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 Abstract: 

This study addresses the subject of evaluating the impact of the 

procedures and actions taken by countries against the Corona 

epidemic on public liberties, for both individuals and groups, 

through enacting regulating laws that aim at reducing the spread 

of this epidemic. The epidemic has caused a rise in the number of 

deaths and caused hospitals to be overcrowded with infected 

people, which proves that the international community is showing 

a kind of weakness in fighting the threat of the Corona virus. As a 

result, many countries had to take several procedural measures to 

confront this pandemic. Seeing that international conventions 

strive to protect human freedoms and have given them the highest 

priority due to their close connection with human dignity, the 

same thing applies to local legislation in most countries of the 

world. At the same time, it allows restricting some public freedoms 

in the event of an exceptional emergency that threatens the 

security and safety of citizens, such as epidemics and natural 

disasters, by adopting exceptional procedures and measures by 

countries around the world. Through this research, we seek to 

highlight its aspects and effects on the public freedoms of 

individuals. On one side, it appears that they came as preventive 

measures, and they are a restriction of freedoms on the other side; 

at the same time, they have been used by some regimes 

arbitrarily.   
Key words: Legal Measures, Coronavirus Pandemic, Public Freedoms, 

Human Rights, Human Dignity, Protection And Rrestriction. 
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 التدابري القانونية يف مواجهة جائحة فريوس كوروان بني محاية األشخاص وتقييد احلرايت العامة
 

 2لويزة جماهدي 
 

 :امللخص
الدويل عن نوع من الضعف يف مواجهة خطر جائحة فريوس كوروان، هلذا اختذت كثريا من دول العامل أابن اجملتمع 

ارتفاعا يف حاالت الوفيات واكتظاظًا يف املستشفيات  اليت خلفت-عدة تدابري إجرائية ملواجهة هذه اجلائحة 
من انتشار هذا الوابء، وعلى اعتبار  من خالل ما تسنه من قوانني ضابطة من شأهنا التقليل -ابلفريوس ابملصابني 

الدولية تسعى جاهدة حلماية حرايت اإلنسان، وأعطتها األولية القصوى نظرا الرتباطها الوثيق ابلكرامة  أن املواثيق 
ذات األمر ابلنسبة للتشريعات احمللية يف جل دول العامل، ويف نفس الوقت تسمح بتقييد بعض  اإلنسانية، وهو 

يف حالة الطوارئ االستثنائية اليت هتدد أمن وسالمة املواطنني مثل األوبئة والكوارث  ة األساسية احلرايت العام
استثنائية تعتمدها دول العامل، وهو ما نسعى من خالل هذا البحث إلبراز  الطبيعية، وذلك إبجراءات وتدابري 

من انحية جاءت كإجراءات وقائية ومن انحية حيث تظهر يف أهنا  جوانبه وأتثرياهتا على احلرايت العامة لألفراد، 
 . بعض األنظمة بشكل تعسفي أخرى هي تقييد للحرايت ويف نفس الوقت استعملتها 

التدابري القانونية، جائحة كوروان، احلرايت العامة، حقوق اإلنسان، كرامة اإلنسان،  الكلمات املفتاحية:
  احلماية والتقييد، التعسف. 

 
 

 ـــــةاملقــدمــــــــ
(، الذي كانت بداية ظهوره يف الصني وحتديدا يف إقليم ووهان، covid 19كامال لفريوس كوروان )  اعرف العامل انتشار 

خلق أزمة صحية عاملية غري مسبوقة أرعبت اجملتمع الدويل، بعد أن انتشر انتشارا واسعا وسريعا لدرجة تسميته إىل  حيث أدى
 العاملية.ائحة من طرف منظمة الصحة ابجل

جدال كبريا يف كافة اجملاالت السياسية واالقتصادية وحىت اإلعالمية من خالل  -فريوس كوروان-فقد أاثرت هذه اجلائحة 
أتثرياهتا ومآالهتا، وكون األوبئة والفريوسات تشكل خطرا حقيقيا على احلياة اإلنسانية، فإن اجملتمع الدويل حشد كل إمكاانته 

 إال أنه مازال يواجه صعوابت يف التغلب عليها.ملواجهة هذا اخلطر، 
واحلالة االستثنائية اليت يعشها العامل اليوم بسبب فريوس كوروان قد يشكل فرصة مواتية لتغيري مفاهيم العوملة والنظام العاملي 

لصحية لتجنب األخطار احلايل، فالعامل يواجه اليوم أكثر من أي وقت مضى حتداي حقيقيا، يتجلى يف ضرورة اختاذ التدابري ا
املتعددة هلذا الوابء، واليت أتكدت يف ارتفاع حاالت الوفيات واكتظاظ املستشفيات ابملصابني ابلفريوس رغم ما فرضته السلطات 

 العمومية من حالة طوارئ وحجر صحي، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنني.
كوروان، ومنها حظر التجول على نطاق واسع، أعطى   فاإلجراءات املتخذة من طرف الدول للحد من انتشار وابء

صالحيات استثنائية للسلطات العمومية يف إطار الدستور والقوانني، للقيام ابملهام الالزمة حلماية املواطنني، ولكن املالحظ هو أن 
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ستعمال السلطة لقمع املواطنني، العديد من احلكومات حول العامل استغلت التدابري الوقائية ومحاية الصحة العامة، فتّعسفت يف ا
 لدرجة أن بعض اجملتمعات عانت من الرعب والعنف املمارس من طرف السلطات األمنية أكثر من تفشي جائحة كوروان نفسها.

ومن هنا فإن أمهية هذه الورقة البحثية تكمن يف إبراز األثر الذي خلفته هذه القيود وحالة الطوارئ ملواجهة فريوس كوروان 
( يف خمتلف البلدان على احلقوق واحلرايت الفردية واجلماعية، وذلك من خالل املوازنة بني التدابري القانونية املتخذة من 19يد )كوف

أتكيد فرضية أن بعض البلدان استغلت إىل  طرف الدول ملواجهة جائحة كوروان حلماية األشخاص وبني تقييد حرايهتم، ابإلضافة
فتعسفت يف استعمال السلطة على حساب حقوق األفراد وحرايهتم، مثل ممارسة  19واجهة كوفيد هذا الظروف االستثنائية مل

 تراجع املكاسب احلقوقية للمواطنني.إىل  النشاط التجاري وحرية التنقل وغريها، مما أدى
األوبئة والفريوسات وقد كان اختيار هذا املوضوع هبدف مناقشة التدابري القانونية اليت تتخذها الدول يف ظل انتشار  

املختلفة حملاربتها واحلد من انتشارها، وكذلك بيان أهم اإلجراءات االستثنائية اليت اخّتذهتا احلكومات ملنع انتشار وابء كوروان يف 
ظ على ظل االتفاقيات الدولية املنصوص عليها يف املعاهدات واملواثيق الدولية، كما هتدف الورقة لتوضيح مدى االلتزام يف احلفا

 احلقوق واحلرايت العامة للناس مع هذه القيود املفروضة بشكل إجباري داخل اجملتمع.
وانطالقا مما سبق نطرح اإلشكالية التالية: كيف وازنت التدابري القانونية املتخذة من طرف الدول ملواجهة جائحة كوروان  

ة العامة يكمن يف اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية: ما هي بني محاية األشخاص وتقييد حرايهتم؟، واإلجابة عن هذه اإلشكالي
ل أهم التدابري القانونية اليت تتخذها الدول يف ظل وجود األوبئة حملاربتها واحلد من انتشارها؟ وما اإلجراءات القانونية املتخذة يف ظ

 انونية وتقييد احلرايت العامة؟وابء كوروان كنوع من احلماية؟ وما حدود العالقة القائمة بني التدابري الق
وملعاجلة هذه اإلشكالية فقد اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي ملناقشة التدابري واإلجراءات املتخذة من طرف 

امة عند الدول يف حالة الطوارئ ملكافحة جائحة فريوس كوروان، ومدى التزامها ابحرتام املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان واحلرايت الع
 تطبيقها حلالة الطوارئ. 
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  اإلجراءات القانونية املتخذة يف ظل األوبئة املبحث األول:

تتخذ اإلجراءات القانونية يف زمن األوبئة أوجه متعددة، حيث يعترب قانون الصحة العاملي جماال مهتما بتنظيم القواعد 
اإلنسان شكال من أشكال ضمان محاية األفراد ومواجهة االنتهاكات اليت حتدث  اخلاصة بذلك، كما يتخذ القانون الدويل حلقوق

 أثناء األوبئة.
 اإلجراءات القانونية املتخذة ضد األوبئة على املستوى العاملي :املطلب األول

كاملعاهدات الصحية ظهرت الكثري من املعاهدات الدولية اليت سامهت يف تطور اإلطار القانوين الدويل ملكافحة األوبئة  
إنشاء النظام الصحي العاملي، وتطور هذا النظام إىل  ، فقد سعت هذه املعاهدات1897، 1893، 1892الدولية اليت أبرمت 

، صفحة 2020)بن قطاط،  خالل النصف األخري من القرن العشرين حمققا جناحا غري عادي يف السيطرة على األمراض املعدية
، اليت 2005ويشكل قانون الصحة العاملي النظام األساسي لتنظيم التعامل مع األوبئة من خالل اللوائح الصحية الدولية  ،(556

دولة، مبا يف ذلك مجيع الدول األعضاء يف منظمة  196تنشئ نظاما لإلبالغ عن األوبئة، وهي عبارة عن اتفاقية ملزمة قانوان بني 
، Mehdi ،2007و  Dubois) احلد من انتشار املخاطر الصحية على الصعيد الدويلىل إ الصحة العاملية، واليت هتدف

 .(37صفحة 
ففي حاالت الطوارئ الصحية اليت هتدد الدول، واملعلن قيامها رمسيا، جيوز للدول األطراف يف العهد الدويل اخلاص 

تخذ يف أضيق احلدود اليت يتطلبها الوضع تدابري ال تتقيد اباللتزامات املرتتبة عليها مبقتضى أن ت 1966ابحلقوق املدنية والسياسية 
العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات األخرى املرتتبة عليها مبقتضى القانون الدويل وعدم انطوائها على متييز يكون 

 .(75، صفحة 2020)أمحد و بدر الدين،  األصل االجتماعيأو  الدينأو  اللغةأو  اجلنسأو  اللونأو  مربره الوحيد هو العرق
وقد مت التأكيد على احلق يف الصحة يف معاهدات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية، ويف الدساتري الوطنية يف مجيع أحناء 

 .العامل
 حلقوق اإلنسان:أمثلة معاهدات األمم املتحدة  ومن
  ،1966العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 
  ،1979اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة. 
  ،1989اتفاقية حقوق الطفل. 

 :ومن األمثلة على معاهدات حقوق اإلنسان اإلقليمية
  ،1961امليثاق االجتماعي األورويب. 
  ،1981امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب . 
  الربوتوكول اإلضايف لالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان املتعلق ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )بروتوكول سان

 .(186-182، الصفحات 2020)بوكورو و منصوري،  1988سلفادور(، 
على أن التدابري اليت يلزم اختاذها  12( يف املادة 1976وينص العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )

 :من أجل إعمال هذا احلق تشمل ما يلي
 خفض معدل موتى املواليد ومعدل وفيات الرضع وأتمني منو الطفل منوا صحيا؛ 
 ة؛حتسني النظافة البيئية والصناعي 
 الوقاية من األمراض الوابئية واملتوطنة واملهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها؛ 
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 من العهد الدويل اخلاص  12)املادة  .هتيئة ظروف من شأهنا أتمني اخلدمات الطبية والعناية الطبية للجميع يف حالة املرض
 (1976قافية، ابحلقوق االقتصادية واالجتماعيةوالث

، 2000لتوضيح وتفعيل النصوص الواردة أعاله قامت جلنة األمم املتحدة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عام 
واليت تتوىل رصد االمتثال للعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ابعتماد تعليق عام بشأن احلق يف 

 :يشمل أربعة عناصر هي الصحة
 القدر الكايف من املرافق الصحية العمومية ومرافق الرعاية الصحية والسلع واخلدمات والربامج :التوافر. 
 املرافق والسلع واخلدمات الصحية، ضمن نطاق الوالية القضائية للدولة إىل  استفادة اجلميع من فرص الوصول :إمكانية الوصول

 :إمكانية الوصول أبربعة أبعاد هيالطرف، وتتسم 
 عدم التمييز -
 إمكانية الوصول املادي -
 اإلمكانية االقتصادية للوصول )القدرة على حتّمل النفقات( -
 إمكانية احلصول على املعلومات -
 متطلبات اجلنسني جيب أن حترتم مجيع املرافق والسلع واخلدمات األخالق الطبية وأن تكون مناسبة ثقافيًا وأن تراعي  :املقبولية

 .ودورة احلياة
 (2021)الصحة،  جيب تناسب املرافق والسلع واخلدمات الصحية علميا :اجلودة. 

 املطلب الثاين: اإلجراءات القانونية املتخذة للحماية من فريوس كوروان 
ِمن  للحكومات بد   ال والوفيات كان املصابني أعداد وتزايد الوقت مرور وخميف، و مع واسع   فريوس كوروان بشكل   انتشر

املصابني، ويف سبيل احلد من  أعداد تقليل على اختاذ العديد من االجراءات اليت تضمن من خالهلا السيطرة على الوابء والقدرة
يف العديد من دول العامل، بل مت الوابء منعت احلكومات التجمعات العامة، ووضعت قيودا حلرية التنقل من خالل إغالق احلدود 

، من خالل فرض احلجر (44، صفحة 2021)الصناوي،  تقييد التنقل الداخلي يف الدولة الواحدة، واختلفت التدابري االحرتازية
احملالت التجارية، وااللتزام ابلتباعد الصحي وحظر اخلروج من املنازل إال يف أوقات معينة وغلق املؤسسات التعليمية وأغلب 

 األمم جلنة ، وفرض غرامة مالية على كل من خيالف التدابري، وطالبت(09)رمضان، صفحة  االجتماعي وفرض ارتداء الكمامات
اإلفراج املبكر وذلك ملنع انتشار الوابء يف  برانمج تطبيق أمكن، من خالل إذا السجناء عدد تقليل بضرورة احلكومات املتحدة

 السجون.
القوة بنشر  استخدامإىل  مواطنيها فلجأت على الصحي احلجر فرض يف صعوبة البلدان بعض يف السلطات فقد وجدت

واتت فرض غرامات عليهم، كما تستخدم بعض الدول املتقدمة روبأو  قوات األمن يف الشوارع قصد إرغام الناس على عدم اخلروج
وتطبيقات إلكرتونية وطائرات مسرية مزودة بنظام "جي يب إس" ملراقبة حركة مواطنيها ومدى تطبيقهم إجراءات احلجر الصحي، 
وإلزامهم ابلتقيد بضرورات اإلغالق وإتباع اإلرشادات الصحية، ويف خضم هذه األزمة الصحية العاملية، حرصت احلكومات على 

تطور اجلائحة، وأاتحت احلصول على املعلومات املتعلقة بطرق الوقاية واملكافحة، وهي التزامات أولية تقدمي املعلومات الالزمة عن 
 .(09)رمضان، صفحة  نصت عليها مواثيق حقوق اإلنسان

 الطبية نفاذ االحتياجات العامل، دول مبختلف اجلائحة مواجهة يف املتخذة اإلجراءات طبعت اليت األبرز النقيصة وتظل
 ويف الصحة يف احلق يف املتمثلة احلقوق األساسية مع يتناىف الذي األمر وهو واملعقمات، والقفازات الكمامات مثل الضرورية األولية
 عربوا الذين املستشفيات يف العاملني لدى خاصة الناس، وبدرجة لدى ارتباكا الوضع هذا أحدث سليمة. وقد صحية بيئة توفري
 .(10)رمضان، صفحة  العدوى من لوقايتهم املستلزمات توفري هذه بضرورة السلطات وانشدوا امتعاضهم، عن
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 املبحث الثاين: اإلجراءات االستثنائية كنوع من احلماية الصحية يف ظل جائحة كوروان.

يف حالة الوابء مثل وابء كوروان، على أنه مظهر من مظاهر احلفاظ أو  الظرف االستثنائيتقييد احلرايت يف إىل  قانونيا ينظر
االستثنائية، وما حيمله من واقع يف جمال  على األمن اجملتمعي، وابلتايل جيد تفسريه على الصعيد النظري من خالل نظرية الظروف

 احلقوق واحلرايت. 
 كوروان مبنطق قانوين: جائحة ظل يف األساسية واحلرايت احلقوق لتقييد االستثنائية الظروف املطلب األول: تفسري نظرية

 الطبيعة، يف وختتلف اخلصائص يف تشرتك واليت الدستور، يف عليها املنصوص اخلاصة احلاالت دراسة عملية تقتضي
 التوصيف حيث من معاجلتها خالل من التسمية اختلفت وإن احلاجة، إليها ودعت النوازل عنها أابنت اليت التدابري بتلك مقارنتها
 الوسائل استعمال يف جتاوز دون احلال، وظروف يتناسب مبا طارئ لكل التصدي يتم حىت فيها متحكم ضوابط ضمن واآلاثر

 .القانون دولة قواعد مع األحوال من الكثري يف تتوافق ال اليت االستثنائية
 االستثنائيةالظروف أو  حالة الطوارئ أوال: مفهوم

بلد، ويتم عادة اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية على مستويني، مستوى األمم إىل  خيتلف هذا املصطلح من بلد
 .املتحدة، وعلى املستوى الداخلي يف كل دولة

ومات وهلذا فإن آلية تطبيقها ختتلف بناء على اللوائح القانونية لكل دولة، ولكن بشكل عام يساعد هذا اإلجراء احلك
)عاملية،  القطاع الصحيإىل  على ضخ املزيد من املوارد املالية والدعم

https://www.bbc.com/arabic/world51319703 ،2021). 
ومبجرد اإلعالن عن حالة الطوارئ فإن الدول توقف العمل ابلقانون العادي، ابستثناء املادة اليت تتحدث عن حالة 

ة وحركة املواطنني ابحلد الالزم ملواجهة سبب اإلعالن، ما قد يشمل االعتقال ومنع التجول، الطوارئ، ومن صالحياهتا تقييد حري
، https://www.bbc.com/arabic/world51319703)عاملية،  وإمكانية االستعانة ابجليش والقوات العسكرية

2021). 
حدث غري عادي يشكل ( على أهنا 2005الصحية الدولية )حالة طوارئ صحية عامة تثري قلقا دوليا" يف اللوائح وتعرف 

 خطرا على الصحة العامة ابلنسبة للدول األخرى من خالل االنتشار الدويل للمرض، ومبا يتطلب استجابة دولية منسقة"
(voir:https:, 2020). 
 ويتضمن هذا التعريف التايل:

 غري متوقع.أو  غري عاديأو  مفاجئأو  حدوث وضع صحي خطري -1
 احلدث الصحي حيمل تداعيات على الصحة العامة خارج احلدود الوطنية للدولة املتأثرة. -2
 احلدث قد يتطلب إجراءات دولية فورية. -3

 القانونية القواعد سلطة أوهلما بوقف يتعلق أساسيني، أثرين ترتب عادية، غري واقعية حاالت عن االستثنائية الظروف تعرب
 القاضي حيدد استثنائيةأو  خاصة مشروعيةإىل  خبضوع قرارات اإلدارة الثاين يتعلق بينما اإلدارية، السلطات مواجهة يف العادية

 .(115، صفحة 1995)شطاوي،  امضموهن اإلداري
 قواعد من التحلل اإلدارية مبقتضاه للجهات يباح املشروعية، مبدأ على يرد قيدا إذن االستثنائية الظروف نظرية وتشكل

 اإلدارة من اخلروج هذا يطال.العادية غري الظروف هلذه التصدي يف ربيرهاتجتد  استثنائية مشروعيةإىل  واخلضوع العادية املشروعية
 التحرر هلا يباح حيث عنصر الغاية، ابستثناء عناصر القرار اإلداري كافة االستثنائية الظروف ظل يف العادية املشروعية قواعد عن
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 الشكل قواعد أي األخرى، املشروعية لعناصر ابلنسبة األمر العام، ونفس ابلنظام املتعلق طابعها رغم االختصاص قواعد من
 الظروف القرار ىف إصدار هلا خيضع اليت واإلجراءات الشكليات عن اخلروج كذلك الضبط جيوز لسلطات حيث واملوضوع،

 ملخالفتها موضوعها حيث من معيبة العادية لكانت الظروف ظل يف أصدرهتا لو ضبطية قرارات هلا اختاذ جيوز كما العادية،
 .(1998)شيهوب،  للقانون

أو  منع انتشار املرض عرب احلدودإىل  البلدان هتدف مجيعإىل  تقدمي توصياتإىل  ويؤدي اإلعالن عن حالة طوارئ عاملية
 التدخل غري الضروري يف التجارة والسفر. احلد منه، مع جتنب

أحناء العامل، واليت تشمل تكثيف إجراءات الرصد  ويشمل اإلعالن توصيات مؤقتة للسلطات الصحية الوطنية يف مجيع
 .(26، صفحة 2021)أبو الرب،  والتأهب واالحتواء

وتعلن منظمة الصحة العاملية حالة الطوارئ عندما يتبني هلا أن "حاداث معينا أصبح يشكل خطرا على الصحة العامة يف 
 مرات. 5دول جماورة من خالل انتشاره عامليا". وسبق أن أعلنت حالة الطوارئ 

  ،1: انتشر فريوس 2009أنفلونزا اخلنازير(h1n1 عرب العامل يف )ألف شخص.  200وتسبب يف وفاة أكثر من  2009 
  ،إعالن إىل  وهو ما دفع 2013، ولكنه تفشى يف 2012: كان شلل األطفال على وشك االنقراض يف 2014شلل األطفال

 حالة طوارئ خمافة أن تفشل محلة القضاء عليه. 
  ،العاملية تفشي فريوس زيكا حالة طوارئ عاملية بعد انتشاره الواسع يف أمريكا الالتينية : أعلنت منظمة الصحة 2016زيكا

 بسبب اخلطر الذي يشكله على احلوامل. 
  ،أكثر من  2016إىل  2014: أعلن املرض القاتل حالة طوائر عاملية مرتني. وأصاب يف الفرتة ما بني 2016و 2014أيبوال

 . (2021)أبو الرب،  غريب أفريقيا ألفا منهم يف 11ألف شخص قتل  30
 19- كوفيد جائحة ظل يف األساسية واحلرايت للحقوق التقييد اثنيا: مشروعية

 تدابري ضبطية اختاذ اإلدارية للسلطات تربر 19 -كوفيد فريوس ابنتشار املرتبطة االستثنائية الصحية الظروف كانت إذا
مراعاة  مها أساسيتان تلحقه ضمانتان بل مطلقا، ليس التقييد هذا فإن األساسية، واحلرايت احلقوق بعض ملمارسة مقيدة مشددة
 .اإلداري القاضي ورقابة الضبطي، التدبري يف والتناسب الضرورة ملبدأي اإلدارة

 :الضبطي التدبري يف والتناسب الضرورة مراعاة مبدأ -أ
 على واحلفاظ واحلرايت احلقوق ممارسة بني املصاحلة فكرة اإلداري الضبط تدابري إطار يف والتناسب الضرورة متطليب يعكس

 عن املبدآن هذان يعرب االستثناء. هو وتقييدها األصل هو احلرية ممارسة" أبن القاضية القاعدة من ينبثقان كما العام، النظام
 متاما اإلجراء مربرا هذا يكون أن جيب حبيث اختاذه، من واهلدف اإلدارية السلطات جانب من املتخذ الضبطي التدبري بني العالقة
 .العام النظام على احلفاظ هبدف

 ابلنظر وذلك العام النظام على احملافظة هدف لتحقيق التدبري. ضرورة مببدأ يقصد ضروراي،أو  الزما األخري هذا يكون أن
 الوسيلة يشكل املتخذ الضبطي التدبري كان إذا الضرورة شرط يتحقق آخر، معىن اإلدارية للجهة املتاحة األخرى الوسائلإىل 

 .العام النظام على احلفاظ هدف حتقيق على القادرة اإلدارة يد يف الوحيدة
 بعد صراحة فيه نطق حيث ،1933 ماي 19 بتاريخ الصادر قراره من ابتداء املبدأ هذا الفرنسي الدولة جملس طبق

 إمكانيةإىل  ابلنظر وذلك العمومية، لضمان السكينة ضروراي ليس التدبري هذا أن على أتسيسا عمومي، اجتماع منع مشروعية
 .(242-241، الصفحات GERVIER ،2013) اهلدف هذا حتقيق على قادرة أخرى وسائل استعمال
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يف  الشطط عن اإلدارية السلطة ابتعاد طريق عن يتحقق ما وهو املتوقع، اخلطر وحجم الضبطي تناسب التدبري مبدأ أما
 تقييدها عند اإلدارية على اجلهة إذن التناسب مبدأ األفراد يفرض وحرايت حلقوق اضرارا الوسائل أقل واختيارها الضبطي، قرارها

 إال تقييدهاإىل  تعمد فال احلرية، ممارسة أولوية مبدأ يف اعتبارها أتخذ أن العام على النظام احملافظة األفراد بداعي وحرايت حلقوق
 .احلرية ملمارسة إعاقة التدابري أبقل إال التدخل عدم عليها يفرض ما العام، وهو النظام على للمحافظة الكايف ابلقدر

 والتناسب، الضرورة مقيدة مبتطليب 19 -كوفيد جائحة ظل يف املربر اتساعها رغم إذن لإلدارة الضبطية السلطات تبقى
 املفيدةأو  اجملدية تلك أي الصحي، العام النظام على الالزمة للمحافظةأو  الضرورية التدابري اختاذ سوى انحية، من هلا، جيوز فال

أو  ضبطي تدبري كل اإلداري، القاضي طرف من لإللغاء وقابل مشروع غري يعترب مبفهوم املخالفة، .الفريوس انتشار وقف يف فقط
 الذي التهديد الصحي زوال بعد يتخذ قد تدبري كل وكذلك الفريوس، انتشار لكبح فائدة ذي غري واحلرايت ألحد احلقوق تقييد
 .الفريوس هذا حيمله

عدم  يعين مما العام الصحي، النظام على للمحافظة املناسبة التدابري اختاذ سوى أخرى، انحية من هلا، جيوز ال كما
 احلجر فرضإىل  مثال اإلدارية السلطات لو جلأت كما هذا اهلدف، لتحقيق الكايف القدر يتجاوز ضبطي تدبري أي مشروعية
 الفريوس انتشار لوقف اجلزئي الصحي احلجر كفاية انتشار املرض ظروف من حني يثبت يف الشامل، الصحي

(GERVIER ،2013 246، صفحة). 
 :الضبطي التدبري على القضائية الرقابة -ب

 مواجهة يف سلطات اإلدارة اتساعإىل  تؤدي 19 -كوفيد فريوس عن الناجتة الصحية االستثنائية الظروف كانت إذا
 للتأكد السلطة كامل له يكون الذي القاضي اإلداري، رقابة ضد ال حيصنها االتساع هذا فإن لألفراد، األساسية واحلرايت احلقوق

 .للتقييد االستثنائية املربرة الظروف نظرية تطبيق توافر شروط مدى من
 نظرية الظروف تطبيق شروط توافر مدى فحص سلطة له يعود الذي املوضوع، قاضي طرف من سواء الرقابة هذه تتم
 القواعد تطبيق عن األخرية هذه عجز اإلدارة، سلطات لتوسيع واملربر العام للنظام املهدد االستثنائي الظرف قيام وهي االستثنائية،

 النظام على احملافظة صورة يف العامة املصلحة حتقيق العادية املشروعية قواعد عن اخلروج هذاوراء  من ابتغاءها ملواجهته، العادية
 .(57، صفحة 2009)كنعان،  تدخلها يف املالئمة ملبدأ ومراعاهتا العام،

 أن كوروان جلائحة التصدي إطار يف متخذ ضبطي تدبري يف للنظر إخطاره حالة يف اإلداري القاضي على يقع وعليه،
 العام النظام على واحملافظة الفريوس انتشار لكبح التدبري ضرورة ومها أعاله، إليهما املشار الشرطني قيام مدى أساسا يعاين

أو   أحدمها انتفاء له ما ثبت فإذا اختاذه، وقت الوابئية الوضعية متثله الذي اخلطر حجم مع مضمونه تناسب وكذلك الصحي،
إىل  اللجوء كذلك میكن املوضوعي، القضائي الطعن هذاإىل  وابإلضافة.مشروعيته لعدم الضبطي التدبري إبلغاء نطق كالمها،

 قضاء وفق سواء وذلك الصحي، الضبط بتدابري تقييدها وقع اليت احلريةأو  للحق سريعة محاية لتوفري اإلداري االستعجال قاضي
 .(516)مجال الدين، صفحة  احلرية استعجال قضاءأو  التنفيذ وقف

 
 19-كوفيد جائحة ظل يف األساسية احلرايت لتقييد كمربر الصحي العام النظام على احلفاظاملطلب الثاين: 

 أوال: الصالحيات االستثنائية أثناء حالة الطوارئ الصحية والرقابة القضائية 
السلطات اإلدارية القائمة على إدارة الظرف الصحي  وفقا للنصوص القانونية املنظمة حلاالت الطوارئ الصحية تتمتع

واختاذ جمموعة من اإلجراءات الكفيلة الطارئ مبجموعة من الصالحيات بصدد وضع قيود على ممارسة احلقوق واحلرايت الفردية، 
اجلائحة املرضية، كما تتحلل السلطة االستثنائية تلك من جمموعة من احملظورات والقيود القانونية املفروضة عليه يف أو  جملاهبة الوابء
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ة على تفشي اجلائحة يف األوقات العادية ألجل تسريع خطواهتا وإجراءاهتا الوقائية والعالجية للحفاظ على صحة اإلفراد والسيطر 
ومع ذلك میكن أن يالحظ أبن السلطات االستثنائية املعهودة لإلدارة وكذا األمور الواردة يف قانون الطوارئ .مجيع أرجاء الدولة

أن السلطات واإلجراءات مثبتة يف لوائح الصحة العاملية بصدد جماهبة إىل  الصحية تكاد تكون متماثلة، تلك ويرجع سبب ذلك
ائح واألوبئة، ومع ذلك قد أتيت بعض السلطات والصالحيات متفاوتة يف بعض األمور اليت تتعلق بواقع الدولة املعنية، مثاهلا اجلو 

قانون الطوارئ الصحية الفرنسي حيث خصص جزءا منه لتأجيل االنتخاابت البلدية، لتزامن موعد االنتخاابت البلدية مع فرتة 
 .(133، صفحة 2011)حبيش،  الطوارئ الصحية.

تعتمد نفس الوسائل القانونية املتاحة هلا يف الظروف العادية من  -يف ظل الظروف االستثنائية-ويف هذا املقام فإن اإلدارة 
االستثنائية تتمتع بقوة القانون مبعىن أن األعمال املادية والقرارات اإلدارية الفردية واللوائح اإلدارية، ولكن هذه األعمال يف الظروف 

اإلدارة تقدر على ممارستها وان كانت خمالفة للقوانني القائمة، ال بل أن لوائح اإلدارة )لوائح الضرورة( يف فرتة الطوارئ میكن أن 
املوضوعية تعد إعماال تشريعيا تكون هلا وقع كبري على القوانني القائمة تعديال وتعطيال وإلغاء، وسبب ذلك أن اللوائح من الناحية 

 (384-358، صفحات 2020)جنم الدين، 
 19-كوفيد جائحة ظل يف للتقييد القابلة األساسية واحلرايت اثنيا: احلقوق

 اإلداري لتقييد الضبط سلطات تدخل حتمية 19 -كوفيد فريوس مواجهة يف الصحي العام النظام على احلفاظ يتطلب
 يرتبه وما للفريوس السريع االنتشار لكبح ضروراي التقييد هذا مثل يظهر حيث لألفراد، األساسية واحلرايت احلقوق بعض ممارسة

 مقتضيات مع ممارستها مصاحلة يفرض والذي للحرية، النسيب الطابع يف سندها التقييد هذا إابحة جتد حلياة األفراد هتديد من
  .(Kerkatly, 2013, p. 234) العام النظام على احلفاظ

 بعض مواجهة يف ابألفضلية، 19 – كوفيد جائحة عن النامجة اآلاثر وخطورة استثنائية بفعل الصحي، العام النظام يتمتع
 ممارستها لتقييد التدخل املختصة اإلدارية السلطات على جيب بل میكن، أنه إال األساسي، طابعها ورغم اليت واحلرايت، احلقوق
 حلد الفريوس هلذا فعال لقاحأو  عالج وجود عدمإىل  ابلنظر الراهن الوقت انتشاره يف ومنع الحتواء الفريوس الفعال احلل بوصفه
 احلياة حرية االجتماع، حرية التنقل، حرية من كل يف اإلطار هذا يف ممارستها لتقييد القابلة واحلرايت احلقوق أهم تتمثل اليوم،

  .العمل وحرية العادية العائلية احلياة يف احلق اخلاصة،
 مثل الدستور أحكام ضمن عليها عن النص انجتة دستورية بقيمة يتمتع األساسية، فبعضها بوصف احلرايت هذه تتمتع

 القيم سلم ضمن أمهية وذات جوهرية مجيعها تعترب حيث املادية، وفق املقاربةأو  العمل، وحرية حرية االجتماع التنقل، حرية
 عن النامجة الكارثة الصحية احتواءأو  لوقف ممارستها تقييد واحلرايت احلقوق هذه تقبل قيمتها، ومسو رغم أساسيتها، اجملتمعية
 (106، صفحة 2014)الشمري،  .اجملتمع العام الصحي يف النظام على احلفاظ مث ومن ،19كوفيد فريوس انتشار

 العامل دول أغلب طبقته والذي احلجر الصحي تدبري األساسية، واحلرايت احلقوق هذه مست اليت التقييد صور أبرز ومن
 يف مربره العادية العائلية احلياة يف واحلق التنقل حبرية مساسه رغم التدبري جيد هذا حيث الفريوس، انتشار ملنع متفاوتة بدرجات

 بعض ممارسة ووقف الرحالت اجلوية وقف االجتماعي، التباعد تدابري جند كذلك التقييد صور العمومية، من على الصحة احلفاظ
 منه، واخلروج الوطين الرتابإىل  الدخول اخلاصة،حرية احلياة التوايل حبرية على مربرا مساسا كذلك متثل واليت اخلاصة، األنشطة

 أثرها رغم الصحي، العام النظام على واحملافظة 19 -كوفيد فريوس انتشار من املوجهة للحد التدابريهذه  إن، العمل وحرية
 مبعىن واحلرايت، احلقوق هلذه الفعلية املمارسة را بعيدا هو ضمانثأ هلا أن إالّ  لألفراد، األساسية واحلرايت للحقوق املباشر التقييدي

 ملمارسة احلرية ضروراي العام النظام مفهومي بني التكاملية العالقة هذه الوضعية هذه ظل يف النظام العام على احلفاظ يظهر آخر،
 (2014)الشمري،  .ذاهتا
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 اجلائحة، هذه يف ظل للتقييد قابليتها يتصور ال أخرى أساسية وحرايت حقوق توجد واحلرايت، احلقوق هذه مقابل يف
 احلفاظأو  الفريوس انتشار من احلد يف أن يفيد هبا املساس شأن من ليس حيث التدبري، هذا من الفائدة انتفاءإىل  ابلنظر وذلك
 احلق يف الرأي، حرية اإلنسانية، الكرامة يف احلق احلياة، يف احلق :واحلرايت األساسية احلقوق هذه أمثلة العمومية، من الصحة على

 .(Picard, 1996, p. 58 ) املعلومة
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 املبحث الثالث: اإلجراءات القانونية املتخذة يف ظل وابء كوروان وجدلية تقييد احلرايت
 املطلب األول: احلقوق واحلرايت يف ظل اجلائحة:

وهي من احلرايت اليت تتضمن إمكانية الفرد يف االنتقال واإلقامة من مكان آلخر حبرية وحسب رغبته،  حرية اإلقامة والتنقل: -1
املركبة اخلاصة داخل أو  القطارأو  السفينةأو  وال تقتصر هذه احلرية على السري ابألقدام وإمنا تشمل وسائل التنقل األخرى كالطائرة

، وهذه احلرية جيوز تقييدها يف احلاالت اليت حيددها القانون كتنظيم املرور يف (67، صفحة 2008)العاين،  خارجهأو  البلد
التقييد يف كل دول العامل أثناء مرحلة تفشي وابء  إىل  ألسباب يقدرها املشرع بصفة استثنائية، وقد تعرض هذا احلقأو  الشوارع

عزل املناطق واملدن، وتعطيل الدوام يف املرافق أو  اجلزئي،أو  حظر التجوال الكليأو  الصحيكوروان من خالل إجراءات احلجر 
العامة واألماكن العمومية، وأثر هذا اإلجراء بشكل كبري على احلالة النفسية لألفراد وحرايهتم الشخصية مبا يف ذلك حرية ممارسة 

مرسوما ألزم فيه املواطنني ابملكوث يف املنزل مع عدة  16/03/2020ي يف الرايضة، فعلى سبيل املثال اختذ رئيس الوزراء الفرنس
ملمارسة الرايضة شرط أن تكون هذه الرايضة منفردة، على إثر ذلك طلبت نقابة األطباء أو  استثناءات منها اخلروج ألسباب عائلية

وزراء، وقد أصدر اجمللس قراره برفض احلجر الفرنسية من جملس الدولة الفرنسي بصفته قاض العجلة بتشديد إجراءات رئيس ال
أبن اإلدارة ملزمة إبصدار قرارات واضحة حىت ال يساء تفسريها،  24/3/2020يف  املنزيل التام، إاّل أنه أوضح يف قراره املؤرخ

)احلجار،  فيةالركض ملمارسة الرايضة على أن توضع قيود زمنية وجغراأو  حيث أبقى القرار على االستثناء الذي يتيح السري
2021) . 

إن إجراءات مكافحة فريوس كوروان من شأنه تعطيل احلياة العامة، وقد تتخذ حالة الطوارئ  :حرية االجتماع والتجمع -2
الصحية كذريعة لتعطيل هذه احلرية بدواعي صحية وإن كان اهلدف من ورائها سياسيًّا، فقد أدى تطبيق إجراءات احلجر الصحي 

ة دول كاجلزائر ولبنان والعراق، حيث أقنعت سلطات هذه إيقاف التظاهرات واالحتجاجات االجتماعية يف عدإىل  ومنع التجوال
الدول املعتصمني يف الشوارع إبهناء املظاهرات اليومية يف حني استغلت مصر إجراءات مكافحة كوروان يف مواجهة أخطار اإلرهاب 

 . (2021 ،)السموين ومتويله وقمع احلركات االحتجاجية واآلراء املعارضة
تعرض هذا احلق النتهاكات شديدة مبناسبة فرض إجراءات مكافحة فريوس كوروان، حيث جلأت بعض  احلق يف اخلصوصية: -3

مراقبة هواتف املواطنني مع فرض عقوابت ابلسجن على من ينتهك قرار العزل املنزيل، ويف بولندا إىل  حكومات أوراب الشرقية
للهواتف الذكية يستهدف التأكد من التزام املواطنني ابحلجر املنزيل، يف حني ترى مؤسسة أطلقت احلكومة تطبيقا جديدا 

((Ponoptykon  املعنية حبقوق االنسان أن اهلدف من هذا التطبيق احلصول على بياانت املواطنني اخلاصة ومراقبتهم يف حني
، يف حني ألزمت احلكومة الفرنسية (www.aawsat.com ،2021)مراقبة إلكرتونية شديدة إىل  أخضعت إسرائيل مواطنيها

بعض الشركات الكبرية إبرسال بياانت ختص املواطنني، أما يف روسيا فقد مت زراعة آالف الكامريات اليت تستطيع التعرف على 
 .(2021)السموين،  الوجه وحتديد األشخاص الذي میكن أن يباشروا نشاطا ضد النظام

وتشمل حرية الرأي والتعبري وحرية الدين والعقيدة وحرية الصحافة والنشر وحرية التعليم وحق احلقوق واحلرايت الفكرية:  -4
االنتهاك من قبل إىل  تعرضت، الشك أن هذه احلقوق واحلرايت (31، صفحة 2012)محاين، تكوين اجلمعيات واألحزاب 

سواء كان ذلك لدواعي صحية أم لغاايت أخرى، ففي الصني covid 19) احلكومات أثناء فرضها إجراءات مكافحة فريوس )
مت طرد الصحفيني األجانب وفرض رقابة من قبل الشرطة واجلنود على مقار الصحف، كما حظرت الطواقم اإلعالمية من دخول 

ة اخلاصة وأغلقت عشرات املواقع اإلخبارية واحلقت الناشطني الصحفيني، أما يف مصر فقد مت حجب املستشفيات احلكومي
عشرات املواقع احلقوقية واإلخبارية اليت كانت ترصد الدور احلكومي يف مواجهة فريوس )كوروان( ومت طرد بعض الصحفيني 

( صحفيا، أما 70عتقال عدد من الصحفيني بلغ عددهم )األجانب بعد نشر مقاالت شككت ابألعداد احلقيقية للمصابني مع ا
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حاالت اإلصاابت بعدد أعلى من املصادر إىل  يف العراق فقد مت إلغاء ترخيص وكالة )رويرتوز( لألنباء بعد نشرها تقريرًا يشري
انتشار فريوس كوروان وسائل اإلعالم حول إىل  الرمسية، كما صدرت توجيهات للعاملني يف القطاع الصحي بعدم إبداء تصرحيات

، وقد أشر املعهد الدويل (2020)حرية الصحافة، قيود متزايدة ابسم كوروان، تقرير للمرصد االورومتوسطي حلقوق االنسان، 
يني واهتامهم (حالة خرق حلرية الصحافة خالل فرتة شهرين ثلثها يتعلق ابعتقال صحف162للصحافة يف تقرير له عن توثيق )

(http://www.arabiceuronews.com/ ،2021). 
تعطيل املدارس واجلامعات واملؤسسات التعليمية وشيوع التعليم عن بعد، إىل  فقد أدى انتشار فريوس كوروان احلق يف التعليم: -5

حرمان الكثري من حق التعليم، إىل  واالقتصادية والتكنولوجية وهذا أدىإال أن ذلك ليس متاح للجميع بسبب الظروف املادية 
( مليار طفل أتثروا عرب العامل بعد إغالق املدارس 5,1حيث أشار تقرير ملنظمة األمم املتحدة للطفولة )يونسيف( أن حوايل )

 واالقتصار على التعليم االفرتاضي وأن ثلثهم مل يتمكنوا من استخدام هذه التقنيات
(https://www.org.un.news.com/ ،2021). 
أصبحت إجراءات مكافحة فريوس كوروان ذريعة لتأجيل االنتخاابت الوطنية يف بريطانيا وأتجيل  ممارسة احلقوق السياسية: -6

االستفتاء على الدستور اجلديد يف تشيلي، وأتجيل الدورة الثانية االنتخاابت البلدية يف فرنسا، وتعليق االنتخاابت يف اجملر، 
( دولة 70أتجيل االنتخاابت العامة واالقليمية والفرعية يف )إىل  الدراساتوأتجيل االنتخاابت العامة يف نيوزيلندا. إذ تشري إحدى 

وأتخر إقرار قانون االنتخاابت يف العراق من قبل جملس النواب العراقي  covid 19)وإقليم بسبب خماوف من انتشار جائحة )
وإصابة عدد كبري من النواب هبذا ( covid 19بسبب اخلالفات السياسية، ومت التذرع بتعطل جملس النواب خالل فريوس )

 .(2021)السموين،  الفريوس
 املطلب الثاين: فريوس كوروان وجدل القانون واحلرية

كانت ألفاظ القيود واحلظر واإلغالق واالحتجاز من بني املفردات األكثر تداوال يف التعامل مع فريوس كوروان، وغين عن 
نقيض منطقة احلرية، وهي تصف مجيعا، يف السياق الراهن، اإلجراءات اليت تتخذها إىل  هذه الكلمات ومرادفاهتا تنتميالبيان أن 

احلكومات يف كل العامل حملاربة الوابء. ومن املفارقات أن بعض أنصار احلريّة املسجلني يصفقون للحكومات وحيثوهنا على املزيد من 
املربرات العملية للقبول هبذه التضحيات ابحلرية، إىل  اقبون هذه التطورات حبذر، ويف حني يشريونهذه اإلجراءات، ومثة آخرون ير 

 مؤقتا كثمن میكن قبوله حلفظ احلياة، فإهنم يعلنون خشيتهم من أن حتمل احلكومات السلطات اجلديدة اليت أخذهتا ملواجهة الوابء
 .(2021)محيدان،  الوابء لفرتة قادمةما بعده، لتصبح جزءا من طبيعي جديد يفرضه إىل 

هذا النقاش طبيعي متاما يف اجملتمعات واألنظمة الدمیقراطية، حيث قطعت احلرايت أشواطا، لكن بعض مثقفينا يقتحمونه  
ستغالل حاالت الطوارئ بسبب كأنداد، متقصني وْهم وجود حرايت حقيقية يعتد هبا يف جمتمعاتنا، واليت ستقلصها احلكومات اب

الوابء، لكن احلقيقة هي أننا مل نشهد وقتا مل تستطع فيه احلكومات فرض سياساهتا وقراراهتا، يف غياب املشاركة الشعبية، وحرية 
 التعبري والرأي، واحلياة السياسية النشطة والربملاانت التمثيلية احلقيقية.

هذه السلطات لتقييد  -خذت سلطات مل تكن هلا سابقا بسبب الوابءاليت أ –قد تستخدم حكومات الدمیقراطيات 
هيكلة تكوينات خمتلفة بطريقة ُتطبع أو  عمالية،أو  فرض ترتيبات ماليةأو  التجمعات، ورمبا توقيف أفراد مبوجب لوائح الطوارئ،

اء الوابء ملنع والده من إقامة جتمعات مركزية السلطة، وعلى سبيل املثال، حتدث أحد أبناء ترامب عن تضخيم الدمیقراطيني أجو 
 .(2020)أبو زينة،  انتخابية يف إطار محلته إلعادة انتخابه

غريه، أو  حجة الوابءإىل  لكن احلكومات يف العامل غري الدمیقراطي تفعل كل ذلك وأكثر منه تقليداي وليست يف حاجة
نفصل األكثر دنيوية، والذي تضيف إليه ظروف الوابء شروطا خمتلفة عن الغرب، وسيكون نقاش لذلك میكننا استئناف حواران امل
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احلرية استمرارية لقضية مضنية حاضرة قبل الوابء، وأثناءه، وستظل حاضرة بعده. حيث ال يتعلق جوهر قضية احلرية هنا حبرية 
دارة املوارد، والفساد، وغياب املساءلة، وقمع حرية التعبري، واستبعاد التجول، إهنا مسألة ترتبط بعالقة جدلية تبادلية مبظاهر سوء إ

اهلامش بينما تشيع انطباعات إىل  الشعوب من املشاركة السياسية، والكثري من االختالالت، ويف احلقيقة، تذهب مسألة التجول
حلماية أرواح  -وليست املكتسبة حديثا بسبب الوابء –إجيابية إزاء أداء احلكومات يف مناطقنا، أهنا تستخدم صالحياهتا القدمیة 

الفئات األكثر ضعفا بشيء من إىل  مواطنيها هذه املرة، بل إن معظمها اختارت هنج الشفافية والتشاور النسيب، وااللتفات
اليت تعرض نوعا هذه االجتاهات الفريدة نسبيا، و  -ال أن توقف–املساعدة، ويشجع هذا الواقع اقرتاحات أبن تواصل احلكومات 

من التشارك مع املواطنني، ويفرتض أن تستكشف احلكومات إمكانيات التواصل مع مواطنيها وما میكن أن ينجزه عمل اجلميع معا 
ويعه، مركز دعم )جدلية القانون واألزمة : :عندما يتّم توظيف األزمات من أجل ضرب القانون وتط من موقع ركاب القارب الواحد

 .التحول الديقراطي و حقوق االنسان، بال اتريخ(
يرجح أن تكون املصاعب االقتصادية اليت يضيفها الوابء حمددا جديدا للعالقة بني املواطنني واحلكومات، مبا يف ذلك 

قتصادات احتجاجات شعبية، واليت ستتعامل مفهوم احلرية يف عالقته احلتمية ببقية املتغريات، قد جتلب البطالة املتزايدة واعتالل اال
جتريب االحتواء، وقد تعجز حكومات مرة أخرى عن ابتكار شيء غري وصفاهتا القدمیة أو  معها احلكومات ابملزيد من القمع،

ربة الوابء املتمثلة فقط يف فرض املزيد من األعباء املالية على مواطنيها وادعاء أن هذا عالج االقتصاد، وقد يستفاد حقا من خ
 لتنشيط احلوارات الوطنية، ومعاجلة النواقص، واعتماد االبتكار وروح التعاون، كما حدث مع حماربة الوابء.

سوف تظل مسألة احلرية، ابملعىن األوسع من جمرد احلظر املنزيل، مطروحة كمطلب غري متحقق أساسا، بعد الوابء، ومع 
)محدادوش،  نوع من الطبيعية يف معظم العامل، لن يعود التجوال هو اهلم األساسيإىل  رفع القيود عن احلركة والعودة التدرجيية

2020). 
 

 اخلامتة 
حاولت خمتلف دول العامل التوفيق بني محاية احلقوق واحلرايت من جهة وضبط األمن الصحي يف اجلوائح واألوبئة، ومنها 

 إجراءات كانت سببا يف أتثر احلرايت العامة هبا من خالل تقييدها.اختاذ عدة إىل  وابء كوروان من جهة أخرى، حيث عمدت
 

 أهم نتائج البحث: 
 .عند فرض حالة الطوارئ عموماً ومنها الصحية يرتتب عنها فرض القيود واحلد من بعض احلقوق واحلرايت 
 میكن أن تقيد بشكل مؤقت هناك عدة أنواع من احلقوق اليت تتأثر حبالة الطوارئ، فيجب التمييز بني بعض احلقوق اليت 

وبصورة حمدودة وفق القانون كحرية التنقل واإلقامة واليت جيوز حتديدها ألغراض املصلحة العامة والقضاء على األمراض واألوبئة 
ج الالزم وبني احلقوق واحلرايت اليت ال تقبل التقييد حىت يف ظل إعالن حالة الطوارئ ومثاهلا احلق يف احلياة واحلق يف تلقي العال

 واملساواة يف احلصول على اخلدمات من املرافق الصحية وكذلك حرية الرأي والتعبري والتعليم والعمل.
 ( أثرت حاالت فرض الطوارئ الصحية يف دول العامل بسبب تفشي جائحة فايروس(covid19  خرق للحقوق واحلرايت

هلا لدواعي صحية ألغراض سياسية كتقييد حرية االجتماع العامة، حيث استغلت بعض احلكومات السلطات الواسعة املمنوحة 
 والتجمع والتظاهر، تعطيل االنتخاابت، تقييد وسائل اإلعالم واضطهاد الصحفيني والناشطني املدنيني ومراقبة األفراد ابلكامريات

ة بسبب العمر واجلنس واملوقع من خالل اهلواتف النقالة حبجة مراقبة انتشار املرض فضاًل عن التمييز يف املعاملة الصحيأو 
 اجلغرايف، وهذا يعد انتهاكا خطريًا للحقوق واحلرايت العامة دون ضماانت جدية.
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  اثنيا: التوصيات:

 .تعديل القوانني املتعلقة ابلصحة، وإدراج كل ما يتعلق حبالة الطوارئ الصحية يف حالة تفشي األوبئة 
  دون املساس حبقوق اإلنسان األساسية.اختاذ إجراءات وتدابري للتأقلم مع األوبئة 
  تكاثف جهود رجال القانون يف كافة أحناء العامل من أجل وضع حد للتجاوزات اليت حتدث عرب االستعانة ابآلليات الوطنية

 والدولية اليت تكفل احرتام تلك احلقوق.
 .تطوير املؤسسات الصحية لضمان تقدمي اخلدمات املثلى للمواطنني 
 ات املادية، الغذائية واإلنسانية للفئات املتضررة.توفري املساعد 
 .وضع خطط دراسية عالية الكفاءة وقيود مشددة من أجل احملافظة على رصانة العملية التعليمية 
 .العمل على إقامة دورات تدريبية وأتهيلية للهيئات التعليمية بغية تطوير مهارهتم يف التعليم االلكرتوين 
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