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 جراءات التقاضي في المملكة العربية السعوديةإأثر جائحة كورونا على 
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 ملخص البحث

في السنوات القليلة الماضية انتشر في العالم مرض فيروسي )جائحة كورونا( كان له أثره على الحياة االجتماعية واالقتصادية    

العالم دون استثناء. وقد امتد هذا األثر خالل تلك السنوات ومازال، فما كان على العالم إال  وعلى كافة المعامالت في كل دول

والتعايش مع هذا الظرف االستثنائي ووضع خارطة طريق للتعامل معه. تناولت الورقة البحثية دراسة حول آثار جائحة كورونا 

أن إجراءات التقاضي من احدى المجاالت التي تأثرت بهذه الجائحة. على إجراءات التقاضي في المملكة العربية السعودية باعتبار 

فهدفت الدراسة اإلشارة إلى طبيعة جائحة كورونا ومدى تأثيرها على مجريات العمل القضائي في المملكة العربية السعودية. لذلك 

 في المملكة العربية السعودية، وهل تمثلت مشكلة الدراسة في تحديد طبيعة جائحة كورونا ومدى أثرها على إجراءات التقاضي

من الجهات القضائية بوضع ضوابط للحد من هذه الجائحة، وماهي المعالجات التي تم استخدامها حتى ال يتأثر  التزامكان هنالك 

لصت خالعمل القضائي. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك لتفسير جائحة كورونا وتأثيرها على العمل القضائي. 

الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن جائحة كورونا ظرف استثنائي، ترتب عليه صدور توجيهات استثنائية من السلطة الحاكمة وذلك 

لمنع انتشار هذا المرض. وقد كان لهذه التوجيهات صداها على اإلجراءات القضائية في المملكة العربية السعودية. كما توصلت 

رورة اعتماد اإلجراءات التي استخدمت لمحاربة جائحة كورونا هي إجراءات استثنائية في ظروف ضأيضاً إلى توصيات منها 

 استثنائية.

 ،أثر جائحة كورونا على إجراءات التقاضي ،إجراءات التقاضي ،طبيعة جائحة كورونا ،جائحة كورونا الكلمات المفتاحية:

 .انيةدراسة ميد ،االحترازية للحد من جائحة كورونااإلجراءات 
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Abstract  

During the past few years, a viral disease has spread in the world, which had its impact on the 

social and economic life. The research paper handled a study concerning the impacts of the Corona 

pandemic on litigation procedures in Kingdom of Saudi Arabia. The study aimed to clarify the 

nature of Corona pandemic and its extent of the effect concerning the litigation procedures in 

Kingdom of Saudi Arabia. Therefore, the study problem is to determine the nature of the Corona 

pandemic and its impact on the litigation procedures in Kingdom of Saudi Arabia, and whether 

there was a commitment from the judicial authorities to set controls to limit this pandemic, and 

what were the used solutions. The study used the descriptive analytical methodology. The study 

concluded several results, prominent among them: Corona pandemic is an exceptional 

circumstance, which resulted in the issuance of exceptional directives from the ruling authority in 

order to prevent the spread of this disease. It also concluded some recommendations, including the 

necessity of adopting the measures that were used to combat Corona pandemic, which are 

exceptional measures in exceptional circumstances. 

Keywords: Corona pandemic, the nature of the Corona pandemic, litigation procedures, the 

impact of the Corona pandemic on litigation procedures, precautionary measures to limit the 

Corona pandemic, a field study. 
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 المقدمة

شكل انتشار جائحة كورونا في العالم وال سيما المملكة العربية السعودية، اضطراب في كافة القطاعات مما أحدث معه شلالً    

في الحياة العامة بسبب التدابير االحترازية التي فرضتها الدول كالحجر المنزلي والصحي، تقييد العمل بالمؤسسات الخاصة 

 تدابير، وذلك للحد من آثار هذه الجائحة. والعامة والكثير من ال

لم يسلم الجهاز القضائي كغيره من المؤسسات في المملكة العربية السعودية من تبعات جائحة كورونا في أداء مهامه المناطة    

ثار نتناول آبه ولم يسلم كذلك األشخاص الذين لديهم حقوق مرتبطة بعمل هذه المؤسسة، ومن خالل هذه الدراسة البحثية سوف 

جائحة كورونا على إجراءات التقاضي في المملكة العربية السعودية للتوصل إلى حقيقة هذه اآلثار وما هي اإلجراءات التي ترتبت 

 عليها.

تكمن أهمية الورقة البحثية في توضيح أثر جائحة كورونا على إجراءات التقاضي في المملكة العربية السعودية وذلك ألن  

تقاضي تعتبر من المواضيع التي تأثرت بالضوابط والقواعد االحترازية التي فرضتها الدولة، وذلك للوقوف على إجراءات ال

ماهية اإلجراءات التي اتبعتها الجهات القضائية للحد من أثر جائحة كورونا وما مدى تأثر العمل القضائي بهذه اإلجراءات. كما 

ة أثر جائحة كورونا ومفهوم إجراءات التقاضي واالجراءات اتخذتها المحاكم في ظل تهدف الورقة البحثية إلى التعرف على طبيع

 آثار جائحة كورونا، كما تهدف الورقة إلى بيان أثر جائحة كورونا على اجراءات التقاضي.

. فهذه سعوديةخاصة لها أثرها على إجراءات التقاضي في المملكة العربية الطبيعة  لجائحة كورونا أن تظهر مشكلة البحث في

على إجراءات التقاضي؟ وفي سبيل استمرار اإلجراءات القضائية، هل التزمت  هاأثر لتحدد مدى الدراسة تناقش هذه الطبيعة

الجهات القضائية بتطبيق اإلجراءات االحترازية فترة جائحة كورونا. وهل هنالك منهج تم اتباعه من قبلها للتخفيف من وطأة آثار 

د انتهجنا في كتابة موضوعات هذه الدراسة المنهج االستقرائي والوصفي التحليلي وذلك لدراسة وتحليل أثر هذه الجائحة. وق

 جائحة كورونا على إجراءات التقاضي للوصول إلى نتيجة هذا األثر.

اضي( اجراءات التق )مفهوم )مفهوم جائحة كورونا( كما تناول المبحث الثاني قسمت الدراسة إلى ثالث مباحث تناول المبحث األول

 )مضمون أثر جائحة كورونا على إجراءات التقاضي(. وتناول المبحث الثالث

 

 المبحث األول: مفهوم جائحة كورونا

 المطلب األول: التعريف بجائحة كورونا

 تعريف جائحة كورونا  -1

عة االنتشار تسبب نزالت البرد جائحة كورونا كما عرفتها منظمة الصحة العالمية هي عبارة فصيلة من الفيروسات واس  

)صفحة منظمة الصحة العالمية(. وسميت بالجائحة ألنها مرض أو وباء معدي سريع  وااللتهاب الرئوي وغيرها من األمراض

 االنتشار.
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اني ع)الم وقد عرفت الجائحة بأنها اآلفة وقيل سنة جائحة أي قاحلة، وكل ما يفسد الثمر أو يهلك الماشية يسمى آفة أو جائحة

)منظمة التعاون اإلسالمية، ندوة  الجامع( والجائحات اعتبرها الفقهاء آفات غير متوقعة تسبب أضراراً اجتماعية واقتصادي

 .oci.org/topic-https://www.oic م(02/4/0202

 

 تاريخ ظهور جائحة كورونا وتداعيتها -2

م بمدينة ووهان الصينية. وقد 0202مطلع شهر ديسمبر  تم تصنيف جائحة كورونا بأنها مرض سريع العدوى بدأ انتشاره في

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن هذا المرض يمثل حالة طوارئ عامة دولية يجب تداركها، إذ أنه يهدد حياة االنسان بصورة 

 خاصة والمجتمعات بصورة عامة 

لمصابين بهذا المرض، أنه ينتقل بمجرد المخالطة وقد بينت منظمة الصحة العالمية من خالل الدراسات التي أجريت للعديد من ا

بين الشخص المصاب والسليم. كما يمكن أن ينتقل عن طريق الرذاذ المتطاير الذي يخرج من الشخص المصاب عن طريق 

 )صفحة منظمة الصحة العالمية( العطس أو الحديث فيتلقاه شخص سليم أو ينزل على االسطح فينتقل عن طريق اللمس

https://www.who.int/ar. 

تؤدي اإلصابة بجائحة كورونا إلى عدة مضاعفات، كالمضاعفات التنفسية الحادة التي يصعب معها التنفس، آالم الصدر 

لب الرئة والقوالعضالت والمفاصل وتسارع دقات القلب. وقد تستمر أعراض المرض لفترة طويلة مما قد يؤدي ذلك إلى دمار 

وغيرها من األجهزة الحيوية في جسم االنسان. وبسرعة انتشار هذا المرض والمضاعفات المصاحبة له أدى ذلك األمر إلى سعي 

الدول إلى وضع قواعد وقائية للحد منه ففرضت إجراءات التباعد االجتماعي بين الناس ونظمت إجراءات الدخول إلى األماكن 

ل حركة التنقل بينها والكثير من اإلجراءات التي خففت إلى حٍد ما وطأة هذا المض الخطير، فوجود العامة وحظرت بعض الدو

هذه الجائحة كان له وقع خطير على الحياة العامة، لما له من أثر هذا كبير على الحياة االقتصادية واالجتماعية للمجتمع الدولي 

 .كله

 المطلب الثاني: طبيعة أثر جائحة كورونا

تجه البعض في تكييف أثر جائحة كورونا على الحقوق وااللتزامات التعاقدية التي نشأت في فترة هذه الجائحة إلى االخذ ا   

عتبار أن هاتين النظريتين يتم تطبيقهما ( ال120-962، صـه0440اإلفتيحات، شوالبنظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة )

اقدية وذلك إذا توافرت شروطهما. وعليه فإن أثر جائحة كورونا على االلتزامات التعاقدية للموازنة بين حقوق طرفي العالقة التع

 ((0م، ص0226-هـ0409)أحمد، يترتب عليه فرض قواعد توازن بين الحقوق المترتبة على هذه االلتزامات 

فال يمكن  العالج، التعليم، التقاضي. ما فيما يتعلق بالحقوق األخرى غير الحقوق التعاقدية كحق الشخص في السفر والتنقل،أ   

تطبيق نظريتي الظروف الطارئة أو القوة القاهرة عليها الختالف مضمون هذه الحقوق عن الحقوق التعاقدية. فهل يمكن األخذ 

ومن  ةبنظرية الظروف االستثنائية في هذا الشأن لإلجابة على هذا التساؤل يجب أوالً معرفة مضمون نظرية الظروف االستثنائي

 ثم معرفة مجاالت تطبيقها.
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( نظرية الظروف االستثنائية)الصياد،  نظرية الظروف االستثنائية هي نظرية تستند إلى وجود خطر يهدد الدولة   

jazirah.com-https://www.al   التي قد تكون من صنع البشر وقد يتمثل الخطر الذي يهدد الدولة وأمنها في الحوادث

كالحروب أو الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو األمراض واألوبئة مما يؤدي األمر إلى تزعزع الدولة وعدم استقرارها واستقرار 

شعبها مما يتعين على الدولة أن تفرض بعض اإلجراءات والضوابط االستثنائية ما كان عليها أن تفرضها في األوقات العادية 

 (.44، صـه0440ك للحد من تبعات هذه المخاطر ) عبانيه،وذل

( من النظام األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية على أنه" للملك إذا نشأ خطر يهدد سالمة المملكة 60وقد نصت المادة )

إلجراءات السريعة ما يكفل أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن إداء مهامها، أن يتخذ من ا

 ار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاما".مواجهة هذا الخطر، وإذا رأى الملك أن يكون لهذه اإلجراءات صفة االستمر

 وهذا دليل نظامي على جواز استخدام بعض الضوابط في ظل وجود أخطار تهدد الدولة، وهو ما يسمى بالظروف االستثنائية.   

 يمكن تحديد حاالت تطبيق نظرية الظروف االستثنائية في اآلتي:لذا من خالل هذا النص 

 وجود خطر أو ظرف استثنائي يهدد الدولة كالحروب والفيضانات والزالزل واالوبئة. -0

 عدم إمكانية تطبيق القواعد العادية في ظل هذه الظروف االستثنائية الجديدة. -0

 ق مصلحة الدولة من خالل استقرارها واستقرار شعبها.أن يؤدي تطبيق القواعد االستثنائية إلى تحقي -4

أدى انتشار جائحة كورونا إلى عدم استقرار العالم أجمع وليس دول معينة بذاتها. وبهذا المفهوم تكون جائحة كورونا حالة   

يود على للدولة فرض قاستثنائية يقتضي األمر معه أن تلجأ الدول إلى فرض إجراءات احترازية وضوابط للحد من أثرها، فيكون 

المية، )منظمة التعاون اإلس الحياة الطبيعية لألشخاص كتوقف بعض االعمال وتقييد الحرية للقيام بعض األعمال األخرى وغيرها

 .oci.org/topic-https://www.oic م(02/4/0202ندوة 

مل المحاكم باعتبارها إحدى المجاالت التي وقد أدى فرض هذه القيود واالجراءات االحترازية بسبب جائحة كورونا إلى تأثر ع

 تأثرت بهذه الجائحة، خاصة ما يتعلق بإجراءات التقاضي.

عليه يمكن تحديد طبيعة أثر جائحة كورونا من خالل تطبيق نظرية الظروف االستثنائية.  إذ أن انتشار هذا المرض وارتفاع عدد 

ذلك المصالح االجتماعية واالقتصادية في المجتمع والدولة، اقتضي األمر المصابين وكذلك ارتفاع عدد الوفيات وحتى ال تتأثر ب

ضرورة المحافظة على سالمة الناس والمصالح العليا للدولة تطبيقاً لقاعدة )الضرر يزال(، لذلك  كان  لزاماً على الدول أن تسارع 

تي ال يمكن أن تصدرها في الظروف العادية  ألجل بإصدار القرارات والتوجيهات االستثنائية في ظل هذا الظرف االستثنائي وال

منع انتشار  هذه الجائحة  أو الحد منها، فجاءت اإلجراءات االحترازية التي وضعت قيود على  حياة الناس الطبيعية، معامالتهم 

ل، قطاع العمل والعمال، و كذلك أعمالهم. فكان الحجر المنزلي من أعظم هذه القيود، إذ امتد تأثيره على التجارة واقتصاد الدو

 (.000-29صم، 0202، علي) التعليم، دور الحكومة وكذلك على حياة الناس الخاصة
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 المبحث الثاني: مفهوم اجراءات التقاضي

 المطلب األول: ماهية إجراءات التقاضي

 أوالً: تعريف التقاضي

 ()معجم المعاني الجامع ية نزاع ماوالتقاضي والقضاء كلمتان مترادفتان وتعنيان اللجوء إلى المحكمة لتس  

https://www.almaany.com  .( عن طريق اقامة دعوى يقوم 01م، ص0202الفوزان، كما تعنيان الفصل في الخصومات )

جود مفهوم فإن التقاضي يستند إلى وبرفعها صاحب الحق المعتدى عليه ضد المدعى عليه أمام الجهة القضائية المختصة، وبهذا ال

 عناصر مهمة وهي )النزاع وأطرفه، المحكمة المختصة بالفصل في النزاع(.
 

 ثانياً: تعريف إجراءات التقاضي

أما إجراءات التقاضي فهي مجموعة من الضوابط واالجراءات التي يسلكها الخصوم عند رفع ادعاءاتهم ودفوعاتهم أمام     

صل فيها، كما تشمل كذلك القواعد التي يسترشد بها القاضي عند نظر النزاع والفصل فيه منذ تقديم صحيفة القضاء المختص للف

الدعوى وحتى صدور الحكم وتنفيذه. وبالتالي تبدأ هذه اإلجراءات عندما يقدم المدعى دعواه عن طريق صحيفة الدعوى إلى 

 (.050، ـه0440المحكمة المختصة )آل خنين، 

يتم قيدها أمام المحكمة المختصة وتبليغ المدعى عليه بها حتى يتمكن من الرد  حتىتمل صحيفة الدعوى على بيانات يشترط أن تش

موقعة منه أو ممن يمثله  –( على أنه" ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة 40) عليها. وقد نص نظام المرافعات الشرعية في المادة

 المدعى عليهم. ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات اآلتية:تودع لدى المحكمة من أصل وصورة بعدد  –

الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، مهنته  واالسموظيفته، مكان اقامته، مكان عمله مهنته أو هويته، ورقم  للمدعي،االسم الكامل  -أ

 مكان اقامته ومكان عمله.أو وظيفته، 

فإن لم يكن له مكان  له،مكان عم، مكان اقامته ون معلومات عن مهنته أو وظيفتهوما يتوافر م االسم الكامل للمدعى عليه -ب

 ة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.إقام

 تاريخ تقديم الصحيفة. -ج

 المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. -د

 مكان إقامة مختار للمدعي في البلد التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها. -ه

 وما يطلبه المدعي، وأسانيده".موضوع الدعوى،  -و
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 المطلب الثاني: ضوابط إجراءات التقاضي

إذ يقتضي األمر ضرورة  ية أهمها ما يتعلق بصحيفة الدعوى،تشتمل إجراءات التقاضي على مجموعة من الضوابط اإلجرائ

 كذلك هنالك ضوابط إجرائية لمدعى عليه للرد عليها،ى وإعالن ااشتمالها على البيانات التي حددها النظام حتى يتم قيد الدعو

 تتعلق بإجراءات التقاضي يجب على القاضي االلتزام بها تتمثل في اآلتي:

وجود نزاع: على القاضي التأكد من وجود نزاع وهو السبب من وراء رفع الدعوى فيجب أن يكون هذا النزاع مشروعاً  -0

 (.049م، ص0202)مخلوف،ية التصرف موضوع النزاع ذلك مشروعحتى يتم الفصل فيه، ويقصد ب

 صفة أطراف الدعوى: ويقصد بذلك أن يكون االدعاء والدفع مقدمان ِمْن َمْن له الحق في تقديمها أو َمْن يقوم مقامه، بغرض -0

 (.049م، ص0209عوض، حماية حق أو مركز قانوني معين )

 (.9، صـه0442مصلحة أطراف الدعوى: وهي المنفعة )اللحيدان،  -4

( من نظام 4/0التي يجدها كٌل من طرفي الدعوى وذلك من خالل االدعاء أو الدفع المقدم من كليهما. وقد جاء في المادة) 

 " ال يقبل أي طلب أو دفع ال تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة". ـه0445المرافعات الشرعية 

النظام ويقصد به حقها في الفصل في النزاع. لذلك يقع على المحكمة  اختصاص المحكمة: ينعقد االختصاص للمحكمة حسب -4

 (.004، صـه0441عبء تحديد مدى اختصاصها بالفصل في النزاع من عدمه )مرسي،

 إجراءات التبليغ: ويقصد بها اخطار أطراف الدعوى باإلجراءات التي رفعت ضدهم سواء المدعي أم المدعى عليه. -5

 ها: وما يترتب على ذلك من التزام أطراف النزاع من حضور جلسات الدعوى.تنظيم الجلسات وضبت -6

تنتهي إجراءات التقاضي حسب النظام بحكم منهي للخصومة وهو الهدف األساسي من رفع الدعوى، وذلك بعد أن تستمع    

ل ما حتى تستطيع أن تكون عقيدتها حوالمحكمة ألطراف النزاع وتناقشهم في األدلة التي قاموا بتقديمها إلثبات ما يدعيه أٍي منه

 النزاع بصدد الوصول إلى حكم عادل.

اجراءات التقاضي أمام المحاكم تعتبر إحدى االعمال التي طالتها التدابير االحترازية بسبب جائحة كورونا وذلك بتنظيم أوقات    

أدى إلى تأخر بعض االعمال االجرائية خاصة عمل المؤسسات القضائية وتنظيم جلسات حضور المتقاضين، األمر الذي يكون قد 

 لنزاع إلى المحكمة.حضور أطراف ا

 المبحث الثالث: مضمون أثر جائحة كورونا على إجراءات التقاضي

المبحث على وصف للطريقة التي تم تم اجراء دراسة ميدانية بهدف معرفة أثر جائحة كورونا وإجراءات التقاضي. يحتوي هذا 

الدراسة الميدانية والمنهج المتبع في تحليل بيانات الدراسة الميدانية، حيث يحتوي على وصف لمجتمع الدراسة اتباعها في تنفيذ 

وعينته، وطريقة إعداد أداة الدراسة واإلجراءات التي اتخذت للتأكد من صدقها وثباتها، وكيفية تطبيقها والطرق االحصائية 

 ئج، وسيتم عرض هذا المبحث على النحو التالي: المستخدمة في تحليل البيانات واستخراج النتا
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 المطلب األول: إجراءات الدراسة الميدانية

 تهدف الدراسة الميدانية الى جمع البيانات حول آراء المبحوثين في مجال الدراسة، وذلك من خالل االجابة على عبارات االستبانة

 أوالً: مجتمع وعينة الدراسة الميدانية

دراسة الميدانية عن طريق حصر االفراد ذوي العالقة. بعد ذلك تم اختيار عينة قصدية من عموم مجتمع الدراسة تم تحديد مجتمع ال

 %94.5( استمارة بنسبة 40( استمارة استبانة على عينة الدراسة استرد منها )55( فرداً، وقد قام الباحث بتوزيع )5بلغ عددهم )

 من مجموع العينة.

ة قدر االمكان حرص الباحث على تنوع عينة الدراسة من حيث الجنس، العمر، المستوي التعليمي، وللحصول على نتائج دقيق

 نوع المستجيب، عدد سنين الخبرة في المحاكم.
 

 ثانياً: التحليل الوصفي لعينة الدراسة الميدانية

 الدراسة: ات النوعية ألفراد عينةفيما يلي استعراض تفصيلي لخصائص المبحوثين باعتبارها المتغير

 ( يوضح نوع المبحوثين1الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار النوع

 78.0 32 ذكر

 22.0 9 أنثى

 100 41 الجملة

 

 يوضح نوع المبحوثين( 1الشكل رقم )

 

 م0200 المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية،

 

 

نوع المبحوثين

ذكر انثى
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 ( يوضح عمر المبحوثين2) الجدول رقم

 النسبة التكرار العمر

 26.8 11 سنة 42إلى  02

 43.9 18 سنة 42إلى  42

 24.4 10 سنة 52إلى  42

 4.9 2 سنة 52أكثر من 

 100 41 الجملة

 

 ( يوضح عمر المبحوثين2) الشكل رقم

 

 م0200 المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية،

 

 ( يوضح المستوى التعليمي للمبحوثين3) الجدول رقم

 النسبة التكرار لمستوى التعليميا

 51.2 21 جامعي

 39.0 16 ماجستير

 9.8 4 دكتوراه

 100 41 الجملة

 

 

 

عمر المبحوثين

سنة20-30 سنة30-40 سنة40-50 سنة50اكثر من
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 ( يوضح المستوى التعليمي للمبحوثين3) الشكل رقم

 

 م0200 المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية،

 

 ( يوضح صفة المبحوثين4) الجدول رقم

 النسبة رالتكرا صفة المبحوثين

 19.5 8 قاضي

 48.8 20 محامي

 2 2 كاتب عدل

 24.4 10 موظف بالمحكمة

 7.3 3 طرف في دعوى

 100 41 الجملة

 

 ( يوضح صفة المبحوثين4) الشكل رقم

 

 م0200 المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية،

المستوى التعليمي للمبحوثين

جامعي ماجستير دكتوراه

المبحوثينصفة

قاضي محامي كاتب عدل موظف بالمحكمة طرف في الدعوى
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 ( يوضح سنين خبرة المبحوثين5) الجدول رقم

 النسبة التكرار سنين الخبرة في المحاكم

 39.0 16 سنة 5من سنة إلى 

 31.7 13 سنة 02إلى  5من 

 22.0 9 سنة 02إلى  02من 

 4.9 2 سنة 42إلى  02من 

 2.4 1 سنة 42أكثر من 

 100 41 الجملة

 

 ( يوضح سنين خبرة المبحوثين5) الشكل رقم

 

 م0200 الميدانية، المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة

 ثالثاً: وسيلة الدراسة الميدانية 

من أربعة أقسام،  كوسيلة لجمع بيانات الدراسة الميدانية. وهي تتكون (Questionnaire) االستبانة استمارةاعتمد الباحث على 

ى النحو رات الدراسة وهي علاشتمل القسم األول على المعلومات الشخصية للمبحوثين. واالقسام من الثاني إلى الرابع تمثل متغي

يقيس مدى التزام الجهات القضائية بتطبيق إجراءات جائحة كورونا. أما القسم الثالث فيقيس مدى تأثر العمل التالي: القسم الثاني 

ائحة ج القضائي في ظل جائحة كورونا. والقسم الرابع واألخير يقيس نوع المعالجات التي تقوم بها الجهات القضائية للحد من أثر

هي وسيلة ) كورونا على إجراءات التقاضي. وقد تمت اإلجابة عن جميع العبارات من قبل أفراد عينة الدراسة وفقاً لمقياس ليكرت

ابتكرها العالم رنسيس ليكرت يتم استخدامها لقياس سلوك المبحوثين وآرائهم تجاه موضوع معين( المتدرج حيث تم تحويل 

يرات كمية. وتحتوي عبارات االستبانة على البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة والمتمثلة في عدد المتغيرات األسمية الى متغ

 عبارة، طلب من أفراد عينة الدراسة ان يحددوا إستجابتهم عما تصفه كل عبارة.(( 46)

سنين خبرة المبحوثين

سنة5من سنة الى سنة10الى 5من  سنة20الى 10من 

سنة30الى 20من  سنة30اكثر من 
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 رابعاً: األساليب اإلحصائية المستخدمة

لجة البيانات التي تم جمعها عن طريق وسيلة التكرارات والنسب ( وذلك لتحليل ومعاSPSSتم استخدام البرنامج اإلحصائي )

األسئلة وقد تم إنشاء جداول تكرارية لعبارات المتغيرات، وحساب المتوسطات  إلجابات المرجح المتوسط المئوية وحساب

 ليكرت. قياسالمستجيبين وذلك وفقاً لم آراء واتجاهات معرفة وذلك بغرض للمتوسطات المرجحة لعبارات المتغيرات،

 المطلب الثاني: تحليل بيانات االستبانة

 من خالل هذا المطلب نستعرض تحليل بيانات االستبانة وذلك على النحو التالي:   

 ية بتطبيق إجراءات جائحة كورونا.أوالً: الجدول أدناه يوصف إدراك المبحوثين لمدى التزام الجهات القضائ

 (41العدد ). الجهات القضائية بتطبيق إجراءات جائحة كورونا( يوضح مدى االلتزام 6الجدول رقم )

 الرتبة المعياري االنحراف المتوسط النسبة المعيار

نشر اإلجراءات االحترازية القضائية بسبب جائحة كورونا في 

 84.4 الصحف.

4.22 .791 3 

التزام المتقاضين باإلجراءات االحترازية القضائية بسبب 

 86.4 جائحة كورونا.
4.32 

.722 1 

تختلف اإلجراءات االحترازية القضائية بسبب جائحة كورونا 

 63.4 من محكمة إلى أخرى.

3.17 1.116 5 

ُحددت ساعات دخول المتقاضين إلى المحكمة بسبب 

 80 االجراءات االحترازية لجائحة كورونا.

4.00 1.025 4 

تقبل المتقاضين فكرة التقاضي االلكتروني في ظل جائحة 

 84.4 روناكو

4.22 
.881 

3 

التزمت المحاكم باإلجراءات والتدابير االحترازية عند تصريح 

 85 الدعاوى وتقديم المذكرات خالل فترة كورونا.

4.24 .888 2 

التقييم العام لمدى التزام الجهات القضائية بتطبيق إجراءات 

 80.4 جائحة كورونا

4.02 0.903  

 م0200 الدراسة الميدانية، المصدر: إعداد الباحث من بيانات

نستخلص من نتائج الجدول السابق أن نسبة المبحوثين الذين أقروا بالتزام الجهات القضائية بتطبيق إجراءات جائحة كورونا     

( وهي نسبة جيدة. وقد جاء في المرتبة األولى من التحليل أن التزام المتقاضين باإلجراءات االحترازية القضائية %12) كان

( وهي نسبة عالية عند مقارنتها بضوابط االلتزام باإلجراءات االحترازية بصورة عامة. أما %16سبب جائحة كورونا بنسبة )ب

 (. %15التزام المحاكم باإلجراءات والتدابير االحترازية عند تصريح الدعاوى وتقديم المذكرات خالل فترة كورونا فجاء بنسبة )
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القضائية بسبب جائحة كورونا في الصحف وتقبل المتقاضين فكرة التقاضي االلكتروني في ظل ثم نشر اإلجراءات االحترازية 

( ثم ُحددت ساعات دخول المتقاضين إلى المحكمة بسبب االجراءات االحترازية لجائحة كورونا %14) جائحة كورونا بنسبة

 .(%64) ورونا من محكمة إلى أخرى بنسبة( واخيرا تختلف اإلجراءات االحترازية القضائية بسبب جائحة ك%12) بنسبة

 ثانياً: الجدول أدناه يوصف إدراك المبحوثين لمدى تأثر العمل القضائي في ظل جائحة كورونا

 (41العدد ) ( يوضح مدى تأثر العمل القضائي في ظل جائحة كورونا.7الجدول رقم )

 الرتبة االنحراف المعياري المتوسط النسبة المعيار

م في تحديد جلسات نظر الدعاوى المرفوعة أمامها تأخر المحاك

 63.4 بسبب جائحة كورونا.

3.17 
1.202 

5 

 10 1.202 2.88 57.6 تأخر المحاكم في الفصل في المنازعات بسبب جائحة كورونا.

 13 1.187 2.66 53.2 تم وقف الدعاوى أمام المحاكم بسبب جائحة كورونا.

 12 1.425 2.71 54.2 بب جائحة كورونا.تم تعليق الدعاوى أمام المحاكم بس

كان لجائحة كورونا أثر على حقوق المتقاضين من حيث تقديم 

 62.4 المذكرات في وقتها.

3.12 
1.419 

6 

كان لجائحة كورونا أثر على حقوق المتقاضين من حيث تطبيق 

 67.4 مبدأ المواجهة بين الخصوم أمام المحاكم.

3.37 
1.308 

2 

 3 1.41 3.22 64.4 األحكام القضائية بسبب جائحة كورونا.تم تأجيل تنفيذ 

تم شطب الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم لعدم حضور 

 57 المتقاضين بسبب جائحة كورونا.

2.85 
1.314 

11 

تم تأجيل جلسات الدعاوى أمام المحاكم لغياب المتقاضين بسبب 

 64 جائحة كورونا.

3.2 
1.236 

4 

 ن الدعاوى التي تم شطبها للغياب بسببقدم المدعين طلبات بشأ

 74.2 جائحة كورونا للسير فيها من جديد.

3.71 
1.289 

1 

انخفض معدل المنازعات في المحاكم فترة انتشار جائحة 

 62 كورونا.

3.1 
1.006 

7 

 12 1.179 2.71 54.2 كان لجائحة كورونا أثر على اجراءات التبليغ القضائي.

أمام المحاكم لعدم الفصل فيها بسبب كان هنالك تكدس للدعاوى 

 58.6 جائحة كورونا.

2.93 
1.209 

8 

لجأ المتنازعون لحل منازعاتهم عن طريق التسويات الودية 

 58 بدال عن القضاء في ظل جائحة كورونا.

2.9 
1.367 

9 

  1.268 3.03 60.6 التقييم العام لمدى تأثر العمل القضائي في ظل جائحة كورونا.

 م0200 عداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية،المصدر: إ
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(. %62.6نستخلص من الجدول السابق بأن النسبة العامة إلقرار المبحوثين بتأثر العمل القضائي في ظل جائحة كورونا هي )

دموا طلبات (. أعلى نسبة في الجدول حيث أقر المبحوثين بأن المدعين قد ق%94.0وقد جاءت تفاصيلها كاآلتي: جاءت نسبة )

وهي تمثل نسبة جيدة. كما جاء رأيهم حول أن  جديد،بشأن الدعاوى التي تم شطبها للغياب بسبب جائحة كورونا للسير فيها من 

(. أما اقرارهم %69.4) لجائحة كورونا أثر على حقوق المتقاضين من حيث تطبيق مبدأ المواجهة بين الخصوم أمام المحاكم بنسبة

 .(%64.4) كام القضائية بسبب جائحة كورونا كان بنسبةبتأجيل تنفيذ األح

تم تأجيل جلسات الدعاوى أمام المحاكم لغياب المتقاضين بسبب جائحة كورونا وقد جاءت نسبة إقرار المبحوثين بهذه العبارة    

ب جائحة كورونا وكان (. أيضأ كان هنالك تأخر من المحاكم في تحديد جلسات نظر الدعاوى المرفوعة أمامها بسب%64) بنسبة

( بأن لجائحة كورونا أثر على حقوق المتقاضين من حيث 6024) (. كذلك أقر المبحوثين بنسبة%64.4) إقرار المبحوثين بنسبة

تقديم المذكرات في وقتها. وبالتالي انخفض معدل المنازعات في المحاكم فترة انتشار جائحة كورونا وعليه فإن نسبة اقرارهم 

 .(%60) ةبهذه العبار

( من المبحوثين أقرت على أنه كان هنالك تكدس للدعاوى أمام المحاكم لعدم الفصل فيها بسبب جائحة %51.6) كما أن نسبة    

كانت  وقد كورونا،كورونا، وأن المتنازعين قد لجأوا لحل منازعاتهم عن طريق التسويات الودية بدال عن القضاء في ظل جائحة 

(. وأنه %59.6) (. كما جاءت عبارة تأخر المحاكم في الفصل في المنازعات بسبب جائحة كورونا بنسبة%51) نسبة هذه العبارة

(. أما اقرارهم بتأثر %59تم شطب الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم لعدم حضور المتقاضين بسبب جائحة كورونا بنسبة )

( %54.0) . وقد كانت نسبة(%54.0ائحة كورونا كان بنسبة )إجراءات التبليغ القضائي وتعليق الدعاوى أمام المحاكم بسبب ج

 وقف الدعاوى أمام المحاكم بسبب جائحة كورونا.من المبحوثين وهي آخر نسبة في هذا الجدول تقر بت

ى لثالثاً: الجدول أدناه يوصف إدراك المبحوثين لنوع المعالجات التي تقوم بها الجهات القضائية للحد من أثر جائحة كورونا ع

 إجراءات التقاضي.

 /أ( يوضح نوع المعالجات التي تقوم بها الجهات القضائية للحد من أثر جائحة كورونا على إجراءات التقاضي8الجدول رقم )

 (41العدد )

 الرتبة االنحراف المعياري المتوسط النسبة المعيار

وضعت ضوابط أثناء وجود المتقاضين في المحكمة كإجراءات 

 من جائحة كورونا. احترازية للحد
82 

4.1 0.831 4 

تقبل المتقاضين لإلجراءات والتدابير االحترازية في المحكمة 

 خالل فترة كورونا.
82.4 

4.12 0.781 3 

تم تغيير اجراءات التقاضي من التقاضي العادي إلى التقاضي 

 االلكتروني في فترة جائحة كورونا.
92.2 

4.61 0.628 1 

فترة كورونا ساعد في سرعة الفصل  التقاضي االلكتروني في

 في المنازعات.
89.2 

4.46 0.897 2 
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التقاضي االلكتروني هو الطريق الوحيد لحل اآلثار المترتبة 

 عن جائحة كورونا.
89.2 

4.46 0.809 2 

من اإلجراءات االحترازية للحد من جائحة كورونا، صدور 

 االحكام القضائية دون حضور الخصوم.
76 

3.8 1.249 5 

التقييم العام لنوع المعالجات التي تقوم بها الجهات القضائية 

 للحد من أثر جائحة كورونا على إجراءات التقاضي
 

   

 م0200المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية،

نا على لحد من أثر جائحة كورويشير هذا الجدول إلى أراء المبحوثين التي تبين نوع المعالجات التي تقوم بها الجهات القضائية ل

( وهي تمثل أعلى نسبة في الجدول بأنه تم تغيير اجراءات التقاضي %20.0إجراءات التقاضي، حيث أقر المبحوثين تقدر نسبتهم )

أن التقاضي  ( من المبحوثين%12.0) من التقاضي العادي إلى التقاضي االلكتروني في فترة جائحة كورونا. كما أظهرت نسبة

كتروني ساعد في سرعة الفصل في المنازعات وهو الطريق الوحيد لحل اآلثار المترتبة عن جائحة كورونا. أيضاً أوضحت االل

 من المبحوثين على تقبل المتقاضين لإلجراءات والتدابير االحترازية في المحكمة خالل فترة كورونا.( %10.4) نسبة

عت ضوابط أثناء وجود المتقاضين في المحكمة كإجراءات احترازية، وقد ( من المبحوثين بأنه قد وض%10) كذلك أقرت نسبة 

هي إحدى  الخصوم،( حيث يرى المبحوثين أن صدور االحكام القضائية دون حضور %96) جاءت أخر نسبة في الجدول

 التي وضعت للحد من جائحة كورونا.اإلجراءات االحترازية 

 تقوم بها الجهات القضائية للحد من أثر جائحة كورونا على إجراءات التقاضي./ب( يوضح نوع المعالجات التي 8الجدول رقم )

 (41العدد )

 النسبة التكرار القيم المتغير

من االجراءات والتدابير 

االحترازية التي اعتمدتها المحاكم 

 للحد من جائحة كورونا.

 19.5 8 أخذ موعد. -0

 4.9 2 جدولة مواعيد الجلسات. -0

 2 2 اعيد الجلسات.إلغاء مو -4

 75.6 31 اعتماد التقاضي االلكتروني -4

من االجراءات والتدابير 

االحترازية التي اعتمدتها المحاكم 

عند تواجد المتقاضين في المحكمة 

 خالل فترة كورونا.

وضع ملصقات عن التعريف  -0 

 بالمرض والوقاية منه.
4 9.8 

توفير األدوات الصحية من معقمات  -0 

 رها.وغي
1 2.4 

االلتزام بالتباعد االجتماعي مع  -4 

 ارتداء الكمامة.
26 63.4 

 24.4 10 إقرار المرافعات الكتابية. -4
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من االجراءات والتدابير 

االحترازية التي اعتمدتها المحاكم 

عند تنفيذ أوامر التبليغ القضائي 

 خالل فترة كورونا.

تحويل التبليغ القضائي العادي إلى  -0 

 بليغ قضائي إلكترونياً.ت
39 95.1 

الُمبلغ باالشتراطات الصحية  التزام -0 

 عند اجراء التبليغ.
2 4.9 

 يتم التبليغ القضائي بصورته العادية -4 

 دون إجراءات احترازية.
2 2 

يتم التبليغ القضائي عن طريق  -4 

 الصحف.
2 2 

من االجراءات والتدابير 

 المحاكم االحترازية التي اعتمدتها

عند تنفيذ العقوبات القضائية 

البدنية كالجلد، القصاص للمصاب 

 بفيروس كورونا.

انتظار شفاء الشخص المعاقب ومن  -0 

 ثم تنفيذ العقوبة عليه.
21 51.2 

إرجاء تنفيذ العقوبات إلى أن تنتهي  -0

 آثار جائحة كورونا.
20 48.8 

تنفيذ العقوبة مباشرة دون انتظار  -4 

 المصاب.شفاء 
2 2 

من االجراءات والتدابير 

االحترازية التي اعتمدتها المحاكم 

 عند استجواب المسجون.

 51.2 21 يكون االستجواب إلكتروني. -0  

يكون االستجواب في السجن عن  -0 

 طريق القاضي.
11 26.8 

يكون االستجواب في المحكمة بعد  -4 

 التأكد من االشتراطات الصحية.
9 22.0 

 م 0200لمصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية،ا

 

كذلك أشار الجدول السابق إلى نوع المعالجات التي تقوم بها الجهات القضائية للحد من أثر جائحة كورونا على إجراءات التقاضي. 

 جابة المناسبة. حيث وجهة مجموعة من االسئلة وكل سؤال له إجابات مختلفة ويكون على المبحوثين اختيار اإل

ومن خالل تحليل الجدول فقد أوضحت إجابات المبحوثين، أن من المعالجات التي قامت بتنفيذها الجهات القضائية في سبيل    

الحد من أثر جائحة كورونا، هو فرض إجراءات احترازية تتعلق باعتماد التقاضي االلكتروني. وفرض قواعد االلتزام بالتباعد 

رتداء الكمامة، باإلضافة إلى تحويل التبليغ القضائي العادي إلى تبليغ قضائي إلكتروني، كذلك تم ارجاء تنفيذ االجتماعي مع ا

 الجلد( إلى أن تنتهي آثار جائحة كورونا. كما اعتمدت الجهات القضائية أسلوب االستجواب االلكتروني. -)القصاص العقوبات

 الخاتمة

 ة، توصل الباحث إلى النتائج والتوصيات اآلتية:خالل دراسة موضوع الورقة البحثيمن 
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 أوالً: النتائج

أن جائحة كورونا هي مرض وبائي سريع االنتشار وقد ظهر بصورة فجائية على مستوى العالم مما رتب آثاراً تمثلت في  -0

 االضرار بالمصالح االجتماعية واالقتصادية وكافة المعامالت على االفراد والمجتمعات والدول.

تعتبر جائحة كورونا ظرف استثنائي، ترتب عليه صدور توجيهات استثنائية من الدولة ال يمكن فرضها في األوقات العادية  -4

 وذلك لمنع انتشار هذا المرض.

 .لم تسلم الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية من تبعات هذه الجائحة إذ تأثرت اإلجراءات القضائية أمام المحاكم -4

 احترازية وكذلك معالجات للحد من المرض ومنع انتشاره. لذلك سعت هذه الجهات بوضع ضوابط

 ثانياً: التوصيات

اعتبار وباء جائحة كورونا حالة استثنائية الرتباطها وتأثيرها على العالم أجمع. وأن اإلجراءات والضوابط التي استخدمت  -0

 ي ظروف استثنائية.لمحاربة هذا الداء هي إجراءات استثنائية ف

سن تشريعات لمجابهة آثار جائحة كورونا وأي كوارث قد تعيق اإلجراءات القضائية. كالنص في تشريع خاص على اعتماد  -0

التقاضي االلكتروني في كل اإلجراءات القضائية، مع وضع الضوابط التي تنظم ذلك. باإلضافة إلى إيجاد آلية مبسطة تُسهل على 

 التقاضي االلكتروني.  المتقاضين عملية

 فهرس المراجع

 ، دار الحضارة للنشر والتوزيع.سير الدعوى القضائية(، ـه0440بن محمد بن سعد، ) عبد هللاآل خنين، 

، مكتبة ()دراسة مقارنة بالفقه االسالمي التنظيم القضائي الجديد في المملكة العربية السعوديةم(، 0202الفوزان، محمد براك، )

 القتصاد.القانون وا

 ،0ط ،0ج ،(، المدخل إلى اجراءات التقاضي في محاكم القضاء العامـه0442يوسف) عبد الرحمناللحيدان، 

 معهد اإلدارة العامة. -، الرياضالقضاء اإلداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية(، ـه0440عبانية، محمد أحمد)

، الرياض، الشقري للنشر وتقنية 0، طية في النظام القضائي السعودياصول المرافعات الشرعم(، 0209عوض، موفق هشام )

 المعلومات.

 ، دار االجادة للتوزيع.الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعيةم(، 0202مخلوف، أحمد، )

لنشر ، دار االجادة للطباعة واالوجيز في نظام المرافعات الشرعية السعوديهـ(، 0441المؤمن محمد ) مرسي، متولي عبد

 والتوزيع.
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في الدراسات  المجلة األردنية -م(" الفرق بين القوة القاهرة والظروف الطارئة" بحث منشور0226-هـ0409خالد ) أحمد،

  .https://www.researchgate.netه، 06/4/0444ص، زيارة للموقع بتاريخ0(، 0، )العدداإلسالمية

مجلة كلية القانون  ( " جائحة فيروس كورونا وأثرها على تنفيذ االلتزامات العقدية"ـه0440فتيحات، ياسر عبد الحميد)شوالاإل

-https://journal.kilaw.edu.kw/wp .120-962ص( 6سنة الثامنة، ملحق خاص )العدد، الالكويتية

content/uploads/2020/07/769-802-Dr.-Yassir-Al-iftaihat-.pdf ه،06/4/0444زيارة للموقع بتاريخ 

هـ( "االجتهاد القضائي لمعالجة اآلثار الناشئة عن جائحة كورونا على العقود" 0440 )ربيع ثاني القرني، محمد على محمد

 .0592-0429(، ص14) مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد

https://drive.uqu.edu.sa/_/jill/files/1442 

https://www.al-ه06/4/0444الصياد، عاصم بن سعود "نظرية الظروف االستثنائية" مقال، زيارة لموقع الجزيرة 

jazirah.com . 

لقانون مجلة كلية ا)انتشار األوبئة("  إلدارة في الظروف االستثنائيةم( "التكييف القانوني لسلطات ا0202علي، ضياء عباس)

 .000-29، العدد الخاص، ص2، مجامعة أم القرى -للعلوم القانونية والسياسية

 https://www.who.int/arهـ. ، 04/0/0444  للموقع ، زيارة منظمة الصحة العالمية

   https://www.almaany.com. هـ06/1/0444 للموقع زيارةلالزمن  الجامع،  المعاني

ندوة  من معالجات طبية واحكام شرعية" منظمة التعاون اإلسالمية، "فيروس كورونا المستجد وما يتعلق به -مجمع الفقه

 هـ.01/0/0444،زيارة oci.org/topic-https://www.oicم،02/4/0202

 .ـه0/0400، تاريخ النشر ـه09/1/0400اإلصدار النظام األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، تاريخ 

 .ـه4/0/0445، تاريخ النشر ـه00/0/0445هـ، تاريخ اإلصدار 0445نظام المرافعات الشرعية ( 4/0)م
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