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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة السابعة واألربعون 

 2021تموز/يوليه   9 -  حزيران/يونيه 21

 من جدول األعمال 3البند  

القتصادية  اإلنسان، المدنية والسياسية واتعزيز وحماية جميع حقوق  
 ية، بما في ذلك الحق في التنميةواالجتماعية والثقاف

، التاثيو  والتحادياال التي تواجا  (19-جااححاة م ف فو وك روروناا فيوفواد  
 العدالة المستقلة

 سايان -دييغو غارسيا    تق ي  المق ر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامون،  

 موجز  
على عمل النظم القضددددددددائية   شددددددددديدا    ( تأثيرا  19-ا )كوفيدأثرت جائحة مرض الفيروس كورون  

  مما زاد من خطر عدم وجود عدالة تقوم بعملها ويمكن الوصددددددددددددول ةليها ومأدددددددددددد قلة  وكان أثر ا م فاوتا  
  ولكنها تميل ةلى ال أثير على الفئات الضددددددددليفة بمددددددددكل لير م نا دددددددد   ويحلل بلد  في كل بلد  وم باينا  

 ذا ال قرير  اآلثار ال ي أحدثها  ذا الوضددددد   قالل القضدددددام والمحامين  في  المقرر الخاص المعني با ددددد 
 الجديد وال حديات الرئيأية ال ي يطرحها على ةقامة العدل 

 ويركز المقرر الخاص المعني با دددددددددد قالل القضددددددددددام والمحامين  في  ذا ال قرير  المقدم عمال   
 قاللها على النظم القضدددددددددددائية وا ددددددددددد  19-د  على أثر جائحة كوفي 44/8بقرار مجلس حقوق اإلنأدددددددددددان 

وإمكانية الوصددددول ةلى العدالة  ويقدم بعت ال وصدددديات ةلى الأددددلطات الحكومية لضددددمان الوصددددول ةلى 
 العدالة  وأداء عدالة مأ قلة لوظيف ها  وقربها من الناس 
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 مقدمة -أوالا  
  قد وصددددل ةلى مأدددد و    19- د أن كوفي   2020آذار/مارس    11منذ ةعالن منظمة الصددددحة العالمية في   -1

الحظ المقرر الخداص أنده من الضدددددددددددددرورن ةعدداد تقرير عن كيةيدة تدأثير الجدائحدة على النظم     ( 1) جدائحدة عدالميدة
 الوصول ةلى العدالة على  القضائية وا  قاللها و 

ووالية المقرر الخاص المعني با د قالل القضدام والمحامين والية وا دعة النطاق تمدمل مأدائل م ل  -2
حماية القضددام والمحامين   ا ذ   قاللية والنزا ة وحأددن  ددير عمل نظام العدالة  ويمددمل  لى العدالة واال دد  ول ة الوصدد 

القانونية   نزيهة ت وفر فيها ضددمانات اإلجراءات والمدعين العامين والموظفين القضددائيين  وكذا الحف في محاكمة 
 وطيد  يادم القانون   وجمي   ذه الجوان  أ ا ية لممار ة حقوق اإلنأان وت الواجبة

وتق  على عاتف المقرر الخاص مأدوولية ال  دبيل ةلى تفاديها ت م ل في تناول أثر الجائحة على  -3
العدالة  و ددددديكون من الأدددددذاجة ال قليل من خطورم  ذا ال هديد أو األثر الطويل األجل للجائحة  عمل  دددددير 

ي آثار ا على العدالة  ئحة تواصدددددل تفمددددديها وكان على النظم القضدددددائية  ووقي تقديم  ذا ال قرير  كاني الجا
  كذلكخطيرم و  ظل 

على  ددددددددير عمل النظم القضددددددددائية  مما زاد من خطر عدم وجود   خطيرا    وقد أثرت الجائحة تأثيرا   -4
  ولكنه كان بلد بلدفي كل   وم باينا      وكان أثره م فاوتا  ةومأددددددددد قل  ل ةليهاوصدددددددددو يمكن التقوم بعملها و عدالة 

    في  ذا ال قرير   الفئات الضدددددددددليفة بمدددددددددكل لير م نا ددددددددد   ويحلل المقرر الخاصال أثير على  يميل ةلى 
 اآلثار ال ي خلفها  ذا الوض  الجديد وال حديات الرئيأية ال ي يطرحها على ةقامة العدل 

وفي حين أن بعت آثار الجائحة على ةمكانية الوصدددددول ةلى العدالة و دددددير عملها  وكذلك على  -5
موق ة   ددددديحده بعضدددددها اآلخر تئييرات نهائية  وكيةية تأثير  ذه ال حديات على آثار   لقضددددداءا ددددد قالل ا

 للمقرر الخاص   خاصا   حقوق اإلنأان وا  قالل القضاء مأألة ت ير قلقا  

ر دددل ا ددد بيان يطل  مدخالت من الدول والهيئات الدولية واإلقليمية لحقوق  ولك ابة  ذا ال قرير  أ   -6
    ( 2) ردا    73ومو دددددأدددددات المج م  المدني  وفي المجمو   ورد      للقضدددددام أو المحامين   بطات المهنية اإلنأدددددان والرا 

   ق يبرز أ مية معالجة  ذه المأددددددألة في تقرير يقدم ةلى مجلس حقوق اإلنأددددددان و أددددددب لير م وي علف االمر بال زام  
 دددا مي  كومية ال ي  ويعرب المقرر الخاص عن شدددكره الخاص لجمي  الدول والمنظمات والكيانات لير الح

    ( 3) في ةعداد ال قرير

وبالم ل  يقر المقرر الخاص بالجهود ال ي تبذلها المو دأدات القضدائية والوزارات العامة لمواصدلة   -7
ال ي أظهرت ممددددددددداكل  يكلية ما ف ئي تزح   و العمل في ظل الظروف المناوئة الناجمة عن  ذه الجائحة   

 لحاالت بعت الوقي  وفاقمها في ك ير من ا  ذمن 

__________ 

-www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-atانددظددر   (1)

the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020  

 ( 4) المنظمات الدوليةو   (9)ات المج م  المدني ومنظم(  11)والرابطات القضائية (  49الردود الواردم: الدول ) (2)

ألمم الم حدم  الموق  المددددبكي لمفوضددددية ا ر ددددائل فياال دددد بيان والويمكن االطال  على في مرفف  ذا ال قرير قائمة بالمجيبين  ترد  (3)
 الأامية لحقوق اإلنأان 

http://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
http://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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وبغية الحصددددددول على أدوات ةضددددددااية لمواجهة ال حديات ال ي تطرحها الجائحة  ا دددددد فاد المقرر  -8
الخاص من مناقمددددددات شدددددد ى داخل منظومة األمم الم حدم وخارجها  من م ل منظمة األمم الم حدم لل ربية 

    ( 4) والعلم وال قافة أو برنامج األمم الم حدم اإلنمائي أو مجلس أوروبا

قرر الخاص عن ام نانه لمركز  دددددددديروس ر  فانس للعدالة الدولية وشددددددددبك ه ال ي يبل   ويعرب الم -9
ةعداد  ذا ال قرير  كما يمدددددددكر  من أجل  على اال ددددددد بيان الذن عمم    للمحامام قدمي ردودا    مك با   52عدد ا 

أوتاوا  في جامعة  المركز اال ددددد مدددددارن الدولي لحقوق اإلنأدددددان ال اب  لمركز بحوه حقوق اإلنأدددددان وال عليم  
 عداد  ذا ال قرير إلالذن قدمه  ملحوظعلى الدعم ال

 الجاححة وتثيو  حاالل الطوارئ على القضاء -يانياا  

كان ةعالن حالة الطوارئ أحد ال دابير األولى ال ي اتخذتها بعت الدول لل صددددددن لهذه الجائحة    -10
ن يكفل حصدر ا د خدام  ذا ال دبير لمعالجة  له أنبئي  ي   ألنهوالنظام القضدائي نظام حا دم في حالة طوارئ  

 دنية والأيا ية للعهد الدولي الخاص بالحقوق الم   وفقا  ( 5) الحاالت المنصوص عليها في القانون 

 16وتك أددددددي حماية قضدددددداء مأدددددد قل للحقوق األ ددددددا ددددددية أ مية خاصددددددة في  ذا الأددددددياق  وفي  -11
آخرين  من األخطار ال ي يمكن أن ين خاصددددددددددين   م  مقرر   حذر المقرر الخاص علنا  2020آذار/مارس 

نفدذت عددم دول   و ( 6) على حقوق اإلنأددددددددددددددان  19-تنطون عليهدا ةعالندات حداالت الطوارئ في مواجهدة كوفيدد
  وضدعي الأدلطة ال مدريلية قواعد  ( 7) ومناطف تدابير للحفاظ على  دير عمل المحاكم  وفي بعت الحاالت

   حكاما  أو الألطة القضائية نفأها أ  اع مدت الألطة ال نفيذية ( 8) وفي أخر  

ارئ فيروس كورونددا:  و طحددالددة البيددان المعنون     أصدر المقرر الخاص 2020وفي نيأان/أبريل   -12
تحديات العدالة   الذن يحدد  ددب  قضددايا وا دد جابات حا ددمة لل ئل  على حاالت االنأددداد في نظم العدالة  

  ( 9) عدالة مأ قلةعمل وضمان  ير 

بأن    ( 10) ابير الطوارئ  أفادت بعت البلدانمددددداركة النظام القضدددددائي في وضددددد  تدي علف بموايما   -13
العدالة قد ا د مديرت قبل اع ماد  ذه ال دابير  وظهرت تعقيدات عندما صددرت تدابير لضدمان الوصدول ةلى 

ولم تعالج  م  األجهزم القضددددائية  ففي ة ددددبانيا  أللقي الحكومة المحاكم  المأددددبفالعدالة من دون ال مدددداور 
للصدددعوبات ال ي نمدددأت  كان ال بد من تعديل ال دابير  و ذه المرم بال مددداور   دددو  القضدددايا العاجلة  ونظرا  

 على النحو الواج  

__________ 

وhttps://es.unesco.org/artificial-intelligence/mooc-judgesاندددددددددددددظدددددددددددددر   (4)   www.latinamerica.undp.org/ 

content/rblac/es/home/library/democratic_governance/america-latina-y-el-caribe--gobernanza-

efectiva--mas-alla-de-la-.htmlو  www.coe.int/en/web/congress/covid-19-toolkits  

 حقوق اإلنأان المعنية بجنة ل( ل2001)29العام رقم  عليف ال أيضا   انظر (5)

  www.ohchr.org/EN/NewNewsID=25722&LangID=Eانظر  (6)

   والتةيا  والمملكة الم حدم لبريطانيا العظمى وأيرلندا المدددددددمالية  تركيا  وجمهورية مولدوفا  وجنوب أفريقيا  و دددددددلوفينيا  و دددددددنئافورم  (7)
 منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة و 

 ورجيا  والأويد  وكرواتيا الم عددم القوميات(  وج -ةكوادور  وبوليةيا )دولة  (8)

  www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25810&LangID=Sانظر  (9)

شدددددديلي  وملديم  والمملكة العربية الأددددددعودية  والمملكة الم حدم لبريطانيا العظمى  ألبانيا  وجمهورية مولدوفا  وجورجيا  ورومانيا  و  (10)
 يا  و نئاريا وأيرلندا الممالية  وموزامبيف  ونيجير 

https://es.unesco.org/artificial-intelligence/mooc-judges
http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/democratic_governance/america-latina-y-el-caribe--gobernanza-efectiva--mas-alla-de-la-.html
http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/democratic_governance/america-latina-y-el-caribe--gobernanza-efectiva--mas-alla-de-la-.html
http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/democratic_governance/america-latina-y-el-caribe--gobernanza-efectiva--mas-alla-de-la-.html
http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/democratic_governance/america-latina-y-el-caribe--gobernanza-efectiva--mas-alla-de-la-.html
http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/democratic_governance/america-latina-y-el-caribe--gobernanza-efectiva--mas-alla-de-la-.html
http://www.coe.int/en/web/congress/covid-19-toolkits
http://www.ohchr.org/EN/NewNewsID=25722&LangID=E
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25810&LangID=S
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  مما أد  ةلى تعطيل  و ذا الأدددددددددددياق  كاني النظم القضدددددددددددائية تعمل بمدددددددددددكل لير عادن عموما   -14
جال تعليف اآل  ( 11) ل ددابير الم خدذمبرز من بين ا  وت تعليف و/أو ال دأثير على الأددددددددددددددير العدادن لخددماتهدا و/أو

خدمات العدالة م  ةبقاء حد أدنى من الخدمة  أو ةعادم جدولة جلأددددات    قديم  أو ال عليف الجزئي ل  قانونيةال
اال ددددددد ما   أو ةجراء جلأدددددددات ا ددددددد ما  اف راضدددددددية  أو ةعطاء األولوية لقضدددددددايا بعينها  أو تعليف ال دابير  

 في المحاكم  ماديا    طل  حضورا  اإلجرائية ال ي ت 

وفي معظم البلدان ال ي ردت على اال ددددددددددد بيان  ظلي المحاكم مف وحة خالل المرحلة األولى من  -15
  وبصددددورم عامة  كاني خطورم ال دابير م نا ددددبة بمددددكل  جزء محدود من طاق هاالجائحة  وإن كاني تعمل ب 

لها وأيها  ع ها الأدددددلطات أن الحاالت ينبئي تأجي مباشدددددر م  أثر الجائحة  وتحدد خطو الطوارئ ال ي وضددددد 
 تنبئي معالج ها 

ولل صدددددددددن لل حديات المطروحة  قرر عدد كبير من البلدان ال ي ردت على اال دددددددد بيان أال تحل   -16
المحاكم ةال القضددددددددايا العاجلة خالل المرحلة األولى من الجائحة  وتخ ل  الحاالت ال ي تع بر عاجلة والأددددددددلطة 

  لير عاجل  بين والية قضائية وأخر   و   ال مييز بين  عاجل  لبي في ذلك من بلد ةلى آخر  وتفاوت  المكلفة با 

وفي بعت البلدان  م ل البو دنة والهر دك  ظلي المحاكم مف وحة طوال الوقي  بينما ظلي مف وحة  - 17
لمحاكم والهيئات القضددائية للقضددايا العاجلة فقو في البرازيل  وفنلندا  وايجي  وقررت ةكوادور ومالطة ةلالق ا 

 على ال والي     2020في أيار/مايو وحزيران/يونيه     وأعيد ف حها جزئيا  تاما   لالقا  الوطنية ة 

وفي معظم البلدان  اع برت الحاالت المأددددد وجبة لالح جاز الأدددددابف للمحاكمة والعن  المنزلي والعن    -18
يهية و ددديا دددات ندوراس مبادئ توج دا  وكازاخأددد ان  و  جلة  واع مدت أيرلن ا الجنأددداني والعن  الجنأدددي حاالت ع 

الطاب    محددم لل صدددددددددن للعن  المنزلي خالل المرحلة األولى من الجائحة  وتركي بعت البلدان القرار بمددددددددأن 
اال د عجالي للقضدية للأدلطات القضدائية  بينما تركي  ذه القرارات في بلدان أخر   م ل  ندوراس  للأدلطة  

 العامة ال قديرية للنيابة  

ت الوطنية بالطعن في تدابير الطوارئ أمام المحاكم  وفي دعو  رفع ها ل مددريعاا  تأددم   وعموما   -19
نقابة المحامين في البرازيل  حمي المحكمة العليا الحف في الحصددددددددددول على المعلومات العامة بالنظر ةلى 

   2020ر/مددارس  الرئيس في آذاالددذن أمر بدده    928القيود الحكوميددة ال ي يفرضددددددددددددددهددا ال دددبير الموقددي رقم  
في  ةلى أن العدالة قد تحكم ضددددد ال دابير ال ي تقرر ا الحكومة ةذا لم يكن لديها أ دددداس صددددحي     يمددددير مما

ومالطة خضددددددددعي  ذه ال دابير     وأيرلندا   وإكوادور    وفي بعت البلدان  م ل أ دددددددد راليا( 12) المعايير الدولية
 القواعد بعت  ذه  ني المحاكم عدم د  وريةفي ةكوادور ومالطة  أعلفلمراجعة قضائية  

وفي آ ددددديا الو دددددطى  لم تكن األنظمة الم علقة بالعدالة المع مدم خالل الجائحة ملمو دددددة بما ايه  -20
هات لير واضددددددددحة  ومن األم لة على ذلك عدم وجود مبادئ ي الكفاية  ورصدددددددددت أوجه عدم اتأدددددددداق وتوج

الحف في المأددداوام في  ضدددمان ل ما  علنية على اإلن رني و حقوق األطراف خالل جلأدددة ا ددد   كفالةتوجيهية ل
و دددددددددائل الدفا  أو ال م يل القانوني  وقد كان للقيود ال ي فرضددددددددد ها الأدددددددددلطات على ةقامة العدل في جمي  
أنحاء المنطقة تأثير مباشددددر على الوصددددول ةلى العدالة و ددددبل االن صدددداف الفعالة لضددددحايا ان هاكات حقوق  

   ( 13) ين يعانون من أوضا   مةاإلنأان واألشخاص الذ

__________ 

(11) Comisión Europea, Dirección General de Justicia y Consumidores, “Cuadro comparativo de la 

repercusión de la COVID-19 en los procedimientos civiles”  المعلومات المحصددددددددددل عليها من     وانظر أيضددددددددددا
 ترد في ملحف  ذا ال قرير قائمة بالمجيبين( اال  بيانات ال ي أعادتها البلدان ةلى المقرر الخاص )

(12) Brasil, Tribunal Federal Supremo, Referendo na medida cautelar na ação direta de 

inconstitucionalidade, ADI 6351, 30 de abril de 2020   

 Comisión Internacional de Juristas, “Central Asia: ICJ calls on Central Asian States to ensureانظر   (13)

access to justice during the COVID-19 pandemic”, 30 de julio de 2020   
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على مناطف أخر   ا ددددددددد جابي النظم القضدددددددددائية    وايما ي علف باألمريك ين  ولكن ينطبف أيضدددددددددا   -21
لضددرورم ةحداه تئييرات واب كارات تنظيمية تأددم  با دد جابات خاصددة للمطال  اإلضددااية   ممحدودبصددورم   

وتوظيم فة نوبات ومعدات وموظفي الصحة   للمجموعات المأ ضعفة )ب مديد  اعات وأيام الرعاية  وإضا
  ( 14) موظفين جدد  وما ةلى ذلك(  على لرار ما فعله النظام الصحي 

  ت وافف  وفي ة دددددددددرائيل  أللقي الحكومة المحاكم والبرلمان  بحجة من  ان مدددددددددار فيروس كورونا  وقد ال  -22
ر  ونددا الكبيرم م  المعددايي نون كور في ’قددا  2020  يوليددهاللوائ  ال ي اع مدددتهددا الأددددددددددددددلطددة ال نفيددذيددة في تموز/

  ويقلص  ذا القانون  ددددددلطة الكنيأددددددي اإلشددددددرااية على الأددددددلطة   دددددد  ناءالدولية الم علقة بإعالن حاالت اال
من قيود اإللالق ال ي   ال نفيدذيدة ويبطدل مفعول لجندة فيروس كوروندا ال دابعدة لده  ال ي كداندي قدد ألئدي عدددا  

   ( 15) أمر بها مجلس الوزراء

  على القضاة والمدعون العامون  سلطة السياسية التي أي لال الأفع -لفأ 

ا ددددددددد طا  المقرر الخاص أن يرصدددددددددد وقو   جمات وتهديدات ومضدددددددددايقات أثناء الجائحة  وكذا  -23
العامة للعاملين في مجال العدالة الذين يحققون في    ةالأدددددددددلط  أجهزم  حمالت وصدددددددددم أو تمدددددددددويه من جان 

ر على اث آلبعت  ذه القرارات   ي  وكان ( 16) ماعي كبيرين أو المكلفين بهاقضددددددددايا ذات أ مية عامة وأثر اج  
    ( 17) ممار ة الحقوق  بحيث تحد من جوان  وطرائف ممار  ها وتحدد شروطها بل وتمنعها

الدائرم الد ددددد ورية بالمحكمة العليا بأنهم  قضدددددام  وفي الأدددددلفادور  على  دددددبيل الم ال  اتهم الرئيس  -24
وفي الوقي     ( 18) قرار ا ةلئاء بعت المرا دددددديم الرئا ددددددية  ية آثار الجائحة بأددددددب مأددددددوول  ةيا ا   ق لة   محمال  

   ( 19) حث الألطات األخر  على عدم االم  ال لقراراتهاكان ي  نفأه

وقد تنطون مزاولة  دددددددلطات المراكبة الحكومية لير المنظمة على خطر ان هاص الخصدددددددوصدددددددية وحرية   -25
خدددمددي  في الفلبين  ا دددددددددددددد   فلددة   لجمليددات في ةطددار تحييددد وظددائ  العددداال نقددل وال عبير واإلعالم وتكوين ا

   ( 20) إلبراز ال دابير والأيا ات ال ي تهاجم الحقوق ودور العدالة المأ قلة الجائحة

__________ 

(14) Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y otros, “Acceso a la justicia en 

Latinoamérica”, noviembre de 2020, pág. 66   

 Comisión Internacional de Juristas, “Israel: ICJ urges repeal or amendment of new emergencyانظر   (15)

powers legislation”, 24 de julio de 2020   

-www.fundacionjusticia.org/wp-content/uploads/2020/11/INFORME-DE-AUDIENCIAانددددددددددددددظددددددددددددددر   (16)

Funcionamiento-de-los-SJ-durante-pandemia-COVID19-VFF-1.pdf  ايما تنظر ال قارير ال ي      وانظر أيضدددددددددددا
  تلقا ا المقرر الخاص من المج م  المدني 

 UNESCO, “COVID-19: El papel de los operadores judiciales y la protección y promoción delانظر   (17)

derecho a la libertad de expresión. Directrices”, 2020   

 Fundación para el Debido Proceso, “Pandemia y justicia constitucional: la respuesta de Salaانظر   (18)

de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador”, febrero de 2021  

    Human Rights Watch, “El Salvador: El Presidente desafía a la Corte Suprema”, 17 de abril de 2020انظر   ( 19) 

 International Association of Democratic Lawyers, “IADL resolution on human rights in theانظر   (20)

Philippines and attacks on people’s lawyers”, de 25 de octubre de 2020   

http://www.fundacionjusticia.org/wp-content/uploads/2020/11/INFORME-DE-AUDIENCIA-Funcionamiento-de-los-SJ-durante-pandemia-COVID19-VFF-1.pdf
http://www.fundacionjusticia.org/wp-content/uploads/2020/11/INFORME-DE-AUDIENCIA-Funcionamiento-de-los-SJ-durante-pandemia-COVID19-VFF-1.pdf
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أو قيدت بمدددددددددددددكل خطير وظائ  النظام القضدددددددددددددائي  ولم تكن للناس    وعلقي جمي  البلدان تقريبا   -26
مما أثر على ةمكانية الحصددددول على خدمات العدالة والقدرم على خالل عدم أشددددهر  ددددبل كااية لل قاضددددي   

    ( 21) و الموثف في تقارير كيمةتحمل تكلف ها وتوافر ا  على النح

أثناء الجائحة من ال زام  قضددددددددداء مليات اخ يار وتعيين وعزل الأدددددددددلطات العليا للوال يمكن ةعفاء ع -27
في  فقاق والمو الت   االخ يار على أ ددددددددددددداس اال ددددددددددددد ح والمدددددددددددددفااية  وال من أن ي م علنيةاالم  ال لمبادئ ال

دام المجلس األعلى للقضاء أثناء حالة الطوارئ في عملية تم ال مكيك فيها بأب  انع ةرئيأ يجورجيا  ع ين 
  وفي ةكوادور  جر  ال مكيك  ( 22) عقد جلأة ا  ما  علنية بمأن مد  مالءمة المرشحةالذن من   المفااية 

من قضددام محكمة العدل الوطنية أثناء الجائحة بأددب  انعدام المددفااية  قاضدديا    16  في عملية اخ يار وتعيين
    ( 23) واألعطال ال قنية وال أخير

  حذر رئيس مجموعة الدول المنا ضدددددة للفأددددداد ال اب  لمجلس 2020وفي تمدددددرين األول/أك وبر   -28
العام للقضدددددددداء  في  ددددددددياق  الحكومة ل جديد المجلس  جان  أوروبا ة ددددددددبانيا من أن اإلصددددددددال  المع زم من 

ر      ولذلك نصدددددد  بأن ي م ال جديد بطريقة ت أددددددم ب مدددددداور أك( 24) الجائحة  قد ين هك معايير مكافحة الفأدددددداد
 رابطات القضائية وبمماركة أكبر من ال

 التدابو  المتخذة أيناء الجاححة بشثن ممارسة المحاماة -باء 

ة م قانونية وتفادن اع ماد تدابير تقيد ممار د للمحامين دور أ دا دي في كفالة تصدرف الدول بصدور  -29
 بحرية  وينبئي للدول أن تكفل أن ي مكن المحامون من أداء عملهم بحرية وا  قاللية  المحامام

وفي بعت البلدان  ال يعرَّف دور المحامين والمحاكم بأنه خدمة أ ددددددددددددددا ددددددددددددددية  مما يعرقل تقديم   -30
نظمددات المج م  المدددني حدداالت اع ددداء وتعددذيدد  ولير ددا من الخدددمددات القددانونيددة  ففي زيمبددابون  وثقددي م

المهينة  وحاالت اع قال واح جاز لير قانونية لنمدددددددددددطاء   ضدددددددددددروب المعاملة و/أو العقوبة الالةنأدددددددددددانية أو
  ( 25) المعارضة من دون ةمكانية االتصال بمحامين

زيارات المحامين    قيدت دائرم الأددددددددجون االتحادية في االتحاد الرو ددددددددي2020وفي مارس/آذار   -31
ن قد تنصددددددددد وا على الهوات  المأددددددددد خدمة في المحادثات  و في الأدددددددددجموظةلى مراكز االح جاز  وأفيد بأن  

  ( 26) حال دون ممار ة المحامين وظيف هم بحرية مما

__________ 

(21) ACIJ y otros, “Acceso a la justicia en Latinoamérica”, pág. 6  والبلدان ال ي تم تحليل حال ها في  ذا ال قرير  
الم عددم القوميات(  وبيرو  والجمهورية الدومينيكية   -ان  والبرازيل  وبوليةيا )دولة   ي: األرجن ين  وإكوادور  وأورولوان  وبارالو 

  البوليفارية(  وكو  اريكا  وكولومبيا  والمكأيك  ونيكارالوا  و ندوراس  –يال )جمهورية والألفادور  وشيلي  ولواتيماال  وفنزو 

 Coalition for an Independent and Transparent Judiciary, “The Coalition’s Statement onانددددددددظددددددددر   (22)

Nominating Nino Kadagidze as the Chair”, 13 de marzo de 2020   

 Observatorio Derechos y Justicia, “Informe de veeduría al concurso público de oposición yانظر   (23)

méritos, impugnación y control para la selección y designación de las y los jueces de la Corte 

Nacional de Justicia”, 2020   

   https://rm.coe.int/letter-to-spain-14-10-2020/1680a010c8انظر  (24)

 Lawyers for Lawyers, “COVID-19 Series: The impact of the crisis in Zimbabwe”, 18 deانددددظددددر   (25)

noviembre de 2020   

(26) Comisión Internacional de Juristas, “The Impact of Anti-COVID-19 Pandemic Measures on Access 

to Justice in Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Ukraine and Uzbekistan” párr. 21   

https://rm.coe.int/letter-to-spain-14-10-2020/1680a010c8
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دون أمر قضددددائي لف رات طويلة قبل م ولهم أمام المحاكم  على من وفي مصددددر  اع قل محامون  -32
  ( 27) في مراكز االح جاز المصرية 19-ئل للعدو  بكوفيدالرلم من الخطر الها

   (28) ددديا دددة حكومية ةلى مضدددايقة مهنة المحامام  حول وفي تركيا  نددت الرابطات الدولية للمحامين ب  -33
وإلى جان  واليات مواضدديلية أخر  لمجلس حقوق اإلنأددان  أحال المقرر الخاص ر ددالة ةلى حكومة البلد 

نة تعرف أكبر عدد من حاالت  مدي و ي في أنقرم   2020ء اإلقدام في أيلول/ دب مبريعرب فيها عن قلقه ةزا
قضددددددددام مفصددددددددولين    4ممار ددددددددين للمحامام  و  7  ومحاميا   48في البلد  على اح جاز   19-العدو  بكوفيد

  ( 29) وخريج حقوق واحد

في ان هاص حقوق    بالحكومة بأددددددددددب   دددددددددديا دددددددددد ها الم م لة وتكرارا    وفي الفلبين  جر  ال نديد مرارا   -34
ال يال م   ر بالمحامين ومضدددددددددددايق هم واإلفالت من العقاب على ذلك فقد ازدادت حدم ال مدددددددددددهي  اإلنأدددددددددددان 

فريف مكافحة ال مرد ال اب   أعضدددددداء    ذه الهجمات أ ددددددا ددددددا   خالل  ذا الجائحة  وارتك     عمددددددرات المحامين
وضدددددددددددددة األمم الم حدم الأدددددددددددددامية لحقوق  فمحللي    وقد ( 30) للرئيس  وكذا وكاالت القومي وقوات أمن الدولة

اإلنأددددددان  ذا الوضدددددد  في تقرير عن حالة حقوق اإلنأددددددان في الفلبين قدم ةلى مجلس حقوق اإلنأددددددان في  
    ( 31) 2020حزيران/يونيه  

  ألقي القبت على العديد من المحامين الزمبابويين أو تعرضددددددددددوا للمضددددددددددايقات  2020وفي عام  -35
  وأد   ذا الوضددد  ةلى توجيه  ( 32) عن حقوق اإلنأدددان في  دددياق الجائحة همبأدددب  أنمدددط هم المهنية ودفاع

    ( 33) طل  علني ةلى  لطات زمبابون بضمان ممار ة الحقوق والواجبات المهنية الممروعة للمحامين

وفي جمهورية ةيران اإل دددددددددالمية  أعادت الأدددددددددلطات ةلى الأدددددددددجن المدافعة عن حقوق اإلنأدددددددددان  -36
على رأن األطباء  وأدان المقرر الخاص   ا  وضددد 19-رلم ثبوت ةصدداب ها بكوفيدوالمحامية  نأددرين  دد وده  
  ( 34) ما قامي به الحكومة وطال  بإطالق  راحها 2020في كانون األول/ديأمبر 

  ال يلدي المحداميدة ونداشددددددددددددددطدة حقوق المرأم حندان 2020وفي ليبيدا  في تمددددددددددددددرين ال داني/نوفمبر   -37
   ( 35) الفأاد المأ مرن في  ياق الجائحةرية في أعقاب ةدان ها البرعصي  وقد لقيي ح فها بطلقات نا

__________ 

(27) Comisión Internacional de Juristas y Tahrir Institute for Middle East Policy, “Targeting the last line 

of defense: Egypt’s attacks against lawyers”, septiembre de 2020, pág. 5   

 International Association of Democratic Lawyers, la European Democratic Lawyers y laانظر بيان   (28)

European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights “Another lawyer from 

Turkey has been arrested! Free Seda Saraldi”, de 31 de octubre de 2020   

  2020تمرين األول/أك وبر  AL TUR 18/2020  14انظر  (29)

 International Association of Democratic Lawyers, “IADL resolution on human rights in theانظر   (30)

Philippines and attacks on people’s lawyers”, de 25 de octubre de 2020   

   A/HRC/44/22انظر  (31)

 Law Society of Zimbabwe, “Law Society of Zimbabwe Statement on deteriorating humanاندظدر   (32)

rights situation in Zimbabwe”, 16 de agosto de 2020   

 Lawyers for Lawyers, “Concerns about the recent arrests of lawyers in Zimbabwe”, 11 deانظر   (33)

junio de 2020   

   www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26582&LangID=Eانظر  (34)

  10  بيان من بع ة األمم الم حدم للدعم في ليببا حول ال يال المحامية حنان البرعصدددي  بع ة األمم الم حدم للدعم في ليبيا  انظر   (35)
   2020نوفمبر تمرين ال اني/

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26582&LangID=E
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 الجاححة والج احم وإشارة خاصة إلى العنف الجنساني -يمج 

خالل الجائحة  ازدادت الجرائم ضدددددد الصدددددحة والجرائم االق صدددددادية والمالية الم علقة بالفأددددداد في  -38
  الصدددددددددحي أو العزلوأدت تدابير الحجر     ( 36) األموال العامة لير العادية المخصدددددددددصدددددددددة لحاالت الطوارئ 

ر تصداعد أدَّ يفبدور ا  ةلى زيادم كبيرم في حاالت العن  المنزلي والجنأداني والجنأدي ال ي يأدهلها العزل  و 
إجبار النأدددددداء واألطفال على البقاء في مكان مئلف م  المع دين  ب  ( 37) 2020العن  ضددددددد المرأم طوال عام  

ت بعت البلدان من الرعاية أو أعطي األولوية وقد حدَّ    ( 38) زلاات في المن عليهم  مما أد  ةلى زيادم ال وتر 
 للحاالت العاجلة فقو  بما في ذلك العن  الجنأاني  في حين لجأت بلدان أخر  ةلى الرقمنة 

لد  المقرر الخاص  وقد تأددددددددببي ال دابير  خاصددددددددا    والعن  الجنأدددددددداني مأددددددددألة خطيرم ت ير قلقا   -39
   (39) في المائة 40في زيادم المدددددددددكاو  في بعت البلدان بنأدددددددددبة  19-العدو  بكوفيد  الم خذم لل خةيم من

  ( 40) في المائة منذ فرض الحجر الصحي 8 1في الواليات الم حدم األمريكية  زاد عدد المكاو  بنأبة ف

عن   وعلى  دبيل الم ال  أبقي بلئاريا  وبوتأدوانا  وبولندا  وتركيا محاكمها مف وحة أمام قضدايا ال -40
ورقمني المنزلي وشدددددوون األ دددددرم  وعقدت بنئالديي والجمهورية الدومينيكية جلأدددددات ا ددددد ما  اف راضدددددية   

نية  وفي بيرو ودولة  ماليزيا ةجراء الحصدددددول على أوامر الحماية والوصدددددول ةلى المالجة والمأددددداعدم القانو 
البريدد اإللك روني  ومدددت  مكن طلد  أمر حمدايدة عبر تطبيف ’واتأددددددددددددددابم أو  ي بورتوريكو الحرم المرتبطدة   

صدددددالحية أوامر الحماية ال ي   ئية  م ل نظامي األرجن ين و ددددداوباولو )البرازيل(  تلقائيا  بعت النظم القضدددددا
  ( 41) كاني   نقضي أثناء الحجر الصحي

    ون يجة لهذه ( 42) خطورم الحالة  دعا األمين العام لألمم الم حدم ةلى ةحالل الأددددالم في المنازل ل   ونظرا   - 41
    ( 43) ةعالن ال زام بحماية المرأم من اآلثار االج ماعية واالق صادية للجائحة  دولة عضوا    146 مدت  المبادرم  اع 

__________ 

 (36 ) Consejo de Europa, Consejo Consultivo de Fiscales Europeos, Opinión No. 15 (2020): The role of 

prosecutors in emergency situations, in particular when facing a pandemic (CCPE (2020)2), párr. 41    

-Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONUانددظددر   (37)

Mujeres), “Online and ICT facilitated violence against women and girls during COVID-19”, 2020  ؛
  ” La pandemia en la sombra: violencia contra las mujeres en el contexto del COVID-19و“ 

 Parlamento Europeo, “COVID-19: Medidas contra la violencia doméstica durante elاندددددددددظدددددددددر   (38)

confinamiento”, 7 de abril de 2020و  ؛y Organización de los Estados Americanos/Comisión 

Interamericana de Mujeres, COVID-19 en la vida de las mujeres: Razones para reconocer los 

impactos diferenciados, 2020, pág. 10   

 ONU-Mujeres, “As COVID-19 exposes the fault lines of gender equality, a strong focus onانظر   (39)

violence against women at the UN General Assembly”, 29 de septiembre de 2020   

 Council on Criminal Justice, “Domestic Violence during COVID-19: Evidence from aانددددددددظددددددددر   (40)

Systematic Review and Meta-Analysis”, febrero de 2021   

 ONU-Mujeres,“As COVID-19 exposes the fault lines of gender equality, a strong focus onانظر   (41)

violence against women at the UN General Assembly”, 29 de septiembre de 2020  

  2020ن/أبريل نيأا 5   19-بيان األمين العام بمأن العن  الجنأاني وكوفيد   األمم الم حدم (42)

 ONU-Mujeres, “COVID-19: Nuevos datos revelan que solo uno de cada ocho países de todoانظر   (43)

el mundo ha adoptado medidas para proteger a las mujeres contra los impactos sociales y 

económicos”, 28 de septiembre de 2020  في األشددددددددهر األخيرم  بلدا    135  ضددددددددد المرأم  عزز على ذلك العن   وردا  
    م  خدمات أ ا ية أقو  19-اإلجراءات والموارد المخصصة لل صدن للعن  ضد المرأم كجزء من اال  جابة لكوفيد
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ابير فعدالدة ت ي  تلبيدة اح يداجدات اتخداذ ةجراءات وتددبد نظم العددالدة  دذه الحداالت  واجده  ويجد  أن ت  -42
 يات وال صددددن العن  ضدددد النأددداء والفقد أدمج الوقاية من    بلدا    48  كان  2020  وح ى عام  ( 44) الضدددحايا

قد اتخذ خطوات ل عزيز الخدمات المقدمة للنأددددددداء   بلدا    121  وكان  19-ال ددددددد جابة لكوفيدل  هاله في خطط
   ( 45) الناجيات بأرواحهن من العن  خالل الجائحة

 العناص  الالزمة لحسن سو  العدالة أيناء الجاححة وبعدها -يالثاا  

على عمددل النظم القضدددددددددددددددائيددة  ممددا يهدددد حف    خطيرا    الصددددددددددددددحي تددأثيرا    أثرت الجددائحددة والحجر -43
المج معات في عدالة تودن وظيف ها ومأددددد قلة  وخالل  ذه الف رم  ن فذت وم ددت قرارات توثر ةلى حد يكبر 

لى تفاقم األوضدددددا  الهيكلية القائمة من قبل في  أد  ةلأدددددلطات الدولة  مما عادن ى األداء الأو يصدددددئر عل
 مجاالت مخ ل  ال

 الوصول إلى العدالة -ألف 

من  تبين  في معظم البلدان ال ي جر  تحليل الوضدددددد  فيها  أن الوصددددددول ةلى العدالة واجه عددا   -44
نقص الموارد المالية ؛ و بطريقة عفا عليها الزمنظام القضدددددددددددددائي تنظيم الن  ا ومن أبرز    ( 46) العقبات الهيكلية

الممدددددددددددددداكدل  و ف؛  ي نأدددددددددددددد اف قدار دا ةلى ال  ال ئطيدة الجئراايدة أو  ة كفدايد   وعددم  وال كنولوجيدة والمداديدة والبمددددددددددددددريدة؛
عقبات قانونية وكذا وانعدام المددددددددددفااية   ؛القيود المفروضددددددددددة على الوصددددددددددول ةلى المعلوماتو اللوجأدددددددددد ية؛ 

من الممدددددداكل ال ي  مجموعة  الضددددددوء على  عن أن  ددددددلطي  الجائحة  تزد    لم صدددددددد ذا الفي  و    ( 47) وإجرائية
  واجهةالفي  19-كوفيدتفمي  ي وضعهال  وا  ا خلفهاكاني تجر 

لقضددددددددايا اإلدارية لالقضددددددددائية اال دددددددد ما  تأجيل جلأددددددددات  تم للمعلومات الواردم    وفقا    ألبانيا وفي  -45
قدديم  آجدال ت لقدي  المحداكم ةلى نهدايدة الجدائحدة  وإضددددددددددددددافدة ةلى ذلدك  ع  مددرجدة في جدداول والمددنيدة والجندائيدة ال

  ( 48) اإلجرائيةذ الخطوات خاات والمطالبات والطعون و ل مأات الم

في رومانيا  كان ال بد من تقديم  ف   ( 49) ءل طور الوبا المحاكم وفقا    اتوخفضددددددي بعت البلدان قدر  -46
عن طريف البريددد العددادن أو البريددد اإللك روني  بيددد أندده أفيددد بددأن الخوادم وعندداوين البريددد  مل مأددددددددددددددددات  ال

وفي الوقي نفأدده  وضددعي بلدان     ( 50) محدودية قدرتها لم تعد م احة بأددب  ددرعان ما اإللك روني للمحاكم 
   لأات الحضوريةم ل أيرلندا أو النمأا نظام  ةشارات المرور  للحد من عدد الج

ةمكانية الضدددددددددددليفة  ال ي تف قر ةلى وثائف الهوية القانونية أو  خاص الفئاتعلى نحو  قد تأثرت و  -47
الوصددددددددددول ةلى النظام القضددددددددددائي  ويعني عدم ةمكانية عندما تطل  األمر   ةلى اإلن رني الجيد الوصددددددددددول  

__________ 

(44) Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, “COVID-19 en América Latina y el 

Caribe: Panorama de las respuestas de los gobiernos a la crisis”, 2020, pág. 14   

   ONU-Mujeres y PNUD, “COVID-19 Global Gender Response Tracker”, 2020انظر  (45)

(46) ACIJ y otros, “Acceso a la justicia en Latinoamérica”, pág. 21   

وتقديم   والمقبولية  حقف من الصددددفة القانونية  والجالقواعد صددددارمة بمددددأن اإلخطار  واآلو   ؛وجود أو طل  ةجراءات شددددكلية مفرطة (47)
 وعدم وجود آليات بديلة م كاملة   ؛وعدم وجود محاكم م خصصة ؛األدلة وع ء اإلثبات

    19-كوفيدء الناجم عن  (  اع ماد تدابير خاصددددة في مجال اإلجراءات القضددددائية خالل ف رم ان مددددار الوبا9م )القانون المليارن رق (48)
   3  المادم 2020مارس آذار/ 25  49العدد   الجريدم الر مية

 أيرلندا  وكرواتيا  والنمأا  واليونان   (49)

   https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/romania-report-covid-19-april-2020_en.pdfانظر   ( 50) 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/romania-report-covid-19-april-2020_en.pdf
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بمن فيهم    شدددددخاصواإلن رني على الصدددددعيد العالمي أن العديد من األمعلوماتية   دددددائو الالو الوصدددددول ةلى 
حماية  عندما ي طل  األمر خاص   على نحو ا  قضدددددددددددائي مخذولين أنفأدددددددددددهم    وجدوا أعضددددددددددداء مهنة المحامام 

    ( 51) هاضمان الحقوق أو 

على حف ضددحايا ان هاكات حقوق   ن آ دديا الو ددطى  أثرت ال دابير ال قييدية  ددلبا  بلدابعت وفي  -48
  ( 52)  بل االن صافالعدالة و  اإلنأان في الوصول ةلى

 اإلج اءال القانونية الواجبةم اعاة  الحق في محايمة عادلة وفي   -باء 

 مما أثر على المدفااية قيود كبيرم على الحف في جلأدة ا د ما  علنية في فرض  الجائحة  تأدببي  -49
تفاقمي الصددددددددددعوبات في الوصددددددددددول ةلى العدالة على قد   و ( 53) الدعاو   رصدددددددددددوقدرم المج م  المدني على 

 الصعيد العالمي بأب   ذا الجائحة 

اإلجراءات القانونية الواجبة حف أ ددددددددا ددددددددي  بئت النظر عن درجة الطوارئ في بلد ما  ومراعام  -50
لل عامل م  الحجر    عن بعد مفيدم جدا  المعلوماتي  أن أدوات االتصددددددددددددددال  ي تجارب  ذه األشددددددددددددددهر ثب  وقد أ

  أو ح ى يأتي بن ائج عكأدددددية  من كون م ناقضدددددا  قد ي االج ماعي  ولكن بعضدددددها   باعد  الصدددددحي وقواعد ال
وبال الي  يمكن     ( 54) اإلجراءات القانونية الواجبة  والضددمانات القضددائيةمراعام حيث الوصددول ةلى العدالة  و 

  أثر الحف في الدفا  أن ي 

لعقد لمعلوماتي عن بعد أدخلي اال دددددددددد خدام  ال قنية لبعت أدوات االتصددددددددددال امحدودية  الوتجعل  -51
لحفاظ على ا  أحيانا  ن الصددددددددع   دعاء ماج ماعات اف راضددددددددية في اإلجراءات القضددددددددائية أو في تحقيقات اال

مأددددددد قام الخبراء الةفادات  هادات أو    أو أن شددددددد هنوني وموكلالقامم ل الأدددددددرية خالل جلأدددددددة ا ددددددد ما  بين ال
   أن ي ير ذلك االن باهدون  من تعليمات  قد تعطى ط  أو ح ى و للضددددئ و ددددائل اف راضددددية قد تكون عرضددددةب 
مما قد    ( 55) ال عرف على األشدياء واألشدخاصأن تعأدر  لممدا دم من خالل شداشدة  لإضدافة ةلى ذلك  يمكن  و 
موكل ان خصددددددددددددوصددددددددددددية ال فاعالت بين ال  ضددددددددددددمويج   ( 56) في فحص األدلةكون له عواق  على الحف  ت 

  ( 57)   و و ما ال يحده م  الو ائل الأائدم حالياةصارمبصورم والمحامي 

__________ 

 World Justice Project, “The COVID-19 Pandemic and the Global Justice Gap”, octubre deانظر   (51)

2020, págs. 4 a 6   

 Comisión Internacional de Juristas, “Central Asia: ICJ calls on Central Asian States to ensureانظر   (52)

access to justice during the COVID-19 pandemic”, 30 de julio de 2020   

(53) Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)/Oficina de Instituciones 

Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH), OSCE Human Dimension Commitments and State 

Responses to the Covid-19 Pandemic, Varsovia, 2020, pág. 121   

(54) Consorcio Internacional de Asistencia Letrada, “Justicia en el tiempo de COVID-19. Desafíos del 

Poder Judicial en América Latina y el Caribe”, diciembre de 2020, pág. 19   

   38  الصفحة المرج  نفأه (55)

 س ر  فانس للعدالة الدولية  و نموذج مقدم من مركز  ير  (56)

 ,ACIJ y otrosة  انظر  على  ددددددددددددبيل الم ال   والعدال  19-نمددددددددددددرت درا ددددددددددددات مم ازم عن أمريكا الالتينية والعالقة بين كوفيد (57)

“Acceso a la justicia en Latinoaméricaو ”؛México Evalúa, “Guía de buenas prácticas en el uso de 

nuevas tecnologías para la impartición de justicia”, 2020 وأحددددددددثدددددددهدددددددا  Consorcio Internacional de؛ 

Asistencia Letrada, “Justicia en el tiempo de COVID-19. Desafíos del Poder Judicial en América 

Latina y el Caribe”, diciembre de 2020   
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  جأددددددددديا    على محاكمات يكون فيها الم هم حاضددددددددرا  ةال القانون الجنائي لبعت البلدان  وال ينص   -52
   ( 58) محل طعنون المحاكمات  وفي  ذه الواليات القضائية  وفي غياب تمري  في  ذا الصدد  يمكن أن تك

على أنه يحف ألن شخص  تنص من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والأيا ية   14المادم وأن  يما 
 ا ي ر و حضحاكم م هم بارتكاب جريمة أن ي 

بمكل  اح واء ان مار الفيروس وأثرت من أجل  ارات الأجون  القيود المفروضة على زي   شوشيوقد   -53
وائ  لل يدم القانونية  وفي بعت بلدان آ ددددديا الو دددددطى  كان الحصدددددول على المأددددداعخطير على الحف في 

يجر القضددددددددددددددائيدة  لم قرات  في محداكمدة عدادلدة  وفي العدديدد من المالم همين  المع مددم آثدار خطيرم على حف  
  ( 59) علنيةمحاكمة  اعي بطريقة تح رم الحف فياالج مباعد شروط ال  تكييم  

  أو تعليف ( 60) لموقددي  أو عدددم تنفيددذ أوامر المحدداكمتمددديددد االح جدداز ا  ةلالق المحدداكم  أوويوثر   -54
وفي مصددددددر  قرر    ( 61) في لضددددددون ف رم زمنية معقولة مضددددددااعلى الحف في المق ا  مباشددددددر   ا  ر ي ث تأالمحاكمات  

 1 600ايات القا رم تمديد ف رم االح جاز الأدددددابف للمحاكمة ألك ر من  اإلر اب في محكمة جن دائرم قضدددددام  
  ( 62) الواجبةجراءات القانونية دون اح رام الضمانات األ ا ية لإل ح جز منم

اإلجراءات القدانونيدة الواجبدة ةذا لم ت وفر في  الوصددددددددددددددول ةلى العددالدة و الحف في حمدايدة مكن  ال ي و  -55
   ( 63)   لمواجهة ال حديات الجديدم المطروحةمنا بةالالموارد األموال و وكذا ضمانات   للمحاكم

وفي   ( 64) لمكأدديك الميزانيات أو أعادتا تخصدديص بنود الميزانية لقطا  العدالة ين وااألرجن وزادت   -56
 م لمع مدالميزانية اب عملي واليات أخر  في حين ألمانيا  خصصي بعت الواليات موارد ةضااية  

ئي  لنظام القضددا واصددل ا     ةكوادور  والبو ددنة والهر ددك  وجنوب أفريقيا  والأددويد  وشدديلي  واليونان وفي   - 57
 ةضااية   دون الموافقة على أن موارد ميزانية من  د على موارد الميزانية المخصصة قبل الجائحة  ا ع م اال 

بينما  جلأدددات اال ددد ما  على اإلن رني   بفضدددل ةجراء  البرازيل  خفضدددي ال كاليم القضدددائية وفي  -58
   ( 65) فضي ميزانية النظام القضائي في أولندا خالل الجائحةخ  

__________ 

 فانس للعدالة الدولية ر  مركز  يروس  (58)

 Comisión Internacional de Juristas, “Central Asia: ICJ calls on Central Asian States to ensureانظر   (59)

access to justice during the COVID-19 pandemic”, 30 de julio de 2020   

 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Hornsby v. Greece, 19 de marzo de 1997, Repertorioانظر   (60)

1997-II   

(61) Consorcio Internacional de Asistencia Letrada, “Justicia en el tiempo de COVID-19. Desafíos del 

Poder Judicial en América Latina y el Caribe”, diciembre de 2020, pág. 18   

   2020أيار/مايو  7م هم    1 600انظر منظمة العفو الدولية   مصر: المحكمة تمدد الحبس االح ياطي تعأةيا  لما يزيد عن  (62)

 Consejo de Europa, Consejo Consultivo de Jueces Europeos, Opinion No. 2 (2001) on theانظر   (63)

funding and management of courts with reference to the efficiency of the judiciary and to article 6 

of the European Convention on Human Rights (CCJE (2001) OP No.2), párr. 3و  ؛Comisión 

Internacional de Juristas, “Central Asia: ICJ calls on Central Asian States to ensure access to justice 

during the COVID-19 pandemic”, 30 de julio de 2020   

(64) ACIJ y otros, “Acceso a la justicia en Latinoamérica”, pág. 50   

 الدولية  ا  مارم مقدمة من مركز  يروس ر  فانس للعدالة  (65)



A/HRC/47/35 

GE.21-04659 12 

 القانونية    المساعدة -جيم 

  وفي بلدان م ل وق ةبعملهم  الحصددددول على تصدددداري  مالقيام من     لي مكنواني المحامكان على   -59
 بينما كاني    نقللي مكن من ال  )ا(نفأددده )م(لى به المحامييدر دددمي  كان يكفي تصدددري     يا أو فرنأدددا ة دددبان 

  تصدددددريحا  في الواق  يم ل   امري  في أماكن أخر   و و اال صددددد  هالمأدددددوولة عن ةصددددددار  ذ ي الأدددددلطات  
المأدداعدم القانونية في على وجه الخصددوص  في الحصددول على      وكاني  ناص صددعوبة( 66) لمزاولة العمل

  ( 67) بلدان م ل أوزبكأ ان  وطاجيكأ ان  وقيرليز  ان  وكازاخأ ان

ى قدرم  أن أثر  دددددددلبي عل االدول ال ي ردت على اال ددددددد بيان أن الجائحة لم يكن لهوأكدت أللبية  -60
 دددددبة عناصدددددر و ياكل أ دددددا دددددية مناوضدددددعي ر ن ةشدددددارتهم  أنه جر  ال أكيد  على أداء مهامهم  و  المحامين

لوجده  لير أن   بين المحدامين وموكليهم  ةمدا عن طريف ال دداول بدالفيدديو أو وجهدا  مئلقدة  ل نظيم اج مداعدات  
 أييد ت ك يرم ذريعة لحاالفي   ا ددددددددددددد خدميالمعلومات ال ي تلقا ا المقرر الخاص تمدددددددددددددير ةلى أن الجائحة  

  أبلئي صدددددربيا عن صدددددعوبات فرض قيود شدددددديدم على األداء الأدددددليم لمهنة المحامام  فعلى  دددددبيل الم ال
 تأمين  ذه االج ماعات محددم عندما تطل  األمر 

  مالم ضدددددددددرر ذوو اإلعاقة  من دون أن يكونوا الفئات ضدددددددددحايا العن  المنزلي والمرضدددددددددى أو  واجه  و  - 61
  وصول الفئات الضليفة  م ل ضحايا االتجار بالبمر تراج  لى المأاعدم القانونية  و ة   هم صول ييد و ق ت   م د ي وح ال 

على حقوق    ت بدأن الجدائحدة أثر الواردم  وأفدادت ال قدارير      ( 68) في المدائدة خالل الجدائحدة  66ةلى العددالدة بنأدددددددددددددبدة 
 ناء أل باب  يا ية  ك الأج   وكذل ضع    وال  يما حقوق الفئات االج ماعية األ  همين المم به فيهم والم 

  الدفا  بمقابلة موكليهم الم همين  يلمحامي لجنة الحقوقيين الدولية حاالت لم يأددددم  فيها وكمددددفي   -62
  وفي كازاخأدددددددد ان  أبلئي منظمات المج م  المدني عن الممدددددددداكل ال ي يواجهها  ( 69) بارتكاب جرائم خطيرم

ةجرائية  وقد أد   ذا الوضدد  ةلى مل مأددات تقديم    المحامون في الدفا  عن موكليهم  بما في ذلك صددعوبة
في بعت بل وحده  موكليهم   م ومأدددددددددداعد  منا دددددددددد  بمهام تم يلعلى نحو   همعدم تمكنهم من اضددددددددددطالع

لال ددددددد قاللية   على اإلن رني  مما يمدددددددكل ان هاكا  اإلجراءات الجارية األحيان ا ددددددد بعاد قأدددددددرن لمحامين من 
    ( 70) والضمانات المهنية

ارن    ددددددددددددواء في المقر اإلدالمجانية خدمة المأدددددددددددداعدم القانونيةتأثر    البلدان تقريبا   ي جمعرفي و  -63
 )من خدمةالقضدددائي  بأدددب  تعليف خدمات العدالة  على الرلم من ال ئييرات ال ي طرأت على طرائف ال أو

ة  مأددداعدم القانوني بر أن تدابير ال(  وفي عمدددرم بلدان في أمريكا الالتينية  اع   ية اتة أو ةةلى رقمي   حضدددورية
    ( 71) بلدي أل  منها الفي مخ ل  الواليات القضائية ال ي  طريقة نفأهاالمنفذم ال توز  بال

__________ 

(66) OSCE/OIDDH, OSCE Human Dimension Commitments and State Responses to the Covid-19 

Pandemic, Varsovia, 2020, pág. 76   

 Comisión Internacional de Juristas, “Central Asia: ICJ calls on Central Asian States to ensureانظر   (67)

access to justice during the COVID-19 pandemic”, 30 de julio de 2020   

(68) OSCE/OIDDH y ONU-Mujeres, Guidance. Addressing Emerging Human Trafficking Trends and 

Consequences of the COVID-19 Pandemic, pág. 62   

 Comisión Internacional de Juristas, “Central Asia: ICJ calls on Central Asian States to ensureانظر   (69)

access to justice during the COVID-19 pandemic”, 30 de julio de 2020   

(70) Comisión Internacional de Juristas, “The Impact of Anti-COVID-19 Pandemic Measures on Access 

to Justice in Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Ukraine and Uzbekistan”, párr. 41   

(71) ACIJ y otros, “Acceso a la justicia en Latinoamérica”, pág. 9   
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المأاعدم القانونية عن طريف  الحصول على  ةلى العدالة و وصول  من ةمكانية ال     جر  الحد الهند وفي   - 64
يأددددم      وفي بعت واليات البلد  لم ام م لحرم للمحا مزاولة ا ةصدددددار مر ددددوم بإلالق المحاكم وفرض قيود على ال 

   مكاتبهم ألك ر من شددددهرين  و كذا حرم المح جزون وأ ددددر م من المأدددداعدم القانونية  وأد  عدم  للمحامين بف 
اإلفراج عن  الحصدددددول على  أو زيارم مراكز المدددددرطة ل قديم شدددددكاو  أو  المحامين    ت  ا ةلى مك    وجه قدرم على ال ال 

     ( 72) انونية ذات الصلة الأجالت اإلجراءات الق عدم اتبا   از ال عأفي و ح ج اال حاالت  قارب ةلى زيادم  األ 

االل زام  لم يع  المحامون من مصدددددر  خالل حظر ال جول الجزئي الذن فرضددددد ه الحكومة وفي  -65
ا دددددددددددددد ئندداف بعددد  الل تلددك الف رم  و من دون حمددايددة خ  ممددا ترص األشددددددددددددددخدداص المع قلين  في العزلبددالبقدداء  

ن الوصددددددول  ي لمحام  ل  لم ي  2020مايو /الح جاز الأددددددابف للمحاكمة في أوائل أيارة لالقضددددددائي   جراءاتاإل
   ( 73) ةلى المحاكم  مما منعهم من تم يل موكليهم المح جزين وطل  اإلفراج عنهم

قدمي رابطة  فقد بعت المبادرات لمعالجة المأددددائل المذكورم أعاله  ويجدر تأددددليو الضددددوء على  -66
  (74) كو دوفوب قانون الالمجانية ال اب  لمعهد  ومركز المأداعدم القانونية  المدمالية  دونيا  المحامين المدباب في مق

ن طريف ةنمداء خطوط  اتةية خاصدة للمح جزين وطالبي اللجوء  وأطلعي  عزل عالمأداعدم القانونية أثناء ال
ات  مجانية  حمالت توعية تلفزيونية وو ددددائل ال واصددددل االج ماعي وأرقام  و عن طريف   الناس  انالمنظم  

  ( 75) 19-كوفيدعزل بأب  أثناء ال ةالقانوني  مأاندمالحصول على العلى حقوقهم و بل 

 والتدابو  المتخذةت ايم القضايا   –دال 

  وازدادت حداالت ال دأخير في جمي   حدديدده كميدا  ت يأددددددددددددد حيدل  قضددددددددددددددايدا جدائحدة ةلى تراكم كبير لل ال   ت أد  - 67
  ون يجة  ( 76) الية واإلفالس وإجراءات اإلعأدار األ درية والمدنية والعم ئية و الجنا مجاالت  ال  ديما في    المجاالت تقريبا  

   ( 77) المقررم   أب  عمليات اإللالق  ائلة ب في النظام القضائي زيادم  محامين  ال على  لذلك  ازداد ع ء العمل  

ء  أثناالمعلوماتي عن بعد   تصددددال لأددددات اال دددد ما  باال معظم البلدان ةلى ج لجأت   ذه الحالة   وأمام  - 68
عطدل  خالل جدائحدة  لير أن بعت البلددان م دل جمهوريدة مولددوفدا  ورومدانيدا  وايجي أبقدي المحداكم مف وحدة ال 

من   تعيين المزيد ةمكانية  في  حكومة ال أخير  وفي مالطة  نظر ال حاالت  حد من لل العطل  أيام  نهاية األ دددددبو  و 
 ا العاجلة للمحكمة العليا   قضاي ة ال معالج مهم ه  نمة مجلس دائم أ     القضام  وفي مقدونيا الممالية 

أد     للمعلومات المقدمة من مركز  دددددددددددديروس ر  فانس للعدالة الدولية بمددددددددددددأن عدم بلدان  وفقا  و  -69
لى تأخر في  باالتصدددددال المعلوماتي عن بعد ةاإلن رني وتقديم الوثائف بر ال حول ةلى جلأدددددات اال ددددد ما  ع

ضددددددددددائيين في  ذه المجاالت  وفي  ون  كون    الق ظفينمعالجة القضددددددددددايا بأددددددددددب  الحاجة ةلى تدري  المو 
 جمي في المحاكم من  الأدددددنون  ع ء القضدددددايا في المائة من   18الصدددددين  تمدددددير ال قديرات ةلى أن حوالي 

  ( 78) 2020في كانون ال اني/يناير    العامال عليف المأ ويات قد تأثر منذ بداية  ف رم 

__________ 

 Lawyers for Lawyers, “COVID-19 Series: The impact of the crisis on lawyers in India”, 15 deانظر   (72)

julio de 2020  ال ددددالي:  ؛ ويمكن االطال  عليدددده على الرابوhttps://lawyersforlawyers.org/en/covid-19-series-

the-impact-of-the-crisis-on-lawyers-in-india-2   

(73) Comisión Internacional de Juristas y Tahrir Institute for Middle East Policy, “Targeting the last line 

of defense: Egypt’s attacks against lawyers”, septiembre de 2020, pág. 5   

 ( 1999)1244كو وفو في  ياق قرار مجلس األمن ت ةلى اإلشارافهم ينبئي   (74)

(75) OSCE, “The functioning of courts in the Covid-19 pandemic”, octubre de 2020, pág. 19   

 فانس للعدالة الدولية  ر  مركز  يروس  (76)

 Consejo de la Abogacía Europea, “CCBE concerns and propositions regarding the currentاندظدر   (77)

phase of reactivation of the justice system in the light of the COVID-19 crisis”, 6 de junio de 2020    

 مركز  يروس ر  فانس للعدالة الدولية   (78)
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أولويات ترتي   أددد رشدددد ي أال ن خطر  مةذ تزيد    محاكمام ال ذه ال أخيرات تحديات كبيرم أمطر  وت  -70
 القضايا بعد ان هاء الجائحة بمعايير مأ قلة وقد تقوض حماية حقوق الناس 

 19-روفود نتيجةالمساحل الناشئة  -رابعاا  

 الصحة في مكان العمل -ألف 

لهم  مواصددددددددددلة عم  ي مكنوا من نفذت معظم البلدان تدابير ت علف بصددددددددددحة العاملين في المحاكم ح ى  - 71
ضدمان حماية جمي  الجهات الفاعلة في النظام القضدائي  وكان اال د خدام اإللزامي  وفي الوقي نفأده      اليومي 

أو ال طهير   الجأدددددددددددددم    حرارم   كيداس  و أ االج مداعي   بداعدد  قواعدد ال   و أ    معقمدة لليددين توفير المواد ال   و أ لألقنعدة   
في المجال القضدددددددددائي  ويج  أن يكون القضدددددددددام   شددددددددديوعا    م خذ   م بادرات ال الم كرر للبنية ال ح ية من أك ر الم 

 والمدعون العامون والموظفون المأاعدون قادرين على أداء واجباتهم بفعالية أثناء الجائحة   الصل    وقضام 

وكان لعدم اع راف بعت البلدان بالنظام القضدددددددائي كخدمة عامة أ دددددددا دددددددية أثر على عدم وجود  -72
اخ بارات  ةجراء  ويمدددمل ذلك عدم وجود أقنعة يأدددهل الوصدددول ةليها أو    ( 79) لحمايةللوقاية واتدابير منا دددبة 

عاملين في  ا عدم ةدخال تعديالت على البنية ال ح ية للعمل بالنأدددددددددددبة للوكذ    ددددددددددد بعاد المصدددددددددددابيندورية ال
 ومأ خدمي المحاكم  بمن فيهم األطراف والمهود والمحامون  ءالقضا

 19-كوفودالمخصصة للموارد االستثناحية  ن باالمتصلوالمساءلة والفساد   -باء 

مدا يأددددددددددددددمى جز  لالم يرم للال البيداندات  يمكن تجدا دل أثر الفأدددددددددددددداد أثنداء ال صدددددددددددددددن للجدائحدة و ال   -73
  455 أاد في قطا  الصحة ي أب  في خأائر  نوية قدر ا   وقد أظهرت الدرا ات أن الفكوفيد مليونيرات  

 ل قديرات منظمة ال عاون وال نمية في المجال االق صدددددادن     ووفقا  حدممن دوالرات الواليات الم  دوالر بليون  
وفي بيرو  ومن أجل     ( 80) بأددب  الفأدداد ياتر   مدد متريليوني دوالر من تكاليم اليمكن خأددارم ما يصددل ةلى 

الجريمة بجرائم    امين المعنييننظالخاصدددددددددة في  نوبات قضدددددددددائية  مددددددددداكل  تم ترتي  وتنظيم ة  ذه المواجهم
  ( 81) الموظفين أادالمنظمة وف

  19-الدولة لكوفيدتصدددددددن  بعت العقود العامة المبرمة كجزء من عواق  تفادن قلف من  ناص  و  -74
عال الفأددددددداد ال ي لم تحقف فيها فيأدددددددر أو و ما المع اد ل قديم العطاءات العامة  لإلجراء  بحكم الضدددددددرورم   

 يدا العظمى وأيرلنددا المددددددددددددددمداليدة م حددم لبريطدان في المملكدة الف  في ك ير من األحيدان  العددالدة أو تعداقد  عليهدا
تأدليو  منظمة المدفااية الدولية  ةلى جان  الفريف اال د مدارن المعني باالح يال و لالمملكة الم حدم فر   حث  

القروض  مأددد فيدم منشدددركة صدددئيرم  830  000نمدددر أ دددماء  على  الخزانة علنا  الضدددوء على الفأددداد  وزارم  
 ةطريقب   لضدمان عدم ا د خدام موارد دافعي الضدرائ وذلك   19-كوفيد   اقعو مواجهة كمأداعدم ل  الممنوحة
  ( 82) االح ياليموبها  

__________ 

  ” ACIJ y otros, “Acceso a la justicia en Latinoaméricaانظر  (79)

(80) David Clarke y otros, “Promoting accountability and transparency during COVID-19”, PNUD, 9 

de junio de 2020   

 ,Alberto Pascual García, “Inteligencia artificial y Justicia: ¿condenados a entenderse?”, UNIRانظر   (81)

26 de junio de 2020   

 لية  مركز  يروس ر  فانس للعدالة الدو  (82)
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تهامات قها ةزاء اجنوب أفريقيا عن قلالدائمة للحأدددددابات العامة ال ابعة لبرلمان  اللجنة عربي أ  وقد -75
 الهمقدمة خدمات    خو ديال ديكوقد أثيرت شدكوص حول    و 19-كوفيدمواجهة مواد لاق ناء  الفأداد الم صدلة ب 

  800 بنأبة  حققي فيها أرباحا   19-كوفيدمن  لحماية المخصية  لمعدات  الحكومة    هالبيع  ات  يا ية ارتباط
على المأدد و  اإلقليمي بقبول رشدداو  أثناء  ميين  وظفون حكو في المائة  وفي بلدان م ل أوزبكأدد ان  اتهم م

    ( 83) 19-ممارك هم في توزي  أموال الدعم الم صلة بكوفيد

  أن 2021كون   من جانبها  في شدباط/فبراير    المأد قلة لمكافحة الفأداد في  ون  وأعلني اللجنة -76
  وم  ذلك  عاما   40لم يصددددددله منذ  ةلى حد أدنى   2020عدد المددددددكاو  الم علقة بالفأدددددداد قد انخفت عام  

ببي  منها الم علقة    وال  ددددددددددديما19-كوفيدب  لةصددددددددددد زيادم في حاالت االح يال ولأدددددددددددل األموال الم  لوحظي  
  ( 84) ال ي تعرف خصاصادم أو الطبية لير الموجو واد اإلمدادات والم

 األي  على نزالء السجون   -جيم 

 مددددددداشدددددددة   مما يودن ةلى اظك ظفي ظروف ت أدددددددم بااليليي نزالء الأدددددددجون في معظم البلدان  -77
فإنه من المأددددددد عجل    ( 85) 2020المقرر الخاص في بيانه الصدددددددادر في نيأدددددددان/أبريل  ذكر   وكما ةخاصددددددد 

للأددددديا دددددات   قدم نموذجا  ن الحرية ينبئي أن ت عتدابير بديلة للحرمان  في خالل حالة الطوارئ المضدددددي قدما  
 العامة المقبلة في  ذا المجال 

أو الحجر الصددددددحي ةال كمالذ أخير   فصددددددلأو العزل وينبئي أال يفرض أن شددددددكل من أشددددددكال ال -78
وعة والممدددددددر   حقيقيةوينبئي تقييم فرضدددددددها على أ ددددددداس المخاطر ال وعلى أ ددددددداس تقييمات طبية مأددددددد قلة 

خفت عدد نزالء ةنمدددداء و ددددائل فعالة للوقاية من العدو   بما في ذلك    وينبئي أيضددددا  19-وفيدلمواجهة ك
وت قيم  والرعاية الطبية خ بارات  في الأدددددجون  وتوفير المعدات واال  تعديالت أقل تقييدا  إدخال الأدددددجون  و 
عن األشدخاص  القانونية  ت حمل الدولة المأدوولية      ومن الناحية القانونية( 86) وتدري  الموظفين   المح جزين

 الحرية  ولذلك فهي ملزمة باتخاذ تدابير لحماية حقوقهم في الحيام والصحة  المحرومين من

  م ل أذربيجان   شدددددددد ى أصددددددددي  مئات األشددددددددخاص بفيروس كورونا في الأددددددددجون في بلدانوقد  -79
أو فرنأددددددددددا  أو المئرب  أو المكأدددددددددديك  أو المملكة  ن  أو ةكوادور  أو بيرو  أو جنوب أفريقيا جن ي األر  أو

أكبر عدد من الحاالت ال ي وثقها المقرر الخاص في  يوجد الم حدم لبريطانيا العظمى وأيرلندا المددددددددددمالية  و 
   2021اير  باط/فبر   ح ى شدددددددد كورونابفيروس   ددددددددجينا   381  462 ةالواليات الم حدم  حيث قد ثبي ةصدددددددداب 

معدل الوايات في الأددددددددجون األميركية  في  ذا الأددددددددياق  و    ( 87)  ددددددددجينا 2 419توفي منهم ما ال يقل عن 
   ( 88) نشخص في الأجن  و و ما يم ل ضع  المعدل العاد 100 000لكل  اموف 8,61  و

__________ 

 المرج  نفأه   (83)

 المرج  نفأه   (84)

    https://www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25816&LangID=Aانظر   ( 85) 

 Penal Reform International, “Coronavirus: Preventing harm and human rights violations inانظر   (86)

criminal justice systems”, 14 de julio de 2020   

   www.themarshallproject.org/2020/05/01/a-state-by-state-look-at-coronavirus-in-prisonsانظر  (87)

 https://assets.foleon.com/eu-west-2/uploads-7e3kk3/41697/final_report_-_designed.83f2289اندددددظدددددر   (88)

da58b.pdf   

https://www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25816&LangID=A
http://www.themarshallproject.org/2020/05/01/a-state-by-state-look-at-coronavirus-in-prisons
https://assets.foleon.com/eu-west-2/uploads-7e3kk3/41697/final_report_-_designed.83f2289da58b.pdf
https://assets.foleon.com/eu-west-2/uploads-7e3kk3/41697/final_report_-_designed.83f2289da58b.pdf
https://assets.foleon.com/eu-west-2/uploads-7e3kk3/41697/final_report_-_designed.83f2289da58b.pdf
https://assets.foleon.com/eu-west-2/uploads-7e3kk3/41697/final_report_-_designed.83f2289da58b.pdf
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لى حماية حقوق إاساتقالل القضااء وإمكانية الوصاول  ما يتصال بالتحديال في -خامساا  
 إلنسانا

ةقدامة  في   شددددددددددددددديددا    االج مداعي  ال ي أثرت تدأثيرا     بداعددلالم  دال ل ددابير الالمحداكم خددمداتهدا   علقدي -80
ةلى ةمكانية بليون شدددخص  1,5أك ر من الم م لة في اف قار قائمة بالفعل الالفجوم العالمية في زيادم  العدل و 

   ( 89) لى نظام قضائي مو أيالوصول ة

ت جاوز   وعالق ها بال كنولوجيا  اإلنأدددددددانمعايير حقوق   دددددددب  وجود ا ضدددددددمن و طبيعة العدالة  ةن  -81
دوات تكنولوجيدة معيندة اإلدراج الميكدانيكي ألالددرايدة الحدا ددددددددددددددوبيدة أو موارد الميزانيدة الم داحدة  وال فدائددم من  

 العدالة أك ر كفاءم    لوحد ا أنها   جعلب ف راض االصمم بالضرورم للعمليات القضائية  و ت   لم

عن بعت المدددددوالل بمدددددأن األثر الذن يمكن أن يحدثه ا ددددد خدام  القضدددددائية   وقد أعربي الأدددددلطة -82
 دددديادم   في على الأددددواء  إلجراءات الجنائية والمدنيةفي ا و ددددائل االتصددددال ال قنية لنقل الصددددور والصددددوت 

  ( 90) لحقوق األ ا يةالقانون وا

 الفجوة ال قمية -ألف 

يم الو ددددائل االف راضددددية في  ددددير العائف الموضددددوعي أمام تعمفي  محوريةالفجوم الرقمية مأددددألة   -83
في نهدايدة المطداف ةلى ذلدك  ودن  ي   كي الل ن بدذل جهود  دامدة وم واصددددددددددددددلدة جددا  ال منداص مالعددالدة  و عمدل  

في   لير م كافة اج ماعيا  المعلوماتية مبكات ال ةلى  الوصولفالوصول ةلى العدالة   من مزيد من اال  بعاد  
ال ئطية  عدم كفاية    وثري   و هاخارجما يبقون   تعوز م الموارد لالبا  بما أن األشدددددددددخاص الذين  معظم البلدان  

 تأثيرا     الممدددددددئلين والمأددددددد خدمينلد  الجئرااية لل كنولوجيا وإمكانية الوصدددددددول ةليها  واالف قار ةلى ال دري  
على ةمكانية الوصددددددددول ةلى العدالة  ويج  على الدولة أن تكفل الوصددددددددول ةلى العدالة عن طريف   شددددددددديدا  

 لعدم المرعية وعدم الكفاءم  تصب   ببا  لكي ال    يا ات مالئمة لأد  ذه الفجوات ال كنولوجية و وض

من  لم احة عددا  القدرم ال كنولوجية ا ي أدم بعدم تماثل  وي ير الوصدول ةلى اإلن رني في  دياق عالمي  - 84
  لكن كان له أثر  دددددلبي على ا ددددد خدام الو دددددائل ال كنولوجية في توفير خدمات العدالة ليس  ددددديئا  ف األ دددددئلة  

الوصددددددددددول ةلى العدالة في قطاعات كبيرم من الأددددددددددكان ن يجة للفجوم الرقمية القائمة  ويف رض ا دددددددددد خدام  ذه  
 معرفة تكنولوجية    حلي ب ةلى الو ائل اإللك رونية وال   القدرم على الوصول  الو ائل في المجال القضائي مأبقا  

ال ئطيدة   ال توفر  بأدددددددددددددبد  نقص الموارد المداليدة  المعددات الالزمدة و   لم   أبلئدي جمهوريدة مولددوفدا أنهدا و  - 85
  وفي بلدان أخر   م ل رواندا ولواتيماال وغيانا  وضددعي حوا ددي  ألك ر الفئات حرمانا  اإلن رني   مددبكة ب الكااية 
اإللك رونية أثناء  كن عامة مالئمة لضددمان حصددول األشددخاص المن مين ةلى فئات محرومة على الو ددائل في أما 

 عن كيةية الوصول ةلى العدالة على اإلن رني  عامة  ظمي في ةكوادور حمالت ةعالمية  الجائحة  ون  

  الفجوم الرقمية  يأددعى ةلى تقليص  ا  ي تفاضددل بلدان نهجا    ددبعةلم تع مد  ددو   أمريكا الالتينية   وفي  -86
  ااتأددددد على عدم   رصدددددا  ومن المهم  ح   ( 91) لةفي اتصدددددالها بخدمات العدا ايما ي علف بالفئات األك ر ضدددددعفا  

لى ال كنولوجيات ةصدددددددددول  و ديمقراطية في الةر ددددددددداء  والمناطف    الفجوم ال كنولوجية بين المجموعات والبلدان
وإقليميدة وعدالميدة تهددف ةلى جلد  ال كنولوجيدا  الجدديددم  وينطون ذلدك على االل زام بوضدددددددددددددد  مبدادرات وطنيدة  

 ا تدري  المواطنين على ا  خدامها وكذت ال ي ال تملكها   الالزمة ةلى األماكن والجماعا

__________ 

   https://theelders.org/news/time-close-shaming-justice-gapانظر  (89)

-www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/covid-19/2020-06-18-Repliesانددظددر   ( 90) 

to-the-questionnaire-on-the-implications-of-COVID-19_urgent-issues.pdf    

(91) ACIJ y otros, “Acceso a la justicia en Latinoamérica”, pág. 9   

https://theelders.org/news/time-close-shaming-justice-gap
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/covid-19/2020-06-18-Replies-to-the-questionnaire-on-the-implications-of-COVID-19_urgent-issues.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/covid-19/2020-06-18-Replies-to-the-questionnaire-on-the-implications-of-COVID-19_urgent-issues.pdf
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 ال االفت اضيةفضاءالعمليال القضاحية وال -باء 

  نظام العدالة دددددددددير عمل عدم دول مبادرات تكنولوجية للحفاظ على ع مدت منذ بداية الجائحة  ا  -87
الفيديو ب عن طريف مكالمات للعمل عن بعد  الحضدددددددورية في الواليات الم حدم  علقي المرافعات المدددددددفوية ف

اال دد ما  قصددر جلأددات  ب لير ا من الو ددائل اإللك رونية  وفي عدد كبير من البلدان  صدددرت توجيهات   أو
ة  و دددددعي كندا والنرويج   ا ددددد خدام ال كنولوجيات  وم  الجائحي  مدددددجب و  ا ا ددددد عجالية  لى أك ر القضدددددائية ع

   ( 92) نطاق الو اطة عبر اإلن رني

بعت ذكرت عن بعد  و قضدائية ولد  معظم البلدان بالفعل منصدات رقمية لعقد جلأدات ا د ما   -88
   (93) القضددددائيينوظفين  لقضددددام والمفائدم لاإللك رونية لصددددات  على ا دددد خدام المن   تالبلدان أنها نظمي تدريبا

ند تقديم  ذا عن بعد  وعقضددائية إلجراء جلأددات ا دد ما  خاصددة  صددات ةلك رونية  من أ نمددئي  وفي البرازيل  
 الو ائل ال كنولوجية لعقد جلأات اال  ما  أ خدم ال قرير  كاني بلدان م ل موزامبيف ال تزال ت 

أمريكدا الالتينيدة  لم ت رجم عمليدات ال حدديدث ال كنولوجي ةلى زيدادم ةمكدانيدة الحصددددددددددددددول على وفي  -89
   (94) حضورية األنمطة ال   كل أو ج ل يف عدالة والقدرم على تحمل تكاليفها  وي ض  ذلك من تدابير تعل خدمات ال 

تعزيز يرمي ةلى  ةخطارا   2020فبراير  /الصدددددين  أصددددددرت محكمة المدددددع  العليا في شدددددباطوفي  -90
على جمي     ينبئي للمحاكمخطارلهذا اإل   ووفقا  19-كوفيد  وتنظيم ال قاضددددددددي عبر اإلن رني خالل جائحة

  اتزعان معبر اإلن رني وأن تقدم ال وجيه ألطراف الالمأددددد ويات أن تعزز بمدددددكل ا ددددد باقي أدوات ال قاضدددددي 
  ( 95) بمأن كيةية المماركة في  ذه اإلجراءات

  ه  فإن المديء األ دا ددي ت في حد ذا  من دون نواقص أن ا د خدام تكنولوجيات مخ لفة قد ال يكون وم   -91
القضدددائية  ي م توفير الوصدددول ةلى في العديد من الواليات ف   ( 96) عادال   ا  وجيات حكم ذه ال كنولت ي    و أن 

في    الجمهور وو دددائو اإلعالمحضدددور  عدم الأدددما  ب يطعن هم  و ي الئرفة االف راضدددية فقو لألطراف ومحامي 
    ( 97) دعاو  شفااية ال

لل فاعالت  و مئلقة رف اف راضددددية خاصددددة ومنفصددددلة ل يأددددير عقد اج ماعات قدمي ل      وفي ة دددد ونيا  - 92
نلندا  ال يجوز عقد جلأات اال  ما  ةال بموافقة أطراف الدعو   وفي النمأا  بين المحامين وموكليهم  وفي ف 

كيةية ضدددمان محاكمة عادلة بالو دددائل ال كنولوجية  واتبعي   لبي في نحي الأدددلطة القضدددائية  دددلطة تقديرية ل م  
 إلنأان   س أوروبا أو أحكام االتفاكية األوروبية لحقوق ا بلدان أخر   م ل مقدونيا الممالية  قواعد مجل 

المقرر على نحو ما ذكر    ليبقى ةلى النظم القضددددددائيةقد وصددددددل  العديد من  ذه األدوات ما دام و  -93
وثر على اإلجراءات القددانونيددة ي ال    تحددديددد النهج وم طلبدداتدده ح ى  من المهمفالجددائحددة     الخدداص في بدددايددة

    ( 98) ضائيةالواجبة والضمانات الق

__________ 

(92) Anna Nylund, “Civil Procedure in Norway and Covid-19: Some Observations”, en Civil Justice and 

Covid-19, Septentrio Reports, núm. 5 (2020), págs. 39 a 42   

 لواتيماال  وغيانا  والتةيا  ومقدونيا الممالية  و ندوراس   (93)

وACIJ y otros, “Acceso a la justicia en Latinoaméricaانددظددر   (94)  México Evalúa, “Guía de buenas”؛ 

prácticas en el uso de nuevas tecnologías para la impartición de justicia”, 2020   

 فانس للعدالة الدولية  ر  مركز  يروس  (95)

 Consejo de la Abogacía Europea, “CCBE concerns and propositions regarding the currentاندظدر   (96)

phase of reactivation of the justice system in the light of the COVID-19 crisis”, 6 de junio de 2020    

   28  الفقرم حقوق اإلنأانالمعنية بلجنة ل( 2007)32رقم العام ال عليف  (97)

    https://www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25816&LangID=Aانظر   ( 98) 

https://www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25816&LangID=A
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   19-قبل جائحةكوفيداع يادية  تأددددددد خدم فيها النظم اإللك رونية بصدددددددورم   لم تكنالدول ال ي  وفي  -94
 اتضدددددددمان  ومن دون تخطيو  ما يلزم من دون  من ال حول ال كنولوجي عند تأدددددددري   بل  عن ممددددددداكل كبيرم أ  

لجهاز القضدددددددائي ص الدول موارد ل زويد اي الجائحة الضدددددددوء على ضدددددددرورم تخصددددددد   يالوصدددددددول  وقد  دددددددلط
  ( 99) كاملبمكل ف اطر تكفل حقوق األ ال حول بطريقةالالزمة لهذا  بالمعدات

  تأارعي وتيرم تحديث الدول وإدماج تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت وتعمقي ن يجة موما  عو  -95
ت األمن الجائحة  على الرلم من أن  ذه العملية لم تصدددددددداحبها ةجراءات مماثلة في وضدددددددد  بروتوكوال هلهذ

 النظم  في  ذا المجال  شددديئا    كمددد  عنهاتكون مواطن الضدددع  ال ي ت  الرقمي وحماية الخصدددوصدددية  وقد
 يعرض ا  قالل القضاء للخطر 

ب عدديدل  دددددددددددددديدا دددددددددددددداتهدا الم علقدة    ( 100) أمريكدا الالتينيدة  قدام عددد كبير من النظم القضددددددددددددددائيدةوفي   -96
بصورم موحدم في الواليات القضائية لكل    نى توزيعهادون أن ي أمن ب كنولوجيات المعلومات واالتصاالت   

 دددددد خدام ابروتوكوالت أمن   ن في وضدددددد  تدابير ألمن المعلومات الرقمية و/أوي بلد ددددددو  قدم  ولم ي      بلدبلد  
ضددددعي  افة ةلى ذلك  وإضدددد    ( 101) تكنولوجيات المعلومات واالتصدددداالت دم نظم المأدددداع  الحماية   تبروتوكوالو 

قدم في وضدددد  ت وأ حرز   نرقم  مالج هاد القضددددائي ةلى االالمحجوب الهوية وصددددول  لمعلومات القضددددائية والل
 قيود ا  خدام البيانات الحأا ة 

ن    والحاجة ةلى تججهة بين ضددددمانات األمن والخصددددوصددددية  من  يج  أن تحقف النظم توازنا  و  -97
ال كنولوجيددا    من وجهددة نظرمن دون موجدد   مددددددددددددددكليددة أو تقييددديددة  المددة أو  اصددددددددددددددر مفرطددة الفرض ةجراءات  

أضددددددددددددع   ين ةزاء  ذا طاب  وآثار تمييزي  أخر   ومن شددددددددددددأن  ذه األخيرم أن تقيم حاجزا  جهة   المطلوبة  من
    ( 102) الفئات الأكانية وأك ر ا عزلة

 االستنتاجال -سادساا  

في ك ير ذاتها أو يرتبطون بها  حياتهم     نظم العدالة ن مون ةلىي عديدون  دف  أشدددخاص شدددجعان   -98
من واحد   الخاص بكل واحد   المقرر  وتفان أثناء الجائحة  ويمديدنزا ة ن  لمواصدلة أداء واجباتهم ب من األحيا
   هح راموا همماعر تضامن عن   قاربهم وأصدقائهم المقربينألهم و عرب ل  وي شخاص والء األ

 عملها ددير العدالة في ضددربي  وقد   لير مأددبوق ةن أثر الجائحة على المو ددأددات والمج معات  -99
 ددير  من خالل ال هديدات أو الهجمات على      من خالل القيود المفروضددة على الوصددول ةليها  وأحيانا  ذاته

 المحامين على وظيفة عملها و 

القدرات المو أية تطوير    ومن شأن ما  لجائحةن   صدمو أات فعالة جزء أ ا ي من الووجود   -100
في مجال  أاءلة أن يأاعدا على تحقيف ن ائج أفضل  المفااية والممأ أة  ونظم لمن  الفأاد و و ائل  ووجود  

يدة  ماأل  من  دذه األزمدة  منأقويداء ولدذلدك  ومن أجدل الخروج   برم ده تعود بدالنف  على المج م   الصددددددددددددددحدة  
الفأداد وتهديداته   دواء في اال د جابة القصديرم األجل أو في مرحلة االن عاع  م  ال صددن لمخاطر  بمكان  

  ( 103) وتمئيل نظم ةقامة العدل ال ركيز بوجه خاص على عمل

__________ 

(99) Comisión Internacional de Juristas, “The Impact of Anti-COVID-19 Pandemic Measures on Access 

to Justice in Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Ukraine and Uzbekistan”, párr. 40   

  ندوراس ذلك  و لم تفعل نيكارالوا  (100)

(101) ACIJ y otros, “Acceso a la justicia en Latinoamérica”, pág. 9   

    2020  المبادئ ال وجيهية     حمايدة وتعدزيدز الحدف في حدريدة ال عبيدر دور المكلفين بأدوار قضائية في  : 19- كوفيد     يونأكو انظر ال  ( 102) 

بار ال قارير ال ي أعد ا المقرر خاص بمددددددددأن    وفي  ذا الصدددددددددد  يج  أن توخذ في االع A/67/305و  A/HRC/44/47انظر   (103)
  الفأاد في المجال القضائي 
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ةلى أدت ةليه   االج ماعي على عمل المحاكم وأدت ايما باعد  والعزل وال  فصدددلوقد أثرت تدابير ال -101
ة اإلجرائية وتوفير خدمات المأدددددددددددداعدم القانونية  وفي حاالت قليلة  الزمني جال  ل اآلي تأخير اإلجراءات وتعط

معظم النظم كن  وف ال قييدية  خدمة عامة أ ددددددددددا ددددددددددية  ولم ت   اع بر  ددددددددددير العدالة  في ظل  ذه الظر جدا  
 لهذه الحاالت ولم ت لف موارد الميزانية اال   نائية الالزمة مأ عدم القانونية  

  ويج  أن ت ا  لألفراد القانون الدولي لحقوق اإلنأدددددددددددددان  ددددددددددددداريا   وخالل حاالت الطوارئ  يظل -102
ي  طعن ف قضدددائية عادلة وفعالة  بما في ذلك القدرم على ال  ةمكانية الحصدددول على ممدددورم قانونية وإجراءات

حداالت  تمدديدد   وأكدان إللالق المحداكم   قدد   و ءحداالت اال دددددددددددددد  نداعالندات  قدانونيدة ال ددابير الم خدذم ن يجدة إل
 أو تعليف المحاكمات أثر  لبي على الحقوق األ ا ية    قضائية وامر الاألعدم تنفيذ    وأز الموقي  االح جا

  ةلى أشددددددددكال مخ لفة من الحرمان من ةعامة  ونظم العدالة خاصدددددددد   ثر المو ددددددددأدددددددداتأت أد   وقد  -103
ائلة في العن  الزيادم الهتعبر عنه   الذن انيوالقلف بوجه خاص العن  الجنأددددددددددددد جز  العدالة  ومما ي ير ال

م  ية  و من ال دابير ال قييد ا  ولير أماكن العزل  المنزلي ضدددددد النأددددداء واألطفال في ةطار الحجر الصدددددحي و 
طفال  خاصدددة يمكن أن تلجأ ةليها النأددداء أو األ دددبل ان صددداف ونفذت ةجراءات و وضدددعي أن بعت البلدان 

 كااية   فإنها لم تكن  ضرربال هديد أو ال  ن معرو ي  ممن  وإناثا   ذكورا  

في الأدددجون على حقوق اإلنأدددان في جمي  الظروف  ولكنه خطير بمدددكل خاص  ك ظاظ  يوثر اال و  - 104
 خطر العدو  بين األشخاص المحرومين من الحرية وموظفي الأجون بمكل  ائل  زيد ةذ ي ئحة  في  ياق الجا 

الأدددددددابف للمحاكمة    نظام االح جاز ر ن لمح جزين  عالية من ا نأدددددددبة توجد  بلدان   من ال   يد عد وفي ال  - 105
 ي الأجون  على الظروف الصحية للمح جزين ف   خطيرا    مما يأهم دون دا  في اك ظاظ الأجون ويوثر تأثيرا  

في مجدال العددالدة   من محيو العمدل عنصددددددددددددددرين دائمين  ةلى  االب كدار والعمدل عن بعدد وقدد تحول  -106
على المددددلل القضددددائي  ةيجابيا   نونية ردا  وكان ا دددد خدام الو ددددائل االف راضددددية في  ددددلأددددلة من اإلجراءات القا

 الوا   االن مار   

الة  واإلجراءات القانونية الواجبة  والضددمانات و ناص تأدداتالت بمددأن ضددمانات الوصددول ةلى العد -107
 أنيعني   صدددميمها لالج ماعات االف راضدددية  ف   المعلوماتي عن بعد القضدددائية في ا ددد خدام أدوات االتصدددال

 جم ت  الخبراء ال ي ةفادات  ت أثر في بعت األحيان  أو أن شددددددددددهادات أو  موكله قد  و محامي الأددددددددددرية بين ال
  عليها ري  أث ن عرضة للقد تكو ف راضية االو ائل الب 

تصدددددددددال وبعت أدوات اال  ن رنيالفجوم الرقمية  والصدددددددددعوبات في الوصدددددددددول ةلى اإلوتصدددددددددع     -108
    ذه الظروف م ل  وفيةلى النظام القضدددائي    الوصدددولتحقيف اإلنصددداف في الم احة  عن بعد    معلوماتيال

مخذولين على نحو عندما ي طل  م أنفأدددددددددددددده  الك ير من الناس  بمن فيهم العاملون في مهنة المحامام وجد  
  ضمانهاحماية الحقوق أو األمر 

  التوصيال -سابعاا  

 نسااااو  عدالة مسااااتقلة، وق ب ا محساااان  ن رفالة الوصااااول إلى العدالة، و الدولة مساااا ولة ع -109
 الناك. ويلزم توفو  موارد إضافية في الموزانية ل ذا الغ ف.

أسااااساااوون في ساااياقال  مو فون ة أسااااساااية، ومو فو ا  وينبغي اعتبار إقامة العدل خدمة عام -110
 عمليال التطعيم.في الجاححة، بما في ذلك 

أسااااساااية لحماية  رروزةألن  يشاااكل  بعناية  تدقوق  لويجب أن يخضاااع تعلوق النشااااا القضااااحي ل -111
حقوق اإلنسااان. وأق قوود على النشاااا القضاااحي يجب أن تحت م مبادئ الشاا عية والتناسااب وأن تكون  

 في مجتمع ديمق اطي. الصالح العاممتطلبال ورية لض  
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وينبغي للادول أن تتخاذ التادابو  الالزمة إلعطااء األولوية لالهتماام بالحااالل اإلج امياة التي ازدادل   - 112
والعنف المنزلي والفسااااااد.    اني خالل الجاححة. وينبغي الت روز بوج  خاص على العنف الجنسااااا  هاحلة زيادة  

 . اني ورعايت م وساحل وقاية ضحايا العنف المنزلي والعنف الجنس الدول إلى تعزيز    دعو المق ر الخاص ي و 

 شااافافة وأن  خدمال العدالة شاااود  لتالتي قد تلزم   تقليص ت ايم القضااااياوينبغي أن تكون خطط  -113
 منة الستقالل القضاء وحقوق اإلنسان.اتحت م المعايو  الض

ت ميش الفئال  لتفادق  لعدالة،  على الوصاااااول إلى ا  التصااااادق بحزم للقوود المف وضاااااةنبغي وي -114
 "نخبوية" العدالة.الدخول بذلك إلى و  االجتماعية األيث  ح ماناا 

لساااااد الفجوة ال قمية التي ت ي  على إمكانية م ة  لبلدان أن تتخذ تدابو  عاجلة ومساااااتنبغي لوي -115
إمكانية الحصااااول على  ال امية إلى الوصااااول إلى العدالة وتولد االسااااتبعاد. وينبغي اسااااتكشااااا  التدابو   

تساااا يع  ا وضااااع سااااياسااااال لتشااااجيع  ورذالتكنولوجية أيث  م ونة،    للوساااااحللملكية الفك ية  ااسااااتخدام  
 االستثمار في هذا المجال.

 اإلنت نا   إلىتعميم الوصاااااااااول السااااااااايااسااااااااااال المالحماة لتحقوق  ن ض بادول أن توينبغي للا -116
والفعال إلى العدالة عن    حقيقيال قمية وتضاااامن الوصااااول ال  المعلومال التي تسااااد الفجوةل  تكنولوجياو 

التدريب المناساب. وينبغي النر  في ورذا  والمعدال المناسابة،    الب امجيالإتاحة ط يق ضامان االتصاال و 
 إعالمية ميس ة ومتمايزة للفئال الضعيفة.وضع مواد 

حت ام خصااااااوصااااااية المعلومال  وينبغي أن تكفل الوساااااااحل التكنولوجية لتوفو  خدمال العدالة ا -117
فحص  و   ،والمسااعدة القانونية  ،اصاة صاون الحق في الدفا ما ل  أهمية خالم سالة وسا يت ا وأمن ا. وم

والمحامي  مورل  ضامان خصاوصاية التفاعالل بون الينبغي و وعدم التع ف لتثخو ال ال مب ر ل ا.  األدلة،  
 بشكل صارم. 

الساااااااابقة للمحايمة  مان أال تطبق عمليال االحتجاز  وينبغي للدول أن تتخذ تدابو  فعالة لضااااااا -118
المساااااا ولة أن  ج زة  والعتبارال معونة. وينبغي لأل  بالج احم الخطو ة جداا خاصااااااة  بط يقة اسااااااتثناحية و  إال

 شخاص المسجونون ألسباب سياسية أو جنح أو الذين قضوا معرم مدة عقوبت م.تستع ف حالة األ

ل  عمل ا وتخطط ساااو   تكيف أن  مل،  اربشاااكل  ئنا  أنشاااطت ا  عند اسااات،  نرم العدالةوينبغي ل -119
عن تغو  نمط   أعباء العمل الجديدة الناشااااائة  أيضااااااا و ، بل  فحساااااب  التثخو ال المت ايمة  ياعبشاااااكل ال ي  

كون لدى المحايم موارد  تأن ال غنى عن  أيناء الجاححة. و    ل  القانونية التي    بعض الساااااااالوريال غو 
 لى نحو سليم.يافية لضمان إقامة العدل ع

 مشاااااااكلةفقط على أن ا    ليس  19-روفود ا  فو  وينبغي للدول أن تنر  في الحالة التي تسااااااابب -120
عمل ا  سااو   عامة تكفل اسااتقاللية نرم العدالة و   أن ا ف صااة العتماد سااياسااالعلى   يضاااا وإنما أة، خطو  

 م حقوق اإلنسااااان.  تيحإلى العدالة في إطار ن ج ي اعي نو  الجنس و سااااكان  بفعالية وتيساااا  وصااااول ال
سااية بشااثن  وينبغي أن تساات شااد الدول ل ذا الغ ف بالمعاهدال الدولية لحقوق اإلنسااان، والمبادئ األسااا

(، 1990أعضاء النيابة العامة ف  (، والمبادئ التوجو ية المتعلقة بدور1985ف  استقالل السلطة القضاحية
 (.1990األساسية بشثن دور المحامون ف والمبادئ
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  Anexo 

  Listado de respuestas (a 18 de marzo de 2021) 

1. Albania 

2. Andorra  

3. Argelia 

4. Arabia Saudita 

5. Argentina 

6. Armenia 

7. Austria 

8. Bolivia (Estado Plurinacional de) 

9. Bosnia y Herzegovina 

10. Brasil 

11. Brunei Darussalam 

12. Chile 

13. Croacia 

14. Ecuador  

15. Eslovenia 

16. Estados Unidos de América   

17. Estonia  

18. Federación de Rusia 

19. Fiji 

20. Finlandia  

21. Georgia  

22. Grecia  

23. Guatemala  

24. Guyana  

25. Honduras  

26. Hungría  

27. Irlanda  

28. Italia  

29. Kazajstán  

30. Kirguistán  

31. Letonia  

32. Líbano  

33. Macedonia del Norte 

34. Malasia  

35. Maldivas 

36. Malta   
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37. Maruecos  

38. Mozambique  

39. Qatar  

40. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte  

41. República Árabe Siria 

42. República de Moldova 

43. Rumania   

44. Rwanda   

45. Singapur 

46. Sudáfrica 

47. Suecia  

48. Turquía  

49. Macao (China) 

  Asociaciones de Magistrados 

50. Association of Brazilian Magistrates 

51. Association of European Administrative Judges (Alemania, Austria, 

Croacia,Eslovenia,  Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido)  

52. Association of judges in Finland/Association of Finnish lawyers  

53. Association of judges of the Republic of Armenia  

54.  Cyprus Judges Association 

55. German judges’ association 

56. Judges’ association of Serbia  

57. Latvian association of judges 

58. Asociación Profesional de la Magistratura (España) 

59. Swedish judges association  

60. Union of judges of the Republic of Kazakhstan 

  Organizaciones de la sociedad civil 

61. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México  

62. International Bar Association, Human Rights Institute 

63. Comisión Internacional de Juristas 

64. Maat Foundation for Peace, Development and Human Rights (Oriente Medio) 

65. Network of Chinese Human Rights Defenders  

66. Partners for Transparency (Turquía) 

67. Women’s Link Worldwide  

68. Cyrus R. Vance Center for International Justice 

69. Castan Center for Human Rights Law 

  Organizaciones intergubernamentales 

70. Tribunal Supremo del Caribe Oriental 

71. Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos  
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72. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

73. Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia) 
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