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  19-ا�حاكم وكوفيد

 2020نيسان/أبر�ل  6

 )،matt.pollard@icj.orgير�� االتصال بمات بوالرد ( ،للمز�د من املعلومات

 مدير مركز استقالل القضاة وا�حام�ن �� ال�جنة الدولية ل�حقوقي�ن

 

العهد الدو�� ، يقع ع�� عاتق الدول بموجب 19-أثناء حاالت الطوارئ �� مجال ال�حة العامة مثلما �� ا�حال مع جائحة �وفيد

ن مصادر ، وغ��ه مالعهد الدو�� ا�خاص با�حقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، و ا�خاص با�حقوق املدنية والسياسية

الة ح. �� الوقت نفسھ، وكما �� ا�حال �� أّي وا�حق �� ال�حة، ا�حق �� ا�حياةالقانون الدو�� �حقوق اإل�سان ال��ام بحماية 

، تبقى ال��امات الدولة �� مجال سيادة القانون وحماية حقوق اإل�سان واجبة التطبيق ع�� مؤسسات الدولة أخرى  طوارئ 

 وأجهز��ا �افة.

 

 إ��سواء 
ً
ق ، ينّص القانون الدو�� �حقو حاالت عدم التقّيدا�حقوق أو ممارسة النطاق العادي للقيود املفروضة ع��  استنادا

ال سيما ��  ،ا�حماية معاي�� القانونية، وعدم التمي��، والضرورة، والتناسب (ومحدودية الوقتاإل�سان ع�� أن �ستو�� تداب�� 

ق �
ّ
 ).عدم التقّيدما يتعل

 

ھ ع�� املدى القص��، ع�� أزمة �وفيد
ّ
 إ�� عدم اليق�ن  19-ور�ما ي�ون معيار التناسب صعب التطبيق �ش�ٍل خاص، أقل

ً
نظرا

 دوى، ودرجة انتشارها، وفعالية إجراءات م�افحة الو�اء، وما هو معلوم ع�� أك�� من صعيد �شأن انتقال الع
ً
طورة عن ا�خأصال

ق بالقيود ع�� 
ّ
ا�حتملة لآلثار امل��تبة عليھ. ولكن، ينب�� ع�� الدول أن تحافظ ع�� معياري الضرورة والتناسب �� ما يتعل

طة بف��وس املعرفة ا�حيتبلور ؛ ومع تطّور الظروف و باستمرارٍ ، بما �� ذلك تقييم أثرها حاالت عدم التقّيدبأو ا�حقوق ممارسة 

 غ�� ضرور�ة أو غ�� متناسبة. يتبّ�ن أّ��ا أو إلغاء أّي إجراءات ال بّد من العمل ع�� �عديل�ورونا املستجّد، 

 

ي و�اء �وفيد تتبع ا�حاكم القانونية من حول العالم، �� سياق االستجابة
ّ

 مختلفة للنظر، 19-لتف��
ً
تختصر �� القضايا، و  طرقا

ل جميع القضايا األخرى.  ؤّجلتفيما  باألمور املست�جلة فقط، الدعاوى املقّدمة أمامها
ّ
� الولوج إ�� ع�املطبقة هذه القيود �ش�

 ة.ورقهذه ال�� ��ك�� الالعدالة، والقيود ع�� إجراءات ا�حاكم محور 

 

 

 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
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https://opiniojuris.org/2020/04/01/covid-19-symposium-covid-19-responses-and-state-obligations-concerning-the-right-to-health-part-1/
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 ا�خاص للمحاكم �� القانون الدو�� �حقوق اإل�سان، بما �� ذلك �� حاالت الطوارئ الدور  

محاكمة  ا�حق �� حماية ثالثة أدوار:ب القانون الدو�� �حقوق اإل�سان إطار ملؤّسسات القضائية �ش�ٍل أسا��ي ��تضطلع ا

ة و 
ّ
 املادة حياديعادلة أمام محكمة مستقل

ً
)؛ وا�حق �� �خاص با�حقوق املدنية والسياسيةمن العهد الدو�� ا 14ة (راجع مثال

 املادة 
ً
 املادة 4) و(3( 9الرجوع إ�� ا�حكمة �� حال ا�حرمان من ا�حر�ة (مثال

ً
)). وتنعكس 3( 2))؛ وا�حق �� انتصاف فّعال (مثال

قة بحق مع�
ّ
 �� املعاهدات اإلقليمية �حقوق اإل�سان واالتفاقيات املتعل

ً
 ن.هذه األدوار الثالثة أيضا

 �� حفظ سيادة القانون من خالل ا�حرص ع�� أن تح��م أعمال السلطت�ن  تؤّدي السلطة القضائية
ً
 أساسيا

ً
 دورا

ً
أيضا

 أك�� من قتضيات القانونيةالتشريعية والتنفيذية امل
ً
األزمات  �� أوقات الطوارئ أو األهمية. �� الواقع، يحتّل هذا الدور قدرا

 للتقييد أو ال��ديد �صبح �� هذه ا�حاالت بالتحديدو  ،األخرى 
ً
ما طالبت السلطة التنفيذية بصالحياتأك�� عرضة

ّ
 . ف�ل

رة تقييد قد�زداد هذا ا�خطر بدرجٍة كب��ٍة، مع ؛ و مشروعةألغراض غ��  ةاالستخدام املتعّمد إساءةخطر  طرحاستثنائية، يُ 

آليات حماية حقوق اإل�سان وسيادة القانون من هنا، يجب ع�� ا�حاكم ع�� مراجعة اإلجراءات التنفيذية أو االستجابة لها. 

ز التحليل املدرج أدناه ع�� االعتبارات األساسية �� مجال أش�ال اإلساءة ومعا�ج��العملية الكشف عن  إعطاء األولو�ة
ّ

. يرك

 املتسمة بالنوايا ا�حسنة. تنفيذ ا�جهودقت��ي أخذها �� ا�حسبان عند دة القانون ال�ي يحقوق اإل�سان وسيا

 �ح استقاللية القضاء�عت�� 
ً
 أساسيا

ً
السلطة  افرضهسيادة القانون. وت�ون القيود ال�ي ت�عز�ز قوق اإل�سان و ماية حأمرا

 القضائية أو 
ُ
 معبطلٍب م��ا أك�� فرض ت

ً
 عادة

ً
 باإلجراءات املفروضة ع�� السلطة ، مبدأ استقاللية القضاء ا�ساقا

ً
مقارنة

 القضائية من قبل أّي سلطة أخرى.

: فاألفراد 19-�� سياق جائحة �وفيد الذين يجب كفالة حقوقهم فقطهم األفراد املتأثر�ن ��ا  وسائروى ااألطراف �� الدع ليس

 
ً
اح��ام ا�حق �� ا�حياة وا�حق �� ال�حة للقضاة وا�حام�ن  كذلك �نب��و ، أ�حاب حقالعاملون ضمن نظام ا�حكمة أيضا

 ها.  عمالهذه ا�حقوق و� حمايةة العامة والعامل�ن �� ا�حكمة، كما يجب وأعضاء النياب
ً
لواقع أّن الوفيات الناجمة عن  ونظرا

 إيالء أهمية ملا ، مع العمر دادتز  19و�اء �وفيد 
ً
 أك�� من ينب�� أيضا

ً
إذا �انت السلطة القضائية �� دولة معينة تضّم �سبة

 بمهٍن أخرى.
ً
 مقارنة

ً
 األ�خاص األك�� سنا

��  بفرض قيوٍد معينة ع�� ممارسة ا�حقوق، ح�ى ، �ش�ٍل صر�ٍح،حقوق اإل�سان�سمح �عض املقتضيات الواردة �� اتفاقيات 

  جائحة النسبة إ��ذات صلة ب �عّد  ، ألسبابعدم التقّيد حاالت غياب
ً
� ما ينّص عليھ العهد الدو�ف��وس �ورونا (راجع مثال

ق بالقيود الضرور�ة �حماية "ال�حة العامة" �� �ّل من املادة 
ّ
(حر�ة التنقل)  12ا�خاص با�حقوق املدنية والسياسية �� ما يتعل

يم (حر�ة ت�و�ن ا�جمعيات) أو مفاه 22(حر�ة التجّمع السل�ي) و 21(حر�ة التعب��) و 19(حر�ة إظهار الدين أو املعتقد) و 18و

) و1( 9من قبيل "التعّسف" كما �� املادة 
ً
، ع�� �خص) (ا�حق �� عدم �عر�ض أي 1( 17) (حظر االعتقال أو االحتجاز �عّسفا

ق أخرى ). فيما تفرض القيود ع�� حقو نحو �عسفي أو غ�� قانو�ي، لتدخل �� خصوصياتھ أو شؤون أسرتھ أو بيتھ أو مراسالتھ

). 4ياة األمة" (بموجب املادة �� حاالت الطوارئ ال�ي "ت��ّدد ح
ً
 من العهد الدو�� ا�خاص با�حقوق املدنية والسياسية مثال

 

 

https://www.icj.org/legal-commentary-to-the-icj-geneva-declaration-upholding-the-rule-of-law-and-the-role-of-judges-lawyers-in-times-of-crisis/
https://www.icj.org/legal-commentary-to-the-icj-geneva-declaration-upholding-the-rule-of-law-and-the-role-of-judges-lawyers-in-times-of-crisis/
https://www.icj.org/legal-commentary-to-the-icj-geneva-declaration-upholding-the-rule-of-law-and-the-role-of-judges-lawyers-in-times-of-crisis/
https://www.icj.org/no-1-international-principles-on-the-independence-and-accountability-of-judges-lawyers-and-prosecutors/
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  14)، و4) و(3بفقرت��ا ( 9و، 2ال تتيح املواد وفيما 
ً
 أّن ذ فرضصراحة

ّ
لك ال �ع�ي بالضرورة قيود �حماية "ال�حة العامة"، إال

 يجـب أن تـتّم  ، فّسرت ال�جنة املعنية بحقوق اإل�سان مضمو��ا �اآل�ي: "14 املرونة �� تطبيقها. �� ما يخّص املادة�سمح بأّ��ا ال 

توف�� "يجب ع�� ا�حاكم  " و.جميع ا�حاكمات املتعلقة بمسائل جنائية أو بدعوى مدنية من حيث املبدأ بطر�قة شفهية وعلنـية

ينطبق شرط عقد ا�جلسة العلنية بالضرورة  ال ." لكن، "مرافق مالئمـة، �� حدود معقولة، ملن يرغب ا�حضور من ا�جمهور 

  االسـتئناف الـ�ي يمكـن أن تتّم  ع�� جميع دعاوى 
ً
 وال ع�� القرارات السابقة للمحاكمة ال�ي يتخذها املدعون العامون  كتابة

 ع�� ذلك:28، الفقرة 32التعليق العام رقم " (ال�جنة املعنية بحقوق اإل�سان، والسلطات العامة األخرى 
ً
 ). عالوة

بأن ا�حاكم لد��ا سلطة استبعاد �ل ا�جمهور أو جزء منھ ألسباب تتعلق بـاآلداب  14من املادة  1و�ع��ف الفقرة "

وى، عالعامة أو النظام العام أو األمن القومي �� مجتمع ديمقراطي ، أو ملقتضيات حرمة ا�حياة ا�خاصة ألطراف الد

 أو �� أد�ى ا�حدود ال�ي تراها ا�حكمة ضرور�ة ح�ن ي�ون من شأن العلنية �� �عض الظروف االستثنائية أن تخّل 

 لهذه الظروف االستثنائية، يجب أن ت�ون ا�جلسة مفتوحة ل�جمهور، بمن �� ذلك 
ً
بمص�حة العدالة. وخالفا

عام رقم التعليق ال(ال�جنة املعنية بحقوق اإل�سان،  ...الصـحفيون وال يجب أن تقتصر ع�� فئة معينة من األ�خاص

 ).29، الفقرة 32

؛ ةعام" و"ال�حة العامة" �أسباٍب منفصلدرج "النظام المواّد أخرى من العهد الدو�� ا�خاص با�حقوق املدنية والسياسية، يُ �� 

ب  تقييدو�التا��، يبدو أّن 
ّ
ق بال�حة قد يتطل

ّ
علنية  ّص �� ما يخ عدم التقّيدحضور العامة إلجراءات ا�حاكم ألسباب تتعل

 بتقنية الفيديو.14من املادة  1ا�جلسات بموجب الفقرة 
ّ

ھ �� ظّل غياب بديل، مثل البث
ّ
 ، أقل

الدعاوى  األطراف �� عام إ�� ا�حكمة بالنسبة إ��لولوج ال�عباراٍت صر�حة ع�� منٍع أو تأجيل م�حوظ ل 14، ال تنّص املادة وكذلك

بطلٍب إ�� ا�حكمة أو املثول أمامها، وا�حصول ع�� جلساٍت �� للتقّدم  محام��م��م�ن بالدعاوى ا�جنائية، أو املدنية، أو امل

ب بدوره عدم التقّيد بتطبيق اموعدها املن
ّ
قتضيات مسب، ألّي سبٍب من األسباب؛ و�التا�� فإّن هذا املنع أو التأجيل يتطل

العهد. ور�ما ينطبق األمر نفسھ ع�� حصول ال�حايا املزعوم�ن الن��ا�ات حقوق اإل�سان ع�� أّي سبل انتصاف قضائية 

 ع�� 9من املادة  4و 3� الولوج إ�� ا�حاكم بموجب الفقرت�ن ، وحق األ�خاص ا�حروم�ن من حر���م �2بموجب املادة 
ً
. عالوة

  9من املادة  3ذلك، تتضّمن الفقرة 
ً
حق املوقوف أو املعتقل �� "أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنھ" ما يطرح سؤاال

من شأنھ أن يمّدد ف��ة ا�حاكمة  19-ب �وفيدحول ما إذا �ان التأخ�� املتوقع والناجم عن ف��ات التعليق العامة وتمديدها �سب

ھ �� غياب عدم التقّيد) اإلفراج عن أعداد كب��ة من األ�خاص املوقوف�ن بانتظار ا�حاكمة 
ّ
ب (أقل

ّ
"خالل مهلة معقولة" أو يتطل

 تفرضھ �� �ّل األحوال إجراءات حماية ال�حة العامة).(األمر الذي 

حقوق أو جوانب م��ا مهما �انت الظروف، سواء �� مقت��ًى صر�ح وارد �� االتفاقية أو من جهٍة أخرى، ال يجوز تقييد �عض ا�

 �ش�ٍل ضم�ي، بما �� ذلك حقوق عديدة ذات صلة خاصة با�حاكم:

وح�ى إذا جاز للدولة أن تقوم، أثناء حالة طوارئ ما، بإدخال �عديالت ع�� األداء العم�� إلجراءا��ا املنظمة لُسبل  •

 ائية أو سبل االنتصاف األخرى، وأن تتخذ هذه التداب�� �� أضيق ا�حدود ال�ي تتطل��ا مقتضيات االنتصاف القض

 

https://undocs.org/CCPR/C/GC/32
https://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/32
https://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/32
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من العهد لالل��ام األسا��ي بتوف�� سبيل انتصاف  2من املادة  3قت��ى الفقرة ملوضع، فإنھ يتع�ن عل��ا أن تمتثل ال

  14الفقرة  ،29التعليق العام رقم .  (ال�جنة املعنية بحقوق اإل�سان، فعال
ً
محكمة الدول األمر�كية وراجع أيضا

 �حقوق اإل�سان),

بأ��ا حقوق ال يجوز تقييد  4ادة من امل 2ع��ف صراحة �� الفقرة "ومن ا�خصائص املتأصلة �� حماية ا�حقوق امل •

 ما �شمل ضمانات ممارس��ا
ً
"، مثل حظر التعذيب وا�حق �� ا�حياة، "أنھ يجب كفال��ا بضماناٍت إجرائية كث��ا

 ).15الفقرة  ،29التعليق العام رقم ، قضائية". (ال�جنة املعنية بحقوق اإل�سان

من العهد، ع�� أساس مبدأي املشروعية وسيادة  4"وتقوم الضمانات املتصلة �عدم التقّيد، كما �� مجّسدة �� املادة  •

املشروعية وسيادة القانون �ستتبعان اح��ام املتطلبات األساسية  ومبدآالقانون املتأّصل�ن �� العهد بأكملھ. [...] 

ينب�� ). "16الفقرة  ،29التعليق العام رقم " (ال�جنة املعنية بحقوق اإل�سان،.محاكمة العادلة أثناء حالة الطوارئ لل

كفالـة أن ت�ون  ١٤للدول ال�ي ال تتقيد �� ظل ظروف الطوارئ العامة باإلجراءات املعتادة املطلو�ة بموجب املادة 

االستثناءات �� أضيق ا�حدود ال�ي تفرضها مقتضيات الوضع الفع��. وال يجوز ع�� اإلطالق أن تخضع ضمانات 

 [...]  .ا�حاكمة العادلة لتداب�� التقييد ال�ي قد تؤدي إ�� التحايل ع�� حماية ا�حقوق غ�� القابلة لالنتقاص
ً
 وُ�منع منعا

 
ً
قوق ." (ال�جنة املعنية بحاألساسية للمحاكمة العادلة، بما �� ذلك اف��اض براءة امل��م االنحراف عن املبادئ باتا

 ).6، الفقرة 32التعليق العام رقم اإل�سان، 

إبطاء �� مشروعية  و�حماية ا�حقوق غ�� ا�جائز تقييدها، فإن ا�حق �� عرض الدعوى أمام ا�حكمة لتبت دون " •

. (ال�جنة املعنية بحقوق اإل�سان، "االحتجاز يجب عدم االنتقاص منھ بقرار الدولة الطرف عدم التقيد بالعهد

 67-64، الفقرات 35التعليق العام رقم ؛ 16الفقرة  ،29التعليق العام رقم 
ً
محكمة الدول األمر�كية ، وراجع أيضا

 ).�حقوق اإل�سان

 أنھ، و�موجب املادة 
ً
من العهد الدو�� ا�خاص با�حقوق املدنية والسياسية، �ش��ط عدم �عارض أّي  4يقت��ي التذك�� أيضا

من التداب�� ال�ي ال تتقّيد بأح�ام العهد مع االل��امات األخرى الواقعة ع�� الدولة الطرف بمقت��ى القانون الدو��، والحظت 

ان، ال�جنة املعنية بحقوق اإل�س(ّن ذلك �شمل �ش�ٍل خاص قواعد القانون اإل�سا�ي الدو�� ال�جنة املعنية بحقوق اإل�سان أ

)، ال�ي تتضّمن مقتضيات محّددة تفرض ع�� السلطة القضائية �� حاالت الن�اع 16و 11، 9، الفقرات 29التعليق العام رقم 

 امل
ً
ح (راجع مثال

ّ
؛ 75اإلضا�� إ�� اتفاقيات جنيف، املادة  ال��وتو�ول األول ؛ 64، 54، املادتان اتفاقية جنيف الرا�عةس�

؛ دراسة ال�جنة الدولية للصليب األحمر عن القانون الدو�� اإل�سا�ي 6اإلضا�� إ�� اتفاقيات جنيف، املادة  ال��وتو�ول الثا�ي

دت ال�جنة املعنية بحقوق اإل�سان أّن املمار  ).100القاعدة العر��، 
ّ

القانون اإل�سا�ي الدو�� سات ا�حظورة بموجب كما أك

�سان، ال�جنة املعنية بحقوق اإل( �� حاالت الطوارئ األخرى  بموجب قانون حقوق اإل�سان يجوز ت��يرهاال أثناء الن�اع املس�ح، 

 ).16، الفقرة 29التعليق العام رقم 

 

 : مسائل محّددة19ا�حاكم وكوفيد 
  

 

https://undocs.org/ar/CCPR/C/21/Rev.1/Add.11
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_09_ing.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_09_ing.pdf
https://undocs.org/ar/CCPR/C/21/Rev.1/Add.11
https://undocs.org/ar/CCPR/C/21/Rev.1/Add.11
https://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/32
https://undocs.org/ar/CCPR/C/21/Rev.1/Add.11
https://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/35
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_08_ing.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_08_ing.pdf
https://undocs.org/ar/CCPR/C/21/Rev.1/Add.11
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-on-civilians
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule100
https://undocs.org/ar/CCPR/C/21/Rev.1/Add.11
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ز �عدٍد يبحث هذا املوجمع األخذ �ع�ن االعتبار املقتضيات األساسية للقانون الدو�� �حقوق اإل�سان املذ�ورة أعاله، سوف 

، بما �� ذلك:
ً
 من القضايا األك�� تحديدا

 

 "ست�جلة�عليق الدعاوى "غ�� امل •

 ا�جلساتالتعديالت ع�� الطرق املتبعة لعقد  •

 التعامل مع تداعيات تأجيل الدعاوى  •

 درجة تحّمل ا�خاطر والدور األسا��ي للقضاة •

 

العاملية  يةالدراسة االستقصائ�ستند هذا التحليل إ�� االتجاهات ال�ي �عكسها اإلجراءات املتخذة �� عدٍد من الدول. فإ�� جانب 

خذ �ع�ن ، تّم األ الدور�ة الصادرة عن منظمة ف�� ترايلز (ا�حاكمات العادلة) والتقار�رال�ي أجر��ا ا�جمعية الدولية للقضاة، 

قة باإلجراءات املتخذة �� �ّل من دول 
ّ
 املعلومات املتعل

ً
، وفر�سا، مبياو�ولو ، والص�ن، وكندا، و��جي�ا، أس��اليااالعتبار أيضا

وجنوب ، ورةوسنغاف، وروسيا االتحادية، والن�وج، ونيوز�لندا، واملكسيك، و�يطاليا، و�يرلندا، والهند، والهندوراس، وغواتيماال

، ب�ن ز�مبابوايو ، ة األمر�كيةوالواليات املتحد، واململكة املتحدة، وسويسرا، وسر�الن�ا، و�سبانيا، و�ور�ا ا�جنو�ية، أفر�قيا

محّدد ملا إذا �انت اإلجراءات ا�خاصة املتبعة �� أّي من هذه الدول ولكن، ال يورد هذا املوجز أّي تحليل جملة دول أخرى. 

 �ستو�� أو ال �ستو�� الشروط القابلة للتطبيق.

 

 � .
ً
  عليق الدعاوى "غ�� املست�جلة"أوال

  
�عمل الهيئات القضائية �� حاالٍت عديدٍة ع�� �عليق البت �� جميع املسائل باستثناء األمور "املست�جلة". و�ختلف التمي�� 

 إ�� االستدالالت 
ً
ھ �ستند عموما

ّ
الفع�� ب�ن اإلجراءات "املست�جلة" و"غ�� املست�جلة" ب�ن الواليات القضائية، ولكن يبدو أن

قة بفئات القضايا ا
ّ
ر إصالحھ.املتعل

ّ
 ل�ي من األرجح أن يتسّبب تأجل��ا بضرٍر يتعذ

 

باحتمال إصدار أوامر مؤقتة أو غ�� ذلك من أش�ال اإلغاثة الفور�ة، باالستناد سياق كما يجدر التذك��، بصفة عامة، �� هذا ال

ر إصالحھ، وذلك
ّ

 ل�حفاظ ع�� الوضع وال سيما ملنع الضرر الذي يتعذ
ً
ص إ�� ح�ن إم�انية تخصي إ�� إجراءات موجزة �سبيا

 جلسة استماع �املة للمسألة املعقدة.

 

 ال بّد من األخذ �ع�ن االعتبار املعاي�� التالية عند تحديد ما إذا �انت القضايا تصّنف �� عداد "األمور املست�جلة":

 

ر إصالحھان��ا�ات حقوق اإل�سان وا�حقوق الدستور�ة، ال سيما تلك ال�ي تنطوي ع�� إم�ان وقوع ضرر  )أ
ّ

 يتعذ

  
 

 

https://www.iaj-uim.org/news/report-on-worlds-judicial-activity-during-the-coronavirus-pandemic/
https://www.fairtrials.org/covid19justice
https://www.fedcourt.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/62374/Special-Measures-Information-Note-SMIN-31-March-2020.pdf
https://justice.belgium.be/fr/corona
https://www.cbc.ca/news/politics/stefanovich-covid19-exposes-court-shortcomings-1.5502077
http://english.court.gov.cn/2020-03/11/content_37534291.htm
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/coronavirus-en-colombia-altas-corte-tomaron-medidas-por-prevencion-del-virus-473350?fbclid=IwAR1cnuCe5KpFfpg_7_bnxqwl3VFx9AX12aBGMmY4l0pedZpQpQjTCaciDv0
https://www.justice.fr/info-coronavirus?fbclid=IwAR3wDqjy5-XgFVpvPZWln-OpXnkL94ml0W9I6PEmP3W4rZDl37raxQxh_hs
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/coronavirus-oj-suspende-actividades-por-21-dias-pero-audiencias-siguen-en-pie/
https://www.elheraldo.hn/pais/1368182-466/poder-judicial-ampl%C3%ADa-suspensi%C3%B3n-de-labores-hasta-el-5-de-abril-por
https://main.sci.gov.in/pdf/Notification/13032020_120544.pdf
http://www.courts.ie/Courts.ie/Library3.nsf/pagecurrent/CFBD614F393A630880258494003A8B40?opendocument
https://www.altalex.com/documents/news/2020/03/12/giustizia-ai-tempi-del-coronavirus
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/17/la-suprema-corte-suspendio-sus-sesiones-y-audiencias-hasta-el-19-de-abril-por-coronavirus/
https://www.courtsofnz.govt.nz/assets/20-03-25-CJ-to-profession-operating-at-alert-level-4.pdf
https://www.domstol.no/kontakt-en-domstol/helse?fbclid=IwAR2gNBfVH7Uzxt83Ljz_DXWH5OUonAGmyf_IQ4REgcztklYbisSXJysxv_0
https://ovdinfo.org/express-news/2020/03/20/verhovnyy-sud-ogranichil-dostup-v-sudy-i-priostanovil-rassmotrenie-del-iz-za?utm_source=fb&utm_medium=social&fbclid=IwAR1hMrhDppnRwqWsmhPlqmbPyTzkCYr85-yKKMaw9M7A96YDBAKQ7593xwc
https://www.supremecourt.gov.sg/docs/default-source/module-document/registrarcircular/rc-3-2020---information-on-measures-and-other-matters-relating-to-covid-19-for-court-users-and-visitors-to-the-supreme-court.pdf
https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2020-03-17-chief-justice-mogoeng-mogoeng-says-courts-wont-close-yet/
https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2020-03-17-chief-justice-mogoeng-mogoeng-says-courts-wont-close-yet/
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/South-Korea-shuts-parliament-and-courts-as-coronavirus-swells
https://elpais.com/espana/2020-03-21/la-justicia-a-la-intemperie-frente-al-virus.html
https://www.presidentsoffice.gov.lk/index.php/2020/03/19/special-circular-on-court-proceedings/?lang=en
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-78482.html
https://www.gov.uk/government/news/priority-courts-to-make-sure-justice-is-served
https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/court-website-links/court-orders-and-updates-during-covid19-pandemic
https://www.jsc.org.zw/jscbackend/upload/Publications/PRACTICE%20DIRECTION%201%20OF%202020%20(%20COURT%20OPERATIONS%20DURING%20NATIONAL%20LOCKDOWN%20PERIOD).pdf
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ة شرط أسا��ي لتعز�ز حقوق اإل�سان وسيادة القانون �� حاالت  
ّ
إّن االحتفاظ بمجال املراجعة القضائية أمام ا�حاكم املستقل

إعالن جنيف لتعز�ز سيادة القانون ودور القضاة وا�حام�ن �� أوقات ، 2011(راجع ال�جنة الدولية ل�حقوقي�ن،  الطوارئ 

، شّدد املقّرر ا�خاص لألمم املتحدة 2008من التعليق). �� تقر�ٍر �عود للعام  75-57، 15-1، والصفحات 4و 1، املبدآن األزمة

حاكم الوطنية وقدر��ا ع�� تقييم أي فرض غ�� مشروع أو تمديد غ�� م�ّ�ر ع�� صالحيات ا�املع�ي باستقالل القضاة وا�حام�ن 

ھ يجوز للمحاكم، �� سياق اضطالعها التقر�رمن  66، و19-16إلجراءات الطوارئ و�لغا��ا عند الضرورة (راجع الفقرات 
ّ
). ولو أن

 م
ً
 من التقدير للمسائل العلمية أو السياسية، ال يمكن ألي إجراء طوارئ أن يتجاوز ��ذا الدور أن تمنح قدرا

ً
ن املراعاة أو هامشا

 �عض درجات املراجعة القضائية.

 

ھ "يجب ع�� ، استُ التخطيط للتأهب �جائحة اإلنفلونزاحول  2008�� ورقة نقاٍش �شر��ا منظمة ال�حة العاملية عام 
ّ
نتج أن

ر لصالحيات ا�حجر الص�� أو الدول أن �عتمد آليات إجرائية للمجموعات من أجل الطعن �� حاالت االستخدام غ�� امل�ّ� 

 ع�� التقّيد ال�امل بمبادئ س��ا�وزا والعهد الدو�� ا�خاص با�حقوق املدنية والسياسية.العزل" ع
ً
انت (�� حدود ما إذا �  مال

 ع�� حر�ة التنقل بموجب املادة 
ً
ل قيودا

ّ
من العهد الدو�� ا�خاص با�حقوق املدنية  12أوامر ا�حجر الص�� أو العزل ال �ش�

ل �� الواقع 
ّ
 من ا�حر�ة بموجب املادة والسياسية فحسب، بل �ش�

ً
من العهد الدو�� ا�خاص با�حقوق املدنية  9حرمانا

 إ�� أن ا�حق �� الطعن ب
ً
 انونيةقوالسياسية، كما ذكر أعاله، و�رد أدناه، فقد أشارت ال�جنة املعنية بحقوق اإل�سان تحديدا

 عدم التقّيد). �� إطار حاالتأمام ا�حاكم غ�� قابل للتقييد  االحتجاز

 

 ،
ً
 غ�� قابل لالنتقاص أيضا

ً
، �عت�� ال�جنة املعنية بحقوق اإل�سان ا�حق �� االنتصاف الفعال حقا

ً
وع�� حّد ما سبق ذكره آنفا

 
ً
 لضمان فعالية االنتصاف، فذلك �ع�ي أّن ع�� ا�حاكم أن ت�ون متوفرة

ً
و�� ا�حاالت ال�ي ي�ون ف��ا األمر القضائي ضرور�ا

 املبدأ للنظر �� قضايا من هذا الن
ً
 من التعليق ع�� إعالن جنيف ل�جنة الدولية ل�حقوقي�ن). 196-181وص.  11وع (راجع أيضا

 

، واأل�خاص ذوي اإلعاقة )ب
ً
 مراعاة املنظور املتعلق بالنوع االجتما��، األطفال، األ�خاص األك�� سنا

 

 ألوضاع 
ً
 خاصا

ً
 ، النساء واألطفاليجب ع�� الهيئات القضائية أن تو�� اعتبارا

ً
، اإلعاقة واأل�خاص ذوي ، واأل�خاص األك�� سنا

 هذه الفئاتن لاملنتم�وغ��هم مع اإلقرار بالطبيعة املست�جلة للطلبات املقّدمة إ�� ا�حكمة �شأن تداب�� ا�حماية لأل�خاص 

 بمجموعاٍت أخرى،سواء كنتيجة الذين يواجهون أو يتعّرضو 
ً
ن �خاطر م��ايدة من العنف، أو اإلساءة أو اإلهمال مقارنة

 إلجراءات العزل العام أو الذين قد يتعّرضون �خاطر أك�� �� حال تّم �عليق أو تقييد أوامر ا�حماية األخرى.

 

 األ�خاص ا�حرومون من ا�حر�ة  ج)

 

 

 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2011/05/ICJ-genevadeclaration-publication-2011.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2011/05/ICJ-genevadeclaration-publication-2011.pdf
https://undocs.org/ar/A/63/271
https://www.who.int/csr/resources/publications/cds_flu_ethics_5web.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25749&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25748&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E
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�حقوق غ�� القابلة لالنتقاص ) ع�� أ��ا ضرور�ة �حماية ا13بالضمانات القضائية �ش�ٍل خاص (الفقرة  االع��افتّم 

 اص ا�حروم�ن من حر���م، سواء �� مرافق االحتجاز التا�عة للشرطة، أو �� املؤسسات اإلصالحية، أو مراكز احتجاز لأل�خ

مة. لدوا�� حماية ال�حة العااملهاجر�ن أو مستشفيات الطب النف��ي ودور الرعاية االجتماعية أو �� ا�حجر الص�� اإللزامي 

األ�خاص  وحق االحتجازو�التا��، يحظر إخضاع الضمانات اإلجرائية مثل ا�حق �� الرجوع إ�� ا�حكمة للفصل �� قانونية 

 
ً
 إ�� حالة الضعف ال�ي �عا�ي م��ا 67(الفقرة  للتداب�� االستثنائيةأمام قاٍض  ا�حروم�ن من حر���م �� املثول سريعا

ً
)، ونظرا

 .
ً
ي ف��و األ�خاص ا�حرومون من حر���م، يجب أن �عت�� هذه الضمانات مست�جلة

ّ
س و�� خطوٍة ��دف �ش�ٍل أسا��ي ملنع تف��

� املؤسسات املغلقة، �عمل �عض الدول ع�� اإلفراج عن األ�خاص قيد االحتجاز السابق للمحاكمة أو � 19-و�اء �وفيد

القا�ع�ن �� ال�جون إ�� اإلقامة ا�ج��ية أو غ��ها من أش�ال املراقبة و/أو التوقف عن اعتقال أو احتجاز األ�خاص الرت�ا��م 

 أن تخّف 
ً
ف من عبء االل��امات الواقعة ع�� السلطة القضائية �� اإلشراف مخالفات �سيطة. ومن شأن هذه اإلجراءات أيضا

 القضائي ع�� حاالت ا�حرمان من ا�حر�ة.

 

. التعديالت ع�� الطرق املتبعة لعقد ا�جلسات 
ً
   ثانيا

 
 ما يمثل املتقاضون (أو أعضاء النيابة 

ً
امل��مون) العامة و �� سياق عدٍد كب�ٍ� من الدعاوى، ال سيما �� املرحلة االبتدائية، عادة

 ما يجب تقديم املستندات 
ً
 أمام ا�حكمة. وغالبا

ً
ومحاموهم واأل�خاص املعتقلون أو ا�حتجزون ألسباب جنائية، حضور�ا

 إ�� أقالم ا�حاكم.
ً
، �عّزز السلطة القضائية �� العديد من 19-ومع االستجابة إلجراءات ا�حماية من تف��ّي و�اء �وفيد �خصيا

ت االعتماد ع�� بدائل أخرى مثل تقديم الطلبات ع�� الوسائل اإللك��ونية، والهاتف، والتداول ع�� تقنية الدول إم�انيا

 الفيديو.

 

ھ �� املسائل 
ّ
 أقل

ً
 متناسبة

ً
ل من حيث املبدأ استجابة

ّ
ومن ا�جدير بالذكر أّن هذه التعديالت �� الوسائل املتبعة يمكن أن �ش�

 املدنية وقضايا االستئناف ا�جنائ
ً
سياق  بمهلة زمنية محددة، وضرور�ة ومتناسبة �� ية، إذا �انت �ستند إ�� القانون، ومحصورة

الظروف ا�حلية للو�اء، وال تحول بالتا�� دون التواصل ع�� أساس اح��ام ا�خصوصية ب�ن ال�خص ومحاميھ (راجع دعوى 

 ؛77-63، الفقرات مار�شيلو فيوال ضّد إيطاليا؛ 84، الفقرة �� فاسيلييف ضّد روسيافالديم ،ساكنوفس�ي ضد روسيا

 وا�حاملتعلقة ��ذه التكنولوجيات ال�ي ال ت�ون دا القيود ا�حسبان��  األخذ). و�نب�� غولو�يف ضّد روسيا
ً
، كما قد تحتاج ئما

ً
ة

. وتطرأ قضايا معينة ت�ون ف��ا جلسات االستماع قضية ع�� حدةمالءمة القضايا مع هذه األساليب املتبعة ع�� أساس �ّل 

 �� ما يتعلق باملسائل ا�جنائية، الفقرة 
ً
 ال بّد م��ا (راجع مثال

ً
 لوجھ ضرورة

ً
� من العهد الدو� 14(د) من املادة  3ال�خصية وجها

"، والفقرة (
ً
حول "ا�حق �� التقديم  9) من املادة 3ا�خاص با�حقوق املدنية والسياسية حول حق امل��م �� أن "يحاكم حضور�ا

 أمام أحد القضاة"
ً
 باعتماد الطرق البديلة، منذ ماو�دأت تدر� سبقبالرغم من أّن �عض الدول قد  – سريعا

ً
ة قبل األزم جيا

 تأجيلها. �جلسات االستماع إن لم يكن من املقدور  القدرة االحتياطيةجب ا�حفاظ ع�� ا�حالية). و�

  
 

https://undocs.org/CAT/C/GC/2
https://undocs.org/CCPR/C/GC/35
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101568
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108478
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77246
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78357
https://www.fairtrials.org/sites/default/files/Safeguarding%20the%20right%20to%20a%20fair%20trial%20during%20the%20coronavirus%20pandemic%20remote%20criminal%20justice%20proceedings.pdf
https://courtleader.net/2020/03/16/courts-and-coronavirus-is-videoconferencing-a-solution/
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160620
http://www.videoconference-interpreting.net/wp-content/uploads/2014/04/02_vanderVlis.pdf
https://www.gov.uk/government/news/priority-courts-to-make-sure-justice-is-served
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. التعامل مع تداعيات تأجيل الدعاوى 
ً
 ثالثا

   
�� املدى القر�ب، يجب ع�� الدول والهيئات القضائية النظر �� أثر ف��ات التقادم ومهل تقديم الطلبات �� سياق تأجيل 

�عديل  الف��ات، يقت��ي البحث ��الدعاوى املدنية وا�جنائية، و�� حال لم تؤّد الظروف ا�حالية �ش�ٍل مباشر إ�� تمديد هذه 

 
ً
محكمة الدول و  ا�حكمة األورو�ية �حقوق اإل�سانالتداب�� ال�ي أعلنت ع��ا  القوان�ن ذات الصلة أو إقرار استثناءات (راجع مثال

 ). األمر�كية �حقوق اإل�سان

 

 للغاية، يحتاج القضاة للنظر �� تضمينات ا�حق 
ً
 ع�� ذلك، وال سيما �� ا�حاالت ال�ي �ستمّر ف��ا التأجيل لف��ات مطّولة

ً
عالوة

حاكم ) (ج)) وا�حق �� أن ي3( 14 م�ّ�ر لھ" (العهد الدو�� ا�خاص با�حقوق املدنية والسياسية، املادة �� ا�حاكمة "دون تأخ�� ال

العهد الدو�� ا�خاص با�حقوق املدنية والسياسية، . عنھ يفرج أن أو" معقولة مهلة خالل"  ب��مة جزائية املعتقل املوقوف أو

 ) ).3( 9املادة 

 

ومع تال��ي األزمة ا�حالية بالش�ل ال�ا�� الذي يتيح لنظام العدالة مواصلة �شاطاتھ بقدرة م��ايدة أو بقدرتھ ال�املة، سوف 

 عن أعداد ر�ما تفوق املعتاد من 
ً
 من اإلجراءات، وا�جلسات وا�حاكمات املؤجلة، فضال

ً
 ور�ما هائال

ً
 م��اكما

ً
تواجھ ا�حاكم كما

ر بالتا�� ع�� الهيئات القضائية توف�� املوارد �ن، قضايا اإلفالس، والتأم
ّ

والدعاوى املرتبطة بقانون العمل وما إل��ا. وقد يتعذ

الالزمة لرفع مستوى القدرة �� ما يتجاوز املستو�ات السابقة لألزمة، و�التا�� قد تدعو ا�حاجة ألن تدرس الدول إم�انيات عدم 

ز ع�� أمور ثانو�ة غ�� التجر�م أو العفو عن �عض ا�جرائم، ال�ي م
ّ

��ايد ، واالستخدام املبالعنف ةمتصلن املف��ض أن ترك

لإلجراءات البديلة لتسو�ة الن�اعات �ش�ٍل إلزامي لشر�حة أك�� من الدعاوى املدنية، ور�ما اعتماد إصالحات أساسية أك�� �� 

 مجاالت القانون املوضو��. �� الواقع، قد يؤدي عدم تجر�م �عض ا�جرائم �ش
ً
 �ٍل فوري إ�� االرتقاء بحقوق اإل�سان: راجع مثال

املستمّر ل�جنة الدولية  عدم التجر�مومشروع  2017لعام  املبادئ املتعلقة �عدم تجر�م ا�خالفات البسيطة �� أفر�قيا

 ل�حقوقي�ن.

  
. تحّمل ا�خاطر والدور األسا��ي للقضاة

ً
 را�عا

  
لطة أّن قدرة السمّما ال شّك فيھ أّن للقضاة األفراد ا�حق �� إجراءات تح�ي حقهم �� ا�حياة، وحقهم �� ال�حة، وواقع األمر 

القضائية ع�� مواصلة مهامها أمر يتوقف ع�� اإلحساس بحسن ا�حال. �� الوقت نفسھ، السؤال الذي يطرح نفسھ �� الظروف 

ا�حالية هو ما إذا �ان قد يطلب إ�� القضاة ع�� نحٍو م�ّ�ر القبول بدرجٍة أع�� من ا�خاطر مما هو متوقع من األفراد اآلخر�ن 

 للدور األسا��ي للسلطة القضائية �� حماية حقوق اإل�سان وسيادة القانون.الذين ال �شغلو 
ً
، نظرا

ً
 قضائيا

ً
 ن منصبا

النسبة بوقد اتخذت ا�حاكم نفسها �� ا�حسبان ا�خاطر املالزمة لبعض املهام العامة عند تقييم مدى مالءمة تداب�� ا�حماية 

 ألعضاء 
ً
لتحميل الدول املسؤولية عن ان��ا�ات ا�حقوق �� ظروف مالئمة. كما قد  واالستعداد مع ذلك،  القوات املس�حةمثال

https://www.coe.int/en/web/baku/-/european-court-of-human-rights-is-taking-exceptional-measures
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_18_2020_eng.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_18_2020_eng.pdf
https://www.achpr.org/ar_legalinstruments/detail?id=2
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/01/CallforSubmission-DecriminalizationProject-ICJ-2019-2-eng.pdf
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2012-0249-judgment.pdf
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 تقّبل مستو�ات أع�� من  �ستتبع
ً
رجال اإلطفاء، وضّباط الشرطة  أعماليل ا�خدمة العامة من قب �� مجالا�خاطر أيضا

 والعامل�ن �� ا�جال الط�ي وما إ�� ذلك.

م امل��ايدة ع�� ��� املمارسة، يبدو أّن السلطة القضائية �� معظم الدول و�� الدول أنفسها تقّر بالدور ا�خاص للقضاة و�قدر�

منازلهم،  نت�جلة ح�ى و�ن �ان معظم الس�ان مل��م�من خالل التأكيد ع�� إم�انية الوصول إ�� القضايا املس تحّمل ا�خاطر،

ي ا�جائحة، 
ّ

ر مسألة ما هو مقدار ا�خطقد تصبح ويستمّر  القضاة األفراد �� إبداء ال�جاعة �� هذا السياق. ولكن مع تف��

 �� تقييم  ،الذي يمكن أن يتحّملھ القضاة بطبيعة مراكزهم
ً
يود ع�� الولوج لقفرض املز�د من التناسب الضرورة و الأك�� أهمية

 عملها. ع�� إ�� ا�حاكم، و 
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