،2003أ�صدرت منظمة ال�صحة العاملية �أول �إنذار
عاملي لها ب�ش�أن هذا املر�ض املعدي اجلديد .بعدها بثالثة �أيام،
�أ�صدرت املنظمة �إنذا ًرا ثان ًيا ،حددت فيه املر�ض ،وعر�ضت الإر�شادات
للعاملني يف جمال ال�صحة وال�سلطات ال�صحية العامة ،و�أنذرت
امل�سافرين بني الدول بتف�شي املر�ض .غري �أن الأمر انتهى خالل �أربعة
�أ�شهر ،وانقطع انتقال �سار�س يف كل الدول املت�أثرة ،و�أعلنت منظمة
ال�صحة العاملية ،يف  5يوليو � ،2003أن املر�ض قد مت احتوا�ؤه .يف
املجمل ،ومت ت�سجيل  8098حالة �سار�س يف  26دولة ،منها  774حالة
وفاة موثقة ،حيث كانت �أطقم امل�ست�شفيات هي الأكرث ت�أث ًرا .حدثت
كذلك م�شكالت مالية حادة ب�سبب قطع ال�سفر وال�سياحة والتجارة
والإنتاج؛ فقد قدرت منظمة ال�صحة العاملية �أن تكلفة تف�شي املر�ض
كانت  12.3بليون دوالر يف الدول الآ�سيوية املت�أثرة (.)WHO, 2003
وقد �أدى انت�شار ال�سار�س واحتوا�ؤه �إىل عدة ا�ستجابات �ضمن
�إجراءات احلجر ال�صحي والعزل ،فقد قامت بع�ض الدول ،منها
كندا ،بتبني �سيا�سات ت�شمل قيودًا ثقيلة على حقوق الأفراد .على
الرغم من ت�أكيد منظمة ال�صحة العاملية على �أن �إجراءات الرقابة
هذه كانت م�س�ؤولة عن منع انت�شار املر�ض خالل �أربعة �أ�شهر من
�إعالن التف�شي ،ف�إن ا�ستخدام الإجراءات التي قيدت حريات الأفراد
ب�شدة كانت حمل جدل.
ويف عام  2003نف�سه ،قامت مفو�ضية الأمن الإن�ساين ب�إ�صدار

�أحمد �صالح الدين بالطو

تقريرها النهائي الذي و�صفت فيه املر�ض والإعاقة والوفاة املمكن
جتنبها ب�أنها «تهديدات �شاملة حرجة» للأمن الإن�ساين .ومن املالحظ
قيام املفو�ضية بت�سخري لغة الأمن لتلقي ال�ضوء على التجاهل امل�ستمر
للحقوق االجتماعية واالقت�صاديةCommission on Human( .
)Security, 2003
بعدها بعام ،يف  ،2004مت و�صف الأمن اجلماعي ال�شامل ب�أنه
مفهوم جديد وا�سع للأمن الدويل ،ليمهد ظهور الر�ؤية العامة لتقرير
املكتب الأعلى لل�سكرتري العام للأمم املتحدة اخلا�ص بتح�سني نظم
ال�صحة العامة ،فقد �أكدت الر�ؤية �أن «ظهور �أمرا�ض جديدة معدية،
مثل :انبعاث الأمرا�ض القدمية وانت�شار املقاومة لعدد متزايد من
عقاقري امل�ضادات احليوية القائمة ،هو م�ؤ�شر لتدهور كبري يف قدرات
ال�صحة العامة على امل�ستويني املحلي والدويل» وحذرت كذلك من �أن
«�أمن الدول الأكرث غنى قد ي�صبح رهينة لقدرة الدول الأكرث فق ًرا
على احتواء مر�ض ظهر فج�أة» .ومن املثري للجدل� ،أنها اقرتحت دو ًرا
جديدً ا ملجل�س الأمن الدويل ،فقد �أكدت �أنه يف �أ�سو�أ حاالت التهديد
التي يفر�ضها مر�ض جديد معدٍ �أو �إطالق عاملي ملادة ت�سبب العدوى،
قد يكون من املنا�سب �أن يقوم جمل�س الأمن بامل�ساعدة يف تنفيذ
�إجراءات ال�سيطرةUN Department of Public Information,( .
.)2004, para 19 and 47
ويف ذات ال�سياق ،ا�ست�شهد كويف عنان ،الأمني العام للأمم املتحدة
وقتها ،بتهديد الإرهاب البيولوجي ،يف جمال �شرح �إ�سرتاتيجيته
اخلا�صة ب�إ�صالح الأمم املتحدة يف عام  ،2005فقد �أكد �أن «�أف�ضل
دفاع لنا �ضد هذا اخلطر يكمن يف تقوية ال�صحة العامة» وذلك من
خالل دعم وتو�سيع دور جمل�س الأمن الدويل يف حالة تف�شي �شامل
ملر�ض معدٍ يهدد ال�سلم والأمن الدولينيThe United Nations( .
)General Assembly, 2005
 .3 .4المطلب الثالث :االرتباط بين حق الصحة العامة
وحقوق اإلنسان

تتجلى املالمح البارزة لقانون حقوق الإن�سان يف �أنه جمموعة
من القواعد املتفق عليها على امل�ستوى الدويل ،واملحددة يف ن�صو�ص
املعاهدات واملواثيق الأخرى؛ �إذ يتم الإعالن عنها �سل ًفا ،وتتوىل
املحاكم واللجان تف�سريها .ما مييز لغة حقوق الإن�سان ،هو حقيقة
�أنه عندما يتم �إثارتها ،ف�إن الق�صد من ورائها هو نقل الأهمية البالغة
لهذا املطلب؛ �إذ �إنها يف الغالب ت�ؤكد �ضرورة التزام الدول مبعايري
حمددة� ،أو �أن توفر خدمات معينة .وال�سبب يف ذلك هو �أن مبادئ
حقوق الإن�سان ت�ستحق االحرتام والتبجيل ،خا�صة عند ا�ستخدامها
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بطريقة ملهمة ،ف�إنها ال حتتاج �إىل �أن يتم دعمها بن�ص �أو �سابقة �أو
تف�سري ،لأنها ذاتية الداللة ويقع على الدول م�سئولية العمل على وفقها
(ال�شافعي.)2004 ،
وعلى الرغم من وجود البع�ض الذين يرون وجود نوع من التعار�ض
بني �ضرورات ال�صحة العامة وحقوق الإن�سان ،ف�إن الأغلبية ترف�ض
افرتا�ض وجود ذلك التعار�ض ،وترى ً
بدل من ذلك ،وجود ارتباط
حتمي بني ال�سعي لل�صحة العامة وحقوق الإن�سان� .إحدى نتائج ذلك،
كانت ظهور جدل ن�شط عن مدى وحتمية النزاعات والتوازنات بني
ال�صحة العامة واحلرية .وبالرغم من �أنه حتمي ،ف�إنه مفيد للغاية
(متويل.)1975 ،
هذا االرتباط املفرت�ض بني ال�صحة العامة وحقوق الإن�سان،
�أدى �إىل ظهور رابط جديد ،ظهر �أخ ًريا ،بني حقوق الإن�سان ومفهوم
املخاطر ي�ؤكد �أنه �أثناء الأوقات اال�ستثنائية ،قد يتم فر�ض بع�ض
الإجراءات اال�ستثنائية للتعامل مع اخلطر .وكما �أ�شار ليورا الزراو�س
وبنجامني جولد ،ف�إن «فكرة �إمكان �إيقاف بع�ض حقوق الإن�سان عند
ال�ضرورة قد اكت�سبت قوة ملحوظة؛ و�أ�صبحت الآن مقبولة كنطاق
وا�سع ،باعتبارها رد فعل �شامل ومعقول للمخاطر التي يزعم �أن
املجتمعات تواجهها» (.)Lazarus and Goold, 2007, p .4
�إن املبد�أ القائم على تقومي املخاطر و�إدارتها ،يقوم على فر�ضية
�أن منع ال�ضرر امل�ستقبلي ،ميكن تف�سريه حتت الإطار احلايل حلقوق
الإن�سان .وعليه ،تقوم الدول واملنظمات (وطنية �أو دولية ،عامة �أو
خا�صة) بتحديد عدد من املخاطر التي قد تتعر�ض لها ،نتيجة عدم
اتخاذ التدابري املنا�سبة للحفاظ على ال�صحة العامة ،وبناء عليه،
تقوم بتحديد �أولوياتها (مالية ،قانونية� ،سيا�سية ،متعلقة بال�سمعة،
تنظيمية� ،إلخ)� .إن هذا االهتمام بال�صحة العامة� ،سوف ينعك�س
�إيجا ًبا على حقوق الإن�سان ،وذلك لأن الإجراءات املتخذة للحفاظ
على ال�صحة العامة� ،سوف ت�سهم يف احلفاظ على حقوق الأفراد
املختلفة ،مثل :ال�صحية والنف�سية وغريها� ،أثناء التعر�ض �إىل وباء
يهدد ال�صحة العامة ،مثل :فريو�س كورونا (امليداين.)2000 ،
�إن م�ستويات ثقة املجتمع يف ثقافته الوطنية املتعلقة بالأمور
ال�صحية ،قد ت�ؤثر � ً
أي�ضا يف منظور العالقة بني ال�صحة العامة
واملخاطر املرتتبة على خمالفتها .ففي درا�سة لال�ستخدامات املختلفة
للحجر ال�صحي يف هوجن كوجن و�شنغهاي وتورونتو خالل �أزمة �سار�س،
عزا لي�سلي جاكوبز التو�سع يف ا�ستخدام احلجر ال�صحي يف تورنتو
�إىل وعي قانوين مميز لدى كبار م�سئويل ال�صحة العامة ،فقد قال:
«رجحت كفة الأمن ال�صحي على كفة القلق ب�ش�أن احلقوق يف تورونتو،
بينما كان هناك توازن �أكرب بني الأمن ال�صحي واحلقوق يف هوجن
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كوجن و�شنغهاي» وعلى الرغم من وجود قلق ب�ش�أن حقوق الإن�سان يف
تورنتو ،ف�إنه مل يتم ا�ستخدام مبادئ حقوق الإن�سان كو�سيلة للتقليل
من �إجراءات املحافظة على ال�صحة العامة .وقام �أحد م�سئويل
ال�صحة يف كندا بتو�ضيح ذلك بالقول« :كان االعتقاد باتخاذ
م�سئويل ال�صحة الفيدراليني قرارات عادلة ب�ش�أن �أزمة �سار�س،
ب�شرط ا�ستنادهم �إىل �أ�سا�س قانوين� ،أم ًرا ً
را�سخا بني العامة لدرجة
�أنه مل تكن هناك حاجة تقري ًبا لل�شك �أو التدقيق يف تلك القرارات»
(.)Jacobs, 2007, p. 514
بالإ�ضافة �إىل الوقاية من املخاطر ،ميثل �ضرورة احلياة يف
جمتمع معافى �صح ًيا� ،إحدى �أهم الو�سائل لتحقيق حق ال�صحة .وف ًقا
لهذا املنطق ،تفرت�ض �سلطات ال�صحة العامة ما يعتربونه مالئ ًما من
الناحية ال�صحية ،وحتاول �أن تفر�ضه على املجتمع من خالل القوانني.
بالفعل ،من غري املمكن �أن ي�صبح الأ�شخا�ص �أ�صحاء� ،إن مل يتمتعوا
بحق ال�صحة ب�شكل كامل .ف�ضمان حقوق الأفراد ال�صحية ،ي�ؤدي
بال�ضرورة �إىل تكوين �إ�سرتاتيجية قوية لل�صحة العامة ،من خالل
حمايتهم �ضد الإ�ساءة البدنية �أو العاطفية والو�صمة االجتماعية
والتبعية االقت�صادية والعدوى من الأمرا�ض (ال�شطناوي.)1999 ،
�إن حق ال�صحة العامة ال يت�ضمن العالج فقط ،بل الوقاية � ً
أي�ضا.
حتديدً ا ،اال�ستثمار يف ح�صر التهديدات البيولوجية ،ولي�س فقط
احتمالية الوقاية �ضد الإرهاب البيولوجي ،وكذلك تعزيز ال�صحة
العامة باعتبار �أنه كلما زاد البحث عن �أمرا�ض يتم ا�ستخدامها
ك�أ�سلحة ،زاد �إيجاد ابتكارات ملنع الأمرا�ض.
وعلى الرغم من ت�أكيد لغة حقوق الإن�سان �أهمية الكرامة
وال�صحة ،ف�إنه ال يزال هناك قدر كبري من عدم الدقة يف ا�ستخدام
الباحثني واملهنيني للغة حقوق الإن�سان ،والتي ي�ؤخذ عليها التداخل
واالختالف يف معانيها .فبينما ي�ستخدم البع�ض لغة حقوق الإن�سان
لي�ؤكد جمموعة من اال�ستحقاقات وفق القانون الدويل ،ي�ستخدمها
الآخرون ليق�صدوا جمموعة من املعايري الأخالقية التي ت�شدد على
الأهمية البالغة مل�صالح الأفراد ،وقد ي�ستخدمها البع�ض � ً
أي�ضا فقط
ل�سماتها امللهمة واخلطابية (الدقاق.)1989 ،
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ي�شوب تعريف حق ال�صحة بع�ض الغمو�ض.
فمفهوم ال�صحة كحق �إن�ساين ،ولي�س كمطلب �أخالقي ،ي�شري �إىل
�أن الدول عليها التزامات حمددة ،يجب احرتامها والدفاع عنها
وتعزيزها .وهنا يظهر اختالف وا�ضح يتعلق بكون «ال�صحة» �أهي
حق له معنى حمدد وقابل للنفاذ؟ �أم هو فقط حق ملهم �أو خطابي؟
وعليه ،يفتقر احلق يف ال�صحة الذي مت تعريفه على نطاق وا�سع� ،إىل
و�ضوح املحتوى ،وتقل احتمالية �أن يكون له ت�أثري فعال .على �سبيل
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املثال� ،إذا كان م�صطلح ال�صحة ،يف كلمات منظمة ال�صحة العاملية،
هو حالة من الرفاهة البدنية والعقلية واالجتماعية ،ي�صبح من
ال�صعب حتقيقها ،حتى و�إن مت تف�سري هذا التعريف كمعيار معتدل
ولي�س كمعيار مطلق� ،سيظل من ال�صعب تنفيذه ومن غري املحتمل �أن
ُينظر فيه �أمام املحاكم (الدقاق.)1989 ،

 .5المبحث الثاني :ضمان الصحة العامة في
ظل نظرية الظروف الطارئة وأثره على حقوق
اإلنسان الفردية

�إن القواعد والت�شريعات ال�صحية الدولية واملحلية ،ال�سابق
�شرحها يف املبحث ال�سابق ،ت�ؤكد �ضرورة توافر بع�ض ال�ضمانات
عند فر�ض قيود على حقوق الأفراد يف �سبيل املحافظة على ال�صحة
العامة .وبناء عليه ،ف�إن تو�صيات منظمة ال�صحة العاملية للدول
الأع�ضاء ،والإجراءات ال�صحية التي قد تنفذها هذه الدول كردة فعل
للوقاية من فريو�س كورونا ،يجب �أال تكون تطفلية �أو عدوانية على
الأ�شخا�ص �أكرث من البدائل املعقولة املتاحة التي حتقق م�ستوى ً
معقول
من الوقاية ال�صحية.
�إن حتليل كيفية تعامل الدولة مع تهديدات ال�صحة العامة،
بطريقة تتوافق مع املبادئ الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان ،هو �أمر مهم
للغاية .فعلى الرغم من �إمكانية تنزيل الإجراءات املتخذة للحفاظ
على ال�صحة العامة من جائحة كورونا يف �إطارها العام املتعلق
ب�سلطات اجلهات الإدارية يف �إطار ال�ضبط الإداري الذي يهدف �إىل
احلفاظ على النظام العام مبكوناته املتنوعة التي ت�شمل ال�صحة
العامة والأمن العام ،ف�إن هذه الدرا�سة ت�ؤكد �إمكانية �إيجاد �أ�سا�س
قانوين �آخر يعطي الدول �صالحية فر�ض قوانني وت�شريعات تقيد
حقوق الإن�سان الفردية ل�ضمان ال�صحة العامة ،وهو نظرية الظروف
الطارئة .بالفعل� ،إن القانون الدويل حلقوق الإن�سان ،ومعظم الأنظمة
املحلية ،مثل اململكة ،ت�سمح بالتقليل من بع�ض حقوق الإن�سان يف
حالة الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة .فكما ي�ؤكد هذا املبحث،
ميكن فر�ض بع�ض القيود على حقوق الإن�سان الفردية للمحافظة على
ال�صحة العامة؛ مما ي�ؤكد فر�ضية �أن احلقوق لي�ست مطلقة؛ �إذ ميكن
تقييدها بناء على ظروف حمددة ،من �ضمنها الظروف الطارئة
(خليل� ،2020 ،ص.)210-212 .
 .1 .5المطلب األول :مفهوم نظرية الظروف الطارئة
ومبرراتها

�إن حماولة حتقيق التوازن بني ال�سلطة واحلرية ،هو ما ت�سعى
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�إليه الدولة احلديثة ،لأن رجحان ال�سلطة على احلرية قد ي�ؤدي �إىل
ه�ضم حقوق الأفراد ،بينما رجحان احلرية على ال�سلطة رمبا ي�ؤدي
لفقدان هيبة الدولة؛ لذا ف�إن حماولة التوفيق بينهما هو الهدف لأية
دولة قائمة على القانون.
ولكي نطلق على الدولة ب�أنها دولة قانونية ،البد �أن تبا�شر
�أعمالها يف �إطار ما حتدده ن�صو�صها القانونية ،وهو ما يطلق
عليه مبد�أ ال�شرعية ،وهو الذي ين�ص على �ضرورة �إلغاء �أعمال
ال�سلطة العامة املخالفة للقوانني والأنظمة املعمول بها ،وتعوي�ض
املت�ضررين من جراء خمالفتها؛ مما ي�ؤكد �أن فحوى مبد�أ ال�شرعية
هو احرتام القوانني ال�صادرة من الدولة (الباز )1997 ،بيد �أن
التم�سك بهذا املبد�أ يف جميع الظروف قد ي�ؤدي �إىل جمود عمل
امل�ؤ�س�سات والهيئات وعرقلة ن�شاطها ،ورمبا ي�ؤدي �إىل تعري�ض
�أمن الدولة و�سالمتها للخطر؛ �إذ �إن الن�صو�ص التي مت و�ضعها
للظروف العادية قد تعجز عن مواجهة الظروف اال�ستثنائية التي
قد متر بها الدولة .لذلك ،من �أوائل الأنظمة التي �سمحت مبخالفة
مبد�أ ال�شرعية حول العامل هو الق�ضاء الفرن�سي الذي �سمح
مبخالفة الن�صو�ص القانونية يف ظل وجود الظروف اال�ستثنائية.
ً
مثل ،يف احلرب العاملية الأوىل ،قام املت�ضررون بالطعن �أمام
الق�ضاء الإداري الفرن�سي �ضد بع�ض ت�صرفات ال�سلطة العامة
�أثناء احلرب ،لكن الق�ضاء قام بت�أييد هذه الت�صرفات ،ما دامت
تهدف �إىل حتقيق امل�صلحة العامة ،وعليه ،متت �صياغة نظرية
الظروف الطارئة (حنبلي.)1995 ،
وجتد هذه النظرية �أ�سا�سها يف حقيقة �أن تعر�ض الدولة �إىل
ظروف طارئة ،مثل انت�شار فريو�س كورونا� ،أو اندالع حرب� ،أو ح�صول
في�ضانات �أو زالزل ،قد ي�شكل خط ًرا على ا�ستمرارية خدمات املرافق
العامة يف الدولة .لذا ،كان البد من تو�سع مبد�أ ال�شرعية لي�شمل اجلانب
اال�ستثنائي بال�شكل الذي ميكن الدولة من جمابهة تلك الظروف بقدر
من احلرية ،ومنحها بع�ض ال�سلطات العامة اال�ستثنائية دون �إهدار
حقوق وحريات الأفراد.
ومن هنا ،نواجه �إ�شكالية تتعلق باالهتمامات والأولويات الواجب
احلفاظ عليها ومراعاتها ،مبعنى �أن هذا الأمر يتعلق مبحاولة �إيجاد
حل لهذا التناق�ض احلا�صل بني االعتبارين التاليني:
االعتبار الأول ،هو �أن الظروف اال�ستثنائية تت�سم بعدم �إمكانية
توقعها ب�سهولة؛ مما قد يدفع الدولة �إىل و�ضع ن�صو�ص ا�ستثنائية
ملواجهة تلك الظروف .لذلك ،ا�ستقر الفقه والق�ضاء على �أنه �إذا
عانت الدولة من ظروف ا�ستثنائية ،من �ش�أنها امل�سا�س بالنظام العام،
�أو �أخطار ج�سيمة تهدد كيان الدولة �أو ا�ستمرارية خدمات املرافق
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العامة ،ف�إن من حق هذه الدولة �أن تتحرر م�ؤقتًا من مبد�أ ال�شرعية
من خالل اتخاذ الإجراءات ال�ضرورية اال�ستثنائية الالزمة ملواجهة
هذه الظروف (�سعد.)2018 ،
ويف املقابل ،يتمثل االعتبار الثاين يف �أن الإجراءات اال�ستثنائية
م�سا�سا
التي قد تتخذها الدولة يف مثل هذه الظروف ،قد تت�ضمن
ً
بحقوق الأفراد وحرياتهم ،وهنا يقع على الدولة ،بجميع �أجهزتها،
واجب بذل جهد للحد من ذلك امل�سا�س .مبعنى �آخر ،ما دام املربر
الأ�سا�سي لنظرية الظروف الطارئة هو حتقيق امل�صلحة العامة،
ويف ظل عدم دقة وحتديد م�صطلح النظام العام ،قد يتم التعدي
على بع�ض احلقوق واحلريات بحجة املحافظة على امل�صلحة العامة
(�صباريني.)2015 ،
�إن مواجهة هذين االعتبارين ،هو ما ي�ؤدي �إىل معاجلة ال�صراع
الأبدي بني ال�سلطة واحلرية ،فالإ�شكالية الرئي�سة تتمثل يف معرفة
�إىل �أي مدى ميكن �أن يتم امل�سا�س بحقوق وحريات الأفراد يف ظل
الظروف الطارئة؟ يو�ضح املطلب التايل بع�ض ال�شروط الواجب
حتققها لتربير التعدي على بع�ض حقوق الإن�سان للمحافظة على
ال�صحة والأمن العام.
 .2 .5المطلب الثاني :أولوية الصحة العامة في ظل
الظروف الطارئة على حقوق اإلنسان الفردية

ب�شكل عام ،ميكن ل�سيا�سات ال�صحة العامة ،يف ظل الظروف
الطارئة� ،أن تتعدى على حقوق الإن�سان .على �سبيل املثال ،القرارات
الإجبارية ب�إجراء اختبار �أو عالج �أو عزل �شخ�ص ما م�صاب بفريو�س
كورونا ،قد يكون فيها تعدٍ على ا�ستقاللية الفرد �أو حريته .وباملثل ،قد
ينتهك الر�صد والتبليغ الإجباري حدود اخل�صو�صية ال�شخ�صية .لهذا
ال�سبب ،من ال�ضروري قيا�س وحتليل ت�أثري �سيا�سات ال�صحة العامة
التي يتم اتخاذها يف ظل الظروف الطارئة يف مبادئ حقوق الإن�سان.
وتنبع �أهمية ال�صحة العامة من تقاليد نفعية ،وذلك لأن هدف
ال�صحة العامة يرتكز حول حتقيق �أف�ضل النتائج ال�صحية لأكرب
عدد من الأ�شخا�ص .يو�ضح بوت�شانان �أن ال�صحة العامة تفرت�ض
�أن �صيغة التقومي املالئمة هي يف حقيقتها نوع من ح�ساب العائد يف
مقابل التكلفة (الكفاءة من حيث التكلفة) ،مبعنى جمع الإيجابيات
وال�سلبيات (التكاليف والعوائد) على م�ستوى الأفراد واملجتمع .وف ًقا
لهذا الر�أي ،يبدو �أن ال�صحة العامة ت�سمح ،ورمبا تتطلب ،الت�ضحية
ببع�ض م�صالح الأفراد بهدف �إنتاج �أف�ضل النتائج للمجتمع ككل
(.)Buchanan, 2000, p. 55-56
وي�سيء هذا الو�صف فهم منهج ال�صحة العامة �أو على الأقل يبالغ
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يف تب�سيطه؛ لأنه على الرغم من �أن جمال ال�صحة العامة يهتم بت�أمني
�أكرب قدر من الفوائد لأكرب عدد من الأ�شخا�ص ،ف�إنه ال يقوم بجمع
الفوائد والأعباء بهذه الب�ساطة من خالل اختيار ال�سيا�سة التي ينتج
عنها �أكرب الفوائد و�أقل الأ�ضرار ،وذلك لأن الغالبية العظمى من
تدخالت ال�صحة العامة ،خا�صة يف ظل مواجهة ظروف طارئة معينة،
تكون النتفاع املجتمع ككل بدون �إحلاق ال�ضرر ب�أي فرد �أو جمموعات
معينةً .
فمثل ،عندما تعمل �سلطات ال�صحة العامة يف جماالت
ال�سيطرة على التبغ �أو البيئة �أو الأمن الوظيفي ،يكون هدفها هو انتفاع
كل �شخ�ص من الإقالع عن التدخني ،والتمتع با�ستن�شاق الهواء النقي،
ومكان العمل الآمن .ومما ال �شك فيه �أن ال�صحة العامة تركز ،يف
الغالب وب�صورة ح�صرية ،على ر�ؤية وحيدة وهي ال�صالح العام ،متمثلة
يف ال�صحة ،ولي�ست الرثوة �أو االزدهار ،لكن ذلك يجب �أال ي�ؤدي �إىل
الت�ضحية بامل�صالح الفردية الأ�سا�سية ،حتى لو كان ذلك ي�ؤدي �إىل
حتقيق �أف�ضل النتائج على م�ستوى املجتمع (امليداين.)2017 ،
وبناء على ذلك ،ويف �سبيل مواجهة الظروف الطارئة ،حتاول
�سلطات ال�صحة العامة تقييد الأفراد والأعمال التي قد تهدد املجتمع.
فالهدف من ذلك هو منع املخاطر غري املقبولة التي تلحق ال�ضرر
ب�صحة العامة و�أمنهم ،مثل :تعري�ض الآخرين خلطر الإ�صابة بفريو�س
كورونا .يف �سبيل ذلك ،تقوم �سلطات ال�صحة العامة مبحاولة �إقناع
الأفراد بتقدمي احلد الأدنى من الت�ضحية يف مقابل فوائد جمتمعية
حقيقية .لذلك يف جمال ال�صحة العامة ،ت�ؤخذ م�صالح الأفراد يف
اال�ستقالل واخل�صو�صية واحلرية وامللكية بعني االعتبار ،لكنها ال
تفوق م�صالح املجتمع ال�صحية (�شلتوت.)2007 ،
ومن اجلدير بالذكر الت�أكيد على �أن هذا االجتاه الذي يعطي
الأف�ضلية لل�صحة العامة ،يختلف عن الليربالية احلديثة القائمة على
امل�صالح الفردية .فبينما تف�ضل ال�صحة العامة م�صالح املجتمع،
تعطي الليربالية الأولوية مل�صالح الأفراد .مع ذلك يجب التذكري
�أنه من غري العدل و�صف ال�صحة العامة على �أنها ت�ضحية نفعية
بامل�صالح ال�شخ�صية الأ�سا�سية ،كذلك ال ي�صح و�صف الليربالية ب�أنها
ت�ضحية بامل�صالح املجتمعية احليوية.
لقد �أظهر الباحثون يف جمال ال�صحة العامة ،قوة و�أهمية حرية
الفرد ،ومع ذلك ،قاموا بالت�أكيد على �ضرورة مواجهة الظروف
الطارئة من خالل الت�أكيد على �أهمية بع�ض القيم القوية ،مثل:
ال�شراكة واملواطنة واملجتمع� .إن �أفراد املجتمع الذين يجمع بينهم
روابط م�شرتكة ،يجب عليهم االلتزام بحماية املجتمع ،والدفاع عنه
�ضد ما يهدد �أمنه وت�أمينه و�صحة �أفراده .وهذا يدل على �أن كل فرد
يف املجتمع ،عليه واجب جتاه الأفراد الآخرين واملجتمع الذي يعي�ش
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فيه � ً
أي�ضا ،لتحقيق ال�صالح العام؛ مما ي�ؤكد �أن انتفاع الأفراد من
كونهم جز ًءا من جمتمع حمدد املعامل ،يخفف من املخاطر ال�صحية
وحدة الظروف الطارئة التي قد يت�شاركها �أفراد املجتمع جمي ًعا.
 .3 .5المطلب الثالث :تطبيق نظرية الظروف الطارئة
على جائحة كورونا

على الرغم من �أهمية و�ضع تعريف حمدد لنظرية الظروف
الطارئة ،ف�إنه ال يوجد تعريف حمدد لهذه النظرية؛ وذلك ملرونة
الفكرة؛ �إذ ميكنها �أن ت�ستوعب �صو ًرا عديدة من الأزمات التي قد
متر بها الدولة .وبذلك يبقى للدولة احلق يف تقدير مدى وجود ظرف
ا�ستثنائي ،ب�سبب �أن الظروف الطارئة تعترب فكرة وا�سعة ومرنة.
لذلك ،حاول بع�ض الفقهاء و�ضع تعريف للظروف الطارئة .فقد
عرفها فيدل ب�أنها و�ضع غري عادي وخطري يحتم �ضرورة الت�صرف
على وجه ال�سرعة من �أجل احلفاظ على امل�صلحة العامة؛ نظ ًرا لعدم
�إمكان �إعمال القواعد العادية.
كذلك ،حاول والني وريفريو تعريف الظروف الطارئة بالقول:
�إنها عبارة عن حاالت مادية ذات �أثر مزدوج ،فهي ت�ؤدي من جهة
�إىل تعطيل �سلطة القواعد العادية ،كما �أنها ت�ؤدي من جهة �أخرى �إىل
تطبيق قواعد خا�صة حتددها كل دولة بناء على ظروفها .يف جميع
تلك احلاالت ،جند العنا�صر نف�سها متمثلة يف وجود و�ضعية غري
عادية تلزم الدولة بالت�صرف و�إال تعر�ضت للخطر ،وذلك لأن احرتام
القواعد العادية من �ش�أنه �أن ي�ؤخر العمل ال�ضروري ،وعليه ي�صبح غري
فعال؛ مما ي�ؤدي �إىل تهديد �سالمة و�أمن الدولة (�صباريني.)2015 ،
�إن الغر�ض من حماولة تعريف الظروف الطارئة ،هو احلد
من الآثار ال�سلبية التي قد تنعك�س على احلقوق واحلريات العامة؛
وذلك لأن التعريف يحدد امل�سئوليات ،ف�إن كل من يتجاوزها يعد
متع�س ًفا ومتعد ًيا على حقوق وحريات الأفراد .ومن املالحظ على هذه
التعريفات� ،أنها تركز على عنا�صر و�شروط الظروف اال�ستثنائية،
دون و�ضع تعريف دقيق للنظرية .لذلك ،ذهب بع�ض الفقهاء �إىل
�أنه ال ميكن و�ضع تعريف الظروف اال�ستثنائية باالعتماد على املعيار
املادي فقط ،وعليهً ،
بدل من و�ضع تعريف لنظرية الظروف الطارئة،
�سوف نحاول �أن نحدد �شروطها ،لغر�ض تو�ضيح طبيعتها ب�شكل �أف�ضل
(�أبو العال وبالطو.)2019 ،
وقد اجتهت حماوالت الفقه ،ب�شكل عام� ،إىل ا�ستخال�ص �ضوابط
ميكن اال�سرت�شاد بها لتطبيق نظرية الظروف الطارئة ،وهذه ال�شروط
تتمثل يف قيام الظرف الطارئة ،وا�ستحالة مواجهة الظروف الطارئة
بالطرق القانونية العادية ،و�أخ ًريا �أن يكون الهدف من النظام
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القانوين الطارئ هو حتقيق امل�صلحة العامة ،كما يلي:
 .1 .3 .5قيام الظرف الطارئ

حتى ميكن تربير الإجراء اال�ستثنائي الذي ي�سمح مبخالفة
القواعد القانونية العادية ،ف�إن الظروف يجب �أن تكون حقيقة
ا�ستثنائية ت�ؤثر ب�شكل كبري على امل�صلحة العامة ،الأمر الذي يتم
حتديده ح�سب ظروف كل دولة على حدة .ومع ذلك ،ميكن لهذه
الظروف الطارئة �أن تكون عامة ت�شمل الدولة ككل ،مثل :احلرب
والأزمات العامة� ،أو قد تكون تلك الأحداث حملية ،مثل املظاهرات
التي قد تتم يف بع�ض مناطق الدولة دون البع�ض الآخر .كذلك ،قد
ت�شمل الأحداث اخلطرية الدولة كلها ،ولكنها ال تتطلب اتخاذ تدابري
ا�ستثنائية �إال يف �إحدى تلك املناطق� .أما بالن�سبة لتحديد الوقت الذي
تتحقق فيه الأحداث اخلطرية ،فقد مت االتفاق على �أن تلك الأحداث
يجب �أن تكون م�ؤكدة احلدوث ،وي�ستوي يف ذلك �أنها وقعت ً
فعل �أو
ً
م�ستقبل� ،أما اخلطر املحتمل ف�إنه ال ي�صلح لتطبيق
�أن وقوعها يكون
نظرية الظروف الطارئة (بن عا�شور.)2001 ،
وبالن�سبة لتوقع �أو عدم توقع الأحداث اخلطرية ،ف�إن نظرية
الظروف الطارئة تنطبق� ،سواء �أكانت الأحداث اخلطرية متوقعة
�أم غري متوقعة .على �سبيل املثال� ،إن الإ�ضراب يعترب من الأحداث
املتوقعة ،ف�إذا كان �سيلحق �أ�ضرا ًرا ج�سيمة بالنظام العام �أو �سري
املرافق العامة ،ف�إنه ي�سمح بتطبيق النظرية .ومن املالحظ �أن هذا
ال�شرط ينطبق على انت�شار جائحة كورونا؛ �إذ �إن انت�شار هذه اجلائحة
يف املجتمع ،ميثل خط ًرا حقيق ًيا عليه .وبغ�ض النظر عما �إذا كان من
عاما،
املمكن توقع انت�شار هذا الفريو�س ،ف�إنه يظل ظر ًفا ا�ستثنائ ًيا ً
ي�ؤثر يف جميع �أفراد املجتمع.
 .2 .3 .5استحالة مواجهة الظرف الطارئ بالطرق القانونية
العادية

لتربير الإجراءات اال�ستثنائية التي تتخذها الدولة ،يجب �أن
تكون هذه الظروف الطارئة قد منعت الدولة من االنتفاع من العمل
بالقوانني التي مت و�ضعها للظروف العادية .ف�إذا كان مربر العمل
بنظرية الظروف الطارئة هو حماية امل�صلحة العامة التي قد تتعر�ض
للخطر� ،إذا مل تت�صرف الدولة ب�سرعة ،ف�إن الت�صرف املطلوب قد
يكون عدمي القيمة �إذا كان على وفق القواعد العادية ،مما من �ش�أنه
تعري�ض امل�صلحة العامة للخطر.
وهنا يظهر الطابع الوظيفي لفكرة الظروف اال�ستثنائية؛ �إذ �إن
القواعد القانونية ال تقوم كلها بالوظيفة نف�سها ،فبع�ضها مت و�ضعه
للظروف العادية ،وبع�ضها الآخر مت و�ضعه للظروف غري العادية .ومن
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املالحظ �أن هذا ال�شرط ينطبق � ً
أي�ضا على فريو�س كورونا؛ لأن الإبقاء
على تطبيق القوانني العادية� ،سوف ي�ؤدي بال�ضرورة �إىل زيادة انت�شار
الفريو�س ب�شكل �أكرب؛ مما ي�ؤكد �ضرورة �أن تقوم الدولة ب�إ�صدار
قوانني غري عادية ،مثل :فر�ض و�ضع الكمامات الطبية� ،أو املحافظة
على التباعد االجتماعي ،من �أجل مواجهة انت�شار الوباء (�أبو العال
وبالطو.)2019 ،
 .3 .3 .5الهدف من النظام القانوني االستثنائي تحقيق
المصلحة العامة

ال يكفي ال�سماح للدولة مبخالفة القواعد القانونية العادية �أن
يكون هناك �أحداث خطرية ي�صعب التعامل معها ،بل البد �أن تتعر�ض
امل�صلحة العامة للخطر .مبعنى �آخر ،يجب على امل�صلحة املراد
حمايتها �أن تكون م�صلحة مهمة مهددة ب�شكل خطري� ،أو م�صلحة عامة
كبرية �أو للدفاع ال�شرعي عن الدولة� ،أو للدفاع الوطني� ،أو النظام
العام� ،أو ال�سري املنتظم للمرافق العامة (الل�صا�صمة.)2015 ،
�إن درا�سة نظرية الظروف الطارئة ال ت�سمح بو�ضع ظرف �أو معيار
حمدد ميكن تطبيقه على جميع الدول؛ لأن كل دولة تقوم بتكييف تلك
الظروف من خالل �إعمال عنا�صر غال ًبا ما تكون غري ثابتة ،وهذا
ال�سبب هو الذي �أدى �إىل ظهور تف�سريات عديدة لفكرة الظروف
الطارئة .مبعنى �آخر ،ما دام ال ميكن ح�صر الظروف الطارئة التي
من املمكن �أن تعاين منها الدولة يف قائمة حمددة ،ميكن القول ب�أن
عملية تكييف الظروف الطارئة هي عملية ذاتية ،بحيث يحق لكل
دولة تقدير الظروف لتقرير ما �إذا كانت �شروط النظرية تنطبق �أم
ال (بالطو.)2019 ،
وعلى الرغم من وجود اختالف يف �آلية حتديد معايري نظرية
الظروف الطارئة ومعنى النظام العام ،ف�إنه من ال�صعوبة �إنكار
حقيقة �أن فر�ض القوانني والإجراءات اال�ستثنائية يحافظ ب�شكل
�أ�سا�سي على ال�صحة العامة للمجتمع .وذلك لأن انت�شار الفريو�س،
�سوف يزيد من عدد الإ�صابات والوفيات ،و�سوف ي�ؤثر يف املجتمع
اقت�صاد ًيا واجتماع ًيا؛ مما ي�ؤكد �أن القوانني امل�ستخدمة للوقاية من
فريو�س كورونا ،ت�سهم ب�شكل كبري يف تعزيز ودعم ال�صحة العامة
للمجتمع.

 .6المبحث الثالث :تجربة المملكة في التعامل
مع جائحة كورونا

اتخذت ال�سلطات يف اململكة العربية ال�سعودية عددًا من الإجراءات
املت�سل�سلة للتعامل مع فريو�س كورونا اجلديد ،وات�سم �أداء اململكة
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بال�شفافية والو�ضوح يف اتخاذ االحرتازات والتدرج يف نوع الإجراء
املتخذ تب ًعا لتقوميها درجة خطورة وانت�شار الفريو�س ،وهو ما ي�ؤكد
�أن مكافحة املر�ض يحظى بعناية واهتمام فائقني ومتابعة دقيقة
للم�ستجدات ،وي�ؤكد �أن �سالمة املواطن واملقيم ت�أتي �ضمن �أولويات
اململكة ،وال جمال للتهاون فيها �أو �إهمالها دون متحي�ص.
 .1 .6المطلب األول :اإلجراءات والتدابير االحترازية
التي اتخذتها السلطات المحلية لمواجهة فيروس
كورونا

لقد اتخذت اململكة العديد من الإجراءات واالحرتازات ملواجهة
انت�شار فريو�س كورونا ،فقد بد�أت اململكة بعمل حجر �صحي للقادمني
من ال�صني والدول التي تف�شى بها املر�ض ومنعت الرحالت منها
و�إليها� ،إىل جانب القرارات العديدة التي من �ش�أنها احلد من انت�شار
املر�ض ،وكذلك فح�ص من كان لهم توا�صل بامل�صاب .وقامت اململكة
� ً
أي�ضا ،لكونها تتم�سك بقواعد ال�شريعة الإ�سالمية التي �أمرت بدفع
ال�ضرر ودرء املفا�سد واملحافظة على م�صالح امل�سلمني ،بتعزيز
الإجراءات الوقائية واالحرتازية لزوار بيوت اهلل ،مع منع العمرة
م�ؤقتًا ملواطني اململكة واملقيمني ،للقيام بالتعقيم واتخاذ التدابري
الوقائية حلماية �أرواح قا�صدي احلرمني ال�شريفني.
بالإ�ضافة �إىل تعليق الدرا�سة يف املراحل وامل�ستويات كافة،
قامت وزارة ال�صحة بدور توعوي وتقدمي ن�صائح طبية ،مثل :احلث
على البقاء يف املنازل ،وجتنب التجمعات وامل�صافحة ،واحلث
على اال�ستعمال امل�ستمر للمطهرات واملعقمات والطرق ال�صحيحة
ال�ستخدامها ،وعدم خمالطة العائدين من ال�سفر خالل مدة احلجر
ال�صحي .بالرغم من �أن جميع هذه الإجراءات االحرتازية متاحة
على املوقع الإلكرتوين لوزارة ال�صحة ال�سعودية وجريدة �أم القرى،
ف�إنه ميكن تلخي�ص �أهم هذه الإجراءات فيما يلي:
ـ �إيقاف الدرا�سة يف جميع مدار�س وم�ؤ�س�سات التعليم العام والأهلي
واجلامعي والفني.
ـ وقف العمل يف جميع الدوائر احلكومية وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ،ملنع
احتماالت انتقال العدوى ،مع ا�ستثناء املرافق الأ�سا�سية لتقدمي
اخلدمات الأمنية والتموينية وال�ضرورية؛ مثل ال�صيدليات
واملحالت التموينية وحمطات الوقود واملرافق ال�صحية والبيئية
والبلدية والأمنية ،مع �أخذ االحتياطات ال�صحية الالزمة.
ـ منع �إقامة املنا�سبات يف �صاالت الأفراح �أو اال�سرتاحات �أو قاعات
املنا�سبات والفنادق.
ـ تعليق الن�شاط الريا�ضي يف الألعاب والبطوالت كافة ،و�إغالق
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ال�صاالت واملراكز الريا�ضية اخلا�صة.
ـ منع التجمعات يف الأماكن العامة املخ�ص�صة للتنزه؛ مثل :احلدائق
وال�شواطئ واملنتجعات واملخيمات.
ـ �إلزام البنوك وامل�ؤ�س�سات بتفعيل العمل عن بعد ،مع ت�أكيد تخ�صي�ص
بع�ض الفروع لتقدمي اخلدمات ال�ضرورية ،ومتابعة �أجهزة ال�صرف
الآيل ،وتقدمي احلواالت جمانية بني البنوك.
ـ قررت هيئة كبار العلماء �إيقاف �صالة اجلمعة واجلماعة جلميع
الفرو�ض يف امل�ساجد واالكتفاء برفع الأذان ،با�ستثناء احلرمني
ال�شريفني ،و�أن تكون �أبواب امل�ساجد مغلقة م�ؤقتًا.
ـ تعليق الوجود وال�صالة يف �ساحات احلرمني ال�شريفني ،خا�صة يوم
اجلمعة ،وتعليق ح�ضور امل�صلني لل�صلوات يف امل�سجد النبوي.
ـ تعليق جميع رحالت الطريان الداخلي والدويل واحلافالت
و�سيارات الأجرة والقطارات.
ـ تعليق تنفيذ الأحكام والأوامر الق�ضائية النهائية املت�صلة بحب�س
املدين يف ق�ضايا احلق اخلا�ص والإفراج امل�ؤقت ،ب�شكل فوري،
عمن ُحب�س ً
تنفيذا لتلك الأحكام والأوامر ،وتعليق تنفيذ الأحكام
والأوامر الق�ضائية النهائية املت�صلة بتمكني الأوالد من زيارة
�أحد الوالدين املنف�صلني؛ وذلك حتى تاريخ �إعالن اللجنة املعنية
باتخاذ جميع الإجراءات االحرتازية الالزمة ملنع تف�شي فريو�س
كورونا وزوال الظروف اال�ستثنائية جلائحة الفريو�س.
بالإ�ضافة �إىل هذه الإجراءات االحرتازية للحد من انت�شار
فريو�س كورونا ،اتخذت اململكة بع�ض الإجراءات الأخرى التي جعلت
اململكة تتميز ،عن بقية دول العامل ،يف كيفية تعاملها مع املواطنني
واملقيمني داخل حدودها .من �أهم هذه الإجراءات ما يلي:
ـ تقدمي العالج جما ًنا يف امل�ست�شفيات واملراكز الطبية احلكومية
واخلا�صة ،جلميع امل�صابني بفريو�س كورونا وامل�شتبه يف �إ�صابتهم
من املواطنني واملقيمني وخمالفي �أنظمة الإقامة والعمل و�أمن
احلدود.
ـ �إطالق وزارة الداخلية مبادرة (عودة) لتمكني من يرغب من
املقيمني حاملي ت�أ�شريتي (اخلروج والعودة والنهائي) من ال�سفر
ج ًوا لبلدانهم.
ـ �إطالق وزارة اخلارجية خدمة �إلكرتونية لت�سجيل بيانات املواطنني
الراغبني يف العودة من اخلارج ،على �أن تكون الأولوية للموجودين
يف البلدان الأكرث ت�أث ًرا من انت�شار فريو�س كورونا ،وكبار ال�سن،
واحلوامل� ،إذ �أعلن وزير ال�سياحة عن تهيئة (� )11ألف غرفة
فندقية ال�ست�ضافة املواطنني العائدين.
ـ بلغ عدد امل�ستفيدين من امل�سح الن�شط الذي تطبقه وزارة ال�صحة

�أحمد �صالح الدين بالطو

قرابة مليون �شخ�ص يف ال�سعودية ،وهو موجه لب�ؤر انت�شار
الفريو�س ،ويف �سبيل ت�سهيل عملية الفح�ص ،وقعت اململكة عقدً ا
مع ال�صني بقيمة  995مليون ريال الذي يعد من �أكرب العقود
التي �ستوفر فحو�صات ت�شخي�صية لفريو�س كورونا امل�ستجد على
م�ستوى العامل.
 .2 .6المطلب الثاني :األساس القانوني لإلجراءات
والتدابير االحترازية

بعد تعداد الإجراءات االحرتازية التي اتخذتها اململكة ،من خالل
�صياغتها يف �شكل قوانني وفر�ضها على جميع الأفراد داخل املجتمع ،من
ال�ضروري تو�ضيح الأ�سا�س القانوين لهذه الإجراءات .لكن قبل ذلك،
يجب بداية حتديد �سبب فر�ض هذه الإجراءات واالحرتازات عن طريق
القانون .ال�سبب الرئي�سي هو املميزات التي تتميز بها القوانني ،والتي
�أهمها قدرة القوانني على مواكبة التغريات ال�سريعة يف املجتمع .ويف
حالة انت�شار فريو�س كورونا ،على �سبيل املثال ،حتتاج الدولة �إىل حث
الأفراد على االلتزام مبجموعة من الإجراءات االحرتازية التي حتفظ
ال�صحة العامة ،وتقلل من انت�شار الفريو�س يف املجتمع ،والطريقة
املثالية وال�سريعة لتفعيل هذه الإجراءات هي من خالل �صياغتها يف
�شكل قوانني يتم فر�ضها على جميع الأ�شخا�ص داخل املجتمع؛ ولذلك
اجتهت �أغلب دول العامل �إىل فر�ض الإجراءات االحرتازية من خالل
ا�ستخدام القانون الذي ميلك لي�س فقط �سلطة �إجبار الأ�شخا�ص على
االمتثال للإجراءات االحرتازية ،بل � ً
أي�ضا معاقبة الأ�شخا�ص الذين ال
يلتزمون بها.
و�سوف نكتفي هنا بالإ�شارة �إىل بع�ض مواد النظام الأ�سا�سي
للحكم التي تربر وت�ؤكد �أحقية ال�سلطات املخت�صة يف الدولة يف
فر�ض قوانني و�أنظمة تت�ضمن الإجراءات االحرتازية للحد من انت�شار
فريو�س كورونا داخل املجتمع .وذلك لأن النظام الأ�سا�سي للحكم
يعترب �أحد �أهم الأنظمة الد�ستورية يف اململكة التي ال ميكن للقوانني
والأنظمة الأخرى خمالفته.
وتن�ص املادة ( )67من النظام الأ�سا�سي للحكم على اخت�صا�ص
«ال�سلطة التنظيمية بو�ضع الأنظمة واللوائح ،فيما يحقق امل�صلحة،
�أو يرفع املف�سدة يف �شئون الدولة ،وف ًقا لقواعد ال�شريعة الإ�سالمية»
وت�ؤكد هذه املادة �أحقية الدولة يف �إ�صدار قوانني لتحقيق م�صلحة
�أو رفع مف�سدة عن املجتمع .ومبا �أن الإجراءات االحرتازية تقلل من
مدى انت�شار فريو�س كورونا ،ف�إنها تعترب حمققة مل�صلحة املجتمع
ال�صحية وحافظة له من مفا�سد هذا الفريو�س ،وعليه ،يحق للدولة
ا�ستخدام القانون لفر�ضها على الأفراد داخل املجتمع .وهذا االهتمام
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ب�صحة املجتمع ،م�ستنبط من ن�ص املادة ( )31من النظام على �أن
«تعنى الدولة بال�صحة العامة ،وتوفر الرعاية ال�صحية لكل مواطن»
(عبابنة.)2019 ،
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تن�ص املادة ( )62من النظام الأ�سا�سي
و�ضوحا ،على �أن «للملك �إذا ن�ش�أ خطر يهدد
للحكم ،ب�شكل �أكرث
ً
�سالمة اململكة� ،أو وحدة �أرا�ضيها� ،أو �أمن �شعبها وم�صاحله� ،أو
يعوق م�ؤ�س�سات الدولة عن �أداء مهامها� ،أن يتخذ من الإجراءات
ال�سريعة ما يكفل مواجهة هذا اخلطر ،و�إذا ر�أى امللك �أن يكون لهذه
نظاما» وما دام
الإجراءات �صفة اال�ستمرار؛ فيتخذ ب�ش�أنها ما يلزم ً
انت�شار فريو�س كورونا قد ي�ؤدي �إىل تهديد �سالمة املواطنني واملقيمني
داخل �أرا�ضي اململكة ،بل وقد ي�ؤدي انت�شار الفريو�س �إىل عرقلة
م�ؤ�س�سات الدولة عن �أداء �أعمالها ،فيمكن ا�ستنباط حق الدولة يف
فر�ض الإجراءات التي حتد من �أ�ضرار انت�شار الفريو�س.
وعلى الرغم من ا�ستنتاج قانونية هذا احلق لل�سلطات املخت�صة
يف الدولة ،ف�إنه يف الوقت نف�سه ،ت�ؤكد املادة ( )26من النظام
الأ�سا�سي للحكم على �أن «حتمي الدولة حقوق الإن�سان ،وفق ال�شريعة
الإ�سالمية» وت�ضمن هذه املادة قيام الدولة بتطبيق مبادئ حقوق
الإن�سان �أثناء فر�ضها للإجراءات االحرتازية �ضد انت�شار فريو�س
كورونا .وهذا يدل على �أنه بالرغم من حق الدولة يف فر�ض الإجراءات
االحرتازية على الأفراد ،ف�إن هذا احلق مقيد ب�ضرورة مراعاة حقوق
وحريات الأفراد واحرتام كرامتهم وا�ستقالليتهمً .
فمثل ،على الرغم
من قيام ال�سلطات املخت�صة يف اململكة ب�إيقاف العمل يف جميع
امل�ؤ�س�سات اخلا�صة يف البالد ،لغر�ض احلد من انت�شار الفريو�س،
ف�إنها يف الوقت نف�سه قامت با�ستثناء بع�ض املرافق الأ�سا�سية التي
تقدم خدمات �أمنية ومتوينية �ضرورية ،مثل :ال�صيدليات وحمالت
الوقود واملرافق ال�صحية والأمنية؛ مما ي�ؤكد �ضرورة احلفاظ على
كرامة الإن�سان و�أمنه.
يكتف النظام ال�سعودي بفر�ض قوانني تت�ضمن فقط االلتزام
ومل ِ
بالإجراءات االحرتازية للحد من انت�شار فريو�س كورونا ،بل قام � ً
أي�ضا
ب�إ�صدار العديد من اللوائح ،مثل :الئحة احلد من التجمعات التي
ت�سهم يف تف�شي كورونا ،والئحة فر�ض التباعد االجتماعي وتنظيم
التجمعات الب�شرية .وتهدف هذه اللوائح �إىل فر�ض التباعد وتنظيم
التجمعات التي ت�سهم ب�شكل مبا�شر يف انت�شار الفريو�س ،واحلد منه
مبا ي�ضمن احليلولة دون تف�شيه �أو فقد ال�سيطرة عليه .بالإ�ضافة �إىل
ذلك ،ن�صت هذه اللوائح على بع�ض العقوبات الأخرى ،مثل عقوبات
التجمعات يف املنا�سبات االجتماعية ،وعقوبة التجمعات العمالية،
وعقوبة التجمعات العائلية وغري العائلية ،وعقوبة جتمع املت�سوقني
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داخل �أو خارج املحال التجارية.
واجلدير بالذكر �أنه على الرغم من قيام بع�ض الأنظمة يف اململكة
بالن�ص على بع�ض الأحكام املتعلقة بالظروف الطارئة ،ف�إن �أغلبية
هذه الن�صو�ص ال تعرف معنى حمددًا لنظرية الظروف الطارئة،
وذلك ب�سبب �أن هذه الن�صو�ص تكون خمت�صرة وغري مف�صلةً .
فمثل،
املادة ( )1من نظام املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية ،تعرف احلالة
الطارئة ب�أنها «حال ــة يك ــون فيه ــا تهديد ال�سالمة العام ــة �أو الأمن
الع ــام �أو ال�صح ــة العام ــة جد ًيا وغي ــر متوقع� ،أو يك ــون فيه ــا خلل
ين ــذر بخ�س ــائر ف ــي الأرواح �أو املمتل ــكات ،وال ميكن التعام ــل معها
ب�إج ــراءات املناف�س ــة العادية».
وقد قام بع�ض الفقهاء باخللط بني مفهوم النظرية الطارئة
ومفهوم القوة القاهرة ،فيزعمون �أنه بينما الظروف اال�ستثنائية
هي الظروف التي جتعل االلتزام بالقوانني �صع ًبا ومره ًقا ،ف�إن
ً
م�ستحيل
القوة القاهرة هي الظروف التي جتعل االلتزام بالقوانني
(بلخ�ضريً .)1986 ،
فمثل ،املادة ( )28من نظام اال�ستثمار التعديني
تعرف القوة القاهرة ب�أنها «الأحداث املتعارف عليها �أ�صول ًيا كقوة
قاهرة ناجمة عن ظروف غري متوقعة وقت �إ�صدار الرخ�صة ،والتي
ال ترجع �إىل �أي من الطرفني وجتعل تنفيذ املرخ�ص له اللتزاماته
ً
م�ستحيل» �إن املجال هنا ال يت�سع ملناق�شة الفروقات
املحددة بالرخ�صة
بني الظروف اال�ستثنائية والقوة القاهرة ،لكن ما يجب الت�أكيد
عليه ،هو �أن ظروف جائحة كورونا و�أثرها االقت�صادي وال�سيا�سي
واالجتماعي يف الأفراد واملجتمع ،يتوافق مع تعريفات كل من الظروف
اال�ستثنائية والقوة القاهرة؛ مما يعطي الدولة احلق يف فر�ض القوانني
والإجراءات االحرتازية التي قد ت�ؤدي �إىل تعطيل بع�ض حقوق الإن�سان
ب�شكل م�ؤقت من �أجل ال�صحة والأمن العام.

 .7الخاتمة

تناول هذا البحث مدى قانونية الإجراءات املتخذة للحفاظ
على ال�صحة العامة ومدى ت�أثريها يف حقوق الإن�سان ،حيث متت
معاجلة هذا املو�ضوع ومواجهة �آثاره من خالل تق�سيم البحث �إىل
ثالثة مباحث :ال�صحة العامة ،و�ضمان ال�صحة العامة يف ظل نظرية
الظروف الطارئة ،وجتربة اململكة يف التعامل مع جائحة كورونا .وقد
تناول املبحث الأول مفهوم حق ال�صحة العامة من منظور الأنظمة
الدولية وال�سعودية ،والت�أكيد على وجود عالقة وثيقة بني ال�صحة
العامة والأمن العام وحقوق الإن�سان.
وتناول الثاين �آلية �ضمان ال�صحة العامة يف ظل نظرية الظروف
الطارئة و�أثره يف حقوق الإن�سان الفردية ،حيث مت ا�ستعرا�ض
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مفهوم نظرية الظروف الطارئة ،ومربراتها ،و�آلية تطبيقها على
جائحة كورونا .وقد مت التو�صل �إىل �أن الآثار الناجتة عن فريو�س
كورونا تدخل يف مفهوم نظرية الظروف الطارئة؛ مما مينح كل
دولة �صالحية �إ�صدار �أنظمة وقرارات ملعاجلة �آثار الفريو�س� ،أما
املبحث الثالث ،فقد مت فيه ا�ستعرا�ض جتربة اململكة يف التعامل مع
جائحة كورونا ،وقد مت التعرف �إىل الإجراءات والتدابري االحرتازية
التي اتخذتها ال�سلطات املحلية ملواجهة الفريو�س ،ومت التو�صل �إىل
الأ�سا�س القانوين ملثل هذه التدابري والإجراءات االحرتازية.
 .1 .7النتائج

وتو�صلت الدرا�سة للنتائج التالية:
ـ من حيث الأ�سا�س ،يوجد اتفاق بني القوانني الدولية والنظام
ال�سعودي يف �آلية التعامل مع فريو�س كورونا ،حيث مت ا�ستعرا�ض
جتربة اململكة يف التعامل مع هذا الفريو�س ،من خالل الرتكيز
على بع�ض الإجراءات التي �أ�سهمت بها اململكة للحفاظ على
كرامة الإن�سان وحقوقه.
ـ �أن املحافظة على ال�صحة العامة ،هي يف حد ذاتها ،حمافظة على
حقوق الإن�سان والأخالقيات العامة ،حتى لو كان ذلك ي�شتمل على
تقييد بع�ض احلقوق واحلريات.
ـ الأخطار الناجتة عن جائحة كورونا تعترب ظرو ًفا طارئة وا�ستثنائية.
ومبا �أن ر�سالة ال�صحة العامة هي توفري الظروف املالئمة ل�صحة
الأفراد داخل املجتمع ،وما دامت بع�ض املمار�سات ،مثل التجمعات
وبع�ض الأن�شطة والعادات الأخرى ،تعترب �أ�سبا ًبا قوية لزيادة
انت�شار فريو�س كورونا ،مما يدخلها يف مفهوم نظرية الظروف
الطارئة ،وعليه ف�إن للدولة حق املحافظة على ال�صحة العامة،
من خالل فر�ض كل ما من �ش�أنه التقليل من انت�شار الفريو�س.
ـ �ضرورة �إ�سناد الإجراءات املتخذة ملكافحة جائحة كورونا على
مفهوم �إدارة املخاطر الذي يقت�ضي �إيجاد نوع من التنا�سب
بني �ضرورة الإجراءات املتخذة للحد من خطورة اجلائحة على
ال�صحة العامة من جهة ،ومقدار احلد من حقوق الإن�سان الذي
يرتتب على اعتمادها من جهة �أخرى.
 .2 .7التوصيات

تو�صي الدرا�سة مبا يلي:
ـ �ضرورة ا�ستمرار وحتديث فر�ض التدابري والإجراءات االحرتازية،
وكل ما ي�سهم يف احلد من انت�شار فريو�س كورونا .فبالرغم من �أن
ا�ستخدام بع�ض الإجراءات االحرتازية وفر�ض قوانينها قد ي�ؤثر

�أحمد �صالح الدين بالطو

يف حقوق الإن�سان ،ف�إنها قد ت�سهم يف بناء طريقة معينة ،ميكننا
من خاللها �صياغة كيان لأخالقيات ال�صحة العامة تقبله مبادئ
حقوق الإن�سان.
ـ �ضرورة ا�ستخدام مبد�أ تقومي املخاطر القائم على الأدلة الذي قد
ي�ساعد الدولة على �ضمان االت�ساق والتما�سك ،والتوازن امل�شرتك
بني م�صالح ال�صحة العامة وحقوق الأفراد.
ـ الت�أكيد على �أن امل�سا�س ببع�ض احلقوق واحلريات ال�شخ�صية
يف �سبيل حماية ال�صحة والأمن العام ،ال يعد خمال ًفا ملبادئ
حقوق الإن�سان ،وذلك لأن مبد أ� التوازن والتنا�سب ينطوي على
احتمال االنتقا�ص من حقوق الإن�سان .وكما يقول �أندرو �آ�شورث،
ف�إن فكرة التوازن والتنا�سب تفرت�ض «عالقة هيدروليكية
بني الإجراءات الوقائية حلقوق الإن�سان والرتويج لل�صحة
والأمن العام» .مبعنى �أن �صعود �أحدهما قد يعني هبوط الآخر
والعك�س)Ashworth, 2007, p. 208( .
ـ يجب حتقيق توازن بني حقوق الإن�سان الفردية والإجراءات املتخذة
للحفاظ على ال�صحة والأمن ،وذلك لأن القوانني الدولية حلقوق
الإن�سان ومعظم الأنظمة املحلية التي من �ضمنها النظام ال�سعودي،
تفرت�ض �إمكانية تقييد احلقوق حلماية ال�صحة العامة .ومما ال
�شك فيه �أن احلقوق ترجح كفتها على الأهداف غري امل�شروعة،
ولكن عندما تكون احلقوق م�شروعة ،ف�إن �أي �إجراءات �أو قوانني
تقيدها ،يجب �أن تكون منا�سبة ،ويف حدها الأدنى ،و�أن يكون هناك
تنا�سب بني �آثار الإجراءات والأهداف املطلوب حتقيقها.
ـ يجب اللجوء �إىل اخلربات والأدلة التي ال جتعل ً
جمال لل�شك
ب�ضرورة تقييد حقوق الإن�سانً .
فمثل ،عندما تقوم دولة بفر�ض
حجر �صحي �أو تطعيم �إجباري ملواجهة فريو�س كورونا ،وذلك
بهدف احلفاظ على ال�صحة العامة ،ف�إنه يجب الك�شف عن
الأدلة التي تو�ضح اخلطر احلا�صل على ال�صحة العامة .ومن ثم،
ي�صبح هذا التقييد متواف ًقا مع مبادئ حقوق الإن�سان.
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