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 جائحة الزمن  العدالة

العدالة للجميع وحالة  -إحاطة أولى ورقة 

 ة العامةالصح   طوارئ

 المؤلفون الرئيسيون:

 مركز التعاون الدولي ب، ، زميل أول ديفيد ستيفن

 ، مركز التعاون الدولي "العدالة"مسارات من أجل  ، مدير برنامجمايك دي النجن

 ( HiiL، الرئيس التنفيذي لمعهد الهاي لإلبتكار القانوني )مولرسام 

 ، كاتب مستقل وباحث ومستشار مارك ويستون

 المؤلفون المشاركون 

عبد هللا الماجد، أبيجيل موي، أدنا كراميش أوتس، أدريان دي جيوفاني، أليخاندرو بونس، أليسا جيمينيز، أليسون  

جيبسون، أنتوني تريولو، أريانا ليبي، كوكو المرز، دييغو غارسيا سايان، جوردجي دجوردفيتش، إدي هارتمان،  -ماينارد

إليزابيث أندرسن، هادفيلد، جوستافو ماورينو، هاني ميجالي، جيني كلوجمان، جنيفر ديفيدسون، خوان بوتيرو، كلثوم  

يا زامور، ليوني كولينير، ليف توريس، مها جويد ، مامادو  كنو، كارينا جيرالش، كريستين هوب، كريستينا سيميون، ل

كوناتي، ماريا نيستدت، مارك بير، ماثيو بورنيت، ماثيو هارمان، مايكل وارين، بابلو دي جريف، بيج آرثر، بيتر تشابمان،  

يون، ستايسي  ه -راشيل لوك، رودري ويليامز، سابرينا ماهتاني، صالح البشير، سارة حسين، سارة لونج، سونغ سان  

 كرام، سمية إسالم، تاتيانا تيبلوفا، تاد بيكوني، تريفر فارو، زازا نامورادزي. 

 المستشارون 

 آبارنا باسنات، *كاتي طومسون، *ماريك ويردا، **ماريان بيترز**  

 يكس إيفانز الذي ساعد فيي وضع إطار لهذا التقريرأل الشكر موصول الى السيد

 ، بما في ذلك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو الدول األعضاء في األمم المتحدة. مثل بالضرورة وجهات نظر األمم المتحدة * اآلراء المعرب عنها ال ت

 * تم إعداد هذه الورقة بدعم من وزارة الخارجية الهولندية. *

ات النظر الرسمية لهولنداآلراء المعبر عنها ال تعكس بالضرورة وجها
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 تمهيد  

سبوقة ولم تفاقم أزمة  حالة طوارئ عالمية غير م (19  -المستجّد )كوفيد   كورونا جائحة فيروس  أنشأت

ه الجهات الفاعلة في مجال العدالة  تواجحيث  أزمة حقوق إنسان.    إلى  أفضت كذلك  ، بلصحية فحسب

فمن  .  رامية لمنع انتشار العدوى   تدابير جديدةوصياغة وتنفيذ   رتصوّ وضع    في سياق  مسؤوليات جسيمة

، في الوقت  إلى تقويض الثقةأن تؤّدي  حقوق اإلنسان  لانتهاكات    حدوث   طر اخمالتدابير التي تزيد من    شأن

 .لحفاظ على ثقة الجمهوراإلى أحوج ما يكون  الجهاز القضائيفيه  عدّ الذي ي  

في معركة احتواء  العدالة على خط المواجهة  مجال  نظمة العدالة والعاملين في  دخلت أفي كّل األحوال،  

كبر  قدرة  لمجتمعات  تعاطينا بالشكل الصحيح مع األزمة، فستكون لإذا  ف .  هذه الجائحة على التصّدي  أ

.  والتعافي  عادي ى نسقها الالحياة ال ى وضع أسس عودة  سيؤدي ذلك إل و .  منصفةة وفعال  لوباء بصورةل

 .مبرربال  لقون حتفهمالقول بأن الناس سيالمبالغة  ، فليس من قبيلإذا فشلناأما 

العمل المعنية بالعدالة أن    مجموعة، الحظت  في العام الماضيالذي صدر    " العدالة للجميع"في تقرير  

تعاني من  التي  شة  المهمّ   شرائحال  عدّ تها.  حلّ   يتعذر عليهم   مليار شخص يعانون من مشكلة قضائية  1.5

القضائي المرفق  الجائحة    ضعف خدمات  وقوع  قبل  إلى جانب  – حتى  للمخاطر  الفئات    األكثر عرضة 

المشاكل التي ة دّ حزيادة في والتي تعتري مجال العدالة، فجوة التوسيع  ب الوباء في تسبّ وقد ضعيفة. ال

 .للوباء العدالة على االستجابة  قطاع في الفاعلينقدرة تقليص العديد من الناس و  تواجه
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األولويات األكثر إلحاًحا    -   "ة العامةالصحّ طوارئ  " وحالة  العدالة للجميع"  – هذه  اإلحاطة    ورقة تناقش  

  ة عاجلاتخاذ إجراءات  تستدعي    لقادة العدالة وتقترح سبع مجاالت   الوبائية   التي تطرحها حالة الطوارئ 

إحاطة ثانية لتغطية الدور الذي  ورقة  . وسيتبع ذلك قريباً  عدوى الب  االصابةحاالت    انتشار  استمرار  مع

 .واألمل في عالم أفضل الحم ، وفي بناء التتعافي االقتصادي تلعبه العدالة في األزمة االقتصادية وال

لوباء.  ل  التصّدي جهود    ؤازرة لمالناس    تداعى، حيث  واسع النطاقعالمًيا    جهدا ، نشهد  وفي قطاع الصحة

كذلك مشاركة  ، وعالج ولقاح   لتطويرالرامية    ةالعالمي  عاون الدولي غير المسبوق، والحملة وهذا يشمل الت

 .ضّد الجائحة في حربهم منها  والتعلم عاملين في مجال الصحة فة بين الالدولية المكثّ  الخبرات

دعوة للعمل    فهي  فقط،  البداية  سوى لكنها ليست  و،  مشتركاجهًدا    هذه كذلكورقة اإلحاطة  وتعكس  

 طارئ الضغط  الالواقعة تحت  ساعدة البلدان  من أجل مفي مسعى لحشد الدعم  العدالة    هة ألوساط موجّ 

 . معالجة الوضع في للجائحة 

أو    –العدالة    رساء إل  سعىشخص يندعو كل   المحلي؛  أو  الوطني  أو  العالمي  من جانب  على الصعيد 

للعمل سويًا    - المجتمع المدني أو منظمات المجتمع المحلي أو في القطاع الخاص  صلب  الحكومة أو  

،  ال الضيم أي شكل من أشك، ومنع حدوث الوباء  بالعدالة التي قد تنشأ بسبب صلةلحل المشاكل المت

 .هممجتمعاتهم الكامل في اقتصادات بلدانهم ودورب تمكين الناس من القيامالة لالعد منصة واستخدام

 

 هاند  ن ووجيرو                 ويلي موتونغا                            هينا جيالني   

 

 

الحكماء   أعضاء  أحد  المستقلينعضو في مجموهينا جيالني هي  العالميين  القادة  نيلسون مانديال   ّسسهاأالتي    وعة 

في رئاسة   تشارك ، وية باكستان ذات أصولحقوق اإلنسان سالم وحقوق اإلنسان. وهي محامية تعمل من أجل الالتي و

 . " من أجل مجتمعات مسالمة وعادلة وشاملة  "مسارات شبكة المعنية بالعدالة ضمن عملمجموعة ال

وهو بصدد .2016-2011هو رئيس القضاة ورئيس المحكمة العليا بجمهورية كينيا في الفترة الممتدة بين    ويلي موتونغا

برلمان الكيني. وهو أيًضا أحد  صادر عن ال  مرسومؤسسة عمومية بمقتضى  كم مكتب رئيس القضاة السابقتأسيس  

 . فريق قيادة العدالةلاألعضاء المؤّسسين 

كليفورد تشانس  ومعهد شركة    كونت.  (Clifford Chance) عالمي لكليفورد تشانس  رئيسي  شريكجيرون ووهاند هو  

كة ح( HiiLالهاي لإلبتكار القانوني )  .فريقياقارة ا ، مع التركيز بشكل خاص على ول ابتكار العدالة على نطاق واسعشرا
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 الرسائل الرئيسية

 :متعددةحالة طوارئ عالمية ذات أبعاد  19-كوفيد جائحة تأحدث

الاأل  تسببت  بالزمة  العامةصح  متعلقة  بفي    ة  إصابات    مختلف في    وفايات  المرضحصول موجة 

 .البلدان

االقتصادية  أضرّت  بو  والمالية  األزمة  األ  التشغيلالمتعلقة  الفئات  خاصة    شخاصبمليارات  من 

 .المحرومةأو  هّشةال

بإحداث  ت    ةوالثقافي  ةواالجتماعي  ةالسياسي  االضطرابات  أن نبأ  ويمكن  المجتمعات  في  تغييرات 

لهاؤدت وسيكون  األمن،  وانعدام  العنف  تفاقم  إلى  والمتأثرة   مضاعفاتها  ي  الهشة  البلدان  في 

 .التي تشهد استقراراالبلدان  حتى بالصراعات و

العديد  أمامها  ، لكن  تداعياته األكثر سوءاوفي تخفيف   19-كوفيدالستجابة لوباء  دور حيوي في انظمة العدالة  أل

 العمل بفعالية.  ريد لهاإذا أ التي يتعين معالجتها من التحديات

 العدالة المتعل ق بي تحد  ال

بالطوارئ على عجل المتعلقة  والتوجيهات  والتراتيب  والقوانين  القرارات  وبالتالي تتخذ  الحجر     تدابير فإن    . 

الجريمة والعنف القائم على نوع الجنس  وانتشار  انعدام األمن متزايدة تؤدي الى مخاطر قد تستتبع الشامل 

تشديد قبضتها  من أجل جديدة قيود لجأ الحكومات لفرض قد تإذ  حقوق اإلنسان.وانتهاك لوالعنف المنزلي 

السلطة الشعب  على  عامة  يجعل  االنتهاكات    عرضة  مما  العدالة  في   الفاعلون  مارسهاي  ي تال لخطر   أجهزة 

 .تحت ضغط الوقت تلك التدابير تنفيذعليهم  المحمول 

فقدان الوظائف   يؤديحيث . مرفق العدالةكاهل على الملقاة  األعباءزيد اآلثار االقتصادية للوباء تويتوّقع أن 

الديون، وفقدان الرعاية    تفاقمعمليات اإلخالء و   ، وارتفاع جسدية والنفسيةالصحة ال  ترّديوإغالق الشركات إلى  

 .الخدماتغيرها من الصحية أو 

ذلك،   على  المهاجرون  يعالوة  وال  والمحتجزونواجه  والفئات  واألطفال  مخاطر    شرائحوالنساء  المهمشة 

كثر عرضة للخطر. قد تالوباء  يجعلهم  و   من انعدام العدالةمتزايدة   عندما  حالة من عدم االستقرار  الدول    عرفأ

الصحية منظومتها  اقتصاداتهاأل  هاومؤسسات  والقضائية  تستنزف  وتنهار  التقدم    بنسف يهدد  مّما    ا خرى 

 2030.1العدالة للجميع في خطة التنمية المستدامة لعام  الحاصل من حيث إتاحة

  أن   فتعطيل سير المرفق القضائي مرّدهاالستجابة الفعالة.  قدرة العدالة على    الوباءيعيق األثر المترتب عن  

عرضة لإلصابة   يكونونالجائحة في التعامل مع خط المواجهة  في  بسبب تواجدهمالعاملين في مجال العدالة 

 .أخذ إجازة من العمل على  الذين أجبروا متزايدة من األشخاصالعداد ضف إلى ذاك األ ،بالعدوى
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أال تمنعنا    نبغي ي  ،العالم  يواجهها فإن خطورة التهديدات التي    المتحدة،األمين العام لألمم  ، كما ذكّرنا  ولكن

 2." العامة العالمية  لسلع اتوفير  الخدمات العامة الحيوية و إنشاء  لالستثمار في    الفارقةحظة  للا"هذه  من اغتنام  

 استجابة قضائية فعالة 

كثر من أي وقت مضى إلى مقاربات للعدالة   فهي    يكون محورها االنسان هناك حاجة أ

الوباء على المؤسسات والتأثيرات    تداعياتمن شأنها أن تساعد المجتمعات على إدارة  

 .االجتماعية واالقتصادية

ب   إن من  اإللتزام  للجميع  على العدالة  يساعد  أن  اال  تالفي   شأنه  من  الذي    قصاءالمزيد 

عزز التزامنا بحقوق اإلنسان، بما ي  فهذا االلتزام، من شأنه أنالفئات المهمشة.    ض لهتتعّر 

الحصول  وفرد  لكلّ متكافئة اقتصادية فرص  إتاحة ، وقدرتنا على في ذلك الحق في الصحة

 .على الحماية االجتماعية والخدمات العامة

 قادة العدالة من أجل: قبل عاجلة منتخاذ اجراءات هناك حاجة إلى إ

التدابير الجديدة   إخضاعمن خالل  وذلك  ،  التطبيق العادل للتدابير االستعجالية 

مستقل   و لتدقيق  السياسيين،  القادة  للشرائح ومساءلة  ضمانات  توفير 

كة العدالة  مجال  ، وتشجيع ودعم الجهات الفاعلة في  المعرّضة للخطر إلقامة شرا

 حقوق اإلنسان.  مراعاةو شرائحتلك المع 

األ  العنف،   فرادحماية  الوذلك    من  استهداف  التي    مناطقمن خالل  الساخنة 

األمن انعدام  حالة  فيها  والتوتتنامى  القانونية  المساعدة  في  واالستثمار    عية ، 

المعاملة،  لضحايا    ةاالستباقي ألشخاص  ل  مخّصصة آمنة    فضاءات  تهيئةو سوء 

 .سرينوع الجنس والعنف األ المعرضين لخطر العنف القائم على 

الناس  من خالل المؤسسات التي تصغي إلى مشاكل  ،جعل األشخاص شركاء 

ذات الطبيعة القضائية ومحاسبة القادة السياسيين، ومن خالل العمل مع قادة  

الفاعلة على   والجهات  المحلي  المظالم    الشعبيي مستوى  الالمجتمع  لمعالجة 

 . للناس  ة اليوميةوالحد من تأثير الجائحة على الحيا

، واالفراج  الخدمات الضروريةاالبقاء فقط على ، من خالل على أجهزة العدالة العبء  فتخفي 

السجناء حيثما أمكن ذلك، واالمتناع عن اعتقال األشخاص بتهم بسيطة، ومنع عمليات   عن

 .القضايا المدنية التي ال تحمل صفة االستعجال  إرجاء النظر في اإلخالء، و

التطبيق العادل للتدابير 

 االستعجالية 
 

 العنفحماية الناس من 
 

 جعل األشخاص شركاء
 

تقليل الطلب على أنظمة  

 العدالة
 

 زيادة التجديد والعمل الذكي 
 

حماية أفراد القوة العاملة في  

 قطاع العدالة 
 

االستعداد للمراحل القادمة  

 الحتواء المرض 
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اإلنترنت أو عبر الهاتف بدالً من  ، من خالل الفصل في القضايا عبر  زيادة التجديد والعمل الذكي 

  الجهات المعنية بتحقيق غيرها من  و، ومن خالل دعم المستوى القاعدي لمنظومة العدالة  المحكمة

 . افتراضيةخدمات  سداءالعدالة إل

العدالة  قطاع  في  العاملة  القوة  على  حماية  ومساعدتهم  وحماية صحتهم،  رأس ،  على    وضعهم 

،  ، وحمايتهم من العنفالدعم لهمتقديم  ، وإسداء المشورة و إجراء االختبارات  األولويات في برامج

 .الوظيفيةوالتأكد من حصولهم على رواتبهم واحترام حقوقهم 

جراء  استراتيجيات جديدة للمراقبة واوضع  ، من خالل  القادمة الحتواء المرض  مراحللستعداد لاال 

على    اتقدرة المؤسس  دعيم، وت، ومراقبة تنفيذهااإلنسان معايير حقوق    تضمن مراعاة  ات الختبارا

 العدالة واالستجابة لها. المتعلقة بقطاع الناشئة مشاكل التحديد 

على قادة العدالة    لزاما  كانولتحقيق النجاعة،  كسرعة البرق    تسارعت وتيرتهاالتي    هذه األزمة  وعلى ضوء

وكذلك  ،  على قطاع العدالة  ستجابة لتداعياته واال  19  -  البيانات واألدلة ذات الصلة بمرض كوفيد إلى   النفاذ

تحول دون تحقيق وإزالة العقبات التي    فوجب تعزيز درجة المرونة.  آثاره  معالجة السبل لأفضل    النفاذ الى 

 مختلف الجهات الفاعلة في جهاز العدالة. جهود وتسخير، األوضاع الجديدة، ومواءمة التمويل مع االبتكار

ايمكن   يدعم  التحديات  أن  حول  بحوث  إعداد  خالل  من  والمحلية  الوطنية  اإلجراءات  العالم  في  لشركاء 

،  نترنتاإلشبكة  عبر    انونيةصة إلسداء خدمات مرفق العدالة والمساعدة الق المستجّدة، ونشر نماذج مخّص 

بشبكة  إنشاء  و االمعنية  مشاكل  ل  ياتستراتيجوضع  سياق  المتقاضينمعالجة  الوبائي   في  الظرف  ، هذا 

  إنشاء، ويات، وتقديم المشورة االستراتيجية ودعم البرمجشحيحةال  مواردذات الواالستثمار في أنظمة العدالة  

 3منتدى افتراضي لتبادل الخبرات والتعلم بين قادة العدالة.

لبناء  ركيزة  ر جهود االستجابة  لتسليط الظلم، يمكن أن توفّ   افي الوقت الذي يشكل فيه الوباء مصدرا متزايد

كثر عدالة. المجتمعات من تعزيز    نسيمكّ   مواطنااللتزام بالعدالة التي محورها التجديد  ن  إذ أ  مجتمعات أ

   التعافي.االنطالقة و تحقيق من  نهامكّ سس التي تاأل

 موقع األمم المتحدة للصور/ ماركو كاسترو 
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 المقدمة

للجميع  العدالة  تقرير  أجل  ،  في  من  "مسارات  شبكة  ضمن  بالعدالة  المعنية  العمل  مجموعة  وضعت 

بذل الجهد الدؤوب لتمكين مليارات البشر  و  طلعاتالتّ ل  يتحو مجتمعات مسالمة وعادلة وشاملة" رؤية ل 

 4.الوصول إلى العدالةمن 

، لمّتصلة بمرفق العدالةمشاكل االحل    مواطن في محوره اليكون  للعدالة  إلى اتباع نهج  العمل    ودعت مجموعة

وي  إيقاع  يمنع و  لخلق فرص    رتكز على الظلم،  الرسمية  الرسمية وغير  العدالة  المشاركة  نظم  تتيح للناس 

 ومجتمعاتهم.  الكاملة في اقتصادات بلدانهم

عالم   الوم    فتاك  وباء  اجتاحهفي  تلجأ وتيرةتسارع  قيودالحكومات    ،  فرض  غير    الى 

اليومية الحياة  على  لجهاز.  لمواطنيها  مسبوقة  تتوجّه  قواعد    وهي  لوضع  العدالة 

الناشئة عن هذه   خالفاتالنزاعات وال  منبر لفصل  بمثابةكون  ن توأ  وإنفاذها  جديدة

 . المستحدثة القواعد

  مسؤوليات غير مسبوقة،الجهات الفاعلة والنظم القضائية  تحميل    يقع   ، وتبعا لذلك

تأثير  التنفيذها  طريقة  و   المنوطة بها   تفسير هذه المسؤوليات   كون لكيفيةسي غير أنه  

حيثحاسم  ال واستدام  من  وعدالة  شرعية  يبديها  ستجابة  االة  مجتمع التي  كل 

 :للجائحة

  مشاكل مليار شخص    1.5، كان لدى  في التفشي   قبل أن يبدأ مرض فيروس كورونا المستجد 

 5. جنائي أو المدني أو اإلداريال القضاء  في مادةسواء عالقة 

ال  هذا  الوباء  تزايد  قصور  يعمق  مع  العدالة،  المادة  قضايا  الفي  والجنائية  في  واإلدارية  المدنية 

 .األشخاص على حركةالمفروضة فقدان الوظائف والقيود بالتوازي مع 

ي  الوقت نفسه،  العدالة على    في الوباء    تسببفي  أنظمة  كل قدرة  اتلبية  تآ .  مواطنينلاحتياجات 

 الظلم.  الوقاية من وقوعتركيز على للحاجة ملحّة   وتبرز هنا

القادمة وإذا  ضغوط متزايدةتحت وطأة  المجتمعات    رزح ، ستفي األشهر  بها.  التنبؤ  السماح   ال يمكن    تّم 

كم  يؤدي ذلك ل، فسبالتزايد  على الناس  طالمسلّ   الظلم  وجهأل الضغوط التي سينتج عنها تزايد حاالت  ترا

 .الظلم

المفروضة  قيود  لالتنفيذ العادل والمتناسب ل  في   محوره المواطن الذي  العدالة  نهج  يمكن االسترشاد ب  هإال أن

الصحية الطوارئ  حالة  يمكنبسبب  نفسه  اآلن  وفي  الحياة    استراتيجيات  وضع   ،  واستعادة  "التعافي 

نسب   مع تراجع من جديد ها أقدام على الوقوف على  " التي ستساعد المجتمعات واالقتصاداتالطبيعية

 العدوى.ب االصابة

 حل المشاكل المتصلة بالعدالة 
 

 منع حدوث مشاكل متصلة بالعدالة
 

 خلق فرص
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* 

 6 من ثالث مستويات متداخلة. 19 -  تكون حالة الطوارئ المتعلقة بكوفيد

توزيعه على نطاق   بشكل كامل فقط إذا تّم إنتاج لقاح  و  أزمة الصحة العامة  ستنتهي 

إجراء  م  –  استخدام عالج مطّور  في غضون ذلك، يمكنو  7.واسع    ة الشامل  ات االختبارع 

الفيروسو  انتقال  سلسلة  شأنه  –  تعّقب  من  في تسال  بما  على    ليصتق   ريع  الضغط 

ذلك،   المنظومات ومع  أفضل    الصحية.  في  تستمرّ أ  ي توّقع الحاالت،  حتى  بعض    ن 

ولكن  ،  تواجه كافة البلدان تحديات  8امين. تصل إلى عقد    أطول   لمدة  اإلجراءات الوقائية

 وجهرة بمدمّ ستكون جل  األ أو الطويلة القصيرةاآلثار الالحقة للوباء سواء  أنمن المرجح 

 9. بالنسبة للبلدان التي تعاني أصال من صراعات أو أزمات أخرى خاص

من غير  حيث    وأزمة تشغيلومالية  أزمة اقتصادية  في اندالع    تسّبب هذا الوباء بالفعل

كثر  مضّي قبل    المترتبة عنهاثار  اآلكافة    على   الوقوفالمرجح     وقد أّدى .  خمس سنوات أو أ

 والركودانتشار البطالة  مخاطر    على نحو غير مسبوق، الى تفاقم  النشاط االقتصادي  توّقف

أن  االقتصادي الواضح  من  وليس  الى  تدابير  ال ،  الرامية    التداعيات تخفيف  الطارئة 

، ضف  على المدى القصير أو المتوسط  إزالة التأثير السلبي لألزمةستسّهل  االقتصادية  

ذلك ل  لإلجراءات  المرتفعة  كلفةتال  إلى  و الرامية  األرواح  الحماية  الصحية  رعاية  تقديم 

كمإلى  في قادم األيام  ؤدي  مّما سيماليين المرضى.  ل مختلف    الديون بشكل كبير في   ترا

االقتصاد العالمي  ب  التي ت حدقطر  اخ مال  حيث أنّ .  فترة التكّيف  إطالة أمد، واحتمال  الدول 

 10. منظمة التعاون االقتصادي والتنميةوفقا ل  2008  عام األسوأ منذ األزمة المالية    تعّد هي 

الكبير" الذي حدث في    الكساد"بنفس حدة    وضعا  نا نواجه أنّ   ترىكثر تشاؤًما  األ  ةنظر وال

 11. الثالثينيات من القرن الماضي 

اضطرابات سياسية حة العامة واألزمة االقتصادية بدورها  الّص المتعلّقة ب  زمةاألقد تثير  

 متدّ قد تالمجتمعات والنظام الدولي    من شأنها أن ت حدث تغييرات في   واجتماعية وثقافية

ة )المزيد محمودا تلك المنه  متفاوتة  تأثيرات  لجيل كامل. حيث سيكون لهذه االضطرابات

االفتراضي  العمل  با من  أفضل  ومعرفة  األساسية،    موظفينل،  الخدمات  يقدمون  الذين 

 الخطيرةالتي توصف ب  وتلكاإلنترنت(  شبكة  ابتكار عبر  جة  وزيادة التعاون الدولي، ومو

يار الثقة تجاه الحكومات والمؤسسات،  انهو،  )زيادة المراقبة، والحد من الحريات المدنية

ؤدي (. وقد يةل الدولج نزاعات قائمة وفشياعات جديدة أو تأجنز اندالع  ،  وفي أسوأ الحاالت

ضغط إضافي على النظام المتعدد األطراف  فرض إلى  12والتوترات الجيوسياسية التسابق

والتعاون ووضع القواعد الجماعية والمساعدة عبر  الضرورية  عرقل التفاعالت  قد يمّما  

 الحدود. 

 

 من سنة إلى سنتين 

 أزمة الصحة العامة

 

 

من خمس إلى عشر 

 سنوات

أزمة اقتصادية ومالية  

 وأزمة تشغيل 

كثر  تمتد  لجيل أو أ

اضطرابات سياسية  

 واجتماعية وثقافية 
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حاضر سيكون  المستقبل    أن  يبدو عن  تماًما  المستقبل    -  نامختلًفا  عن  الذي  أو 

أن نسعى  أصبح لزاما علينا ، عالم سريع االيقاعفي فقبل بضعة أشهر فقط.  استشرفناه

كثر قدرة على الصمودإلى   كثر إنصافا وأ كثر  و  إيجاد عالم أ ملهمة رؤية    ترافقنا  استدامة،أ

كلأن يؤدي  . يمكن  يتخلّف أحد منا عن الركبأالّ      قوامها لقدرة  ا  السيناريو البديل إلى تآ

الجماعي   العمل  المستويات  على على  إلى    المستوى  من  ،جميع  المستوى  المحلي 

 .على نحو يبعث على القلق ،العالمي 

* 

تواجه أنظمة العدالة والجهات الفاعلة تحّديات غير مسبوقة تتعلّق بكل واحدة من هذه 

على    أصبح لزاماكثر إلحاحًا،  األ  هي   الّصحة العامةالمتصلة بزمة  األ  وبما أنالمستويات.  

منصّبا كذلك   همتركيز  إبقاء  على المستوى الوطني الشركاء العالميين والجهات الفاعلة  

 13األساسية من أجل تحقيق االنتعاش المستدام. اللبنات  على وضع 

المجاالت  في  العدالة    على خدمات مرفقطلب  الفي    طفرةستؤدي األزمة االقتصادية إلى  

ح ّددت للجميع "تقرير  في    التي  كثر    "العدالة  أ أنها  لدى  العلى  شيوًعا  عموم  مشاكل 

، مع لحماية أنظمة العدالةي وقت مبكر ف   التحرّك . يجب على المجتمع الدولي  المواطنين

 لكل بلد.   ساسيةل جزًءا من البنية التحتية الوطنية األبأنها تشكّ  االقرار

ثار  آلالناس  تطبيقها عند تقييم    سيجريواإلنصاف من بين المعايير التي    سيكون العدل و 

وهنا يأتي الدور الذي .  المختلفة  للحكومات   عمليات االستجابةوغيرها من  وقاية  التدابير  

،  تالحمفي إعادة بناء الثقة وال  مركزي  وهو دور  نساناال  محورهاالعدالة التي    هيجب أن تلعب

 . من جيل إلى جيل تمتدّ قد التي  الوباء وفي التخفيف من تأثيرات

 موقع األمم المتحدة للصور/ إفان شنايدر 
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كثر من أي وقت مضى أن  ، ودعم استقاللية  أنظمة العدالة نحدث تحوالت في من المهم أ

اص  األشخ   سياسة القرب في إسداء خدمات العدالة لفائدة  اعتمادو  مؤسسات القضاء،

  بناءة بين النظام الرسمي والوسائل ، وتشجيع المشاركة الالذين هم في أمس الحاجة إليها

لل  البديلة  المحلية الجذرية  األسباب  التي  اظمومعالجة  والمجتمعات    جعل تلم  الناس 

 .سع أو الوباء على نطاق عرضة لآلثار 

ارتفعت صراخات جميع    لطالما  في  والمجتمعات  بتحقيق   مناديةالعالم    صقاعأالناس 

قبل   الجائحةالعدالة  أنو.  حدوث  المؤكد  العامة،    بسببوه  من  الصحية  الطوارئ  حالة 

 .أضعافا مضاعفةهذه األصوات  ستتعالى ، هاالتي ستعقبواألزمة االقتصادية 

* 

األولويات    -   " العدالة للجميع وحالة الطوارئ الصحية العامة"  –  هذه  اإلحاطة   تناقش ورقة

ت التي  إلحاحًا  الطوارئ  فرضهااألكثر  ت    حالة  وهي  العدالة.  لقادة  العامة  ص  لخّ الصحية 

الرئيسية   وتالجوانب  الوباء  يشكله  الذي  الللتحّدي  العمل  مجاالت  في   مستعجلةحدد 

 الوباء.  تحكّم في لل أجمع  العالم تداعى  الوقت الذي

في    ساهمأن تمحورها المواطن  ثانية كيف يمكن للعدالة التي  الحاطة  اإل  ورقةستناقش  

 معالجة األبعاد االقتصادية واالجتماعية لألزمة.
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 التحدي المتعلق بالعدالة

أجريناها  على   بناءً  التي  وم  المحادثات  السياسات  صانعي  العدالةمع  خدمات  ،  سدي 

 . مختلفة  طرق ةتحدى أنظمة العدالة بأربعت  19-كوفيد أن جائحةخل صنا إلى 

ر وتواجه الجهات الفاعلة في مجال العدالة مسؤوليات    صياغةجسيمة في سياق تصو 

 وإنفاذ تدابير جديدة رامية لمنع انتشار العدوى. 

أن   الحكومات  بصالحياتعلى  مسبوقة  تضطلع  ا  غير  مع  في  الطوارئ  لتعاطي  حالة 

. يواجه صانعو  ةوحثيث أصبح مسألة ضروريةجديدة سياسات  اعتماد و 14،الصحية العامة

مما يطرح تحّديا في بعض األحيان   عند أخذ القرارات التوازن صعوبة في إيجاد  السياسات 

وقد يكون ذلك    لصحة أو االقتصاد أو الحرياتحماية الوية  أواالختيار بين  عليهم    يفرض

بمكانة متميزة على   تحظى ية المتعلقة بالحقوق التي  الدستور   ضوابطالفي مواجهة  أحيانا  

 التنقل. حرية الحق في حرية تكوين الجمعيات و غرار

الحقوق  لممارسة  جزئي  تعليق  فرض  على  مجبرة  نفسها  الشرطة  قوات  وجدت  وقد 

والحريات األساسية التي باتت أمرا مسلما به في العديد من المجتمعات. ونشأت مخاطر  

الشامل الذي شكل مصدرا لوقوع الظلم، سواء بالنسبة لألشخاص  الحجر  جديدة بسبب  

يملكون الوثائق القانونية الالزمة للحصول على  ضحايا سوء المعاملة، أو أولئك الذين ال  

تصاريح اإلقامة وبالتالي حرمانهم من إمكانية تلقي الخدمات المتصلة بحالة الطوارئ، أو  

 األشخاص الذين ال مأوى لهم أو الذين أجبروا على الفرار من بلدانهم.

إلى مجمو العادية  األوقات  في  السياسية  القرارات  ت ترجم  لذلك،  القواعد، وخالفا  عة من 

ويتم تدريب األشخاص المكلفين بإنفاذ تلك القواعد على كيفية تنفيذها وطرق االستجابة  

حدوث   عند  ولكن  مختلفة.  سيناريوهات  الى  تدابير  الالمستندة  عن  اإلعالن  يتم  وباء، 

احترازية جديدة بشكل يكاد يكون يوميا الحتواء انتشار الوباء، بدًءا من القيود المشددة 

ى حرية تنقل األفراد والتي تتراوح بين إغالق المتاجر، ووقف وسائل النقل العمومي،  عل

ومنع إرتياد األماكن العامة، وصوال إلى غرامات الضلوع في جريمة تعّمد نشر معلومات 

 مضلّلة.

إيطاليا المواطنون أين    ، وفي  الصحة    يعاقب  ضد  "جرائم  ارتكاب  تهمة  لهم  توجّه  مّمن 

، قامت الشرطة  سجنيورو أو خمس سنوات    3000تصل إلى    خطية ماليةدفع  ب  15العامة"

كثر من مليوني شخص في األسبوعين األولين من  من ت بالتثبّ  الحجر     قيودفرض أوراق أ

كثر من   الهند والصين وإسبانيا  وتعتبر    16عقوبة جنائية.   شخص  100.000حيث يواجه أ

هي   المتحدة  والمملكة  إفريقيا  وجنوب  الاألخرى  ونيوزيلندا  بين  نفذت التي  دول  من 



 12 

للمواطنين  عقوبات مالية وسجنية فرض  تشمل صحي الحجر ال صارمة لفرض إجراءات

ي ثير  17القانون.   ون يخالف   الذين ما  ت  وهو  أن  من  الصحي  مخاوف  الحجر  تدابير  طبيق 

االجتماعي  متناسب    والتباعد  غير  بشكل  على  سيؤثر  قدرة  األقل  األفراد  تحّمل    على 

 .المتخذةالحجر إجراءات 

المثقلة    العدالةالفاعلين في مجال    أعباءمن  يزيد   وال يمكن لتنفيذ ورصد هذه التدابير إال أن 

ية والعمل في حاالت اإلجهاد  مرونة الفكر التحلّي بالو  التحرك  تتطلب التدابير سرعةو .  أصال

طاقة  المحاكم العمل بعلى  التباعد االجتماعي    قواعد  فيه  حّتمت  في الوقت الذي  الشديد  

 . محدودة

من إمكانية وقوع التجاوزات ويمكن   -المتخذة على عجل    –تزيد اإلجراءات الصارمة  

 أن تتسبب في تراجع منسوب الثقة. 

مّ  حاالت    من الممكن أن تزداد،  التوجيهاتتفسير    ترّوي في وعدم الاالرتجال  فيها    في بيئة يع 

القصير   انتهاك المدى  اإلنسان على  المدنية وحقوق   استعمال   والتمادي في   18الحريات 

حقوق إغالق الفضاء المدني وتقليص  الطوارئ من ذلك  ة  بموجب حالالممنوحة  سلطات  ال

 19اإلنسان على المدى الطويل.

الشرائح   المرفق   - المهّمشة  تواجه  خدمات  الى  النفاذ  ضعف  من  أساسا  تعاني  التي 

مأوى لهم والذين ال يملكون  ال وهي تشمل االشخاص الذين . مخاطر مرتفعة –القضائي 

هوية   دونواألشخاص  21،ن يعانون من مشاكل الصحة النفسيةواألشخاص الذي 20،أرًضا

والمهاجرين االقتصاديين،    22حياء الفقيرة،ائية أو األعشو  أحياءقانونية أو الذين يعيشون في  

يضطرون إلى    الذين  ، واألشخاص الذين يعيشون في مناطق النزاع أوواألطفال المحتجزين

وأولئك الذين يعيشون مستوى خط  23في الوقت الراهننحو الحدود المغلقة  منها الفرار 

صحية  في مخاطر  التباعد االجتماعي    تتسبب لهم إجراءاتوالذين يمكن أن    الفقر ودونه

المخاطر  وغيرها الذين    24، من  القانون كالذين  وأولئك  نزاع مع  يعانون من  هم أصال في 

الجنسم يمتهنون ممارسة  أو  اإلدمان  ل  الفئات  وت عّد هذه  25. شاكل  عرضة  وقوع  األكثر 

 .عند محاولة الحصول على الرعاية الصحية عليها  لظلما

طائرات بدون  ي ذلك استخدام  الحكومات بنشر تقنيات مراقبة جديدة، بما ف تقوم بعض  

و الكاحل  وأساور  الالطيار  التي مروحية  طائرات  الجديدة  البيانات  استخراج  وتقنيات 

لجأت بعض الحكومات  ولئن   26تف المحمول لتتبع الحركة العامة. تستخدم شبكات الها

آخر وضع قيود على الحق    عدًداى  تولّ ،  صحي الجيش لتنفيذ تدابير الحجر ال  استخدامإلى  

  ، بعض الحكوماتف  27.أثناء األزمة  ذلك الحق  ممارسة  قيعلقام بتأو    في النفاذ للمعلومة

  - واضطلعت بصالحيات واسعةالديمقراطية  العمل باآللية  قت  علّ ،  المجرحكومة  على غرار  

 في   الرجوع الى السير العاديضمان في  محوريا دورا المحاكم الدستورية  تلعبوي توقع أن 
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  مسار  تعليقتم األخرى،  بلدانالوباء. وفي بعض ال انقشاع أزمة مع  دواليب الدولة تسيير 

تجاوبت حكومات تلك  إذا  في المرحلة المقبلة هآثار  قد يترك األمر الذي، العدالة االنتقالية

 28مسار بشكل دائم.ال استكمال  عرقلةمحاوالت  البلدان مع 

حيث   الوباء،  زمن  بروزا  كثر  أ التعسفي  السلوك  األشخاص    يتولى يكون  من  كبر  أ عدد 

المحتوى على وسائل التواصل    مشاركة  المحبوسين في منازلهم بسبب الحجر الصحي 

على أيدي  ضه للضرب  د تعّر عالحياة برجل  فارق    ، في الهندجدت    حادثة  ففي   29.االجتماعي 

أثناء  رجال   الحليب  ات همت   كما  30التام. الحجر    فترة  الشرطة عند مغادرته منزله لشراء 

أنهم   عتقدي  مع من    ةمفرطبقسوة  ينيا ورواندا والفلبين بالتعامل  ل من كالشرطة في ك

قوات    ل من قبضد النساء  مورست    اعتداءاتتوثيق    وتّم كذلك  31انتهكوا القواعد الجديدة. 

 .ناألمن في عدد من األماك

- كوفيد  مرض  حتواءالجديدة ال تدابير  ال  المكلفون بتنفيذ ولئك  إن االنتهاكات التي يرتكبها أ

ظ على  إلى الحفا  وهي أحوج ما تكونالعدالة    من شأنها أن تقّوض شرعية منظومة  19

لى المحاكم المساعدة سيتعين ع   بالذات. ولمنع حدوث ذلك،  في هذا الوقت  ثقة الجمهور

مراقبة   التدابير  تنفيذ  في  التلك  الفاعلة ومالحقة  الذين    جهات  األمن  قطاع  يقومون في 

 . بتجاوزات

اآلثار   إلى  باإلضافة  االنتهاكات،  لتحديد  وتعزيزها  الحالية  الوقاية  آليات  تفعيل  يمكن 

العامة.   لتدابير الصحة  المقصودة  اوالعواقب غير  تتولى  أن  الممكن  الوطنية  للمن  جان 

أمناء المظالم وآليات الشكاوى األخرى إنشاء خطوط هاتفية   ؤسساتلحقوق اإلنسان وم
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يمكن  شبكة  عبر    متظلّ   نماذج  اعتمادأو  مباشرة   لاإلنترنت  ااستخدامها  لبالغات  تلقي 

ن معلومات مهمة من شأنها  المواطني ر التحليل الذكي والسريع لبالغاتفّ يوالفردية. قد 

 لطة التنفيذية على صياغة التدابير وتصحيح المسار.مساعدة الس

ة على  19-مرض كوفيد  يشكل أو الذين   العدالةالمنضوين صلب منظومة   مخاطر جم 

 على العمل.  منظومةقدرة الضعف من شأنها أن ت يلجؤون لمرفق العدالة

األمامية مخاطر اإلصابة   صفوففي ال رابطةالمتواجه الشرطة وغيرها من الجهات الفاعلة 

أما   32. ضافيةاإلحتياطات اال كونون بحاجة لمزيد منواجباتهم وقد يلأدائهم  عندبالعدوى 

الوباء  في  التي استفحل فيها  الموظفين    ارتفاع إّن  ، فالبلدان  أو  ب  المصابينعدد  المرض 

الذاتي   الخاضعين  كل قدرة  س  للعزل  تآ إلى  بالفعل  العدالة. فعلى سبيل    منظومةيؤدي 

ضباط شرطة في مدينة نيويورك ال    6من كل    تسجيل واحد أفريل    3بتاريخ  تّم    ،المثال 

بفيروس   إلصابتهم  أو  الصحي  للحجر  خضوعهم  بسبب  إما  وظيفتهم،  بمهام  يقومون 

 33. كورونا

تعني إجراءات التباعد حيث  .  ةالعدالة القائم  مقاربةويكشف الوباء عن نقاط ضعف في  

من قدرتها   ، مما يحدّ طبيعي ال نسقهالن يكون بمقدورها العمل ب االجتماعي أن المحاكم

فعّ  على  بشكل  و  المنازعات   فصل ال  في الخطيرة  محاكمات  الجنائية   إجراء    القضايا 

  داخل بلة موكليهم أو زيارتهم  مقا  المحامون ليس باستطاعتهم  كما أن.  المعروضة عليها

واستحالة إجراء زيارات منزلية من قبل  غلق العيادات القانونية،    باإلضافة الى   ، نوالسج

 . نالمساعدين القانونيين واألخصائيين االجتماعيي

العدالةيجب عل العدالة االسراع في تحديد مكّونات منظومة  توّفر   ى قادة  خدمات    التي 

هذا يعني  قد    فمثال بالنسبة للمحاكم،عمل صلبها.  ال  سهر على استمراريةأساسية وأن ت

  سيقتصر فيها النظر القضايا التي  نوع  ، و مفتوحة  االبقاء عليهاالتي يجب    تحديد المرافق

سيتم    ووسائل،  كأولوية التي  والمحامينالحماية  والموظفين،  للقضاة،  ،  توفيرها 

في البلدان  ف.  في وضع هشاالجتماعية    للفئات   منتمية ال  ، وخاصة األطرافوالمتقاضين

 إقرار قواعد جديدةأدّى    ، اافتراضي  هوتفعيل  ّم فيها تعليق العمل حضوريا في المحاكمالتي ت

الى العدالة    نفاذ ال  متزايدة في   إلكترونًيا إلى صعوبات  اتالمؤيّد  وإيداع  دعاوىالبرفع  تسمح  

 اإلنترنت.  االنتفاع بخدمات ممن يتعّذر عليهمألشخاص بالنسبة ل

يزداد خطر االصابة بالعدوى حدة بالنسبة للسجناء وأعوان السجون بشكل خاص في ظّل  

كز االعتقال وأماكن   أخرى مماثلة. وقد حذرت  أزمة إنسانية متفاقمة أصال في السجون ومرا

منظمة الصحة العالمية من أن "الجهود العالمية للتصدي النتشار المرض قد تفشل إن  

المناسب." االهتمام  العدوى داخل السجون  تدابير مكافحة  تلقى  التي    36لم  البلدان  في 

وميانمار،   37تطّبق فيها العقوبة السجنية بمعدالت مرتفعة، على غرار الواليات المتحدة،

نزالء   عدد  السجون،  ولخفض 

عمدت والية نيويورك الى االفراج 

لم   الذين  السجناء  مئات  عن 

السراح  لشروط  يمتثلوا 

المشروط، ولكن بدال عن ذلك، تّم  

الخاضع   اإلفراج  لنظام  إخضاعهم 

وفي والية فيالدلفيا،    34لإلشراف.

صدرت تعليمات لضباط الشرطة  

بالنسبة   اعتقاالت  تنفيذ  بعدم 

أما   العنيفة،  غير  من  للجرائم  في 

صدر بحقهم مذكرات توقيف فإنه 

تخمد   حتى  تنفيذها  تأجيل  تقرّر 

 35األزمة.
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والكاميرون، ثّمة تقارير عن أوضاع ال ترتقي لمعايير حقوق اإلنسان مع وجود خطر متزايد  

من حاالت االصابة بالعدوى في صفوف السجناء وموظفي السجون بسبب نقص الرعاية  

 38حية.الص

ومع تفاقم الوباء، قد تفقد بعض البلدان السيطرة على سجونها. حيث شهدت بالفعل  

ست دول على األقل أعمال شغب في سجونها منذ ظهور الفيروس أّدت إلى خسائر في  

أما بالنسبة للسجناء الذين سيتّم االفراج عنهم فقد   40األرواح وحدوث إصابات خطيرة.

القضبان   خلف  عليهم  اإلبقاء  أسوأ  يتم  وفي  العمل.  على  قادرة  غير  المحاكم  كانت  إذا 

االعتقال  كز  ومرا السجون  في  اإلنسان  لحقوق  خطيرة  انتهاكات  تحدث  قد  الحاالت، 

تجاه اومخيمات الالجئين في الوقت الذي يكون اهتمام سلطات إنفاذ القانون منصّبا في  

على المحكمة، فإن فشل    أما بالنسبة إلى المحتفظ بهم احتياطياً بانتظار عرضهم  41آخر.

 المنظومة القضائية في الوصول الى العدالة الناجزة قد ي عرّض حياتهم للخطر. 

 له من خطر العنف والجريمة.  طرق االستجابةيزيد الوباء و

ودرجة امتثال   19-كان لألنظمة االجتماعية والسياسية في البلدان التي ضربها وباء كوفيد

 في جهود االستجابة. السكان وتجاوبهم دورا حاسما 

التي تشهد ، ولى البلدان ذات المؤسسات الضعيفةإكذلك  الوباء    امتد  ،في الوقت الراهن

تواجه  حيث    43.، ومستويات عالية من االقصاءالثقة  نسوبوتدني م  42ة القانون، سيادي  تردّ 

عوا البلدان  الفعّ هذه  االستجابة  أمام  رهيبة  كبيرة من سكان  الةئق  نسبة  ذلك  في  بما   ،

 التي ال تحظى ومؤسسات الدولة    ،عشوائية  أحياءيعيشون في    مّمنالمناطق الحضرية  

 44. معا ، أو كليهمااالستجابة تفتقر إلى القدرة على التي  و الثقةب

، أبدى البعض  داخل مجتمعاتهم المحلية  على األشخاص   حرية الجوالن  في إطار إقرار منع 

الشوارع  جراميةاإلعناصر  لل السماح  من    خشيته على  سبيل  46.بالسيطرة  ،  المثال فعلى 

 في األحياء الفقيرة في مدينة  فرض حظر التجول  - الحكومة  توليس  - العصابات  تتولّ 

أو يذهب   دون موجب  : "من يتنقل في الشارعمفاده أن  لسكانا لتحذير   وجّهتحيث  .  ريو 

 47".عبرة لغيرهيكون و  ا نزهة سيرا على األقدام سيلقى عقابا تأديبيفي 

في  تراجعا  ، مثل لندن وتورنتو، ونيويورك،  في العالم  المدنشهدت بعض  في بادئ األمر،  

منازلهم.  من الوقت في    امزيديقضون  الناس    بما أنّ   ، كما ونوعا، الجرائم  طيف واسع من

  المستلهمة  ع على تنامي الجريمةشجّ  الذي تكيف مع الوضع الجديدالتّم  سرعان هإال أن

ال لو  لكترونيةجرائم اإلمن  المتزايد  ااالستخدام  إلنترنت. بدأت وكاالت متعددة في  شبكة 

تحذيراتإصد ب ار  التي  ،  االحتيال  عمليات  ذلك  في  الصفوف   تستهدفاما  في  العاملين 

 48.المغشوشة الطبية موادال المتعلقة بمبيعاتواألمامية 

منظمة    AI for Goodقامت 

)راينبو(   وهو rAInbowبتطوير   ،

يساعد   اإلنترنت  على  روبوت 

العنف   قضايا  فهم  على  النساء 

كنف   في  ومناقشتها  المنزلي 

الموقع   يتضمن  السرية. 

وقصص   تفاعلية  مسابقات 

االحالة  خدمة  وتوفير  واقعية 

ألولئك الذين يشعرون بحاجة إلى  

 39التحدث إلى إنسان.

حجز  الفرنسية  الحكومة  تعتزم 

ليلة في الفنادق لضحايا    20.000

وستقوم   المنزلي  بإحداث  العنف 

المشورة  بتقديم  مختّصة  كز  مرا

للنساء في المتاجر لتمكينهّن من  

قضاء   أثناء  المساعدة  طلب 

 45شؤونهّن.

https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85
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األشخاص الذين يقضون وقًتا أطول    فبعض مكانًا آمًنا للجميع.  عّد  ي    ملهو اآلخر   المنزل 

المنزل   والجسدي  سبب  خطرًا متزايًدا بيشكلون  في  واالعتداء العاطفي  المنزلي  العنف 

ونظرًا ألن الشريك المسيء يعاني من فقدان السلطة   49على األطفال.   طسلّ الموالجنسي  

ات العنف بالغعدد  ع  رتفاابالفعل    ظهرهكما أ،  العنففقد ترتفع مستويات    ،والسيطرة

المسجل األماكن.  األسري  بعض  أن    زد  50في  ذلك،  يرتادون  على  ال  األطفال  من  كثير 

يقّضون  ال األطف العنف. وبما أّن  التي يصاحبها مواقفاليصعب عليهم تالفي و  ارسالمد

عبر    عرضة لمخاطر متزايدة من التنمر واإليذاء،  بذلك  همف،  المزيد من الوقت على اإلنترنت

 51اإلنترنت.شبكة 
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 استجابة جهاز العدالة 

، هناك عدد من األشياء التي  المحدقة  والتخفيف من المخاطرلمواجهة هذه التحديات  

 . سويّاحركة العدالة العالمية القيام بها  للمنضوين في يمكن 

 التطبيق العادل للتدابير االستعجالية 

، حيث تفرض قيوًدا شاملة على لوباءا في مواجهةأولية  استجابة الدول بمرحلةتمر عديد 

الحركة.   والمساءلة    كتسي تو حرية  المؤقت  خال  ر كبأ   أهميةك  بذلالشفافية  التعليق  ل 

 عام. شعبي إال بدعم أن تستمرّ هذه اإلجراءات ، وال يمكن لحقوق اإلنسانممارسة ل

والتدقيق   اإلجراءات الجديدة   صياغةفي    المساعدة، ينبغي لقادة العدالة  شعبلطمأنة ال  و

. واألولوية إنفاذها بطريقة انتقائية  وأحتى ال يؤدي  استخدامها الى حدوث تجاوزات  فيها  

  - األخرى قادرة على العمل فعلًيا  العليا  هي أن تكون المحاكم الدستورية والمحاكم  األهم  

لتي تنشأ  ن من الفصل في المسائل القانونية احتى تتمكّ   -  ةسياسيأو قيود    توبدون تدخال

الطوارئ. ومن شأن حلقات جزك مساعدة المجتمعات    استقصاء ردود أفعال ء من حالة 

المحاكم التي تجريها  مداوالت  ال، وإتاحة  ضمان استناد األحكام إلى األدلة  أنظمة العدالة على 

على   أو  شبكة  وقراراتها  عبراإلنترنت  التلفزيون    بثها  أو  المواطنين  الراديو  ثقة  يعزّز  مّما 

 أنظمتهم القضائية وفي شرعية التدابير المفروضة عليهم.ب

الجديدة  االجتماعية  للمعايير  االمتثال  ولتعزيز  ومنصفا.  ملموسا  اإلنفاذ  يكون  أن  يجب 

ن هناك حاجة إلى تواجد قوي لقوات الشرطة على أن يبقى ستحداثها، قد تكو اواالسراع في 

التجاوزات مع  لردع  عقوبات  يجب فرض  كما  األدنى.  حده  عند  الجيش  وسائل  استخدام 

النزاعات   حدة  تخفيف  على  بة  المدرّ الشرطة  بأفراد  واالستعانة  النفس،  ضبط  ممارسة 

 53. حتجاجيةوممارسة أساليب سلمية للسيطرة على الحشود أثناء التحركات اال 

تقّدم الشرطة خدمة حيوية للمجتمع، وهذا يحتاج أيًضا إلى عملية تواصل داخلًيا وخارجًيا.  

تداول مقاطع فيديو    على إثرعلى سبيل المثال، تلقت الشرطة اإلسبانية استحسانًا عالمًيا  ف

في الشوارع    بعضا من أفرادها بصدد الغناء والرقص   تظهرعلى وسائل التواصل االجتماعي  

عرضت الشرطة اإليطالية  وفي سياق آخر،    54. في العزل الصحي المنزلي   األطفال   للترفيه عن

 55.وما فوق سنة 75للمتقاعدين البالغين  جرايات التقاعد التي تّم صرفها تسليم 

ع شركاء في مكافحة انتشار العدوى، ويجب أن تشجّ كالمواطنين    من المجدي التعامل مع 

.  يعلى توخّي السلوك المهّذب والودّ موجّهة للجهات الفاعلة في مجال العدالة  الالتعليمات  

  شرائحمن المضايقات التي تتعرض لها ال البّد كذلك أن تكون األولوية القصوى هي التقليل

المواطنة   البرتغال حقوق  منحت 

المهاجرين  لجميع  الكاملة 

للحد  وطالبي اللجوء بصفة ِمؤقتة  

العامة   الصحة  المخاطر على  من 

من  الهّشة  الفئات  هذه  وحماية 

 52سوء المعاملة واإلهمال.

https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1+%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84
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ليس بحوزتهم الوثائق   أو منوالفئات الضعيفة، وخاصة االشخاص العاجزين عن إيجاد مأوى  

أّن الشرارة التي أشعلت الربيع العربي   في هذا الصدد  وجدير بالذكر  ك بحرية.الالزمة للتحرّ 

كهبائع تعرّض لها كانت بسبب مضايقة   56بدعوى عدم حصوله على ترخيص.  فوا

يصعب مراعاة   يجب على الجهات الفاعلة في مجال العدالة أن تضع في اعتبارها أيًضا أنهو 

العشوائية في    حياءبالنسبة للمليار شخص الذين يعيشون في األ  مبدأ التباعد االجتماعي 

منعهم من الخروج  ف  خراتمدّ  ال يملكون ا بالنسبة ألولئك الذين مّ ، أمختلف أنحاء العالم

، وبالتالي اإلصابة  زيد من خطر تعرّضهم لسوء التغذيةيمكن أن ي للبحث عن قوت يومهم

كثر فتكًا منأمر ب  57. 19 - كوفيد  مرض اض أ

 حماية الناس من العنف

تحت ضغط كبير. فالناس يخافون من الفيروس    شرائح المجتمع   لقد وضعت الجائحة 

ما يحدث  إزاء    لقق الإبداء    االقتصادية، لكن  فات الجائحةالوبائي ويخافون كذلك من مخلّ 

من  .  أمرا طبيعيا  ال يعدو عن كونه محبوسين في منازلهم  في الشوارع عندما يكون الناس 

أن   والعنفالمحتمل  المدني  العصيان  خطر  لجهود   يزداد  الشعبي  الدعم  فقدان  مع 

الشرطة وم  وبالتالي الحكومة   العدالة مثل  العاملون في مجال  سدي خدمات  قد يصبح 

كثر عرضة للعنف. العدالة القاعدية  أ

االجتماعي مثل اإلضرابات   الضغط  إفرازاتنف والجريمة وغيرها من  سيساعد رصد الع

ال االحتجاجيةأو  ال  تحركات  النقاط  تحديد  والمحتملة  ال  ساخنةفي  في  المتسّببة  فعلية 

بالنظامإلا الوباء،  .  العام  خالل  تفشي  أزمة  خضم  المجتمعي في  العنف  وعنف    استمر 

شهدت لعنف المجتمعي  مستويات اإال أن    توقفدون    في العديد من األماكن  الشوارع

المتصلة    لبياناتالدقيق لتحليل  اليمكن أن يساعد  و أخرى.    قع بشكل كبير في مواانخفاضا  

والعدالة    العنف حوادث  و  بالجرائم الشرطة  الفاعلة في  األفراد على  الجهات  التركيز على 

العنف في    استمروا   الذينالمحددين   على نطاق    لمنظومةا دون استنزاف  وذلك    تأجيج 

ز ويمكن للجهات الفاعلة في العدالة  ع المركّ الردتسهيل  البيانات  تلك    أوسع. فمن شأن

كة من أن  المجتمع،  شرائح  مع    بالشرا األكثر    تّتخذ  والسلوكيات  واألشخاص  األماكن 

 59. هدفا لعملها تعرًضا للخطر

التنقل الشرطة  مع صعوبة  كز  الت  إلى مرا تدابير  أن يكون    باعدبسبب  االجتماعي، يجب 

عن   اإلبالغ  على  قادرًا  جرائم  الجمهور  االنتهاكات  وقوع  من  وغيرها  شبكة خطيرة    عبر 

أو   النظام ساعد  سيكما  الهاتف.  اإلنترنت  ال  حفظ  إعاد  مناطقفي  على    ة فرض الساخنة 

إلى التواصل عن    ع التي تحّول عدد منهامجتمالشرائح  مختلف  السالمة العامة وطمأنة  

اإليجابية  الرسائل  وجيه مزيد منبعد، وهي ممارسة بسيطة نسبًيا يمكن أن تساعد في ت

 60خالل فترة من القلق المتزايد. 

تطبيقات   استخدام  يمكن 

لمعالجة   االجتماعي  التواصل 

و وقوعهالظلم  من  تقوم  .  التوقي 

التحّرش   HarassMap  خريطة 

تحرش ها بوجود  مستخدمي بإنذار  

في   العامة  األماكن  في  جنسي 

 58القاهرة. 
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الدول    التقارير الصادرة عن بعض  تهديًدا متزايًدا، وقد أفادت   نف األسري يشكل العأصبح  

إدراج    عن تصاعد وتيرة العنف المنزلي منذ بدء األزمة. وللتعامل مع هذه المسألة، ينبغي 

هذا النوع من العنف ضمن "الخدمات األساسية" التي يجب أن   خدمات العدالة لضحايا 

ه بالفعل في كيبيك وأونتاريو في  اعتمادوهو إجراء تم  -التام الحجر تظل متاحة أثناء فترة 

 61كندا. 

مزيد من  ، إذ هناك حاجة إلى توفير  الحجر  فترةأثناء    نطاق هذه الخدماتيجب توسيع  

،  لنساء واألطفال الموجّهة لخرى  وخدمات العدالة والحماية األ  الهاتفية  خطوط المساعدة

اآلمنة للبالغين    فضاءاتمزيد من ال، و+(كيو إل جي بي تي )  الميم  مجتمع   فرادوكذلك أ

الذين   للهروب  واألطفال  منازلهم.  اضطروا  للمحاكم  كما  من  في  يمكن  تمّدد  أوامر أّن 

إصدار ب  ي سمحفي بعض الحاالت، يجب أن    62.انقضاء أجلهابسبب  الصادرة عنها  الحماية  

زجرية   بنقل  أوامر  إلى سكن مؤقت  المعتدين  تسمح  األسرة  أفراد    ذلك   ت بلّغ و    –من 

 .الهاتفاألمثل عبر شبكة اإلنترنت أو  أو في الوضع  بصفة مباشرة عني للشخص الم

ويمّثل هذا أيًضا مجاال يسمح بربط منظومة العدالة مع منظومات أخرى بشكل مفيد.  

تؤكد الدروس المستخلصة من األوبئة السابقة على ضرورة أن تستوعب الحكومات  حيث  

وتنفيذ خطط االستجابة الخاصة بها، بما في  احتياجات الطفل المتزايدة للحماية عند وضع  

ال خالل  من  منظومةذلك  بين  القطاعات  متعددة  كات  و   شرا الخدمات  دوائر  العدالة 

بكات المدرسين والعاملين بالمهن األخرى، على سبيل  يمكن لش 63االجتماعية والتعليم.

 هم. دائم مععلى اتصال  والبقاء دة في تحديد األطفال المعرضين للخطر، المساعالمثال 

، مما يؤدي إلى  ح أيًضا أن يتنامى النشاط اإلجرامي داخل الفضاء االفتراضي من المرجّ 

ال العالم  في  عنف  حدوث  ذلك  احتمال  في  بما  والمتوسط،  القصير  المدى  على  واقعي 

بال اإلباحية  بشراالتجار  والمواد  اإلجرامي ،  الطابع  والتطّر ذات  على ،  يتحّتم  شركات    ف. 

االجتماعي وسائل   في    التواصل  اليقظة  إبداء  التكنولوجيا  السلوكيات    ترّصدوشركات 

كة مع الجهات الفاعلة في مجال العدالة.  االفتراضي   فضاءفي ال  القائمة على االثارة  64بالشرا

 جعل األشخاص شركاء 

االستفادة من حشد الدعم من   الشاملالحجر فرض  نوط بها يمكن للجهات القضائية الم

المجتمع المحليةقادة  األف.  ات  المناطق  العشوائية    حياءفي  و في  الريفية  تلك  الحضرية 

التالعأنحاء  مختلف  في  بالخصوص   البلدان  وفي  تواجدالم  فيها  يضعف  عبر  الدولة    ي 

كله   احتواءتؤتي إجراءات  ، من غير المحتمل أن  ةواألمني  قضائية التها  ز أجه ا دون  الفيروس أ

كة   65.في مجتمعاتهم المحلية يحظون باالحترام  قوية مع شخصياتشرا

https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86+%D9%8A%D8%AD%D8%B8%D9%88%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86+%D9%8A%D8%AD%D8%B8%D9%88%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86+%D9%8A%D8%AD%D8%B8%D9%88%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85
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دعم   العدالة  الفاعلينيجب  مجال  الشعبية  في  القاعدة  مستوى    مناصري مثل     على 

المدني العدالة   المجتمع  في  والمساعديالناشطين  ومحام،  القانونيين،  المصلحة    ّي ن 

  تحقيق ب  المعنيين  المحلي   ادة المجتمع ق غيرهم من  ، والعامة، ونشطاء حقوق اإلنسان

وضع    العدالة في  ال  مشاركةليؤّهلهم  وهم  وغيرها المعلومات  بالصحة  من    متعلقة 

على  ، لمساعدتها  الفئات الهّشة، بما في ذلك  شرائح مختلفة من المجتمع مع  المعلومات  

ضمان   ساعدة على للموكذلك  ،  واإلبالغ عنها وتغييرهاالمسداة  الخدمات العامة    مراقبة

ل  تلقي  احتياجًا  األكثر  ترتكبها األجهزة األمنيةاالنتهاكات  ، وتحديد  لعالجاألشخاص   التي 

  األسرة العمل وب  مّتصلةاالشخاص الذين يشكون من مشاكل  ، ومساعدة  لها  والتصدي

 67. معالجتهافعل الوباء على التي تفاقمت بالسكن وغيرها من المشاكل و

قد تغلق بعض الحكومات الفضاء المدني بدعوى مجابهة الوباء. إالّ أّن هذه االستراتيجية 

بحاجة ماسة إلى وجود متنّفس لهم لممارسة  محفوفة بالمخاطر عندما يكون المواطنون 

التدابير   بسبب  عليهم  المفروضة  القيود  وطأة  تحت  يقبعون  وهم  السلمي  االحتجاج 

في البرازيل، على    69مما سيزيد من تشكياتهم حتى في حال إسكات أصواتهم.  68الجديدة 

امتعاضهم  سبيل المثال، علت أصوات المحتجين عبر قرع األواني المنزلية لإلعراب عن  

االّ أّن االحتجاجات االفتراضية قد توّفر فرًصا للمواطنين    70من تعاطي الحكومة مع االزمة. 

التي   األماكن  عن  مهّمة  لمعلومات  تكون مصدرا  وقد  الحكومة،  على سياسات  للتأثير 

 فشلت فيها إجراءات الحجر الصحي وأسباب ذلك. 

ا آليات  في  تلعب  مهًما  دورًا  المستقلة  حياة  لمساءلة  على  التدابير  تأثير  مدى  معرفة 

يمكن بناء قدرات مؤسسات و رفع هذه المعلومات إلى صانعي القرار.    من ثمّ األشخاص و

لتتمكّن   البرلمانية  واللجان  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  والمؤسسات  المظالم  من  أمناء 

القادة   ومساءلة  الجديدة  السياسات  وتنفيذها  تدقيق  فعاليتها  مدى  عن  السياسيين 

لبشكل منصف.   أيضا  المسائلة  المستقلة  وتؤول وظيفة  وهي تكتسي  وسائل اإلعالم 

بالغة الدقيقةعبر    أهمية  المعلومات  وم  نقل  الجمهور  إلى  المناسب  الوقت   ةساعدفي 

ال ا  قرارصانعي  والفاعلينوالقادة  المناطقفي    لسياسيين  تحديد  على  العدالة   مجال 

المستجداتال بحسب  تبرز   ساخنة  الملحّة  التي  أشكال  كما  .  واالحتياجات  دعم  يجب 

مثل بطاقات التسجيل   يةليات المجتمعاآلبما في ذلك  - المؤسساتيةجديدة من الرقابة 

  –   تّم إنفاقها في األوجه المخّصصة لها تحقق مما إذا كانت األموال قد  مكّن من الالتي ت

المر   لمراقبة األموال  امآل  في  الصحة   على   إلنفاقصودة  غير  التحفيزي  االنفاق  و  قطاع 

 استجابة لألزمة.المسبوق 

يجب أن تكون االستشارة المباشرة مع المواطنين جزًء من قواعد اللعبة التي تستخدمها  

الجهات الفاعلة في مجال العدالة خالل هذه األزمة. يمكن لكّل من وزارة العدل، أو سلطات  

المشورة  إلسداء  المواطنين  الوسطاء  من  لجان  إحداث  الشرطة  قوات  أو  المدينة، 

عت الشرطة في بنغالورو بالهند  وزّ 

مات اليد على أفقر  الطعام ومعقّ 

 66.بصفة مجانية سكان المدينة
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المباشرة حول  للحكومات بشأن جدوى ومقب الجديدة وجمع ردود األفعال  القيود  ولية 

 اإلجراءات المفّعلة. 

 تقليل الطلب على أنظمة العدالة

إغالق   واكمالمحمع  ضوء  ،  على  في  المفروضة  و األفراد  ة حركالقيود  اإلنتاجية،  ،  تراجع 

، بهدف القضائية لمنظومةفرز سريع لالى فورا  العدل  وزارة بادرسيكون من الحكمة أن ت

خالل أولوية   لها   ليس ة، وتلك التي مستعجلالمسائل ال، وشديدة التأكّد  تحديد المسائل

 .الصحية الطوارئحالة  فترة

سراح  عديدة  بلدان  ثّمة بهم   سجناء   أطلقت  االحتجاز   محتفظ  اإلداري  في 

إلى إصدار اآلخر  البعض    لجأ، في حين  ال يمثلون خطورةمّمن    السابق للمحاكمة االحتجاز أو

يتسنى عفو   تحوّ   حتى  عدم  الضمان  ل  السجنيةوحدات  ل  ساخنة  نقاط  شي تف إلى 

اإلجراءات أن تساعد في تجنب    72فيروس. ال لهذه  وانتهاكات  يمكن  أزمة إنسانية  حدوث 

المكان الذي سيعيش فيه  األخذ بعين االعتبار  وهنا تكمن أهمية  خطيرة لحقوق اإلنسان.  

. ع دماجهم في العائالت والمجتمإعادة ا، وكيف يمكن تقليل مخاطر  السجناء المفرج عنهم

أخرى، مثل    في عالقة بمنظومات  االستفادة منه  العدالةنظمة  يمكن ألهذا مجال آخر  وي عّد  

 .والخدمات االجتماعية ةالبلدي مساكنال

  في إبقائهم  ينبغي    كما.  ال يحتفظ باألطفال في الحجز إال في غياب أيّ بدائل أخرى مقبولة

  و    اإلحتجازيةالتدابير غير   باستخدام  ، حيثما كان ذلك ممكناً، عن اإلجراءات القانونية  منأى

من  إطالق سراحهم بأمان  الذين يمكن    لألشخاصبالنسبة  .  المجتمعية الخدمة  إجراءات

يرافق  يجب أن  كما  أسرهم.  الى    من األجدى إعادتهم  حتجاز المهاجرينارافق  مالسجون أو  

توفير اإلفراج  ا  شروط  لتمكين  المتخصص  بيئ الدعم  االندماج اآلمن في  تهم  ألطفال من 

 73العائلية والمجتمعية.

سيكون من المهم ضمان حماية حقوق األطفال الذين ال يزالون رهن االحتجاز في الوقت  

ينصرف فيه اهتمام صانعي السياسات وعامة الشعب إلى أشياء أخرى. إذ يجب  الذي  

، من  إعطاء األولوية للحصول على الرعاية الصحية، وترشيد تواجد الموظفين بالعدد األدنى 

كات مع المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية إذا اقتضت الحاجة    المحلية  خالل الشرا

عدد األطفال في مرافق االحتجاز للحد من    لتقليص د  بذل الجهو أيضا  ينبغي  و .  إلى ذلك

 75خطر العدوى.

يمكن للحكومات كذلك تقليل الطلب على خدمات المرفق القضائي بالتراجع عن اعتقال 

فهذا ليس هو الوقت المناسب لشن    أو تتّبع األشخاص فيما يتعلّق بالجرائم البسيطة. 

حرب على مرتكبي جرائم المخدرات البسيطة حتى وإن لم يحترموا االلتزامات الخاصة  

مص المشورة  اأفادت  إسداء  لح 

المتحدة   المملكة  في  للمواطنين 

األسبوع   االغالق  أن  أعقب  الذي 

البالد    الشامل األكثر  في  كان 

بالعمل منذ إحداثها قبل  ازدحاًما  

عام الزوار.  ثمانين  عدد    وبلغ 

اّطلعوا موقعها    الذين  على 

  فترةفي  زائر مليون 2.2 االلكتروني 

 71. فقط سبعة أيام

على   الطلب  األرجنتين  قلصت 

مرفقها   من  خدمات  القضائي 

  منافع العامةخالل منع شركات ال

قطع  من  مؤقت  بشكل 

عن   لم  العمالء  االمدادات  الذين 

 74فواتيرهم. يسّددوا

https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A+%D8%A3%D9%88
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A+%D8%A3%D9%88
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9
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ينبغي   المحاكمات،  في  قدما  المضّي  ومع  للمخدرات.  إدمانهم  بسبب  الحجر  بإجراءات 

 . اللجوء لألحكام غير االحتجازية حيثما أمكن ذلك

ا في  أيضا  ضروري  الالفرز  المثال   ،باإلمكان مدنية.  لقضايا  سبيل  التصريح  على  تأجيل   ،

االقتصادية البحتة، ولكن    ذات الصبغة   باألحكام في قضايا الطالق أو الحضانة، أو القضايا 

. في القضايا المدنية دائًما مسألة ملحّة  العنف المنزلي يبقى   مر الحماية في حاالتواإصدار أ

نحو خدمات    المتقاضينتوجيه    ، من الممكنرعلى المدى القصي  البّت فيها  تعّذري  التي 

كثر واالستعانة    المساعدة،خطوط  مين  أتو الوساطة عبر االنترنت     لوسائل البديلة لحل ا ب  أ

  التقاضي عن بعد زيادة طاقة المحاكم ب، ستساعد  على المدى الطويلأماّ    76المنازعات.

كم ةخفيف وطأعلى ت  بعد انحسار الوباء. كّم العمل المترا

 زيادة التجديد والعمل الذكي 

على  لزاما  الوباء  الجتهاداالعدالة    منظومة  أصبح  لمجابهة  سعيها  من  ف.  في  العديد 

  الناس والحّد منها   الخاصة بالوسائل األكثر مرونة وفعالية لحل مشاكل  االستراتيجيات

، واآلن حان الوقت لتوسيع نطاقها. هناك فرصة إلعادة  في أنحاء العالم  للتجربة خضعت  أ  

إشراف القضاء االستجابات القائمة على  طرق  لمحامي و دور االصورة السائدة لالتفكير في  

  والموارد للوسائل البديلة لحل   س المزيد من االهتمام، وتكريلمشاكل العدالة األساسية

 المنازعات.

  ، استخدام الوساطة عن بالقضاياتعّهد المحاكم المدنية  قبل  قد يصار، على سبيل المثال،  

التي المعتمدة في الوسائل البديلة للتقاضي  جراءات  اإل، أو غيرها من  أو عبر الهاتف  بعد

  باإلمكان لمحاكم التقليدية لتحديد ما إذا كان  االحتكام ل  من   ال ترتكز على إثارة الخصومة

مزيدا من  أن يحّقق    هذا التمشي ل  ويمكن.  من عدمه  المحكمة  إطار   خارجالنزاعات    تسوية

أظهرت التجربة في هولندا والواليات المتحدة أن  فقد  السالمة.    ضمان  الفاعلية فضال عن 

 الشكليةالمباشر مع طرفي النزاع يمكن أن يساعد بشكل كبير على تقليص اإلجراءات  

 80. الالزمة، بما يساعد على اختصار الوقت وتوفير المال.

إيجا خالل  من  محدودا  المباشر  التواصل  يكون  أن  المحكمة،  يمكن  لجلسات  بدائل  د 

في   والعاملين  القانونيين  المساعدين  واستخدام  المحامون،  يجريها  التي  واالستشارات 

كثر  إذ يكون    مجال العدالة المجتمعية. التواصل عبر الهاتف أو عبر شبكة اإلنترنت أسرع وأ

 ة وط المساعدخطالدوائر التي تؤّمن  فادتأمانًا من االجتماعات الحضورية. وقد أ

الاإلنترنت عن    و عبر شبكة الهاتف    عبر إلى مستويات   ها على خدمات  طلبزيادة    ليصل 

حق    لكفالةفي المادة الجنائية  هذه البدائل  تعميم  توخّي الحذر عند  يجب  إال أنه    81ة. قياسي

ذلك  االختالءفي  المتهم   على  عالوة  التداببمحاميه.  هذه  إلى  النظر  يجب  أنها  ،  على  ير 

تم   إفريقيا،  جنوب   استحداث في 

مخّصص لمن ساخن قانوني  خط 

بحاجة والمشورة  ل  هم  لمساعدة 

أثناء   الصحي  القانونية  الحجر 

 77.العام

Baobab Connect      عبارة  هي

حيث   منصة  شركات  مكّ تعن  ن 

المشورة    المحاماة كز  ومرا

خدمات   ومقدمي  المجتمعية 

االحاالت بع  تتّ من  العدالة اآلخرين  

المحاكم    والقضايا على  الواردة 

فرق  وإدارة  عن    إلكترونًيا  العمل 

 78  بعد.

ب كينيا  في  المحاكم  قيد  تسمح 

ها  إلكترونياً وعقد جلسات  الدعاوى

 79سكايب وبرنامج زوم.  عبر
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احترام    عن  بتسريع اجراءات التقاضي   االستعاضة  تتمّ إصالحات قصيرة األجل، حتى ال  

 األزمة الصحية.حّدة  تراجع الواجبة بعد  االجراءات

لتمويل   المحدودة  الموارد  ذات  البلدان  في  البسيطة  المبالغ  بعض  ت رصد  أن  يمكن 

االنتقال الناشطين في مجال التمكين القانوني على المستوى القاعدي لمساعدتهم على  

بأنشطتهم إلى عالم اإلنترنت. إذ ينبغي على الحكومات والجهات الدولية المانحة والجهات  

بصفة   أو  وسطاء  عبر  سواء  القاعدية  العدالة  مجال  في  للفاعلين  منح  تقديم  الخيرية 

مباشرة. ومن الممكن كذلك المساعدة في تطوير وتعميم تطبيقات ومنصات من مصادر  

، مع االستثمار أيًضا في  بسرعة من قبل نشطاء المجتمع المدني   مفتوحة يمكن نشرها

كذلك يمكن و العدالة.  هاهتواجالتي  تحدياتتسليط الضوء على الل البث العمومي قطاع 

كات مع شركات الهاتف ال إنشاء   والجهات الفاعلة األخرى في القطاع الخاص    جوال شرا

المجتمعات في  أّما  .  الخصوصية  في وكفالة الحق  المساعدة    خطوطالنفاذ ل  تعزيزؤّمن  بما ي  

التحّول الى العمل عن بعد  يكون ، على نطاق واسع  ام اإلنترنتالتي ال ينتشر فيها استخد

كثر   .جهود متزامنة لسد الفجوة الرقمية تبذل نجاعة إذاأ

العرف منها    في عديد السياقات االنمائية، توفر أنظمة العدالة غير الرسمية القائمة على 

وغير الرسمية خدمات تعتبر جديرة بالثقة في نظر المجتمعات المحلية وهي ال تتعّدى في  

المنح   أيضا توجيه  الجدير  القانونية. فمن  األنظمة  تكلفتها سوى جزء بسيط من تكلفة 

لمعايير حقوق   إذا كانت ممتثلة  األزمة،  األنظمة حيث يمكنها، في خضم هذه  نحو هذه 

ومن الخدمات  اإلنسان  استمرارية  ضمان  التصاعدي،  االبتكار  على  تقوم  لمقاربة  تهجة 

المهم،   ومن  الرسمية.  غير  بالوسائل  الخدمات  من  وغيرها  النزاعات  بتسوية  المّتصلة 

وباء كورونا  المنجرّة عن  للمضاعفات  األنظمة في االستجابة  بشكل خاص، إشراك هذه 

 . عطيل إستراتيجية عامة منسقة الحتوائهالمستجد، ألنها في غياب ذلك قد تتسّبب في ت

 حماية أفراد القوة العاملة في قطاع العدالة 

األول   الصف  في  العاملين  يكون  أن  إلى  العدالة  نظام  وموظفي    –يحتاج  شرطة،  من 

السجون ومسدي خدمات التقاضي وتسوية النزاعات على الصعيد الشعبي وفي المحاكم  

 .في صحة جيدة. و بالتالي يتجه وضع معايير ملموسة لحمايتهم -

في    الكشف عن الفيروس  أولوية الفحص في برامج اختبارات   سيكون من الضروري إعطاء

، خاصة عندما يعملون في العدالةمجال  ن في  يليهم العاملي،  لمهنّي الصحة  المقام األول 

  سيكون من المهمّ ،  االختبارات المصلية   وفي صورة توفرن.  ضيقة مثل السجو  فضاءات

الذين العمال  باألجسام   تحديد  محتملة  مناعية  استجابة  أنهم بما  ،  المضاّدة  طّوروا 

. المرتبطة بالعدوى االختطار تراجع عوامل  ءال سيما في ضوى العمل  علون قادرين  سيكون

توكما   مبادئ  وضع  ا جييجب  مصادر  لمعالجة  إعداد  ،  المحّددة  هشاشة لهية  مثل 

العالم أنحاء  جميع  ن  مكّ ت    ،في 

عن  التي تمارس عملها  المحاكم  

مختلف  في  العدالة  أنظمة  بعد 

تجاربها   تبادل  من  البلدان 

المبتكرة  بالوسائل    المتصلة 

 82لمحاكم عن بعد. لعمل ا

موقع   منبرا Citizen.is أنشأ 

للتعهيد الجماعي لتجميع األفكار  

بالسياسات في  المتعلقة  بما   ،

 83. ذلك سياسات العدالة
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ومن االمور بالغة    84بروتوكوالت صحية يقتاد بها أفراد الشرطة عند قيامهم باالعتقاالت.

 األهمية أيضا، مصارحة أفراد القوة العاملة في قطاع العدالة بالمخاطر المتزايدة التي 

 87.تواجههم

هذه اإلجراءات عملية ولكن لها أيًضا ب عًدا نفسًيا. إذ يحتاج العاملون في مجال العدالة إلى  

كما ب  الشعور شديدة.  لضغوط  فيه  يتعرضون  وقت  في  والرعاية  بالتقدير  يحظون  أنهم 

المسؤولين عن تنفيذ سياسات  نظرا لكون    –ي طلب منهم االستجابة لبيئة سريعة التغير  

الوباء الداخلي وطرق جديدة   أساليبتطوير  ب  مطالبين  احتواء  لالتصال  جديدة وسريعة 

 من اإلعالن عنها.لسن القوانين، وأحيانًا في غضون ساعات 

على   واالنساني   الفاعلينينبغي  االنمائي  المجالين  أن    في  الدولية  المالية  والمؤسسات 

الهشة.    واقّيمي الدول  في  العدالة  أنظمة  على  المتزايد  الطلب  السرعة  وجه  يجب  و على 

الدعم تقديم  تأخير،الطارئةحاالت  الفي    عليهم  ودون  االقتضاء  عند  وتمويل   ،  لحماية 

 88.تسبين إليهامنالعدالة وال منظومة

، قد تصبح على تحصيل الضرائب  القدرة  تعوزهاعندما تواجه البلدان أزمة ديون سيادية أو  

للوصول إلى  ودفع الرواتب. و العدالة  مرفقدعم دولي لضمان استمرار تلقي حاجة إلى  في 

، األنظمة الرسميةالتهميش القانوني من  و وجهوا بمن مواطني الدول الهشة الذين    العديد

يقدمون    لمجتمع مّمنتشجيع قادة العدالة على االنخراط مع قادة ا  سيكون من المجدي

 .العدالة بالوسائل غير الرسمية ودعمهم وحمايتهمخدمات 

 االستعداد للمراحل القادمة الحتواء المرض

من أنه ال يمكن االستمرار في فرض القيود الصارمة إال لفترة    االستجابة  خطط  واضعويحذر  

  89رة لالقتصادات والمجتمعات.دون التسبب في أضرار مدمّ   وجيزة بسقف زمني محدود

ال   الدخل حيث  والمنخفضة  المتوسطة  البلدان  المخاطر عالية بشكل خاص في  وتكون 

قيد الحياة في منازلهم دون  من المّدخرات للبقاء على  النزر اليسير  يملك الناس سوى  

 الخدمات العامة.ب االنتفاعدخل أو دون 

في   يحدث  ما  حول  بالمعلومات  الحكومات  مّد  األمامية  الصفوف  في  للعاملين  يمكن 

المجتمعات المحلية وينبغي أن يكونوا شركاًء لهم عظيم  األثر على عملية االستجابة. كما  

جان الى  واستخدامها  مالحظاتهم  جمع  الوبائية  ينبغي  باألوضاع  الخاصة  النماذج  ب 

في   أّما  المستقبلية.  االحتواء  استراتيجيات  لتصميم  واالقتصادية  السلوكية  والنماذج 

البلدان منخفضة الدخل، وخاصة تلك التي لديها مؤسسات هشة، قد ي طلب في القريب  

ل تقييًدا  العاجل من قوات الشرطة وغيرها من الجهات األمنية الفاعلة تنفيذ نماذج أق

للحجر الشامل. ففي مثل هذه األماكن التي عادة ما تكون قدرة الدولة محدودة، سيكون  

اآلن   في  للمحكم  ي سمح 

جلساتها سنغافورة     بعقد 

أو    إلكترونيا بعد  تقنية  عن  عبر 

يتم  الفي  و  85الفيديو.  بيرو، 

 Google  منصة  استخدام

Hangouts   اجتماعات  عقد  ل

  .86ئية قضاسلطة الموظفي ال
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الزعماء   ذلك  في  بما  المجتمع،  شرائح  مختلف  مع  التعاطي  كذلك،  الضروري  من 

 .التقليديين، لحشد دعمهم في تنفيذ هذه النماذج

البلدان ذات البيروقراطية المتطورة استنساخ النماذج التي تم تطويرها في  وقد تحاول  

حتواء الوباء. ولهذه النماذج ثالث  جمهورية كوريا ودول آسيوية أخرى في المرحلة الثانية ال

واسع للسكان، ويستحسن أن   نطاق على  االختبارات الشاملة ميزات رئيسية. أوالً، إجراء

الم االختبارات  ذلك  عن يشمل  للكشف  من   صلية  الجسم  يكتسبها  التي  المناعة 

موجّه   العدوى تتّبع  ثانًيا،  )المحتملة(.  المستقبلية  العدوى  من  تحمي  والتي  السابقة 

تنزيلها على هواتفهم  يتّم  بالعدوى من خالل تطبيقات  المصابين  لتحركات األشخاص 

بطا طريق  عن  المدفوعات  سجالت  مثل  أخرى  بيانات  ومصادر  االئتمان  المحمولة  قة 

المصرفية. وثالًثا، إجراءات الحجر الذاتي وتتّبع تنقالت األشخاص حديثي االصابة بالعدوى 

الـ   خالل  لهم  المخالطين  لألشخاص  اختبارات  كتشاف    14وإجراء  ا من  الماضية  يوًما 

 . االصابة، وتحديد سالسل العدوى والنقاط الساخنة

، يمكن أن  تنّقلير مسبوقة على حرية الوًدا غقيالشامل  شهدت عمليات اإلغالق  فكما  

الثانية   المرحلة  بصورة غير مسبوقةعلى  الوباء    الحتواءتنطوي  المراقبة  هناك  تشديد   .

موازنة االعتبار ولن يكون هناك وقت كاف لل  بعينيجب أخذها    خيارات صعبة أساسية

 .بينها

جونس توبن /للصور المتحدة األمم موقع  
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صياغتها، لحماية الحقوق في  لى تمحيص هذه اإلجراءات بدقة أثناء إتحتاج أنظمة العدالة 

الخصوصية ومنع سوء استخدام المعطيات، ولضمان وجود مسار واضح للرفع التدريجي  

 .إلجراءات الطوارئ الصحية بعد تالشي التهديد الصحي 

الطوارئ.   إجراءات  تنفيذ  الشروع في  الشكاوى قبل  وإيداع  للرقابة  آليات  ينبغي إحداث 

الة بث الطمأنينة في نفوس عامة الناس بأن صانعي  فمن شأن الرقابة المستقلة والفع

السياسات يخضعون للمساءلة وأن التدابير المّتخذة ليست إال مؤقتة. كما ستمنح آليات  

التظلّم وجهة يلجؤون إليها إذا أصبحت وطأة التدابير ال تطاق وستوّفر للسلطات ردودا 

 . ميةتقييمية سريعة حول آثار التدابير على حياة الناس اليو
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 اإلجراءات المتاحة لقادة العدالة 

السيطرة  و   19-كوفيد قادة العدالة هم الالعبون الرئيسيون في حملة التصدي لجائحة

عليها. خالل هذه األزمة، يجب أن يرتكز نهج  العدالة الذي يكون محوره االنسان على فهم  

احتياجات العدالة سريعة التغّير، والمحرّك في ذلك هو الرغبة في بلورة الحلول وتنفيذها 

في بيئة سريعة التطور من خالل مرفق عدالة يكون منفتحا وشامال وعادال وخاضعا  

 .ويعمل بشكل وثيق مع قطاع الصحة وغيره من القطاعاتللمساءلة 

تسلط هذه الدراسة التي تتناول التحديات األساسية التي تواجه أنظمة العدالة الضوء 

كذلك على الحلول المحتملة. فمعظمنا يواجه نفس هذه التحديات. واآلن قد حان  

كثر من أي وقت مضى، لقادة العدالة التواصل مع  بعضهم البعض متجاوزين  الوقت، أ

الحدود الجغرافية لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتعزيز القدرات، وتحفيز االبتكار  

 من خالل التعاون. 

في ختام هذا الفرع، نناقش أوالً أربعة إجراءات من شأنها مساعدة قادة العدالة على  

على االعتبارات    ثم  نسلّط الضوء 90المستوى الوطني عند وضعهم الخطط وتنفيذها،

  .الرئيسية للمتعاملين مع الشأن القضائي على الصعيد الدولي 

إلى البيانات واألدلة  تحتاج الجهات الفاعلة الوطنية إلى ضمان الوصول ، لتحقيق الفعالية

تعبئة  إعادة تنظيم استراتيجيات ، و، وتشجيع االبتكارفي الوقت المناسب ذات العالقة

  الفاعلين تنوع المنبثقة عن قوة اللتفكير بشكل خالق في كيفية االستفادة من ، واالموارد

 91العدالة. منظومة مجال االدلة والبيانات في  في 

 شخاصجمع البيانات واألدلة المرتكزة على األ

ة التخاذ القرار الو    اتمعد 

العدالة  منتسبي  من  المستقاة  المعلومات  جمع    الصفوف قطاع  المتواجد في 

بالتفاعل   المتعلقةالمعلومات ، ال سيما تلك أخذ إجراءات على ضوئهاو األمامية

والناس الشرطة  الحصول  بين  في  الناس  وتجارب  االجتماعية  ،  اإلعانات  على 

في السجون وغيرها من    ، واألوضاع19-كوفيد  مرضمع تدابير احتواء    همتأقلمو 

 البيئات عالية المخاطر. 

التي   المبكرة  والبحث عن اإلشارات  العامة،  والتصّورات  التجارب  التقصي عن 

 تنذر بتراجع شرعية منظومة العدالة، أو االدراك المتنامي لدى الناس بالظلم  

لل  األوغندية  الرابطة  نساء  قامت 

بتطوير   (FIDA)  محامياتال

المشورة   يقدم  مجاني  تطبيق 

حول   للنساء    مسائلالقانونية 

النوع   على  القائم  العنف  مثل 

بال  واالتجار  ،  بشراالجتماعي، 

وحقوق الملكية، وحقوق األسرة، 

والطالق،   والنفقة،  والميراث، 

الجاالمحإجراءات  و ة زائي كم 

 92والمدنية.
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الخد  العدالة في تقديم  انعدام  أو  االقتصادي  أو  الثقةاالجتماعي  أو اهتزاز   مات، 

 .لديهم في المعلومات المتعلقة بالصحة العامة

األمامية  الخطوط  في  العدالة  في مجال  العاملين  لمعرفة معنوياتهم   استقصاء 

والتحديات التي يواجهونها، عالوة على تلقي تحذير مبكر حول ما إذا كان المرض  

 .العملأو غير ذلك من العوامل تجعلهم غير قادرين على 

الدراسات االستقصائية  ، خاصة متاحة من مختلف المصادرالبيانات التنقيب  

، لفهم مشاكل العدالة التي يواجهها الناس في األوقات  لالحتياجات القانونية

 . 19-العادية، ولتحديد تلك التي من المحتمل أن تتفاقم بسبب مرض كوفيد 

 زيادة التجديد على مستوى القضاء 

 خدمات العدالة عن ب عد.إسداء  سياقفي  االبتكار تمويل إنشاء آليات التسريع في  

من العمل الذكي واالستجابات المرنة والمساعدة  تعليق اللوائح التي تحدّ  

النموذجية األساليب ب لإلرتقاء جديدة وإيجاد طرق من غير المحامينالقانونية 

 التي ثبت نجاحها. 

منع دخول المساعدين القانونيين والوسطاء  المهني الذي يمواجهة االحتكار  

 .الى هذا المجال  منخفضي التكلفة والخدمات القانونية الرقمية

على تجربة القطاع الخاص   عتمادالة مع الدول األخرى واالتبادل النماذج الفعّ  

 .على المجتمع المحلي القائمة تسوية النزاعات آليات و

 استراتيجيات للتمويل الذكي وضع 

الم  رواتب  الالعاملين  العدالة    في قطاع  وظفينضمان مواصلة دفع  صفوف في 

 ، بتمويل ودعم دولي عند الضرورة.األمامية

الى تلك المقّدمة    وتحويله  لخدماتالمخّصص لتمويل  الإعادة توجيه  التسريع في   

 تسوية   المساعدة والوساطة في ، مثل الحمالت اإلعالمية العامة وخطوط  عن بعد

 . إلكترونياالنزاعات 

تتّم حماية    أن تكون العدالة التي محورها اإلنسان مشمولة بحزم الحوافز، وأن 

مرفق العدالة بالنسبة للبلدان المثقلة بالديون في سعيها لطلب إقرار خطة إنقاذ 

 .ارجيةدولية، والحفاظ على نصيب قطاع العدالة من المساعدة اإلنمائية الخ

Haqdarshak    على منصة  هي 

الهند   في  الناس  تمكن  اإلنترنت 

ال الرعاية    نظامإلى    نفاذمن 

بخدماتهااالجتماعية     واالنتفاع 

مؤهّ لمن   وقدهم  لها.    لون 

حصول  ساهمت من    في  كثر  أ

على    140.000 منافع  شخص 

 93.الرعاية االجتماعية لغاية اآلن
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توفير التمويل  و   بصورة مجانية  شركات المحاماة  االمكانيات التي توفرها تعبئة   

ال  الضروري التطوعية  ليكون  والشبكات  القانوني  ذات  تمكين  يقّدمونها  التي 

 .اليةفعّ 

 منظومة العدالة  ل  تسخير القدرات المتنوعة

مشترك   حداثإ  عمل  تحت  مختلف  بين    فريق  الجائحة  لمكافحة  القطاعات 

العدل  وزارة  الحكومة،  إشراف  مستويات  مختلف  عن  ممثلين  لتقييم  تضّم   ،

 العدالة وتحديد أولويات االستجابات.  منظومةاحتياجات 

المهن  ) القانونية  دعوة ممثلي  الخاص  والقطاع  التكنولوجيا  ،  على وجه  شركات 

ن يقدمون خدمات العدالة في  ، والمساعدين القانونيين وغيرهم ممّ الخصوص(

عدالة بما  ال  منظومةمن خارج    األطراف المتداخلة المجتمعات المحلية، وكذلك  

  زعماء وال  المحلي   في ذلك األخصائيين االجتماعيين والنقابات وشيوخ المجتمع 

التي يضطلع   عمليات االستجابةوتنسيق    لتقديم اسهاماتهم الدينيين   الفعالة 

 .في مواجهة االزمة في قطاع العدالة بها الفاعلين

إيقاع    في  والهجرة  والتوظيف  اإلسكان  مثل  مجاالت  في  وفرض  الجديدة  الظلم 

 .عبء غير ضروري على كاهل قطاع العدالة

 العدالة نظومةالدعم الدولي الستجابة م

كالذي في معالجة تهديد عالمي بالغة أهمية بدوره العمل على المستوى الدولي يكتسي 

، التعاون العالمي خالل هذه األزمةقد أظهر قطاع الصحة أهمية  . فكورونافيروس    هلمثّ ي

كات والتح   تعبئةّم  حيث ت ن  الفات العالمية الرئيسية والباحثيالمنظمات الدولية والشرا

الخاص و  العمل  شبكات  والقطاع  والمؤسسات لدعم  اإلعالم  المدني ووسائل  المجتمع 

 ل من قبل الحكومات الوطنية. المعجّ 

 : ه عبرهذا النموذج ويستنسخب قطاع العدالة ستأنس يجب أن ي

والتحاليل لصانعي  ث  والصعيد العالمي التي توفر البحدعم فرق البحث على   

يتسنى  حتى  سريعة  تقييمات  إجراء  مع  الوطني،  المستولى  على  القرار 

 . الطارئةالستجابة لالحتياجات ا

بين    القا  المبتكرةنماذج  الالجمع  المساعدة  العدالة  لتقديم  وخدمات  نونية 

 .المفتوحة دراعلى منصات المص تاحة، وخاصة تلك الماالفتراضية

 جمع البيانات واألدلة 

 المرتكزة على  األشخاص

 والمعّدة التخاذ  القرارات 

 زيادة التجديد  على  مستوى 

 القضاء 

 وضع استراتيجيات للتمويل 

 الذكي 

 سخير القدرات المتنوعة 

 لمنظومة العدالة 
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مشاكل العلى  كورونا المستجدوباء  تداعياتتطوير شبكة الستكشاف  

 .لألشخاص واالحتياجات واالستراتيجيات القانونية لمعالجتهاقانونية ال

تزويد أنظمة العدالة األكثر افتقارا للموارد بالدعم المالي دون تكبيلها  

 .لةبالبيروقراطية المفرطة أو مسارات رفع التقارير المفّص 

في مجال السياسة االستراتيجية   العاجلة تمويل الخبراء لتقديم المشورة 

تبدي للجهات الفاعلة في قطاع العدالة في البلدان التي  وتخصيص الدعم

 . حاجة لذلك

 .ابعضدالة للتشاور والتعلم من بعضهم منتدى افتراضي لقادة العإنشاء  
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 الخاتمة: 

 قيادة العدالة زمن الجائحة 

كرتنا أن  وقت أو  ذات الالبلدان في  أن عادت بالضرر على عديد  ي حالة طوارئ  أل  يسبق، لم  الحية  في ذا

ة من أننا "في حالة حرب  حذر األمين العام لألمم المتحد. فقد كورونافيروس سرعة مثل جائحة انتقلت ب

تهدف إلى    19-ق خطة أممّية لمجابهة جائحة كوفيدوأطل  94عليه". فوز  ، ونحن لسنا بصدد المع فيروس

المستدام  التعافي  وتحقيق  لألزمة،  واالقتصادية  االجتماعية  األبعاد  ومعالجة  العدوى  انتقال  الحّد من 

 95. 2030والشامل والعادل مع االسترشاد بأجندة 

أهداف التنمية المستدامة بحلول من المتوّقع أن يكون لهذا الوباء أثره العميق على قدرتنا على تحقيق 

. وستسوء التبعات الصحية، وسيتأثر التعليم بصورة شاملة، وسترتفع معّدالت الفقر بفعل 2030عام  

ركود النمو العالمي المتوقع. كما ستتقلّص الموارد العامة المتاحة، ومن المرجّح أن تتعرض الحكومات  

 .2030لضغوط متصاعدة تعرقل تنفيذ أجندة عام  

الحكومات تخصيص ي التحفيزية  األموال    جانب من  جب على  بالحزم  إنفاقها  للحفاظ على  التي سيتّم 

. وي عّد هذا  لةعلى ضمان الوصول إلى العدا  و  تي أظهرت قدرة على التكّيف واالستجابةالمؤسسات ال

جتماعية الناجمة  بالغ األهمية للحد من األضرار التي لحقت بالحقوق االقتصادية واالالنوع من االستثمار 

 . 19-كوفيد جائحة عن

أن الوباء "يوفر    األمين العام لألمم المتحدة  قال لقادة مجموعة العشرين،    به  توجّه  ه الذيفي خطابف

وذكّر   96العامة العالمية."   توفير السلع لالستثمار في إنشاء الخدمات العامة الحيوية و   رقةأيًضا لحظة فا

كثر شموالً واستدامة".   بأّن المسؤولية المشتركة للجميع هي "التعافي بشكل أفضل، مع نماذج تنمية أ

في الوقت الذي يشكل فيه الوباء مصدرا متزايدا لتسليط الظلم، يمكن أن توّفر جهود االستجابة ركيزة  

كثر عدالة.  لبناء مجتمعات أ

  نها ن المجتمعات من تعزيز األسس التي تمكّ سيمكّ  نسانرها اإلإذ أن تجديد االلتزام بالعدالة التي محو

 من إعادة البناء وتحقيق التعافي. 

االلتزام  رفع  سي لموجة   منهذا  االستجابة  على  المجتمعات  من  قدرة  عن    الناجمةالتحديات    مقبلة 

الحفاظ  ، وللعثور على عمليكافح الناس  سحيث    ،في قادم األيام  المنتظرة  االقتصادية العصيبة  وضعياتال

 ، والبقاء في منازلهم وعلى أرضهم. من التشّتت عائالتهمعلى 

كثر قدرة على التصّدي   كثر قدرة على االستجابة لتشكّ لجريمة  ا  لتنامي سيجعل الدول أ يات  والعنف، وأ

 . سياسية  تثير اضطرابات أو صراعاتتتعاظم فالناس قبل أن 
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  لتزاماتها ، وبالتالي الوفاء باوالتمييز وانتهاكات حقوق اإلنسان  قصاءضحايا االوستساعدهم على إنصاف  

 .بعدم ترك أي أحد خلف الركب

أنظمة العدالة في   تضطلع به ف الدور الذي يمكن أن ، ونستكش، سنعود إلى هذه المحاورفي تقريرنا الثاني 

أرحب من و  هو أوسع والتماسك االجتماعي للعالم الذي    التعافي االقتصادي، وفي إعادة بناء الثقة واألمل

جائحة فيروس كورونا. 
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( ؛ أطلع عليه 2019التقرير النهائي. )نيويورك: مركز التعاون الدولي ،  -مجموعة العمل المعنية بالعدالة، "العدالة للجميع"   56

 . 44، ص https://www.justice.sdg16.plus/report، 2020أفريل  6بتاريخ 

، أطلع   2020مارس  Mail & Guardian   ،27في األحياء العشوائية ]مترجم[" ،  19-مارك ويستون ، "كيفية التصّدي لكوفيد  57

-https://mg.co.za/article/2020-03-27-how-to-tackle-covid-19-in-informal؛ 2020أفريل  6عليه بتاريخ 

settlements/. 

   /https://harassmap.org/en. لمزيد الطالع، أنظر  58

 

 

https://www.idlo.int/news/policy-statements/statement-director-general-idlo-jan-beagle-rule-law-based-response-covid-19
https://www.idlo.int/news/policy-statements/statement-director-general-idlo-jan-beagle-rule-law-based-response-covid-19
https://www.vox.com/2020/3/26/21193814/coronavirus-domestic-violence-shelters-covid-19-abuse
https://www.theguardian.com/society/2020/mar/28/lockdowns-world-rise-domestic-violence
https://komonews.com/news/local/police-report-jump-in-domestic-violence-report-amid-coronavirus-crisis
https://komonews.com/news/local/police-report-jump-in-domestic-violence-report-amid-coronavirus-crisis
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85+%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%8B+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1
https://www.theguardian.com/society/2020/apr/03/nca-predicts-rise-in-online-child-sexual-abuse-during-coronavirus-pandemic
https://www.theguardian.com/society/2020/apr/03/nca-predicts-rise-in-online-child-sexual-abuse-during-coronavirus-pandemic
https://edition.cnn.com/2020/03/30/europe/portugal-migrants-citizenship-rights-coronavirus-intl/index.html?utm_content=2020-03-31T04%3A20%3A01&utm_source=twCNNi&utm_term=link&utm_medium=social
https://edition.cnn.com/2020/03/30/europe/portugal-migrants-citizenship-rights-coronavirus-intl/index.html?utm_content=2020-03-31T04%3A20%3A01&utm_source=twCNNi&utm_term=link&utm_medium=social
https://edition.cnn.com/2020/03/30/europe/portugal-migrants-citizenship-rights-coronavirus-intl/index.html?utm_content=2020-03-31T04%3A20%3A01&utm_source=twCNNi&utm_term=link&utm_medium=social
https://www.polfed.org/news-media/latest-news/2020/guidance-issued-on-new-police-powers/
https://english.elpais.com/society/2020-03-25/spanish-police-sing-and-dance-to-entertain-children-in-lockdown.html
https://english.elpais.com/society/2020-03-25/spanish-police-sing-and-dance-to-entertain-children-in-lockdown.html
https://www.thelocal.it/20200406/police-to-bring-elderly-italians-their-pensions-during-coronavirus-crisis
https://www.thelocal.it/20200406/police-to-bring-elderly-italians-their-pensions-during-coronavirus-crisis
https://www.justice.sdg16.plus/report
https://mg.co.za/article/2020-03-27-how-to-tackle-covid-19-in-informal-settlements/
https://mg.co.za/article/2020-03-27-how-to-tackle-covid-19-in-informal-settlements/
https://harassmap.org/en/
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الشوارع ]مترجم[" ، وخطة جديدة جريئة لحفظ السالم في  -توماس أبت ، "النزيف: العواقب المدمرة للعنف الحضري   59

(New York: Basic Books, 2019  ؛ أنتوني أ. براغا، وديفيد ل. ويسبورد وبراندون تورشان ، "آثار استراتيجيات الردع المركزة )

،  2020أفريل  6؛  أطلع عليه بتاريخ  2019( ، Campbell Collaboration, 2019على الجريمة ]مترجم["، )

https://campbellcollaboration.org/better-evidence/focused-deterrence-strategies-effects-on-crime.html 

درا تشافيس، "بصدد مكافحة أزمة الصحة العامة ، المقاطعون في العنف المسلح في شيكاغو يتصدون للفيروس    60

،  2020أفريل  6؛ أطلع عليه بتاريخ  2020مارس  The Trace  ،17التاجي]مترجم[" ، 

https://www.thetrace.org/2020/03/chicago-coronavirus-gun-violence-interrupters/. 

  26: خمسة أشياء يمكن أن تفعلها الحكومات حاليا ]مترجم[" ، هيئة األمم المتحدة للمرأة ، 19-أنيتا بهاتيا ، "النساء و كوفيد  61

-https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/3/news، 2020أفريل  6؛ أطلع عليه بتاريخ  2020مارس 

women-and-covid-19-governments-actions-by-ded-bhatia 

  2020مارس 19مر الصادر عن المحكمة العليا لمقاطعة كولومبيا بالواليات المتحدة الصادر في كما حدث فيما يتعلق بهذا األ  62

-https://www.dccourts.gov/sites/default/files/Order-Attachment،  2020أفريل  6؛ أطلع عليه بتاريخ 

PDFs/Order-3-19-20.pdf . 

،   1التحالف من أجل حماية الطفل في العمل اإلنساني، "مذكرة تقنية: حماية األطفال خالل جائحة فيروس كورونا، اإلصدار    63

،  2020أفريل  6]مترجم[" ؛ أطلع عليه بتاريخ  2019مارس 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/the_alliance_covid_19_brief_protection_of_childr

en.pdf 

فاندا فيلهاب براون ، "ماذا يعني فيروس كورونا بالنسبة لالحتيال عبر اإلنترنت، والجنس القسري، وتهريب المخدرات،    64

،  2020أفريل  6؛ أطلع عليه بتاريخ  2020أفريل  3واالتجار بالحياة البرية ]مترجم[" ، بروكينغز ، 

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/04/03/what-coronavirus-means-for-online-

fraud-forced-sex-drug-smuggling-and-wildlife-trafficking/ . 

، أطلع   2020مارس  Mail & Guardian   ،27في األحياء العشوائية ]مترجم[" ،  19-مارك ويستون ، "كيفية التصّدي لكوفيد  65

-https://mg.co.za/article/2020-03-27-how-to-tackle-covid-19-in-informal؛ 2020أفريل  6عليه بتاريخ 

settlements/ 

طة بنجالورو يطعمون الفقراء وسط الغالق  66 وس كورونا: رجال شر ، "في  جم[] الشامل  ج. شايتانيا سوام  الد ، مير " ، ديكان هي 
-https://www.deccanherald.com/city/top-bengaluru،  2020ريل فأ 6 أطلع عليه بتاري    خ ؛ 2020مارس  27

stories/coronavirus-bengaluru-cops-feed-the-poor-amid-lockdown-818407.html. 

 

  20"العدالة للجميع: قضية تمويل وحماية المدافعين عن العدالة على مستوى القاعدة الشعبية ]مترجم[" العدالة للجميع ،   67

-https://www.justiceforall2030.org/tools/case-to-fund-protect،  2020أفريل  6؛ أطلع عليه بتاريخ  2019جانفي 

grassroots-justice-defenders/ . 

  2020مارس  25ونا ]مترجم[" ، معهد الواليات المتحدة للسالم ،  جوناثان بينكني وميراندا ريفرز، "العمل الالعنفي زمن الكور   68

-https://www.usip.org/publications/2020/03/nonviolent-action-time،2020أفريل  6؛ أطلع عليه بتاريخ 

coronavirus. 

  27ستيفن ريشر وكليفورد ستوت ، "حفظ األمن مع تفشي فيروس كورونا: مراحل وآفاق االضطراب الجماعي]مترجم[" ،   69

-https://academic.oup.com/policing/advance، 2020أفريل  6؛ أطلع عليه بتاريخ  2020مارس 

article/doi/10.1093/police/paaa014/5812788?rss=1 

  London Review of Books ،Practice  ،27(، Brazil Undoneليس على ما يرام ]مترجم[" ) فورست هيلتون،  "البرازيل  70

 https://www.lrb.co.uk/blog/2020/march/brazil-undone، 2020أفريل  6؛ أطلع عليه بتاريخ  2020مارس 
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مليون مشاهدة، مشورة  2.2أكير أسبوع شهد ضغطا عىل موقع إسداء المشورة للمواطني   وسجل زيارات يفوق عددها   71

 ، -https://www.citizensadvice.org.uk/about، 2020ريل فأ 6 بتاري    خ؛ أطلع عليه  2020مارس  24المواطني  
us/how-citizens-advice-works/media/press-releases/busiest-week-in-history-for-the-citizens-

advice-website-with-over-22-million-views/. 

 

في السجون وأماكن االحتجاز  COVID-19منظمة الصحة العالمية، التأهب والوقاية والتحكم في مرض كورونا المستجد   72

،   2020أفريل  6( ؛ أطلع عليه بتاريخ 2020)كوبنهاغن: مكتب منظمة الصحة العالمية اإلقليمي ألوروبا،  األخرى: توجيه مؤقتة.

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-

COVID-19-in-prisons.pdf األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ، "إتخاذ إجراءات عاجلة لمنع فيروس كوفيد ؛ مفوضية-

،   2020أفريل  6؛ أطلع عليه بتاريخ  2020مارس  25باشيليت"  -تجاز ]مترجم["من" إجتياح أماكن االح  19

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=E   ؛

  6الدولية لإلصالح الجنائي، "فيروس كورونا: الرعاية الصحية وحقوق اإلنسان للمودعين بالسجن "، أطلع عليه بتاريخ   مةالمنظ

؛   https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/03/FINAL-Briefing-Coronavirus.pdf،   2020أفريل 

،   2020أفريل  6، أطلع عليه بتاريخ 2020أفريل  5،    21معتقال"، عربي  5654"عفو ملكي بالمغرب عن 

https://bit.ly/39L7pes. 

،  2020مارس   Terre des hommes ،27]مترجم["،   19-اية األطفال منكوفيدتسريع إطالق سراح األطفال من االعتقال ؛ حم  73

 . https://www.tdh.ch/en/statements/release-children-detention-covid-19 ،   2020أفريل  6أطلع عليه بتاريخ 

جم[] رلمدة ثالثة أشه االمداداتمرسوم حكوم  يمنع مقدم  الخدمات من قطع "  74  Aires Buenos)" ، بوينس آيرس تايمز مير

Times) ،25  2020ريل فأ 6 أطلع عليه بتاري    خ ؛ 2020مارس  ،
https://www.batimes.com.ar/news/economy/government-decree-blocks-providers-from-cutting-

utilities-for-three-months.phtml. 
 

آن لونغ فيلد، "دعوة وزير العدل ضمان حقوق األطفال المحتجزين أثناء تفشي فيروس كورونا" ، مفوضة شؤون األطفال ،    75

،   2020أفريل  6، أطلع عليه بتاريخ   2020مارس   25

https://www.childrenscommissioner.gov.uk/2020/03/25/calling-on-the-lord-chancellor-and-secretary-of-

state-for-justice-to-ensure-the-rights-of-children-in-custody-are-upheld-during-the-coronavirus-

outbreak/. 

 . /https://barefootlaw.orgأنظر على سبيل المثال،    76

لمزيد الطالع، أنظر    77
https://pbs.twimg.com/media/EUOP5TIX0AADpzU?format=jpg&name=medium. 

 
 /https://baobab.law.لمزيد الطالع، أنظر  78
 
79   ، اضيةجوزيف وانج   جم[]  "السلطة القضائية تستعد لجلسات المحكمة االفير ريل  فأ 4، (Daily Nation)" ، ديىل  نيشن مير

-https://www.nation.co.ke/news/Judiciary-warms-up-to-virtual، 2020ريل فأ 6 ؛ أطلع عليه بتاري    خ2020
court-sessions/1056-5513704-5o0dmb/index.html. 

 

"حول دور العدالة اإلجرائية في ردود فعل المتصورة للمواطنين على  كيز فان دن بوس، لين فان دير فيلدين ، وإي أالن ليند ،  80

،   2020أفريل  6أطلع عليه بتاريخ  ؛ 2014، 26-1، ص  Utrecht Law Reviewقرارات الحكومة ومعالجة النزاعات ]مترجم["، 

https://www.utrechtlawreview.org/articles/abstract/10.18352/ulr.287/ 

كثر أسبوع شهد ضغطا على موقع إسداء المشورة للمواطنين وسجل زيارات يفوق عددها    81 مليون مشاهدة، مشورة  2.2أ

-https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/how،  2020أفريل  6؛ أطلع عليه بتاريخ  2020مارس  24المواطنين، 
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citizens-advice-works/media/press-releases/busiest-week-in-history-for-the-citizens-advice-website-with-

over-22-million-views/ . 

 /https://remotecourts.org.لمزيد الطالع، أنظر  82

 
.crowd-policy-generation-https://citizens.is/idea https://remotecourts-لمزيد الطالع، أنظر  83

sourcing/.   
 

"الحفاظ على صحة ضباط الشرطة أثناء  تفشي فيروس كورونا أمر ضروري. إليكم ما فعله إدارة شرطة  ريتشارد وينتون ،  84

،  2020أفريل  6؛ أطلع عليه بتاريخ   2020مارس   11(،  Los Angeles Timesلوس انجيلوس ]مترجم["، لوس أنجلوس تايمز )

https://www.latimes.com/california/story/2020-03-11/keeping-police-officers-healthy-during-

coronavirus-is-essential-here-is-what-lapd-is-doing. 

الوقاية المتصلة بتطبيق إجراءات  القضاةالفيديو مع قيام  تقنية"بعض جلسات المحكمة السنغافورية ستعقد عي   ليديا الم،  85
جم[] 19 - بكوفيد  ، 2020ريل فأ  6 أطلع عليه بتاري    خ ؛ 2020مارس  CNA ، 26، "مير

https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/court-hearings-video-conference-covid19-
12578730. 

 
86  plataforma Google Hangouts meet para audiencias virtuales y reuniones “Poder judicial implementa 

administrativas,” Poder Judicial del Perú, ، ،26  2020ريل فأ 6 أطلع عليه بتاري    خ ؛ 2020مارس  ،
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_

enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-pj-utiliza-plataforma-
google-hangouts-para-reuniones-virtuales-27032020. 

 

،  2020أفريل  6( ؛ أطلع عليه بتاريخ Politie"أسئلة حول كيف نحمي أنفسنا ]مترجم["، )  87

https://www.politie.nl/themas/coronavirus-en-politiewerk.html#alinea-title-vragen-over-hoe-we-onszelf-

beschermen. 
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 شبكة “مسارات من أجل مجتمعات مسالمة وعادلة وشاملة” هي مجموعة
كات العالمية ومنظمات المجتمع المدني  من البلدان والمنظمات الدولية والشرا
 والقطاع الخاص التي تعمل على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من
 أجل تحقيق السالم والعدل والشمول )16+(. يستضيف مركز التعاون الدولي

.“بجامعة نيويورك شبكة “مسارات من أجل مجتمعات مسالمة وعادلة وشاملة

 ويترأس مجموعة العمل المعنية بالعدالة ضمن شبكة “مسارات من أجل
 مجتمعات مسالمة وعادلة وشاملة” وزراء من األرجنتين وهولندا وسيراليون

 والحكماء. يضع تقرير “العدالة للجميع” الخاص بالمجموعة برنامجا للعمل من
 شأنه أن يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعد بإتاحة العدالة

.للجميع

 ستتولّى شبكة “مسارات من أجل العدالة” ترجمة التوصيات المرفوعة من
 مجموعة العمل المعنية بالعدالة إلى أعمال وتعزيز التحّول نحو عدالة محورها

.اإلنسان

https://www.justice.sdg16.plus/
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