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دليل مرجعي ب�ش�أن تدعيم

نزاهة الق�ش�ء وقدرته

الأمم املتحدة

نيويورك، 2013

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

فيينا



© الأمم املتحدة ، كانون الثاين/يناير 2013. جميع احلقوق حمفوظة.

ل تنطوي الت�ض������ميات امل�ض������تخدمة يف هذا املن�ض������ور ول طريقة عر�ض املادة التي يت�ضّمنها على الإعراب عن اأي راأي كان من 

جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ض������اأن املركز القانوين لأي بلد اأو اإقليم اأو مدينة اأو منطقة اأو لل�ض������لطات القائمة فيها اأو 

ب�ضاأن تعيني حدودها اأو تخومها.

هذا املن�ضور غري حمرر ر�ضمياً.

من�ضور �ضادر عن: ق�ضم اللغة الإنكليزية واملن�ضورات واملكتبة، مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.
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تنويه

هناك العديد من امل�ض������ادر التي ُرجع اإليها وا�ضتُلهم منها لدى اإعداد هذا الدليل. وهي ت�ضمل �ضكوكا دولية ومدونات وطنية 

لل�ضلوك الق�ضائي وتعليقات عليها واأحكاما وقرارات �ضادرة عن حماكم دولية واإقليمية ووطنية وفتاوى جلان ا�ضت�ضارية معنية 

بالأخلقيات الق�ضائية ووثائق ذات حجية. ويف احلالت التي ا�ضتُخدمت فيها اقتبا�ضات، جرى التنويه اإىل ذلك يف احلوا�ضي. 

ا يف احلالت التي نُقلت فيها فتاوى وتعليقات من ال�ضياقات الوطنية اأو الإقليمية وُو�ضعت يف �ضيغ عامة اإىل درجة جتعلها  اأمَّ

قابلة للتطبيق من جانب كل النظم الق�ضائية، فلم يُذكر امل�ضدر الأ�ضلي يف الن�ض. 

وي������وّد مكتب الأمم املتحدة املعني باملخّدرات واجلرمية )املكتب( اأن ي�ض������كر امل�ض������اركني يف اجتم������اع فريق اخلرباء احلكومي 

ال������دويل ال������ذي ُعق������د يف فيينا يومي 1 و2 اآذار/مار�������ض 2007 جلملة اأمور منها توفري التوجيه ب�ض������اأن املحتوى امل�ضت�ض������وب 

للدليل. وقد �ضارك يف فريق اخلرباء ممثلون من الحتاد الرو�ضي واأذربيجان واإ�ضبانيا واأملانيا واإندوني�ضيا واإيران )جمهورية-

الإ�ض������لمية( وباك�ض������تان وبنما وتركيا واجلزائر واجلماهريية العربية الليبية واجلمهوري������ة الدومينيكية واجلمهورية العربية 

ال�ضورية وجمهورية كوريا وجمهورية مولدوفا ورومانيا و�رصي لنكا و�رصبيا وفرن�ضا وفنلندا ولتفيا واملغرب واململكة العربية 

ال�ض������عودية وناميبي������ا ونيجرييا وهنغاريا وهولندا والوليات املتحدة الأمريكية. وح�رص الجتماع اأي�ض������ا اأع�ض������اء من الفريق 

الق�ضائي املعني بتدعيم ن�زاهة الق�ضاء وكذلك ممّثلون عن رابطة املحامني الأمريكية واملجل�ض ال�ضت�ضاري للق�ضاة الأوروبيني 

ووكالة التعاون التقني الأملانية واملعهد الق�ض������ائي الوطني يف نيجرييا ومعهد بحوث النظم الق�ضائية التابع للمجل�ض الوطني 

الإيطايل للبحوث واملعهد الدويل للدرا�ض������ات العليا يف العلوم اجلنائية وبرنامج اإدارة احلكم يف الدول العربية التابع لربنامج 

الأمم املتحدة الإمنائي.

ويُعرب املكتب عن بالغ امتنانه للعمل الذي ا�ض������طلعت به مبادرة �ضيادة القانون التابعة لرابطة املحامني الأمريكية، ول �ضيما 

ال�ض������يدة اأولغا رودا، من�ض������قة البحوث يف املبادرة، ب�ضاأن اإعداد الف�ضول 2 و4 و5، وكذلك برنر األن وباولينا رودنيكا، املحللن 

القانونيان يف املبادرة. ويوّد املكتب اأي�ض������ا الإعراب عن �ضكره ملعهد بحوث النظم الق�ضائية التابع للمجل�ض الوطني الإيطايل 

للبحوث، ول �ض������يما الأ�ضتاذ جيوزي�بي دي فريديريكو وال�ض������يد فران�ض�ضكو كونتيني، على �ضياغة الف�ضول 1 و3 و6 و7 وعلى 

 ا�ضت�ضافة اجتماع فريق اخلرباء من اأجل و�ضع ال�ضيغة النهائية للدليل الذي ُعقد يف الفرتة 8 اإىل 10 ت�رصين الثاين/نوفمرب 2009 

يف بولونيا، اإيطاليا، وعلى الإ�ضهام يف عملية و�ضع الدليل. 

وينّوه املكتب مع ال�ض������كر بعمل فريق اخلرباء الذين �ضاركوا يف اجتماع ا�ضتعرا�ض م�رصوع الدليل املرجعي ب�ضاأن تدعيم ن�زاهة 

الق�ضاء وقدرته املعقود يف معهد بحوث النظم الق�ضائية التابع للمجل�ض الوطني الإيطايل للبحوث يف الفرتة 8 اإىل 10 ت�رصين 

الثاين/نوفمرب 2009 يف بولونيا، اإيطاليا. وقد ح�رص الجتماع ال�ضيدة هيلني بوروز، مديرة الربامج الدولية، املحكمة الحتادية 

يف اأ�ض������رتاليا؛ والدكتور ين�ز يوهان�ض، خبري اإدارة التخطيط وال�ض������رتاتيجية يف الوكالة الأملانية للتعاون الدويل، �ضعبة "الدولة 

والدميقراطية" الفرعية يف اأملانيا؛ والأ�ض������تاذ جيوزي�بي دي فريديريكو، الأ�ضتاذ الفخري للقانون، جامعة بولونيا يف اإيطاليا؛ 

وال�ض������يد ماركو فابري، كبري الباحثني يف معهد بحوث النظم الق�ض������ائية التابع للمجل�ض الوطني الإيطايل للبحوث، بولونيا، 

اإيطاليا؛ وال�ضيد فران�ض�ضكو كونتيني، الباحث، معهد بحوث النظم الق�ضائية التابع للمجل�ض الوطني الإيطايل للبحوث، بولونيا، 

اإيطاليا؛ والقا�ضي وامل�ضت�ضار رياغا �ضمويل اأومولو، القا�ضي يف حمكمة ال�ضتئناف، كينيا؛ وامل�ضت�ضار دوري رايلنغ، نائب الرئي�ض، 

حمكمة اأم�ضرتدام املحلية؛ وال�ضتاذ اأنطوان هول، ا�ضتاذ فل�ضفة القانون، مدير مركز مونتاين للمقا�ضاة وت�ضوية املنازعات، نائب 

امل�ضت�ضار يف حمكمة ا�ضتئناف اأم�ضرتدام ونائب القا�ضي يف حمكمة هارمل يف هولندا؛ وال�ضيد جوزيف �ضوما اأوتيه، املدير، برنامج 

"الو�ض������ول اإىل العدالة"، نيجرييا؛ وال�ضيد كون�ضي�ضاو غوميز كون�ضي�ض������او، الباحث واملن�ضق التنفيذي يف املر�ضد الدائم للعدالة 
الربتغالية وكبري الباحثني يف مركز الدرا�ضات الجتماعية التابعة جلامعة كوميربا يف الربتغال؛ وال�ضيد خورخيه كاريرا دوميني�ض، 

م�ضت�ض������ار العلقات العامة يف املجل�ض العام املعني بال�ضلطة الق�ضائية يف اإ�ضبانيا واأمني املجموعة الأيبريية الأمريكية التابعة 

للرابطة الدولية للق�ض������اة؛ وال�ضيد كولني نيكولز، الرئي�ض الفخري مدى احلياة والرئي�ض ال�ضابق لرابطة حماميي الكومنولث، 

اململكة املتحدة؛ والدكتور نيهال جاياويكراما، امل�ضت�ضار القانوين واملن�ضق امل�ضتقل، الفريق املعني بتدعيم ن�زاهة الق�ضاء، اململكة 

املتحدة؛ والدكتور براين اأو�ض������رتوم، م�ضت�ضار البحوث الرئي�ض������ي لدى املركز الوطني ملحاكم الولية يف وليامزبورغ، فريجينيا، 



iv

 الوليات املتحدة، وال�ض������يد ماركو�ض زمير، م�ضت�ضار النظم الق�ض������ائية الدولية، الوليات املتحدة؛ وال�ضيدة اأولغا رودا، من�ضقة 

البحوث—مكت������ب البح������وث والتقييم، مبادرة �ض������يادة القان������ون، رابطة املحامني الأمريكية، وا�ض������نطن، الولي������ات املتحدة؛ 

وال�ض������يدة نينا بريغ، م�ضت�ض������ارة معنية ب�ض������وؤون العدالة، فريق احلكم الدميقراطي، مكتب تطوير ال�ضيا�ض������ات، برنامج الأمم 

املتح������دة الإمنائ������ي، نيو يورك، الوليات املتحدة؛ وال�ض������يد جي�ض������ون راي�ض������لت، موظف معني بال�ض������وؤون الق�ض������ائية، مكتب 

�ض������يادة القان������ون واملوؤ�ض�ض������ات الأمني������ة، اإدارة عملي������ات حفظ ال�ض������لم التابعة للأمم املتح������دة، الوليات املتحدة؛ وال�ض������يد 

اأوليفر �ض������تولبه وال�ض������يدة ُجَهي������دة هنانو، وح������دة العدالة والن�زاه������ة، مكتب الأمم املتح������دة املعني باملخ������ّدرات واجلرمية، 
 

فيينا، النم�ضا.

ه �ض������كر خا�ض ملوظفي املكتب التالية اأ�ض������ماوؤهم الذين اأ�ض������هموا يف اإعداد الدليل وا�ضتعرا�ض������ه، اأوليفر �ضتولبه، املمثل  ويوجَّ

القطري املوؤقت ملكتب نيجرييا، وجي�ض������ون راي�ض������لت ودوروث������ي غوتوالد وُجَهيدة هنانو، من الفرع املعني بالف�ض������اد واجلرائم 

القت�ضادية التابع ل�ضعبة �ضوؤون املعاهدات.

ويوّد املكتب اأي�ضا التنويه اإىل جميع اخلرباء، ول �ضيما اأع�ضاء ال�ضبكة الدولية لتعزيز �ضيادة القانون )الإنرتبول(، الذين تبادلوا 

اآراءهم وملحظاتهم ب�ضاأن الدليل و�ضاعدوا على موا�ضلة حت�ضينه. 

ويدي������ن املكتب بال�ض������كر للوكالة الأملانية للتعاون الدويل وحلكومتي الرنويج وال�ض������ويد، التي ل������ول دعمها ملا اأُمكن اإعداد هذا 

الدليل.
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1

مة مقدِّ

ميّثل اإن�ض������اء نظام عدالة م�ض������تقل وفّعال ي�ض������ون حقوق الإن�ض������ان ويُي�رّص للجميع اللجوء اإليه ويُتيح و�ضيلة �ضفافة 

ومو�ضوعية للطعن قيمة اأ�ضا�ضية يف جميع اأنحاء العامل. وتكمن اأهمية وجود اآلية عدالة قوية يف اإ�ضهامها الأ�ضا�ضي 

يف تعزيز ال�ض������تقرار القت�ضادي والنمو، وال�ض������ماح بت�ضوية جميع اأنواع املنازعات يف اإطار منّظم وم�ضتقر. ونتيجة 

لذلك، مُيثل اإ�ضلح اجلهاز الق�ضائي والقانوين با�ضتمرار اأولوية عالية يف جدول اأعمال البلدان ب�رصف النظر عن 

حال������ة تطورها. بيد اأنَّ الطبيعة املعّقدة واملتعّددة اجلوانب لتحقي������ق غايات العدالة اأثارت التحّديات اأمام اجلهود 

�ض لها الإ�ض������لحيون وقتهم واهتمامهم،  املبذولة لتحديد جمموعة مّت�ض������قة من امل�ض������ائل التي ت�ض������تحق اأن يُخ�ضِّ

 واأبطاأت ال�ضياغة اللحقة لقرتاحات ومبادئ توجيهية حمّددة ب�ضاأن ما مُيكن عمله لتح�ضني نوعية حتقيق العدالة 

عرب النظام. 

والغر�������ض م������ن هذا الدليل هو توفري الدعم واملعلومات ملن اأُ�ض������ندت اإليهم مهّمة اإ�ض������لح وتدعيم نظم العدالة يف 

بلدانهم، وكذلك لل�رصكاء يف التنمية واملنظمات الدولية و�ض������ائر اجلهات التي تُقّدم امل�ض������اعدة الفنية وتدعم هذه 

العملية.

وقد بداأ العمل ب�ض������اأن هذا الدليل عقب �ضدور قرار املجل�ض القت�ضادي والجتماعي 2006/23 الذي اأّيد مبادئ 

بانغالور ب�ض������اأن ال�ض������لوك الق�ض������ائي وطلب اإىل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية اأن يعقد اجتماعا 

لفريق خرباء حكومي دويل مفتوح الع�ضوية، بالتعاون مع الفريق الق�ضائي املعني بتدعيم ن�زاهة الق�ضاء واملحافل 

الق�ض������ائية الدولية والإقليمية الأخرى، من اأجل اإعداد دليل فني عن نهوج توفري امل�ض������اعدة الفنية التي ت�ضتهدف 

تدعيم ن�زاهة الق�ضاء وقدرته.

وفيم������ا بعد، عقد مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمي������ة اجتماعا لفريق خرباء حكومي دويل يف 1 و2 

اآذار/مار�ض 2007 يف فيينا، النم�ضا، لكي يوّفر، يف جملة اأمور، التوجيه ب�ضاأن حمتوى الدليل. وقد ح�رص الجتماع 

ممثلون عن الحتاد الرو�ضي واأذربيجان واإ�ضبانيا واأملانيا واإندوني�ضيا واإيران )جمهورية-الإ�ضلمية( وباك�ضتان وبنما 

وتركي������ا واجلزائر واجلماهريية العربية الليبية واجلمهورية الدومينيكية واجلمهورية العربية ال�ض������ورية وجمهورية 

كوريا وجمهورية مولدوفا ورومانيا و�رصي لنكا و�رصبيا وفرن�ضا وفنلندا ولتفيا واملغرب واململكة العربية ال�ضعودية 

وناميبي������ا ونيجريي������ا وهنغاريا وهولندا والوليات املتحدة الأمريكية. وح�رص الجتماع اأي�ض������ا اأع�ض������اء من الفريق 

الق�ضائي املعني بتدعيم ن�زاهة الق�ضاء وكذلك ممّثلون عن رابطة املحامني الأمريكية واملجل�ض ال�ضت�ضاري للق�ضاة 

الأوروبيني ووكالة التعاون التقني الأملانية واملعهد الق�ض������ائي الوطني يف نيجرييا ومعهد بحوث النظم الق�ض������ائية 

التابع للمجل�ض الوطني الإيطايل للبحوث واملعهد الدويل للدرا�ضات العليا يف العلوم اجلنائية وبرنامج اإدارة احلكم 

يف الدول العربية التابع لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي.

واإجمال، اأو�ض������ى امل�ض������اركون باأن يت�ض������ّدى الدليل للموا�ض������يع الرئي�ض������ية التالية: )اأ( توظيف الق�ضاة واختيارهم 

وتقييمهم؛ و)ب( اأخلقيات الق�ض������اء وعقوباته التاأدي�بية؛ و)ج( تقدير اأداء املحاكم وتقييمه؛ و)د( اإدارة الق�ض������ايا؛ 

و)ه�( الّت�ضاق والتما�ضك وامل�ضاواة يف اإ�ضدار الأحكام الق�ضائية؛ و)و( الو�ضول اإىل الق�ضاء؛ و)ز( وظائف موظفي 

املحاك������م واإدارته������م؛ و)ح( موارد الق�ض������اة واأجورهم؛ و)ط( تعزي������ز الثقة العامة يف الق�ض������اء. واقرتحوا اأنه ينبغي 

للمكتب، لدى اإعداده الدليل، اأن يجمع اأف�ضل املمار�ضات القائمة ب�ضاأن تدعيم ن�زاهة الق�ضاء وقدرته وي�ضتند اإليها. 



مي امل�ضاعدة الفنية فح�ضب، واإمنا  وكان من راأي امل�ض������اركني اأي�ضا اأنه ل ينبغي للدليل اأن يت�ضدى لحتياجات مقدِّ

ينبغي بالأحرى اأن يعر�ض معلومات من �ض������اأنها اأن تفيد كل اأ�ض������حاب امل�ضلحة يف نظام العدالة، ول �ضيما الق�ضاة 

وغريهم من م�ضوؤويل قطاع العدالة يف الوظائف الإدارية.

يغ التكليف باإعداد الدليل مبزيد من التحديد يف قرار املجل�ض القت�ضادي والجتماعي  وعمًل بهذه التو�ضيات، �ضِ

2007/22 الذي طلب اإىل املكتب اأن يوا�ض������ل عمله الرامي اإىل اإعداد دليل مرجعي ب�ض������اأن تدعيم ن�زاهة الق�ض������اء 

وقدرته، والذي متّخ�ض عن هذا املنتج النهائي.

وقام املكتب، بالتعاون مع مبادرة �ضيادة القانون التابعة لرابطة املحامني الأمريكية ومعهد بحوث النظم الق�ضائية 

التاب������ع للمجل�������ض الوطني الإيطايل للبحوث، باإعداد م�رصوع اأويل للدليل. وخ�ض������ع هذا امل�������رصوع ملزيد من الإثراء 

والتح�ض������ني على يد فريق خرباء معني باإ�ض������لح القطاع الق�ضائي اجتمع يف الفرتة 8 اإىل 10 ت�رصين الثاين/نوفمرب 

2009 يف بولونيا، اإيطاليا، يف مكاتب معهد بحوث النظم الق�ضائية.

ويح�ض������د الدليل اأفكاراً وتو�ض������يات وا�ض������رتاتيجيات و�ض������عها خرباء معا�رصون يف جمال اإ�ض������لح النظم الق�ضائية 

والقانونية؛ وهو يت�ض������ّمن اإ�ضارات اإىل التدابري الناجحة التي اتخذتها طائفة متنّوعة من البلدان من اأجل الت�ضدي 

لتحديات خا�ض������ة �ضودفت يف �ض������بيل تدعيم نظام العدالة. وقد اأ�ضهم باحثون تطبيقيون وممار�ضون متمّر�ضون يف 

موؤّلفات قانونية عديدة ومتزايدة تتناول جهود الإ�ض������لح الق�ض������ائي. وباملثل، هن������اك العديد من التجارب القّيمة 

واملمار�ضات اجليِّدة امل�ضتمدة من بلدان تعمل يف �ضياقات قانونية متنوعة ويجُدر اأن توؤخذ يف العتبار عرب احلدود. 

ونتيجة لذلك، ي�ضم هذا الدليل جمموعة �ضاملة من املوا�ضيع للمناق�ضة والتفكري ال�ضرتاتيجي يف جملد وحيد.

 ويف الوقت ذاته، ل ي�ض������عى هذا الدليل اإىل تناول كل اجلوانب املتعلقة باإ�ض������لح نظام العدالة وتدعيمه يف بلد ما، 

ول يتوّخ������ى اأن يحل حم������ل املجموعة الكبرية م������ن املوؤلفات والبح������وث والتقارير التكميلية املوج������ودة بالفعل، مبا 

�ض������ة مثل ق�ض������اء الأحداث والحتجاز رهن املحاكمة وحقوق الإن�ضان.  يف ذلك تلك التي تت�ض������ّدى مل�ضائل متخ�ضّ

فمعاجلة جميع الق�ض������ايا التي تن�ض������اأ عندما يطراأ حتول عل������ى نظام عدالة ما مهّمة م�ض������تحيلة. وبدلً من ذلك، 

يه������دف هذا الدليل اإىل الإ�ض������هام يف املوؤلف������ات املوجودة بالفعل عن طريق توفري دليل ملعاجلة املجالت الرئي�ض������ية 

الت������ي حّدده������ا فريق اخلرباء باعتبارها من الأولويات يف عملية اإ�ض������لح قطاع العدالة، وتقدمي تو�ض������يات واأفكار 

 اأ�ضا�ضية ودرا�ضات حالت لأخذها يف احل�ضبان لدى و�ضع وتنفيذ خطط عمل وا�ضرتاتيجيات وبرامج اإ�ضلح لقطاع 

العدالة الوطني. 

ويف حني ي�ضعى الدليل اإىل توفري نهج �ضامل نحو اإ�ضلح اجلهاز الق�ضائي، فاإنه يتيح للقّراء فر�ضة اختيار الأجزاء 

الأ�ض������د �ض������لة بهم من برنامج عمل اأكرب، ويف الوقت نف�ض������ه معرفة كيف جرى حتقيق اأه������داف مماثلة يف وليات 

ت قائم على منوذج "اأف�ضل"  ق�ض������ائية اأخرى. ويرمي الدليل، يف م�ض������عاه هذا، اإىل جتّنب اتِّباع نهج نظري اأو متزمِّ

وحيد لإ�ض������لح قطاع العدالة. وبدلً من هذا، يتمّثل هدفه يف الإ�ض������هام يف املوؤلفات املعنية باإ�ضلح قطاع العدالة 

بالرتكي������ز على نحو جيِّد التوجيه واقت�ض������ادي على اإقام������ة العدل من املنظور العام، بدل م������ن الرتكيز على نوعية 

الأحكام القانونية ذاتها. وتوؤثِّر اإقامة العدل التي ت�ضطلع بها يف املقام الأول املحاكم يف جميع امل�ضاركني يف العملية 

القانوني������ة، مبا يف ذلك اأف������راد اجلمهور ومقّررو ال�ضيا�ض������ات، من خلل تطبيق خمتلف املمار�ض������ات والإجراءات. 

ومت�ّض هذه التطبيقات جمموعة متّنوعة من امل�ض������ائل التي ت�ض������مل ممار�ض������ات توظيف الق�ضاة واختيارهم وح�ضن 

توقيت القرارات وانفتاح العملية و�ض������فافيتها واإمكانية و�ض������ول من يبتغون العدل اإىل هذه النظم وحماية حقوقهم. 

ويهدف الدليل يف نهاية املطاف اإىل توفري معلومات عملية عن كيفية اإقامة و�ض������يانة نظام عدالة م�ض������تقل وحمايد 

و�ضّفاف وفّعال وناجع وموّجه نحو اخلدمة يحظى بثقة اجلمهور ويرقى اإىل التوقعات الواردة يف ال�ضكوك واملعايري 

والقواعد القانونية الدولية ذات ال�ضلة. 

2  دليل مرجعي ب�ضاأن تدعيم نزاهة الق�ضاء وقدرته



م الدليل ح�ض������ب املوا�ض������يع التي حددها فري������ق اخلرباء احلكومي الدويل، مبا يف ذلك: توظيف الق�ض������اة  وقد نُظِّ

وتقييمهم مهنيا وتدريبهم )الف�ض������ل 1(؛ ووظائف موظفي املحاكم واإدارتهم )الف�ض������ل 2(؛ واإدارة الق�ضايا واملحاكم 

)الف�ضل 3(؛ والو�ضول اإىل الق�ضاء واخلدمات القانونية )الف�ضل 4(؛ و�ضفافية املحاكم )الف�ضل 5(؛ وتقدير وتقييم 

املحاكم واأدائها )الف�ض������ل 6(؛ ومدونات قواعد ال�ض������لوك الق�ض������ائي والآليات التاأدي�بية )الف�ضل 7(. وبغية ال�ضماح 

باملرونة وبتج�ض������يد خربات نظم قانونية ومناطق خمتلفة، هناك تركيز على املمار�ض������ات والدرو�ض اجليِّدة امل�ضتمدة 

من جمموعة متنّوعة من البلدان وال�ض������ياقات القانونية. ويت�ض������ّمن كلُّ ف�ضل من ف�ض������ول الدليل اأي�ضا ا�ضتنتاجات 

وتو�ضيات ب�ضاأن و�ضع التدابري الإ�ضلحية املقرتحة وتنفيذها.

3 مة  مقدِّ
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الف�شل الأول- توظيف الق�ش�ة وتقييمهم مهني� وتدريبهم

مة 1- مقدِّ

ي�ض������طلع الق�ض������اة يف غالبية الدول بدور متزايد الأهمية فيما يتعلق بتعريف حقوق املواطنني يف جمالت حا�ضمة 

بالن�ض������بة لرفاههم )مثل ال�ض������حة والعمل والعلقات ال�ض������ناعية وال�ض������مان الجتماعي وحقوق الإن�ضان وحقوق 

 ونتيج������ة لذلك كثريا ما يلجاأ 
)1(

امل�ض������تهلك والعلق������ات الأ�رصية واحلقوق البيئية واحلق������وق املدنية وما اإىل ذلك(.

املواطنون اإىل الق�ض������اء حلماية حقوقهم. وعلوة على ذلك، اأّدى التطور اخلطري يف الأن�ض������طة الإجرامية )مبا يف 

ذلك الف�ض������اد واجلرمية املنظمة والإرهاب، الوطني والدويل على ال�ض������واء( اإىل زيادة اأهمية نظام العدالة اجلنائية 

بالن�ض������بة للمواطن������ني واملجتمع ككل. ولهذه الأ�ض������باب وغريها، ازداد حجم عمل املحاكم زيادة كبرية و�ض������ار عمل 

القا�ض������ي اأكرث تعقيدا بكثري. واإ�ضافة اإىل هذا، �ضار من الوا�ض������ح متاما اأنَّ املوؤهلت املهنية املطلوبة الآن ملمار�ضة 

الدور الق�ض������ائي ممار�ضة �ض������ليمة تتجاوز بكثري املعارف القانونية الأ�ضا�ضية ومهارات التف�ضري القانوين التي كانت 

كافية من قبل. 

وقد اأّدى تطّور الدور الق�ضائي اإىل زيادة اأهميته يف املجالت ال�ضيا�ضية والجتماعية والقت�ضادية. وا�ضتحّث هذا 

التطور اإ�ض������لحات يف بلدان عديدة تهدف اإىل مواجهة هذه التحديات اجلديدة من خلل الأخذ بالبتكارات يف 

تلك املجالت من النظام الق�ض������ائي املّت�ض������مة باأهمية حا�ضمة بالن�ض������بة لنوعية اأدائه وفعاليته: التوظيف والتعليم 

الأويل وامل�ضتمر وتقييم الق�ضاة مهنيا وتوقيع العقوبات التاأدي�بية عليهم، وكذلك يف جمالت اأخرى مت�ضلة وظيفيا 

بالأداء ال�ضليم وال�رصيع للوظيفة الق�ضائية، مثل اإدارة ور�ضد عمل املحاكم بوا�ضطة ابتكارات تنظيمية وتكنولوجية.

وبطبيعة احلال، ينبغي ال�ض������طلع بالإ�ض������لحات اأو املبادرات الإ�ض������لحية يف هذه املجالت بغية حتقيق التوازن 

ال�ض������ليم بني قيم ال�ض������تقلل الق�ضائي وامل�ضاءلة الق�ضائية، حيث اإنَّ كلهما يت�ض������م باأهمية حا�ضمة بالن�ضبة لعمل 

النظام الق�ض������ائي على النحو ال�ض������ليم يف جمتمع دميقراطي وبالن�ضبة لإ�ض������داء اخلدمة املنا�ضبة للمواطنني الذين 

يبتغون العدالة. 

و�ضوف يتناول هذا الف�ضل التعليم القانوين الأ�ضا�ضي والتوظيف والتقييم املهني والتدرج الوظيفي والتعليم امل�ضتمر، 

وكذلك اأحكام و�رصوط اخلدمة الق�ضائية. 

 Friedman L.M. (1994), Total justice, Friedman ،فيما يتعلق بالأهمية املتزايدة لدور الق�ضاء واأ�ضبابه انظر، على �ضبيل املثال
 )1(

 L.M. (1994), Total justice, Russel Sage, New York;  Irschl R. (2004), Juristocracy—Political not Juridical, in The Good
 Society, vol 13, n.3, 6-11;  Tate C.N. and T. Vallinder (eds), The Global Expansion of Judicial Power, New York University

.Press, New York



2- التعليم الق�نوين الأ�ش��شي

تُبنّي ال�ضتعرا�ضات الدورية ل�ضتخدام وتطبيق املعايري والقواعد الدولية يف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، التي 

ت�ضمل م�ضاألة ا�ضتقلل ال�ضلطة الق�ضائية، اأنَّ احل�ضول على درجة جامعية يف القانون هو يف اأغلب الدول الأع�ضاء 

�رصط اأ�ضا�ض������ي لللتحاق بال�ضلك الق�ضائي. ومع ذلك، ففي بع�ض الدول الأع�ضاء، ل يُ�ضرتط يف الق�ضاة احل�ضول 

على درجة جامعية يف القانون، وخا�ضة بالن�ضبة ملن يعمل منهم يف حماكم ذات اخت�ضا�ض حمدود )اجلرائم القليلة 

الأهمية، الق�ض������ايا املدنية املحدودة القيمة(. ويف البلدان التي تنظر فيها هذه املحاكم ذات الخت�ض������ا�ض املحدود 

عددا كبريا من الق�ض������ايا )مثل اإنكلرتا وويلز بالن�ض������بة للم�ض������ائل اجلنائية(، يتلقى الق�ض������اة من غري رجال القانون 

امل�ض������اعدة من ُكّتاب تلقوا تدريبا قانونيا. وعلوة على ذلك، ففي عدد من اأقل البلدان منوا والبلدان اخلارجة من 

�رصاعات، ل يحمل الق�ضاة، وخا�ضة يف املحاكم الأدنى، درجة جامعية يف القانون. 

ويتفاوت التعليم القانوين الر�ضمي تفاوتا كبريا من حيث املّدة و�ضبل التدري�ض واأي�ضا فيما يتعلق بر�ضالته التعليمية. 

ففي بع�ض البلدان، يتمثل الهدف املوؤ�ض�ض������ي الرئي�ض������ي للتعليم القانوين يف توفري تعليم مهني حمدد للذين يعتزمون 

اللتحاق باملهنة القانونية ومن ثّم قد يُنتخبون اأو يُعيَّنون، بعد �ض������نوات من املمار�ض������ة القانونية، كق�ضاة. وهذا هو 

احلال يف البلدان التي تاأخذ بالقانون العام وبع�ض البلدان الأخرى التي تاأخذ بتقليد قانوين اأنكلو�ضاك�ضوين.

ويف بلدان اأخرى، وهي بلدان تاأخذ غالبا بالقانون املدين، يكون للتعليم القانوين العايل هدف موؤ�ض�ضي اأو�ضع بكثري. 

والواقع اأنَّ عددا حمدودا فقط ممن يح�ض������لون على �ض������هادة جامعية يف القانون يف هذه البلدان يلتحقون باملهنة 

القانونية. فالدرجة اجلامعية يف القانون تعني، بالن�ض������بة لغالبيتهم، و�ضيلة مفيدة اأو �رصطا �رصوريا لتاأهيلهم ل�ضغل 

عدد كبري من الوظائف يف القطاع العام اأو اخلا�ض.

الإط�ر 1- مع�يري اختي�ر اخلربات القطرية )الوطنية(.

ل توجد معارف م�ضتندة اإىل التجربة ب�ضاأن اإدارة ال�ضلك الق�ضائي اإّل بالن�ضبة لعدد حمدود من الدول الأع�ضاء، وتُبنيِّ 

البحوث التي جرت ب�ض������اأن هذا املو�ض������وع بو�ضوح اأنَّ العتماد ح�رصا على اأحكام القانون الر�ضمية مُيكن اأن يوؤدي اإىل 

عر�ض ما يجري يف الواقع ب�ض������ورة م�ض������لّلة. وبالتايل، ف�ضوف تُعطى الأف�ضلية يف الف�ضل التايل خلربات تلك البلدان 

التي يُتاح بالن�ضبة لها قدر اأدنى من املعرفة التجريبية. وعلوة على ذلك، �ضوف يُ�ضار فقط اإىل "املحاكم العادية"، اأي 

املحاكم املخت�ضة بنظر الق�ضايا املدنية واجلنائية من املرحلة البتدائية وحتى احلكم النهائي. ولن يُ�ضار ب�ضكل حمدد 

اإىل "املحاكم املتخ�ض�ضة" التي كثريا ما يكون لها اخت�ضا�ض مقيَّد وح�رصي للت�ضدي لأنواع حمددة من املنازعات مثل 

املحاكم الد�ضتورية واملحاكم الإدارية وغريها. 

الإط�ر 2- مدة التعليم الق�نوين اجل�معي

ت�ض������رتط غالبية الدول الأع�ضاء اأن ي�ض������تغرق التدريب القانوين مدة ترتاوح بني ثلث وخم�ض �ضنوات. هذا اإىل اأنه يف 

بع�ض البلدان، ول �ضيما الوليات املتحدة، يكون احل�ضول على �ضهادة جامعية اأحد ال�رصوط الأ�ضا�ضية للقبول يف كلية 

احلقوق. ويف الغالب تتناول هذه الدرا�ض������ة اجلامعية جمالت معرفية تُعترب، خا�ض������ة يف ال�ضنوات الأخرية، ذات قيمة 

على ال�ض������واء بالن�ض������بة للممار�ضة الوظيفة الق�ضائية ولإدارة املحاكم اإدارة �ض������ليمة )مثل القت�ضاد وعلم النف�ض وعلم 

الجتماع والتاريخ والإدارة وغري ذلك من فروع العلوم الإن�ض������انية(. ويف بع�ض البلدان الأخرى، اأدت الزيادة يف تعقيد 

املقررات الدرا�ض������ية القانونية التي ظهرت على مدى العقود القليلة املا�ض������ية اإىل اإ�ضافة �ضنة اإ�ضافية للح�ضول على 

درجة يف القانون )على �ضبيل املثال يف اأملانيا وفنلندا واإيطاليا واليابان(. 
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الإط�ر 3- اأ�ش�ليب التدري�س يف التعليم الق�نوين

يف بع�ض الدول الأع�ض������اء، يقوم التعلي������م القانوين اجلامعي على الكتب الدرا�ض������ية واملحا�رصات التي تزّود الطلب 

بتحليل �ض������ارم ومنهجي ملختلف فروع القانون القائم، املو�ض������وعي والإجرائي على ال�ضواء. ول يكون لتحليل الأحكام 

الق�ض������ائية يف هذا التعليم �ض������وى دور م�ض������اعد. وهذا هو احلال يف اأغلب البلدان التي تاأخذ بالقانون املدين، ولكن 

لي�ض فيها جميعا )هناك ا�ضتثناءات يف بع�ض بلدان اأوروبا ال�ضمالية(. بيد اأنَّ ثمة حتّول جزئيا نحو تدري�ض ال�ضوابق 

الق�ضائية بداأ الآن يف كليات احلقوق يف البلدان التي تاأخذ بالقانون املدين يف اأوروبا القارية بالن�ضبة لتدري�ض قانون 

الحتاد الأوروبي، وهو اإىل حد كبري قانون من �ضنع الق�ضاة. 

ويف بع�ض البلدان الأخرى، وهي غالبا من البلدان التي تاأخذ بالقانون العام ويجوز اأن ت�ضتند الأحكام الق�ضائية فيها 

ز درا�ضة القانون اإىل حد كبري على حتليل الأحكام الق�ضائية. ويف العقود القليلة املا�ضية،  اإىل ال�ضوابق الق�ضائية، تُركِّ

اأتاحت بع�ض كليات احلقوق يف مقرراتها الدرا�ضية فر�ضا لكي يكت�ضب طلب القانون خربة قانونية عملية عن طريق 

امل�ض������اركة يف عمل "العيادات القانونية" التي تهدف اإىل توفري التمثيل لأع�ض������اء املجتمع من ذوي الدخل املنخف�ض. 

ويقوم الطلب باإعداد املرافعات ووثائق طلبات الإف�ض������اح ويتفاو�ضون ب�ضاأن ت�ضوية املنازعات ويقومون بالفعل بنظر 

)اأ(
ق�ضايا حتت اإ�رصاف اأ�ضاتذة جامعيني.
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3- من�ذج للتوظيف يف الق�ش�ء

يف بع�ض الدول الأع�ض������اء، يُختار الق�ض������اة من بني املحامني املمار�ضني اأو احلقوقيني املتمر�ضني، اأي من بني اأنا�ض 

لديهم اأ�ضل خربة متينة يف تف�ضري القانون وتطبيقه )وهو ما يُ�ضّمى ب�"التوظيف املهني"(. ويف دول اأع�ضاء اأخرى، 

ا غالبا اأو ح�رصيا، من بني خريجي كليات احلقوق ال�ضباب ممن لي�ضت لديهم خربة مهنية �ضابقة  يُختار الق�ضاة، اإمَّ

)وهو ما يُ�ضمى ب�"التوظيف البريوقراطي" اأو "توظيف اخلدمة املدنية"(. وهناك حاجة يف هذه البلدان اإىل اإقامة 

"ج�رص" تعليمي فّعال بني املعرفة النظرية التي توفرها كليات احلقوق واملعرفة "التطبيقية" اللزمة لأداء الوظائف 
مة لهذه الحتياجات الوظيفية اأن تختلف من بلد اإىل بلد، فهي مرتبطة على نحو  الق�ض������ائية. ول بّد للحلول املقدَّ

ل ينف�ضم باإجراءات التوظيف املختلفة فيها.

وعلوة على ذلك، تختلف خ�ضائ�ض التقييم املهني والتدرج الوظيفي يف ال�ضلطة الق�ضائية بدرجة ملحوظة ح�ضبما 

اإذا كان نظام التوظيف فيه ذا طبيعة مهنية اأو بريوقراطية )اخلدمة املدنية(. وبالتايل فمن املنا�ض������ب تناول هذين 

النظامني على نحو منف�ض������ل فيما يتعل������ق بالتوظيف والتقييم املهني والتدرج الوظيفي، مع مناق�ض������ة الختلفات 

املوجودة بينهما يف الوقت ذاته. بيد اأنه ينبغي ملحظة اأنَّ هناك عددا قليل ل ينبغي اإغفاله من النظم الق�ضائية 

التي تختلط فيها بطرائق متنوعة ال�ض������مات والحتياجات الوظيفية لكل النظامني املهني والبريوقراطي )اخلدمة 

مة لدى عر�ض ال�ض������مات والحتياجات الوظيفية واحللول  املدنية(. وبالن�ض������بة لهذه البلدان، تت�ض������م املعلومات املقدَّ

املعتمدة يف بلدان النظامني الق�ض������ائيني بفائدة خا�ض������ة. فعلى �ض������بيل املثال، يف الدول الأع�ضاء التي يكون نظام 

 اللزمة لللتحاق بال�ضلطة الق�ضائية حمدودة جداً 
ٍ
التوظيف فيها مهنيا ويكون عدد �ضنوات اخلربة بالعمل كمحام

)كما هو احلال يف بع�ض بلدان اأمريكا اللتينية واأفريقيا(، يت�ض������ابه �رصط اخل�ضوع لفرتة تدريب مطّولة ولعمليات 

تقيي������م متك������ررة اأثناء اخلدمة اإىل حد كبري مع ما ت�ض������رتطه البل������دان التي يكون نظام التوظي������ف فيها بريوقراطيا 

)اخلدمة املدنية(.

انظر على �ضبيل املثال،
 )اأ( 

.http://www.law.uchicago.edu/academics/clinics.html; http://www.uottawa.ca/associations/clinic/eng/main.htm
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النموذج املهني

يَُعنيَّ الق�ض������اة اأو يُنتخبون من بني فئة املحامني. وبالتايل، فاإنَّ الق�ض������اة ينتمون اإىل نف�ض الفئة املهنية التي ينتمي 

اإليها املحامون وي�ضرتكون معهم يف نف�ض عمليات التكييف الجتماعي املهني، اإ�ضافة اإىل نف�ض القيم املهنية املتبادلة 

ف كل قا�ضٍ ل�ضغل وظيفة  والفهم امل�ض������رتك لطبيعة وجوهر اأدوارهما يف العملية الق�ض������ائية. وكقاعدة عامة، يوظَّ

�ضاغرة ويوؤدي وظيفته يف حمكمة حمددة، �ضواء كانت حمكمة ابتدائية اأو حمكمة ا�ضتئناف اأو حمكمة عليا. ول يوجد 

نظام ر�ض������مي للتدرج الوظيفي؛ وبعبارة اأخرى، ل مُيكن للق�ض������اة اأن يتقدموا بطلب ر�ضمي للرتّقي اإىل حمكمة اأعلى 

واأن يكون لديهم توّقع م�رصوع باأنهم �ض������يُقيَّمون باملقارنة مع ق�ض������اة مر�ضحني اآخرين. ول مُيكن لق�ضاة حمكمة دنيا 

اأن ين�ضموا لع�ضوية حمكمة عليا اإّل من خلل اإجراءات توظيف جديدة متاما. 

الإط�ر 4- اختي�ر الق�ش�ة بوا�شطة النتخ�ب: جتربة الولي�ت املتحدة 

يُعنيَّ الق�ض������اة بالنتخاب ال�ضعبي لعدد حمدد من ال�ض������نوات يف بع�ض مناطق الوليات املتحدة. وي�ضتند نظام التعيني 

ه������ذا اإىل اعتق������اد م������وؤداه اأنه ينبغي اأن يكون للمواطنني احلق يف اختيار ق�ض������اتهم واأي�ض������ا اختيار �ض������خ�ض اآخر يف 

النتخابات التالية اإذا مل ير�ض������وا عن اأدائهم خلل مدة خدمتهم. ويقول من يتعر�ض������ون لنظام الختيار الق�ضائي هذا 

بالنقد اإنه ل ي�ض������من اختيارا قائما على اجلدارة ول ي�ض������ون على نحو كاٍف ا�ض������تقلل الق�ضاء و�ضورة احلياد التي 

ينبغي اأن تت�ضم بها الوظيفة الق�ضائية. وكان العلج الذي اأخذت به بع�ض الوليات هو اإن�ضاء جلنة، تتكون من ممثلني 

م حلاكم الولية قائمة مبحام������ني موؤهلني. ثم يُعنّي احلاكم  للمحام������ني وحقوقيني واأفراد عاديني م������ن املجتمع، وتُقدِّ

اأحدهم قا�ض������يا، وبعد فرتة خدمة لب�ض������ع �ضنوات، يخو�ض القا�ض������ي "انتخابات جتديد" ل يواجه فيها مناف�ضة. ومع 

ذلك، فحتى ذلك العلج يرتك نقداً اآخر لنتخاب الق�ضاة دون اإجابة، األ وهو اأنه لي�ض لدى الناخبني معلومات موثوقة 

متكّنهم من اإجراء اختيار كفء.

ويف بع�ض الوليات )مثل األ�ض������كا ويوتاه وكولورادو واأريزونا(، اأُن�ض������ئت وكالت خا�ض������ة لتقييم الأداء املهني للق�ض������اة 

الذين يخو�ض������ون انتخابات التجديد عن طريق اإجراء ا�ض������تطلعات للراأي يف �ضفوف املحامني املوؤهلني واحلقوقيني 

واملواطنني ممن لديهم معرفة مبا�رصة ب�ض������لوكهم الق�ض������ائي )الن�زاهة والقدرة القانونية ومهارات الت�ض������ال والقدرة 

على العمل بفعالية مع موظفي املحاكم والق�ض������اة الآخرين والن�ض������باط يف املواعيد واملهارات الإدارية(. ومن ثم تُتاح 

نتائج هذه ال�ضتق�ض������اءات للناخبني باأ�ضكال خمتلفة قبل النتخابات، وقد اأظهرت البحوث اأنَّ املواطنني ياأخذون هذه 

 
)اأ(
املعلومات يف العتبار لدى الإدلء باأ�ضواتهم.

وهن������اك تقليد م�ض������رتك يف البلدان الت������ي تاأخذ بالقانون العام وتختار ق�ض������اتها من بني املحام������ني اأو احلقوقيني 

املتمر�ض������ني وهو اإ�ضناد �ضلحيات كبرية لل�ض������لطة التنفيذية ب�ضاأن اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالتعيني يف الق�ضاء. 

وهذا هو احلال اأي�ض������ا بالن�ضبة لبلدان اأخرى، مبا يف ذلك، على �ض������بيل املثال، بع�ض بلدان اأمريكا اللتينية. وقد 

ظهر يف العقود الأخرية اجتاه نحو جعل عملية التعيني يف الق�ض������اء اأكرث �ض������فافية و/اأو اأكرث انفتاحا اأمام املزيد من 

امل�ضاركة، بل وحتى فر�ض قيود �ضارمة على تعيني الق�ضاة من جانب ال�ضلطة التنفيذية. 

 Esterling K.M. (1999), Judicial Accountability the Right Way: official performance evaluations help the )اأ( 

.electorate as well as the bench, in Judicature, Vol.82, no. 5, pp. 2006-215



االإطار 6- االختبارات النف�سية

يف بع�ض الدول الأع�س������اء، ي�سمل اختيار الق�س������اة اجلدد اإجراء اختبارات نف�سية، كما يف النم�سا وهولندا وهنغاريا. 

ويجري حاليا يف فرن�سا النظر يف الأخذ بهذه املمار�سة. وتت�سمن الختبارات النف�سية اختبارات الذكاء والقدرة على 

العمل �سمن فريق والقدرة على اتخاذ القرارات اأثناء التعر�ض للإجهاد وم�سائل اأخرى.
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يف غالبية البلدان يعني �رشط "امل�سهود لهم بالأخلق احلميدة" اأنه ينبغي اأن يكون ال�سجل اجلنائي للُمر�ّسح خاليا. 
 )2(

النموذج البريوقراطي

ف الق�س������اة )وكذلك اأع�س������اء النيابة العامة( عن طريق م�س������ابقات عامة متكررة تقوم على عقد امتحانات،  يوظَّ

حتريرية و/اأو �سفوية، تُختبرَ فيها املعارف النظرية املتعلقة مبختلف فروع القانون. وكقاعدة عامة، ي�سارك يف هذه 

 الذين ل توجد لديهم اأيُّ خبة 
)2(

امل�س������ابقات خريجو كليات احلقوق من ال�س������باب امل�س������هود لهم بالأخلق احلميدة

مهنية ويلتحقون باجلهاز الق�س������ائي يف �سن �سغرية ن�س������بيا )عادة بني 25 و30 عاما من العمر(. وهم يظلون عامة 

يف اخلدمة طوال حياتهم العملية متتبعني تطور وظيفي يعتمد ر�س������ميا بطرائق خمتلفة على الأقدمية يف اخلدمة 

وتقييمات اجلدارة املهنية. وتتفاوت �سن التقاعد الإلزامي من بلد اإىل بلد: فهي على �سبيل املثال 65 عاما يف اأملانيا 

والنم�سا وفرن�سا و70 عاما يف اإ�سبانيا و75 عاما يف اإيطاليا. 

االإطار 5- تطّورات واجتاهات التعيني يف الق�ساء: اإنكلرتا وويلز، والواليات املتحدة، واأ�سرتاليا

على مدى نحو 900 عام وحتى عام 2005، كان لوزير العدل يف اإنكلرتا وويلز وظائف ت�رشيعية وق�س������ائية وتنفيذية، 

مبا يف ذلك رئا�سة اإدارة حكومية م�سوؤولة عن املحاكم والتعيينات يف اجلهاز الق�سائي. وقد ا�ستعا�ض قانون الإ�سلح 

الد�س������توري لعام 2005 عن هذا النظام باإن�ساء جلنة تعيينات ق�سائية )مكونة اأ�سا�سا من ق�ساة رفيعي الرتبة( جعلت 

 
)اأ(
دور وزير العدل يقت�رش على قبول تو�سياتها اأو، يف حالت ا�ستثنائية، رف�سها مع اإبداء الأ�سباب.

د تعيينهم بوا�سطة عملية ت�سويت يف جمل�ض  ويف الوليات املتحدة، يُ�سّمى الق�ساة الحتاديون من جانب الرئي�ض ويوؤكَّ

مة من الرئي�ض، ل �سيما فيما يتعلق بالتعيينات  ال�س������يوخ. وقد زاد جمل�ض ال�سيوخ من دوره يف تفّح�ض الت�سميات املقدَّ

)ب(
الأولية وتعيني الق�ساة الحتاديني يف حماكم ال�ستئناف )اأي ق�ساة املحاكم املحلية والدورية(.

ويف اأ�س������رتاليا، ما زال لل�س������لطة التنفيذية ر�سميا �سلحيات غري مقّيدة فيما يتعلق بتعيني الق�ساة، بيد اأنَّ النقا�ض ما 

)ج(
فتئ يتجدد ب�ساأن املطالبة باإ�سفاء املزيد من ال�سفافية على عملية التعيني.

 Judicial Appointments in England and Wales: Policies and Procedures, )اأ( 

. www.dca.gov.uk/judicial/appointments/jappinfr.htm#contact

 Roger E. Hartley, Lisa M. Holmes (2002), The Increasing Senate Scrutiny of Lower Federal Court انظ������ر
)ب( 

.Nominees, in Political Science Quarterly, Vol.117, No.2,  pp. 259-278

 Simon Evans and John  Williams, Appointing Australian Judges: A New Model, ،انظ������ر، عل������ى �س������بيل املث������ال
 )ج( 

.http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=938650#



الإط�ر 7-  الختب�رات النف�شية يف النم�ش�

بعد �ض������نة التدريب الأوىل )امل�ض������رتكة بني جميع املهن القانونية(، يتعنّي على خريجي كليات احلقوق الذين يعتزمون 

اللتحاق ب�ض������نوات التدريب الإ�ض������افية الثلث اللزمة للتقدم بطلب ل�ضغل وظيفة يف ال�ضلطة الق�ضائية اأن يجتازوا، 

اإىل جانب المتحانات التحريرية وال�ض������فوية، جمموعة من الختبارات النف�ض������ية اأي�ضا. ويدير هذه الختبارات، التي 

تخ�ض������ع لها جمموعات من 6 اأو 7 طلب معا يف املرة الواحدة وتدوم يوما كامل، �رصكة خا�ض������ة متخ�ض�ضة. واإ�ضافة 

اإىل الختبارات اخلا�ض������ة باملهارات ال�ضخ�ض������ية كالذكاء وال�ضخ�ضية والقدرة على الرتكيز، تُعقد للمر�ضحني مقابلت 

�ضخ�ض������ية فردية. وعلوة على ذلك، جُترى مناق�ض������ات جماعية حتت امللحظة تتناول بنودا معّرفة م�ض������بقا ب�ض������اأن 

موا�ضيع من قبيل ال�ضفات ال�رصورية لكي يكون املرء قا�ضيا "جيِّدا" اأو مديرا "جيِّدا". وتُ�ضّجل املقابلت ال�ضخ�ضية 

الفردية واملناق�ضات اجلماعية بالفيديو.

ول توؤدي نتائج الختبارات واملقابلت ال�ضخ�ض������ية الفردية وملحظة املر�ضحني يف املناق�ضات اجلماعية التي يجريها 

ويقّيمها اخت�ضا�ض������يو علم النف�ض يف حد ذاتها اإىل تقييم املر�ض������ح كناجح اأو را�ض������ب. فالوثائق بالكامل )مبا يف ذلك 

�رصائط الفيديو( تُتاح ملحكمة ال�ضتئناف التي تاأخذها يف احل�ضبان يف اإطار تقييم �ضامل، مبا يف ذلك نتائج المتحانات 

)اأ(
التحريرية وال�ضفوية والتقييم املهني للمر�ضحني الذي يجري خلل �ضنة التدريب الأوىل.
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ويقوم منوذج التوظيف البريوقراطي )اخلدمة املدنية( على افرتا�ض موؤداه اأنَّ عمليات التكييف الجتماعي املهني 

ه يف املقام الأول داخل النظام الق�ض������ائي.  ونُ�ض������ج املهارات املهنية للق�ض������اة وتطورها �ض������وف تاأخذ جمراها وتُوجَّ

وي�ض������تتبع ذلك بالتايل وجود انق�ضام يف عمليات التكييف الجتماعي املهني وتطور املهارات املهنية بالن�ضبة ملختلف 

املهن القانونية )املحامون والق�ض������اة واأع�ض������اء النيابة العامة( فور انتهاء فرتة التعليم العايل اأو بعدها بقليل، وهو 

ف الق�ضاة فيها من بني املحامني ذوي اخلربة.  انق�ضام ل وجود له يف الدول الأع�ضاء التي يوظَّ

وترتبط احلاجة اإىل اإجراء تقييمات مهنية دورية وجوهرية للق�ض������اة واأع�ضاء النيابة العامة ارتباطا وثيقا بنموذج 

ا ح�رصيا اأو غالبا، دون اأن تكون لهم  فون، اإمَّ التوظيف البريوقراطي )اخلدمة املدنية(. فبالنظر اإىل اأنَّ الق�ضاة يَوظَّ

خربة مهنية �ضابقة، واأنهم يظلون يف اخلدمة ملدة 30 اأو 40 عاما اأو اأكرث، جُترى التقييمات املتكررة من اأجل الوفاء 

بعّدة احتياجات وظيفية: يف املقام الأول للتحقق من اأنَّ الق�ضاة )اأو اأع�ضاء النيابة العامة( ال�ضباب اكت�ضبوا بالفعل 

الكفاءة املهنية ال�رصورية؛ وفيما بعد من اأجل اختيار الأكرث اأهلية منهم ل�ض������غل الوظائف التي ت�ض������غر يف امل�ضتويات 

الأعلى من ال�ض������لطة الق�ضائية؛ وعلوة على ذلك، ل�ض������مان اأنَّ الق�ضاة واأع�ضاء النيابة العامة ي�ضونون موؤهلتهم 

املهنية خلل العقود التي يق�ض������ونها يف اخلدمة حتى تقاعدهم الإلزامي. وتتمثل اإحدى الوظائف املهمة الأخرى 

لأيِّ نظ������ام تقييم فّعال، وهي وظيفة كثريا ما تُغفل، يف توفري معلومات ت�ض������مح بتعيني املوظفني الق�ض������ائيني لأداء 

وظائف حمددة هم الأف�ضل تاأهيل لل�ضطلع بها.

ويف حني اأنَّ هذه هي اأهم �ض������مات التوظيف البريوقراطي، فهناك مع ذلك بع�ض الختلفات التي ت�ض������تحق الذكر 

فيم������ا يتعل������ق بعمليات الختي������ار املّتبعة يف خمتلف البلدان ب�ض������اأن التوظيف والتعلي������م الأويل والتقييم املهني اأثناء 

اخلدمة، وهو ما �ضيُناق�ض اأدناه.

ُجمعت املعلومات املتعلقة بالختبارات النف�ضية يف النم�ضا خلل مقابلة طويلة جرت يف وزارة العدل النم�ضاوية. 
)اأ( 



الإط�ر 8- التدريب الأويل يف فرن�ش� واإ�شب�ني�

فون حديثا، على التوايل، 31 و24 �ضهرا. ويف كل  يف فرن�ض������ا واإ�ض������بانيا، ي�ض������تغرق التدريب الأويل للق�ض������اة الذين يُوظَّ

م التدري������ب يف مدار�ض تعمل على امل�ض������توى الوطني. ويجري جزء من التدريب على امل�ض������توى املركزي  البلدي������ن، يُنظَّ

)وي�ضمل على ال�ضواء موا�ضيع قانونية وجوانب عملية من الأن�ضطة الق�ضائية وحماكم �ضورية وموا�ضيع غري قانونية مثل 

ا�ضتخدام تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت يف ال�ضياق القانوين(. ويتكون جزء كبري من التعليم الأويل من "تدريب اأثناء 

العمل" يف املحاكم )يف فرن�ضا يف مكتب املدعي العام اأي�ضا( حتت اإ�رصاف ق�ضاة متمر�ضني. ويجوز للمتدربني اأن يق�ضوا 

اأي�ضا فرتات حمدودة من الوقت يف الوكالت العامة املختلفة ويف مكاتب املحاماة. ويُعنيَّ املتدربون الذين يح�ضلون يف 

نهاية فرتة التدريب على تقييم اإيجابي يف املحاكم البتدائية ويكت�ضبون و�ضع الق�ضاة بالكامل. ومُيكن ملن ل يح�ضلون 

)اأ(
على هذا التقييم ق�ضاء فرتة تدريب اأخرى، ولكن اإذا تكرر ف�ضلهم فاإنهم يُ�ضتبعدون )وذلك نادرا ما يحدث(.

الإط�ر 9- التدريب الأويل يف النم�ش� واأمل�ني�

يف النم�ض������ا، يجري و�ض������ع التخطيط التف�ضيلي لتدريب املر�ضحني وتقييمهم )4 �ض������نوات مبا يف ذلك �ضنة اأوىل من 

التدريب امل�ضرتك جلميع املهن القانونية( يف اإحدى الدوائر الأربع ملحاكم ال�ضتئناف. فهناك يجري تقييم املر�ضحني، 

وذلك لي�ض فقط عن طريق المتحانات التحريرية اأو ال�ض������فوية. فبالإ�ض������افة اإىل ذلك، يجري تقييمهم على ال�ض������واء 

فيما يتعلق باملهارات القانونية التي اأظهروها خلل الفرتات املطّولة التي ق�ضوها يف التدريب اأثناء العمل يف املحاكم 

11 الف�ضل الأول- توظيف الق�ضاة وتقييمهم مهنيا وتدريبهم 

4- التعليم الأويل

يف بع�������ض الدول الأع�ض������اء، يتعنّي على جميع خريجي كليات احلقوق ال�ض������باب الذي������ن يعتزمون اللتحاق باإحدى 

املهن القانونية اأن مي�ض������وا فرتة اختبار م�ض������رتك )ت�ضمل فرتات من العمل العملي يف املحاكم( واأن يجتازوها بنجاح 

قبل تقدمي طلب لللتحاق باجلهاز الق�ض������ائي. ويف بع�ض البلدان الأخرى، يُ�ضمح خلريجي كليات احلقوق ال�ضباب 

بتقدمي طلب للتوظف يف اجلهاز الق�ض������ائي بُعيد تخرجهم، ويظهر النق�ض������ام فيما بني امله������ن القانونية بعد كلية 

 وقد اقرتحت اللجان الإ�ضلحية واملداولت التي جرت يف 
)3(

احلقوق مبا�رصة، كما يف اإ�ض������بانيا وفرن�ض������ا واإيطاليا.

هذه البلدان الأخرية اأنه ينبغي اأن يعقب كليات احلقوق فرتات من التدريب العملي امل�ضرتك جلميع من �ضين�ضمون 

يف امل�ض������تقبل لع�ض������وية املهن القانونية. وطبقا لهذا الراأي، فاإنَّ من �ضاأن هذا الإجراء املبتكر اأن يُعزز القيم املهنية 

امل�ض������رتكة ويوِجد فهما اأف�ضل للخ�ض������ائ�ض الوظيفية للأدوار املهنية املختلفة التي ي�ضطلع بها الق�ضاة واملحامون. 

ويف الوقت نف�ض������ه، �ضيق�ض������ي هذا اأي�ضا على التوترات واملنازعات املتكررة التي تت�ض������م بها العلقات بني الق�ضاة 

واملحامني يف هذه البلدان، اأو يخفف على الأقل من حّدتها. 

وتت�ضم عمليات التعليم الأويل للمتدربني وتقييم اأدائهم يف بع�ض البلدان مبزيد من املركزية عنها يف بلدان اأخرى. 

ففي بع�ض البلدان اأُن�ض������ئت مدار�ض خا�ض������ة لتوفري التدريب املهني الأويل خلريجي كليات احلقوق الذين اجتازوا 

بالفعل جمموعة من امتحانات القبول يف ال�ضلك الق�ضائي. وهذا هو احلال على �ضبيل املثال يف فرن�ضا واإ�ضبانيا. 

 Esterling K.M. (1999), Judicial Accountability the Right Way: official performance evaluations help the )اأ( 

.electorate as well as the bench, in Judicature, Vol.82, no. 5, pp. 2006-215

 Di Federico Giuseppe (ed., 2005), Recruitment, Professional Evaluations and Career of Judges and Prosecutors انظر
 )3(

in Europe: Austria, France, Germany, Italy, The Netherlands and Spain, Lo Scarabeo, Bologna. ومُيكن الرجوع اإىل حمتويات هذا 
.www.irsig.cnr.it الكتاب، الذي ي�ضم اإ�ضهامات عّدة موؤلفني، يف املوقع

www.irsig.cnr.it


حتت اإ�رصاف ق�ضاة متمر�ضني، واأي�ضا فيما يتعلق ب�ضخ�ضيتهم و�ضلوكهم. ويف نهاية �ضنوات التدريب الأربع، يعنيِّ وزير 

العدل لكل وظيفة �ض������اغرة يف املحاكم البتدائية اأحد املر�ض������حني الثنني اأو الثلثة الذين اُختريوا واقرُتحوا عليه من 

قبل روؤ�ضاء حماكم ال�ضتئناف ل�ضغل الوظائف ال�ضاغرة يف دوائرهم. واإىل حد ما يبدو ذلك نظاما للتوظيف بالختيار، 

حيث ي�ضطلع الق�ضاة الأرفع رتبة بدور مهم يف عملية توظيف املر�ضحني يف املحكمة.

 التدريب اجلامعي العايل امل�ضرتك بني املهن القانونية، مُيكن للمر�ضحني الناجحني تقدمي 
ّ
ويف اأملانيا، بعد ق�ضاء �ضنتي

طلب للتعيني "ق�ضاة حتت الختبار" يف اإحدى الوظائف ال�ضاغرة يف املحاكم البتدائية. ويكون ملن ح�ضل على اأعلى 

الدرجات يف التدريب اجلامعي العايل وحدهم فر�ضة حقيقية للتعيني. وتتفاوت اإجراءات التقييم والتعيني اإىل حد ما 

يف خمتلف وليات جمهورية اأملانيا الحتادية. وعادة يتعنّي على املر�ض������حني احل�ض������ور لإجراء مقابلة �ضخ�ضية منّظمة 

ومطّولة مع جلنة وزارية تاأخذ يف احل�ضبان اأي�ضا نتائج تقييمات املر�ضح حتى ذلك احلني. ويف بع�ض الوليات يُتخذ 

القرار النهائي بتعيني الق�ضاة حتت الختبار من جانب الوزير، ويف وليات اأخرى من جانب رئي�ض املحكمة الإقليمية، 

 
)اأ(
ويف وليات اأخرى بقرار م�ضرتك من الوزير وجلنة معيَّنة من برملان الولية.

وترتاوح فرتة الختبار بني ثلث وخم�ض �ضنوات. ويف نهاية هذه الفرتة، يعنيَّ الق�ضاة الذين اأم�ضوا هذه الفرتة، اإذا كان 

تقييم اأدائهم اإيجابيا، "ق�ضاة مدى احلياة" )اأي حتى تقاعدهم الإلزامي عندما يبلغون 65 عاما( من جانب ال�ضلطات 

 
)ب(

نف�ضها التي كانت قد قررت تعيينهم ق�ضاة حتت الختبار.

وي�ض������طلع الق�ضاة وهم يف فرتة الختبار بالوظائف الق�ضائية نف�ضها التي ي�ضطلع بها �ضائر ق�ضاة املحاكم البتدائية 

ويح�رصون برامج تدريبية عن موا�ض������يع من قبيل تنظيم املحاكم وكيفية التعامل مع املتقا�ض������ني واجلوانب النف�ض������ية 

للتفاهم مع املتقا�ض������ني واملحامني والتحقق من �ض������حة الوقائع وتقييم الأدلة وا�ض������تجواب ال�ضهود واإدارة تدفق العمل 

وتقنيات الكلم وغريها. وتقع م�ض������وؤولية التقييم املهني على عاتق رئي�ض املحكمة الإقليمية، ومن الطبيعي متاما اأن 

يح�رص رئي�ض املحكمة )اأو نائبه( كُم�ض������اهد يف حماكمة ينظرها قا�ض حتت الختبار لتقييمه. وت�ض������مل معايري التقييم 

الرئي�ض������ية: الكفاءة املهنية )على �ض������بيل املثال، معرفة القانون املو�ضوعي والإجرائي، القدرة على اإجراء املحاكمات(؛ 

الكفاءة ال�ضخ�ض������ية )على �ض������بيل املثال، القدرة على الت�ض������دي حلجم العمل، القدرة على اتخاذ القرار، ا�ض������تخدام 

تكنولوجيات املعلومات والت�ضالت(؛ الكفاءة الجتماعية )على �ضبيل املثال، القدرة على اإدارة مناق�ضة بّناءة، القدرة 

على الو�ضاطة، احرتام �ضواغل الأطراف(؛ القدرة على القيادة )على �ضبيل املثال، اخلربة الإدارية، القدرة على اإعطاء 

التعليمات للآخرين(. وتُ�ضتخدم املعايري نف�ضها فيما بعد لتقييم الق�ضاة مهنيا اأثناء اخلدمة. 

الإط�ر 9-  )تابع(
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5- التقييم املهني

يختل������ف تقييم الق�ض������اة مهنيا م������ن بلد اإىل بلد من حيث و�ض������ائله وتوقيت������ه، وال�رصامة التي جُت������رى بها عمليات 

ال�ض������تعرا�ض، والأطراف التي جُتري التقييمات. ففي بع�ض الدول الأع�ض������اء، ل جُترى عمليات التقييم اإّل عند 

بحث حالة الق�ضاة للبت يف ترقيتهم. ويف دول اأع�ضاء اأخرى، يجري تقييم جميع الق�ضاة دوريا على فرتات منتظمة 

)على �ض������بيل املثال، يف فرن�ضا والنم�ضا ووليات جمهورية اأملانيا الحتادية ال�ضت ع�رصة حيث جتري عمليات تقييم 

دورية على فرتات ترتاوح بني �ض������نتني وخم�ض �ضنوات(. وفيما بعد، توؤخذ هذه التقييمات يف احل�ضبان عندما تن�ضاأ 

حاجة اإىل اختيار اأف�ض������ل الق�ضاة تاأهيل للرتقي اإىل م�ض������تويات اأرفع و�ضغل وظائف �ضاغرة يف هذه امل�ضتويات من 

ال�ضلطة الق�ضائية.

 Esterling K.M. (1999), Judicial Accountability the Right Way: official performance evaluations help the )اأ( 

.electorate as well as the bench, in Judicature, Vol.82, no. 5, pp. 2006-215

املرجع نف�ضه.
)ب( 



الإط�ر 10-  مع�يري التقييم املهني يف البلدان الأوروبية التي ت�أخذ ب�لق�نون املدين: اأمثلة فرن�ش� والنم�ش� 

واأمل�ني� واإيط�لي� واإ�شب�ني�

يف فرن�ضا، ي�ضمل منوذج التقييم اأربع فئات )القدرة املهنية العامة، مثل القدرة على اتخاذ القرارات والإ�ضغاء وتبادل 

الآراء مع الآخرين والتكّيف مع الأو�ضاع اجلديدة؛ واملهارات القانونية والفنية، مثل القدرة على ا�ضتخدام معارف املرء 

الذاتية والقدرة على الرئا�ضة؛ واملهارات التنظيمية، مثل القدرة على قيادة فريق واإدارة حمكمة؛ والقدرة على العمل، 

اأي العلقات املهنية مع املوؤ�ض�ضات الأخرى(.

واملعايري يف وليات جمهورية اأملانيا الحتادية ال�ضت ع�رصة هي نف�ضها امل�ضار اإليها اأعله بالن�ضبة لتقييم الق�ضاة خلل 

فرتة الختبار؛ وهي لي�ضت معلنة بطريقة حتليلية فح�ضب واإمنا ت�ضمل اأي�ضا معايري تتجاوز بكثري تلك املتعلقة باملعارف 

القانونية واملهارات القانونية واجِلّد يف العمل.

وعموما، �ض������ارت معايري تقييم الق�ض������اة يف العقود الأخرية )بدرجات متفاوتة يف البلدان( من ناحية حتليلية بدرجة 

اأكرب يف تقييم املعارف القانونية واملهارات الق�ضائية واجِلّد يف العمل، ومن ناحية اأخرى مراعية ل�"�ضفات" غري تلك 

املرتبطة على نحو �ضارم بتطبيق القانون )املهارات التنظيمية واملهارات الجتماعية ومعرفة التقنيات والتكنولوجيات 

ن عمل القا�ضي واملحكمة ككل، وما اإىل ذلك(. التي حُت�ضِّ

وثم������ة اختلفات جديرة بامللحظة فيما يتعلق مبدى ال�رصامة التي جُترى بها التقييمات املهنية. ففي بع�ض البلدان 

�ض التقييمات التحليلية يف مقيا�ض ت�ض������نيفي من الدرجات. ففي اإحدى الوليات الأملانية على �ضبيل املثال ت�ضري  تُلَخَّ

التقديرات اإىل اأنَّ ن�ضبة ترتاوح بني 5 و10 يف املائة فقط من الق�ضاة يح�ضلون على اأعلى درجة وهي "ممتاز"؛ والأمر 

نف�ض������ه يحدث يف النم�ضا، حيث قد يُ�ضاب الق�ضاة الذين يح�ضلون على اأدنى الدرجات بخ�ضائر مالية اأو يُطلب منهم 

ا يف بلدان اأخرى فاإنَّ التقييم املهني بعيد كل البعد عن اأن يكون انتقائيا. ففي اإيطاليا، على �ضبيل املثال،  التقاعد. اأمَّ

تُف�رصَّ قوانني ولوائح التقييم املهني على نحو ُمت�ضاهل للغاية من قبل املجل�ض الأعلى للق�ضاء، حتى اإنَّ جميع الق�ضاة 

ترّقوا يف الأربعني �ض������نة الأخرية اإىل اأعلى ُرتب التدرج الوظيفي و�ُض������لّم الرواتب، با�ضتثناء من �ضدرت بحقهم عقوبات 

تاأدي�بية اأو جنائية خطرية. ويف اإ�ض������بانيا، مُيكن احل�ض������ول على الرتقية من امل�ض������توى الأول من التدرج الوظيفي اإىل 

)اأ(
امل�ضتوى الثاين، اأي من "قا�ض" اإىل "موظف ق�ضائي"، بب�ضاطة على اأ�ضا�ض الأقدمية يف اخلدمة.

13 الف�ضل الأول- توظيف الق�ضاة وتقييمهم مهنيا وتدريبهم 

ولتقييم الق�ضاة الدوري يف الدول الأع�ضاء التي تاأخذ بنظام التوظيف البريوقراطي اأثر على العلقة بني ال�ضتقلل 

وامل�ضاءلة. فهذه التقييمات هي، من ناحية، �رصورية ل�ضمان امل�ضاءلة الق�ضائية )ومعها نوعية اخلدمة الق�ضائية(. 

ولكن يتعنّي يف الوقت نف�ض������ه اتخاذ التدابري لتجنب خطر ا�ض������تخدام التقييمات املهنية بطريقة غري مبا�رصة للتاأثري 

يف الأحكام الق�ضائية. 

ويف بع�ض الدول الأع�ض������اء، تُ�ضتكمل التقييمات الدورية باأ�ضكال اأخرى من التقديرات الأكرث حتديدا للأداء املهني 

عند البّت يف الرتقيات. ففي اأملانيا، على �ض������بيل املثال، يتعنّي على ق�ض������اة املحاكم البتدائية الذين يُقدمون طلبا 

للرتق������ي اإىل املحكمة الإقليمية العليا اأن يعملوا كق�ض������اة يف هذه املحكمة لفرتة جتريبية ترتاوح بني 8 اأ�ض������هر و12 

�ضهرا، ويُقيَّم اأداوؤهم بوا�ضطة رئي�ض املحكمة العليا، اأي املحكمة نف�ضها التي �ضيعملون فيها اإذا ما جرت ترقيتهم. 

ويف اأغلب الدول، تاأخذ التقييمات يف احل�ض������بان الكفاءة القانونية واملهارات املهنية؛ بيد اأنَّ املعايري امل�ض������تخدمة يف 

عملية التقييم تكون ُمعلنة بدرجات متفاوتة من التحليل و/اأو قد تت�ضمن معايري ذات طبيعة خمتلفة. 

 Esterling K.M. (1999), Judicial Accountability the Right Way: official performance evaluations help the )اأ( 

 (magistrate) "للم�ض������طلح "موظ������ف ق�ض������ائي .electorate as well as the bench, in Judicature, Vol.82, no. 5, pp. 2006-215
معان خمتلفة يف البلدان املختلفة. فهو يُ�ض������تخدم يف اإيطاليا، كما يف فرن�ض������ا، لي�ضمل على ال�ضواء الق�ضاة واأع�ضاء النيابة العامة. 

ويف املقابل، يُ�ض������تخدم هذا امل�ض������طلح يف اإ�ضبانيا للدللة على م�ض������توى حمدد يف احلياة الوظيفية للق�ضاة. اأّما يف اململكة املتحدة 

والوليات املتحدة فيُ�ضتخدم للدللة على ق�ضاة لهم وظائف حمددة.



الإط�ر 11-  ا�شتقالل الق�ش�ء واملج�ل�س الق�ش�ئية

 
)ج(

 واأفريقيا
)ب(

 واأمريكا اللتينية
)اأ(
يف العقود الأخرية، طراأت زيادة كبرية على عدد املجال�ض الق�ضائية املركزية يف اأوروبا

 وقد اأُن�ض������ئت غالبية هذه املجال�ض، ولكن لي�ض كلها، بهدف اأ�ضا�ضي وهو تعزيز وحماية ا�ضتقلل 
)د(

وال�رصق الأو�ض������ط.

الق�ض������اء؛ وهذا هو احلال بالن�ض������بة للبلدان التي ا�ضطلعت فيها املجال�ض دون �ض������ك بدور رئي�ضي يف تعزيز ا�ضتقلل 

الق�ض������اء. بيد اأنَّ هذه املجال�ض تختلف فيما بينها من حيث مدى �ض������لحياتها ب�ض������اأن اتخاذ القرارات املتعلقة بو�ضع 

الق�ضاة، وتكوينها، والطريقة التي يُنتخب اأو يُعنيَّ بها اأع�ضاوؤها. وتك�ضف هذه الختلفات النقاب عن اآراء خمتلفة اإىل 

حد ما ب�ض������اأن الو�ضائل املوؤ�ض�ضية اللزمة حلماية ا�ضتقلل الق�ضاء اأو الرتويج لتوازن اأف�ضل بني ال�ضتقلل وامل�ضاءلة. 

بيد اأنه لي�ض������ت هناك �ض������واهد على اأنَّ هذه املجال�ض املركزية هي �رصط لزم حلماية ا�ض������تقلل الق�ضاء. ول �ضك اأنه 

�ض������يكون من الع�ض������ري على املرء اأن يّدعي اأنَّ ق�ض������اة البلدان التي ل توجد بها هذه املجال�ض )مثل النم�ضا واأملانيا( اأقل 

14  دليل مرجعي ب�ضاأن تدعيم نزاهة الق�ضاء وقدرته

وبالت������ايل، ففي البلدان التي تاأخذ بالقانون املدين، يحّق للق�ض������اة الطعن بطرائق خمتلفة يف القرارات غري املوؤاتية 

املتعلق������ة بو�ض������عهم، اأي املتعلقة مب������ا يلي: التقييمات املهنية والتدرج الوظيفي والنقل واإ�ض������ناد الأدوار )�ض������يُناق�ض 

التاأدي������ب فيما بعد(. ويف اأغلب بلدان اأوروبا القارية، مُيكن للق�ض������اة )مثله������م مثل اأيِّ موظف عام اآخر( الطعن يف 

هذه القرارات ا�ضتنادا اإىل الوقائع والقانون اأمام القا�ضي الإداري. وكقاعدة عامة، مُيكن للق�ضاة اأي�ضا اأن يطلبوا 

اأن يُنظر يف �ضكواهم واأن يُبّت فيها من قبل ال�ضلطات نف�ضها التي اأ�ضدرت القرار غري املوؤاتي. ويف وليات الحتاد 

الأملاين، مُيكن للقا�ض������ي الذي يَعترب اأنَّ التقييم املهني ينتهك ا�ض������تقلله )على �ض������بيل املثال لأنَّ التقييم ياأخذ يف 

نة  احل�ض������بان جوهر اأحكامه الق�ض������ائية( اأن يطعن فيه اأمام حمكمة خا�ضة ت�ضمى "حمكمة اخلدمة الق�ضائية" مكوَّ

ح�رصا من ق�ضاة. 

وت�ض������مل اجتاهات الإ�ض������لح الأكرث ظهورا للعيان يف جمال اإدارة موظفي ال�ض������لطة الق�ضائية، والتي ا�ضتهدفت يف 

العقود الأخرية اإدماج قيم ال�ضتقلل وامل�ضاءلة على ال�ضواء على امل�ضتوى الت�ضغيلي، ما يلي:

  زيادة �ض������مانات الكفاءة املهنية للق�ضاة وتعزيز اإخ�ض������اع اأدائهم للم�ضاءلة )من خلل الإ�ضلحات يف 

 جم������ال التوظي������ف والتعلي������م الأويل وامل�ض������تمر والتقييم املهن������ي والت������درج الوظيفي واإ�ض������ناد الأدوار 

والتاأديب(، و/اأو

  التعزيز، باأ�ضكال خمتلفة، من م�ضاركة الق�ضاة يف اإدارة �ضوؤون الق�ضاة الآخرين الأحدث كو�ضيلة حلماية 

ا�ضتقلل ال�ضلطة الق�ضائية.

ويف بع�ض الدول، مثل النم�ض������ا واأملانيا وفرن�ضا وبلجيكا، تكون م�ض������وؤولية اتخاذ القرارات ب�ضاأن و�ضع الق�ضاة منذ 

توظيفهم وحتى تقاعدهم، بطرائق ودرجات خمتلفة، م�ض������وؤولية م�ض������رتكة بني روؤ�ض������اء املحاكم وجمال�ض ق�ضائية اأو 

هيئات خم�ض�ض������ة ت�ضم ممثلني للق�ض������اة )عادة ما مُيثَّل الق�ضاة الأعلى رتبة فيها متثيل زائدا( ووزراء العدل ويف 

)4(
بع�ض وليات الحتاد الأملاين جلان برملانية اأي�ضا.

ويف دول اأخرى، مثل اإيطاليا واإ�ضبانيا، ي�ضطلع بالدور الأ�ضا�ضي فيما يتعلق باإدارة �ضوؤون موظفي ال�ضلطة الق�ضائية 

منذ توظيفهم وحتى تقاعدهم جمال�ض ق�ض������ائية مركزية تتكون عادة بن�ض������ب خمتلفة من ممثلني للق�ضاة واأ�ضخا�ض 

)5(
"غري متخ�ض�ضني"، وهم عادة من املحامني املمار�ضني اأو اأ�ضاتذة اجلامعة.

 Esterling K.M. (1999), Judicial Accountability the Right Way: official performance evaluations help the electorate )4(

.as well as the bench, in Judicature, Vol.82, no. 5, pp. 2006-215

املرجع نف�ضه.
 )5(



ا�ضتقلل من الق�ضاة يف فرن�ضا واإيطاليا واإ�ضبانيا وبلجيكا وهولندا ورومانيا وبلغاريا وجورجيا والأرجنتني وهلم جرا. 

ويف املقابل، اأُعرب عن الن�ض������غال يف بع�ض البلدان )مثل فرن�ض������ا واإ�ضبانيا واإيطاليا( من اأنَّ امل�ضالح املوؤ�ض�ضية للجهاز 

ح، يف املجال�ض الوطنية التي يت�ضكل غالبية اأع�ضائها من ق�ضاة منتخبني من زملئهم، على حماية  الق�ضائي رمبا تَُرجَّ

)ه�(
قيم مهّمة اأخرى لزمة لعمل النظام الق�ضائي بال�ضكل ال�ضليم مثل امل�ضاءلة الق�ضائية.

15 الف�ضل الأول- توظيف الق�ضاة وتقييمهم مهنيا وتدريبهم 

6- التعليم امل�شتمر

خلل الن�ض������ف الأول من القرن الع�رصين، كان جمرد التفكري يف اأنَّ الق�ض������اة الذين ميار�ض������ون بالفعل عملهم رمبا 

يحتاجون ملزيد من التدريب يكاد يُعترب اإهانة. وقد اأُن�ضئت اأول موؤ�ض�ضات مكّر�ضة خ�ضي�ضا لهذه الوظيفة منذ اأقل 

من 50 عاما: فقد اأُن�ض������ئت مدر�ضة الق�ض������اء الوطنية الفرن�ضية واملركز الق�ضائي الحتادي للوليات املتحدة، على 

التوايل، يف عامي 1958 و1967. ومنذ ذلك احلني، انت�رصت مبادرات توفري برامج التعليم امل�ضتمر للق�ضاة وكذلك 

املوؤ�ض�ض������ات املتخ�ض�ض������ة التي تُخطط وتُدير هذه الربامج باأ�ض������كال خمتلفة عرب العامل، يف دول اأع�ض������اء يف اأمريكا 

 وال�رصقني الأدنى والأق�ض������ى. وتوّفر غالبية املدار�ض التي توّفر برامج 
)6(

ال�ض������مالية واجلنوبية واأفريقيا واأ�ض������رتاليا

التعليم امل�ضتمر برامج التعليم الأويل اأي�ضا. 

ويتمثل الهدف الأ�ضا�ض������ي للتعليم امل�ض������تمر يف توفري برامج ملناق�ض������ة التطورات الت�رصيعية واإتاحة حمفل للق�ض������اة 

ملناق�ضة امل�ضاكل املت�ضلة بتف�ضري هذه التعديلت و/اأو جمالت حمددة ومعقدة من الت�رصيعات القائمة. ويف عّدة دول 

اأع�ضاء، جرى تو�ضيع التعليم امل�ضتمر للق�ضاة لي�ضمل الأخلقيات الق�ضائية ومهارات القيادة والإدارة واإدارة جداول 

الدعاوى وا�ضتخدام التكنولوجيا لتي�ضري وتعجيل الأن�ضطة الق�ضائية والتطورات التي طراأت على القوانني الدولية 

وفوق الوطنية التي قد توؤثر يف عمل الق�ضاة. وت�ضمل الربامج التعليمية عرو�ضا �ضخ�ضية يف موقع املدر�ضة املركزية 

اأو على م�ضتوى املحاكم حيث يقوم بالتدري�ض عادة اأ�ضخا�ض تلقوا تدريبهم يف املدر�ضة املركزية. 

ويف بع�ض الدول الأع�ضاء، توّفر املدار�ض امل�ضوؤولة عن التعليم امل�ضتمر للق�ضاة اأي�ضا التعليم امل�ضتمر ملوظفي املحاكم 

من غري اأع�ضاء اجلهاز الق�ضائي )على �ضبيل املثال، املركز الق�ضائي الحتادي للوليات املتحدة واملدار�ض الق�ضائية 

يوج������د عر�������ض لتكوي������ن ووظائف املجال�������ض الق�ض������ائية التي اعتمدته������ا غالبية دول جمل�������ض اأوروبا ال�������47 يف املوقع
 )اأ( 

. www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/Travaux10_en.asp

 V. Autheman and S. Elena, "Global Best Practices: Judicial Councils. Lessons انظ������ر. 
)ب( 

 learned from Europe and Latin America", IFES Rule of Law White Paper Series (2004); 
.http://www.ifes.org/~/media/Files/Publications/White%20PaperReport/2004/22/WhitePaper_2_FINAL.pdf

.http://www.njc.gov.ng/index.php  انظر على �ضبيل املثال املجل�ض الق�ضائي الوطني يف نيجرييا يف املوقع
)ج( 

 "Judicial Council Reforms for an Independent Judiciary.  Examples from Egypt, انظ������ر 
)د( 

 Jordan, Lebanon, Morocco and Palestine", International Federation for Human Rights, May 2009, 
.http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4a83c4420.pdf

ولهذا ال�ض������بب بال�ضبط اعتمد الربملان الفرن�ض������ي موؤخرا ا�ضلحا د�ضتوريا لن يُ�ضكل ممثلو الق�ضاة ميوجبه اأغلبية يف 
)ه�( 

ق�ضمي جمل�ض الق�ضاء الأعلى الفرن�ضي )القانون الد�ضتوري رقم 2008-724 املوؤرخ 23 متوز/يوليه 2008، املادة 31(. وللطلع 

 G. Di Federico, "Recruitment, Professional Evaluation, عل������ى مثال للميول املوؤ�ض�ض������ية لأحد املجال�������ض الق�ض������ائية، انظ������ر

 G. Di Federico, املُقتب�ض اأعله يف احلا�ض������ية 9(؛ انظر اأي�ض������ا( Career and Discipline of Judges and Prosecutors in Italy"
 "Independence and Accountability of the Italian Judiciary: the Experience of a Former Transitional Country in a
 Comparative Perspective," in A. Sajo (ed.), Judicial Integrity, Martinus Nijhoff, Publishers, Leiden/Boston, 2004, pp.

.181-206

.http://njca.anu.edu.au/ ،انظر الكلية الق�ضائية الوطنية يف اأ�ضرتاليا
 )6(



الإط�ر 12-  املعهد الق�ش�ئي الأردين

يوّفر املعهد الق�ض������ائي الأردين الذي اأُن�ض������ئ يف عام 1988 دورات وحلقات درا�ضية يف جمالت حمددة من القانون اإىل 

جانب موا�ضيع اأخرى تت�ضم بالأهمية بالن�ضبة للمهن القانونية مثل الطب ال�رصعي وعلم احلا�ضوب.

ويح�رص الدورات واحللقات الدرا�ض������ية الق�ض������اة وغريهم من اأع�ض������اء املهن القانونية، اإ�ض������افة اإىل موظفي الأعمال 

املكتبية يف املحاكم.

وت�ضمل اأهداف املعهد "بناء ج�ضور التعاون الق�ضائي" مع البلدان املجاورة، ويح�رص اأغلب حلقاته الدرا�ضية يف الواقع 

)اأ(
ق�ضاة من الدول العربية الأخرى.

الإط�ر 13- معهد التدريب الق�ش�ئي يف غ�ن�

معهد التدريب الق�ضائي يف غانا م�ضوؤول عن تدريب الق�ضاة واملوظفني الق�ضائيني، وكذلك موظفي املحاكم واملوظفني 

الإداريني يف ال�ضلطة الق�ضائية. وتو�ضع الربامج التدريبية للمعهد وتُدار بهدف حتقيق اأعلى معايري الأداء الق�ضائي، 

وهي ت�ض������مل على ال�ضواء دورات توجيهية اأولية للق�ض������اة واملوظفني الق�ضائيني اجلدد اإ�ضافة اإىل برامج تنمية مهنية 

م�ضتمرة تتناول امل�ضائل النا�ضئة والتدريب خلل التدرج الوظيفي للموظفني الإداريني.

وقبل اإن�ض������اء املعهد، مل يكن الق�ض������اة يف غانا يتلقون اأيَّ تدريب ر�ض������مي عقب تعيينهم يف املحاكم. وقد ت�ضمن قانون 

لني وغريهم من موظفي ال�ضلطة الق�ضائية.  اخلدمة الق�ضائية لعام 1960 اأحكاما ب�ضاأن اإن�ضاء مدر�ضة لتدريب امل�ضجِّ

وعلوة على ذلك، مّهد هذا القانون الطريق اأمام ا�ض������تهلل التعليم الق�ض������ائي يف عام 1965 باإن�ضاء مدر�ضة التدريب 

على اخلدمة الق�ض������ائية، التي اأُ�ض������ندت اإليها مهّمة توفري التدريب والتعليم ملوظفي ال�ضلطة الق�ضائية يف غانا. وكان 

التدريب اآنذاك يتكون اأ�ضا�ض������ا من احللقات الدرا�ضية املخ�ض�ض������ة والتوجيه من جانب الق�ضاة الأقدم. ويف منت�ضف 

ال�ض������بعينيات، جرى تو�ضيع التدريب لي�ضمل املوظفني الق�ضائيني، وبحلول اأواخر الثمانينيات كان هذا التدريب ي�ضمل 

اأي�ضا التعليم امل�ضتمر للق�ضاة واملوظفني الق�ضائيني.

ويف عام 1995، حتوّلت مدر�ض������ة التدريب اإىل معهد التعليم الق�ض������ائي امل�ضتمر لغانا جت�ضيدا للتو�ضع الذي طراأ على 

وليتها، ثم اأ�ض������بحت يف عام 2004 معهد التدريب الق�ضائي الذي ُعنيِّ له مدير متفرغ. وطبقا ملوقع املعهد ال�ضبكي، 

16  دليل مرجعي ب�ضاأن تدعيم نزاهة الق�ضاء وقدرته

(. والفكرة من وراء 
)9(

 واأ�ض������رتاليا
)8(

 والهند
)7(

الت������ي تعمل يف بع�ض ولي������ات جمهورية اأملانيا الحتادية والأردن وغانا

ذلك هي اأنَّ بع�ض برامج التعليم امل�ض������تمر للموظفني الق�ضائيني وغري الق�ضائيني على ال�ضواء تكون اأكرث فعالية اإذا 

جرى التخطيط لها واإدارتها بالرتباط الوثيق فيما بينها )على �ضبيل املثال، تلك التي تتناول البتكارات التنظيمية 

والتكنولوجية يف عمل املحاكم(. ويف بع�ض البلدان الأخرى )مثل فرن�ض������ا واإيطاليا واإ�ضبانيا( يجري التعليم امل�ضتمر 

للق�ضاة وللموظفني من غري اأع�ضاء ال�ضلطة الق�ضائية على نحو منف�ضل، وتقوم بتوفريه موؤ�ض�ضات خمتلفة. 

.http://www.jtighana.org/ انظر
 )7(

.http://ijtr.nic.in/about_us.htm انظر معهد التدريب والبحوث الق�ضائية التابع حلكومة اأوتار براد�ض، يف املوقع
 )8(

. www.aija.org.au/conferences-and-seminars/past-aija-programs.html ،انظر املعهد الأ�ضرتايل الآ�ضيوي للإدارة الق�ضائية
 )9(

http://images.jordan.gov.jo/wps/wcm/connect/gov/eGov/ ملزيد من املعلومات عن املعهد الق�ض������ائي الأردين، انظر
)اأ( 

.Government+Ministries+_+Entities/Judicial+Institute+of+Jordan/



يف www.jtighana.org، فاإنَّ املعهد "يُ�ض������لم باأنَّ الأ�ضخا�ض الذين اكت�ضبوا خربة وجتربة �ضابقة كمحامني يحتاجون 

اإىل تدري������ب اإ�ض������ايف للعمل كق�ض������اة. وعلوة على ذلك، يُقّر املعه������د باأنَّ املعايري الجتماعي������ة والفنية يف غانا تتطور 

با�ض������تمرار، مما يفر�ض على ال�ضلطة الق�ض������ائية جمموعة من املطالب التي ما فتئت تتغري. ومن ثم فهناك حاجة اإىل 

برام������ج تعليمية وتدريبية تكميلية لكي تتمكن ال�ض������لطة الق�ض������ائية من تلبية هذه املطال������ب والعمل بفعالية وكفاءة يف 

املجتمع الغاين."

ويوجد يف املوقع ال�ض������بكي للمعهد اأي�ض������ا العديد م������ن املوارد القانونية واملواد التعليمية، مب������ا يف ذلك مدونة قواعد 

ال�ضلوك والت�رصيعات ذات ال�ضلة.

ومُيكن تكوين فكرة دقيقة عن حجم وتنّوع الأن�ض������طة التعليمية وتقنيات التدري�ض يف املجال الق�ض������ائي، على �ض������بيل املثال، 

)10(
بالرجوع اإىل املوقع ال�ضبكي للمركز الق�ضائي الحتادي للوليات املتحدة.

7- التوظيف والف�شل والأجر

يف البلدان التي تاأخذ بالقانون العام، حيث ل يزال لل�ضلطتني التنفيذية والت�رصيعية دور رئي�ضي يف تعيني الق�ضاة، 

بداأ ظهور اجتاه وا�ضح جلعل عملية التعيني اأكرث �ضفافية عن طريق الأخذ، على نحو ر�ضمي اأو غري ر�ضمي، باأ�ضكال 

خمتلفة من امل�ض������اركة من جان������ب الأطراف الفاعلة املوؤهلة مهنيا لتقييم املر�ض������حني/املعيَّنني. ويف الوقت نف�ض������ه، 

فاإنَّ ال�ض������لحية التقديرية للهيئات املعيِّنة ت�ض������من على نحو اأف�ضل اأن يجرَي الختياُر على اأ�ضا�ض حمايد ويراعي 

املوؤهلت املهنية. ومُيكن ملحظة وجود نف�ض هذا الجتاه يف البلدان التي يُنتخب فيها الق�ضاة.

ويف البلدان التي تاأخذ بالقانون املدين، يجري توظيف الق�ضاة عن طريق امتحانات تناف�ضية ي�ضطلع فيها الق�ضاة 

العامل������ون بالفعل بدور حا�ض������م اأو مهم، بطريق������ة اأو باأخرى. ويف اأغلب هذه البلدان، مُيكن للمر�ض������حني الطعن يف 

القرارات املهمة املتخذة خلل عملية التوظيف اأمام قا�ض اإداري. وعلى نحو اأعّم، يحق للق�ض������اة يف هذه البلدان 

اأن يطعنوا يف جميع القرارات التي تُتخذ ب�ض������اأن و�ض������عهم )التقييمات املهنية والتدرج الوظيفي والنقل والإجراءات 

التاأدي�بية وما اإىل ذلك( من خلل اإجراءات ق�ض������ائية اأو �ض������به ق�ضائية منوطة بهيئات )حماكم اأو جمال�ض اأو جلان( 

مكونة ح�رصيا اأو غالبا من ق�ضاة. 

ويف البلدان التي تاأخذ بالقانونني املدين والعام، ل مُيكن اإقالة الق�ض������اة قبل انق�ضاء مدة خدمتهم املحددة اإّل من 

ا ح�رصيا اأو غالبا من ق�ضاة )ي�ضتاأثر الق�ضاة  نة، كقاعدة عامة، اإمَّ خلل اإجراءات �ضبه ق�ضائية منوطة بلجان مكوَّ

على اأيِّ حال بتمثيل كبري فيها(. وحق الطعن يف هذه القرارات مكفول دائما )ال�ضتثناء الوحيد هو احلالت النادرة 

للغاية للف�ضل عن طريق املقا�ضاة اجلنائية(. 

17 الف�ضل الأول- توظيف الق�ضاة وتقييمهم مهنيا وتدريبهم 

انظر www.fjc.gov. ويقوم املركز بت�ض������غيل �ض������بكة اإذاعة �ضاتلية، هي �ض������بكة Federal Judicial Television Network، مُيكن 
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م�ض������اهدتها يف اأكرث من 300 حمكمة احتادية. وتُذاع بع�ض الربامج على الهواء مبا�رصة من ال�ض������توديوهات التي يتوىل املركز اإدارتها، مما 

ي�ضمح للق�ضاة وموظفي املحاكم يف خمتلف اأنحاء البلد بالتفاعل مبا�رصة مع هيئة التدري�ض.



الإط�ر 14- ا�شتقالل الق�ش�ة ومرتب�تهم ومع��ش�تهم التق�عدية 

يف بع�������ض الدول الأع�ض������اء، يك������ون الأمن املايل من �رصوط واأحكام اخلدمة الق�ض������ائية. فد�ض������تور الوليات املتحدة، 

على �ض������بيل املثال، ين�ض على اأنه ل يجوز اإنقا�ض مرتبات الق�ض������اة الحتاديني خلل �ضنوات خدمتهم. ويف ال�ضنوات 

الأخرية، اعتمدت بع�ض الدول الأع�ض������اء حلول اأكرث مرونة من اأجل جتنب املفاو�ضات بني الق�ضاة واحلكومة وكذلك 

ل�ض������مان عدم حتكم احلكومة يف ال�ضلطة الق�ض������ائية، اأو حدوث �ُضبهة لذلك، خلل عملية و�ضع �رصوط الأجر وغريه 

من مزايا التوظيف اخلا�ض������ة بالق�ض������اة. وهذا هو احلال، على �ضبيل املثال، يف اإيطاليا وكندا. ففي اإيطاليا، يت�ضمن 

قانون �ضدر يف عام 1984 اآلية تلقائية لزيادة مرتبات الق�ضاة ومعا�ضاتهم التقاعدية كل ثلث �ضنوات بطريقة جتعل 

اأجرهم اأعلى بدرجة ملحوظة من اأجر �ضائر موظفي احلكومة. ويف كندا، اأُن�ضئت مبر�ضوم د�ضتوري، منذ عام 1997، 

جلان اأو حماكم معنية مبرتبات الق�ضاة، على ال�ضواء للق�ضاة الحتاديني والإقليميني. وتتمثل مهمتها يف اإعادة النظر 

دوريا يف ال�رصوط املالية للخدمة الق�ض������ائية )املرتبات واملعا�ض������ات التقاعدية وبدلت الإعا�ضة اليومية وما اإىل ذلك( 

على اأ�ض������ا�ض بارامرتات لوائحية متنوعة، ت�ض������مل تكلفة املعي�ضة. وتت�ضكل هذه اللجان "التحكيمية" من ممثلني لرابطة 

الق�ضاة واحلكومة على ال�ضواء، ويراأ�ضها عموما �ضخ�ض موؤهل مهنيا يتفق عليه الطرفان ويُعّينه وزير العدل. ويف اأغلب 

ه تو�ض������يات هذه اللجان اإىل ال�ض������لطة التنفيذية، وتكون ذات طبيعة ا�ضت�ضارية. ويف بع�ضها  الوليات الق�ض������ائية، تَوجَّ

الآخر، تكون هذه التو�ض������يات ُملزمة بالن�ضبة لل�ضلطة التنفيذية )على �ض������بيل املثال، يف نوفا �ضكو�ضيا(. وحيثما تكون 

التو�ض������يات ا�ضت�ض������ارية، يُ�ضمح مبراجعة ق�ض������ائية حمدودة، مبعنى اأنَّ املحكمة التي تقوم باملراجعة ل مُيكنها اأن تبت 

يف اجلوان������ب املالية للن�زاع، واإمنا ميكنها فقط اأن حُتيل الق�ض������ية م������ن جديد اإىل احلكومة اأو اللجنة مع بيان ما تراه 

املحكمة غري قابل للدفاع. 

8- ال�شتنت�ج�ت والتو�شي�ت

  عندما يجري التوظيف بوا�ض������طة امتحانات حتريرية، ينبغي للدولة اأن تُنظم المتحانات من اأجل و�ضع 

معايري م�ض������رتكة واإجراءات �ضفافة ت�ضمن التقييم املحايد للأداء الفردي للمر�ضحني. وينبغي اأن ي�ضارك 

املر�ض������حون يف المتحانات على نحو ل يك�ضف عن هويتهم. واإذا كان ممثلو مهن قانونية اأخرى اأع�ضاء 

يف جلنة المتحان، فل ينبغي اأن تكون لهم الغلبة على ممثلي الق�ضاة. 

  ل ينبغي لتقييم عمل الق�ض������اة اأن يوؤثر على اإ�ض������دارهم الأحكام يف فرادى الق�ضايا. ول ينبغي اأن يكون 

عدد الطعون الناجحة على قرارات/اأحكام قا�ض معنّي هو املعيار لتقييم نوعية عمله. 

  عندم������ا يجري التوظيف بوا�ض������طة التعيني الإ�ض������مي، ينبغ������ي اأن يكون الإجراء ال������ذي تتقرر من خلله 

الت�ض������ميات والتعيينات �ضفافا متاما، من اأجل �ضمان املوؤهلت املهنية والطبيعة غري ال�ضيا�ضية للختيار 

على ال�ضواء. 

  يف احل������الت التي يُنتخب فيها الق�ض������اة، ينبغي الإعداد للنتخابات بجم������ع معلومات كافية عن جميع 

املر�ضحني ب�ضاأن �ضلوكهم املهني من اأجل �ضمان اأنَّ النتخابات لن تكون ذات طبيعة �ضيا�ضية حم�ضة. 

  ينبغي يف عملية التوظيف اعتماد اإجراءات جلعل ال�ض������لك الق�ض������ائي ممثل للهيكل الجتماعي للبلد، 

وجتنب التمييز على اأ�ضا�ض العرق اأو اجلن�ض. 

  ينبغي للتعليم القانوين للق�ضاة واملحامني اأن ي�ضمل درا�ضة احلالت والتدريب العملي واملنهجي واملهارات 

اللزم������ة لتنظيم عمل املرء ب�ض������كل فّع������ال )مثل مبادئ اإدارة ج������داول الدعاوى والق�ض������ايا( واملهارات 

الجتماعية. 
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  بع������د التدريب اجلامع������ي، ينبغي اأن يكون هناك برامج تدريب عملي م�ض������ممة للتاأهي������ل للعمل املهني 

)املوا�ضيع اخلا�ضة للقانون املادي والقانون الإجرائي واملهارات العملية واملنهجية(. 

  ينبغي اأن يعقب التدريب الأويل تعليم م�ض������تمر منتظم. وينبغي اعتبار تدريب الق�ضاة املمار�ضني امل�ضتمر 

اإلزاميا، اأو على اأقل تقدير ينبغي ت�ضجيعه بفعالية. 

  ينبغي اأن يكون تدريب الق�ض������اة املهني امل�ض������تمر متاحا جلميع الق�ض������اة، ب�رصف النظر عن مركزهم اأو 

مكان عملهم.

  مُيكن ال�ضطلع باأن�ض������طة التعليم الأويل وامل�ضتمر بفعالية عن طريق اإن�ضاء معاهد للتدريب الق�ضائي. 

وينبغي لهذه املعاهد اأن تلبي الحتياجات التعليمية للق�ضاة وموظفي املحاكم على ال�ضواء.

  ينبغي اأن يكون لدى معاهد التدريب الق�ض������ائي مرافق بحوث ت�ض������مح على حد �ض������واء باإعداد الربامج 

التعليمية التي تلبي الحتياجات الوظيفية للمحاكم وتقييم فعالية هذه الربامج على امل�ضتوى الت�ضغيلي. 

  ينبغ������ي ملعاهد التدريب الق�ض������ائي اأن تعتمد برام������ج وتقنيات تعليمية متنوعة م������ن اأجل حتقيق احلد 

الأق�ض������ى من الفعالية والو�ض������ول اإىل جميع اأ�ضحاب امل�ضلحة، مبا يف ذلك: الربامج ال�ضخ�ضية وبرامج 

التعليم الذاتي والربامج التفاعلية املدعومة باملعدات التكنولوجية املنا�ض������بة. وينبغي اإيلء انتباه خا�ض 

لتن�ضيط الربامج التعليمية املخ�ض�ضة للق�ضاة وموظفي املحاكم التي ت�ضتهدف تعزيز التحديث التنظيمي 

والتكنولوجي للمحاكم. 

  ينبغي اأن تكون مرتبات الق�ضاة كافية حلمايتهم من امل�ضاعب القت�ضادية. وينبغي حتديد الزيادات يف 

مرتباتهم ا�ضتنادا اإىل معايري مو�ضوعية والبت فيها بطريقة �ضفافة متاما. 

19 الف�ضل الأول- توظيف الق�ضاة وتقييمهم مهنيا وتدريبهم 





الف�شل الث�ين- موظفو املح�كم: وظ�ئفهم واإدارتهم

مة  1- مقدِّ

حان مع مرور الزمن يف الأطر املوؤ�ض�ض������ية للمحاكم  ل تن�ض������اأ ن�زاهة الق�ض������اء وقدرته يف فراغ. فهما �ض������فتان تُنَقَّ

والهيئات التي تتفاعل معها املحاكم. ويُنّمي الق�ضاة ويعّززون هاتني ال�ضفتني من خلل تفاعلهم مع �ضائر الأطراف 

الفاعلة يف عمليات اإقامة العدل—اأي املتقا�ض������ني واملحامني وال�ضهود واأع�ض������اء النيابة العامة وموظفي املحاكم. 

وموظف������و املحاك������م الذين يدعمونهم يف عملهم ه������م الفئة التي يتفاعلون معها على اأوث������ق نحو يف عملهم اليومي. 

هونها، فاإنهم يتاأثرون اأي�ض������ا  وعلى الرغم من اأنَّ الق�ض������اة يُ�رصفون على اأن�ض������طة موظفي الدعم يف املحاكم ويوجِّ

بهم خلل تفاعلتهم اليومية ويُقيمون معهم علقات عمل م�ض������تمرة. ومن املنظور املوؤ�ض�ض������ي، من املهم اأن يُكر�ض 

اجلهاز الق�ضائي النتباه واملوارد ملوظفي املحاكم هوؤلء من اأجل �ضمان ال�ضتفادة اإىل اأق�ضى حد من الدعم الذي 

يقدمونه للق�ضاة، �ضواء من حيث نوعيته اأو كميته. ويتعنّي، بنف�ض القدر من الأهمية، احلر�ض على �ضمان اأن تكون 

ر على اأ�ضا�ض������ها هذا الدعم علقاٍت قويًة وايجابية املنح������ى وقائمة على الثقة املتبادلة.  علق������اُت العمل التي يوفَّ

وي�ض������مل ذلك التحّول من النموذج التقليدي غري الفّعال للعلقة بني القا�ض������ي وموظف املحاكم الذي ي�ضطلع فيه 

القا�ضي بدور القائد ومتخذ القرارات واملوظف بدور املروؤو�ض الذي يوؤدي بطريقة اآلية ما يُ�ضند اإليه من مهام اإىل 

النموذج الأكرث تقدما الذي يتكاتف فيه الق�ض������اة وموظفو املحاكم ب�ض������كل تعاوين جلعل اآلية العدالة ت�ضتجيب على 

اأف�ضل نحو للجمهور.

وعلى الرغم من اأنَّ غالبية املناق�ض������ات ب�ض������اأن كفاءة الق�ضاء واأخلقياته تُركز على دور الق�ضاة، فاإنَّ هناك اعرتافاً 

متزايدا باأهمية دور موظفي املحاكم. ويت�ض������م موظفو الدعم يف املحاكم من غري الق�ض������اة، الذين ي�ض������ّكلون يف كثري 

من الأحيان غالبية موظفي اجلهاز الق�ضائي، باأهمية حا�ضمة بالن�ضبة لأيِّ برنامج اإ�ضلح ي�ضتهدف تدعيم ن�زاهة 

نظام العدالة وقدرته. فاملحاكم ل ت�ضتطيع اأداء وظائفها دون هوؤلء املوظفني. فهم م�ضوؤولون عن مهام اإدارية وفّنية 

 ورمبا كان الأهم من ذلك هو اأنَّ هوؤلء املوظفني يكونون 
)11(

تُ�ض������هم يف نتائج الق�ض������ايا ويف كفاءة اجلهاز الق�ضائي.

يف العادة نقطة الت�ضال الأوىل والطرف الذي يُقدم املعلومات لكل من يكون له تعامل مع النظام الق�ضائي تقريبا. 

وهذا الت�ضال الأويل يُ�ضكل انطباع املواطنني عن النظام ويُحدد مدى الثقة التي ي�ضعونها يف املحاكم. وهذا الدور 

مة للجمهور، وبالتايل  ي�ضع موظفي املحاكم يف مو�ضع مثايل لت�ضجيع البتكار وامل�ضاعدة على حت�ضني اخلدمة املقدَّ

رفع من�زلة املحاكم يف نظر اجلمهور.

ومن اجلوانب الأخرى التي توؤكد اأهمية موظفي املحاكم الأثر الطاغي املُحتمل على حت�ضني الفعالية والإن�ضاف يف 

اإقامة العدل الذي ميكن اأن يرتتب على توزيع املهام بني موظفي الدعم والق�ضاة. فموظفو املحاكم من غري الق�ضاة 

يدعمون الوظيفة الأولية للمحاكم )ت�ض������وية املنازعات( والوظيفة الثانوية للمحاكم )اإدارة مهام املحاكم التي تدعم 
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يف جملة وظائف اأخرى، يتوىل موظفو املحاكم اإدارة مرافق املحاكم وامل�ض������اعدة يف اإدارة الق�ض������ايا وحماية الأدلة وتي�ضري مثول 
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ال�ضجناء وال�ضهود اأمام املحاكم ويقومون بوظائف اأخرى متنوعة ت�ضاعد على جتنب تاأجيل نظر الق�ضايا وت�ضمن اإجراء املحاكمات ب�ضكل 

مهني ويف حينها؛ وهم ي�ض������اعدون الق�ض������اة يف اإجراء البحوث القانونية امل�ضتفي�ضة ويف �ض������ياغة القرارات، وي�ضمنون اأنَّ القرارات تُعلن 

وتُن�رص بال�ضكل ال�ضليم، ويدعمون بالتايل الت�ضاق يف �ضنع القرارات؛ وهم يديرون �ضوؤون ملفات الق�ضايا من اأجل �ضيانة ال�ضجل لأغرا�ض 

الطعن؛ كما يُعززون ا�ض������تقلل الق�ض������اء من خلل �ض������وابط امليزانية وال�ض������وؤون املالية الفعالة، ومن خلل دعم العلقات العامة القوية 

وال�ضفافية يف اإجراءات املحاكمة. 



حّل الق�ض������ايا(. ويف حني اأنه يتعنّي على القا�ض������ي املعنيَّ يف حمكمة �ض������غرية اأن يكون قادرا على ال�ضطلع بجميع 

املهام اللزمة لقيام املحكمة بعملها، فاإنَّ ال�ضطلع بهذا الدور يف حماكم اأكرب واأكرث تعقيدا يكون م�ضتحيل ب�ضبب 

القيود التي يفر�ضها �ضيق الوقت وحجم العمل، اإ�ضافة اإىل نق�ض املهارات اللزمة لل�ضطلع مبهام اإدارية معّينة 

مطلوبة يف املحاكم املعقدة. وبالتايل فاإنَّ الق�ضاة املثقلني باملهام الإدارية التي كان ينبغي ملوظفي الدعم ال�ضطلع 

بها قد يفقدون الهتمام بعملهم وي�ض������ريون ُعر�ضة لأن ي�ض������لكوا �ضلوكا غري مهني. ويف املقابل، فاإنَّ الق�ضاة الذين 

يُدرك������ون اأنَّ باإمكانهم التخفيف من اأعبائه������م الإدارية عن طريق اإحالتها اإىل موظفني موؤهلني واأكفاء اأثبتوا القدرة 

والن�زاهة املطلوبتني، مُيكنهم الرتكيز على مهمتهم الأ�ضا�ضية وهي احلكم يف املنازعات، مما يوؤدي اإىل زيادة فعالية 

اجلهاز الق�ضائي ب�ضكل عام.

والدور الذي ي�ض������طلع به موظفو املحاكم من غري الق�ض������اة يف دعم عمل املحاكم يعني اأنه ينبغي للجهود املبذولة 

لتدعيم ن�زاهة الق�ضاء وقدرته اأن ت�ضمل تدابري ل�ضمان و�ضيانة نوعية موظفي املحاكم املهرة وحفزهم على العمل 

وا�ضتمرارهم. ومُيكن ملبادرات اإدارة املوظفني، التي تت�ضدى ملوا�ضيع مثل نظم الختيار والتعيني ال�ضفافة والقائمة 

على اجلدارة، والتقييمات الروتينية لأداء املوظفني، ونظم اجلدارة اأو املكافاأة، والعقوبات التاأدي�بية والإقالة، وثبات 

الوظيفة، وامل�ض������اءلة واإدارة الأداء، اأن ت�ض������اعد على حتقيق هذه الأهداف، بالنظ������ر اإىل اأنَّ موظفي املحاكم الذين 

تُدار �ض������وؤونهم ب�ض������كل اأف�ضل مُيكنهم اأن يُعززوا من الفعالية الإدارية العامة للجهاز الق�ضائي. وتتمثل اإحدى اآليات 

الإ�ض������لح الأخرى، التي مُتثِّل اجتاها متناميا يوؤكده جزئيا ارتفاع الو�ض������ع املهني ملوظفي دعم املحاكم وم�ض������توي 

م�ض������وؤوليتهم، يف و�ضع مدونات لقواعد ال�ضلوك تن�ض على معايري اأخلقية حمددة ملوظفي املحاكم. ويرجع اإ�ضفاء 

ه������ذه ال�ض������بغة املهنية بدوره اإىل ما اأخ������ذ به عدد من نظم املحاكم املتطورة من تعي������ني مديرين مهنيني اأو مديري 

حماكم اأو مديرين تنفيذيني ياأخذون على عاتقهم م�ضوؤولية العديد من الوظائف الإدارية التي كانت موكلة من قبل 

لروؤ�ضاء املحاكم اأو نوابهم. 

2- عملية الختي�ر والتعيني

هناك نهوج متعددة لو�ض������ع اإجراءات اختيار وتعيني مُيكن اأن ت�ض������من ا�ض������تخدام موظفني رفيعي النوعية ل�ض������غل 

وظائف موظفي دعم املحاكم. وتتمثل اإحدى ال�ضمات امل�ضرتكة بني غالبية النماذج اجليِّدة يف اأنَّ هذه النظم ت�ضعى 

اإىل جعل الإجراءات �ض������فافة جلميع موظفي املحاكم واجلمهور مع املحافظة يف الوقت نف�ضه على املعايري الرفيعة 

لل�ضتخدام والرتقي على اأ�ضا�ض اجلدارة. ولكي يتحقق ذلك، ينبغي الإعلن عن وظائف موظفي املحاكم من جميع 

امل�ض������تويات علنية من اأجل اجتذاب اأف�ض������ل طالبي التوظيف، كما ينبغي اأن ي�ض������تند الختيار النهائي اإىل جدارة 

مي الطلبات ل اإىل املح�ضوبية اأو غري ذلك من العتبارات ال�ضخ�ضية اأو ال�ضيا�ضية غري امللئمة. وتتمثل اإحدى  مقدِّ

الطرائق ل�ض������مان ذلك يف حتديد معايري �ضارمة ب�ض������اأن املتطلبات التعليمية واملهنية لكل وظيفة؛ وتنطوي طريقة 

اأخرى على عقد اختبارات ُمنتظمة لتحديد الوظائف املنا�ضبة لطالبي التوظيف من اأجل اختبار متتعهم باملهارات 

اللزمة لكل وظيفة، وتعيني من يح�ض������ل منهم على اأعلى الدرجات ل�ض������غل وظائف يف املحاكم. وب�رصف النظر عن 

الطريقة امل�ض������تخدمة، ينبغي اإتاحة املعلومات عن الوظيفة والعملية نف�ض������ها على اأو�ضع نطاق للجمهور. فمن �ضاأن 

ذلك اأن يزيد من �ض������فافية النظام ويُحد من فر�ض الف�ض������اد يف اختيار وتعيني موظفي املحاكم، مما ي�ضاعد بالتايل 

مي الطلبات على اأ�ضا�ض جدارتهم  على �ضمان جناح اأف�ضل مقدِّ

ويتمث������ل اأح������د العتبارات املهم������ة الأخرى يف تقرير من هو الذي يكون يف اأف�ض������ل و�ض������ع ي�ض������مح با�ض������تعرا�ض 

الطلب������ات واختي������ار موظف������ي دع������م املحاكم اجل������دد اأو ترقية املوظف������ني املوجودي������ن اإىل وظائف جدي������دة. وهنا 

اأي�ض������ا، توج������د من������اذج متنوعة مُيك������ن لنظام املحاك������م اأن ي�ض������تخدمها. فقد اأخذ ع������دد من الأجهزة الق�ض������ائية 

 بتعي������ني مدي������ري حماك������م مهنيني ل������كل حمكمة م������ن اأجل الإ�������رصاف على امله������ام الإداري������ة، مبا يف ذل������ك اختيار 
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 ول يُ�ض������اعد ذلك فقط على تخفيف العبء الإداري الواقع على الق�ض������اة وي�ض������مح لهم 
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موظفي املحاكم اجلدد.

بالرتكيز على امل�ضائل الق�ضائية، واإمنا يُتيح الفر�ضة اأي�ضا مل�ضاركة موظفي املحاكم يف ت�ضكيل املحاكم ويبعث لديهم 

اإح�ضا�ض������ا مبلكية اإداراتهم وموظفيهم. ويف حني اأنَّ هذه امل�ض������وؤولية ت�ضيف اأعباء على مديري املحاكم، مبا يف ذلك 

مهّمة تدريب وتوجيه املوظفني الذين يعيِّنونهم، فاإنَّ اإحدى فوائدها الرئي�ض������ية تتمثل يف اأنَّ املوظفني ينظرون اإىل 

املدير باعتباره رئي�ضهم، ل باعتباره جمرد �ضخ�ض يف اإدارة مركزية.

ويتوخى نهج اآخر اإن�ضاء نظام توظيف مركزي، تتويل فيه هيئة اأو اإدارة وحيدة )هي يف العادة وزارة العدل( م�ضوؤولية 

اإدارة اختبارات حتديد الوظائف املنا�ض������بة لطالبي التوظيف وتعيني جميع املوظفني من غري الق�ض������اة يف املحاكم. 

ويت�ض������م نظام التوظيف املركزي باأنه مب�ض������ط واأنه ي�ض������من اأنَّ عمليات التوظيف موحدة عرب كامل نظام املحاكم. 

بيد اأنَّ العيب الرئي�ض������ي له������ذا النظام هو اأنه بالنظر اإىل اأنَّ الهيئة املركزية ه������ي التي تُعنّي موظفي املحاكم فاإنها 

حتتفظ ببع�ض ال�ض������لحيات الإ�رصافية بالن�ضبة لهوؤلء الأ�ض������خا�ض، وهو ما يُِحّد من ال�ضلطة الإ�رصافية )وبالتايل 

التاأدي�بية( للق�ض������اة و/اأو مديري املحاكم. ويُن�ض������ئ هذا الرتتيب اأ�ضا�ض������ا علقات تبعية تعاين من وجود �ضّيدين—

املحكمة والوزارة. وعلوة على ذلك، انتُقد النظام املركزي لأنه ل ياأخذ يف العتبار الحتياجات املحددة للمحاكم 

ومدى لياقة مر�ضح معنّي لل�ضطلع بدوره يف املحكمة على النحو املنا�ضب. وبالتايل فمن الأهمية مبكان اأن يكون 

للجهاز الق�ض������ائي ُمدخلت يف توظيف املتقدمني الذين ي�ضتوفون معايري الن�زاهة والقدرة املطلوبة، ب�رصف النظر 

عن الهيئة التي يوكل اإليها التوظيف يف نهاية املطاف. فعلى �ضبيل املثال، حيثما كانت وكالة مركزية ت�ضطلع بهذه 

الوظائ������ف، ينبغي للق�ض������اة مقابلة موظفي امل������وارد الب�رصية للإعراب عن اآرائهم ب�ض������اأن موؤهلت موظفي املحاكم 

املرتقبني.

وتُبني درا�ضة احلالة التالية من فرن�ضا كيف مُيكن هيكلة نظام مركزي للختيار والتعيني بنجاح.

الإط�ر 15-  نظ�م مركزي لختي�ر موظفي دعم املح�كم يف فرن�ش�

يخ�ض������ع توظيف وتعيني موظفي املحاكم يف جميع اأنحاء فرن�ض������ا لأ�رصاف وزارة العدل التي ت�ض������تخدم نظاما موحدا 

للختيار والتعيني. ويجري الإعلن عن جميع وظائف موظفي املحاكم على امل�ضتوى الوطني يف موقع �ضبكي م�ضمم 

لهذا الغر�ض، وي�ضمل و�ضفا للوظيفة ومتطلبات التعليم واخلربة بالن�ضبة للمر�ضحني ومعلومات عن اختبارات املهارات 

مي طلبات التوظيف املحتملني عندئ������ذ تن�زيل منوذج معياري للطلب وتقدميه حلجز  املنطبق������ة املطلوبة. ومُيكن ملقدِّ

مكانهم يف دورة الختبارات التالية.

ويختل������ف ن������وع الختبار املعقود تبعا للوظائف املعل������ن عنها. فبع�ض الوظائف، مثل موظف������ي تكنولوجيا املعلومات اأو 

مي الطلبات بالتايل اجتياز اختبار مهارات  مرتجمي املحكمة الر�ضميني، تتطلب مهارات متخ�ض�ضة ويتعنّي على مقدِّ

خا�ض ي�ض������اعد على بيان مدى كفاءتهم يف املجالت املعنية. بيد اأنَّ غالبية وظائف موظفي دعم املحاكم ذات طبيعة 

اإدارية اأ�ضا�ضا، وهي من هذا املنطلق ل ت�ضمل مهارات متخ�ض�ضة. ويح�رص طالبو التوظيف يف هذه الوظائف امتحانا 

عاما يُعقد مّرة واحدة �ضنويا ويتكون من جزء حتريري وجزء �ضفوي لختبار مهارات الكتابة واملعارف القانونية العامة. 

ثُم يُقبل املتقدمون الذين يح�ضلون على اأعلى الدرجات يف كل المتحانني يف مدر�ضة متخ�ض�ضة، حيث ينتظمون يف 

 ويف نهاية هذا التدريب، تُتاح للمتقدمني فر�ضة اختيار التعيني يف وظائف موظفي 
)اأ(
برنامج تدريب�ي مدته 18 �ضهرا.

املحاكم ال�ضاغرة على اأ�ضا�ض النتائج التي حققوها يف الربنامج التدريب�ي وترتيبهم النهائي يف دفعتهم. 
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يف املحاكم الحتادية للوليات املتحدة، على �ضبيل املثال، تُتاح ملدير املحكمة ال�ضلطة الكاملة وامليزانية لتعيني املوظفني اجلدد 
 )12(

من تلقاء نف�ضه، دون الرجوع اإىل الآلية املركزية. 



3- التدريب املهني

كث������ريا ما يكون التدري������ب املهني ملوظفي املحاكم وتنمية مهاراتهم مكونا رئي�ض������يا يف العديد من برامج الإ�ض������لح 

الق�ضائي حول العامل. فموظفو املحاكم املدربون جيِّدا يحققون مفهوم ن�زاهة العدالة و�ضفافية عمل املحاكم—وهو 

ما ينطبع بدوره يف ذهن م�ض������تخدمي املحاكم. وهناك اأربع فوائد رئي�ض������ية لتدريب موظفي املحاكم تدريبا جيِّدا. 

فاأول، مُيكن للتدريب الفّعال اأن يُح�ض������ن من الثقة يف نظام املحاكم من خلل حت�ض������ني خدمة الزبائن وال�ض������فافية. 

وثانيا، يت�ض������م التدريب باأهمية حا�ضمة بالن�ض������بة للفعالية الإجرائية واإدارة �ضوؤون املحاكم، الأمر الذي يرتبط على 

نحو مبا�رص بكفاءة موظفي املحاكم. فبدون املوظفني املدربني جيِّدا، يُنفق الق�ض������اة قدرا ل داعي له من الوقت يف 

اإجناز املهام الإدارية، مما يُبطئ من العملية الق�ض������ائية ويجعل اإنفاذ الأوامر ع�ض������ريا، اإن مل يكن م�ضتحيل. وثالثا، 

مُيكن ت�ضميم برامج التدريب ح�ضب احلاجة على نحو ي�ضاعد على احلد من حالت ال�ضلوك غري الأخلقي اأو غري 

املهني. واأخريا، فنتيجة لتعزيز املهنية واإن�ضاء كفاءات يف جمالت اأخرى، يكون للتدريب اأثر يتجاوز املهام الرئي�ضية 

ملوظفي املحاكم، مما يزيد بالتايل من قدرة املحاكم ومرونتها. 

بيد اأنَّ هذه الفوائد قد ل تتحقق بالكامل اإذا كانت برامج تدريب موظفي املحاكم تعاين من عدم كفاية التمويل اأو 

من التدريب املب�ضط ملوظفني لهم خلفيات مهنية متنوعة وبالتايل احتياجات تدريبية متنوعة اأي�ضا. وتف�ضل برامج 

التدريب اأي�ضا حيثما ل يكون موظفو املحاكم على قدر جيِّد من التعليم اأو يفتقرون اإىل املوارد، اأو عندما يرجعون 

بعد التدريب اإىل ظروف عمل �ضيئة ل يقدرون فيها على ال�ضتفادة من مهاراتهم اجلديدة، اأو اإذا كانوا قد خ�ضعوا 

لت�ضميم اأو منهجية تدريب اُختريا بطريقة �ضيئة. وعلوة على ذلك، فبالنظر اإىل اأنَّ التدريب مُيكن اأن يكون اأي�رص 

تنفيذا من اأن�ض������طة اأخرى، كالإ�ضلح ال�ض������رتاتيجي اأو التغيريات الت�ض������غيلية، فكثريا ما يُنظر اإليه باعتباره احلل 

ال�ضامل جلميع امل�ضاكل الق�ضائية ويُ�ضتعا�ض به بالتايل عن الأن�ضطة الأ�ضد �ضعوبة. 

ومن الأهمية مبكان، يف هذا ال�ض������ياق، الت�ض������دي لو�ض������ع اأيِّ برنام������ج تدريب�ي ملوظفي دعم املحاك������م اأولً باإجراء 

تقييم للحتياجات التدريبية وحتليل البنية التحتية الوظيفية للمحاكم وممار�ض������اتها الت�ض������غيلية، من اأجل حتديد 

التح�ض������ينات والتغيريات املطلوبة، مبا يف ذلك اأيُّ تدريب. ومُيكن اأن ي�ضتند التقييم الر�ضمي وال�ضامل للحتياجات 

التدريبية اإىل جمموعة متنوعة من امل�ضادر، مثل ا�ضتق�ضاءات موظفي املحاكم وم�ضتخدمي املحاكم، واللجان املعنية 

بالتدريب، وملحظة عمليات املحاكم، وا�ضتعرا�ض طلبات التدريب، ومن امل�ضادر الثانوية مثل ال�ضكاوى والق�ضايا 

التي اأُلغيت اأحكامها. ومن �ض������اأن هذا التقييم اأن ي�ض������اعد على حتديد املتلقني امل�ضتهدفني بدّقة؛ وت�ضميم تدريب 

يتنا�ض������ب م�ضتوى تعقيده مع معارف املتدربني وقدراتهم؛ وحتديد وتربير اأهداف تدريبية وا�ضحة وربطها باأولويات 

عم������ل املحكمة؛ وتقييم النجاح واملخاطر املحتملة التي ينط������وي عليها برنامج تدريب�ي ُمقرتح. والأهم من ذلك اأنه 

وتتمثل اإحدى فوائد نهج فرن�ضا يف اختيار وتعيني موظفي املحاكم يف اأنه يعتمد اإىل حد بعيد على اجلدارة. فالوظيفة 

م الطلب يف نهاية املطاف تعتمد على نتيجة امتحانه وترتيبه يف دفعته التي اأكملت برنامج التدريب  التي يلتحق بها مقدِّ

مي طلبات التوظيف ذوي املهارات  املكثف الذي ت�ضت�ض������يفه وزارة العدل. وقد �ُض������مم هذا الإطار املركزي ملكافاأة مقدِّ

الرفيعة واملتفانني، وهو ي�ضمن بالتايل اأنَّ املر�ضحني اأ�ضحاب اأف�ضل املوؤهلت هم الذين يُعيَّنون ل�ضغل وظائف موظفي 

املحاك������م. ويعن������ي تعيني موظفي حماكم موؤهلني تاأهيل عاليا اأنه مُيكن للق�ض������اة وغريهم من املوظفني الق�ض������ائيني اأن 

يرك������زوا على مهامهم يف الوقت الذي يتلقون فيه الدعم مبهارة من قبل زملئهم من غري الق�ض������اة. كذلك فاإنَّ النظام 

التدريجي املتمثل يف تقدمي طلب التوظيف ثم التدريب ثم التعيني يُن�ضئ اأي�ضا ثقافة موؤ�ض�ضية تغر�ض يف نفو�ض موظفي 

املحاكم اجلدد �ضعورا بامللكية جتاه وظائفهم. وهذا ال�ضعور بامللكية ي�ضاعد على رفعة املعايري والنوعية داخل املحاكم، 

وذلك بالنظر اإىل ما يوِجده لدى موظفي املحاكم من اإح�ضا�ض بالفخر مبا يقومون به من عمل ومبكان عملهم.

الإط�ر 15-  )تابع(
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ل لهيكل برامج التدريب املهني ملوظفي املحاكم.  انظر الق�ضم التايل من هذا الف�ضل للطلع على و�ضف مف�ضّ
)اأ( 



������ح ما اإذا كانت امل�ض������كلة مت�ضلة بالفعل بالتدريب اأم اأنَّ من الأف�ضل الت�ضدي لها من خلل تدخلت  مُيكن اأن يو�ضِّ

اأخ������رى. فم������ا مل يكن الواقع هو احلالة الأوىل، فاإنَّ اأكرث الربامج التدريبية تطورا واأغلها ثمنا �ضيف�ض������ل يف حتقيق 

حت�ضينات يف النظام الق�ضائي.

وتقليديا، كانت مناذج تدريب موظفي املحاكم لمركزية وخم�ض�ضة. وحتول هذه الطرائق دون تنفيذ املبادرات التي 

ت�ضمل النظام باأكمله، كما اأنها كثريا ما ل توؤدي اإىل اأيِّ تدريب على الإطلق اأو اإىل الن�زر الي�ضري من التدريب حيثما 

تكون احلاجة اإليه على اأ�ضّدها. ويف حني اأنَّ التدريب ملرة واحدة مُيكن اأن يكون مفيدا بالن�ضبة ملجالت متخ�ض�ضة 

اأو للت�ض������دي حلاجة اأو م�ض������كلة حمددة، ففي اأغلب احلالت يعرقل التدريب املخ�ض�ض اجلهود الرامية اإىل �ضمان 

التدريب جلميع موظفي املحاكم وحتقيق الُعمق اللزم لإحداث التغيري. وخل�ضة القول، فاإنَّ من الأرجح للتدريب 

�ض اأن يكون اأقل فعالية واأن يف�ضل بالتايل من حتقيق الفائدة الق�ضوى للتدريب نف�ضه وملوظفي  اللمركزي واملخ�ضَّ

املحاكم الذين كان باإمكانهم ال�ضتفادة منه. 

ومن املهم اأي�ض������ا �ضمان األَّ تكون برامج التدريب ذات �ض������لة مبوظفي املحاكم فح�ضب، واإمنا قابلة للتكييف اأي�ضا 

لتنا�ض������ب اأ�ض������لوب تعلُّم املتدربني. ويف حني اأنه ينبغي جلميع الربامج اأن ت�ض������تخدم تقنيات تعليم الكبار ل�ضمان اأنَّ 

دة للقيام بذلك مُيكن اأن تتنّوع. فعلى �ضبيل املثال،  التدريب تفاعلي واأنه يروق للمتعلمني الكبار، فاإنَّ الطرائق املحدَّ

م اأن ي�ض������تفيدوا من الإر�ض������اد  مُيك������ن ملوظفي املحاكم من ذوي التعليم املحدود والأقل اعتيادا على التدري�ض املنظَّ

اأثناء العمل والتعلُّم بتوجيه من م�رصف، يف حني مُيكن للموظفني املعتادين على بيئة قاعات الدرا�ض������ة اأن يكت�ض������بوا 

فوائد اإ�ض������افية من دورات تدريبية ت�ض������مل حلقات درا�ضية عن موا�ضيع مت�ضلة مبهامهم املحددة. ومُيكن ا�ضتخدام 

براجميات التدريب امل�ض������تندة اإىل احلا�ض������وب بفاعلية لتوفري التدريب على مهارات احلا�ضوب وتطبيقاته. واأخريا، 

دة اأن يدعم التدريب الر�ض������مي واأن يُ�ضكل موردا مرجعيا مفيدا خلل التدرج  مُيكن لإعداد اأدلة اإجرائية ملهام حمدَّ

الوظيفي للموظف.

وعلى الرغم من اأنه ل يوجد منوذج اأف�ض������ل وحيد لتدريب موظفي املحاكم، فقد �ضهدت جتارب الإ�ضلح احلديثة 

حول العامل ظهور ثلثة اجتاهات رئي�ضية وغري ح�رصية يف هذا املجال. ويتمثل اأحد الجتاهات يف تدريب موظفي 

املحاكم اجلدد يف مدر�ضة مركزية، مثلما هو احلال بالن�ضبة للمدار�ض الق�ضائية التي تتزايد �ضعبيتها يف العديد من 

البلدان والتي تُِعّد املر�ضحني لوظائف ق�ضائية والق�ضاة اجلدد. وين�ضب الرتكيز يف هذا النهج على اجتذاب طالبي 

التوظي������ف الرفيعي النوعية واإن�ض������اء بيئة تعلُّم تُطبَّق فيها مهارات الطلب من خ������لل العيادات وفرتات التمرين. 

والجتاه الثاين هو التعليم املهني امل�ضتمر ملوظفي الدعم القائمني، حيث يجري التدريب يف مراكز تابعة يف منطقة 

م ل�ضتكمال مبادرة اإ�ضلح  ا الجتاه الثالث فهو التدريب املكثف الذي يُركز على موا�ض������يع حمددة ويُ�ضمَّ اأو بلد. اأمَّ

اأ�ضمل، مثل ت�رصيعات مكافحة الف�ضاد اأو تنفيذ نظام جديد لإدارة الق�ضايا. وت�ضف درا�ضة احلالة التالية النجاحات 

والتحديات التي �ض������ودفت خلل اإن�ضاء مدر�ض������ة مركزية توّفر على ال�ضواء التدريب املهني الأويل وامل�ضتمر جلميع 

موظفي املحاكم يف رومانيا.

الإط�ر 16- مدر�شة روم�ني� الوطنية للكتبة 

على مدى فرتة جتاوزت العقد بكثري عقب الإ�ض������لحات الدميقراطية يف عام 1989، كان موظفو املحاكم يف رومانيا 

يتلقون التدريب على امل�ضتوى القطري، هذا اإذا كانوا يتلقونه على الإطلق، وهو ما اأّدى بطبيعة احلال اإىل �ضوء تاأهيل 

غالبية املوظفني. ويف عام 2004، اأن�ضاأ البلد املدر�ضة الوطنية للكتبة، وهي موؤ�ض�ضة مركزية اأُ�ضند اإليها توفري التدريب 

الأويل للمر�ضحني ل�ضغل وظائف موظفي املحاكم وبرامج م�ضتمرة لزيادة كفاءة املوظفني القائمني. 

ويوفر برنامج التدريب الأويل الذي تُتيحه املدر�ض������ة التدريب ملوظفي ال�ض������كرتارية القانونية والإح�ض������ائيني وموظفي 

املحفوظات واأخ�ض������ائيي تكنولوجيا املعلومات والكتبة املختزلني التابعني للمحكمة. والقبول يف املدر�ضة تناف�ضي، حيث 

يُقبل �ض������نويا 100 من املتقدمني من اأ�ض������ل جمموعة من 300 تقريبا. ويخترب امتحان القبول معارف املتقدمني ب�ض������اأن 
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4- الأجر واملزاي� وبرامج جوائز احلوافز

كما يف حالة الق�ضاة، يتعنّي اأن تكون مرتبات موظفي دعم املحاكم متنا�ضبة مع م�ضوؤولياتهم. ويجب على اأيِّ برنامج 

للإ�ضلح الق�ضائي يوؤدي اإىل هيكل جديد للموظفني اأو يزيد من مهنية موظفي املحاكم اأن يكون مدعوما بتعديلت 

منا�ض������بة يف امليزانية ت�ض������من اأن تكون املرتبات منا�ض������بة، وت�ضمح بالتايل للجهاز الق�ض������ائي باأن يجتذب املر�ضحني 

املوؤهلني واأن يُقدم لهم حوافز لأداء مهامهم. وينبغي اأي�ضا النظر يف رفع مرتبات موظفي املحاكم على التوازي مع 

مرتبات الق�ضاة، من اأجل �ضمان الإن�ضاف خلل النظام. ومُيثل اإن�ضاء نظام للمكافاأة واحلوافز للم�ضاعدة على منع 

حدوث النتهاكات الأخلقية وغريها من املخالفات التاأدي�بية اآلية دعم �رصورية ملا هو موجود من معايري �ض������لوك 

وهياكل تاأدي�بية وتقييمات اأداء ملوظفي املحاكم. ويتمثل اأحد اأف�ضل الطرائق لتليف امل�ضاكل الأخلقية والتاأدي�بية 

 وعلى 
)13(

يف �ضمان ح�ضول موظفي املحاكم على اأجر منا�ضب لقاء عملهم، على ال�ضواء من خلل املرتبات واملزايا.

الرغم من اأنَّ املرتبات املنخف�ضة لي�ضت هي ال�ضبب الوحيد للف�ضاد، وبالتايل فاإنَّ زيادة املرتبات وحدها لي�ضت احلل 

 وهناك م�ضاران تدريبيان: برنامج مدته �ضتة اأ�ضهر ملن يحملون 
)اأ(
القانونني اجلنائي واملدين وهيكل اجلهاز الق�ض������ائي.

�ض������هادة من كلية ذات �ض������لة وبرنامج مدته �ض������نة واحدة ملن ل يحملون �ض������وى �ضهادة الدرا�ض������ة الثانوية. ويُركز املنهج 

الدرا�ضي على الإجراءات املدنية واجلنائية، ويُ�ضتكمل بالنظرية القانونية واملهارات الإدارية اإىل جانب القوانني الإدارية 

والتجاري������ة وحقوق الإن�ض������ان. والربنامج عملي املنحى، حي������ث يُرّكز على تطبيق النظرية وي�ض������مل تعيني املتدربني يف 

املحاكم. ويف حني اأنَّ هدف املدر�ضة هو تعليم جميع موظفي املحاكم اجلدد، فهناك حالت ا�ضتثنائية يُعنيَّ فيها موظفو 

املحاكم دون تدريب عندما يكون عدد اخلريجني اأقل مما يكفي ل�ضغل جميع الوظائف ال�ضاغرة. ويجوز للمحاكم اأي�ضا 

اأن تُعنّي اأ�ضخا�ض������ا مل يتخرجوا يف املدر�ض������ة اإذا كان لديهم على الأقل 10 �ض������نوات من اخلربة ذات ال�ض������لة. ومع ذلك، 

فاملدر�ضة توّفر اآلية لزيادة عدد موظفي املحاكم احلا�ضلني على تعليم رفيع النوعية يف اجلهاز الق�ضائي الروماين.

ويف اإطار برنامج املدر�ض������ة الرا�ض������خ للتعليم امل�ض������تمر، يتلقى موظفو املحاكم يف رومانيا اأي�ضا التدريب اأثناء اخلدمة. 

وت�ض������مل دورات التدريب امل�ض������تمر موظفي املحاكم احلاليني واملر�ض������حني اجلدد الذين مل يتخرجوا بعد يف املدر�ض������ة 

وخريجي املدر�ض������ة. وحتى ت�رصين الأول/اأكتوبر 2007، كانت املدر�ض������ة قد عق������دت 100 من هذه الدورات التدريبية 

ل�500 2 موظف يف اأربع مدن خمتلفة. ويقوم اأرباب العمل بتنظيم هذه الدورات التي تُعقد جنبا اإىل جنب مع التدريب 

مة خ�ضي�ضا ملوظفي املحاكم يف  املخ�ض�������ض للمحامني والق�ضاة احلكوميني. وتت�ضمن املناهج الدرا�ضية دورات ُم�َضمَّ

جمالت املهارات احلا�ض������وبية والإجراءات املدنية واجلنائية والت�ضالت والت�ضويق وقانون حقوق الإن�ضان والإح�ضاء 

واإدارة املحاكم.

وحتول القيود املالية دون موا�ضلة املدر�ضة لتو�ضيع مقرراتها الدرا�ضية وقبول ما يكفي من الطلب اجلدد ل�ضغل جميع 

الأماكن ال�ض������اغرة يف املحاكم. وعلوة على ذلك، فقد التحق ن�ضف جميع خريجي عام 2007 بوظائف يف العا�ضمة، 

بوخار�ض������ت، مما يدل على اأنه ما زالت هناك حاجة اإىل تلبية احتياجات �ض������ائر مقاطعات رومانيا. كذلك، ل توجد 

حتى الآن �ضواهد على اأنَّ املدر�ضة كان لها تاأثري على خدمة الزبائن اأو فكرة اجلمهور عن ال�ضلطة الق�ضائية اأو فعالية 

املحاكم. ومع ذلك، فاإنَّ املدر�ضة توا�ضل النمو حيث �ضاعفت تقريبا من عدد خريجيها خلل ثلث �ضنوات، كما اأنها 

تُخطط لتطوير مقرراتها الدرا�ضية وتو�ضيع نطاقها. 

الإط�ر 16-  )تابع(
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على غرار موؤ�رصات الأداء والإجراءات التاأدي�بية، ي�ض������اعد وجود مبادئ توجيهية وا�ض������حة ومن�ضورة ملوظفي املحاكم على زيادة 
 )13(

�ضفافية العملية، وهو ما يُزيد بدوره من ثقة املوظفني. 

اإىل جانب امتحان القبول، هناك معايري ف�ضفا�ضة للتوظيف: مهارات اللغة الرومانية، اجلن�ضية الرومانية، عدم وجود 
)اأ( 

�ضجل جنائي �ضابق، �ضهادة �ضلحية طبية، واإما �ضهادة الدرا�ضة الثانوية اأو �ضهادة من كلية. ويتمثل جزء من هدف زيادة التدري�ض 

يف اجتذاب مر�ض������حني ذوي موؤهلت اأرفع. فقبل عام 2005، كان موظفو املحاكم يف الغالب من احلا�ض������لني على التعليم الثانوي 

فقط، ومل يكونوا قد تلقوا تدريبا ملئما لعملهم.



الوحيد، فاإنَّ موظفي املحاكم يكونون اأقل ُعر�شة لالأعمال املخلة بال�رشف على نحو خطري مثل الر�شوة واالختال�س 

عندما تكون مرتباتهم كافية بحيث ال يتعينّ عليهم االعتماد على م�شادر غري م�رشوعة للدخل. وباملثل، فاإنَّ توفري 

مزايا من قبيل التاأمي ال�شحي والتاأمي على احلياة اأو خطة للتقاعد ي�شمح ملوظفي املحاكم بالرتكيز على عملهم 

بدال من االن�ش������غال بتوفري اأ�شباب املعي�شة الأ�رشهم. وحتى يف ال�شياقات التي ال يرتكب موظفو املحاكم فيها جرائم 

الر�شوة اأو االختال�س على نحو �شائع، هناك مزايا ملنح املرتبات الكافية؛ فمن �شاأن ذلك اأن ي�شاعد على رفع الروح 

املعنوية للموظفي ور�شاهم عن عملهم، وهو ما يوؤدي عامة اإىل مكان عمل اأكرث اإنتاجية وا�شتعداد موظفي املحاكم 

للعمل على نحو ا�ش������تباقي للمحافظة على معايري عالية لل�شلوك. وهذا اأي�شا ُيكن اأن ي�شاعد على احلد من عدد 

امل�شاكل االأخالقية وخطورتها واأن ي�شمح للعملية التاأدي�بية املتدرجة )املو�شوفة يف جزء الحق من هذا الف�شل( باأن 

)14(
تكون اأكرث فعالية.

ال بي اأدوات تقييم االأداء واآليات املكافاأة، مثل عالوات املرتبات داخل الرتبة،  وباملث������ل، ُيك������ن اجلمع على نحو فعنّ

ل الزيادة يف مرتباتهم.  حلفز موظفي املحاكم على حت�شي اأدائهم من اأجل احل�شول على مرتبات اأعلى اأو رفع معدنّ

ويف �ش������ياق كهذا، حتول املكافاآت وغريها من احلوافز دون �ش������وء �ش������لوك موظفي املحاكم عن طريق اإن�ش������اء نظام 

ي�شتفيد فيه املوظفون ب�شكل مبا�رش من اتنّباع مدونات اأو معايري ال�شلوك املقررة ويتعر�شون لتكبد خ�شائر مالية اإذا 

ما انخرطوا يف ممار�شات غري اأخالقية اأو غري مهنية. وباملثل، ُيكن لنظام من العواقب ال�شارمة، قد ي�شمل خف�س 

ال جدا على اإنفاذ املمار�شات  املرتبات اأو �شل�ش������لة من التقارير النهائية املوؤثرة يف التوظيف، اأن ي�ش������اعد ب�ش������كل فعنّ

املعيارية املحددة يف موؤ�رشات االأداء اخلا�شة مبوظفي املحاكم، حيث اإنَّ هذه العقوبات �شديدة مبا يكفي الأن تكون 

حافزا على االمتثال للمعايري ورادعا للف�شاد.  

واحلوافز املت�شلة باملرتبات لي�شت هي االآلية الوحيدة التي ُيكن لالأجهزة الق�شائية اأن ت�شتخدمها ملكافاأة امتثال 

موظفي املحاكم ملعايري ال�ش������لوك. والواقع اأنَّ فرادى املحاكم اأو نظم املحاكم اأخذت بنجاح بربامج مكافاآت حوافز 

تعتم������د عل������ى جمموعة متنوعة من املنح املالي������ة واملكافاآت غري املالية )مثل مكافاآت االإج������ازات املدفوعة االأجر اأو 

�ش������هادات التقدير( لت�ش������جيع اأداء موظفيها اال�ش������تثنائي ومكافاأة االإخال�س يف العمل واالبتكار يف توفري خدمات 

املحكمة للجمهور وامل�ش������اعدة على زيادة م�ش������توى الر�ش������ا عن العمل بي املوظفي. والربامج من هذا النوع �شائعة 

اإىل حد ما يف املحاكم يف خمتلف اأنحاء الواليات املتحدة، وهي تُن�ش������اأ يف العديد من الواليات الق�ش������ائية مبوجب 

التفوي�س اخلا�س بالنظم العامة ملكافاآت احلوافز اخلا�ش������ة مبوظفي اخلدمة املدنية. وت�شمل اأمثلة ال�شلوك الذي 

ُيكن ت�شجيعه اأو مكافاأته من خالل هذه احلوافز ما يلي: )اأ( خدمة ا�شتثنائية اأو اإجناز ا�شتثنائي ل�شالح اجلمهور 

������ن ب�شكل خا�س نظرة اجلمهور ملحكمة ما اأو جناح اأو حت�شي  يتجاوز مقت�ش������يات الواجب )مثل فعل اأو اإجناز يُح�شنّ

مبتك������ر يف جمال ف�ش������لت فيه جهود اأخرى(؛ )ب( اقرتاح������ات اأو اأفكار املوظفي التي تنفذه������ا املحكمة وتوؤدي اإىل 

ة يف التكاليف اأو الفعالية اأو االإجراءات؛ )ج( تنمية املهارات )على �ش������بيل املثال يف �شكل مدفوعات  حت�ش������ينات مهمنّ

ه مهارات  ملرة واحدة من اأجل اجتذاب موظف ُمتمل يتمتع مبهارات مطلوبة خا�شة اأو ملكافاأة موظف موجود لتعلمنّ

وظيفية جديدة توجد حاجة ما�شة لها؛ )د( اأداء ا�شتثنائي ملوظفي ي�شتوفون اأو يتجاوزون معايري لالإنتاجية ُمددة 

)15(
�شلفا وقابلة للقيا�س مو�شوعيا تعزز فعالية املحكمة اأو يتجاوزون توقعات االأداء.
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ة مدونات خا�ش������ة مبوظفي املحاكم يف الواليات املتحدة. فعلى �شبيل  العالقة بي االأجر واالإجراءات التاأدي�بية جُم�ش������دة يف عدنّ
 )14(

املثال، تناق�س ال�شيا�ش������ات اخلا�ش������ة باملوظفي يف نربا�ش������كا املبادئ التوجيهية للمرتبات والرتقي قبل اأن تت�ش������دى لالإجراءات التاأدي�بية. 

وعالوة على ذلك، تت�شمن املراحل االأخرية من اخلطوات التاأدي�بية املتدرجة التي تنُ�س عليها جتميد عالوات املرتبات والوقف عن العمل 

دون اأجر، اأي اأنها تربط بالفعل بي الفوائد املالية للتوظيف واالن�شباط.

هذه االأمثلة ل�شلوك جدير باملكافاأة م�شتمدة من درا�شة عامة لربنامج اقرتاحات املوظفي ومكافاآتهم التقديرية لوالية جورجيا، 
 )15(

ال������ذي ي�ش������مح بدفع منح مالية يف اإطار ثالثة ت�ش������نيفات: برنامج اجلوائ������ز التقديرية وخطط مكافاآت احلوافز واخلطط امل�ش������تندة اإىل 

 Department of Audits and Accounts, Special Report on State Employee Incentive Payments, Fiscal Year 2008 االأهداف. انظر

.http://www.audits.ga.gov/rsaAudits/viewMain.aud املتاح يف املوقع at 3-4 (Apr. 2009)



ولكي يت�ش������م نظام للحوافز خا�ص مبوظفي املحاكم بامل�ش������داقية، يتعينّ اأن يخ�ش������ع ملجموعة وا�شحة و�شفافة من 

نات الرئي�شية التالية لهذه القواعد:  د املوؤلفات املوجودة التي تت�ش������دى ملوا�شيع الإدارة العامة املكونّ دِّ القواعد. وتحُ

)اأ( كيف �ش������يعمل الربنام������ج؛ )ب( اأحقية املوظفي يف امل�ش������اركة يف الربنامج؛ )ج( توثيق معايري اخلطة امل�ش������تندة 

اإىل الأه������داف وقيا�ش������ات التقييم؛ )د( اأ�ش������لوب مدفوعات احلواف������ز وجدولها الزمني؛ )ه�( اأن������واع القرتاحات اأو 

اخلدمة ال�ش������تثنائية املوؤهلة؛ )و( طريقة تقدمي الرت�ش������يحات اأو الطلبات؛ )ز( اإجراءات ال�ش������تعرا�ص واملوافقات؛ 

 ويوجد اأي�ش������ا عدد 
)16(

)ح( اإج������راءات التحقق م������ن املوؤهالت؛ )ط( اإجراءات تدي������د اأنواع املكافاآت ومقاديرها.

من املمار�ش������ات اجليِّدة التي تطورت مع مرور الزمن فيما يتعلق بت�ش������ميم برامج احلوافز. فعلى �ش������بيل املثال، يف 

الفرتة 1998-2000، اأجرى مكتب اإدارة �ش������وؤون العاملي يف الوليات املتحدة ا�شتعرا�شا لربامج احلوافز والتقدير 

 ومنها: )اأ( ربط 
)17(

نة، التي تاأخذ بها وكالت ال�ش������لطة التنفيذية التادية واأو�شى بعدد من ال�شرتاتيجيات املح�شِّ

التكرمي باخلطط والأهداف والنتائج ال�ش������رتاتيجية للمنظمة؛ )ب( اإن�شاء برامج جوائز مرنة ت�شمل جوائز متنوعة 

 )د( ت�شي الدعاية 
)18(

للمجموعات والأفراد؛ )ج( زيادة ا�ش������تخدام اجلوائز الفخرية مع ال�شماح برت�شيح النظراء؛

�ش������ة للجوائز؛ )و( اأخذ �شواغل املوظفي يف احل�شبان عند  لأن�ش������طة برنامج اجلوائز؛ )ه�( تخ�شي�ص ميزانية مكرنّ

و�ش������ع برامج و�شيا�ش������ات اجلوائز؛  )ز( اإن�شاء نظم للم�شاءلة من اأجل ر�ش������د المتثال ل�شيا�شات اجلوائز وت�شي 

 
)19(

برامج اجلوائز.

������ذ برنامج جوائز احلوافز اخلا�ص مبوظفي املحاكم يف الدائرة الق�ش������ائية لولي������ة يوتاه يف الوليات املتحدة  ويحُنفِّ

العديد من تو�شيات مكتب اإدارة �شوؤون املوظفي يف الوليات املتحدة املذكورة اأعاله. 

الإطار 17-   تعزي���ز الر�ض���ا ع���ن العم���ل: برنام���ج جوائز احلواف���ز اخلا�ص مبوظف���ي املحاك���م يف الدائرة 

الق�ضائية الحتادية لولية يوتاه

ة نواح.  اإنَّ برنامج جوائز احلوافز اخلا�ص مبوظفي املحاكم يف الدائرة الق�ش������ائية التادية لولية يوتاه مثايل من عدنّ

 
)اأ(
نح �ش������نويا، فعلى عك�ص برامج التكرمي النمطية يف املحاكم الأخرى التي تحُركز على نوع اأو نوعي من اجلوائز التي تحُ

كن منحها طوال العام. وفيما عدا ا�شتثناءات قليلة، ت�شمل الأهلية لتلقي اجلائزة  ي�ش������مل برنامج يوتاه جوائز متعددة يحُ

د القواعد واملعايري والإجراءات املف�ش������لة املتعلقة باجلوائز يف  دَّ جميع املوظفي الدائمي يف مكتب كاتب املحكمة. وتحُ

دليل املوارد الب�رشية ملكتب الكاتب، مما ي�شمن ال�شفافية يف اإدارة الربنامج. 

وي�شمل برنامج احلوافز الأنواع التالية من اجلوائز:

نح كل ثالثة اأ�شهر ملوظف يك�شف النقاب عن ممار�شة اأو عملية    جائزة البقرة املقد�شة التابعة لكاتب املحكمة، تحُ

للمحكمة رمبا كانت وظيفتها اأو اأهميتها مفيدة يف املا�ش������ي ولكنها �ش������ارت هام�شية، ويَوثِّق اأثر ال�شتغناء عنها، 

نح املوظف الذي يوؤدي اقرتاحه اإىل اأك������رب الوفورات يف وقت املوظفي  ويقرتح بديال لها ح�ش������ب القت�ش������اء. ويحُ

وجهودهم وتوتنّرهم مثقلة ورق من البلنّور منقو�شا عليها خامت املحكمة وجائزة مالية متغرية و�شهادة تقدير.

ه باخلدمة ال�ش������تثنائية التي يوؤديها فرد اأو جماعة با�ش������تمرار خالل الف�ش������ل    جائزة موظف الف�ش������ل، التي تنوِّ

وتتجاوز مقت�شيات الواجب. وتتكون اجلائزة من منحة مالية قدرها 500 دولر )يزداد هذا املبلغ �شنويا ملراعاة 
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املرجع نف�شه ال�شفحة 4. 
 )16(

 United States Office of Personnel Management, Office of Merit Systems Oversight and Effectiveness, Incentive )17(

Awards: The Changing Face of Performance Recognition, Follow-up Report of a Special Study at 11 (Mar. 2000) املت������اح يف 
. www.opm.gov/studies/incent00.pdf املوقع

الواقع اأنَّ عدم م�شاركة النظراء يف عملية اجلوائز كان من اأهم العوامل التي اأ�شهمت يف ال�شكوك التي �شاورت املوظفي على 
 )18(

نطاق وا�شع ب�شاأن فائدة جوائز احلوافز كدافع لإتقان العمل. وبغية الت�شدي لهذا امل�شتوى املتدين من الثقة يف نظام اجلوائز، �شمح عدد 

من الوكالت مب�ش������اركة النظراء يف الربامج التي اأعادوا ت�ش������ميمها. ورغم هذا، اأعرب م�رشفون ومديرون عن اآراء متباينة ب�شاأن م�شاركة 

النظراء يف عملية الرت�ش������يح للجوائز، و�ش������عر بع�ش������هم باأنه ا�ش������تحُبعد من عملية �ش������نع القرار. انظر املرجع املذكور يف احلا�شية ال�شابقة، 

ال�شفحتان 8 و9.

كن تقيق ذلك، على �شبيل املثال، باإجراء ا�شتق�شاءات دورية ملوظفي املحاكم )كما يف حالة كولورادو(، من اأجل ر�شد تنفيذ   يحُ
 )19(

الربنامج ل�شمان اأنه يكافئ بحق اخلدمة ال�شتثنائية والأفكار الإبداعية والبتكارية.



الت�ض������خم( واإجازة ملدة 8 �ضاعات وهدية فردية ون�رص ا�ضم املوظف على �ضارة نحا�ضية مو�ضوعة على لوحة كبرية 

معلّقة يف مكان ظاهر.

ه باخلدمة ال�ض������تثنائية التي يوؤديها فرد اأو جماعة با�ض������تمرار خلل العام وتتجاوز    جائزة موظف العام، التي تنوِّ

مقت�ض������يات الواجب. وتتكون اجلائزة من منحة مالية قدرها 000 1 دولر واإجازة ملدة 16 �ض������اعة وهدية فردية 

وو�ضع ا�ضم املوظف على لوحة معلّقة يف مكان ظاهر.

  جائزة العمل اخلا�ض النقدية، مُتنح لبذل جمهود خا�ض اأثناء مهّمة اأو حالة غري عادية مُيكن اأن يكون لها �ض������لة 

باخلدمة من اأجل امل�ض������لحة العامة. وت�ض������مل جائزة املنا�ضبات اخلا�ض������ة هذه منح مالية متغرية و�ضاعات اإجازة، 

اإ�ضافة اإىل �ضهادة.

  جائزة ال�ض������وء ال�ض������اطع، تنّوه باملوظفني الذين يتجاوزون الأداء املعتاد مل�ضاعدة الآخرين؛ ول يتعنّي اأن تكون هذه 

امل�ضاعدة ذات �ضلة بعملهم. وطبقا ل�رصوط هذه اجلائزة، مُيكن لأيِّ موظف يف مكتب كاتب املحكمة، مبا يف ذلك 

املوظفون املوؤقتون واملوظفون لبع�ض الوقت، اأن مُينح اإجازة مدفوعة الأجر ملدة �ضاعتني �ضنويا.

  جائزة برافو، التي مُتنح للم�ضاهمة الإيجابية يف املحكمة اأو يف م�رصوع يتعلق باملحكمة. ولأيٍّ من موظفي املحكمة 

موؤهل لتلقيها )مبا يف ذلك موظفو غرف املداولة(، واإذا ُمنحت ملوظف فاإنه يتلقى �ضهادة بهدية قيمتها 15 دولرا 

تقريبا للبن�زين اأو تذاكر ال�ضينما اأو البقالة اأو خدمات اأو منتجات م�ضابهة.

  اإجازة العمل اخلريي، التي مُينَح مبقت�ضاها اأيُّ موظف متفرغ دائم اإجازًة ت�ضل اإىل 8 �ضاعات �ضنويا للقيام بعمل 

خريي من اأجل اأيِّ منظمة اأو ق�ضية م�رصوعة. ويتعنّي على املوظفني، اإذا ما رغبوا يف احل�ضول على هذه الإجازة، 

اأن يُكملوا ا�ضتمارة ي�ضفون فيها العمل ومدة الإجازة املطلوبة. 

 وتُتخذ بع�ض 
)ب(

ورمبا كان اأهم �ضبب لنجاح برنامج يوتاه هو اأنه م�ضتند اإىل النظراء، ول يديره م�رصف اأو مدير حمكمة.

القرارات املتعلقة باجلوائز ب�ض������كل م�ضرتك بني كاتب املحكمة وجلنة اجلوائز، التي تتكون من �ضبعة موظفني م�ضوؤولني 

م�ض������وؤولية مبا�رصة عن حتقيق اأهداف مكتب الكاتب، وي�ض������غلون منا�ضبهم يف اللجنة لفرتات ولية مدة كل منها �ضنتان، 

ومدير املوارد الب�رصية يف املحكمة الذي ي�ض������ّوت فقط يف حالة تعادل الأ�ض������وات. ويُختار من مُينحون اجلوائز من بني 

مة من موظفي واإدارة مكتب الكاتب وق�ض������اة املحكمة اأو، يف حالة جائزة البقرة املقد�ض������ة، من بني  الرت�ض������يحات املقدَّ

ا  مة من فرادى املوظفني. ويجوز لكاتب املحكمة اأن يرف�ض قرارات اللجنة يف حالت نادرة وا�ضتثنائية. اأمَّ الطلبات املقدَّ

بالن�ضبة للجوائز الأخرى، فيرُتك لفرادى موظفي مكتب الكاتب اختيار من يتلقونها ومربرات هذا الختيار. فعلى �ضبيل 

املثال، يتلقى كل من املوظفني 30 بطاقة ل�ضقة خا�ضة بجائزة ال�ضوء ال�ضاطع كل عام لكي مينحوها لزملئهم؛ ومُتنح 

اجلائزة لكل موظف يجمع 8 بطاقات ل�ض������قة من زملئه. وباملثل، يتلقى جميع املوظفني 3 بطاقات خا�ض������ة بجائزة 

برافو ملنحها؛ وهم ي�ضجلون عليها اأ�ضم املتلقي وال�ضبب ويقدمونها اإىل امل�رصف الذي يقوم مبنح اجلائزة.

29 الف�ضل الثاين- موظفو املحاكم: وظائفهم واإدارتهم 

غالب������ا م������ا تُق�رص اجلوائز على التنويه بالقرتاحات التي تعزز الفعالية والوفر يف عمليات املحكمة، مبا يف ذلك الأفكار 
)اأ( 

التي توّفر التكاليف اأو تزيد من الدخل )مثل برنامج حوافز موظفي اجلهاز الق�ض������ائي يف نورث كارولينا( اأو تت�ض������م بفعالية كبرية 

فيما يتعلق بالق�ض������اء على خماطر الأمان اأو احلد من تكاليف الت�ض������غيل اأو تب�ض������يط الإجراءات )مث������ل برنامج حوافز اقرتاحات 

موظفي نظام املحاكم املوحد يف نيويورك(. ومُيكن منح اجلوائز على ال�ض������واء يف �ض������كل غري نقدي )اأي جوائز الإجازات يف نورث 

كارولينا؛ و�ضهادات التقدير التي يوقع عليها كبري ق�ضاة ولية نيويورك( وكمنح مالية، ا�ضتنادا اإىل الوفورات احلا�ضلة اأو املتوقعة 

نتيجة لتنفيذ القرتاحات )على �ض������بيل املثال، حتى 000 1 دولر للموظف الواحد اأو 000 5 دولر مق�ض������مة بالت�ض������اوي بني فريق 

من املوظفني يف نورث كارولينا؛ 25 دولرا وحتى 10 يف املائة من الوفورات املتحققة خلل ال�ضنة الأوىل التالية لتنفيذ القرتاح 

يف نيويورك(.

وكمثال لذلك، يف نورث كارولينا، تقوم جلنة ا�ض������تعرا�ض تابعة للمكت������ب الإداري للمحاكم بتقييم القرتاحات املقدمة 
)ب( 

ب�ض������اأن الكف������اءة وفعالية التكاليف ونوعية اخلدمة، وق������د تلتم�ض تقييمات اخلرباء اأو التقييمات التقنية، ومن ثّم تو�ض������ي بجوائز 

للقرتاح������ات التي يو�ض������ى بتنفيذها. ويف نيويورك، يتوىل اإدارة برنامج احلوافز من�ض������ق برنامج يتلق������ى ويفرز القرتاحات للبت 

يف م������دى اأهليتها، ويلتم�ض التعليقات من ال�ض������لطات الإدارية والإ�رصافية، ومن ثم يحي������ل القرتاحات اإىل جلنة برنامج مكّونة من 

نواب رئي�ض الق�ض������اة الإداريني ونائب كبري املديرين املعني بالدعم الإداري. وت�ض������تعر�ض اللجنة دوريا القرتاحات وتُقدم تو�ضيات 

ب�ض������اأن اجلوائز اإىل كبري املديرين، الذي تكون له ال�ضلطة النهائية ملنح اجلوائز. وي�ضمح برنامج التنويه مبوظفي اجلهاز الق�ضائي 

وحفزهم يف كولورادو باأن يقوم بالرت�ض������يح اأيُّ موظف يعمل يف نف�ض الدائرة الق�ض������ائية التي يعمل بها املُر�ضح اإذا كان لديه معرفة 

مبا�رصة بعمل املُر�ض������ح واإجنازه. بيد اأنَّ القرار النهائي مرتوك ملدير حماكم الولية الذي يتخذ قراره بناء على تو�ض������ية من جلنة 

جوائز التنويه مبوظفي الدائرة وحفزهم، وهي جلنة تُعنيَّ لفرتات ولية مدة كل منها �ض������نة واحدة وتتكون من مدير دائرة وكاتب 

حمكمة وموظف حتت الختبار وُمكلّف متجوِّل ومدير املوارد الب�رصية. 



5- مدونات قواعد ال�سلوك والتدريب الأخالقي

اإنَّ للمعاي������ري الأخالقية اخلا�ص������ة مبوظفي املحاكم نف�س الق������در من الأهمية الذي للمعايري الأخالقية اخلا�ص������ة 

بالق�ص������اة بالن�صبة لإقامة العدل. وقد تزايد اإدراك احلاجة اإىل معايري حمددة ل�صلوك موظفي املحاكم غري الق�صاة 

مع تزايد مهنية هوؤلء املوظفني وم�صتوى م�صوؤولياتهم. واأهمية وجود موظفني اأخالقيني من غري الق�صاة م�صلَّم بها 

يف مبادئ بانغالور ب�ص������اأن ال�صلوك الق�صائي التي تُكلّف القا�صي بالإ�رشاف على �صلوك موظفي املحاكم فيما يتعلق 

 ويف النظم التي ل ين�صب الرتكيز فيها على الأخالقيات، ُيكن ملوظفي 
)20(

باللياقة وامل�ص������اواة واملقدرة والجتهاد.

املحاكم اأن يقّو�ص������وا امل�ص������اواة بني الأطراف ويُبطئوا اإجراءات املحاكم ويق�صوا على الفعالية، وقد يكونون مدخال 

للف�ص������اد يف املحاكم. وُيثل و�ص������ع معايري اأخالقية حمددة ملوظفي املحاكم يف �صكل مدونة لقواعد ال�صلوك اجتاها 

جديدا ن�ص������بيا، واإن كان متناميا، يف الأجهزة الق�ص������ائية حول العامل. ورغم اأنَّ مدونات قواعد ال�ص������لوك اخلا�ص������ة 

مبوظف������ي املحاكم موج������ودة يف بع�س البلدان منذ عّدة عقود، فاإنَّ تاريخها ما زال ق�ص������ريا جداً مقارنة مبدونات 

 وُيكن القول اإنَّ اعتماد مبادئ ال�صلوك ملوظفي املحاكم ال�صادرة عن الفريق املعني 
)21(

قواعد ال�ص������لوك الق�صائي.

م�صوؤول جزئيا على 
  )22(

بتدعيم ن�زاهة الق�صاء التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخّدرات واجلرية يف عام 2005

 وتت�ص������من الوثيقة معايري مف�ص������لة ل�صلوك موظفي 
)23(

الأقل عن الهتمام الدويل املتجدد مبدونات القواعد هذه.

املحاكم احلاليني وبع�س املوظفني ال�صابقني يف جمالت الولء للواجب وال�رشية وتعار�س امل�صالح واأداء الواجبات.

ويكن لو�ص������ع مدونة حمددة ل�ص������لوك موظفي املحاكم اأن ي�ص������اعد على تقوية املعايري الأخالقية واأن يوجد ثقافة 

د املعايري املوزَّعة عرب خمتلف  ن�زاهة يف نظام املحاكم. فمن �ص������اأن وجود مدونة منف�ص������لة لقواعد ال�ص������لوك اأن يَوحِّ

القوانني ويُن�صئ قواعد تنطبق بو�صوح على موظفي املحاكم ويُعلم اجلمهور بال�صلوك الذي يكنه توّقعه لدى تعامله 

مع موظفي املحاكم. وعلى الرغم من اأنَّ بالإمكان تنظيم �صلوك موظفي املحاكم بفاعلية من خالل قوانني مكافحة 

الف�صاد العامة، اأو مدونات القواعد الأخالقية املنطبقة على الق�صاة اأو املحامني اأو موظفي احلكومة، اأو القواعد 

الداخلية اخلا�ص������ة باملوظفني، ففي اأغلب ال�ص������ياقات ينبغي توخي احلذر ال�ص������ديد لدى اإخ�صاع موظفي املحاكم 

لهذه القواعد العامة نظرا ملا لوظائفهم من طبيعة خا�صة. ويف هذه الأحوال، من امل�صت�صوب اأي�صا اإعداد كتيبات 

ملوظفي املحاكم تت�صمن تف�صريات حمددة للقواعد العامة ح�صبما تنطبق على موظفي املحاكم.

وكثريا ما تن�ص������اأ اعتبارات اأخالقية عامة معّينة ب�ص������ورة متكررة فيما يتعلق مبدونات قواعد ال�ص������لوك يف خمتلف 

البلدان. وت�ص������مل هذه العتبارات تعار�س امل�ص������الح واحلياد و�صبهة عدم اللياقة وقبول الهدايا وال�رشية والت�صال 
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انظر مبادئ بانغالور ب�ص������اأن ال�ص������لوك الق�ص������ائي، القيمة 4: اللياق������ة، التطبيق 4-15 )املراقبة فيما يتعل������ق بقبول الهدايا اأو 
 )20(

املي������زات(؛ والقيمة 5: امل�ص������اواة، التطبيق 5-4 )املراقبة فيما يتعلق ب�ص������مان امل�ص������اواة يف املعاملة وعدم التميي������ز(؛ والقيمة 6: املقدرة 

والجتهاد، التطبيق رقم 6-6 )املراقبة فيما يتعلق باملحافظة على النظام واللياقة يف كل الإجراءات(.

على �ص������بيل املثال، يف الوليات املتحدة، ا�صتُخدمت مدونة قواعد ال�ص������لوك النموذجية ملوظفي املحاكم ال�صادرة عن اجلمعية 
 )21(

الق�ص������ائية الأمريكية، املتاحة يف املوق������ع http://www.ajs.org/ethics/eth_non-judic-employ.asp، ومدونة قواعد ال�ص������لوك النموذجية 

 ،http://www.nacmnet.org/codeofconduct.html ملوظفي املحاكم ال�ص������ادرة عن اجلمعي������ة الوطنية لإدارات املحاكم، املتاحة يف املوق������ع

م مدونة قواعد ال�ص������لوك ملوظفي املحاكم ال�ص������ادرة عن  كدليل������ني ملحاك������م الوليات منذ عامي 1988 و1990، على التوايل، يف حني تُنظِّ

املوؤمتر الق�ص������ائي، املتاحة يف املوقع http://www.uscourts.gov/guide/vol2/ch2a.html، �صلوك موظفي املحاكم على امل�صتوى الحتادي 

من������ذ ع������ام 1995. وجتدر مالحظ������ة اأنَّ القواعد املوذجية ال�ص������ادرة عن اجلمعية الق�ص������ائية الأمريكية قد نُقِّحت ب�ص������كل كامل واأُعيد 

اإ�ص������دارها يف ع������ام 2007. ويرد ا�صتق�ص������اء مف�ص������ل ملدونات قواعد ال�ص������لوك الأخالقي ملوظف������ي املحاكم يف خمتلف اأنح������اء الوليات 

 Karl E. Thoennes III, A National Inventory املتح������دة، مب������ا يف ذلك نظرة عامة على هياكلها وحمتواها و�ص������كلها واآليات اإنفاذه������ا، يف

املوق������ع يف  املت������اح   ،and Review of Ethics Codes for Court Managers and Staff (Institute for Court Management, 2007) 
.http://www.ncsconline.org/D_Icm/programs/cedp/papers/Research_Papers_2007/Thoennes_ NACM-Code.pdf

انظر مكتب الأمم املتحدة املعني باملخّدرات واجلرية، تقرير الجتماع الرابع للفريق الق�صائي املعني بتدعيم ن�زاهة الق�صاء )فيينا، 
 )22(

.http://www.unodc.org/pdf/corruption/ publication_jig4.pdf 27-28 ت�رشين الأول/اأكتوبر 2005( ال�صفحات 18-21، املتاح يف املوقع

بع�س البلدان التي اأ�ص������درت مدونات لقواعد �ص������لوك املوظفني غري الق�ص������ائيني خالل ال�ص������نوات القليلة املا�صية هي بلغاريا 
 )23(

يف ع������ام 2003 والفلب������ني )2004، متاح������ة يف املوق������ع http://philja.judiciary.gov.ph/alerts/2004/e-alerts_jun04.htm(،  وروماني������ا 

 )2006، متاح������ة يف املوق������ع http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/02_06_2006__4521_en.doc(، ورو�ص������يا )2006، متاحة يف املوقع

 ،)2009( و�رشبي������ا    ،)http://www.nacmnet.org/ethics/Ethics%20101208/Russian%20Fed%20Rules%20of%20Conduct0106Eng.doc
 .)http://www.kgjk-ks.org/repository/docs/Kodi_Etikes_Stafi_ Gjyqesor_Eng.pdf واأوكرانيا )2009(، وكو�ص������وفو )2010، متاحة يف املوقع

وتوجد مدونات حمددة لقواعد �صلوك موظفي املحاكم يف بلدان يختلف بع�صها عن بع�س اإىل حد كبري مثل املغرب وبالو و�صنغافورة وتا�صمانيا. 

http://www.ncsconline.org/D_Icm/programs/cedp/papers/Research_Papers_2007/Thoennes_ NACM-Code.pdf
http://www.unodc.org/pdf/corruption/ publication_jig4.pdf
http://www.kgjk-ks.org/repository/docs/Kodi_Etikes_Stafi_ Gjyqesor_Eng.pdf


باأحد الأطراف دون غريه والجتهاد يف اأداء املهام الر�ض������مية واإ�ض������اءة ا�ض������تعمال املن�ض������ب وحماية مكانة ال�ضلطة 

الق�ضائية وا�ضتقللها. وجُت�ضد هذه القيم الرغبة يف اإن�ضاء خدمة ق�ضائية من�ضفة وفعالة وحمايدة ت�ضاعد اجلمهور 

وتدين بالولء للجهاز الق�ضائي. وهناك م�ضائل اأخرى اأقل �ضيوعا، ولكنها قد تكون مع ذلك مهّمة. وقد ت�ضمل هذه 

امل�ضائل القيود املفرو�ضة بعد ترك العمل، ل �ضيما بالن�ضبة لإف�ضاء املعلومات ال�رصية، والذمة املالية ملوظفي املحاكم 

املخولني بالتعاقد بالنيابة عن املحكمة، واملوظفني اخلارجيني، وال�ضتخدام ال�ضليم للموارد العامة، وواجب الإبلغ 

ع������ن املخالفات الأخلقية، وتوفري امل�ض������ورة القانونية اأو الإحالة اإىل حمامني، وملب�ض موظفي املحاكم و�ض������لوكهم 

لدى تعاملهم مع اجلمهور. وعلوة على ذلك، يت�ض������من العديد من مدونات قواعد ال�ض������لوك ال�ض������ادرة يف وليات 

الوليات املتحدة، على �ض������بيل املثال، اأحكاما تُنظم الأن�ضطة ال�ضيا�ضية ملوظفي املحاكم اأثناء العمل واأثناء تواجدهم 

يف املمتلكات العامة؛ وكثريا ما تكون هذه الأنظمة �رصورية حيثما يُنتخب ق�ضاة حماكم الولية على اأ�ضا�ض حزبي. 

وينبغي ملدونة قواعد �ضلوك موظفي املحاكم اأن جُت�ضد احتياجات ال�ضلطة الق�ضائية. ويف حني اأنَّ الدرا�ضة املقارنة 

ح اأن ينجح  ملدونات الوليات الق�ض������ائية الأخرى �ضوف ي�ضاعد على توفري الأفكار وتنمية الفهم، فاإنَّ من غري املرجَّ

جم������رد اعتم������اد مدونة قواعد منوذجية اأو ا�ض������ترياد مدونة قواعد من بلد اآخر يف اإن�ض������اء خدمة حماكم اأخلقية. 

واإذا اأُريد ملدونة قواعد ال�ض������لوك اأن تكون منا�ض������بة ملوظفي املحاكم واأن تت�ض������دى بفاعلية للم�ضائل التي تواجههم 

بالفعل، ينبغي اإ�رصاك موظفي املحاكم وغريهم من اأ�ض������حاب امل�ض������لحة يف اإعداد املدونة.ففي رومانيا، على �ضبيل 

املثال، اأُعدت مدونة القواعد الأخلقية للموظفني الإداريني يف املحاكم ويف مكاتب النيابة العامة بوا�ض������طة فريق 

عامل �ض������ّم ممثلني من املدر�ض������ة الوطنية للكتبة )انظر املناق�ضة يف ق�ضم �ضابق( ووزارة العدل ورابطة املحامني يف 

بوخار�ض������ت واحتاد كتبة املحاكم وحمكمة ا�ضتئناف بوخار�ضت، وغريهم. وقد ا�ضتُخدم م�رصوع مدونة القواعد الذي 

اأعده الفريق العامل، قبل اإ�ض������داره، يف تدريبات املدر�ض������ة الوطنية للكتبة، حيث اأُتيحت للم�ضاركني فر�ضة مناق�ضة 

امل�رصوع، ومن ثم اأُخذ بتعليقاتهم يف امل�رصوع من اأجل جعله اأكرث فائدة للكتبة. ويف بلغاريا، قامت باإ�ض������دار مدونة 

قواعد ال�ضلوك لكتبة املحاكم الرابطة الوطنية لكتبة املحاكم، التي تظل م�ضوؤولة عن تنفيذها واإنفاذها. 

واله������دف النهائي لأيِّ مدونة قواعد ل�ض������لوك موظفي املحاكم لي�ض هو جمرد و�ض������ع قواع������د جديدة، واإمنا اإيجاد 

موظفي حماكم اأخلقيني يدعمون ال�ض������لطة الق�ض������ائية يف اإقامة العدل بفعالية وحي������اد. وعلى ذلك، فقبل الأخذ 

مبدون������ة جديدة للقواعد الأخلقية، ينبغي للقائمني بو�ض������عها اأن ينظروا يف نوع اآلي������ة الإنفاذ الأكرث ملءمة لها. 

مة �ضد  ومُيكن يف هذا ال�ض������دد اإن�ضاء جلنة معنية بالقواعد الأخلقية من اأجل فح�ض وا�ضتعرا�ض ال�ضكاوى املقدَّ

مة �ضد موظفي  م يف ال�ض������كاوى املقدَّ موظفي املحاكم، اأو مُيكن للجنة ق�ض������ائية معنية بالقواعد الأخلقية اأن حُتكِّ

املحاكم. بيد اأنَّ اآليات الإنفاذ الأقل ت�ض������ددا، والتي تتدرج من التوبيخ الإداري الب�ض������يط للمخالفات غري املهمة اإىل 

اإنهاء خدمة املوظف الذي ينتهك مدونة قواعد ال�ض������لوك ب�ض������كل متكرر و�ض������ارخ، هي التي تنجح على الأرجح يف 

اأغلب احلالت. 

والأه������م من ذلك، لو اأنَّ موظفي املحاكم يدرك������ون التزاماتهم الأخلقية ويفهمون كيف مُيكن تطبيق مدونة قواعد 

ال�ض������لوك عمليا، فاإنَّ هذه الوثيقة �ض������تحقق جناحا حتى واإن كانت توّفر جمرد توجيه������ات ملوظفي املحاكم. ومُيثِّل 

تدري������ب موظفي املحاكم على ا�ض������تخدام مدونة قواعد جديدة طريقة اأ�ضا�ض������ية لتعريفه������م بالتزاماتهم الأخلقية 

و�ض������مان ا�ض������تفادتهم من املدونة. وعلى الرغم م������ن اأنَّ اإلقاء املحا�رصات على موظف������ي املحاكم مُيكن اأن يحيطهم 

علما مبحتوى املدونة، فلكي يكون التدريب فّعال ينبغي اأن يُتيح للموظفني فر�ض������ة فهم كيفية عمل املدونة عمليا. 

ومُيكن حتقيق ذلك با�ضتخدام منهجيات تعلّم الكبار التفاعلية وتناول �ضيناريوهات حالت واقعية ت�ضمح للمتدربني 

مبناق�ضة التطبيق العملي للمدونة.

وتُبني درا�ضة احلالة التالية كيف جرى اإعداد مدونة جديدة لقواعد ال�ضلوك والأخذ بها عمليا عن طريق التدريب 

يف الفلبني.
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6- موؤ�رشات الأداء والتقييم

تُ�ض������تخدم تقييمات الأداء الروتينية ملوظفي دعم املحاكم يف حتديد املمار�ض������ات املعياري������ة املقررة للمهام الإدارية 

ولأداء ف������رادى املوظف������ني، وذلك يف حماولة لتقييم نواحي الق�ض������ور يف اأداء املوظف فيما يتعل������ق مبعايري الكفاءة 

والت�ض������اق والإن�ض������اف والن�زاهة. ومُيكن لتقييمات الأداء اأن ت�ض������مل جمموعة متنوعة من امل�ض������ائل، مثل احل�ضور 

وجتنب تعار�ض امل�ض������الح والعلقات املت�ضمة بالحرتام بني املوظفني وممار�ض������ات العمل الفعالة. وعلى ذلك، فاإنَّ 

التقييمات تت�ضم بالأهمية على ال�ضواء بالن�ضبة لإنفاذ املمار�ضات املعيارية ول�ضمان اإدراك موظفي املحاكم للمعايري 

املقررة والتزامهم بها.

الإط�ر 18-   اإعداد مدونة جديدة لقواعد ال�شلوك يف الفلبني وتدريب موظفي املح�كم عليه�

ق������ام هيلريو ج. دافيد، عقب توليه من�ض������ب رئي�ض ق�ض������اة املحكمة العليا يف الفلبني يف عام 1988، باإ�ض������دار بيان 

�ضيا�ض������ات ب�ضاأن اإ�ضلح الق�ضاء �ض������لّم، يف جملة اأمور، باأهمية الرتقاء باملهارات الإدارية والتنظيمية ملوظفي املحاكم 

وتدعيم مبادئهم الأخلقية وقيمهم املعنوية ورفع روحهم املعنوية. وقد �ض������ارك رئي�ض الق�ضاة ديفيد اأي�ضا يف الفريق 

املعني بتدعيم ن�زاهة الق�ض������اء يف عام 2003، عندما ناق�ض لأول مّرة م�رصوع مدونة قواعد ال�ضلوك ملوظفي املحاكم. 

وبا�ض������تخدام هذا امل�رصوع كنقطة انط������لق، اأُجريت عّدة تنقيحات من اأجل تكييف املدونة تبعا لحتياجات ال�ض������لطة 

الق�ض������ائية يف الفلبني. وقد اأ�ض������درت املحكمة العليا مدونة قواعد ال�ضلوك ملوظفي املحاكم يف ني�ضان/اأبريل 2004، 

ودخلت املدونة حيز النفاذ يف حزيران/يونيه 2004. وتنطبق مدونة القواعد على جميع موظفي املحاكم غري الق�ضاة، 

وهي تنق�ضم اإىل اأربع لوائح: الإخل�ض يف العمل وال�رصية وتعار�ض امل�ضالح واأداء الواجبات.

وبَُعيد اعتماد مدونة القواعد، ت�ض������اركت الأكادميية الق�ض������ائية الفلبينية ومكتب اإدارة املحاكم التابع للمحكمة العليا 

 وقد دامت 
)اأ(
مع مبادرة �ض������يادة القان������ون التابعة لرابطة املحامني الأمريكية من اأجل ت�ض������ميم برنامج تدريب جديد.

التدريبات يومني تعلَّم امل�ض������اركون خللهما اأولً حمتوى املدونة وُمربِّر وجودها، ومن ثم جرى تق�ضيُمهم اإىل جمموعات 

ة �ضلفا وُطلب منها الك�ضف عن اأيِّ انتهاكات للمدونة.  �ضغرية. وقد تلقت املجموعات �ضل�ضلة من درا�ضات احلالت املَُعدَّ

وقد اأعقب ذلك مناق�ض������ة لتطبيق املدونة على درا�ض������ات احلالت، وب�ض������ورة اأعم على وظائف امل�ض������اركني. وقد وجد 

امل�ضاركون اأنَّ التدريب كان مفعما باملعلومات ومفيدا. ومن اجلدير بالذكر اأنَّ مفاهيم عدم اللياقة و�ضبهة عدم اللياقة 

مل تكن ماألوفة لدى بع�ض امل�ضاركني قبل تلقيهم التدريب.

واإجمال، خلل عام 2005، �ض������ارك يف دورات التدريب على مدون������ة القواعد اجلديدة اأكرث من 000 10 من موظفي 

املحاكم يف خمتلف اأنحاء الفلبني - اأي ما يقرب من ن�ض������ف جميع موظفي ال�ض������لطة الق�ضائية. وا�ضتمر توفري تدريب 

م�ض������ابه خلل الفرتة 2006-2007، مع ا�ضتكماله بكتيبات تعليمية ومل�ضقات اأنتجتها الأكادميية الق�ضائية الفلبينية. 

)ج(
ا املل�ضق  ن�ض املدونة، وقد جرى توزيعه على جميع موظفي املحاكم كما اأُتيح اأي�ضا للجمهور. اأمَّ

)ب(
ويت�ضمن الكتيب

فيُبني ثلثة �ضيناريوهات ب�ضيطة تو�ضح ال�ضلوك املنا�ضب ملوظفي املحاكم. وقد ُوزعت املل�ضقات على قاعات املحاكم 

يف خمتلف اأنحاء البلد وُعلقت يف اأماكن ظاهرة لكي يراها اجلمهور. والغر�ض من الكتيبات واملل�ض������قات على ال�ضواء 

هو تذكري موظفي املحاكم بالتزاماتهم الأخلقية واإذكاء وعي اجلمهور بال�ضلوك الذي مُيكنهم اأن يتوقعوه من موظفي 

املحاكم. ومن اأجل زيادة فهم ال�ضلطة الق�ضائية للمبادئ الأخلقية، تعكف الأكادميية الق�ضائية الفلبينية حاليا على 

ع هذه الوثيقة لدى اإكمالها على جميع موظفي املحاكم يف الفلبني. اإعداد ن�ضخة م�رصوحة من املدونة. و�ضوف توزَّ
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تُت������اح عّين������ة من ج������دول التدريب، مب������ا يف ذلك نظرة عامة عل������ى اأهداف الدورة وا�ض������رتاتيجية التدري�������ض، يف املوقع
 )اأ( 

.http://philja.judiciary.gov.ph/attachments/1_Judicial_Reform_Adocacy_Orientation_Workshop.pdf 

.http://www.abanet.org/rol/publications/philippines_code_of_conduct_brochure.pdf ُمتاح يف املوقع
)ب( 

.http://www.abanet.org/rol/publications/philippines_code_of_conduct_poster.pdf ُمتاح يف املوقع
)ج( 



وت�ض������مل املبادئ املهمة التي يتعنّي مراعاتها لدى تقييم اأداء موظفي املحاكم الفعالية والت�ض������اق والن�زاهة. ومُيكن 

حتقيق هذه الأهداف من خلل حتديد مبادئ توجيهية ومعايري وا�ضحة للعمليات الرئي�ضية الوثيقة ال�ضلة بوظائف 

موظفي املحاكم. ويت�ضم توحيد العمليات الإدارية اأي�ضا باأهمية حا�ضمة، لأنه ميكن اأن ي�ضاعد على اإيجاد موظفني 

اإداريني اأكرث كفاءة. وعلى �ضبيل املثال، فاإنَّ و�ضع ممار�ضات معيارية لتلقي وثائق واإجراءات املحكمة املهمة والتعامل 

معها واإبلغها للأطراف املعنية ي�ض������مح للموظفني باأن ياألفوا على نحو اأف�ض������ل كيفية ال�ض������طلع باملهام اليومية 

لوظائفهم. ومُيكن اأن يُ�ض������هم ذلك يف نهاية املطاف يف اإقامة العدل مبزيد من الت�ض������اق، لأنَّ جميع الق�ضايا واملهام 

املنتمية لنف�ض النوع �ض������تُعاَمل ب�ض������كل متطاب������ق. وعلوة على ذلك، مُيكن اأن توؤدي زي������ادة معرفة املوظفني مبعايري 

وا�ض������حة وموثوقة اإىل زيادة فعاليتهم يف اأداء مهامهم. واأخريا، مُيكن اأن ي�ض������اعد توحيد العمليات يف اإلقاء ال�ضوء 

على اأيِّ انحرافات قد تكون راجعة اإىل ممار�ض������ات غري نزيهة اأو فا�ض������دة. فنتيجة لو�ض������ع ممار�ضات وحدود زمنية 

وقواعد وا�ض������حة ب�ض������اأن الإجراءات الإدارية يف املحاكم، �ضي�ضري اإخفاء املمار�ضات الفا�ضدة اأو غري الأخلقية اأكرث 

�ضعوبة يف نهاية املطاف، ل �ضيما يف امل�ضتويات الإدارية املنخف�ضة الأ�ضد عر�ضة لهذه املمار�ضات.

وينبغي اأن يرتبط اأيُّ نظام جيِّد لتقييم اأداء موظفي املحاكم بالأجر اأو غريه من اآليات احلوافز، واأن يُن�ض������ئ و�ضيلة 

ملكافاأة ال�ضلوك الإيجابي ويوفر حوافز لكي يُ�ضحح املوظفون ال�ضلوك املثري للم�ضاكل قبل اأن يُ�ضبح �ضارا ويتطلب 

اإجراًء تاأدي�بيا. وت�ضتخدم بع�ض الوليات الق�ضائية، على �ضبيل املثال، املمار�ضة املتمثلة يف اإجراء تقييمات منتظمة 

للأداء ي�ضارك يف ا�ضتعرا�ضها اأحد امل�رصفني واأحد موظفي املحاكم، بحيث مُيكن التنويه باملوظف ملا اأجنزه من عمل 

جيِّد وتعريفه على نحو كامل باملجالت التي حتتاج اإىل التح�ضني. 

وثمة مثال مفعم باملعلومات لنظام حماكم ا�ض������تخدم تقنيات خمتلفة لتقييم الأداء بغية حت�ض������ني الفعالية والت�ضاق، 

وهو م�ض������تمد من م�رصوع رائد خا�ض باملحاكم يف كولومبيا جرى تنفيذه يف مقاطعة اإيتاغوي، التي تقع خارج ثاين 

اأكرب املدن يف البلد، وهي مدينة ميدايني.

الإط�ر 19-  التقييم وموؤ�رشات الأداء وموظفو املح�كم يف كولومبي�

د. وقد ا�ضتُهل برنامج اإيتاغوي  توّفر حماكم مقاطعة اإيتاغوي )كولومبيا( مثال لكيفية اإقامة العدل ب�ضكل فّعال وموحَّ

يف عام 1989 عندما ت�ضاركت رابطة رجال الأعمال املحلية مع ال�ضلطة الق�ضائية من اأجل اإن�ضاء برنامج اإداري يعتمد 

نف�ض تقنيات الكفاءة واخلدمة املوجهة نحو الزبون امل�ضتخدمة يف ممار�ضات اإدارة الأعمال. وبحلول عام 1995، كان 

قد جرى و�ضع معايري جديدة للأداء من اأجل ا�ضتعرا�ض وحت�ضني الأهداف البتدائية والتقدم املحرز. 

������مت املحاكم املهام بغية حت�ض������ني الفعالية، وقامت بف�ض������ل كل موظفي الدعم الإداري تقريبا عن الق�ض������اة  وقد ق�ضَّ

وجمعتهم يف ما �ُضمي مبكتب الدعم الق�ضائي. ويف اإطار هذا املكتب، جرى و�ضع معايري اأداء واأهداف جديدة ملوظفي 

املحاك������م، وق������د رّكزت برامج التدريب اجلديدة على هذه املعايري. ويتوىل موظفو املحاكم يف مكتب الدعم الق�ض������ائي 

اإدارة جميع حماكم اإيتاغوي، كما يتعنّي على جميع املوظفني المتثال لنف�ض املعايري. ويُ�ض������جع النظام و�ض������ع اأهداف 

ومعايري معّرفة بو�ض������وح و�ضمان تلبيتها من خلل التدريب امل�ضتمر والتقييمات الدورية. وتتكون املوؤ�رصات من حدود 

عة ح�ضب النوع، مثل جمع الوثائق واإيداعها والرد عليها، والتوا�ضل مع موظفي املحاكم.  زمنية معّينة للخدمات املجمَّ

وجُت������رى التقييمات على ال�ض������واء خارجيا وداخليا من جان������ب املحاكم، وذلك عن طريق مراجع������ة الوثائق والتقارير 

النهائية. وت�ضمح التقييمات للمحاكم والق�ضاة بك�ضف احلالت التي ل يوؤدي املوظفون الإداريون فيها مهامهم بال�ضكل 

ال�ض������ليم، اإ�ض������افة اإىل جمع البيانات عن فعالية املوظفني واإنتاجيتهم. وعلوة على ذلك، فاإنَّ نظام املحاكم حمو�ضب، 

وهو ما ي�ضمح للق�ضاة وموظفي مكتب الدعم الق�ضائي بر�ضد وحتليل الجتاهات الراهنة فيما يتعلق باإدارة الق�ضايا 

يف كل مرحلة من مراحل الإجراءات. وقد اأظهرت ال�ضتق�ض������اءات التي جرت فيما بعد يف �ض������فوف موظفي املحاكم 

يف خمتلف اأنحاء كولومبيا اأنَّ دراية موظفي املحاكم يف اإيتاغوي مبعايري اأدائهم ومهامهم اأف�ضل بكثري مما هو احلال 

بالن�ضبة لنظرائهم يف مناطق اأخرى من البلد. 
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ونتيجة ل�ض������تخدام موؤ�رصات معيارية لتقيي������م اأداء املهام الإدارية، كانت الدرجة العالية م������ن التوحيد والفعالية التي 

حققها برنامج اإيتاغوي حمل تنويه دويل، حيث ُمنح �ض������هادة الأيزو 9001 للتوحيد القيا�ض������ي. وكانت هذه الإجنازات 

اأي�ضا حمل تنويه املحكمة العليا التي منحت نظام اإيتاغوي جائزة "المتياز يف العدالة". وتعتزم املحكمة العليا وغريها 

من املحاكم الإقليمية تنفيذ نف�ض طرائق التوحيد وموؤ�رصات الأداء امل�ض������تخدمة يف حماكم اإيتاغوي يف املرحلة املقبلة 

)اأ(
من الإ�ضلح الق�ضائي اجلاري يف كولومبيا، والذي كان مقررا له اأن يكتمل بحلول عام 2010. 

7- الإجراءات الت�أدي�بية

تفق������د مدونات قواعد ال�ض������لوك وتقييم������ات الأداء الغر�ض منها ما مل تقرتن بهياكل تاأدي�بية تت�ض������دى لنتهاك هذه 

املعايري. ومن ثم فاإنَّ و�ض������ع نظام ميكن فيه اإخ�ض������اع موظفي املحاكم للم�ض������اءلة ب�ض������اأن انتهاك قواعد املحاكم اأو 

�ضيا�ض������اتها اأو مدونات قواعد ال�ض������لوك اخلا�ضة بها، اأو اأيِّ �ض������لوك غري مهني ب�ضكل عام، هو عن�رص مهم يف اإر�ضاء 

امل�ضاءلة وت�ضجيع املهنية يف اإدارة املحاكم، اإ�ضافة اإىل حت�ضني كفاءة املحاكم وقدرتها. 

ويف حني اأنه ل توجد طريقة �ض������حيحة وحيدة لو�ضع ال�ضيا�ض������ات التاأدي�بية، فهناك عنا�رص م�ضرتكة بني الإجراءات 

التاأدي�بية اجليِّدة. فعلى �ضبيل املثال، كثريا ما يُ�ضتخدم نظام ُمتدرج لفر�ض عقوبات تاأدي�بية تدريجية من اأجل �ضمان 

اأنَّ العقوبة املفرو�ضة تتنا�ضب مع خطورة �ضوء ال�ضلوك. وي�ضاعد ذلك على اإيجاد نظام تاأدي�بي عادل وداعم لأهداف 

املنظمة الأكرب. واإىل جانب القواعد املكتوبة التي تُتاح ملوظفي املحاكم وتُبني بو�ضوح ما هي الأفعال التي ت�ضتوجب 

عقابهم وماهية هذا العقاب، توّفر النظم التاأدي�بية التدريجية اأي�ض������ا �ض������مانات اإجرائية حتمي من املمار�ضات غري 

املن�ضفة، لأنَّ م�ضتوى العقوبات يكون حمددا �ضلفا فيها كما اأنه يتعنّي على امل�رصفني اّتباع �ضل�ضلة من اخلطوات قبل 

اأن يكون باإمكانهم فر�ض العقوبة الق�ض������وى وهي الف�ضل. وينبغي ملوظفي املحاكم اأن يتمتعوا بال�ضمانات الإجرائية 

نف�ضها التي يتمتع بها من ميثلون اأمام املحاكم، كما ينبغي للنظام التاأدي�بي اأن يكون عادل و�ضفافا بالن�ضبة للموظف. 

ومتى ا�ضتُهلت الإجراءات، يتعنّي اإحاطة املوظف علما يف كل مرحلة بالعواقب املرتتبة على عدم معاجلته للم�ضكلة ، 

كما ينبغي لأيِّ اإجراء تاأدي�بي اأن يكون م�ضتندا اإىل الوقائع ولي�ض مفرو�ضا ب�ضكل تع�ضفي. 

 وت�ض������مل العنا�������رص الأخرى ال�ض������ائعة يف النظم التاأدي�بي������ة: )اأ( ا�ض������تعرا�ض القواعد القائم������ة وتنقيحها بانتظام؛ 

 )ب( اإدراج اآليات ت�ضمح ملوظفي املحاكم بالطعن يف التدابري التاأدي�بية اإذا راأوا اأنَّ العقوبات غري منا�ضبة اأو غري مربرة؛ 

)ج( توفري التدريب على الإجراءات التاأدي�بية للم�رصفني من اأجل �ضمان اأن تُ�ضتخدم الإجراءات بال�ضكل ال�ضحيح؛ 

)د( و�ض������ع اإجراءات للتظلّم من اأجل ال�ض������ماح بت�ض������وية املنازعات التي تن�ض������ب بني املوظفني وامل�رصفني واإخ�ض������اع 

امل�رصفني للم�ض������اءلة ب�ض������اأن اأيِّ انتهاكات لقواعد املوظفني. وتبنّي درا�ض������ة احلالة الواردة اأدن������اه كيفية اإدراج هذه 

 العنا�رص الرئي�ضية يف الإجراءات التاأدي�بية اخلا�ضة مبوظفي املحاكم املاأخوذ بها يف خمتلف نظم حماكم الوليات يف 

الوليات املتحدة. 

الإط�ر 19-  )تابع(

34  دليل مرجعي ب�ضاأن تدعيم نزاهة الق�ضاء وقدرته

يف حني اأنَّ جهود الإ�ض������لح جنحت يف تخفي�ض عبء العمل املرتاكم على املحاكم واحلد من عدم كفاءتها، اإ�ض������افة اإىل 
)اأ( 

حت�ض������ني ثقة اجلمهور يف خدمات املحاكم واإدراكه لها، كانت هناك بع�ض انتقادات موؤداها اأنَّ النظام لن يقبل التطبيق يف جميع 

مناط������ق البلد، ل �ض������يما املتخلفة منها من حيث النمو القت�ض������ادي، والتي قد ل ت�ض������تطيع دعم التع������اون الفريد الذي حتقق بني 

القطاعني اخلا�ض والعام يف اإيتاغوي.



الإط�ر 20- الإجراءات الت�أدي�بية اخل��شة مبوظفي املح�كم يف الولي�ت املتحدة 

ت�ضتخدم غالبية نظم حماكم الوليات يف الوليات املتحدة �ضكل من اأ�ضكال النظام املُتدرج لفر�ض العقوبات التاأدي�بية 

التدريجية وذلك من اأجل اإخ�ضاع موظفي املحاكم غري الق�ضاة للم�ضاءلة ب�ضاأن ال�ضلوك غري الأخلقي اأو غري املهني. 

وتختلف هذه النظم بع�ضها عن بع�ض يف التفا�ضيل؛ ومع ذلك فقد ظهر عدد من النهوج واملبادئ امل�ضرتكة التي تُدَرج 

على نحو متزايد يف النظم التاأدي�بية ملختلف الوليات. ومُيكن تلخي�ض هذه الأفكار كما يلي:

اإنَّ اإتاحة القواعد التاأدي�بية ملوظفي املحاكم يف �ض������كل مكتوب يُقلل اإىل اأدنى حد من اللب�ض ويُِحّد من احتمالت �ض������وء 

الفهم. على �ض������بيل املثال، اعتمدت املحكمة العليا يف نربا�ض������كا جمموعة �ضيا�ضات واإجراءات ر�ضمية خا�ضة باملوظفني 

تنطبق على جميع املحاكم يف الولية، كما اأن�ض������اأت العملية التي تُتخذ مبقت�ض������اها الإجراءات التاأدي�بية �ضد موظفي 

املحاكم. ويف كاليفورنيا، ل توجد جمموعة وحيدة من الإجراءات، وبدل من ذلك، ت�ض������ع املحكمة العليا يف كل ق�ضاء 

خطًة ملوظفي املحاكم م�ضتندة اإىل مبادئ توجيهية عامة �ضادرة عن الولية حُتدد القواعد اخلا�ضة مبوظفي املحاكم 

وتُن�ض������ئ اإجراءات للعقوبات التاأدي�بية والعزل من الوظيفة. وت�ض������ع بع�ض املحاكم كتيبات للموظفني تُبنّي بالتف�ض������يل 

املعاي������ري الت������ي يُتوقع من موظفي املحاك������م المتثال لها، واخلطوات الت������ي تنطوي عليها عملية العقوب������ات التاأدي�بية 

التدريجية، وما لهم من حقوق كموظفني عند كل خطوة من هذه اخلطوات. وتُ�ضتخدم اأي�ضا يف هذا ال�ضدد حملت 

ن�رص املل�ض������قات وتعليق الإ�ض������عارات يف لوحات الإعلنات وتوزيع كتب القواعد الب�ض������يطة، وذلك �ض������عيا اإىل حتقيق 

 الهدف العام املتمثل يف ن�رص القواعد يف �ض������كلها املكتوب و�ض������مان اأن يكون موظفو املحاك������م قد اأُحيطوا علما جيِّداً 

بالعملية التاأدي�بية.

ينبغي اأن ي�ضارك موظفون من جميع م�ضتويات ال�ضلطة الق�ضائية يف ا�ضتعرا�ض القواعد التاأدي�بية وتنقيحها/حتديثها 

بانتظام، من اأجل �ضمان اأن تكون القواعد معقولة ويف متناول جميع موظفي املحاكم. على �ضبيل املثال، اأن�ضاأت الإدارة 

الق�ض������ائية يف ولية اأوريغون نظاما تُتاح مبقت�ض������اه جلميع موظفي ال�ضلطة الق�ضائية اإمكانية التعليق على التغيريات 

املقرتح اإدخالها على القواعد، ومن ثم تُدرج تعليقاتهم يف التحديثات الفعلية التي جتري كل ب�ضع �ضنوات. 

حُتدد الإجراءات التاأدي�بية اجليِّدة عواقب حمددة لكل نوع من اأنواع �ض������وء ال�ض������لوك، مبا يف ذلك ماهية اأول �ضكل من 

اأ�ض������كال العقوبات التاأدي�بية. تتمثل اأوىل خطوات العملية عادة يف حتذير �ضفوي للموظف من امل�رصف. واإذا مل يتح�ضن 

ال�ض������لوك، تكون اخلطوة التالية هي حتذير مكتوب يُ�ضبح جزءا من ملف املوظف ال�ضخ�ضي. ويعقب ذلك عادة و�ضع 

املوظف حتت املراقبة ب�ض������كل ما اأو رمبا وقفه عن العمل لفرتة حمدودة. ثم تتدرج بع�ض املحاكم بعد ذلك اإىل خف�ض 

الرتبة اأو اخل�ضم من املرتب، يف حني تنتقل حماكم اأخرى مبا�رصة اإىل اخلطوة النهائية - األ وهي الف�ضل الدائم من 

اخلدمة. وب�ض������كل عام، تبداأ املخالفات الب�ض������يطة كالتاأّخر عند اخلطوة الأوىل باإنذار �ضفوي، يف حني تبداأ املخالفات 

ر عند خطوة اأعلى. الأ�ضد خطورة كالحتيال اأو ال�ضلوك املُحقِّ

ي�ض������اعد اإدراج اآليات للطعن كجزء من ال�ضيا�ض������ات التاأدي�بية على تعزيز الإن�ض������اف. على �ضبيل املثال، اأن�ضاأت الإدارة 

الق�ضائية يف ولية اأوريغون جمل�ض طعون خ�ضي�ضا لهذا الغر�ض، وهو يتكون من اأحد ق�ضاة املحاكم البتدائية ومدير 

حمكمة وموظف ي�ض������غل وظيفة اإ�رصافية وثلثة من موظفي املحاكم ممن ي�ض������غلون وظائف غري اإ�رصافية يعيّنهم رئي�ض 

الق�ض������اة لفرتات ولية مدتها ثلث �ض������نوات. واإذا طعن موظف يف عقوبة اأمام جمل�������ض الطعون، فاإنَّ امل�رصف يتحمل 

عبء اإثبات اأنَّ املوظف انتهج �ضلوكا غري لئق واأنَّ الإجراء التاأدي�بي ُمرَبَّر ومعقول. واإذا ما اختلف جمل�ض الطعون مع 

ح امللف ال�ضخ�ض������ي للموظف تبعا لذلك. كذلك،  امل�رصف بعد تقدمي جميع الأدلة، فاإنَّ التدبري التاأدي�بي يُلغى ويُ�ض������حَّ

مُيكن لعملية ت�ضمح للموظفني بالتظلّم اإذا ما انتهك امل�رصفون القواعد اأن تكون مبثابة اآلية طعن. وهذا هو النهج املّتبع 

يف نربا�ض������كا، حيث يحق للموظفني الطعن يف التدابري التاأدي�بية وانتهاكات القواعد اأو معاملة امل�رصفني غري املن�ض������فة 

من خلل عملية التظلّم. ويف حني اأنَّ اخللفات لي�ض������ت كلها م�ض������ائل مُيكن التظلّم ب�ضاأنها، على �ضبيل املثال تقييمات 

الأداء ومعدلت املرتبات، فاإنَّ هذه الآلية تُ�ض������تخدم كتدبري تاأدي�بي مُمكن للم�رصفني وجتعلهم م�ض������وؤولني عن اللتزام 

بنف�ض املعايري التي يلتزم بها �ضائر موظفي املحاكم.

35 الف�ضل الثاين- موظفو املحاكم: وظائفهم واإدارتهم 



8- الرابط�ت املهنية

يتمثل اأحد �ض������بل اإيجاد روح الزمالة والت�ض������امن بني موظفي دعم املحاكم يف ت�ضجيع اإقامة رابطات وطنية ملديري 

نها  املحاك������م وكتب������ة املحاكم. ومُيكن لهذه الرابطات املهنية اأن ت�ض������طلع بدور اأ�ضا�ض������ي يف تغيري الفك������رة التي يكوِّ

موظفو دعم املحاكم عن اأنف�ض������هم م������ن جي�ض من الكتبة ذوي املرتبة الدنيا واملروؤو�ض������ني اإىل جمموعة من املهنيني 

و�ض������به املهنيني الذين يعززون الفعالية يف اإقامة العدل. وهي ت�ض������اعد اأي�ض������ا على رفع مكانة موظفي دعم املحاكم 

يف نظر اجلمهور وال�ض������لطة الق�ض������ائية. وتوّفر هذه الرابطات لأع�ض������ائها اإمكانية الظهور للعيان وفر�ض اخلدمة 

دعم������ا لر�ض������الة وعمل نظم املحاكم التي ميثلونها. واأقدم هذه الرابطات ه������ي الرابطة الحتادية لكتبة املحاكم يف 

 التي اأُن�ض������ئت يف عام 1922. وت�ض������مل الرابطات الأخرى الرابطة الحتادية ملوظفي خدمات 
)24(

الوليات املتحدة،

 ومنذ ذلك احلني، اأُن�ضئت جمموعة متنوعة من 
)26(

 واملوؤمتر الوطني لكتبة الإفل�ض.
)25(

املراقبة والتمهيد للمحاكمة

الرابطات امل�ضابهة على امل�ضتوى الحتادي وعلى م�ضتوى الوليات وعلى امل�ضتوى املحلي يف الوليات املتحدة. وقد 

 واأ�ضرتاليا، وهي ت�ضطلع بدور اأ�ضا�ضي يف تعزيز وتوحيد �ضفوف موظفي املحاكم 
)27(

اأُن�ضئت رابطات اأي�ضا يف كندا

عرب الت�ضاع اجلغرايف الكبري للبلدين. ويف بلغاريا، كّون موظفو دعم املحاكم رابطتهم يف عام 2000، وقد بلغ عدد 

اأع�ض������ائها الآن الآلف. واأحدث هذه الرابطات موجودة يف اأوكرانيا، حيث ح�ض������ل قادة رئي�ض������يون ملوظفي الدعم 

ينتمون اإىل عدد من املحاكم الكائنة يف خمتلف اأنحاء البلد، بالتعاون مع خبري دويل، على موافقة حكومية ر�ض������مية 

باإقامة رابطتهم التي اأ�ض�ضوها يف عام 2009. واأُن�ضئت رابطات اأي�ضا على امل�ضتويني الدويل والإقليمي، مثل الرابطة 

 الذي اأُن�ضئ يف 
)29(

 التي اأُن�ضئت يف عام 2005 اأو الحتاد الأوروبي للم�ضاعدين القانونيني
)28(

الدولية ملديري املحاكم

مة لتوفري التعليم املهني امل�ضتمر وتي�ضري  عام 1965. وتُخطط هذه الرابطات وتعقد موؤمترات وطنية واإقليمية م�ضمَّ

اإقامة ال�ض������بكات بني موظفي املحاكم املختلفة وتبادل الأفكار واأف�ض������ل املمار�ض������ات واإقامة اأطر وطنية قوية تُن�ضئ 

داخلها حمافل وجمموعات ذات اهتمام خا�ض من اأجل حتقيق اأهدافها ومراميها املهنية. وتُ�ضتخدم الرابطات اأي�ضا 

كاإطار تنظيمي ميار�ض موظفو املحاكم من خلله ال�ضغط معا من اأجل الرتويج لحتياجاتهم واهتماماتهم اخلا�ضة.

يت�ض������م تدريب امل�رصفني على الإج������راءات التاأدي�بية بنف�ض القدر من الأهمية الذي يت�ض������م به تثقيف موظفي املحاكم 

ب�ضاأن املعايري التي يُتوقع منهم المتثال لها. ينبغي اإجراء التدريب كلما جرى تعيني م�رصفني جدد اأو ترقيتهم، وكذلك 

ذة على نحو جيِّد. فعلى �ضبيل  دوريا جلميع امل�رصفني، من اأجل �ض������مان اأن تكون ال�ضيا�ضات والإجراءات مفهومة وُمنفَّ

املثال، ي�ضت�ض������يف املكتب الإداري للمحاكم يف نيو مك�ضيكو التدريب جلميع امل�رصفني اجلدد، اإ�ضافة اإىل عقد حلقات 

درا�ضية خلل العام جلميع م�ضتويات اجلهاز الق�ضائي حول امل�ضائل اخلا�ضة باملوظفني، مبا يف ذلك ا�ضتعرا�ض �ضامل 

للإجراءات التاأدي�بية. وهذا مهم عندما يجرى حتديث القواعد وال�ضيا�ضات اأو تنقيحها، ولكنه مهم اأي�ضا يف غري هذه 

احلالت نظرا لأنه ي�ضاعد على اإيجاد ثقافة مهنية ومعايري رفيعة يف �ضفوف امل�رصفني.

الإط�ر 20-  )تابع(
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.http://www.fcca.ws انظر
 )24(

.http://www.fppoa.org انظر
 )25(

.http://www.ncbcimpact.org انظر
 )26(

.http://www.acca-aajc.ca ،انظر رابطة مديري املحاكم الكنديني
 )27(

.http://www.iaca.ws انظر
 )28(

انظر http://www.rechtspfleger.org. امل�ض������اعدون القانونيون هم موظفون مدنيون رفيعو امل�ضتوى يف اجلهاز الق�ضائي يوكل 
 )29(

اإليهم اأداء وظائف ق�ض������ائية معّينة ب�ض������كل م�ض������تق، مثل التعامل مع الأمور غري اخللفية اأو الإ�رصاف على اإنفاذ الأحكام اأو اأداء وظائف 

اإدارية خا�ضة باملحكمة. 



9- ال�شتنت�ج�ت والتو�شي�ت

ل مُيكن التقليل من اأهمية اإن�ضاء وت�ضجيع كادر رفيع الأداء ومهني من موظفي املحاكم. وعلى نحو ما، فاإنَّ موظفي 

املحاكم هم مبثابة ال�ض������مغ الذي يُحافظ على متا�ض������ك نظام العدالة، وهم يت�ضمون باأهمية حا�ضمة يف التفاعلت 

التي حتدث بني ال�ض������لطة الق�ضائية و�ض������ائر الأطراف الفاعلة يف نظام العدالة، مبا يف ذلك املحامون وال�ضهود—

ورمبا الأهم من ذلك—اجلمهور ب�ض������كل عام. وبالتايل، فمن ال�رصوري تخ�ض������ي�ض موارد كافية لتوظيف املوظفني 

املهنيني املوؤهلني وتدريبهم والحتفاظ بهم من اأجل دعم املوؤ�ض�ضات الق�ضائية.

وميكن ا�ضتخل�ض ب�ضع تو�ضيات من هذا الف�ضل: 

  ينبغي للجهود الرامية اإىل تدعيم ن�زاهة الق�ض������اء وقدرته اأن ت�ض������مل تدابري ل�ض������مان وا�ضتدامة نوعية 

موظفي املحاكم املهرة وحفزهم والحتفاظ بهم.

  ينبغي اعتماد مبادرات لإدارة �ض������وؤون املوظفني تت�ضدى مل�ضائل من قبيل نظم الختيار والتعيني ال�ضفافة 

وامل�ضتندة اإىل اجلدارة، والأجر، والتطور الوظيفي وبرامج التدريب امل�ضتمر، والتقييمات الروتينية لأداء 

املوظفني، ونظم اجلدارة، ومدونات قواعد ال�ضلوك. 

  �ض������مان اإعداد برامج تدريبية يف �ضياق اإجراء تقييم للحتياجات من التدريب والتحليل الت�ضغيلي للبنية 

التحتية لنظام املحاكم.

  من املهم األَّ تكون الربامج التدريبية منا�ض������بة ملوظفي املحاكم فح�ض������ب، واإمن������ا يجب اأن يكون بالإمكان 

تكييفها اأي�ضا لكي تنا�ضب اأ�ضلوب تعلُّم املتدربني. 

  يجب دعم اأيِّ برنامج للإ�ضلح الق�ضائي يوؤدي اإىل تعيني موظفني جدد اأو زيادة مهنية موظفي املحاكم 

مبخ�ض�ضات يف امليزانية توّفر ما يكفي من مرتبات ومزايا وموارد يف مكان العمل. 

  لكي يكون اأيُّ نظام حوافز للعاملني يف ال�ض������لطة الق�ض������ائية جديرا بالثقة، يتعنّي اأن يخ�ض������ع ملجموعة 

وا�ضحة و�ضفافة من القواعد. 

  مُيكن اأن ي�ض������اعد و�ض������ع مدونة حمددة لقواعد �ض������لوك موظفي املحاكم على تعزيز املعايري الأخلقية 

واإيجاد ثقافة ن�زاهة يف نظام املحاكم.

د احتياجات ال�ضلطة الق�ضائية، واألَّ تتكون من    ينبغي لأيِّ مدونة لقواعد �ضلوك موظفي املحاكم اأن جُت�ضِّ

جمرد جمموعة من القواعد اجلديدة، واإمنا تُعزز وتُطوِّر موظفي حماكم اأخلقيني وفعالني وحمايدين. 

  مُيثل و�ضع نظام ميكن اإخ�ضاع موظفي املحاكم فيه للم�ضاءلة ب�ضاأن انتهاك قواعد املحاكم اأو �ضيا�ضاتها 

اأو مدونات قواعد ال�ض������لوك اخلا�ض������ة بها، اأو اأيِّ �ضلوك غري مهني ب�ض������كل عام، عن�رصا مهما يف اإر�ضاء 

امل�ضاءلة وت�ضجيع املهنية.

  مُيكن اأن يكون اإن�ضاء رابطات مهنية وطنية ملديري املحاكم اأو كتبة املحاكم اأحد �ضبل اإيجاد روح الزمالة 

بني موظفي املحاكم.

37 الف�ضل الثاين- موظفو املحاكم: وظائفهم واإدارتهم 





الف�شل الث�لث- اإدارة الق�ش�ي� واملح�كم

مة 1- مقدِّ

كان الإطار املوؤ�ض�ض������ي الذي عملت فيه املحاكم تاريخيا يويل اهتماما قليل للإدارة والتنظيم ال�ض������ليمني. ولعدد من 

الأ�ض������باب، �ضهدت نظم املحاكم يف العقود الثلثة الأخرية الأخذ مبجموعة متنوعة من املبادئ واملمار�ضات املوجهة 

نحو زيادة الإنتاجية وحت�ضني اإجراءات معاجلة الق�ضايا واحلد من التكاليف. ويُلقي هذا الف�ضل ال�ضوء على بع�ض 

من اأهم املبادرات التي اتُخذت يف هذا ال�ضدد ويوّفر التوجيه واملوارد لنظم املحاكم—وللق�ضاة واملوظفني يف هذه 

النظم—ممن ا�ضتهلّوا هذه اجلهود رمبا يف عهد اأقرب من غريهم. 

والواقع اأنَّ نظم العدالة مُيكنها اأن تكت�ض������ب ميزة مهّمة باعتمادها هذه النهوج. وقد ُق�ض������م هذا الف�ض������ل اإىل اأربعة 

اأق�ض������ام: الأول عن حفظ الق�ضايا والحتفاظ بال�ض������جلت وب�ضكل عام اإدارة املعلومات. ويتناول الق�ضم الثاين نُظم 

توزيع الق�ض������ايا، وهي تت�ض������م باأهمية حا�ض������مة من املنظورين الإداري والق�ض������ائي. ويُناق�ض الق�ض������م الثالث مبادئ 

واإجراءات اإدارة الق�ض������ايا. واأخريا، يوّفر الق�ض������م الرابع نظرة عامة على ما مُيكن لتكنولوجيا املعلومات اأن تفعله 

لتح�ضني اأداء نظم العدالة مع اإيلء النتباه للمخاطر وال�ضعوبات العديدة املت�ضلة بهذا التحدي.

يحتاج الق�ض������اة ومديرو املحاكم والكتبة و�ضباط ال�رصطة واملتقا�ضون واملحامون وغريهم من امل�ضاركني الرئي�ضيني 

املعنيني باإقامة العدل، يف اأدائهم ملهامهم، اإىل بيانات ومعلومات متنوعة. وكانت اإدارة املعلومات يف مكاتب املحاكم 

تُدعم تقليديا بوا�ض������طة اأداتني اأ�ضا�ض������يتني: جداول الق�ضايا وملفات الق�ضايا. وجداول الق�ضايا هي عادة �ضجلت 

تت�ض������من املعلومات الأ�ضا�ض������ية املتعلقة بجميع الق�ض������ايا التي تنظرها املحكمة. ويف املقابل، فاإنَّ ملفات الق�ض������ايا 

هي عادة ملفات ورقية ت�ُض������م جميع الوثائق املتعلقة بق�ض������ية حمددة، مبا يف ذلك حما�رص اجلل�ض������ات والن�ض������و�ض 

امل�ضتن�ض������خة احلرفية. وتوّفر هذه الأدوات معلومات اأ�ضا�ض������ية من اأجل اتخاذ القرارات الق�ض������ائية والإدارية على 

ال�ض������واء. وهي توّفر اأي�ضا بيانات اأ�ضا�ضية مطلوبة لل�ض������ماح بعمليات املحاكم واإجراءات الأطراف؛ كما اأنها ت�ضاعد 

على �ض������مان امل�ض������اءلة والتوثيق املنا�ض������ب والمتثال للقانون وعدالة الإجراءات واأحكام املحكمة. ونظم املعلومات 

الق�ضائية هذه، �ضواء كانت اإلكرتونية اأو ورقية، هي اأدوات تنظيمية وموؤ�ض�ضية ذات اأهمية حا�ضمة بالن�ضبة لإ�ضفاء 

الفعالية على املبادئ الأ�ضا�ضية لل�ضمانات الإجرائية. وبالتايل، يتعنّي لها اأن تكون جيِّدة التنظيم وموؤّمنة على النحو 

الكايف من جانب م�ضوؤويل املحاكم للمحافظة عليها و�ضمان اإتاحة الو�ضول لها. ول مُيكن التقليل من �ضاأن التنظيم 

نة وُمتاحة ب�رصعة ملن يحق لهم  ثة وُمكتملة وُمت�ض������قة وُموؤمَّ واملوارد واجلهود اللزمة للحتفاظ بكل هذه املواد حُمدَّ

الطلع عليها.

وتنطوي اإدارة املعلومات الق�ضائية اأي�ضا على ن�رص الأحكام من خلل التقارير القانونية وعرب الإنرتنت. ولهذا الن�رص 

دور مهم يف اأداء نظام العدالة. فمن الأهمية احليوية بالن�ضبة للإدارة ال�ضليمة للق�ضايا ولتطور الجتهاد الق�ضائي 

ا يف �ضكل مادي اأو الكرتوين، وذلك على  اأن يُتاح للم�ض������وؤولني الق�ضائيني الو�ضول ب�ضهولة اإىل الأحكام ال�ض������ابقة اإمَّ

كل امل�ضتويني الوطني والدويل.

وق������د كان لتزاي������د انت�ض������ار تكنولوجي������ات املعلوم������ات والت�ض������ال يف نظ������م العدال������ة موؤخ������را اأث������ر ق������وي عل������ى 

 اإدارة املعلوم������ات. ونتيج������ة لذل������ك، م������ا فتئ������ت اإدارة املعلوم������ات تعتم������د اأك������رث فاأك������رث عل������ى الدع������م والتمكني 
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 ومع ذلك فاإنَّ توافر هذه التكنولوجيات لي�ض �رصطا م�ض������بقا لإدارة الق�ض������ايا واملحاكم على نحو 
)30(

التكنولوجيني.

فّع������ال. والواقع اأنَّ القواعد واملبادئ التوجيهية الرئي�ض������ية لإدارة الق�ض������ايا واملحاكم هي نف�ض������ها بالن�ض������بة للنظم 

التقليدية واملعززة اإلكرتونيا. ومن ثم فاإنَّ هذا الف�ض������ل �ض������يبداأ مبناق�ضة م�ضائل عامة )توزيع الق�ضايا واإدارة تدفق 

الق�ضايا—الق�ضمان 3 و4( يف حني �ضتُدر�ض امل�ضائل املتعلقة على وجه التحديد بتكنولوجيات املعلومات والت�ضال 

يف مرحلة لحقة )الق�ضم 5(.

مديرو املح�كم

تتمث������ل اإحدى نتائ������ج اللجوء املتزايد اإىل نظام العدالة الر�ض������مي يف التغيري املناظر الذي طراأ على دور القا�ض������ي 

وكذلك رئي�ض الإدارة الق�ضائية، الذي كثريا ما يُ�ضمى "مدير املحكمة" اأو "امل�ضجل". فاإدارة الق�ضايا وتقييم الأداء 

والتط������ورات التكنولوجي������ة تُزيد من التعقيد التنظيمي للمحاكم وتتطلب مه������ارات وقدرات مهنية جديدة ل توافق 

بال�رصورة ال�ض������مات املهنية التقليدية للق�ض������اة اأو تو�ض������يف عملهم. وقد اأّدى ذلك اإىل زيادة اأهمية من�ض������ب مدير 

املحكمة الذي تكون له يف العديد من الوليات الق�ضائية ال�ضلطة على جميع وظائف املحكمة الإدارية والتنظيمية 

غري الق�ض������ائية. وعلى نحو اأكرث حتديدا، ت�ضمل الوظائف التي تُ�ضند عادة ملديري املحاكم اأو م�ضوؤوليها التنفيذيني 

هوؤلء التخطيط الإداري البعيد الأجل وال�ض������وؤون املالية وامليزانية وامل�ضرتيات واملوارد الب�رصية واإدارة املرافق واأمن 

املحاكم وتخطيط التاأهب للطوارئ وعقوبات املوظفني التاأدي�بية، اإ�ض������افة اإىل وظائف الدعم الوزارية والق�ضائية. 

ويُعف������ي مهني������و املحاكم اجلدد هوؤلء روؤ�ض������اء املحاكم من �رصورة اإنفاق الكثري من الوق������ت واجلهد يف اأداء وظائف 

بوا  بوا عليها. ونتيجة لذلك، ي�ض������تطيع روؤ�ضاء املحاكم الرتكيز على الوظائف الق�ضائية التي ُدرِّ غري ق�ض������ائية مل يُدرَّ

عليها كما ي�ضتطيعون العمل على تنفيذ ا�ضرتاتيجيات اأبعد مدى ت�ضتهدف �ضمان نوعية رفيعة من الأحكام وت�ضوية 

املنازعات. واأخريا، فبالنظر اإىل اأنَّ الأداء العام للمحاكم يتوقف بقوة على التفاعل بني الق�ضاة واملوظفني الإداريني، 

من املهم اإن�ض������اء نظام قادر على اإقامة م�ض������وؤولية م�ض������رتكة بني رئي�ض املحكمة ومدير املحكمة فيما يتعلق بالإدارة 

العامة للمكتب.

2- اإجراءات توزيع الق�ش�ي�

تتفاوت نظم املحاكم يف ما تتبعه من اإجراءات لتوزيع الق�ض������ايا على الق�ض������اة. فبع�ض البلدان يُ�ض������ند اإىل رئي�ض 

املحكمة اأو رئي�ض الق�ضم الق�ضائي م�ضوؤولية تقرير طريقة توزيع الق�ضايا. ويف حماكم اأخرى، يكون توزيع الق�ضايا 

وظيف������ة يتوله������ا مديرو املحاكم اأو كتب������ة املحاكم بدل من الق�ض������اة. وتتمثل طريقة اأخرى يف التوزيع الع�ض������وائي 

ا يدوية اأو موؤمتتة. واأخريا، مُيكن اأن يجري توزيع الق�ض������ايا على اأ�ضا�ض  للق�ض������ايا. وقد تكون النظم الع�ض������وائية اإمَّ

مة للمحاكم.  معايري غري ر�ض������مية، مثل ممار�ضات املحاكم الرا�ضخة، اأو ا�ضتنادا اإىل قواعد وقوانني اأكرث ر�ضمية ُمنظِّ

ومهما كانت الطريقة املختارة، فاإنَّ اإجراء توزيع الق�ض������ايا على الق�ض������اة يرتبط على نحو �ض������ارم بقيم اأ�ضا�ض������ية 

 مثل ال�ض������تقلل واحلياد وال�ض������فافية والفعالية واملرونة والتوزيع املت�ض������اوي لعبء الق�ض������ايا وامل�ض������اواة يف اتخاذ 

القرارات الق�ضائية.
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وقد يوؤدي ا�ض������تخدام منوذج قائم على التخ�ض�������ض الق�ضائي اإىل مكا�ض������ب يف الفعالية، بيد اأنه قد يوؤدي اأي�ضا اإىل 

 ومُيكن لتوزيع الق�ضايا ع�ضوائيا اأن 
)31(

حتميل الق�ض������اة عبئا غري متوازن من الق�ض������ايا اأو احلد من مرونة املحاكم.

 وبالتايل يزيد من ن�زاهة النظام. ومن ثم من امل�ضت�ض������وب اّتباعه يف 
يحقق ال�ض������فافية ومينع "ت�ض������وُّق الق�ض������اة")32(

الوليات الق�ض������ائية التي تعاين من م�ض������اكل الف�ضاد ومن تدين م�ض������توى ثقة اجلمهور. ولكنه قد ينطوي يف الوقت 

نف�ض������ه على تدين درجة تخ�ض�ض الق�ض������اة مما يوؤدى اإىل تقليل الفعالية. ونتيجة لذلك، يتعنّي موازنة التناف�ض بني 

هذه القيم يف �ضوء ال�ضمات )وامل�ضاكل( املحددة لكل نظام ق�ضائي.

وعلى ذلك، تُ�ضمم نُظم توزيع الق�ضايا وفقا للأهمية الن�ضبية التي تُ�ضند لكل من القيم الق�ضائية املذكورة اأعله. 

وبالتايل، ميكن لنظم توزيع الق�ضايا اأن تكون:

 ع�ضوائية اأو مدرو�ضة

 ُمنجزة بوا�ضطة نظام حمو�ضب اأو اأطراف فاعلة تنظيمية )رئي�ض املحكمة، كاتب املحكمة، وما اإىل ذلك(

 ر�ضمية اأو غري ر�ضمية )با�ضتخدام معايري حمددة �ضلفا(

 جامدة اأو مرنة

�ض الق�ضاة يف موا�ضيع خمتلفة واإن�ضاء اآليات ت�ضمن اإمكانية  ومن معايري الت�ضميم الأخرى اجلديرة بالدرا�ضة تخ�ضُّ

التكييف واملرونة ملواجهة التغرّيات التي تطراأ على عبء املحكمة من الق�ضايا. ومن الأهمية مبكان، على اأيِّ حال، 

حتقيق درجة رفيعة من ال�ض������فافية داخليا وخارجيا. وهذا هو خط الأ�ض������ا�ض لتحديد وت�ضويب اأيِّ اأخطاء ممكنة 

واإدامة �رصعية املحاكم. ومُيكن مل�ض������اركة املحامني ومكاتب النيابة العامة اأن ت�ض������اعد يف ت�ضميم ور�ضد هذه النظم 

احلا�ضمة الأهمية. 

ومهما يكن منوذج توزيع الق�ض������ايا الذي يعتمده نظام املحاكم، ينبغي ملعايري واإجراءات رّد قا�ض ما اأو تنحيته عن 

نظر ق�ضية ما ا�ضتنادا اإىل مدونة قواعد �ضلوك وما يت�ضل بذلك من اعتبارات اأن تكون مكّر�ضة بقانون اأو لئحة. 

وتوزيع الق�ض������ايا هو اأحد امل�ضائل الرئي�ض������ية بالن�ضبة لإدارة املحاكم، وقد يوؤثر ب�ضكل مبا�رص على طول الإجراءات. 

ات غري متوقعة يف عبء 
ّ

وي�ض������اعد نظ������ام مرن لتوزيع الق�ض������ايا املحكمة على التكيُّف على نحو اأف�ض������ل لأيِّ تغ������ري

الق�ضايا. ويف هذا ال�ضدد، مُيكن ا�ضتخدام "فرقة عمل" ق�ضائية اأو "كتيبة طائرة" )انظر احلالة الهولندية اأدناه(. 

كذلك، فحتى يف البلدان التي ي�ض������تند توزيع الق�ضايا على الق�ضاة فيها اإىل قواعد حمددة �ضلفا، مُيكن اإيجاد �ضيء 

ات غري املتوقعة يف عبء الق�ض������ايا اأو عبء الق�ض������ايا الثقيل. فعلى �ضبيل املثال،  من املرونة من اأجل مواجهة التغريُّ

مُيكن ملحكمة ما اأن تعتمد معايري اأكرث مرونة فيما يتعلق بالولية الق�ض������ائية الإقليمية اأو معايري املوا�ض������يع والقيم 

من اأجل توزيع الق�ضايا مبزيد من الفعالية على خمتلف املحاكم. وميكن اأن ت�ضاعد املرونة يف توزيع الق�ضايا اأي�ضا 

 
)33(

على تليف فرتات التاأخري غري املعقولة املرتتبة على نقل الق�ضاة من حمكمة اإىل اأخرى.
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الإط�ر 21- توزيع الق�ش�ي� يف الولي�ت الق�ش�ئية الأوروبية

توؤدي الإجراءات املختلفة املّتبعة لتوزيع الق�ض������ايا اإىل توازنات ذات خ�ض������ائ�ض مميزة بني احتياجات تنظيمية وقيم 

موؤ�ض�ض������ية خمتلفة بل ومتعار�ض������ة اأحيانا. وبدل من عر�ض درا�ض������ة حالت كاملة، فاإنَّ من امل�ضت�ض������وب بالتايل اإجراء 

ا�ضتعرا�ض مقت�ضب ملجموعة متنوعة من اإجراءات توزيع الق�ضايا املعتمدة يف بلدان اأوروبية خمتارة. 

اإنكلرتا وويلز—لدى اإنكلرتا وويلز نظام غري ر�ض������مي اإىل حد بعيد وم�ض������تند اإىل النظراء )اأفقي( لتوزيع الق�ضايا على 

الق�ض������اة. وتقع م�ضوؤولية َجدَولة الق�ض������ايا على عاتق الق�ضاة اأنف�ضهم من اأجل تليف التاأثريات اخلارجية واحلكومية 

التي من �ض������اأنها اأن تُ�ض������عف اأي�ض������ا من قوة احلماية التي يوفرها حق املثول اأمام الق�ض������اء. ويوزع الق�ضاة الق�ضايا 

املرفوعة اأمام حماكمهم فيما بينهم، يف حني ل ي�ضطلع رئي�ض املحكمة باأيِّ دور يف هذه العملية.

ح لتقدير عبء الق�ضايا" من اأجل حتقيق التوازن يف توزيع عبء الق�ضايا. وطبقا لهذا النظام،  ويُ�ضتخدم "نظام ُمَرجَّ

روا الوقت اللزم للجل�ضات واملحاكمة بالن�ضبة  يُ�ض������األ من املحامني يف الدعاوى املدنية واجلنائية على ال�ض������واء اأن يُقدِّ

للدعوى التي يقيمونها. وعموما، يف جميع املحاكم يتوقف تعيني قا�ض ما لنظر ق�ضية ما على عاملني:

 تخ�ض�ضه اأو مهاراته وخربته،

 تواجده والتزامه بق�ضايا اأخرى.

وهكذا، على �ض������بيل املثال، ل تُ�ض������نَد اأيُّ دعوى جنائية منطوية على جرمية جن�ضية خطرية اإّل لقا�ض ُمدّرب على هذه 

الق�ضايا وخموَّل بنظرها. وجتري املحاكمة بالن�ضبة لأهم الق�ضايا اجلنائية من جانب ق�ضاة من املحكمة العليا، الذين 

ينطلقون من لندن اإىل خمتلف اأنحاء البلد لنظرها. 

هولندا—تقع على عاتق جمل�ض اإدارة املحكمة مهّمة توزيع الق�ضايا على خمتلف قطاعات املحكمة. وتُ�ضند الق�ضايا اإىل 

الق�ض������اة داخل قطاع ما على اأ�ضا�ض: نوع الإجراء )م�ضتعجل/عادي( والتخ�ض�ض وال�ضتمرارية الق�ضائية والع�ضوائية 

ق  )با�ضتخدام الأبجدية اأو الرمز الربيدي وما اإىل ذلك(. وهذا الإجراء موؤمتت، بيد اأنه يوجد يف كل قطاع قا�ض من�ضِّ

م�ضوؤول عن توزيع الق�ضايا على الق�ضاة. 

وتت�ضم عمليات املحاكم ببع�ض املرونة بف�ضل فرقة عمل خا�ضة تُ�ضمى "الكتيبة الطائرة". وقد اأُخذ با�ضتخدام الكتيبة 

الطائرة من اأجل م�ض������اعدة املحاكم على تقليل ق�ض������ايا القانون املدين والقطاعات البلدية املرتاكمة. وبدل من ذلك، 

تر�ضل املحاكم ق�ضاياها اإىل وحدة ذات موقع مركزي يف هولندا. ويف هذه الوحدة، يقوم ق�ضاة وموظفو حماكم باإعداد 

م�ض������اريع اأحكام. وبعد و�ض������ع م�ضاريع الأحكام يف �ضيغها النهائية، يُعاد اإر�ضال الوثائق اإىل املحاكم. وبعدما بداأ الأخذ 

بالكتيبة الطائرة، اأعدت هذه الوحدة قرابة  000 8 م�رصوع حكم يف عام 2000. وتتكون الوحدة نف�ضها من 6 ق�ضاة 

و30 من موظفي املحاكم. 

اإيط�لي�—يت�ض������م نظام توزيع الق�ض������ايا يف اإيطاليا بالر�ضمية اإىل حد بعيد، وهو ي�ض������تند اإىل معايري ر�ضمية يعتمدها 

املجل�ض الق�ضائي ويتوىل اإنفاذها. 

ودور رئي�������ض املحكم������ة حمدود جداً. فهو يقرتح خطة مكتوبة لتوزيع الق�ض������اة على خمتل������ف الوحدات ومعايري لتوزيع 

الق�ض������ايا على الأق�ض������ام وفرادى الق�ضاة. وكقاعدة عامة، فاإنَّ معيار اإ�ضناد ق�ض������ية ما اإىل قا�ض معنّي هو الع�ضوائية 

َعى عليه، يوم اإقامة الدعوى(. وي�ضارك ق�ضاة املحكمة يف عملية تعريف اخلطة  )احلرف الأول من ا�ضم املدعي/املدَّ

ومُيكنهم اقرتاح تعديلت عليها اأو معايري خمتلفة لتوزيع الق�ض������ايا وما اإىل ذلك. ويقوم املجل�ض الق�ضائي، بعد عملية 

اتخاذ قرار طويلة، بتعديلها واعتمادها، ومن ثم يُ�رصف على تطبيقها. 

وقد اأُن�ض������ئت هذه العملية املعقدة �ضمانا لقواعد مو�ضوعة �ض������لفا لتوزيع الق�ضايا على الق�ضاة من اأجل تليف ت�ضوُّق 

الق�ض������اة و�ضمان توزيع الق�ض������ايا على نحو عادل بني الق�ضاة. بيد اأنها تُ�ضبب جمودا �ضديدا يوؤثر يف فعالية املحكمة 

ويف �رصعة الف�ضل يف املنازعات.
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ويتمثل عن�رص رئي�ضي اآخر مرتبط على نحو �ضارم بتوزيع الق�ضايا يف نظام اجلداول الزمنية. وبلُغة املحاكم، ي�ضري 

نظام ما من نظم اجلداول الزمنية اإىل الطريقة التي يجري بها التعامل مع م�ضوؤولية معاجلة الق�ضايا.

وت�ضتخدم املحاكم اأ�ضا�ضا ثلثة نظم جداول زمنية رئي�ضية: الفردي والعام واملختلط.

  نظام اجلدول الزمني الفردي: يكون قا�ض م�ض������وؤول وحده عن كل ق�ضية تُ�ضند اإليه منذ اإقامتها وحتى 

الف�ضل فيها. 

ع م�ض������وؤولية معاجلة كل ق�ضية بني عّدة ق�ضاة، ي�ضطلع كل منهم بجزء    نظام اجلدول الزمني العام: توزَّ

من مهّمة املعاجلة. فعلى �ض������بيل املثال، مُيكن لأحد الق�ض������اة اأن يتناول الإجراءات الأولية والتخطيط. 

ومتى اأُجنزت هذه املهمة، تقع م�ض������وؤولية املرحلة التالية من اإجراءات الق�ض������ية على قا�ض ثاٍن. وعندما 

يُكم������ل هذا القا�ض������ي الثاين هذه املرحل������ة، حُتال الق�ض������ية اإىل قا�ضٍ ثالث لإجن������از مرحلة اأخرى من 

الإجراءات، وهكذا اإىل اأن ي�ضدر ُحكم وتُختتم الق�ضية.

  اجل������دول املختلط: يعتمد هذا النم������وذج على عنا�رص من كل نظامي اجل������دول الزمني الفردي والعام 

 
)34(

بتوليفات خمتلفة ُمطبقة خلل خطوة اأو اأكرث من خطوات الإجراءات.

وال�ض������بب املنطقي وراء نظام اجلدول الزمني الفردي هو اأنه عندما يكون قا�ض م�ض������وؤول وحده عن الف�ض������ل يف 

الدعوى من البداية اإىل النهاية، فاإنَّ ذلك القا�ض������ي �ضي�ض������طلع بدور اأكرث ا�ض������تباقية ب�ضاأن �ضمان األَّ يطول اأمدها 

دون مربر مبا يوؤدي اإىل تاأخري يكون هو م�ض������وؤول عنه. وي�ض������تند نظام اجلدول الزمني العام اإىل افرتا�ض موؤداه اأنَّ 

من ال�رصوري، بالنظر اإىل التخ�ض�������ض الوظيفي والتعقيد املتزايد للقوانني، اأن يكون هناك ق�ضاة متخ�ض�ضون يف 

جزء من الإجراءات. ويف الوقت نف�ضه، هناك زيادة تطراأ على تكاليف التن�ضيق والتعقيد التنظيمي مقارنة بالنظام 

الف������ردي. وقد اأظهر بع�������ض البحوث التجريبية اأنَّ اجلدول الزمني الفردي يوؤدي اإىل ت�رصيع الإجراءات، ل �ض������يما 

 
)35(

بالن�ضبة للدعاوى املدنية )انظر درا�ضة احلالة املتعلقة بالنظام الفردي جلداول الق�ضايا(.

3- نظ�م اإدارة الق�ش�ي�

تقليدي������ا، ترك العديد من نظم املحاكم لأطراف ق�ض������ية ما التحكم يف �رصعة عملية التقا�ض������ي. واحلكمة من ذلك 

هي اأنه مُيكن للأطراف بهذه الطريقة اأن ت�ض������تنفد ما حتتاجه من وقت لإعداد مواقفها وعر�ضها بال�ضكل املنا�ضب. 

ويتمثل دور القا�ضي يف الإ�رصاف على التفاعلت بني الأطراف وتقييم الأدلة واحلجج التي تُقدمها دعما لدعاءاتها. 

بيد اأنَّ هذا النهج تعر�ض للنقد خلل الثلثني عاما الأخرية. ويف العديد من الوليات الق�ض������ائية، بداأ الق�ض������اة يف 

ال�ض������طلع بدور اأكرث ن�ض������اطا يف اإدارة الق�ض������ايا. وبالفعل، فمع زيادة عبء العمل، يبدو اأنَّ النهج التقليدي مل يعد 

منا�ضبا. ودعما لهذا املوقف، جرى و�ضع جمموعة متنوعة من اأدوات ونهوج اإدارة تدفق الق�ضايا. 

فت اإدارة الق�ض������ايا باأنها "املجموعة الكاملة من الإجراءات التي تتخذها حمكمة لر�ض������د �ض������ري الدعاوى  وقد ُعرِّ

والتحكم فيه، اعتبارا من اإقامة الدعوى وخلل املحاكمة اأو غري ذلك من اأ�ضكال الف�ضل الأويل وحتى اكتمال جميع 
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 وهي تق�ض������ي، اإجمال، باأن تتحكم 
اأعمال املحكمة التالية للف�ض������ل، من اأجل التحقق من �رصعة اإقامة العدل.")36(

املحكمة يف �ض������ري الق�ض������ايا وتديره ب�ضكل ن�ضيط. وبالتايل فهي و�ضيلة لل�ضعي اإىل اإجناز املهمة املوؤ�ض�ضية املتمثلة يف 

ت�ضوية املنازعات بالطرائق القانونية ويف وقت منا�ضب. وتت�ضم اإدارة الق�ضايا بالأهمية اأي�ضا بالن�ضبة للمحاكم التي 

ل تعاين الآن من تاأخر الق�ض������ايا اأو من تراكمها. فال�ض������تخدام الفّعال لتقنيات وممار�ض������ات اإدارة الق�ضايا يُح�ضن 

الفعالية يف ا�ض������تخدام موارد نظام العدالة، ويُقلل بالتايل من تكاليف اإعمال العدالة. ومُيكن اأي�ض������ا لل�ض������تخدام 

ال�ض������ليم لإدارة الق�ض������ايا اأن يُ�ضاعد، نظرا ملا يوؤدي اإليه من تقليل يف الوقت اللزم لت�ضوية املنازعات، على بناء ثقة 

اجلمهور يف فعالية املحاكم ويف خ�ضوع الق�ضاة للم�ضاءلة. 

وتنطوي اإدارة الق�ض������ايا على جمموعة من املبادئ والتقنيات التي ُو�ض������عت اأ�ضا�ضا يف الوليات املتحدة يف الثلثني 

عاما املا�ض������ية واعتُمدت بنجاح يف عدد متزايد من البلدان �ضواءٌ تلك التي تاأخذ بالقانون العام اأو تلك التي تاأخذ 

بالقانون املدين. وتوؤكد هذه املبادئ على الدور الن�ضيط الذي ي�ضطلع به الق�ضاة وموظفو املحاكم يف اإدارة ت�ضل�ضل 

الإجراءات الق�ض������ائية. بيد اأنَّ اإدارة الق�ضايا لي�ضت م�ض������األة تكييف قواعد وتقنيات جديدة فح�ضب. ففي البلدان 

التي جرت فيها العادة ب�ض������كل قوي على ممار�ض������ة املحامني )واأع�ض������اء النيابة العامة( ال�ضيطرة على الإجراءات، 

يتطل������ب العتماد الناجح لهذه التقنيات تغيريات اأكرث عمقا و�ض������عوبة متعلقة بالهوية املهنية للق�ض������اة واملحامني. 

وبالتايل، فاإنها حتتاج التزاما طويل الأجل من اأ�ض������حاب امل�ض������لحة وا�ضرتاتيجيات وا�ضحة لإدارة التغيري لن يجري 

ح يف درا�ضة احلالة.  الت�ضدي لها يف هذا الق�ضم. ويُلقى ال�ضوء اأدناه على تقنيات خمتارة لإدارة الق�ضايا، كما تُو�ضَّ

ل املحكمة مبكرا و�ضيطرة املحكمة با�ضتمرار  وت�ض������تلزم �ضيطرة املحكمة على الق�ضايا تنفيذ مبداأين خمتلفني: تدخُّ

على �ضري الق�ضية.

ل املحكمة مبكرا اأن يُلّم الق�ضاة بال�ضوابط الإدارية واأن يفر�ضوها فور اإ�ضناد الق�ضية لهم.    يتطلب تدخُّ

وقد ي�ض������مل هذا اإعطاء توجيهات للأطراف يف اأقرب وقت ممك������ن وعقد اجتماعات لتحديد اجلدول 

الزمني للق�ضية واجلل�ضات امل�ضتعجلة.

  تعني �ض������يطرة املحكمة با�ضتمرار على �ضري الق�ضية موا�ض������لة الق�ضاة فر�ض هذه ال�ضوابط ور�ضد �ضري 

الق�ضية ون�ضاطها خلل كامل حياتها. 

ومُيك������ن التخفيف من عبء الر�ض������د امل�ض������تمر حيثما ُوجدت ل������دى املحاكم نُظم فّعالة لإدارة معلومات الق�ض������ايا، 

ا يدوية اأو اإلكرتونية، وحيثما اأُمكن للق�ض������اة العتماد على م�ض������اعدة موظفني رئي�ض������يني. فالنظام الفّعال لإدارة  اإمَّ

معلومات الق�ض������ايا، على �ض������بيل املثال، �ضيوفر تفا�ضيل عن و�ضع الق�ضية، مبا يف ذلك املواعيد النهائية املفرو�ضة 

من املحكمة وما اإذا كان املتقا�ض������ون ميتثلون لها. ويوؤدي وجود موظفني موؤهلني مل�ض������اعدة القا�ضي يف عملية اإدارة 

الق�ضايا ور�ضدها اإىل اإعفاء الق�ضاة من هذه امل�ضوؤوليات الإدارية وي�ضمح لهم بالرتكيز على وظائفهم الق�ضائية.

ومُيكن لتكنولوجيات املعلومات والت�ضال اأن ت�ضاعد بل �ضك فيما يتعلق بال�ضوابط املوؤمتتة التي تتناولها نظم اإدارة 

معلومات الق�ض������ايا. وبهذه الطريقة فاإنَّ ت�ضجيل الق�ض������ية هو الذي يُطلق اإجراءات ال�ضيطرة مثل حتديد اخلطوة 

الإجرائية التالية ويبعث بر�ضائل اإذا مل يُتخذ الإجراء املتوقع. بيد اأنَّ بالإمكان اأي�ضا اأن ت�ضطلع املحكمة بال�ضيطرة 

ل من عملية التقا�ضي ويزيد  الن�ض������يطة با�ضتخدام اأدوات تقليدية بدرجة اأكرب. وقد ثبت اأنَّ تنفيذ هذه املبادئ يُعجِّ

من عدد الق�ض������ايا التي جتري ت�ض������ويتها قبل املحاكمة ويُقلل من عدد الق�ضايا قيد النظر غري الن�ضيطة كما يت�ضح 

من درا�ضة احلالة امل�ضتقاة من اأ�ضرتاليا املو�ضوفة اأدناه )انظر الإطار 1-6(. 

وتُبني حالة تونغا )الإطار 3-1( عددا من التدابري الب�ضيطة التي ت�ضتهدف حت�ضني الإدارة املادية للملفات، وتنفيذ 

مبادئ اأ�ضا�ضية للإدارة الق�ضائية واإدارة الق�ضايا، وبرامج تدريب منا�ضبة مُيكن اأن توؤدي اإىل حت�ّضن ملمو�ض.
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)اأ(
الإط�ر 22- اإدارة الق�ش�ي� يف تونغ�

يف اأواخر عام 2004، اأعلن رئي�ض املحكمة العليا يف تونغا عن التزامه بت�رصيع الف�ضل يف الق�ضايا وتنفيذ نظام لإدارة 

الق�ضايا يت�ضم مبزيد من الفعالية. وكانت املحكمة تعاين اآنذاك من عدد كبري ن�ضبيا من الق�ضايا املرتاكمة. 

وقد ا�ض������تُهلت العملية يف عام 2005 با�ض������تعرا�ض خارجي لنظام اإدارة الق�ض������ايا يف املحكمة اأ�ض������فر عن ك�ضف عدد من 

جوانب عدم الفعالية يف العملية. وت�ضليما بالقيود املهّمة املفرو�ضة على املوارد املالية والب�رصية التي يتعنّي على املحكمة 

العمل يف اإطارها، كان من ال�رصوري و�ضع وتنفيذ اإ�ضلحات غري مكلفة و�ضهلة ال�ضتخدام. وجرى اإعداد خطة الإ�ضلح 

ا�ضتنادا اإىل اللتزام ب�ضتة من مبادئ الإدارة الق�ضائية التي اعترُبت مهّمة للمحكمة. وكانت هذه املبادئ هي:

 اللتزام الق�ضائي باإدارة الق�ضايا على نحو ا�ضتباقي

 حتديد حدود زمنية يجري خللها الف�ضل يف الدعاوى

 �ضيطرة املحكمة على �رصعة عملية التقا�ضي

 التقليل من التاأجيل اإىل اأدنى حد

 حتديد تاريخ املحاكمات ب�ضكل موؤكد

 اإن�ضاء نظام لقيا�ض الأداء وجتنب التاأخري

وكانت اخلطوة الأوىل يف العملية هي اإجراء مراجعة للق�ض������ايا املرتاكمة لتحديد اأنواع الق�ض������ايا التي ت�ض������تغرق وقتا 

طويل وال�ض������بب وراء ذلك. ومن ثم قامت املحكمة بو�ض������ع خطة ا�ض������رتاتيجية ملعاجلة الرتاكم يف الق�ض������ايا ا�ضتُهلت 

با�ض������تعرا�ض جميع الق�ض������ايا لتحديد اأيِّ الق�ضايا ما زالت ن�ض������يطة وحتتاج اإىل الف�ضل. وقد اأُدرجت جميع الدعاوى 

الن�ضيطة متهيدا لعقد جل�ضات لنظرها اأو للو�ضاطة ب�ضاأنها. 

وعقب ذلك، نظرت املحكمة يف الأ�ض������باب التي حتول دون الف�ض������ل يف الق�ض������ايا خلل اإط������ار زمني معقول. وكانت 

الأ�ضباب الرئي�ضية التي جرى التو�ضل اإليها هي:

  عدم حتديد تواريخ املحاكمات و/اأو اجلل�ضات التالية ب�ضكل موؤكد اأو �ضهولة تاأجيل هذه التواريخ دون �ضبب وجيه،

 جمع بيانات الق�ضايا ب�ضكل غري مت�ضق وغري مكتمل،

 عدم التبليغ بانتظام عن عمر الق�ضايا وو�ضعها،

 عدم و�ضع امللفات يف اأماكنها ال�ضحيحة وافتقادها معلومات اأ�ضا�ضية مثل اأوامر املحاكم.

وبغية الت�ضدي لذلك، اتُخذت التدابري التالية:

  امتنع الق�ض������اة عن ال�ض������ماح بالتاأجيل اإّل اإذا كانت الإجراءات املقررة �ضتُ�ض������ّبب �رصرا غري معقول لأحد 

الأطراف اأو توؤدي اإىل وقوع ُظلم على اأيِّ نحو اآخر. 

  ُو�ضع نظام حا�ضوبي ب�ضيط لإدارة الق�ضايا با�ضتخدام ك�ضف بياين من النوع اإك�ِضل لت�ضجيل معلومات الق�ضايا.

  تلق������ى موظفو ال�ض������جل تدريبا عل������ى جمع واإدخال بيانات احلالت اإ�ض������افة اإىل طريق������ة حتديث امللفات 

الإلكرتونية وموعده.

نة للمحافظة على �ض������لمة امللفات واحليلولة دون و�ضعها يف غري اأماكنها. وقد    جرى ت�ض������ييد غرفة ملفات موؤمَّ

زوِّدت غرفة امللفات بحا�ضوبني جري تو�ضيلهما اإىل �ضائر احلوا�ضيب املوجودة يف ال�ضجل. وقد �ضمح ذلك جلميع 

موظفي ال�ضجل بالطلع على الك�ضف اإك�ِضل والو�ضول بالتايل اإىل اأحدث املعلومات عن و�ضع اأيِّ ق�ضية. 

ويف الأ�ض������هر ال�ض������تة التي اأعقبت اإن�ض������اء النظام اجلديد لإدارة الق�ض������ايا، حدث انخفا�ض كبري يف الق�ضايا املرتاكمة 

يف املحكمة. واإ�ض������افة اإىل هذا، يُبني تقرير ممار�ض������ة اأن�ض������طة الأعمال لعام 2008 ال�ضادر عن البنك الدويل، اأنَّ مدة 

معاجلة منازعات العقود انخف�ض������ت اإىل 350 يوما )32 يف املائة( واأنَّ تكاليف الإجراءات انخف�ض������ت اإىل 30 يف املائة 

من املطالبة )17 يف املائة(. وي�ضع تقرير عام 2008 تونغا يف املركز الأول كبلد اإ�ضلحي على ال�ضعيد العاملي طبقا 

ملوؤ�رص "اإنفاذ العقود" يف ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال—ويف الوقت نف�ضه يرفع ترتيبها العام 26 مركزا اإىل املركز 58 على 

العامل. واإىل حد كبري اأُرجع هذا التح�ضن اإىل اإ�ضلحات اإدارة الق�ضايا التي اأخذت بها املحكمة. 
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4- الإدارة املتم�يزة للق�ش�ي�

تُغريِّ الإدارة املتمايزة للق�ض������ايا من مفهوم الت�ضل�ض������ل الزمني ملعاجلة الق�ضايا يف املحاكم. فالنظام التقليدي ملعاجلة 

الق�ضايا ي�ضتند اإىل م�ضار اإجرائي واحد واإىل مبداأ "من يدخل اأولً يخرج اأولً". وفيه ي�ضتخدم الق�ضاة نف�ض الأدوات 

والربوتوكولت العامة ملعاجلة جميع الق�ض������ايا ب�رصف النظر عن تعقيدها الن�ض������بي ومقدار الوقت الق�ضائي اللزم 

ملعاجلتها. وقد جرى موؤخرا و�ض������ع نهج جديد ينطوي على عّدة م�ض������ارات اإجرائية تبعا لتعقيد الق�ض������ية ومقدار ما 

م كل م�ضار وفقا لإجراءات واأطر زمنية  تتطلبه من اهتمام ق�ضائي. واأّدى هذا اإىل اإن�ضاء م�ضارات اإجرائية بديلة. ويُنظَّ

خمتلفة من اأجل جت�ض������يد املجموعة املتنوعة من اخل�ض������ائ�ض واملتطلبات املرتبطة مبعاجلة عبء معنّي من الق�ضايا. 

وبهذه الطريقة تتَّبع مطالبة �ضغرية وق�ضية مدنية اأكرث تعقيدا اإجراءات خمتلفة تتنا�ضب مع الختلف يف تعقيدهما. 

وي�ضمل نظام الإدارة املتمايزة للق�ضايا يف العادة ثلثة م�ضارات ملعاجلة الق�ضايا: املطالبات ال�ضغرية وامل�ضار ال�رصيع 

 ويجري ت�ضنيف كل ق�ضية على اأ�ضا�ض مدى تعقيدها )مقدار النتباه الذي تتطلبه من 
)37(

د اأو املتعدد. وامل�ضار املعقَّ

الق�ض������اة واملحامني، قيمة الق�ضية، خ�ضائ�ض الإجراء، امل�ضائل القانونية املُثارة(، وتُ�ضند اإىل اأحد امل�ضارات. وبهذه 

الطريقة، مُيكن الف�ضل ب�رصعة يف الق�ضايا الب�ضيطة التي تتبع م�ضار املطالبات ال�ضغرية اأو امل�ضار ال�رصيع، وباأدنى 

ا الق�ض������ايا املعقدة التي تنطوي على م�ضائل قانونية متعددة وحالت وقائعية معقدة  قدر من النتباه الق�ض������ائي. اأمَّ

د حيث تخ�ضع لل�ضتعرا�ض الق�ضائي الأكرث تركيزا وا�ضتدامة  واأطراف متعددة فتجري معاجلتها عرب امل�ض������ار املعقَّ

الذي يتطلبه الف�ضل فيها. 

واإذا اخت������ارت حمكمة م������ا اأن تنفذ برناجما للإدارة املتمايزة للق�ض������ايا، فينبغي اأن يكون اأحد �ض������ماته الرئي�ض������ية 

ا�ض������تعرا�ض املحكمة املبكر لكل دعوى بَُعيد اإقامتها. وينبغي ملعايري اإ�ض������ناد كل ق�ضية اإىل امل�ضار ال�ضحيح اأن ت�ضمل 

الأطراف واأن ت�ضتند اإىل معايري ثابتة. وقد يُطلب من املحامني واأع�ضاء النيابة العامة ال�ضطلع بدور ن�ضيط لدعم 

برنامج للإدارة املتمايزة للق�ض������ايا عن طريق الإ�ض������هام يف فرز الق�ضايا. فعلى �ضبيل املثال، يف العديد من الوليات 

الق�ضائية، يتعنّي على املحامني بيان وزن كل دعوى خلل مرحلة اإقامتها من اأجل اإعلم املحكمة و�ضائر الأطراف 

بتعقيدها املتوقع. وعلى اأيِّ حال، فاإنَّ املحكمة هي التي تقوم بالإ�ضناد النهائي اإىل م�ضار ما. 

ونظ������را لأنَّ معاجلة كل ق�ض������ية مُيك������ن اأن يجري بطرائق خمتلفة يف كل م�ض������ار، فاإنَّ بالإم������كان اإدارة عبء العمل 

واجلداول الزمنية الق�ضائية على نحو اأف�ضل. وحت�ضل املحاكم على معلومات اأ�ضا�ضية عن الق�ضايا يف وقت مبكر 

من العملية. ومُيكن توزيع موظفي املحاكم ب�ضكل اأف�ضل على اأ�ضا�ض عبء العمل يف كل م�ضار. 

5- اإدارة املرحلة ال�ش�بقة للمح�كمة واملح�كمة

قد تختلف الطريقة التي تتبعها املحاكم يف اإدارة َجدولة الإجراءات الر�ض������مية املرتبطة بالق�ض������ايا فيما بني النظم 

الق�ضائية بع�ضها وبع�ض، بل ويف النظم الق�ضائية نف�ضها اأحيانا. ومن منظور عام للغاية، مُيكن جتميع املحاكمات 

يف نوعني:

ز"، وهو ي�ض������مل �ضل�ض������لة مت�ضلة من اجلل�ض������ات. وين�زع هذا النوع من املحاكمات اإىل اأن يكون    نوع "مركَّ
�ضفويا اأكرث منه معتمدا على الأوراق.

  نوع "جمّزاأ"، وهو ي�ضتند اإىل �ضل�ضلة من اجلل�ضات املنف�ضلة، مُيكن لكل منها اأن يت�ضدى لعن�رص اأو اأكرث. 
وين�زع هذا النوع الثاين اإىل اأن يكون معتمدا على الأوراق اأكرث منه �ضفويا. 

ومُيكن حت�ض������ني كل النموذجني با�ضتخدام تقنيات اإدارة املرحلة ال�ض������ابقة للمحاكمة واملحاكمة. فعملية املحاكمة، 

�ض������واء كانت مركزة اأو جمزاأة، ت�ض������تنفد مقادير مهّمة من وقت الق�ض������اة وموظفي املحاكم. وبقدر الأخذ بالتقنيات 
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واملمار�ض������ات الإداري������ة يف عملي������ة املحاكمة، مُيكن حتقيق جوان������ب كفاءة متنوعة. وقد اعتم������دت رابطة املحامني 

الأمريكية يف عام 1992 معايري اإدارية تُ�ض������ري على الق�ض������اة "باأن يكونوا على ا�ض������تعداد لل�ضطلع مبهام الرئا�ضة 

ر واإتاحة  واتخاذ الإجراءات املنا�ضبة ل�ضمان ا�ضتعداد جميع الأطراف للم�ضي قدما وبدء املحاكمة يف موعدها املقرَّ

 ومنذ 
فر�ض������ة مت�ضاوية جلميع الأطراف لتقدمي الأدلة وُم�ضيِّ املحاكمة اإىل نهايتها دون مقاطعة غري �رصورية.")38(

ذلك احلني، اعتمد عدد من الأجهزة الق�ضائية حول العامل مبادئ توجيهية مماثلة. 

وكمثال على ذلك، يوّفر الدليل العملي ب�ض������اأن اإدارة املحاكم وتدفق الق�ضايا يف اجلهاز الق�ضائي الأدنى يف جنوب 

اأفريقيا اإر�ض������ادات للق�ض������اة وجلميع الأطراف الفاعلة املوؤ�ض�ض������ية الأخرى املعنية باإدارة العدالة اجلنائية. وي�ضمل 

الدليل عددا من املبادئ والإر�ضادات العملية املكيَّفة خ�ضي�ضا لتنا�ضب خمتلف الأطراف الفاعلة املعنية بالإجراءات 

اجلنائية )الق�ض������اة، اأع�ض������اء النيابة العامة، املحامون، املوظفون، وما اإىل ذلك( بغي������ة تعزيز تطبيق نظام متكامل 

)39(
لإدارة تدفق الق�ضايا وعمل العدالة اجلنائية ب�ضكل فّعال.

الإط�ر 23- مم�ر�ش�ت اإدارة املرحلة ال�ش�بقة للمح�كمة

مُيكن للق�ض������اة ا�ضتخدام جمموعة متنوعة من ممار�ض������ات اإدارة املرحلة ال�ضابقة للمحاكمة واإجراءاتها لتي�ضري املعاجلة 

الفعالة للق�ضايا. وهذه املمار�ضات والإجراءات قيِّمة جداً بالن�ضبة للق�ضايا الأكرث تعقيدا واملنطوية على حتديات فنية، 

بيد اأنَّ بالإمكان ا�ضتخدامها اأي�ضا لإدارة تدفق الق�ضايا بوجه عام. وهي ت�ضمل ما يلي، واإن كانت ل تقت�رص عليه:

اإلزام الأطراف باللتقاء والتباحث:

 بعد اإ�ض������ناد الق�ض������ية وا�ضتعرا�ض������ها، يجوز لرئي�ض املحكمة اأن يُلزم الأطراف باللتقاء والتباحث قبل اجتماع 

التخطي������ط واجلدول������ة. ويف هذه احل������الت، ينبغي للقا�ض������ي اأن يُعطي الأطراف فكرة عام������ة عّما ينبغي لها 

مناق�ضته، وال�ضتنتاجات التي ينبغي لها اأن تتو�ضل اإليها، واللتزامات التي تكون م�ضتعدة للتقيد بها فيما يتعلق 

باجلدولة، وامل�ض������ائل التي تتفق على اأنها تُ�ضكل لُّب الن�زاع، ومدى اعتقادها باأنَّ املناق�ضة املتعلقة بالت�ضوية قد 

تكون مثمرة. ويتعنّي على الأطراف اأن ت�ض������رتك يف اإعداد تقرير للمحكمة يبني اخلطوط العري�ضة ملناق�ضاتها 

وا�ضتجاباتها، واأن تقدم هذا التقرير اإىل املحكمة قبل اجتماع التخطيط واجلدولة.

حتديد موعد اجتماع للتخطيط واجلدولة وعقده:

بُعيد اإقامة دعوى جديدة، يُحدد القا�ضي الذي اأُ�ضندت اإليه الق�ضية موعدا لجتماع �ضابق للمحاكمة يتعنّي اأن 

يح�رصه مُمثل خُمّول عن كل طرف. ويف هذا الجتماع، يناق�ض القا�ضي مع املمثلني امل�ضائل القانونية الرئي�ضية 

وكم من الوقت �ضيحتاجه كل طرف لعر�ض ق�ضيته وعدد ال�ضهود املتوقع من كل طرف وكم من الوقت �ضيحتاجه 

كل طرف للإعداد للمحاكمة وما اإىل ذلك. وخلل هذا الجتماع، �ضيتمكن قا�ض متمر�ض من ح�رص عدد نقاط 

الن�زاع وتعقيدها يف امل�ضائل القانونية الأ�ضا�ضية، وا�ضتبعاد ال�ضهود املتكررين، وتقليل الزمن اللزم على ال�ضواء 

للإعداد لعملية املحاكمة وال�ض������طلع بها، �ض������واء كانت هناك جل�ضة مت�ضلة واحدة اأو عدد من اجلل�ضات. واإذا 

كان قد تعنّي على الأطراف اأن جتتمع وتتباحث قبل ذلك، يقوم القا�ضي با�ضتعرا�ض التقرير معها. 

ا�ضتعرا�ض اإمكانية ت�ضوية الن�زاع

خ������لل اجتم������اع التخطيط واجلدولة وبعده وحتى بداية عملية املحاكمة، يُ�ض������ري القا�ض������ي على الأطراف باأن 

ت�ضتك�ض������ف ب�ضكل جّدي اإمكانية ت�ضوية الن�زاع. ويف احلالت التي تُعرب الأطراف فيها عن رغبتها يف موا�ضلة 

التفاو�ض على الت�ض������وية ولكنها تطلب معونة املحكمة، يكون رئي�ض املحكمة اأو ممثل اآخر للمحكمة م�ض������تعدا 

لتي�ضري الت�ضوية.
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������ز اإ�ض������دار حديث للّجنة املعنية بفعالية العدالة التابعة ملجل�ض اأوروبا عل������ى اإدارة الأطر الزمنية: وهي اأدوات  ويُركِّ

تنظيمية بينية وت�ض������غيلية اأُن�ض������ئت لتحديد اأهداف وممار�ض������ات قابلة للقيا�ض من اأجل تنفيذ اإجراءات الق�ضايا يف 

 وتعني تنظيمية بينية اأنه نظرا لأنَّ طول الإجراءات الق�ض������ائية والإدارة الفعلية للق�ضايا هما 
)40(

الوقت املنا�ض������ب.

نتيجة للتفاعل بني اأ�ض������حاب م�ض������لحة خمتلفني يف �ضل�ضلة املعلومات )ق�ض������اة وموظفون اإداريون وحمامون و�ضهود 

خرباء واأع�ضاء النيابة العامة و�رصطة وما اإىل ذلك(، فمن ال�رصوري اأن تكون الأطر الزمنية اأهدافا م�ضرتكة بينهم 

ا اأدوات ت�ض������غيلية فتعني اأنَّ هناك اأهدافا لقيا�ض اإىل اأيِّ مدى تلبي كل حمكمة،  جميعا ي�ض������عون اإىل حتقيقها. واأمَّ

وب�ض������كل اأعم عملية اإقامة العدل، مكّون التوقيت يف معاجلة الق�ض������ايا، م�ض������توفية بذلك مبداأ املحاكمة العادلة يف 

غ�ض������ون زمن معقول الذي تن�ض عليه التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ض������ان. وبالتايل، فاإنَّ حتديد اأطر زمنية هو 

�رصط لزم لبدء قيا�ض ومقارنة التاأخري يف معاجلة الق�ضايا، وتقييم ال�ضيا�ضات املنفذة للحد من طول الزمن اللزم 

ملعاجلة الق�ضايا. ومن ثم، يجري ت�ضنيف ال�ضيا�ضات واملمار�ضات يف خم�ض جمموعات رئي�ضية:

1-  حتديد اأطر زمنية معقولة وقابلة للقيا�ض: بالت�ض������اور مع جميع اأ�ض������حاب امل�ضلحة، يتعنّي حتديد اأطر زمنية 

معقولة للإجراءات الرئي�ضية على م�ضتويات نظام العدالة واملحكمة وفرادى الق�ضاة. 

2-  اإنفاذ الأطر الزمنية: ينبغي اأن يكون هناك نظام اإ�ضعار يُعِلم املديرين والق�ضاة باحلالت التي تتجاوز ق�ضايا 

قيد النظر فيها الإطار الزمني؛ ويتعنّي ممار�ض������ة �ضغط خارجي بغية �ضمان المتثال داخل موؤ�ض�ضات قطاع 

العدالة وعربها. وينبغي اأن يُفهم المتثال للأطر الزمنية على اأنه م�ض������وؤولية م�ضرتكة بني املحكمة واأ�ضحاب 

امل�ض������لحة. ومن ال�رصوري يف هذا ال�ض������دد وجود التزام وقيادة قويني لتعزيز المتثال بالأطر الزمنية على 

م�ضتوى املحكمة، ومتييز الوظائف التنظيمية بو�ضوح وتكاملها بني روؤ�ضاء املحاكم ومديري املحاكم.

3-  ر�ضد البيانات ون�رصها: ترتبط على نحو وثيق مبا يرد اأعله م�ضاألة جمع البيانات ور�ضد اأداء املحكمة بوجه 

عام مع الرتكيز ب�ضكل خا�ض على فرتات "الركود" ب�ضبب توقف الأطراف و/اأو املحاكم عن الن�ضاط. 

4-  ال�ضيا�ض������ات الإجرائية لإدارة الق�ضايا: اأينما يك�ضف الر�ضد عن وجود م�ضادر متكررة للتاأخريات الإجرائية، 

يتعنّي النظر يف اإدخال تغيريات على �ضيا�ضات اإدارة الق�ضايا. وقد ت�ضاعد هذه ال�ضيا�ضات على تعزيز الدور 

الن�ضيط الذي ي�ضطلع به القا�ضي يف اإدارة الق�ضايا وفر�ض حدود �ضارمة على عدد مرات التاأجيل وت�ضجيع 

لقاء الأطراف مبكرا بغية تي�ضري الت�ضوية الوّدية اأو اإعداد الق�ضايا للمحاكمة وال�ضماح باإدارتها اإدارة متمايزة 

ح�ضب تعقيد الق�ضية.

5-  �ضيا�ض������ات عبء الق�ضايا وعبء العمل: ترتاوح هذه ال�ضيا�ضات بني التنبوؤ بعبء الق�ضايا وعبء العمل اللذين 

ت�ض������تطيع املحاكم الت�ض������دي لهما، ور�ض������دهما، واملبادرات الرامية اإىل ت�ضجيع التو�ض������ل اإىل حل املنازعات 

بالطرائق البديلة وت�ضويتها مبكرا بني الأطراف واإن�ضاء اأدوات ت�ضفية وحتويل للحد من عدد الدعاوى التي 

تُقام اأمام املحاكم )تقنيات التحويل( وزيادة العتماد على قا�ض واحد بدل من هيئة ق�ضاة. 

حتديد تاريخ ثابت ومعقول للمحاكمة

خلل اجتماع التخطيط اأو على اأيِّ نحو اآخر، يجري القا�ضي نقا�ضا مع الأطراف من اأجل حتديد تاريخ ثابت 

ل اأو يوؤجل اإّل يف ظروف  لبدء اإجراءات اأو جل�ض������ات املحاكمة. وعلى الأط������راف اأن تفهم اأنَّ '1' التاريخ لن يُعدَّ

نادرة للغاية و'2' اأنَّ عملية املحاكمة �ضتبداأ يف هذا التاريخ �ضواء كانوا م�ضتعدين متاما اأم ل.

الإط�ر 23- )تابع(
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وما زالت اإدارة الق�ض������ايا جديدة )اأو غري معروفة( يف وليات ق�ض������ائية عديدة لي�ض فقط من حيث كونها ممار�ضة 

واإمنا اأي�ض������ا من حيث املعرفة الأ�ضا�ض������ية مببادئها. وتتمثل اأوىل خطوات الت�ضدي لهذه الفجوة املعرفية يف تقدير 

الحتياجات التدريبية للق�ضاة واملوظفني على ال�ضواء. وعقب ذلك، يتعنّي ت�ضميم برامج تثقيفية وتدريبية حمددة 

من اأجل اإعداد برامح لإدارة الق�ضايا والأخذ مبفاهيمها يف املحاكم. 

6- �شل�شلة العدالة: تن�شيق املوؤ�ش�ش�ت

تنطبق مبادئ وتقنيات اإدارة الق�ض������ايا املبّينة اأعله اأي�ض������ا ب�ض������كل كامل على الإجراءات اجلنائية. بيد اأنه يتعنّي 

مراعاة ال�ض������مات اخلا�ض������ة لقطاع العدالة اجلنائية لأنها تَولِّد طبقات اإ�ضافية من التعقيدات التي يجب الت�ضدي 

لها. وتتطلب الإدارة الناجحة لتدفق الق�ض������ايا يف قطاع العدالة اجلنائية تفاعل بني موؤ�ض�ض������ات خمتلفة: املحكمة 

ومكتب املدعي العام ورابطة املحامني وبدرجات متفاوتة ال�رصطة وخدمات ال�ضجون واملراقبة. ويف العادة تكون كل 

من هذه املوؤ�ض�ض������ات منف�ض������لة )ويف حالت عديدة م�ضتقلة( عن املوؤ�ض�ضات الأخرى كما يكون لها اأولويات واأهداف 

موؤ�ض�ضية خمتلفة. 

واإذا كان باإمكان املحكمة اأن ت�ضع �ضيا�ضاتها هي )على امل�ضتوى الق�ضائي اأو الإداري( دون ما حاجة اإىل التعاون مع 

الوكالت املختلفة، فاإنَّ من الوا�ضح اأنَّ التعاون والقدرة على العمل على اإيجاد حلول م�ضرتكة بني خمتلف الوكالت 

واأ�ض������حاب امل�ضلحة، ل �ضيما على م�ضتوي اإدارة الق�ضايا، مُيكن اأن يكون مفيدا يف حت�ضني نوعية العدالة وتوقيت 

الإج������راءات املدنية واجلنائية على ال�ض������واء. وكما لحظ������ت اللجنة املعنية بفعالية العدال������ة التابعة ملجل�ض اأوروبا، 

فاإنَّ لإ�رصاك اأ�ض������حاب امل�ض������لحة يف �ضيا�ضات الأطر الزمنية واإدارة الق�ضايا له عّدة اآثار اإيجابية: فهو ي�ضاعد على 

اإن�ض������اء اللتزام بني جميع الأطراف الفاعلة الرئي�ضية ويوجد بيئة �ضحيحة لو�ضع ال�ضيا�ضات البتكارية وي�ضري اإىل 

اأنَّ م�ض������وؤولية معاجلة الق�ض������ايا يف الوقت املنا�ضب ل تنطبق فقط على عمليات املحكمة واإمنا ت�ضمل اأي�ضا اأطرافا 

فاعلة اأخرى. 

ويف املقابل، هناك حاجة اإىل املحافظة على ا�ضتقلل العديد من هذه املوؤ�ض�ضات بع�ضها عن بع�ض واأي�ضا عن احلكومة 

ز من خلل فر�ض �ض������يطرة  َعى عليه وم�ض������الح العدالة(. وبالتايل فاإنَّ التن�ض������يق ل مُيكن اأن يُعزَّ )حلماي������ة حقوق املدَّ

مركزية. وعلى ذلك، فمن الأهمية مبكان و�ض������ع ا�ض������رتاتيجيات لت�ضجيع التعاون من خلل طرائق اأخرى. وقد ثبت اأنَّ 

ا�ضتخدام جمموعات الت�ضال واملوائد امل�ضتديرة التي ي�ضارك فيها ممثلون رئي�ضيون ملختلف املوؤ�ض�ضات من اأجل مناق�ضة 

موا�ضيع حمددة واقرتاح حلول ملمو�ضة هو اأحد النهوج الأكرث جناحا لتجنب ا�ضرتاتيجيات املجموع ال�ضفري.

الإط�ر 24- نظ�م امللف�ت الفردية ملحكمة اأ�شرتالي� الحت�دية

اعتُمد نظام امللفات الفردية يف 1 اأيلول/�ض������بتمرب 1997 من اأجل حت�ض������ني �رصعة التقا�ضي واحلد من التاأخري. وكانت 

راً لها اأن تنعقد  اإحدى امل�ضاكل ال�ضائعة تتمثل يف اأنَّ �ضري الق�ضايا كان بطيئا ومكلفا لأنَّ اجلل�ضات التمهيدية كان مقرَّ

اأمام ق�ض������اة خمتلفني وكان يتعنّي اإطلع كل قا�ض على وقائع الق�ض������ية وملب�ضاتها. واإ�ضافة اإىل هذا، كانت اجلل�ضات 

التمهيدية تتيح للمحامني فر�ضة اإعادة تناول م�ضائل �ضبق احلكم فيها ل�ضالح الطرف الآخر. 

وقد جنح النظام اجلديد يف حتقيق مكا�ض������ب يف الوقت والتكلفة نتيجة لإملام قا�ض������ي امللف بالق�ض������ية. وعلى وجه 

اخل�ضو�ض، ي�ضعى النظام اإىل اإلغاء احلاجة اإىل �رصح الق�ضية من جديد كلما ُعر�ضت على قا�ض. 
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وينطوي النظام اجلديد على ما يلي:

  ات�ضاق النهج خلل تاريخ الق�ضية.

  احلد من عدد اجلل�ضات وغري ذلك من الإجراءات التي تتطلب املثول اأمام املحكمة. 

 تثبيط املنازعات التي تن�ضاأ خلل املرحلة التمهيدية اأو، بدل من ذلك، حل هذه املنازعات ب�رصعة.

 الك�ضف على نحو اأف�ضل عن الق�ضايا املنا�ضبة للو�ضاطة. 

 ت�ضوية املنازعات مبكرا.

 حتديد تواريخ املحاكمة مبكرا واللتزام بهذه التواريخ.

نهج اإدارة الق�ضايا—ي�ض������تند النظام اجلديد اإىل عّدة تقنيات لإدارة الق�ضايا من املو�ضوفة اأعله وهو ُم�ضمم لت�ضجيع 

ت�ضوية املنازعات على نحو عادل ومنّظم و�رصيع اإ�ضافة اإىل تعزيز �ضفافية الإجراءات الق�ضائية. 

واملبداأ العام الذي يرتكز علية نظام امللف الفردي هو اإ�ض������ناد كل دعوى تُقام اأم املحكمة بطريقة ع�ض������وائية اإىل قا�ض 

يكون م�ضوؤول عن اإدارة الق�ضية حتى احلكم النهائي. وتوّزع الق�ضايا يف جمالت حمددة مثل امللكية الفكرية وال�رصائب 

واملمار�ضات التجارية وحقوق الإن�ضان والقانون البحري والتجاري بطريقة ع�ضوائية على قا�ض يف هيئة ق�ضاة.

وي�ض������مح التدخل املبكر للمحكمة و�ض������يطرتها امل�ضتمرة على �ضري الق�ضية اإ�ضافة اإىل اإ�ضناد دور قوي للق�ضاة بالتعامل 

بفعالية مع جمالت التقا�ض������ي احلا�ض������مة، مثل املذكرات امل�ض������وبة واملبالغة يف الطلع عل������ى الأوراق وغري ذلك من 

املناورات التي كثريا ما ي�ضتخدمها املحامون لتاأخري الق�ضية اأو اإحباط مطالبات م�رصوعة. 

ويُحدد نظام امللفات الفردية اإجراءات املحكمة الرئي�ض������ية مثل اجلل�ض������ات واجتماعات اإدارة الق�ض������ايا واجتماعات 

التقيي������م واجتماعات اإدارة املحاكمة واجلل�ض������ات والأط������ر الزمنية التي يتعنّي اأن جتري فيه������ا كل من هذه الأحداث 

الإجرائية. 

ومن ثم فاإنَّ ال�ضمات الرئي�ضية لنظام امللفات ت�ضمل ما يلي:

 التعامل مع الق�ضية بوا�ضطة نف�ض القا�ضي من البداية حتى النهاية؛

 التحديد املبكر لتاريخ غري قابل للتغيري تقريبا للمحاكمة؛

د جدول مواعيدها ويُعطي التوجيهات ذات ال�ضلة يف    اإدارة الق�ض������ية بوا�ضطة نف�ض القا�ض������ي حيث يُحدِّ

الفرتة ال�ضابقة للمحاكمة؛

 يتوىل القا�ضي املحاكمة اإذا اأُحيلت الق�ضية اإىل املحاكمة. 

واإ�ضافة اإىل هذا، ي�ضاعد نظام امللفات الفردية على حتديد التوجيهات والإجراءات اجلداول املتعلقة بفرادى الق�ضايا 

ور�ضد المتثال للأوامر. وير�ض������د "قا�ضي امللف" المتثال للتوجيهات ويت�ضدى للم�ضائل التمهيدية وي�ضمن اللتزام 

بتواريخ اجلل�ضات. 

ويُعنّي الق�ض������اة تواريخ اجلل�ض������ات بالن�ضبة للم�ضائل املت�ضمنة يف ملفاتهم. واإذا �ض������اورت اأحد الأطراف �ضواغل ب�ضاأن 

ا يف احل�ض������ول على تاريخ جل�ض������ة اأو يف التاريخ املحدد جلل�ض������ة، فينبغي له اأن يثري هذه ال�ضواغل مع  حدوث تاأخري اإمَّ

قا�ضي امللف.

النتائج وال�ضبط الدقيق—تُفيد املحكمة الحتادية واملحامون بحدوث حت�ضينات يف زمن معاجلة الق�ضايا منذ الأخذ 

بنظام امللفات الفردية. وقد ت�ض������اورت اللجنة مع عّدة مئات من املمار�ض������ني من خمتلف اأنحاء اأ�ض������رتاليا ممن لديهم 

خربة يف التقا�ض������ي يف املحكمة الحتادية ومع �ض������هود خرباء وبع�ض املتقا�ضني والق�ضاة واملوظفني الإداريني العاملني 

يف املحاكم. وكانت الأغلبية ال�ض������احقة من ال�ض������هادات وامل�ض������اورات موؤيدة لنظام امللفات الفردية ومثنية عليه ب�ضبب 

"تثبيطه للمثول دون داع اأمام املحاكم وحت�ض������ينه لنتائج اجلل�ضات التمهيدية و�ضماِحه بتبادل املعلومات مبكرا وتقريبه 
بني وجهات النظر يف املنازعات واإ�ضهامه يف ت�ضوية الق�ضايا مبزيد من الفعالية والكفاءة، مبا يف ذلك باإحالة الق�ضايا 

املنا�ضبة اإىل الو�ضاطة."

الإط�ر 24- )تابع(
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وجرى اأي�ض������ا حتديد م�ض������كلتني حتتاجان اإىل "ال�ضبط الدقيق"، األ وهما: ال�ض������عوبة التي تُ�ضادف من اآن لآخر يف 

احل�ضول على موعد جلل�ضة اأمام ق�ضاة امللفات امل�ضغولني، واملمار�ضات املتفاوتة لإدارة الق�ضايا التي تتطور مع اتباع 

فرادى الق�ضاة اأمناطا وممار�ضات اإدارية خا�ضة بهم.

وملواجهة هذه امل�ضكلة، اقرتحت اللجنة الأ�ضرتالية للإ�ضلح القانوين تدخلت للحد من اختلفات ال�ضجلت )التنقيح 

املنتظم للأدلة الإجرائية اخلا�ضة باملحكمة الحتادية( وحت�ضني ممار�ضات اجلدولة. 

امل�ضادر

 http://www.alrc.gov.au/about 
 http://www.austlii.edu.au/au/other/alrc/publications/reports/89/ch7.html#Heading4

http://www.lawfoundation.net.au/ljf/app/&id=FC6F58E7087776C0CA257043001BC12A
 Sage, C., Wright, T., & Morris, C. (2002). Case management reform: a study of the Federal Court's individual

.docket system. Sydney: Law and Justice Foundation of NSW

7- ن�شوء نظم املعلوم�ت الإلكرتونية 

خلل ال�ضنوات الثلثني املا�ضية، ا�ضطلعت تكنولوجيات املعلومات والت�ضال بدور متزايد يف توفري خدمات العدالة. 

ويف الكث������ري جداً من احلالت، ات�ض������م املوقف املُّتخ������ذ اإزاء تكنولوجيات املعلومات والت�ض������ال باإحدى وجهتي نظر 

متعار�ضتني: فمن ناحية، كان هناك �ضك ومقاومة، ومن ناحية اأخرى، كان هناك اإميان ل يتزعزع بقدرة التكنولوجيا 

على حل م�ض������اكل ذات طبيعة خمتلفة ب�ض������كل تلقائي. بيد اأنَّ التكنولوجيا لي�ض������ت تهديدا كما اأنها لي�ض������ت علجا 

جلميع امل�ض������اكل. فالتكنولوجيا توّفر بالأحرى فر�ضا لإعادة ت�ض������كيل وظيفة العدالة مل يكن بالإمكان ا�ضتيعابها دون 

تغيريات معقدة على امل�ض������تويات الإجرائية والتنظيمية بل، ويف كثري من الأحيان، الثقافية اأي�ض������ا. وتُبني جتارب من 

اتخذوا اأوىل اخلطوات يف هذا املجال اأنَّ الطريق نحو تكنولوجيات املعلومات والت�ضال طويل وع�ضري. ففي النظام 

الحتادي للوليات املتحدة، على �ضبيل املثال، حدث النتقال من نظام اإدارة املعلومات القائم على الورق اإىل النظام 

الإلكرتوين متاما، مبا يف ذلك تقدمي امللفات والإ�ضعارات اإلكرتونيا، تدريجيا على مدى فرتة 25 عاما تقريبا.

وت�ض������مل ال�ضعوبات النمطية التي ما زالت تعرت�ض الأخذ بالنظم التكنولوجية يف العديد من البلدان املتقدمة بعد 

�ضنوات من ال�ضتثمار ما يلي:

  تُرّكز تكنولوجيات املعلومات والت�ضال اأ�ضا�ضا على وظائف ال�ضجل )اأمتتة امللفات( والوظائف الإدارية ول توّفر 

الأدوات التي ت�ضاعد الق�ضاة على اإدارة الق�ضايا ونظر الدعاوى؛

 يتعنّي اإعادة اإدخال البيانات املطلوبة مرات عديدة عرب نظم عديدة؛

 اأُعدت نظم تعقُّب الق�ضايا واإدارتها ملجموعة متنوعة من قواعد البيانات واملن�ضات الرباجميات املختلفة؛

 حتتاج تطبيقات تكنولوجيات املعلومات والت�ضال من امل�ضتخدم اأن يُ�ضجل نف�ضه مرات عديدة يف نظم عديدة؛

  ل توّفر تطبيقات تكنولوجيات املعلومات والت�ض������ال �ض������طحا بينيا وانطباعا مت�ض������قني ع������رب خمتلف الربامج 

احلا�ضوبية التي ت�ضتخدمها املحكمة؛ 

 يُحتفظ باملعلومات يف "�ضوامع" دون روابط وظيفية اأو معلوماتية وتبادل للمعلومات بني النظم.

وعلى نحو اأعّم، ينطوي الأخذ بتكنولوجيات املعلومات والت�ض������ال على خطر املجازفة با�ض������تثمارات كبرية لقاء اأثر 

�ضئيل؛ ونتيجة لذلك، يتعنّي اأن تقيِّم �ضيا�ضات تكنولوجيات املعلومات والت�ضال خماطر الف�ضل اجلادة هذه. 

جم�لت التكنولوجي�—يتعنّي لنظم معلومات املحاكم، �ض������واء كانت اإلكرتونية اأو ورقية، اأن تكون قادرة على توفري 

قدر كبري من املعلومات، ب�رصعة وبطريقة اقت�ضادية، ملجموعة متنوعة من امل�ضتخدمني. ويتعنّي اأن تظل املعلومات 

و�ضجلت املحاكم حُمّدثة با�ضتمرار ودقيقة وفورية و�ضهلة املنال. 
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ويف حني اأنَّ هذه املتطلبات بديهية اإىل حد كبري، فاإنَّ ا�ض������تيفاءها على اأ�ض������ا�ض يومي �ضعب التحقيق دائما. وحالة 

التطورات التكنولوجية التالية امل�ض������تمدة من املحاكم الفنلندية تبنّي كيف توؤدي ال�ض������رتاتيجيات الناجحة اأي�ضا اإىل 

 هيكل �ض������ليم لإدارة تكنولوجيات املعلومات والت�ض������ال وبنية حتتية تكنولوجية متين������ة وتغيريات قانونية واإجرائية 

جيِّدة الرتكيز. 

الإط�ر 25- تكنولوجي� املعلوم�ت والت�ش�ل يف املح�كم الفنلندية

الإدارة—تقع على اإدارة ال�ضوؤون الإدارية الق�ضائية التابعة لوزارة العدل يف فنلندا م�ضوؤولية البنى التحتية لتكنولوجيات 

املعلومات والت�ض������ال و�ض������بكاتها وبروتوكولتها ومعايريها واإعداد تطبيقاتها واإدارته������ا داخل الوكالت املعنية باإقامة 

الع������دل )اأي مكاتب املدعي العام واملحاكم وال�ض������جون ووكالت اإنفاذ القانون(. وتت�ض������م اإدارة تكنولوجيات املعلومات 

والت�ض������ال باملركزية، ولها هدفان: توحيد املعلومات التي توفرها املحاكم واإدراج خمتلف نظم تكنولوجيات املعلومات 

والت�ضال يف نظام العدالة؛ واإتاحة تبادل البيانات داخل القطاع العام وبني ال�ضلطة الق�ضائية واجلمهور.

وتتقرر ا�ض������رتاتيجيات اإدارة البيانات يف اللجنة التوجيهية التابعة لإدارة ال�ضوؤون الإدارية الق�ضائية، ومن ثم تُرفع اإىل 

الوزير لكي يتخذ القرار النهائي. وعندما تكون امل�ض������األة فّنية، تتلقى الإدارة امل�ضاعدة من مكتب اإدارة البيانات التابع 

للوزارة، وهو وحدة خدمية �ضبه م�ضتقلة. وتُ�ضند بع�ض الأن�ضطة الفنية عادة اإىل �رصكات خا�ضة خارجية. 

البنى التحتية—ت�ضمل خدمات البنى التحتية الأ�ضا�ضية لتكنولوجيات املعلومات والت�ضال يف كل مكتب عدالة �ضبكة 

حملية وحوا�ض������يب �ضخ�ض������ية جلميع املوظفني وبراجميات مكتبية (OpenOffice) وخدمات �ض������بكة اإلكرتونية داخلية 

اإنرتان������ت )مثل قاعدة بيانات معلومات قانونية وقواعد الإجراءات املدنية واجلنائية( ونظام لإدارة الق�ض������ايا والربيد 

الإلكرتوين والو�ض������ول اإىل الإنرتنت والو�ض������ول اإىل ما يُ�ض������مى بال�ضجلت الأ�ضا�ض������ية. وجتمع هذه ال�ضجلت بيانات 

متنوعة مثل: معلومات عن الأ�ض������خا�ض الطبيعيني )نظام �ضجل ال�ضكان( وال�رصكات والرابطات )نظام �ضجل الأعمال( 

واملمتلكات )نظام معلومات العقارات( واملباين وامل�ض������اكن )نظام �ض������جل املباين( و�ض������بكات الت�ض������ال املادي )الطرق 

وال�ض������كك احلديدية( والبيئة الطبيعية. وهذه ال�ضجلت هي �ُضلب نظام تكنولوجيات املعلومات والت�ضال املُ�ضتخدم 

د، اأي رقم الهوية ال�ضخ�ضي، الذي يُن�ضاأ لكل  يف الإدارة العامة. واأ�ض������ا�ض ال�ض������جلت الأ�ضا�ض������ية هو نظام الرمز املوحَّ

مواط������ن فنلن������دي عند مولده، ورمز حتديد الهوية اخلا�ض بالعقارات الذي يُ�ض������تخدم يف جمي������ع التعاملت املتعلقة 

بالعقارات. ومن ناحية، ي�ض������مح هذا بالت�ضال وتبادل البيانات ب�ضكل فّعال بني النظم؛ ولكنه مُيثل، من ناحية اأخرى، 

حتديا بالن�ضبة حلماية اخل�ضو�ضية.

تطورات تكنولوجي�ت املعلوم�ت والت�ش����ل نتيجة التغيريات الإجرائية—يف الت�ض������عينيات من القرن املا�ضي، خلل 

التخطيط للإجراءات املدنية اجلديدة يف فنلندا، كان ثمة اإدراك باأنَّ غالبية الق�ضايا �ضتكون ق�ضايا ب�ضيطة ل ن�زاع 

عليها ب�ضاأن مطالبات مالية اأو ا�ضرتداد ديون. واإذا كان الدعاء مو�ضع ن�زاع جاز للإجراءات اأن ت�ضتمر يف �ضكل جل�ضة 

مة كانت من الو�ضوح اإىل درجة تتيح اإ�ضدار حكم م�ضتعجل  ابتدائية، بيد اأنَّ اأغلبها مل يكن مو�ضع ن�زاع اأو اأنَّ الأدلة املقدَّ

ر اأن ت�ضمل هذه احلالة 90 يف املائة منها(. وبالتايل، كان من الوا�ضح  على اأ�ضا�ض الأدلة املكتوبة املتاحة )كان من املقدَّ

اأنَّ هذا احلجم الكبري من الق�ض������ايا ال�ض������ديدة التكرار مُيكن اأن يُدار ب�ضهولة با�ضتخدام نظام موؤمتت لإدارة الق�ضايا، 

واأن ي�ض������تفيد من هذا النظام. وقد لوحظ، خلل مرحلة التخطيط، اأنَّ نظم املعلومات اخلا�ض������ة بامل�ضارف والتجارة 

حتتوي اأ�ضا�ضا على نف�ض املعلومات التي تت�ضمنها البيانات اللزمة للمحاكم، وبالتايل اأمكن ا�ضتخدام هذه املعلومات، 

التي كانت متوافرة يف �ض������كل الكرتوين، يف نظام اإدارة الق�ضايا. بيد اأنَّ ا�ضتخدام اأداة موؤمتتة كان يعرت�ضه عقبتان يف 

الت�رصيعات، األ وهما: �رصورة وجود توقيع اأ�ضلي وتقدمي وثائق ورقية، وقد جرى التغلب على كلتيهما نتيجة لتغيريات 

ت�رصيعية. فقد تقرر، يف الإجراءات املدنية اجلديدة، تغيري القواعد ال�ض������ابقة بحيث مل يُعد من ال�رصوري للمدعي يف 

مطالبة مالية اأن يُقدم دليل خطيا )اأي ُم�ض������تند( اإىل املحكمة ما دام قد بنيَّ ذلك يف الطلب اخلطي. وهذا يعني اأنه 

مل يعد من ال�رصوري اإر�ض������ال الوثيقة الأ�ض������لية اإىل املحكمة، كما مل يعد من ال�رصوري توقيع الوثائق املُر�ضلة بالطريقة 

التقليدية. ومن ثم �ض������ار بالإمكان اإر�ض������ال الطلب اإىل املحكمة اإلكرتونيا عن طريق الفاك�ض اأو الربيد الإلكرتوين، وهو 

ما ا�ضتهل نظاما متعدد القنوات لإقامة الدعاوى اأمام املحاكم.
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وبف�ضل قاعدة الإجراءات املدنية اجلديدة، تعزز تطبيق تكنولوجيات املعلومات والت�ضال كما جرى تنفيذ تطبيقني. 

وكانت النقطة الأ�ضا�ض������ية هي اأنَّ الت�رصيعات اجلديدة �ض������محت با�ضتخدام البيانات الإلكرتونية على نطاق وا�ضع، وقد 

جرى الأخذ برباجميات جديدة فور تغيري القواعد، حيث ا�ض������تغل هذه الفر�ضة متاما نظام Tuomas، وهو نظام متني 

جديد لإدارة الق�ضايا، ونظام Santra، وهو نظام الكرتوين لنقل امللفات.

والآن، يُ�ض������تخدم نظام Tuomas، الذي كان ُم�ض������مما يف البداية للإجراءات امل�ضتعجلة، جلميع اأنواع الق�ضايا املدنية، 

وقد اأُدرجت يف النظام حوايل 200 وثيقة معيارية م�ض������تخدمة يف املحاكم. وهو يُ�ض������تخدم اأي�ض������ا لتبليغ نظام �ض������جل 

ال�ض������كان مبختلف البيانات املتعلقة بالطلق وح�ض������انة الأطفال وحالت التبني اإلكرتونيا، مما يوّفر 000 30 منوذج 

�ضنويا، ويزيح من على مركز �ضجل ال�ضكان عبء حتديث نظمه �ضنويا. وقد ن�ضاأ و�ضع اإيجابي مماثل فيما يتعلق ب�ضجل 

الإفل�ض الذي ت�ضتخدمه اأي�ضا �رصكات الئتمان. واأّدى حتديث املعلومات ذات ال�ضلة واإر�ضالها اإىل هذا ال�ضجل تلقائيا 

اإىل اإزالة حاجة املحاكم املرهقة لتوفري هذه املعلومات عن طريق الهاتف.

ويف الوقت الراهن، هناك عدد من التكنولوجيات التي مُيكنها دعم جمالت خمتلفة من عمل املحاكم. فمن ناحية، 

ا�ض������تُخدمت هذه التكنولوجيات من اأجل اأمتتة املهام الإدارية )تعّقب الق�ضايا ونظم اإدارة الق�ضايا واأمتتة الأعمال 

مت تكنولوجيات املعلومات والت�ض������ال من اأجل دعم عمل الق�ض������اة، ول �ضيما  املكاتبية(. ومن ناحية اأخرى، �ُض������مِّ

عملية اتخاذهم للقرارات الق�ض������ائية، وتوفري اإمكانية الو�ض������ول اإىل النظم الأ�ضا�ضية واللوائح وال�ضوابق الق�ضائية 

للمحامني واملواطنني من اأجل زيادة �ض������فافية قرارات املحاكم واإتاحة الو�ض������ول اإىل املعلومات القانونية الرئي�ض������ية 

 
)41(

)املعلوماتية القانونية(.

ويف عه������د اأق������رب، اأُمكن ملحظة تقارب بني هذه املجالت املختلفة نحو "نظم �ض������املة لإدارة الق�ض������ايا" توؤمتت 

امله������ام الإدارية وتدعم عملية اتخاذ الق�ض������اة للقرارات وتن�رص الأحكام على �ض������بكة الويب. ويتمثل اآخر التحديات 

التكنولوجية واأكرثها طموحا وخطرا التي يواجهها العديد من نظم العدالة يف تبادل البيانات الإلكرتونية الق�ضائية 

)42(
بني خمتلف الهيئات اأو بني املحاكم والأطراف )وهو ما ي�ضمى عادة بالعدالة الإلكرتونية اأو القيد الإلكرتوين(.

وتكنولوجيات قاعات اجلل�ضات هي جمال اآخر زاخر بالتطبيقات اجلديرة بالذكر مثل ا�ضتخدام الطباعة املحو�ضبة 

على الآلة الكاتبة اأو الت�ض������جيلت ال�ضوتية والفيديوية لت�ض������جيل املحا�رص. كذلك ا�ضتُخدمت املوؤمترات الفيديوية 

 واأخريا، ينبغي ملحظة اأنَّ تكنولوجيات املعلومات والت�ضال 
)43(

بنجاح للإدلء بال�ضهادات الفيديوية يف عّدة بلدان.

)44(
دعمت اإدارة املحلفني بدرجة كبرية.

د وُمكلف  تطّور التكنولوجيا—اإنَّ التحّول من نظام معلومات ورقي اإىل نظام معلومات اإلكرتوين متاما هو اأمر ُمعقَّ

لة. ويُن�ضح امل�ضوؤولون الق�ضائيون الذين يُفكرون  ويتطلب التزاما را�ض������خا وا�ضتثمارا طويل الأجل من الهيئات املَُموِّ
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يف اإجراء هذا التحول بعمل حتليل دقيق جلدواه ولفائدته مقارنة بتكلفته مب�ضاعدة وتوجيه من اخلرباء الق�ضائيني 

والفنيني والإداريني. والتحول من نظام حملي لتعّقب الق�ض������ايا اإىل العدالة الإلكرتونية ينطوي على زيادة حادة يف 

التعقيد من النواحي القانونية والتكنولوجية والإدارية واملوؤ�ض�ضية. وبالتايل، ينبغي اأن يكون التطور م�ضتندا اإىل نهج 

تدريج������ي ينط������وي على عدد من املراحل املتعاقبة التي يتعنّي اختب������ار كل منها واإدماجها يف بيئة عمل املحاكم قبل 

النتقال اإىل املرحلة التالية.  

ولدى تطوير تكنولوجيات املعلومات والت�ضال، ينبغي مراعاة عدد من امل�ضاكل امل�ضرتكة التي توؤثر يف هذا التطوير. 

)45(
دت البحوث ما يلي: وعلى وجه اخل�ضو�ض، حدَّ

  التوافق املحدود بني تعقيد القوانني الإجرائية والقيود التكنولوجية. فت�ضميم نظم املعلومات الق�ضائية 

هو دائما حتٍد يتطلب تب�ضيطا معياريا ولي�ض جمرد تغيريات تكنولوجية وتنظيمية.

مي اخلدمات والتكنولوجيا اإىل املعرفة الدقيقة لل�ضمات اخلا�ضة لعمليات العدالة.   افتقار مقدِّ

  من الع�ض������ري اإدماج اأعداد كبرية من امل�ض������اريع ال�ض������غرية النطاق—وبالعك�ض—من الع�ضري اإعداد واإدارة 

امل�ضاريع الكبرية جداً. 

مي التكنولوجيا    ال�ضعوبات التي تواجه قادة املحاكم والقادة الق�ضائيني يف اإدارة امل�ضاريع والت�ضال مبقدِّ

واخلدمات، وقلة خربتهم يف هذا ال�ضدد.

  النحياز �ض������د البتكارات التكنولوجية بني املهنيني القانونيني: ففي بع�ض الأحيان ا�ض������تخدم الق�ض������اة 

ا�ضتقللهم ملقاومة اعتماد البتكارات التكنولوجية.

  عدم وجود القيادة الق�ض������ائية القوية على اأعلى امل�ض������تويات اللزمة لدعم وتاأييد امل�رصوع والتقليل اإىل 

اأدنى حد من نفوذ من قد ي�ضعون اإىل مقاومة اعتماد البتكارات التكنولوجية اأو حتى �رصف النظر عنه.

وت�ض������مل الأ�ض������ئلة الرئي�ضية التي يتعنّي الت�ضدي لها لدى اإعداد نظم املعلومات، من هم الأ�ضخا�ض الذين يحتاجون 

املعلومات وما هو نوع املعلومات التي يحتاجونها ومتى يحتاجونها ولأيِّ الأغرا�ض. وامل�ضكلة هي اأنَّ الحتياجات من 

املعلومات تتطور مع مرور الزمن ب�ضبب الإ�ضلحات الإجرائية اأو زيادة الحتياجات من املعلومات الإدارية اأو تنفيذ 

اإدارة الق�ضايا، وهذه لي�ضت �ضوى بع�ض الأ�ضباب النمطية فح�ضب. وعلوة على ذلك، فاإنَّ الأدوات والتكنولوجيات 

املتاحة لإدارة املعلومات تتطور ب�رصعة: فمن امللفات والبطاقات الورقية، التي ا�ضتُحدثت لأغرا�ض حمددة، اإىل نظم 

معلومات اإلكرتونية ما فتئت تنت�رص على نحو متزايد يف كل مكان. وهكذا، رمبا اأمكن فهم ت�ض������ميم نظم معلومات 

املحاكم وتطويرها وتنفيذها فهما اأف�ضل كعملية مت�ضلة. 

وعل������ى الرغ������م من اأنَّ جهد الإع������داد الأويل يتطلب قدرا كبريا م������ن التمويل والدعم باملوارد م������ن اأجل التخطيط 

والت�ضميم والختبار والتنفيذ، فاإنَّ النجاح الطويل الأجل لهذا اجلهد يتطلب تخ�ضي�ض موارد ب�ضكل دائم لل�ضيانة 

املنتظمة وعمليات التحديث والإحلل الدوري للأجهزة والرباجميات. والتدريب الأويل وامل�ض������تمر هو م�ضاألة اأخرى 

ينبغي مراعاتها بعناية على ال�ض������واء لدى الأخذ بتطبيقات جديدة يف املحاكم ولدى تعيني ق�ض������اة وموظفني جدد. 

واأخريا ولي�ض اآخرا، يتعنّي اإيلء اهتمام خا�ض لنوعية البيانات املُدخلة يف النظام، حيث اإنَّ نوعيتها تكون يف بع�ض 

الأحيان �ض������يئة اإىل درجة تقّو�ض عمل النظام. فالعناية والت�ض������اق يف اإدخال البيانات، املدعومان باأدوات من قبيل 

قوامي�ض البيانات املتبادلة، �رصوريان لإن�ضاء قواعد بيانات موثوقة وفّعالة. وب�ضكل عام، ينبغي تكري�ض قدر متزايد 

من املوارد لهذه املهام. 
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الإط�ر 26- اقرتاح�ت ب�ش�أن ا�شرتاتيجية طويلة الأجل لتطوير تكنولوجي�ت املعلوم�ت والت�ش�ل 

تُن�ض������ح نظ������م املحاكم التي تنظر يف الأخذ ب������الأدوات الإلكرتونية يف نظم اإدارة املعلومات لديها باأن مت�ض������ي يف هذا 

الأمر بتاأنٍّ وعن ب�ض������رية. فاملرحلة الأولية ت�ض������مل ا�ض������تعرا�ض العملية التي يعمل مبقت�ضاها نظام معلومات الق�ضايا 

طة وظيفيا لكي تكون اأمتتتها اأي�رص. ويلي ذلك  اليدوي وا�ض������تهلل التغيريات املنا�ض������بة جلعل هذه العملية فّعالة وُمب�ضَّ

العمل مع اخلرباء الفنيني من اأجل ت�ضميم واختبار منوذج لتعّقب الق�ضايا تُدَخل فيه البيانات الإح�ضائية وغريها من 

البيانات التي تُدخل عادة يف �ضجلت ورقية متنوعة خا�ضة باملحاكم بدل من ذلك يف قاعدة بيانات متكاملة ووحيدة 

ملعلومات الق�ضايا. ومتى جرى ت�ضميم النظام واإقامته وتنقيحه، اأُمكن للوحدة الفنية امل�ضوؤولة عنه اأن ت�رصع يف اإ�ضافة 

ع من قدرته وجتعله اأكرث فائدة للم�ضتخدمني الداخليني واخلارجيني على ال�ضواء. حت�ضينات تو�ضِّ

ومتى جرى تنفيذ التعقُّب املوؤمتت للق�ضايا تنفيذا كامل، مُيكن للمحكمة اأن تنتقل اإىل املرحلة التالية يف جهود الأمتتة 

املتعددة املراحل والتي قد تتطلب اأمتتة اإدارة الق�ض������ايا. وهنا، يجري اإدخال فئات اإ�ضافية من معلومات الق�ضايا يف 

النظام من اأجل تزويد الق�ض������اة واملوظفني باملزيد من التفا�ض������يل ب�ضاأن �ضري الق�ضايا واإجراءاتها. وقد تتطلب املرحلة 

التالية م�ضح اأحكام املحكمة اإلكرتونيا واإدخالها يف قاعدة بيانات ح�ضنة التنظيم وقابلة للبحث. وقد يلي هذه املرحلة 

قيام موظفي املحكمة مب�ض������ح جميع وثائق كل ق�ض������ية اإلكرتونيا لإن�ض������اء ملفات اإلكرتونية للق�ضايا. ويجوز اأن ت�ضمل 

املرحلة التالية جتربة ت�ضليم الإعلنات اإلكرتونيا حيث تُر�ضل اإعلنات املحاكم بوا�ضطة الربيد الإلكرتوين اأو الر�ضائل 

الن�ض������ية، بدل من ت�ضليمها �ضخ�ض������يا بوا�ضطة حم�رصين اأو بالربيد امل�ضجل. وتبعا لل�رصعة التي يوّد بها نظام املحكمة 

امل�ضي قدما، مُيكن اإدماج بع�ض هذه املراحل معا. ويكمن �رص النجاح يف �ضمان اأن تكون كل مرحلة خُمططة وُم�ضممة 

بعناية واأن تكون م�ضادر التمويل احلكومي اللزمة لإكمال املرحلة قد ُخ�ض�ضت واأن يكون الق�ضاة واملوظفني قد تلقوا 

التوجيه والتدريب على النحو املنا�ضب.

8- ال�شتنت�ج�ت والتو�شي�ت

نتيجة للن�ض������اط الق�ض������ائي املتزايد يف خمتلف اأنحاء العامل واأفكار الإدارة العامة اجلديدة والقيود املفرو�ض������ة على 

امليزانية وتزايد اجلدل ب�ضاأن فعالية العدالة وكفاءتها، اكت�ضبت موا�ضيع اإدارة املحاكم والق�ضايا اأهمية متزايدة فيما 

يتعلق باتخاذ القرارات الق�ض������ائية. وقد اأثار ذلك حتديا للت�ض������ّور التقليدي لتنظيم اإجراءات املحاكم والإجراءات 

ل اإدارة الق�ض������ايا واملحاكم فيه مهامَّ قليلة الأهمية ي�ض������طلع بها كتبة دعما لأحكام  الق�ض������ائية عموما الذي تُ�ض������كِّ

الق�ضاة. ويتزايد دعم عدد من تقنيات اإدارة الق�ضايا لتوفري خدمات العدالة. فمنذ اإقامة الدعاوى وحتى الف�ضل 

فيها، ما فتئت تقنيات اإدارة الق�ضايا تُ�ضتخدم على نحو متزايد كاأدوات ا�ضرتاتيجية لتحقيق العدالة بفعالية وكفاءة 

واحرتام الأطر الزمنية القانونية، وكذلك جلمع واإتاحة املعلومات املتعلقة بالق�ض������ايا مل�ض������تخدمي املحاكم، ومن ثم 

حت�ضني �ضفافية عمليات املحاكم. واأخريا، فقد غريت اإدارة الق�ضايا دور املوظفني الإداريني والق�ضاة على ال�ضواء، 
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لأنَّ م�ضاركة الق�ضاة الن�ضيطة لزمة لإدارة اإجراءات املحكمة بفعالية.

ويف الوقت نف�ضه، تُتيح تكنولوجيات املعلومات والت�ضال للأجهزة الق�ضائية فر�ضا متعددة لإعادة ت�ضكيل وحت�ضني 

عمليات املحاكم والقيم الق�ض������ائية الرئي�ض������ية مثل ال�ض������فافية وامل�ض������اءلة وح�ضن التوقيت والو�ض������ول اإىل العدالة 

واملعلومات. بيد اأنَّ تكنولوجيات املعلومات والت�ض������ال لي�ض������ت طريقا خمت�رصا �ضهل. فهي مهّمة ع�ضرية ينبغي اأن 

ط لها بعناية واأن يعمل كبار القادة الق�ضائيني على اإدامتها يف الأجل البعيد. يُخطَّ
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وبالنظر اإىل ات�ضاع مدى التغيريات، فاإنَّ تنفيذ تكنولوجيات املعلومات والت�ضال وكذلك اإدارة الق�ضايا واملحاكم حمفوف 

باملخاطر وامل�ضاكل. بيد اأنها مُتثِّل حتديات ا�ضرتاتيجية يتعنّي على الأجهزة الق�ضائية التي تعمل جيِّدا اأن تواجهها بنجاح.

 مُيكن لنظم العدالة اأن تك�ضب ميزة مهّمة اإذا اعتمدت مبادئ وتقنيات اإدارة الق�ضايا واملحاكم.

 يتعنّي اأن تكون نظم املعلومات الق�ضائية )مثل جداول الدعاوى وامللفات ونظم تعقُّب الق�ضايا واإدارتها(:

)اأ(   جيِّدة التنظيم،

)ب( وموؤّمنة على نحو كاف من جانب م�ضوؤويل املحكمة،

)ج(  ومتاحة ملن يحق لهم ذلك،

)د(  وجتمع بيانات مت�ضقة وموّحدة وحمّدثة.

  ينبغي اأن تُتاح جلميع امل�ض������وؤولني الق�ضائيني اإمكانية الو�ضول ب�ضهولة اإىل الأحكام )ال�ضوابق الق�ضائية( 

ا يف ال�ضكل اليدوي اأو الإلكرتوين وذلك على امل�ضتويني الوطني والدويل على ال�ضواء. اإمَّ

  القواعد واملبادئ التوجيهية لإدارة الق�ض������ايا واملحاكم هي نف�ض������ها على ال�ضواء بالن�ضبة للنظم التقليدية 

واملعززة اإلكرتونيا.

 ميكن لنظم توزيع الق�ضايا اأن تكون:

)اأ(   ع�ضوائية اأو مدرو�ضة،

)ب( اأو موؤمتتة اأو ُمدارة بوا�ضطة م�ضغلني،

)ج(  اأو ر�ضمية اأو غري ر�ضمية، 

)د(  اأو جامدة اأو مرنة.

  يُن�ض������ح باعتماد نظام ع�ض������وائي لتوزيع الق�ضايا يف الأجهزة الق�ض������ائية التي تعاين من م�ضاكل الف�ضاد 

وتدين م�ضتوى ثقة اجلمهور.

  ي�ضاعد النظام املرن لتوزيع الق�ضايا املحاكم على التكّيف ب�ضكل اأف�ضل للتغرّيات غري املتوقعة التي تطراأ 

على عبء الق�ضايا.

  من املهم يف جميع الأحوال حتقيق درجة عالية من ال�ضفافية الداخلية واخلارجية يف توزيع الق�ضايا.

  ميكن اأن ي�ضاعد اإ�رصاك املحامني ورابطاتهم ومكاتب النيابة العامة يف ت�ضميم ور�ضد نظم توزيع الق�ضايا.

  ينبغي ت�ض������ميم ا�ض������رتاتيجيات ملواجهة التغرّيات غري املتوقعة يف عبء الق�ضايا )انظر يف تكوين كتائب 

طائرة اأو وليات ق�ضائية مرنة من حيث املناطق التي ت�ضملها(.

  ينبغي للمحاكم اأن تر�ض������د �ض������ري الدعاوى واأن ت�ضيطر عليه بن�ضاط، منذ اإقامتها وخلل املحاكمة وغري 

ذلك من الإجراءات الأولية وحتى اكتمال جميع اأعمال املحكمة اللحقة للف�ضل. 

������ن ال�ضتخدام الفّعال لتقنيات وممار�ضات اإدارة الق�ضايا من فعالية ا�ضتخدام موارد نظم العدالة،    يُح�ضِّ

وبالتايل يُقلل من تكاليف عمل العدالة. 

  ينبغي للق�ضاة وموظفي املحاكم اأن ي�ضطلعوا بدور ن�ضيط يف اإدارة �ضري الإجراءات الق�ضائية. 

  يتطل������ب اعتم������اد تقنيات اإدارة الق�ض������ايا بنجاح اإجراء تغيريات ع�ض������رية تتعلق بالهوية املهنية للق�ض������اة 

واملحامني، وبالتايل ا�ضرتاتيجيات جيِّدة ال�ضياغة لإدارة التغيري.

  تقت�ض������ي �ضيطرة املحاكم على الق�ض������ايا تنفيذ مبداأين اأ�ضا�ضيني: تدخل املحاكم املبكر و�ضيطرة املحاكم 

امل�ضتمرة على �ضري الق�ضايا.

  مُيكن لتكنولوجيات املعلومات والت�ض������ال اأن تدعم تقنيات نظم اإدارة الق�ض������ايا، بيد اأنَّ بالإمكان اأي�ضا 

ال�ضطلع باإدارة الق�ضايا باأدوات تقليدية بدرجة اأكرب.
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  ينبغ������ي للمحاكم اأن تنظر يف اعتماد نظم للإدارة املتمايزة للق�ض������ايا لكي يتوافر لديها عّدة م�ض������ارات 

اإجرائية ا�ضتنادا اإىل معايري مثل:

)اأ(   مقدار ما تتطلبه من اهتمام من الق�ضاة واملحامني، 

)ب( وقيمة الق�ضية،

)ج(  واخل�ضائ�ض املميزة للإجراء،

)د(  وامل�ضائل القانونية التي تنطوي عليها الق�ضية.

  لدى اعتماد نهج لإدارة الق�ض������ايا، ينبغي اأن يكون الق�ض������اة على ا�ض������تعداد لل�ض������طلع مبهام الرئا�ضة 

واتخاذ الإجراءات املنا�ضبة ل�ضمان ما يلي:

)اأ(   اأن يكون جميع الأطراف على ا�ضتعداد للم�ضي قدما،

ر، )ب( اأن تبداأ املحاكمة يف موعدها املقرَّ

)ج(  اأن تتاح جلميع الأطراف فر�ضة عادلة لتقدمي الأدلة،

)د(  اأن مت�ضي املحاكمة اإىل ختامها دون مقاطعة غري �رصورية.

  اإنَّ حتديد اأطر زمنية للإجراءات هو �رصط �رصوري لبدء قيا�ض ومقارنة التاأخري يف معاجلة الق�ضايا. 

  يتعنّي دعم نظم اإدارة الق�ضايا بربامج تدريبية جيِّدة الت�ضميم. 

  اإنَّ التعاون بني خمتلف الوكالت واأ�ضحاب امل�ضلحة مفيد لت�ضميم وتنفيذ اإدارة الق�ضايا لأنه:

)اأ(   ي�ضاعد على اإن�ضاء اللتزام بني جميع الأطراف الفاعلة الرئي�ضية،

)ب( يوجد بيئة �ضحيحة لو�ضع ال�ضيا�ضات البتكارية،

 )ج(  ي�ض������ري اإىل اأنَّ م�ض������وؤولية معاجلة الق�ضايا يف الوقت املنا�ض������ب ل تنطبق فقط على عمليات 

املحكمة واإمنا ت�ضمل اأي�ضا اأطرافا فاعلة اأخرى.

  توّفر التكنولوجيا فر�ض������ا لإعادة ت�ض������كيل وظيفة العدالة ل مُيكن ا�ض������تيعابها دون تغيريات معقدة على 

امل�ضتويات الإجرائية والتنظيمية والثقافية.

  ينطوي الأخذ بتكنولوجيات املعلومات والت�ضال على خطر املجازفة با�ضتثمارات كبرية لقاء اأثر �ضئيل.

  يُن�ض������ح امل�ضوؤولون الق�ضائيون الذين يُفكرون يف اإن�ض������اء برامج لتكنولوجيات املعلومات والت�ضال بعمل 

حتليل دقيق جلدواها ولفائدتها مقارنة بتكلفتها مب�ضاعدة اخلرباء.

  يتعنّي لنظم معلومات املحاكم اأن توّفر كميات كبرية من املعلومات ب�رصعة وبطريقة اقت�ض������ادية ملجموعة 

متنوعة من امل�ضتخدمني.

  يتعنّي اأن تظل املعلومات و�ضجلت املحاكم حُمّدثة ودقيقة وفورية و�ضهلة املنال.

  يتطلب تطوير تكنولوجيات املعلومات والت�ضال ما يلي:

)اأ(   هيكل �ضليم لإدارة تكنولوجيات املعلومات والت�ضال،

)ب( وبنية حتتية تكنولوجية متينة،

 )ج(  وتغيريات قانونية واإجرائية جيِّدة الرتكيز،

)د(  والتزام را�ضخ وا�ضتثمار طويل الأجل،

)ه�(    وقيادة ق�ضائية قوية،

)و(     و�ضيانة وحتديث واإحلل دوري للأجهزة والرباجميات،

)ز(     وتدريب اأويل وم�ضتمر،
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 )ح(      وتب�ض������يط معياري وكذلك تغيريات تنظيمية، وا�ض������تعرا�ض العملية التي يعمل نظام معلومات 

الق�ضايا مبوجبها،

)ط(    وعناية وات�ضاق يف اإدخال البيانات،

لة. )ي(     والتزام طويل الأجل من الهيئات املموِّ

  ينبغي التخطيط لتطورات تكنولوجيات املعلومات والت�ضال مع مراعاة الأخذ بنهج تدريجي ومت�ضل.
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الف�شل الرابع- الو�شول اإىل العدالة واخلدم�ت الق�نونية

مة 1- مقدِّ

َعى عليهم يف الإجراءات اجلنائية،  من امل�ض������لَّم به على نطاق وا�ض������ع اأنَّ احلق يف التمثيل القانوين، ل �ض������يما للمدَّ

هو عن�رص رئي�ض������ي من عنا�رص احلق يف املحاكمة العادلة. وال�ضمانات الت�رصيعية لهذا احلق موجودة يف ال�ضكوك 

الدولية حلقوق الإن�ض������ان مثلما هي موجودة يف الد�ضاتري والقوانني الوطنية. ورغم هذه ال�ضمانات، فما زال توفري 

املعون������ة القانونية والو�ض������ول اإىل العدال������ة للمحرومني يواجه عددا من العقبات التنظيمية والهيكلية، ل �ض������يما يف 

العديد من البلدان النامية.

وكثريا ما يكون الو�ضول اإىل العدالة بعيد املنال بالن�ضبة للمحرومني ب�ضبب التكلفة وامل�ضافة. ففي كثري من الأحيان 

ل تُت������اح معون������ة قانونية جمانية من الدولة، كم������ا اأنه ل يوجد يف الكثري من البلدان �ض������وى عدد قليل من املحامني 

املمار�ض������ني. وحتى عند وج������ود مكاتب وحمامني للمعونة القانونية، فاإنَّ الغالبي������ة العظمى منهم يوجدون غالبا يف 

العا�ضمة وغريها من املدن الرئي�ضية، ويف�ضلون يف كثري من الأحيان يف الو�ضول اإىل �ضكان املناطق الريفية. وعلوة 

على ذلك، يفتقد املواطنون الذين ي�ضكنون املناطق النائية املوارد اللزمة لل�ضفر اإىل مدينة للو�ضول اإىل املوؤ�ض�ضات 

القانونية والق�ض������ائية الر�ض������مية، كما اإنَّ عليهم حتمل تكاليف اأخرى مثل ر�ضوم اإقامة الدعوى املرتبطة با�ضتخدام 

نظام العدالة الر�ضمي. واإ�ضافة اإىل هذه العقبات، قد يختار املواطنون اأي�ضا عدم اللجوء اإىل نظام العدالة الر�ضمي 

لأنَّ املحاكم غري فّعالة اأو الإجراءات معقدة، مما يتطلب املثول عّدة مرات اأمام املحكمة لت�ضوية منازعات ب�ضيطة، 

اأو قد ينظر املواطنون بب�ض������اطة اإىل املحاكم باعتبارها فا�ض������دة اأو منحازة. وهكذا، فل�ضبب اأو لآخر، فاإنَّ قطاعات 

مهّمة من �ضكان البلدان النامية ل ت�ضتطيع اأو ل تريد ا�ضتخدام نظام املحاكم الر�ضمي لت�ضوية تظلّماتها. 

ويف الوقت نف�ض������ه، ففي حني اأنَّ الآليات التقليدية واملجتمعية لت�ض������وية املنازعات قد توّفر و�ض������ول للعدالة متاحا 

ب�ضهولة وبتكلفة معقولة، فاإنَّ موؤ�ض�ضات العدالة غري الر�ضمية هذه لي�ضت بل عيوب. فهي تن�زع اأحيانا اإىل ممار�ضة 

�ضغط ُمفرط لفر�ض حلول وّدية حتى يف الق�ضايا اجلنائية، كما اأنها تن�زع، ب�ضبب ما لها من روابط وثيقة باملجتمع، 

اإىل النحياز ل�ضالح الطرف الأقوى اجتماعيا واقت�ضاديا. 

ورغم كرثة امل�ض������اكل، فاإنَّ احللول متوافرة، مبا يف ذلك تدعيم نظم العدالة غري الر�ض������مية والتقليدية ومراكز حل 

املنازع������ات بالطرائق البديلة والأخذ باآليات ملحقة باملحاكم اأو مت�ض������لة بها حل������ل املنازعات بهذه الطرائق. ومن 

منظور م�ض������تخدم املحكمة، يعني الو�ضول اإىل العدالة اأي�ض������ا اإقامة العدل بلغة يفهمها املتقا�ضي، مبا يفر�ض على 

الدولة واجب توفري خدمات الرتجمة ال�ضفوية. وعلوة على ذلك، فبالنظر اإىل اأنَّ ت�ضّورات اجلمهور لنظام العدالة 

دة �ضلفا، اإىل حد كبري، على اأ�ضا�ض اخلربات ال�ضخ�ضية مل�ضتخدمي املحاكم، يتعنّي على املحاكم اأن تت�ضم مبزيد  حمدَّ

ه نحو الزبائن لي�ض فقط لتح�ض������ني الو�ض������ول اإىل نظام العدالة واإمنا اأي�ضا لتعزيز  من النفتاح وال�ض������فافية والتوجُّ
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�ضورة اجلهاز الق�ضائي وفعاليته على ال�ضواء.

وي�ض������مل الو�ض������ول الفّعال اإىل العدالة اأي�ض������ا الو�ض������ول اإىل اخلدمات القانونية، وهو ما ي�ض������تدعي تركيز املعنيني 

بالإ�ض������لح على جهود من قبيل �ض������مان توفري املعونة القانونية يف الق�ض������ايا اجلنائية واملدنية والإدارية واجلهود 

59

بيد اأنَّ من املهم تذكر اأنَّ اآراء من ل توجد لديهم خربة �ضخ�ضية مبا�رصة بنظام املحاكم تت�ضّكل بفعل عوامل خارجية، مثل تقارير 
 )47(

و�ضائط الإعلم اأو املناق�ضات ال�ضيا�ضية اأو احلديث مع الأقارب والأ�ضدقاء ممن لديهم هذه اخلربة ال�ضخ�ضية.



 وت�ضطلع 
)48(

الرامي������ة اإىل توفري امل�ضاعدة القانونية املجانية والعيادات القانونية اجلامعية والربامج �ضبه القانونية.

هذه االآليات بدور حا�ضم يف �ضمان الو�ضول اإىل العدالة—اأي اإمكانية التما�س االنت�ضاف واحل�ضول عليه من خالل 

)49(—جلميع املواطنني، ال �ضيما 
موؤ�ض�ضات العدالة الر�ضمية وغري الر�ضمية على ال�ضواء، وفقا ملعايري حقوق االإن�ضان

الفئات الفقرية واملحرومة.

نظم العدالة التقليدية وغري الر�سمية  -2

تُ�ضتخدم االآليات التقليدية حلل املنازعات ب�ضكل �ضائع على امل�ضتوى املحلي يف خمتلف اأنحاء العامل النامي. وجغرافيا، 

زة اأ�ضا�ضا يف اأفريقيا وال�رشق االأو�ضط و�رشق اآ�ضيا وجنوبها ومنطقة املحيط  يبدو اأنَّ نظم العدالة التقليدية هذه ُمركَّ

اله������ادئ واأمري������كا اجلنوبية؛ ويف العديد من بلدان هذه املناطق حتّل نظ������م العدالة التقليدية ن�ضبة ت�ضل اإىل 80 اأو 

 ويف بع�س االأحيان، تك������ون نظم العدالة التقليدية هي ال�ضبيل الوحيد املتاح 
)50(

90 يف املائ������ة من جميع املنازعات.

حلل املنازعات، ال �ضيما يف العديد من املجتمعات اأو البلدان اخلارجة من �رشاعات والتي ت�ضم جمموعات �ضكانية 

ريفية كبرية، وهو االأمر الذي قد يجعل االإ�ضالحات التي تُركز على اجلهاز الق�ضائي الر�ضمي اأقل اأهمية، يف االأجل 

القري������ب، من الت�ض������دي للحاجة العاجلة اإىل اإتاحة الو�ضول اإىل عدالة نزيهة وفّعالة. ويف �ضياقات اأخرى، تُ�ضتخدم 

النظ������م غري الر�ضمية والتقليدية باالق������ران باالآليات الر�ضمية حلل املنازعات، ولي�س بدال منها، وذلك غالبا ك�رشط 

 
)51(

التخاذ اإجراء يف املحاكم الر�ضمية.

ويوح������ي انت�ضار اآلي������ات العدالة التقليدية باأنَّ نظم العدالة التقليدية توّفر، مقارن������ة باالأجهزة الق�ضائية التقليدية، 

فوائ������د متنوع������ة كثريا ما جتعلها اأكرث جاذبية للمجتمعات املحلية. وعلى وجه اخل�ضو�س فاإنَّ هذه النظم: )اأ( اأي�رش 

ا�ضتخدام������ا من الناحيتني املادية واملالي������ة من املحاكم الر�ضمية التي تبُعد عن املناط������ق املحلية؛ و)ب( ت�ضمح بحل 

املنازع������ات يف مرحل������ة مبكرة قبل اأن تتحول اإىل �رشاعات كبرية؛ و)ج( كث������ريا ما تكون م�ضتندة اإىل العادات املحلية 

املاألوف������ة وت�ضتخدم اللغ������ة املحلية؛ و)د( تعتمد على اأح������كام يُ�ضدرها اأفراد موثوق بهم م������ن داخل املجتمع، وهي 

اأح������كام تُركز على اإيجاد ت�ضوية وتوافق يف االآراء بني اخل�ضوم ب������دال من توقيع العقوبات؛ و)ه�( تتجنب الكثري من 

التعقي������دات االإجرائية والر�ضمي������ات التي يت�ضم بها نظام العدالة الر�ضمي. وع������الوة على ذلك، فاإنَّ حماولة حتويل 

املنازعات املحلية العديدة اإىل نظم حماكم نا�ضئة اأو مثقلة بالعمل اأو قليلة املوارد قد يوؤدي اإىل تراكم الق�ضايا واإىل 

تاأخ������ري يُعرقل من تعزيز العدالة. وُيكن لنظم العدالة التقليدية بدورها اأن تُ�ضاعد، حيثما تُتاح، على توفري موارد 

امليزاني������ة واإزالة احتقان اجله������از الق�ضائي الر�ضمي عن طريق الت�ضدي للمنازعات املدنية الب�ضيطة واجلرائم غري 

اخلطرية. وبالفعل، فاإنَّ القواعد االإجرائية الر�ضمية يف عدد من البلدان ت�ضرط قيمة نقدية دنيا للمطالبات املدنية 

ل النظم التقليدية حلل  اأو عقوبات دنيا على اجلرائم التي ُيكن للمحاكم العادية نظرها. واأخريا، فكثريا ما تُف�ضَّ

املنازعات على املحاكم الر�ضمية بب�ضاطة نتيجة لفقد الثقة يف العملية القانونية الر�ضمية ب�ضكل عام بني قطاعات 

60  دليل مرجعي ب�ضاأن تدعيم نزاهة الق�ضاء وقدرته

يف حني اأنَّ هذه اجلهود لي�ضت مت�ضلة مبا�رشة باالإ�ضالح الق�ضائي، فاإنَّ املحاكم �ضتكون بال �ضك من امل�ضتفيدين منها يف نهاية 
 )48(

املط������اف، حي������ث �ضيكون املتقا�ضون الذين يثلون اأمامه������ا على دراية اأف�ضل بحقوقهم و�ضبل انت�ضافه������م القانونية، مما �ضيوؤدي اإىل زيادة 

الفعالية الق�ضائية وحت�ضني ت�ضّور اجلمهور لن�زاهة نظام املحاكم.

 Programming for Justice: Access for All, A Practitioner's Guide to a Human Rights-Based ،برنام������ج االأمم املتح������دة االإمنائ������ي
 )49(

.Approach to Access to Justice 5 (2005)

.Doing Justice: How Informal Justice Systems Can Contribute 5, 15 (2006) ،برنامج االأمم املتحدة االإمنائي
 )50(

يف االإم������ارات العربية املتحدة، على �ضبيل املثال، يتعنّي على جميع اخل�ضوم تقريبا يف غري الق�ضايا املدنية التي ت�ضمل االأ�رشة، 
 )51(

د هذه  اإاّل اإذا كانت احلكومة طرفا فيها، اأن يعر�ضوا منازعاتهم على جلنة التوفيق وامل�ضاحلة املحلية قبل قيد الدعوى يف حمكمة. وحُتدِّ

اللجان، التي ت�ضم قا�ضيا واثنني من �ضيوخ القبائل، موعدا لعقد جل�ضة و�ضاطة مع اخل�ضوم يف حماولة لت�ضوية الن�زاع وجتنب احلاجة اإىل 

اللج������وء اإىل حمكم������ة ر�ضمية. واالعتماد على �ضيوخ القبائل هو امتداد لتقليد قدمي وحمرم يف املجتمعات العربية يتمثل يف ال�ضعي اأوالً اإىل 

ت�ضوي������ة املنازعات من خالل اإج������راءات و�ضاطة غري ر�ضمية م�ضممة مل�ضاعدة االأطراف على التو�ضل اإىل اتفاق ت�ضوية. وال يُ�ضمح للخ�ضوم 

بقيد الدعوى يف املحكمة اإاّل اإذا ف�ضلت جهود الو�ضاطة. وي�ضمح القانون للخ�ضوم بطلب اإعفائهم من �رشط الو�ضاطة اإذا قرروا اأنَّ الق�ضية 

غري منا�ضبة للو�ضاطة. ويوجد ن�س م�ضابه يف اململكة العربية ال�ضعودية. 



كبرية من ال�ض������كان، وهو ما قد يرجع اإىل عدم فهم الإجراءات القانونية املعقدة والإح�ضا�ض بف�ضاد الق�ضاء وحتيزه 

�ضد الفقراء والأقليات والعتقاد باأنَّ اجلهاز الق�ضائي الر�ضمي ل يخدم �ضوى م�ضالح الأغنياء. 

وعلى الرغم من اأنَّ اآليات حل املنازعات التقليدية وغري الر�ض������مية مفيدة لإقامة العدل على نطاق اأو�ضع، فاإنَّ هذه 

النظ������م لي�ض������ت خالية من العيوب. والواق������ع اأنها تعاين اأحيانا من نف�ض جوانب ال�ض������عف التي تعاين منها اجلهات 

الر�ض������مية املناظرة لها، مبا يف ذلك انعدام اآليات امل�ض������اءلة وما ينجم عن ذلك من ف�ضاد وحتّيز وحم�ضوبية وحماباة 

للأقارب؛ وتدين اأو انعدام اإدراك اجلمهور لإجراءاتها؛ و�ضوء تدريب ق�ضاة النظم التقليدية؛ والتاأخري من اآن لآخر. 

�ض������ة اأي�ض������ا مل�ض������اكل مهّمة اأخرى، مثل قلّة احل�ضا�ض������ية، والتمييز على اأ�ضا�ض اجلن�ض  ونظم العدالة التقليدية معرَّ

والطبقة، وما يرتتب على ذلك من معاملة غري من�ض������فة للن�ض������اء والفقراء؛ وتوقيع عقوبات تنتهك املعايري الدولية 

حلقوق الإن�ض������ان والأحكام القانونية الر�ض������مية للبلد. واأخريا، فنظرا لأنَّ الولية الق�ضائية للمحافل غري الر�ضمية 

 غالب������ا م������ا تكون حمدودة يف طبيعتها، فاإنها غري منا�ض������بة ملعاجل������ة منازعات معّينة حتت������اج اإىل الإنفاذ من خلل 

قنوات ر�ضمية. 

ومن الأهمية مبكان، يف �ضوء جوانب الق�ضور املمكنة هذه، اأن تُ�ضتكمل اأيُّ جهود ترمي اإىل تدعيم ن�زاهة الق�ضاء 

وقدرته بتدابري مناظرة ت�ضمل نظام العدالة التقليدي وغري الر�ضمي. وقد رّكزت التدخلت الناجحة الأخرية التي 

ا�ض������تهدفت تدعيم نظم العدالة غري الر�ض������مية يف اأنحاء خمتلفة من العامل على م�ض������ائل من قبيل التدعيم املوؤ�ض�ضي 

واإذكاء الوعي والتوعية بالق�ض������ايا اجلن�ض������انية وتعزيز امل�ضاءلة، ولو اأنَّ تلك لي�ض������ت قائمة ح�رصية بجميع النقاط 

التي مُيكن ا�ض������تهلل هذا الإ�ض������لح اعتبارا منه������ا. وقد اأظهرت اجلهود الرامية اإىل تدعي������م ن�زاهة نظم العدالة 

التقليدية وقدرتها فعالية خا�ض������ة يف البلدان التي تت�ض������م ببيئات �ضيا�ض������ية مثرية للتحديات اأو بعدم دعم اجلهات 

  وكذلك يف البيئات اخلارجة من �رصاعات. وتوحي الدرو�ض امل�ضتفادة من هذه 
)52(

املعنية احلكومية للإ�ض������لحات،

اجلهود باأنَّ هذه الإ�ض������لحات رمبا كانت اأي�رص من حيث ا�ضتهللها اأو اإدامتها، واأنها قد توؤدي اإىل املزيد من الآثار 

القابلة للتحديد الكمي يف الأجل القريب. واملثال احلديث التايل امل�ض������تمد من غواتيمال ُمفعم باملعلومات ب�ض������كل 

خا�ض يف هذا ال�ضياق.

الإط�ر 27- املراكز املجتمعية حلل املن�زع�ت ب�لطرائق البديلة يف غواتيم�ل

بعد انتهاء احلرب الأهلية يف غواتيمال يف عام 1996، �ض������عى البلد اإىل تعزيز ثقة اجلمهور يف النظام الق�ض������ائي عن 

طريق تنفيذ برامج اأخذت يف العتبار قيم واأهداف خمتلف املجموعات العرقية والثقافية يف البلد. وقد ا�ضتهدف اأحد 

اجلهود تدعيم مراكز العدالة يف خمتلف اأنحاء البلد من اأجل امل�ضاعدة على اإعمال نظام العدالة على امل�ضتوى املحلي. 

وكانت مراكز العدالة قد عملت منذ اإن�ض������ائها يف عام 1999 كاأداة �ض������احلة لإعادة �ض������يادة القان������ون اإىل البلد. وقد 

رّك������زت مراكز العدالة الأوىل على تنفيذ نظم تعّقب الق�ض������ايا والتدريب والتنظيم الإداري. وفيما بعد تو�ض������عت هذه 

اجله������ود بهدف زي������ادة العتماد على القانون العريف وتقنيات حل املنازعات غري الر�ض������مية. ومنذ عام 2001، قامت 

الأمانة التنفيذية املعنية بتن�ض������يق قطاع العدالة باإن�ضاء 16 مركزا جمتمعيا حلل املنازعات بالطرائق البديلة يف ثماين 

مقاطعات من اأجل تعزيز وزيادة ا�ضتخدام طرائق حل املنازعات ال�ضائدة بني ال�ضكان الأ�ضليني. ويف حني اأنَّ امل�ضاركة 

يف الربنامج طوعية، فاإنَّ هذه املراكز تي�رّص الو�ض������اطة وت�ض������جعها يف جمموعة متنوعة من الق�ضايا التي ت�ضمل م�ضائل 

جنائية ومدنية واأ�رصية وعّمالية، وتوّفر اإمكانية الو�ض������ول احلر اإىل العدالة للن�ضاء والأطفال وال�ضكان الأ�ضليني ل�ضبع 

جمموعات خمتلفة لغويا وعرقيا. وبالنظر اإىل الأنواع املختلفة من ال�رصاعات والأ�ضاليب العرفية حلل املنازعات داخل 

61 الف�ضل الرابع- الو�ضول اإىل العدالة واخلدمات القانونية 

ي�ضمل بع�ض الأمثلة الأكرث جناحا للربجمة املتعلقة بنظم العدالة غري الر�ضمية نظام العدالة املعروف با�ضم بارانغاي يف الفلبني 
 )52(

وتغيري املنظمات غري احلكومية لنظم �ضالي�ض ال�ضائدة بني ال�ضكان الأ�ضليني يف بنغلدي�ض. ويف حني اأنَّ اجلهود التي تبذلها املنظمات غري 

احلكومية تكون على الأرجح مثمرة يف البلدان التي ت�ض������م جمموعة ن�ض������طة من هذه املنظمات، فاإنَّ جناحها مُيكن اأن ي�ض������اعد على توليد 

الزخم اللزم للإجراءات التي �ض������تتخذها احلكومة يف امل�ض������تقبل. فعلى �ضبيل املثال، ي�ضمل برنامج العمل من اأجل الإ�ضلح الق�ضائي يف 

الفلبني الآن التدعيم املوؤ�ض�ضي لنظام بارانغاي كاأحد عنا�رصه ال�ضتة. 



ول ت�سمل الأ�ساليب غري الر�سمية حلل املنازعات بال�رضورة اآليات تقليدية اأو جمتمعية امل�ستوى. فالعمليات الر�سمية 

اأو الت������ي تُ�رضح به������ا الدولة حلل املنازعات بالطرائق البديلة، والتي تُن�سئها احلكومة وميكن اأن تنت�سب اإىل املحاكم 

لة فّعالة )ولكن لي�س بديلة( لإجراءات املحاكم   مُيك������ن اأن تكون عنا�رض مكمِّ
)53(

اأو اإىل الكيان������ات احلكومية الأخرى،

الر�سمي������ة. وكما يف حال������ة نظم العدالة التقليدية الت������ي نوق�ست يف جزء �سابق من هذا الق�س������م، تعاين اآليات حل 

املنازع������ات بالطرائ������ق البديلة من عدد من امل�ساكل، مث������ل عدم القدرة على التنبوؤ بقراراته������ا يف كثري من الأحيان 

ميها للحياد وعدم وجود مبادئ توجيهية اإجرائية ومعاي������ري �سلوك وا�سحة للمحّكمني و�سعوبة اإنفاذ  وافتق������ار حمكِّ

قراراتها. ومع ذلك فهذه الآليات اأكرث فعالية من حيث الوقت والتكلفة مقارنة بعمليات التقا�سي الر�سمي كما اأنها 

ع كل مركز عدالة عل������ى اإن�ساء منوذج على غرار املراكز املجتمعية حلل املنازعات  خمتل������ف مقاطعات غواتيمال، يُ�سجَّ

د الهوية الثقافية الفريدة للمجتمع املحلي الذي يخدمه. بيد اأنَّ امل�ساءلة م�سمونة من خالل  بالطرائ������ق البديلة يُج�سِّ

تقاري������ر منتظمة تُقدم اإىل الأمانة، الت������ي تقوم اأي�سا بزيارات تقييمية لكل مركز من املراكز املجتمعية حلل املنازعات 

بالطرائق البديلة. 

ول�سم������ان جن������اح الربنامج، ا�سطلع القائم������ون على تنفيذه مبب������ادرات ت�ستهدف زيادة قبول املراك������ز املجتمعية حلل 

املنازع������ات بالطرائ������ق البديلة يف املجتمعات املحلية وم������ن جانب القيادة ال�سيا�سية. وبالإ�ساف������ة اإىل القيام بحمالت 

اإعالمي������ة �ساملة من اأجل اإذكاء وعي املجتمع، �سجع القائمون بتنظيم ه������ذه املراكز امل�ساركة املجتمعية يف تخطيطها 

ودّرب������وا الق������ادة املحليني على ما تقدمه من خدمات واأتاحوا لأفراد املجتم������ع امل�ساركة يف اختيار و�سطائها. وقد اأّدى 

هذا اإىل م�ساركة ال�سلطات واملوؤ�س�سات املحلية بدرجة اأكرب يف حل الق�سايا واإحالتها. واأن�ساأ و�سطاء هذه املراكز، عن 

طريق اإقامة ال�سبكات مع جمموعات و�ساطة جمتمعية اأخرى، خطوطا حيوية لالت�سال وتبادل املعلومات مع الو�سطاء 

املحلي������ني، واأ�رضكوهم يف برامج تدريبيه م�سرتكة. وقام املن�سق������ون الإقليميون الذين ير�سدون خدمات املراكز بتو�سيع 

ه������ذه ال�سبكة للم�ساعدة على اإدماج خدمات الو�ساطة املحلية. ونتيجة لذلك، �سّم م�سوؤولون ومديرون من جمموعات 

و�ساط������ة اأخرى جهودهم اإىل جهود و�سطاء املراكز من اأجل اإن�ساء جمل�س اإدارة لو�سطاء املنطقة وتعزيز اإ�سفاء ال�سفة 

املوؤ�س�سية يف نهاية املطاف على املراكز املجتمعية حلل املنازعات بالطرائق البديلة يف خمتلف اأنحاء البلد.

ويف الوقت الراهن، توجد هذه املراكز يف 12 قرية وبلدية واحدة، وتُغطي 178 جمتمعا حمليا وتفيد اأكرث من 000 100 

�سخ�س. ومتكنت من حل املنازعات بالتفاق بني الأطراف يف حوايل 80 يف املائة من جميع الق�سايا التي تناولتها، كما 

 وقد اأثبتت هذه املراكز اأي�سا قدرتها على ال�ستدامة، 
)اأ(
اأنَّ ن�سب������ة قدرها 80 يف املائة من هذه التفاقات مت اإنفاذها.

 
)ب(

حيث ما زال اأغلبها يعمل حتى بعد انتهاء التمويل الأجنبي للربنامج.

 )تابع( الإطار 27-
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ت�سمل النماذج الر�سمية الأ�سا�سية حلل املنازعات بالطرق البديلة التفاو�س والتوفيق والو�ساطة والتحكيم. ويُ�سري حل املنازعات 
 )53(

بالط������رق البديل������ة املت�س������ل باملحاكم اأو امللحق باملحاك������م اإىل عمليات حل املنازعات بالط������رق البديلة التي ترتبط ر�سمي������ا بنظام العدالة 

احلكومي؛ ويُ�رضَّح باأن�سطة هذه الطرق من احلل اأو تُتاح اأو تُ�ستخدم اأو توجد يف نظام املحاكم اأو يُحال اإليها من هذا النظام. وي�سمل هذا 

امل�سطل������ح الربامج امل�ستندة اإىل املحاكم واإحالت املحاكم اإىل اخلدم������ات اخلا�سة حلل املنازعات بالطرق البديلة. ومُيكن اإنفاذ القرارات 

الت������ي ت�سدر من اآليات حل املنازعات بالط������رق البديلة املرتبطة باملحاكم كما لو كانت اأوامر من املحاكم. ويف اأحد الأ�سكال الأكرث �سيوعا 

������م اأو اأكرث، وهم عادة من املحامني، حكما  حل������ل املنازعات بالطرق البديل������ة املرتبط باملحاكم، وهو التحكيم امللحق باملحاكم، يُ�سدر حُمكِّ

م �سوى امل�سائل القانونية مو�سع الن�زاع  مو�سوعي������ا غري ملزم بعد جل�سة عاجلة يواجه فيها اخل�سوم بع�سهم بع�سا. ول يتناول قرار املحكِّ

ويُطبِّق املعايري القانونية. ومُيكن لأيِّ الطرفني رف�س احلكم غري املُلزم واللجوء اإىل املحكمة؛ وقد تُفر�س عقوبات مالية اإذا ف�سل الطاعن 

 United States Agency for International Development, Alternative Dispute Resolution يف حت�س������ني موقف������ه يف املحكم������ة. انظ������ر

 .Practitioners’ Guide, appendix A at 2-3 (March 1998)

.Checchi & Co. Consulting, Inc., Guatemala Justice Program 1999-2004: Final Report 29-31 (2004) )اأ(

نتيجة لنجاح منوذج مراكز العدالة يف غواتيمال اأدرجت وكالة الوليات املتحدة للتنمية الدولية هذا املفهوم يف برناجمها 
)ب( 

اخلا�س ب�سيادة القانون واإ�سالح العدالة يف بلدان املنطقة الأخرى، مثل كولومبيا وال�سلفادور وبوليفيا.



 وهي يف العادة اأقل رهبة 
)54(

ا�ض������تُخدمت كا�ض������رتاتيجية فّعالة لتقلي�ض عبء العمل املرتاكم يف عدد من ال�ضياقات.

للجمهور من املحاكم الر�ض������مية كما اأنها قد تتمتع بقدر اأكرب من ثقة اجلمهور واحرتامه. وهي تُتيح اأي�ض������ا و�ضول 

اأي�رص اإىل العدالة للفئات املحرومة، حيث ت�ضمح لهم بتجنب القنوات الر�ضمية غري الفّعالة والتي فقدت م�ضداقيتها. 

)اأ(
الإط�ر 28- الو�ش�طة امللحقة ب�ملح�كم يف جنوب املحيط اله�دئ

قب������ل ا�ض������تعمار اأغلب منطقة جن������وب املحيط الهادئ، كانت جمي������ع املنازعات حُتل با�ض������تخدام جمموعة متنوعة من 

التقنيات والآليات غري الر�ض������مية. وبعد ال�ض������تعمار والأخذ بنظم العدالة الر�ض������مية، ظهر العديد من النظم املوازية 

حلل املنازعات. وما زال النظامان �ضائدين على نطاق وا�ضع ويت�ضمنان عنا�رص اإيجابية و�ضلبية فيما يتعلق بقدرتهما 

على اإتاحة الو�ض������ول اإىل العدالة. وتُ�ض������لِّم املحاكم الر�ض������مية يف جنوب املحيط الهادئ باأنَّ نظمها، مقارنة بنظرياتها 

غري الر�ضمية، ُمكلّفة وبطيئة. وهي تعرتف اأي�ضا باأنَّ اإجراءاتها جامدة ومعقدة وبعيدة جداً عن مرونة التقنيات غري 

الر�ضمية املاألوفة لها تقليديا. ويف الوقت نف�ضه، تُدرك حماكم جنوب املحيط الهادئ اأنَّ النظام الر�ضمي را�ضخ اإىل حد 

بعيد، واإن يكن يف الثقافة القانونية احلديثة فقط، واأنه باق ل حمالة.

وهكذا، ففي حماولة ل�ض������د الفج������وة بني التقاليد واحلداثة ومن اأجل جعل عمليات العدالة الر�ض������مية ماألوفة، قامت 

ع������ّدة حماك������م يف خمتلف اأنحاء املنطقة، اأو هي تقوم حاليا، بتنفيذ نظم للو�ض������اطة امللحق������ة باملحاكم. وتُتيح املحاكم 

العليا لتونغا و�ضاموا وكو�رصا يف وليات ميكرونيزيا املتحدة الو�ضاطة امللحقة باملحاكم كبديل للتقا�ضي، يف حني تقوم 

املحكمة العليا جلزر �ض������ليمان واملحكمة العلي������ا والوطنية لبابوا غينيا اجلديدة واملحكمت������ان العلييان لفانواتو وجزر 

مار�ضال باإ�ضفاء ال�ضفة الر�ضمية على نظمها. 

ويف الوليات الق�ض������ائية الثلث التي نفذت نظما ر�ض������مية للو�ض������اطة، ت�ض������مل العملية ما يلي: و�ضع قواعد املحكمة 

واأوامر املحكمة والنظم والعمليات الإدارية؛ و�ض������مان خم�ض�ض������ات كافية يف امليزانية؛ واختيار الأ�ض������خا�ض املنا�ضبني 

وتدريبه������م على مهارات وعمليات الو�ض������اطة احلديثة طبقا ملعايري معتمدة ومع������رتف بها دوليا؛ واإذكاء وعي اجلمهور 

وفهمه؛ وال�ض������طلع مب�رصوع رائد وتقييمه. وتُن�ض������ئ الت�رصيعات وقواعد املحكم������ة واأوامرها ما يلي: عملية الإحالة 

ومتى مُيكن اإحالة م�ض������األة خلل العملية الق�ضائية؛ واأنواع الق�ضايا التي مُيكن اإحالتها؛ والتكاليف؛ ومن الذي مُيكنه 

الو�ض������اطة؛ والطبيعة غري املُِخلَّة للو�ضاطة؛ وا�ض������رتاطات ال�رصية؛ وح�ضانة الو�ضطاء؛ وطريقة جمع البيانات؛ وطريقة 

اإلزام الت�ض������ويات للأطراف وكيف ت�ضتمر العملية الق�ض������ائية اأو تنتهي تبعا لنتيجة كل و�ضاطة. وهناك اأي�ضا عمليتان 

منف�ضلتان اإحداهما ق�ضائية والأخرى اإدارية ُمت�ضمنتان يف عملية الو�ضاطة. فالعملية الق�ضائية ت�ضمل طلبا للو�ضاطة 

ا العملية الإدارية فت�ضمل تعيني و�ضيط والرتا�ضل مع الأطراف ب�ضاأن تاريخ  اأو اإحالة اإليها وحتديد تاريخ لإجرائها. اأمَّ

الو�ض������اطة ومكانها والت�ضال بالو�ضيط املعنيَّ واإبلغ القا�ضي بالنتيجة. واإذا كانت الق�ضية قد جرت ت�ضويتها، يُ�ضدر 

القا�ض������ي عادة اأمر حمكمة ُملزما بحفظ الق�ض������ية بناء على النتيجة )ال�رصية( للو�ض������اطة. ويف حالة عدم التو�ضل اإىل 

ت�ضوية، يُبلَّغ الق�ضاة وتُر�ضل خطابات اإىل الأطراف ويُحدد تاريخ جديد للمحاكمة.

وحتى الآن، �ض������ملت معظم الق�ض������ايا املُحالة اإىل الو�ضاطة يف تونغا حت�ض������يل الديون ومنازعات العمل والف�ضل غري 

القانوين واحل�ض������انة وغريها من املنازعات الأ�رصية. ومن بني ال�34 ق�ض������ية املُحالة يف عام 2008، متت ت�ض������وية 21 

منها عن طريق الو�ضاطة، يف حني مل تُ�ضّو 8 ق�ضايا وانقطع �ضري 5 ق�ضايا قبل اأن ت�ضل اإىل الو�ضيط. وكانت الو�ضاطة 

امللحقة باملحاكم ناجحة اإىل درجة اأنه �ضار يوؤخذ الآن اأي�ضا مبرحلة �ضابقة للتقا�ضي، وجرى تدريب و�ضطاء يف بع�ض 

اجلزر اخلارجية ال�ض������غرية، كما يجري تو�ضيع الربنامج لي�ضمل امل�ض������ائل املقيدة لدى حماكم امل�ضتوى الأدنى. وتتكون 

63 الف�ضل الرابع- الو�ضول اإىل العدالة واخلدمات القانونية 

يف الوليات املتحدة، على �ضبيل املثال، يق�ضي قانون اإ�ضلح العدالة املدنية لعام 1990 باأن ت�ضع كل املحاكم املحلية الحتادية 
 )54(

خطة لتقليل التكلفة والتاأخري يف الق�ض������ايا املدنية، مما دفع بع�ض املحاكم اإىل اإجازة اأو اإن�ض������اء �ضكل ما من اأ�ضكال حل املنازعات بالطرق 

البديلة. ويف نيبال، �ض������اعد برنامج الأمم املتحدة الإمنائي املحاكم املحلية على تنظيم "معار�ض الت�ض������ويات" التي جتري فيها ت�ضوية عّدة 

ق�ض������ايا عالقة يف اآن واحد على يد و�ض������طاء مدربني. وقد اأّدى جناح هذه الإجراءات اإىل اإن�ضاء مراكز دائمة للو�ضاطة واإىل تعديل قواعد 

املحاكم من اأجل ال�ضماح باإحالة الق�ضايا اإىل الو�ضاطة. 



3- التي�شري اللغوي والرتجمة ال�شفوية يف املحاكم 

يف الغالبية العظمى من البلدان، ميثل الأ�س������خا�ص الذين ل يتحدثون اللغة الر�س������مية اأو الإدارية اأمام املحاكم يف 

وقت ما. ففي العديد من الدول الأفريقية، على �س������بيل املثال، ت�س������تخدم املحاكم اللغة الفرن�س������ية يف حني يتحدث 

املواطن������ون عّدة لغ������ات من عائلة البانتو. ولدى جن������وب اأفريقيا 11 لغة ر�سمية—ت�سع لغ������ات اأفريقية اإ�سافة اإىل 

الإنكليزي������ة والأفريقانية، مبا يُج�سد تاريخه������ا. ويف كينيا، بالإ�سافة اإىل الإنكليزي������ة والكي�سواحيلية امل�ستخدمتني 

يف اأعم������ال املحاكم الر�سمية، هن������اك اأي�سا 40 لغة اأفريقية ي�ستخدمها ال�سكان الأ�سليون. وتواجه اأمريكا الالتينية 

م�س������اكل م�سابهة حيث ت�ستخدم غالبية البلدان الإ�سبانية اأو الربتغالي������ة كلغة ر�سمية ومع ذلك حتتاج اإىل ا�ستيعاب 

اللغ������ات التي يتحدث بها ال�سكان الأ�سليون، مثل لغة �سع������وب املايا والكي�سوا، والتي يتحدث بها غالبية ال�سكان يف 

بع�ص الوليات الق�سائية. ويف الوليات املتحدة، هناك 25 مليون �سخ�ص تقريبا ممن يزيد عمرهم على 5 �سنوات 

)م������ا يق������رب من 10 يف املائة من ال�س������كان( لديهم معرفة حمدودة باللغة الإنكليزي������ة - وتلك زيادة مقارنة بعددهم 

يف ع������ام 1990 ال������ذي كان 6.7 مليون �سخ�ص )2.9 يف املائة(. ويعي�ص 13 مليونا على الأقل من هوؤلء الأ�سخا�ص 

يف ولي������ات ل تُل������ِزم اأجهزتها الق�سائية بتوفري مرتجمني �سفويني يف اأغلب اأنواع الق�سايا املدنية، وي�سكن 6 ماليني 

 وعلى الرغم من اأنَّ الإ�سبانية ما زالت 
)55(

اآخرين يف وليات تُقّيد خدمات الرتجمة ال�سفوية على ح�ساب املتقا�سني.

ث بها يف املن�زل غري الإنكليزية �سيوعا، فقد وجد تعداد ال�سكان لعام 2000 اأنَّ هناك قرابة 380  اأكرث اللغات املُتحدَّ

 وحتى العديد من الدول الأوروبية يوجد به اأقليات لغوية 
)56(

لغ������ة اأو عائلة لغوية يُتح������دث بها يف الوليات املتحدة.

يُعتد بها وجمموعات ت�ستخدم لهجات خمتلفة من اللغات الر�سمية. 

ومُيك������ن لع������دم قدرة املتقا�سي على فهم اللغة امل�ستخدمة يف املحكمة اأن توجد حواجز مهّمة اأمام العدالة. وهكذا، 

يع������رتف عدد من املعاهدات الدولية بحق الأفراد يف اأن يُحاطوا علما بالتهم املوجهة اإليهم بلغة يفهمونها وبحقهم 

 بي������د اأنَّ الرتجمة ال�سفوية لي�ست 
)57(

يف مرتج������م �سف������وي اإذا مل يكن با�ستطاعتهم فهم اللغة امل�ستخدمة يف املحكمة.

�رضوري������ة فق������ط ل�سمان اأن يكون املتهمون بجرائم جنائية قادرين عل������ى فهم حماكمة اأو ما يدور يف جل�سة. فبدون 

ترجم������ة �سفوية وحتريرية يف املحاكم، قد ل يتمكن بع�ص ال�سهود من الإدلء ب�سهادتهم وقد ل يت�سنى تقدمي بع�ص 

الوثائ������ق كاأدلة. وهذا ينطوي على م�سكلة نظرا لأنَّ من املمك������ن ا�ستبعاد اأدلة مادية من املحكمة، �سواء اأكانت اأدلة 

نفي اأو اإثبات، لأنَّ املحكمة بب�ساطة ل تفهم اللغة التي ُعر�ست بها.

املحكم������ة العليا من ثالثة ق�ساة )كله������م من املغرتبني(، وقد اأفادوا جميعا باأنَّ عبء عملهم انخف�ص بدرجة كبرية مما 

اأت������اح لهم املزيد من الوقت ملعاجلة امل�سائل الأكرث تعقيدا. و�سه������دت �ساموا وكو�رضا على ال�سواء نتائج اإيجابية مماثلة 

لإجنازات الو�ساطة وقدرتها على حل املنازعات بطريقة �رضيعة ورخي�سة و�سهلة. 

وقد اأفادت اأطراف من البلدان الثالثة جميعا باأنَّ العملية �سهلة الفهم وت�ساركية واأقرب اإىل طريقة حل املنازعات التي 

اعتادوا عليها—كما اأنها توّفر يف الوقت نف�سه الثقة باأنَّ �سيادة القانون وحقوق الإن�سان حتظى بالحرتام. 

الإطار 28- )تابع(
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 Brennan Center for Justice, Language Access in State Courts at 1 (2009); Conference of State Court Administrators, )55(

.White Paper on Court Interpretation: Fundamental to Access to Justice art. 4 (Nov. 2007)

Conference of State Court Administrators, White Paper on Court Interpretation: Fundamental to Access to  )56( 

. Justice art. 4 (Nov. 2007)

انظ������ر، مثال، العه������د الدويل اخلا�ص باحلقوق املدني������ة وال�سيا�سية، امل������واد 14)3()اأ(، )و(؛ واتفاقي�ة حماي�������ة حقوق الإن�سان 
 )57(

واحلريات الأ�سا�سية، املواد 5)2( و6)3( )اأ( و)ه�(؛ والتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان، املادة 8)2()اأ(؛ وامليثاق الأوروبي للغات الإقليمية 

اأو لغات الأقليات، املادة 9)1(.

وّفرت درا�سة احلالة هذه ال�سيدة هيلني بوروز، مديرة الربامج الدولية يف حمكمة اأ�سرتاليا الحتادية. 
)اأ( 



وعل������ى ذلك، فاإنَّ الرتجمة ال�سفوية والتحريري������ة يف املحكمة لوثائق املحكمة �رضورية ل�سم������ان احلماية املت�ساوية 

للأقليات اللغوية اأمام القوانني. ومن اأجل الت�سدي لهذه امل�سكلة، حتتاج املحاكم بادئ ذي بدء اإىل معرفة احتياجات 

املجتم������ع الذي تقوم بخدمته. فف������ي املناطق التي يتحدث فيها قطاع كبري من ال�سكان باإحدى لغات الأقليات، رمبا 

كان احل������ل الأف�سل يتمثل يف عقد بع�ض جل�سات املحكمة بهذه اللغة. ويف احلالت التي ل يكون من املنا�سب فيها 

عق������د اجلل�سات بلغة الأقلية اأو كان من ال�رضوري لأيِّ �سبب اآخر عقد اجلل�سات بلغة ر�سمية، فاإنَّ الأمر يحتاج اإىل 

مرتجمني �سفويني للمحكمة. ولدى بع�ض نظم املحاكم، كما تُبّينه درا�سة حالة �سنغافورة التي يجري حتليلها اأدناه، 

القدرة على توظيف املرتجمني ال�سفويني مبا�رضة وتدريبهم والإ�رضاف على عملهم. ولكن الأكرث �سيوعا هو ا�ستخدام 

املرتجم������ني ال�سفويني بعقود اأو ب�سفته������م م�ستقلني. ويتمثل بديل اآخر اأرخ�ض كث������ريا لإر�سال املرتجمني ال�سفويني 

�سخ�سي������ا اإىل كل مواق������ع املحاكم يف جتميع جمموعات من املرتجمني الفوريني يف مواقع مركزية اأو اإقليمية واإجراء 

الرتجم������ة ال�سفوية عن طريق الهات������ف خلدمة املحاكم ال�سغرية والكبرية على ال�سواء، مع ظهور حاجة من اآن لآخر 

)58(
اإىل مرتجمني �سفويني ملمني بلغات غريبة عليها طلب حمدود.

ويف الأح������وال املثالي������ة، ينبغي اأن يتلقى املرتجمون ال�سفويون اأجورهم من املحاك������م، لأنَّ اإجبار املتقا�سني على دفع 

اأج������ور املرتجمني ال�سفويني قد يوجد عقبة كب������رية يف �سبيل العدالة، ل �سيما للأطراف من ال�سكان الأ�سليني. واإذا 

كان دفع اأجور املرتجمني ال�سفويني يتجاوز موارد املحكمة، فينبغي الأخذ ب�سكل ما من اأ�سكال اختبار القدرة على 

الدفع بحيث يُكفل للمتقا�سني غري القادرين على الدفع اإمكانية الو�سول رغم ذلك اإىل العدالة.

وحت������ى اإذا تواف������ر املرتجمون ال�سفويون ودفع������ت املحكمة اأجورهم، فاإنَّ نوعية الرتجم������ة ال�سفوية قد تنطوي على 

م�سكلة. فالرتجمة ال�سفوية يف املحاكم تتطلب معرفة جيِّدة جداً باللغة الر�سمية ولغة الأقلية على ال�سواء، وتقت�سي 

د متاما غر�ض  م������ن املرتجم ال�سف������وي اأن يكون قادرا على القيام بالرتجمة ال�سفوية ب�رضعة ودق������ة وعلى نحو يُج�سِّ

ال�سخ�ض الذي يرُتجم اأقواله �سفويا ودرجة ال�سبغة الر�سمية التي تت�سم بها هذه الأقوال. وعلوة على ذلك، كثريا 

ما تزداد الرتجمة ال�سفوية يف املحاكم تعقيدا ب�سبب احلاجة اإىل ترجمة تعبريات وم�سطلحات قانونية غري معتادة. 

وتتمث������ل اإحدى طرائق مراقبة النوعي������ة يف اإن�ساء عملية اعتماد، مبا يف ذلك اختب������ار كفاءة للمرتجمني ال�سفويني 

امله������رة. وهذا هو احلل امل�ستخدم يف الولي������ات املتحدة، حيث ي�سارك 41 جهازا ق�سائي������ا من الأجهزة الق�سائية 

ال�������50 للوليات يف كون�سورتي������وم التي�سري اللغوي يف املحاكم )الذي كان يُ�سمى حتى عهد قريب كون�سورتيوم اعتماد 

 ومن خلل جتميع املوارد، ي�ستطي������ع الكون�سورتيوم توفري اختبارات 
)59(

املرتجم������ني ال�سفوي������ني يف حماكم الوليات(.

كف������اءة حتريرية و�سفوية يف 19 لغة، وهو يف طريق������ه لإ�سافة خم�ض لغات اأخرى. وي�سمح اختبار مرتجمي املحاكم 

ال�سفويني واعتمادهم لنظم املحاكم باأن ت�سع معايري دنيا للكفاءة واملعرفة مع احلد يف الوقت نف�سه من عدم تاأكد 

الق�س������اة من قدرة فرادى املرتجمني ال�سفويني على الت�سدي لتحدي������ات الوظيفة. فبدون عملية اعتماد ب�سكل ما، 

يحتاج الق�ساة اإىل �سمان وجود �سخ�ض لديه الكفاءة اللزمة للرتجمة ال�سفوية يف قاعة املحكمة.

دت درا�سة حديثة جرت يف الوليات املتحدة عددا من اأف�سل املمار�سات لتنظيم برنامج ملرتجمي املحاكم  وق������د حدَّ

ال�سفوي������ني، وهي ت�ستن������د اإىل اللتزامات القانونية للوليات وكذلك اإىل مب������ادئ توجيهية اأ�سدرتها وزارة العدل يف 

الولي������ات املتح������دة وتو�سيات �سدرت عن موؤمتر مدي������ري حماكم الوليات ونظام اأ�سا�س������ي منوذجي و�سعه املركز 

 ويف حني اأنَّ هذه التو�سيات موجهة نحو توفري خدمات الرتجمة ال�سفوية يف الق�سايا 
)60(

الوطني ملحاكم الوليات.

65 الف�سل الرابع- الو�سول اإىل العدالة واخلدمات القانونية 

تُ�ستخ������دم الرتجمة ال�سفوية عن طريق الهاتف بنجاح كب������ري يف بع�ض الدوائر الحتادية الأكرب ويف بع�ض نظم حماكم الوليات 
 )58(

يف الولي������ات املتح������دة وحُتقق وفورات كب������رية يف موارد املحاك������م. ويف عام 2007، ا�ستخ������دم 48 من حماكم الدوائ������ر الحتادية برنامج 

الرتجم������ة ال�سفوي������ة عن طريق الهاتف لتوفري اخلدمات ملا يزيد على 600 3 جل�سة ُعق������دت ب� 38 لغة. وبحلول نهاية ال�سنة املالية 2008، 

  National Association of كان������ت التقاري������ر ت�سري اإىل اأنَّ الربنامح حقق وفرا ق������دره 6.8 مليون دولر يف تكاليف ال�سفر والعقود. انظ������ر

 Judiciary Interpreters and Translators, Position Paper: Telephone Interpreting in Legal Settings at 1 (Feb. 2009), available at: 
.http://www.najit.org/publications/Telephone%20Interpreting.pdf.

انظ������ر http://www.ncsconline.org/D_Research/CourtInterp/CICourtConsort.html. وع������لوة عل������ى ذل������ك، يوفر املوقع 
 )59(

ال�سبك������ي للرابطة الوطنية للمرتجمني ال�سفويني والتحريري������ني القانونيني، املتاح يف http://www.najit.org، قدرا وفريا من املوارد املفيدة 

ب�ساأن كيفية اإن�ساء برنامج للرتجمة ال�سفوية يف املحاكم. 

.Brennan Center for Justice, Language Access in State Courts arts. 11-33 (2009) )60(



املدنية، فمن املمكن تكييفها من قبل الأجهزة الق�ض������ائية يف البلدان النامية التي تنظر يف اإن�ض������اء برامج �ض������املة 

للرتجمة ال�ضفوية:

  توفري مرتجمني �ض������فويني جلميع املتقا�ض������ني وال�ض������هود الذين ل يتحدثون لغة املحكمة الر�ضمية، وهذا 

ي�ض������مل: وجود تفوي�ض مكتوب بتوفري مرتجمني �ضفويني؛ ووجود معايري وا�ضحة للأهلية؛ ووجود اإجراء 

وا�ضح للطعن يف رف�ض توفري مرتجمني �ضفويني؛ وعدم العتداد بالتنازلت عن وجود مرتجمني �ضفويني 

ما مل تكن قد جرت عن علم وطواعية؛ واإبلغ جميع املتقا�ضني وال�ضهود وغريهم بحقهم يف وجود مرتجم 

�ضفوي لدى اأول ات�ضال لهم بقا�ض اأو بكاتب حمكمة. 

 توفري املرتجمني ال�ضفويني دون مقابل للمتقا�ضني وال�ضهود.

  �ض������مان متتع املرتجمني ال�ض������فويني بالكفاءة واأنه������م يت�رصفون على النحو اللئق، وهذا ي�ض������مل: تقييم 

قدرتهم قبل تعيينهم، مبا يف ذلك ا�ضتخدام مرتجمني �ضفويني معتمدين ح�ضب الأ�ضول؛ و�ضمان حمافظة 

 و�ضمان وجود 
)61(

املرتجم ال�ض������فوي على كفاءته؛ واعتماد مدونة قواعد اأخلقية وا�ضرتاط اللتزام بها؛

عدد كاف من املرتجمني ال�ض������فويني ذوي الكفاءة ب�ض������اأن اللغات اللزمة؛ وال�ضماح للمتقا�ضني وملوظفي 

املحاكم بالطعن يف تعيني املرتجمني ال�ضفويني على اأ�ض�ض اأخلقية؛ وتنفيذ اإجراء تاأدي�بي؛ وتكليف مكتب 

اأو موظف وحيد يف نظام املحاكم داخل اجلهاز الق�ض������ائي مب�ض������وؤولية تنفيذ برنامج مرتجمي املحاكم 

ال�ضفويني والإ�رصاف عليه.

  �ض������مان اأن يكون ت�رصُُّف الق�ض������اة وموظفي املحاكم الذين يتعاملون مع املتقا�ض������ني اأو ال�ضهود الذين ل 

يتحدثون اللغة الر�ضمية ت�رصُّفاً لئقاً ومهنيا.

  �ض������مان اأن يتلّقى الأ�ضخا�ض الذين ل يتحدثون اللغة الر�ضمية، قدر الإمكان، نف�ض املعاملة التي يتلّقاها 

�ضائر امل�ضاركني يف املحاكمة.

الإط�ر 29- خدم�ت الرتجمة ال�شفوية يف حم�كم �شنغ�فورة

حتتل جزيرة �ضنغافورة موقعا مركزيا يف منطقة غنية باللغات املختلفة. ومنذ اإن�ضائها يف التاريخ احلديث كميناء حر 

يف عام 1819، اجتذبت �ض������نغافورة جتارا ومهاجرين من ماليزيا واإندوني�ضيا وال�ضني والهند. ولكن باعتبار �ضنغافورة 

م�ض������تعمرة اإنكليزية، كانت حماكمها ت�ضتخدم الإنكليزية يف مداولتها. وبعد ح�ضول �ضنغافورة على ا�ضتقللها يف عام 

1965، اأُعلنت الإنكليزية املليّية واملندرينية والتاميلية لغات ر�ض������مية، بيد اأنَّ الإنكليزية ما زالت تُ�ضتخدم باعتبارها 

اللغة الإدارية الرئي�ضية كما ما زالت تُ�ضتخدم يف املحاكم. وعلى الرغم من ترويج احلكومة ل�ضتخدام الإنكليزية واأنها 

تُ�ضتخدم يف املدار�ض، فاإنَّ 23 يف املائة فقط من املقيمني يف �ضنغافورة ي�ضتخدمون الإنكليزية كلغة رئي�ضية يف املن�زل. 

وتُ�ضتخدم املندرينية من جانب 35 يف املائة من ال�ضكان، يف حني تُ�ضتخدم املليّية من 14 يف املائة والتاميلية من 3.2 

يف املائة، ويتحدث ب�ض������ائر اللهجات ال�ض������ينية )مثل الهوكني والكانتونية والتيو�ضو( 21.6 يف املائة من ال�ضكان. وهذا 

التنّوع مُيكن اأن يوِجد عقبات مهّمة يف �ض������بيل و�ضول ال�ض������كان غري املتحدثني بالإنكليزية اإىل العدالة، ل �ضيما خلل 

جل�ضات املحاكم التي تكون فيها امل�ضطلحات القانونية املعقدة �ضعبة الفهم والرتجمة. 

وبغية الت�ض������دي لهذه امل�ضكلة، اأن�ضاأت ال�ضلطة الق�ض������ائية خدمات ترجمة �ضفوية وحتريرية للمحكمة العليا واملحاكم 

التابعة على ال�ض������واء. ففي املحكمة العليا اأُن�ض������ئ ق�ضم للرتجمة ال�ضفوية حتت اإ�رصاف اإدارة التخطيط املوؤ�ض�ضي. وهو 

ي�ض������تخدم الآن 23 مرتجما �ضفويا يوفرون الرتجمة ال�ض������فوية اأثناء املحاكمات دون مقابل للمتقا�ضني الذين يتحدثون 

املندرينية والهوكني والتيو�ض������و والكانتونية والهايناني�ض������ية والهكا والهوك�ضو وال�ضنغهايني�ض������ية واملليّية واجلافاني�ضية 
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كعّينة من مدونات القواعد الأخلقية، انظر الرابطة الوطنية للمرتجمني ال�ض������فويني والتحريريني القانونيني، مدونة القواعد 
 )61(

الأخلقية وامل�ض������وؤوليات املهني������ة، املتاح������ة يف http://ethics.iit.edu/indexOfCodes-2.php?key=15_403_707. واملدونة ُملزمة جلميع 

اأع�ضاء الرابطة، وهي تتكون من 8 قوانني مقت�ضبة: الدقة؛ واحلياد وتعار�ض امل�ضالح؛ وال�رصية؛ وحدود املمار�ضة؛ والربوتوكول وال�ضلوك؛ 

واملحافظة على املهارات واملعارف وحت�ضينها؛ وعر�ض املوؤهلت بدقة؛ والعراقيل التي تعرت�ض المتثال.



4- توجيه الزب�ئن

د فكرة توجيه الزبائن ثلثة اأبعاد مرتبطة فيما بينها لإر�ضاء الزبائن، األ وهي: الو�ضول الفّعال اإىل املحاكم،  جُت�ضِّ

ونوعية خدمة الزبائن، وامل�ضاءلة ب�ضاأن عدم ا�ضتيفاء معايري اأداء اخلدمة.

والو�ض������ول اإىل املحاكم يبداأ قبل اأن ي�ض������ل الزائر اإىل ردهة املحكمة وي�ضمل اإمكانية حتديد املواعيد يف اأوقات غري 

تقليدية تنا�ضب الزبائن من اأجل عدم تعري�ضهم لأ�رصار اقت�ضادية؛ و�ضهولة العثور على اخلدمة املنا�ضبة والتي قد 

تتحقق عن طريق اإدراج املحاكم ح�ض������ب الأ�ض������ول يف اأدلة الهاتف اأو اإلكرتونيا ون�رص اأدلة املحاكم اأو اخلرائط التي 

تُبنّي الطريق اإليها على نطاق وا�ضع؛ وتوفري الت�ضهيلت للأ�ضخا�ض الذين يعانون من الإعاقة. وينبغي حث البلدان 

الت������ي تقوم ببناء حماك������م جديدة على اأن تنظر يف اإقامة هذه املرافق على مقربة م������ن حماور النقل العام لتخفيف 

العبء الذي يتحمله الأ�ض������خا�ض الأقل حظا لدى انتقالهم اإىل املحكمة ومنها. وترتقي بع�ض املحاكم مببداأ تي�ض������ري 

الو�ض������ول اإىل املحاكم اإىل م�ض������توى اأعلى، حيث تُنفذ ابتكارات من قبيل "العدالة على عجلت" اأو برامج املحاكم 

 اأو عقد جل�ضات �ضابقة للمحاكمة يف ُغرف الدرد�ضة الإلكرتونية. 
)62(

الليلية املتنقلة والتداول بالهاتف اأو الفيديو

وينبغي ت�ض������ميم مرافق املحكمة وت�ض������غيلها من منظور الزبائن. وهكذا، ينبغي لزبون املحكمة اأن يلقى، فور دخوله 

مبنى املحكمة، م�ضاعدة يف العثور على طريقه داخل املبنى. ومُيكن حتقيق ذلك با�ضتخدام اإر�ضادات مركزية و�ضهلة 

القراءة؛ واأدلة توجيه معرو�ض������ة يف مكان وا�ضح داخل املحكمة وجداول املحاكم الزمنية وجداول الدعاوى وتوزيع 

القاعات؛ واإتاحة موظفي املحاكم فورا للإجابة على اأ�ضئلة م�ضتخدمي املحاكم اليوميني وتوفري التوجيه للمتقا�ضني 

اب  والعمل كهمزة و�ض������ل ر�ضمية مع و�ضائط الإعلم. وينبغي للمحاكم اأن تعمل اأي�ضا على تخ�ضي�ض مكاتب للُحجَّ

والعلقات العامة على مقربة من املداخل واأن تُن�ض������ئ مراكز ر�ض������مية خلدمة الزبائن وللموارد توّفر اخلدمات من 

خلل نافذة وحيدة. ويتمثل بديل اآخر يف الأخذ بالربامج الطوعية اأثناء اخلدمة، التي تعتمد على اأع�ضاء املجتمع 

والبوياني�ض������ية والتاميلية واملليام. واإ�ضافة اإىل هذا، يرتجم ق�ض������م الرتجمة ال�ضفوية بني الإنكليزية وكل من ال�ضينية 

والتاميلية واملليالم لقاء ر�ضوم. ويُتاح املرتجمون ال�ضفويون لكل �ضخ�ض، ب�رصف النظر عن قدرته على الدفع. ومُيكن 

تقدمي طلبات خدمات الرتجمة ال�ضفوية والتحريرية اإلكرتونيا من خلل املوقع ال�ضبكي للمحكمة العليا.

وتوّفر الرتجمة ال�ض������فوية اأي�ضا على م�ض������توى املحاكم التابعة بالن�ضبة للغات املندرينية والهوكني والكانتونية والتيو�ضو 

والهكا والهايناني�ض������ية والهوك�ضو واملليّية والتاميلية واملليام والبنجابية والهندو�ضتانية والأوردية. وعلوة على ذلك، 

قام مرتجمو املحاكم التابعة ال�ض������فويون بتجميع م�رصدات بامل�ض������طلحات القانونية ال�ض������ائعة ال�ض������تخدام وترجماتها 

املنا�ضبة اإىل املليّية واملندرينية، وقد اأُتيحت هذه امل�رصدات للجمهور من خلل املوقع ال�ضبكي للمحاكم التابعة.

وبالنظر اإىل اأنَّ �ض������نغافورة م������ا زالت حمورا للتجارة وامللحة الدوليتني، فاإنَّ خدمة الرتجمة ال�ض������فوية يف املحاكم ل 

ت�ض������تطيع دائما اأن توّفر بنف�ض������ها الرتجمة ال�ض������فوية جلميع املتقا�ض������ني. وعندما يحتاج الأمر اإىل الرتجمة ال�ضفوية 

بالن�ضبة للغات اأخرى، يقوم موظفو املحاكم مب�ضاعدة املتقا�ضني يف العثور على مرتجمني �ضفويني خارجيني معتمدين. 

ومن خلل هذا اجلمع بني خدمة داخلية للرتجمة ال�ض������فوية والعمل مع املنظمات اخلارجية، جتعل حماكم �ضنغافورة 

اإجراءاتها ُمتاحة ملواطنيها هي املتنّوعني وللعامل اأجمع. 

67 الف�ضل الرابع- الو�ضول اإىل العدالة واخلدمات القانونية 

على �ض������بيل املثال يتيح التداول بالفيديو املُ�ض������تخدم يف املحاكم التابعة يف �ض������نغافورة ل�ض������حايا العنف املنزيل الذين يلتم�ضون 
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امل�ضورة يف املراكز املجتمعية خلدمة الأ�رصة امل�ضاركة اأن يتقدموا بطلبات ح�ضول على اأوامر حماية دون ما حاجة اإىل الذهاب اإىل املحكمة. 

ويُ�ضتخدم التداول بالفيديو اأي�ضا لتح�ضني فعالية اأق�ضام الق�ضاء اجلنائي وق�ضاء الق�رص، من خلل ا�ضتخدام الفيديو يف ت�رصيف �ضوؤون 

الإفراج بكفالة والتداول ال�ضابق للمحاكمة والتداول مع مراقبي ال�ضلوك. 



 وتوّفر هذه الربامج فائدة مزدوجة 
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املحل������ي للعمل كجهات ات�ض������ال اأولية للجمهور الذي يدخل مبنى املحكم������ة.

تتمثل يف حت�ضني خدمة الزبائن وتعزيز امل�ضاركة املجتمعية يف اإقامة العدل. وعلوة على ذلك، يتعنّي ملباين املحاكم 

ذاتها اأن تكون ماأمونة ونظيفة ومنا�ض������بة لل�ضتخدام عن طريق توفري اأماكن ُمريحة للنتظار واأماكن عامة منا�ضبة 

مللء النماذج واإجراء املفاو�ض������ات وت�ض������هيلت لأنواع خا�ض������ة من امل�ض������تخدمني مثل الأطفال، وال�ضهود وال�ضحايا، 

واملعاقني، واملتقا�ضني الذين مُيثِّلون اأنف�ضهم.

والو�ضول اإىل املحاكم يكون غري متاح من الناحية الفعلية اإذا كان زبائن املحكمة ل يعلمون كيفية ا�ضتخدام النظام. 

وم������ن ثم فمن الأهمية مبكان اأن توّفر املحاكم لزبائنها من������اذج وتعليمات موّحدة وغري معقدة؛ واأن تُقدم معلومات 

وا�ض������حة ودقيقة عن اأنواع الق�ض������ايا التي تنظرها وال�ضيا�ض������ات والإجراءات الت�ض������غيلية ور�ضوم القيد )على �ضبيل 

املثال من خلل الإنرتنت اأو نظم الهاتف التلقائية(؛ واأن حتتفظ بنظام فّعال للتعامل مع الطلبات ال�ض������ائعة )على 

�ض������بيل املثال باإن�ضاء عنوان بريد اإلكرتوين ل�ضتف�ض������ارات الزبائن ون�رص اإجابات عن الأ�ضئلة ال�ضائعة عرب الإنرتنت(. 

فقد اأن�ضاأت �ضنغافورة على �ضبيل املثال "املحكمة املتعددة الأبواب" يف عام 1998. ويُ�ضلّم مفهوم هذه املحكمة باأنَّ 

هناك عّدة "اأبواب" خمتلفة للعدالة، واأنَّ التقا�ضي لي�ض �ضوى باب واحد منها؛ واأنَّ قلّة املعلومات قد توِجد حواجز 

يف �ض������بيل العدالة؛ واأنَّ الذهاب اإىل املحكمة مُيكن اأن يكون مكرباً للمتقا�ض������ني غري املعتادين على نظام املحاكم. 

وبالتايل، تعمل املحكمة املتعددة الأبواب مبثابة مركز للمعلومات م�ض������وؤول عن اإعلم م�ضتخدمي املحاكم واجلمهور 

ب�ضكل عام ب�ضاأن اخلدمات التي توفرها املحاكم التابعة، مبا يف ذلك معلومات عن الأ�ضاليب البديلة ملنع املنازعات 

وحلّها؛ ومكتب يوّفر للأفراد معلومات اإ�ض������افية يف �ض������كل كتيبات ومن�ض������ورات، وكذلك مناذج؛ كما ت�رصح اإجراءات 

املحاكم والتكاليف املرتبطة مبختلف اأ�ضكال حل املنازعات؛ وتُ�ضدى امل�ضاعدة فيما يتعلق بطلبات املعونة القانونية 

والإحالة اإىل مكتب املعونة القانونية. ويف عام 2006، ذهبت املحكمة املتعددة الأبواب خطوًة اأبعد من ذلك بتعيينها 

ابا للمحكمة يتجّولون خلل مبنى املحكمة ويعر�ضون املعلومات وامل�ضاعدة بهّمة على النا�ض. ُحجَّ

وتعني خدمة الزبائن الرفيعة النوعية اأنَّ املحاكم ت�ضعى اإىل توفري خدمة مي�ضورة وح�ضنة التوقيت ومنا�ضبة يف جو 

من الحرتام والكيا�ضة املتبادلني. وتبعا لذلك، يتعنّي على موظفي املحاكم الت�ضام مبظهر وت�رصفات تنعك�ض ب�ضكل 

اإيجاب������ي على املحاكم. وهناك عّدة اعتبارات مهّمة يف هذا ال�ض������دد. ف������اأول، من الأهمية مبكان اأن تكون خدمات 

������د اأرفع معايري ال�ض������لوك الأخلقي واملهنية وامل�ضاءلة. وثانيا، ينبغي خلدمات املحكمة اأن تكون  املحكمة ُقدوة جُت�ضِّ

م�ضتندة اإىل املُثل العليا للعدالة الإجرائية وامل�ضاواة والتنوع. وثالثا، ينبغي خلدمات املحكمة اأن تكون ح�ضنة التوقيت 

وفّعالة. واأخريا، ينبغي للمحاكم اأن ت�ض������عى اإىل حت�ضني خدماتها اخلا�ض������ة بالهاتف واملرا�ضلت عن طريق اإ�ضدار 

التعليمات للموظفني با�ض������تقبال املكاملات الهاتفية دون تاأخري غري مربر؛ والتعريف باأنف�ضهم ومبكاتبهم؛ واحلد من 

خطوط الهاتف امل�ض������غولة؛ واحلد من تكرار حتويل املت�ض������لني بالهاتف عن طريق �ضمان توجيههم على نحو اأف�ضل 

نح������و املوظفني املخت�ض������ني؛ والرد على الر�ض������ائل واخلطابات اأو الربيد الإلكرتوين خلل ف������رتة حمددة من الزمن؛ 

والإقرار بت�ضلّم الوثائق ومرا�ضلت املحكمة.

ومُيكن حتقيق امل�ض������اءلة ب�ض������اأن عدم ا�ض������تيفاء معايري اأداء اخلدمة عن طريق حتديد توقع������ات الزبائن وتقييم عدم 

ر�ض������اهم، ور�ض������د التقدم نحو حتقيق اأهداف اأداء اخلدمة، واإدراج امل�ضوؤوليات عن نوعية اخلدمة يف النظم القائمة 

لإدارة اأداء موظفي املحاكم. وقد يكون من املفيد اأي�ض������ا تعيني موظفي ات�ضال معنيني بخدمة الزبائن اأو اأمناء مظامل 

للنظام باأ�رصه من اأجل تزويد اجلمهور بقناة قّيمة للتعبري عن �ضواغله واقرتاح التح�ضينات والتظلم من املعاملة ال�ضيئة.

68  دليل مرجعي ب�ضاأن تدعيم نزاهة الق�ضاء وقدرته

بيد اأنَّ ا�ضتخدام املتطوعني ينطوي على بع�ض املخاطر؛ فطبقا لتجربة عدد من املحاكم كثريا ما ي�ضعى املتطوعون، يف حماولة 
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ق يف اختيار هوؤلء املتطوعني ويُدربوا بعناية، فقد يُ�ضببون  ح�ض������نة النّية منهم لتقدمي امل�ض������اعدة، اإىل الإحلاح يف توفري امل�ضورة. وما مل يُدقَّ

م�ضاكل ملديري املحاكم بتوفريهم م�ضورة �ضبه قانونية، وهي م�ضورة قد تكون بب�ضاطة خاطئة اأو قد يف�رصها من يتلقاها على نحو خاطئ. 

ومن ثم ينبغي لوظائف املتطوعني اأن تنح�رص ب�ضكل �ضارم يف امل�ضائل الب�ضيطة ن�ضبيا، مثل الإجابة عن ال�ضتف�ضارات ب�ضاأن تواريخ املحكمة 

وجداولها الزمنية، اأو توفري التوجيهات للو�ضول اإىل قاعات املحاكمات اأو املكاتب الإدارية وما اإىل ذلك.



وحت�ض������ني خدمة الزبائن هو اأحد اأجنع الطرائق لتعزيز ثقة اجلمهور يف نظام العدالة. وبالتايل، ينبغي اإدراج �ض������د 

الفجوة اخلدمية �ضمن الأولويات العامة واخلطط ال�ضرتاتيجية للجهاز الق�ضائي. وينبغي للمحاكم اأن ت�ضعى اأي�ضا 

اإىل اعتماد ون�رص وتوزيع مواثيق خا�ضة بخدمة الزبائن تُبنّي املعايري الأ�ضا�ضية للأداء احل�ّضا�ض للزبائن والإجراءات 

املتاحة لل�ضكوى. وينبغي لتدريب موظفي املحاكم اأن ي�ضمل دورات تُركز على فل�ضفة ال�ضلطة الق�ضائية ب�ضاأن خدمة 

اجلمهور وتقنيات توفري اخلدمة اجليِّدة للزبائن و�ض������بل التعامل مع الزبائن الذين ي�ض������عب اإر�ضاوؤهم والت�ضالت 

اخلارجية. وينبغي اأي�ضا تزويد موظفي املحاكم بكتيبات تو�ضح املُثل العليا خلدمة اجلمهور. واأخريا، فاإنَّ بالإمكان 

تب�ضيط تعقيد نظام العدالة اإىل حد كبري لزبائن املحكمة من خلل ا�ضتخدام التكنولوجيا احلديثة. وت�ضمل احللول 

دة العتماد الوا�ض������ع النط������اق على اخلدمة الإلكرتونية م������ن خلل نظم الرّد املوؤمتتة عل������ى الهاتف والربيد  املح������دَّ

الإلك������رتوين؛ واحل�ض������ول على النماذج والتعليمات ع������ن طريق الإنرتنت؛ والقيد الإلكرتوين؛ والأك�ض������اك والنهايات 

الطرفية التفاعلية للمحاكم امل�ض������ممة لتوفري املعلومات القانونية والإجرائية فورا وتلقي النماذج وحتديد مواعيد 

جل�ضات معّينة و�ضداد الغرامات؛ ومنتديات املواطنني الإلكرتونية لتقييم ت�ضور اجلمهور لنظام املحاكم.

الإط�ر 30- تعزيز خدمة الزب�ئن يف املح�كم الألب�نية 

م من جهات مانحة دولية، ا�ض������طلعت اأربع حماكم جتريبية  يف اأوائل العقد الأول من هذا القرن، وبف�ض������ل الدعم املقدَّ

)مبا يف ذلك اأكرب حمكمتني للدوائر يف البلد وهما تريانا و�ضكودر( بالأعمال الأ�ضا�ضية اللزمة لتعزيز خدمة اجلمهور 

يف نظام املحاكم الألباين من حيث الو�ضول املادي اإىل املحاكم وفعاليتها الت�ضغيلية وتقدمي اخلدمة للجمهور.

ومتثل������ت اأك������رث الإجنازات ظهورا للعيان يف حت�ض������ينات مهّمة طراأت على البنية التحتية املادي������ة للمحاكم التجريبية، 

و�ضملت جتديد امل�ضاحات العامة القائمة واإعادة تنظيمها من اأجل اإيجاد توا�ضل منا�ضب بني اجلمهور واملحاكم. ويوّفر 

حتديث حمكمة دائرة �ضكودر، التي تنظر يف ما يقرب من 000 2 ق�ضية �ضنويا، مثال ممتازا للطريقة التي مُيكن بها 

ه نحو خدمة الزبائن اأن ي�ضاعد على متهيد الطريق نحو نظام ق�ضائي �ضفاف. وعززت  لت�ضميم مبنى املحكمة املوجَّ

املحكمة وظائفها الإدارية بتجميع املكاتب الإدارية معا يف موقع ي�ض������هل الو�ض������ول اإليه وماأمون. وقد قلل هذا اإىل حد 

كبري من حاجة موظفي املحاكم والق�ض������اة اإىل ال�ض������ري يف خمتلف اأنحاء املبنى من اأجل التحادث بع�ضهم مع بع�ض ومع 

زبائنهم. واأعادت املحكمة اأي�ض������ا و�ضع مكاتبها اخلا�ضة بال�ضتقبال يف الطابق الأر�ضي وجعلت لها �ضبابيك كبرية من 

الزجاج خلدمة الزبائن، مما جعل موظفي املحاكم حتت نظر اجلمهور ب�ض������كل دائم، ومددت �ضاعات العمل ل�ضبابيك 

اخلدمة. واأُن�ضئت مرافق قريبة جديدة للمحفوظات وحفظ امللفات من اأجل حت�ضني الفعالية وراحة اجلمهور. وعلوة 

على ذلك، اأن�ض������اأت املحكمة مكانا مريحا للجلو�ض قرب املدخل العمومي، مما األغى حاجة م�ض������تخدمي املحكمة اإىل 

دة جديدة للم�ضاعدة على توجيه  النتظار خارج مبنى املحكمة اإىل اأن يُنادى عليهم. واأخريا، جرى و�ضع علمات موحَّ

الزبائن اإىل واجهتهم. وقد اأّدى تخطيط املجّمع الواحد اجلديد للطابق الأر�ضي اإىل فائدة مزدوجة تتمثل يف حت�ضني 

الو�ضول اإىل مبنى املحكمة واحلد من احلركة غري ال�رصورية داخله، مما يُ�ضهم يف تعزيز الأمن يف بيئة املحكمة.

وبالإ�ضافة اإىل حتديث البنية التحتية، ي�ضعى امل�رصوع اإىل تعزيز خدمة الزبائن يف املحاكم الألبانية. وقد جرى اإعداد 

اأداتني حيويتني جت�ضدان فكرة العدالة التي ي�ضهل الو�ضول لها، وهما: كتيب ب�ضاأن خدمة الزبائن يُبنّي مبادئ اخلدمة 

العامة اجليِّدة ووحدة تدريبية مناظرة له. وقد ا�ض������تُخدمت كلتا الوثيقتني كاأداتني تدريبيتني يف �ضل�ض������لة من حلقات 

العمل التي تناولت تقدمي اخلدمة للجمهور ويف دورات لتدريب املدربني ُعقدت لفائدة قادة نظام املحاكم واملوظفني 

الإداريني يف املحاكم التجريبية. و�ض������ملت مبادرة اأخرى ت�ض������ميم �ضك للحقوق وامل�ض������وؤوليات املتعلقة بخدمة الزبائن 

������ن خلدمة الزبائن الذي مُيكن مل�ض������تخدمي املحاكم توّقعه، وجرى تعليقه يف منطقة ال�ضتقبال  يُحدد امل�ض������توى املُح�ضَّ

م������ن كل حمكمة جتريبية. ونتيجة جلهود مماثلة، واإن تكن اأو�ض������ع نطاقا، ج������رى جتهيز جميع املحاكم املحلية وحماكم 

ال�ضتئناف الألبانية، وكذلك مدر�ضة املوظفني الق�ضائيني ووزارة العدل، مبجموعات من ُمل�ضقات الإعلم العام التي 

توّفر معلومات تي�رّص ا�ضتخدام اجلمهور للمحاكم. وحتتوي املل�ضقات على اقتبا�ضات من القوانني واللوائح والإجراءات 

ل نظام العدالة الألباين؛ واملعايري الأخلقية التي حتكم  ذات ال�ض������لة وُملخ�ض������ات لها؛ وو�ضف للموؤ�ض�ضات التي تُ�ض������كِّ
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5- املعونة القانونية يف الق�ضايا اجلنائية: امُلدافع العمومي

تُلزم ال�سكوك الدولية حلقوق الإن�سان احلكومات بتوفري امل�ساعدة القانونية للمتهمني بجرائم جنائية خالل جميع 

 وباملثل، ت�سمن د�ساتري وقوانني غالبية البلدان احلق 
)64(

مراح������ل الإجراءات، اإذا كان من �ساأن ذلك خدمة العدالة.

 توفره الدولة يف الق�ساي������ا اجلنائية، ولو اأنَّ نطاق هذه احلماي������ة يتفاوت ح�سب الولية 
ٍ
يف احل�س������ول على حم������ام

َعى  الق�سائي������ة. فف������ي بع�ض البلدان يتوقف توفري الدفاع القانوين على �سّدة العقوب������ة املمكنة للتهمة املوجهة للمدَّ

َعى علي������ه يواجه عقوبة احلب�ض اأو الإعدام؛ ويف اأحيان  علي������ه، ويف كث������ري من الأحيان ل يكون لزما اإّل اإذا كان املدَّ

َعى علي������ه بناء على طلبه. واإ�سافة اإىل  اأخ������رى، متار�ض املحكم������ة �سلطتها التقديرية يف منح امل�ساعدة القانونية ملدَّ

 توفره الدولة على ا�ستيفائه ملعايري تتعلق بدخله، وقد 
ٍ
َعى عليه للح�سول على حمام ذلك، كثريا ما تعتمد اأهلية املدَّ

 وتختلف ت�رشيعات وممار�سات البلدان اأي�سا ب�ساأن 
)65(

َعى عليه تقدمي م�ساهمة مالية يف �سبيل دفاعه. يُطلب من املدَّ

َعى عليه. املرحلة من الإجراءات اجلنائية التي ينبغي عندها اإتاحة حمام للمدَّ

وم������ن الناحية العملية، تواجه نظم املعونة القانونية اجلنائية املوج������ودة يف العديد من البلدان م�ساكل عامة كثرية، 

َعى عليهم من ال�سكان الأ�سليني. ورمبا كان  مة للمدَّ مم������ا يوؤدي يف كثري من الأحيان اإىل تدين نوعية امل�ساعدة املقدَّ

نق�������ض التمويل احلكومي الكايف هو اأخط������ر هذه امل�ساكل، وهذه امل�سكلة توؤدي، لدى اقرتانها بقلّة حما�ض املحامني 

وخ�سيته������م م������ن عدم دفع احلكومة لأجورهم، اإىل احلد ب�سدة من عدد املحام������ني الراغبني يف امل�ساركة يف برنامج 

 وباملثل يكون نطاق املعونة حمدودا، حيث تُتاح امل�سورة والتمثيل عادة خالل جل�سات املحاكمة 
)66(

املعون������ة القانونية.

فقط ونادرا ما يوّفران خالل املراحل ال�سابقة لها. وعالوة على ذلك، فال وجود هناك من الناحية العملية لآليات 

اإقامة العدل. واأخريا، يت�سدى امل�رشوع مل�ساألة امل�ساءلة ب�ساأن الف�سل يف ا�ستيفاء معايري الأداء اخلا�سة بخدمة الزبائن، 

م ال�ستق�ساء على املجتمع  وذلك بن�رش تقرير ب�ساأن ا�ستق�ساء تقدمي اخلدمة للجمهور يف حمكمة دائرة تريانا. وقد ُعمِّ

القانوين يف األبانيا.

ويف كان������ون الثاين/يناير 2008، وقع������ت وزارة العدل واملجل�ض الأعلى للعدالة وال�سلط������ات الق�سائية الوطنية مذكرة 

تفاهم مع وكالة الوليات املتحدة للتنمية الدولية لتنفيذ م�رشوع جديد لإ�سالح الق�ساء ي�سمل ع�رش حماكم جتريبية. 

ومل يك������ن الهدف من امل�رشوع هو فقط حت�سني �سفافية املحاك������م التجريبية و�سهولة الو�سول اإليها وانفتاحها وفعاليتها 

وُح�س������ن توقيتها ونزاهته������ا وكفاءتها وم�ساءلتها وثقة اجلمهور فيها، واإمنا اأي�سا بي������ان املعايري واملبادئ الرفيعة لأداء 

املحاكم ل�سائر املحاكم يف خمتلف اأنحاء األبانيا. وقد اأظهرت احلكومة الألبانية، بتنفيذها ملذكرة التفاهم، اأنها ملتزمة 

ه نحو خدمة الزبائن. مبوا�سلة حتديث نظام العدالة الوطني املوجَّ

الإطار 30- )تابع(
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انظ������ر، على �سبيل املث������ال، العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية املادة 14)3()د(؛ واتفاقي�ة حماي�ة حقوق الإن�سان 
 )64(

واحلريات الأ�سا�سية املادة 6)3()ج(؛ والتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان املادة 8)2(؛ وامليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�سعوب )ميثاق 

باجنول( املادة 7. 

م������ن ال�ستثناءات اجلدي������رة باملالحظة مبداأ "الأهلية غري املحدودة" يف �سيلي، الذي ل يفر�������ض اأيَّ قيود على الدخل بالن�سبة 
 )65(

لأهلي������ة تلق������ي املعونة القانونية، وذلك ا�ستن������ادا اإىل الفرتا�ض الذي مفاده اأنَّ اأيَّ مدًعى عليه قادر عل������ى توكيل حمام �سيفعل ذلك. انظر 

 Penal Reform International, Index of Good Practices in Providing Legal Services in the Criminal Justice System 15 
.(Version 2, Feb. 2006)

بي������د اأن������ه من املهم التاأكيد على اأنَّ بالإمكان الحتفاظ بنظام فّعال للمعونة القانونية حتى بتكلفة منخف�سة ن�سبيا. فعلى �سبيل 
 )66(

املث������ال، ل������دى جنوب اأفريقيا واململكة املتحدة نظم فّعالة للمعونة القانونية اجلنائية بتكلف������ة �سديدة الختالف للفرد الواحد: 1.6 دولر 

 Public Interest Law Initiative & Open Society Justice Initiative, 2nd اأمريكي يف جنوب اأفريقيا و30 يورو يف اململكة املتحدة. انظر

European Forum on Access to Justice (Budapest, Hungary, Feb. 24-26, 2005): Preliminary Forum Report 26 (2005). وُيك������ن 
اأن ت�سمل ا�سرتاتيجية ممكنة لتحديد اأن�سب مناذج املعونة القانونية لبلد ما اإن�ساء م�رشوع جتريبي �سغري )تدعمه املنظمات غري احلكومية 

على الأرجح( للم�ساعدة يف تقييم الطلب على خدمات املعونة القانونية يف بيئة معّينة وفهمه على نحو اأف�سل وتقدير تكلفته. ويف احلالت 

الت������ي ل يت�سن������ى فيها الأخذ بنظام كامل للمعونة القانونية لوجود قي������ود مالية اأو متعلقة بالقدرة، ُيكن اأن ي�سمل حل حمتمل نظاما مرنا 

جداً لإدارة املعونة القانونية ي�سمح بالتجربة واإدخال التعديالت لتج�سيد اأيِّ قيود نا�سئة.



مراقبة النوعية والإ�رصاف على نظم املعونة القانونية. وتتحمل الفئات التي تعاين من احلرمان القت�ضادي اأو غريه 

من اأ�ضكال احلرمان معظم العبء الناجم عن جوانب الق�ضور هذه. 

ر املعونة القانونية وفقا لنموذج جوديكري (judicare)—املعروف اأي�ضا بنموذج املحامني  ويف العديد من البلدان، توفَّ

بحكم وظيفتهم اأو املعّينني—الذي تُعنيِّ مبوجبه املحكمة اأو وكالة اإنفاذ القانون )اأي �ضابط التحقيقات اأو املدعي 

العام( حمامني خا�ضني وتدفع اأجورهم لقاء اإ�ضدائهم املعونة القانونية يف الق�ضايا. ويف حني اأنَّ هذا النظام مُيكن 

اأن يكون �ضامل اإىل حد معقول حتى دون اإن�ضاء هيئة م�ضتقلة للمعونة القانونية، فهو اأي�ضا اأحد اأكرث النظم تكلفة، 

كما اأنه يعاين من بع�ض امل�ض������اكل الوظيفية مثل �ض������بهة تعار�ض امل�ضالح الناجمة عن تعيني الدعاء ملحامي الدفاع. 

وهناك اأي�ضا �ضعوبات ب�ضاأن مراقبة ور�ضد نوعية اخلدمات التي يوفرها حمامو جوديكري؛ فبالنظر اإىل عدم وجود 

ارتب������اط مبا�������رص بني اأداء املحامي واأجره، فاإنَّ هذا يُثبِّط من هّمة بع�ض املحامني يف توفري متثيل من نف�ض النوعية 

ر للزبائن الذين يدفعون باأنف�ضهم. وعلوة على ذلك، قد يكون منوذج جوديكري اأ�ضد عر�ضة للف�ضاد بالنظر  التي توفَّ

مي اخلدمة اخلا�ضني. اإىل قلّة الإ�رصاف املبا�رص على امليزانية فيما يتعلق بالأموال املدفوعة ملقدِّ

وب������دل من ذلك، مُيكن للحكوم������ات اأن حتتفظ مبدافعني عموميني يوفرون خدماته������م يف اإطار مكتب اأكرب للدفاع 

ف فريقا من حمامي الدفاع اجلنائيني املتقا�ض������ني للمرتبات. وعل������ى الرغم من اأنَّ هذا النموذج قد  العموم������ي يوظِّ

ينطوي على تكاليف ابتدائية عالية واأنه قد يف�ضل يف اجتذاب اأف�ضل املحامني تاأهيل، فهو يف كثري من الأحيان اأقل 

َعى عليهم.  تكلفة من توفري املعونة من خلل منوذج جوديكري، ل �ضيما اإذا كانت امل�ضاعدة تُ�ضدى لعدد كبري من املدَّ

ومكاتب املدافعني العموميني اأن�ضب اأي�ضا للت�ضدي للأعباء الكبرية من الق�ضايا كما اأنها ت�ضمح لر�ضد الأداء مبزيد 

من الي�رص نتيجة لزيادة الرقابة والإ�رصاف على اأعمال حمامي الدفاع املتقا�ضني للمرتبات. واإ�ضافة اإىل هذا، يعني 

زيادة التزام املدافعني العموميني بواجباتهم اأنهم يكونون اأف�ضل ا�ضتعدادا بوجه عام خلل املحاكمات واأكرث احتمال 

للتواجد يف جميع مراحل الإجراءات، وهو ما يُ�ض������هم يف زيادة الفعالية العامة لنظام العدالة اجلنائية.95 ونتيجة 

للمزايا التي توفرها نظم املدافعني العموميني �ضهد العديد من اجلهود احلديثة حتول نحو زيادة ا�ضتخدام خدمات 

لة من احلكومة باعتبارها النموذج املف�ضل لتقدمي املعونة القانونية يف امل�ضائل اجلنائية.  املدافعني العموميني املموَّ

وتُبني درا�ضة احلالة الواردة اأدناه املزايا التي �ضوهدت يف برنامج املدافع العمومي يف كو�ضتاريكا.

)اأ(
الإط�ر 31-  مكتب املدافع العمومي يف كو�شت�ريك�

من امل�ضلم به منذ زمن طويل اأنَّ مكتب املدافع العمومي يف كو�ضتاريكا، الذي اأُن�ضئ لأول مّرة يف ال�ضتينيات من القرن 

املا�ضي، والذي ي�ضم 250 مدافعا و�ضبكة من 40 مكتبا، هو منوذج للنجاح، وذلك على ال�ضواء من حيث كمية خدمات 

َعى عليهم قادري������ن فيها على توكيل حمام  الدف������اع الت������ي يوفرها ونوعيتها. والواقع اأنه كان������ت هناك حالت كان املدَّ

خا�ض بهم ومع ذلك اختاروا العتماد على خدمات املدافع العمومي ب�ضبب نوعيتها الأعلى. ومُيكن تلخي�ض العنا�رص 

الأ�ضا�ضية لنموذج املدافع العمومي يف كو�ضتاريكا كما يلي:

ل من احلكومة مكون من مدافعني متفرغني يتقا�ض������ون مرتبات، ويحظر عليهم املطالبة    ه������و برنامج مموَّ

بر�ضوم اأو القيام باأيِّ عمل خارجي. وعلى الرغم من اأنَّ املكتب يقع داخل اجلهاز الق�ضائي واأنه مموَّل من 

َعى عليهم الطعن مبا�رصة يف اآراء املحكمة العليا، وهذه الأخرية ل تتدخل يف  ميزانيته، فاإنَّ با�ضتطاعة املدَّ

وظائف املدافعني. ويتمتع روؤ�ض������اء فرادى مكاتب املدافعني العموميني بال�ض������تقلل وال�ضيطرة فيما يتعلق 

مب�ضائل من قبيل التعيني والتن�ضيب والإ�رصاف والتقييم والرتقية والتاأديب. 
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ب�رصف النظر عن منوذج تقدمي املعونة القانونية اجلنائية املُختار، ينبغي اإيلء اهتمام خا�ض لت�ض������ميم وتنفيذ معايري مراقبة 
 )67(

النوعية، والتي قد ت�ضمل زيادة الإ�رصاف على مقدمي اخلدمات ور�ضدهم، والقيام بزيارات للتفتي�ض على املحاكم، والأخذ بتقدمي التقارير 

الإلزامية عن �ضري الق�ضايا املُ�ضندة، وزيادة توافر التدريب والدعم الفني.



  التعيني فيه تناف�ض������ي وم�ض������تند اإىل اجلدارة، مع تف�ضيل �ضباب املحامني الذين يح�رصون بعد ذلك دورات 

ق�ض������رية يف املدر�ضة الق�ضائية ويتلقون تدريبا �ضامل اأثناء العمل. ومُينح جميع املدافعني عقود عمل ملدة 

حمددة، مع اإمكانية جتديدها تبعا للأداء الفردي.

  مرتبات املدافعني العموميني و�ض������ائر ا�ضرتاطات اخلدمة تتنا�ضب مع تلك املنطبقة على الق�ضاة واأع�ضاء 

النيابة العامة. ويوِجد تن�ض������يبهم داخل ال�ضلطة الق�ضائية فر�ضا للتقدم الوظيفي واحلركة فيما بني هذه 

امل�ضارات الوظيفية الثلثة، وهو ما يزيد من جاذبية املهنة ويوِجد حوافز للأداء. 

  جت������ري هيكل������ة التنظيم الداخلي لكل مكتب على نحو يُ�ض������جع التعاون بني املدافع������ني والعمل اجلماعي. 

ويُكلَّف املدافعون الأكرث خربة بالإ�رصاف على جمموعات املدافعني الأقل خربة وتدريبهم. ويلتقي امل�رصفون 

على نحو منتظم باملدافعني ملناق�ض������ة الق�ضايا اجلاري نظرها وامل�ضاكل التي �ضودفت، كما اأنهم ي�ضاركون 

اأي�ضا بن�ضاط يف توفري امل�ضاعدة القانونية.

  ل يختار املدافعون ق�ض������اياهم باأنف�ض������هم، حيث اإنَّ امل�رصفني على املكاتب ه������م الذين يتولون توزيع جميع 

َعى عليه وخلل كامل عملية  الق�ض������ايا، ويكون نف�ض املدافع م�ضوؤول عن الق�ضية منذ حلظة احتجاز املدَّ

املحاكمة وال�ضتئناف. 

  هن������اك معايري داخلية حمددة بو�ض������وح للأداء وعبء العمل، وهي تُ�ض������تخدم لأغرا�������ض التقييم والرتقية 

وال�ض������تبقاء. ول يو�ض������ى با�ض������تبقاء املدافعني العموميني الذين ل ي�ض������توفون هذه املعايري اأو الذين يكون 

اأداوؤهم "منا�ضبا" ولكنهم يف�ضلون يف اإظهار اللتزام.

وقد اعتُمد منوذج كو�ضتاريكا لتوفري خدمات الدفاع العمومية اجليِّدة يف بنما وبوليفيا واجلمهورية الدومينيكية 

وال�ض������لفادور وهندورا�������ض، يف جملة بلدان اأخرى، واإن يكن بدرجات متفاوتة من النج������اح. ومن العوامل التي عرقلت 

تك������رار هذا النموذج "عدم كفاية التمويل [وبالتايل اللتزام] احلكومي، وبناء على ذلك عدم كفاية املرتبات، والتعيني 

على غري اأ�ضا�ض الكفاءة، والتنظيم ال�ضابق، والتن�ضيب املوؤ�ض�ضي، واأ�ضاليب القيادة واهتماماتها.")اأ(

الإط�ر 31- )تابع(

6- خدم�ت املعونة الق�نونية يف الق�ش�ي� املدنية

على عك�ض الق�ض������ايا اجلنائية، ل تفر�ض الوثائق الدولية حلقوق الإن�ض������ان يف اأف�ضل الأحوال �ضوى واجب حمدود 

على احلكومات باأن توّفر امل�ض������اعدة القانونية للأطراف املدنية من ال�ضكان الأ�ضليني؛ وقليلة هي النظم القانونية 

لة من الدولة. ونتيجة لذلك، فاإنَّ نطاق امل�ض������اعدة املتاحة  التي تق�ض������ي ب�رصورة توف������ري معونة قانونية مدنية مموَّ

لربجمة املعونة القانونية املدنية ودعم احلكومة املايل لها مقارنة بالق�ض������ايا اجلنائية، اأقل حتى مما ورد اآنفا. ويف 

حني اأنَّ املوارد احلكومية املتاحة �ض������حيحة لأ�ض������باب معقولة يف البلدان النامية، فقد اأجرى حتى بع�ض من اأغنى 

دول الع������امل تخفي�ض������ات موؤخرا يف التمويل احلكوم������ي للمعونة القانونية املدنية. وهكذا، ف������اإنَّ مهّمة توفري املعونة 

القانونية يف الق�ضايا املدنية تقع يف العديد من احلالت على عاتق املنظمات غري احلكومية اأو املحامني اخلا�ضني، 

ل  الذين كثريا ما ي�ض������تكملون اجلهود املحدودة التي تبذلها احلكومات يف هذا امل�ضمار. وحتى يف البلدان التي متوَّ

ا جزئيا اأو كليا من احلكومة، فاإنَّ هناك قيودا مفرو�ض������ة على فئات من يتلقونها  املعون������ة القانونية املدنية فيها اإمَّ

72  دليل مرجعي ب�ضاأن تدعيم نزاهة الق�ضاء وقدرته

 Linn Hammergren, Institutional Strengthening and Justice Reform ا�ضتُمدت درا�ضة احلالة هذه اإىل حد بعيد من
)اأ( 

 .16-21 (USAID Center for Democracy and Governance Paper No. PN-ACD-020, Aug. 1998)

املرجع نف�ضه، ال�ضفحة 21.
)ب( 



 وكما يف حالة املعونة القانونية اجلنائية، 
)68(

لة من احلكوم������ة. اأو عل������ى اأنواع الق�سايا املوؤهلة لتلقي امل�ساعدة املموَّ

لة من الدولة  ُتث������ل معاي������ر الدخل عامال مهّم������ا يُِحّد من اأهلية املتلقي للح�س������ول على امل�ساعدة القانوني������ة املموَّ

يف املنازع������ات املدني������ة. وتوحي كل هذه القيود ب������اأنَّ اأغلب اجلهود اجلارية الرامية اإىل توف������ر امل�ساعدة القانونية 

 وهذا يعني عمليا اأنَّ اأعدادا 
)69(

لالأطراف يف الق�سايا املدنية عاجزة عن تلبية الطلب احلايل على هذه اخلدمات.

مهّم������ة م������ن االأ�سخا�ص املحرومني ال يتلقون امل�س������ورة والتمثيل القانونيني ب�ساأن م�سائل تت�س������م باأهمية حيوية لهم، 

مث������ل املنازعات املتعلقة بال�سكن واملمتلكات واملزايا احلكومية االأ�سا�سي������ة واإعالة االأطفال وق�سايا العمالة وحقوق 

امل�ستهلكني واللجوء وو�سع الالجئني. 

وكم������ا يف حالة املعون������ة القانونية اجلنائية، لي�ص هناك من������وذج اأف�سل وحيد لتوفر املعون������ة القانونية للفقراء يف 

الق�سايا املدنية. وقد �سملت النهوج التقليدية لتوفر املعونة القانونية املدنية برامج جوديكر واالتفاقات التعاونية 

م������ع املنظمات غر احلكومية، وهي تواج������ه عددا من امل�ساكل الوظيفية كما نوق�ص اأع������اله. وبدال من ذلك، ُيكن 

للحكوم������ات االعتماد على اتفاقات اخلدمة املجانية، ولو اأنَّ هن������اك يف كثر من االأحيان �سعوبات يف توفر العدد 

الكايف من املحامني املجانيني، كما اإنَّ من الع�سر مراقبة اجلودة يف هذا النموذج. 

مو  ويف �س������وء االرتفاع يف تكلفة التمثيل القانوين وال�سعوبات الوظيفية امل�سادفة يف تقدمي امل�ساعدة، اكت�سف مقدِّ

املعون������ة القانونية عّدة طرائ������ق بديلة لتوفر املعونة القانونية على نحو غر مكلّ������ف وفّعال. ويف كثر من االأحيان، 

تعتم������د هذه الطرائق على امل�ساعدي������ن القانونيني وطلبة كليات احلقوق املتدربني والعي������ادات القانونية اجلامعية 

مل�ساع������دة الزبائن على اأن يجدوا طريقهم خ������الل نظام املحاكم واأن يعدوا وثائق املحاكم. والإتاحة املعونة القانونية 

مو املعونة القانونية اأي�سا باإن�ساء خطوط ات�سال هاتفي مبا�رش ومواقع �سبكية، من اأجل  على نطاق اأو�سع، قام مقدِّ

تزوي������د الزبائن املحتملني باملعلومات االأ�سا�سية عن نظام املحاكم واخلدمات االجتماعية، وتوفر امل�سورة القانونية 

العام������ة التي ت�سم������ح للزبائن باتخاذ قرارات اأولية ب�ساأن ما اإذا كان لديهم �سب������ب الإقامة دعوى ُيكن للمحكمة اأن 

تف�سل فيها وتلقي امل�ساعدة الق�سائية اإذا كانوا �سيُمثِّلون اأنف�سهم.

وقد حاول عدد من البلدان اأي�سا اّتباع نهج اأكرث �سموال لتوفر املعونة القانونية املدنية، باإن�ساء مركز جامع للمعونة 

القانونية، وهو نهج نُفذ بنجاح، رغم تكاليفه االأولية العالية، يف مناطق خمتلفة حول العامل لتوفر جمموعة متنوعة 

73 الف�سل الرابع- الو�سول اإىل العدالة واخلدمات القانونية 

 يف الوالي������ات املتح������دة، على �سبيل املثال، لكي يكون مقدم������و املعونة القانونية موؤهلني لتلقي التموي������ل من موؤ�س�سة اخلدمات 
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القانوني������ة )وه������ي موؤ�س�سة خا�سة ال تهدف للربح تعمل حل�ساب احلكومة وتقوم بتمويل ور�سد املعونة القانونية املدنية املجانية(، ال يجوز 

له������م ممار�سة اأن�سطة معّينة، مبا يف ذلك االأن�سطة ال�سيا�سية )مثل ت�سجيل الناخبني وم�ساعدة الناخبني(؛ واإجراءات االإح�سار التي تطعن 

عل������ى اإدان������ة جنائية؛ واالإجراءات التي ت�سم������ل اإنهاء الف�سل العن�رشي يف املدار�ص العامة واخلدمة الع�سكري������ة؛ والتقا�سي من اأيِّ نوع اإذا 

تعلّق باالإجها�ص؛ واأغلب االأن�سطة املتعلقة باإ�سالح نظام الرعاية االجتماعية. وعالوة على ذلك، ال يجوز ملقدمي اخلدمات هوؤالء تثيل 

فئ������ات معّين������ة من املتلقني، مبا يف ذلك االأطراف يف الدعاوى اجلماعية وال�سجن������اء واالأ�سخا�ص الذين يجري طردهم من امل�ساكن العامة 

ب�سب������ب توجيه تُه������م جنائية متعلقة باملخدرات لهم واأغل������ب االأ�سخا�ص الذين ال يحملون جن�سية الواليات املتح������دة )با�ستثناءات حمدودة، 

مث������ل احلائزين للبطاقات اخل�رشاء وغر املواطنني من �سحايا العنف املن������زيل واالعتداء اجلن�سي واالّتار باالأ�سخا�ص(. وينبغي الرتكيز 

عل������ى اأنَّ مقدمي اخلدم������ات املمولني من موؤ�س�سة اخلدم������ات القانونية ممنوعون من تويل هذه االأن�سطة املحظ������ورة من جميع امل�سادر 

 Legal Services Corporation, Fact Sheet: Statutory Restrictions on LSC-Funded احلكومي������ة منها واخلا�سة(. انظر ب�س������كل ع������ام(

Programs، املت������اح يف املوق������ع http://www.lsc.gov/pdfs/Restrictions.pdf. وباملثل، ففي جنوب اأفريقيا، ال يجوز تقدمي املعونة القانونية 
املدنية، على �سبيل املثال، يف ق�سايا االإفال�ص وق�سايا معّينة متعلقة باالإ�سابات ال�سخ�سية وق�سايا حماكم املطالبات ال�سغرة واملطالبات 

املوّجه������ة �س������د �سندوق حوادث الطرق وكذلك الطعون املدني������ة. انظ������ر Legal Aid Board, Legal Aid Guide 2009 at 48-52، املتاح يف 

املوق������ع http://www.legal-aid.co.za/images/legal-services/Guide/laguide.pdf. ويف هون������غ كونغ ال تُت������اح املعونة القانونية املدنية يف 
ق�ساي������ا الت�سه������ر وامل�سائل املعرو�سة على حماكم املطالب������ات ال�سغرة والعمل وق�سايا االأوراق املالي������ة، وااللتما�سات املتعلقة باالنتخابات 

 واإن يك������ن با�ستثن������اءات معّين������ة. انظ������ر Legal Aid Department, Guide to Legal Aid Services in Hong Kong at 6، املت������اح يف املوقع:

http://www.lad.gov.hk/eng/documents/ppr/publication/guide_to_legal_aid_services_in_hongkong%28e%29_lowr.pdf

عل������ى �سبي������ل املثال، يف ع������ام 2002، كان هناك 581 6 حماميا اإجماال يعملون يف خمتلف برام������ج املعونة القانونية يف الواليات 
 )69(

املتح������دة، وه������و م������ا يعن������ي 681 6 زبونا ممكنا لكل واح������د من هوؤالء املحام������ني – مقارنة مبحام واح������د يُقدم خدم������ات قانونية مدنية 

 Legal Services Corporation, Documenting the Justice Gap in سخ�سي������ة ل������كل 525 �سخ�سا يف املجموعة ال�سكانية العام������ة. انظ������ر�

 America: The Current Unmet Civil Legal Needs of Low-Income Americans at 15 (2nd ed.; June 2007)، املت������اح يف املوق������ع
http://www.lsc.gov/justicegap.pdf. وطبق������ا للتقدي������رات فاإنَّ 50 يف املائة من الزبائن املوؤهلني الذي������ن يلتم�سون بالفعل معونة قانونية 
مدني������ة يف الوالي������ات املتحدة يُرف�سون ب�سكل روتيني الأنَّ مقدمي اخلدمات يفتقرون اإىل املوارد الالزمة مل�ساعدتهم؛ وهذه االإح�ساءات ال 

تاأخذ يف احل�سبان املتقا�سني املحتملني املوؤهلني للح�سول على املعونة القانونية الذين ال يلتم�سونها لعدم اإدراكهم لوجودها. املرجع نف�سه 

ال�سفح������ة 4. وتُعط������ي تقديرات االحتياجات من املعونة القانونية التي جرت يف وقت مبكر من هذا العقد يف ت�سع واليات منف�سلة �سورة 

اأ�س������د قتام������ة للو�سع؛ فن�سبة تقل عن 20 يف املائة من امل�ساكل القانونية التي تواجه االأفراد من ذوي الدخل املنخف�ص يجري الت�سدي لها 

َعى عليهم يف  مب�ساع������دة قانوني������ة من اأيِّ نوع. املرجع نف�سه ال�سفحت������ان 9 و12. وتُبني بيانات حديثة اأخرى اأنَّ 99 يف املائة من جميع املدَّ

ق�سايا الطرد من امل�سكن يف نيو جر�سي ووا�سنطن العا�سمة ال ُيثَّلون مبحام خالل جل�سات املحاكمة. 



من اخلدمات. وقد ح�ّض������نت هذه املراكز من و�ض������ول الفقراء واملهّم�ضني للعدالة، كما اأثبتت اأي�ضا اأنها و�ضيلة فّعالة 
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التكلفة لتقدمي اخلدمات القانونية.

وق������د جّربت بلدان عديدة اأي�ض������ا مناذج التمويل غري احلكومي، مثل تاأم������ني النفقات القانونية )وهو منوذج مماثل 

للتاأمني الطبي( وخطط اخلدمة القانونية املدفوعة م�ض������بقا. وتتيح هذه النظم اخلدمات لعدد اأكرب من الأ�ضخا�ض 

عن طريق توزيع التكاليف على جمموعة اأكرب من الأ�ض������خا�ض املوؤمن عليهم. ويتمثل منوذج اآخر جدير بالتجربة يف 

توليد التمويل اللزم لتقدمي املعونة القانونية املدنية عن طريق جتميع الفوائد الناجمة عن ح�ضابات �ضمان ق�ضرية 

مي املعونة القانونية.101  ع التمويل يف �ضكل منح ملقدِّ الأجل يحتفظ بها املحامون بالنيابة عن زبائنهم؛ ومن ثم يوزَّ

وتتناول درا�ضة احلالة اأدناه دور مراكز العدالة املتزايد يف جنوب اأفريقيا، وتوّفر مثال مفيدا لكيفية توفري املعونة 

القانونية املدنية بفعالية. 

الإط�ر 32- مراكز العدالة يف جنوب اأفريقي�

ل ين�ض د�ض������تور جنوب اأفريقيا على �رصورة توفري املعونة القانونية للأ�ض������خا�ض من ال�ض������كان الأ�ض������ليني يف الق�ضايا 

املدنية؛ ومع ذلك، ففي عام 1969، اأن�ضاأت احلكومة جمل�ض املعونة القانونية املُكلف بتوفري املعونة القانونية اجلنائية 

واملدنية على ال�ض������واء. ويف البداية، اعتمد املجل�ض اأ�ضا�ض������ا على منوذج على غرار جوديكري (judicare)، بيد اأنه يوّفر 

الآن اخلدمات القانونية من خلل مناذج متنوعة، مثل العيادات القانونية اجلامعية ومكاتب امل�ضورة �ضبه القانونية. 

ويف حماولة لتوفري خدمات اأ�ض������مل ملزيد من الزبائن وبتكلفة اأقل على احلكومة، اأن�ض������اأ املجل�ض مراكز العدالة يف عام 

 ومُتثل 
)اأ(
مة للمعونة القانونية يف الق�ض������ايا املدنية واجلنائية على ال�ضواء. 1999، وهي الآن اجلهات الرئي�ض������ية املقدِّ

مراك������ز العدالة وفرا كبريا يف التكلفة مقارنة بنموذج جوديكري، حيث تَِقّل تكلفة الق�ض������ية املنتهية مبقدار ال�ض������عف 

يف منوذج مراكز العدالة. والواقع اأنَّ كل مركز هو مبثابة مركز جامع للم�ض������اعدة القانونية، ول يُحيل الق�ض������ايا اإىل 

نظام جوديكري اإّل اإذا ن�ض������اأ تعار�ض للم�ض������الح اأو اإذا افتقر املركز اإىل القدرة على معاجلة الق�ض������ية. ويت�ضكل موظفو 

مركز العدالة النمطي من مدير تنفيذي وجمموعة من املحامني املقبولني حديثا الذين يقدمون امل�ضاعدة يف الق�ضايا 

املدنية واجلنائية على ال�ضواء وعدد من خريجي كليات احلقوق ممن مل يُقبلوا بعد وم�ضاعد قانوين )يُ�رصف على تلقي 

ق ق�ض������ايا وموظفي دعم. ويُ�ض������تخدم، اإن اأمكن، املهنيون القانونيون املحليون. واإذا قرر مركز  الطلبات الواردة( وحمقِّ

ما اأنه ل ينبغي موا�ض������لة ق�ض������ية معّينة، جاز للزبون اأن يطعن يف هذا القرار لدى املدير التنفيذي للمركز وبعد ذلك 

لدى املجل�ض.

وحت������ى اآذار/مار�������ض 2010، كان هناك اإجمال 127 نقطة لتقدمي اخلدمات )مبا يف ذلك 64 مركز عدالة و63 مكتبا 

تابعا( تعمل يف املناطق الريفية واحل�رصية على ال�ض������واء وتوّفر 90 يف املائة من جميع خدمات املعونة القانونية التي 

 وتقوم 6 مكاتب اإقليمية بر�ض������د املراك������ز، كما يُ�رصف عليها مدير وطني معني بالو�ض������ول اإىل 
)ب(

ترعاه������ا احلكومة.

العدالة. وتخدم �ض������بكة املكاتب التابعة امل�ضتمرة يف التو�ضع املزيد من املناطق الريفية با�ضتخدام "نظام دوائر". ولكن 

نظرا للمجموعة العري�ضة من الأ�ضخا�ض الذين ي�ضتخدمهم منوذج مراكز العدالة ولتنوع اخلدمات املتخ�ض�ضة التي 

يُقدمها، فاإنَّ هذا النموذج ل يكون م�ض������تداما اإّل اإذا كان حجم الق�ض������ايا كبريا؛ ومن ثم فاإنَّ بع�ض املناطق الريفية ما 

زالت تتلقى اخلدمات اأ�ضا�ض������ا من خلل منوذج جوديكري والتفاقات التعاونية مع مكاتب املحاماة املعنية بال�ض������الح 

العام والعيادات القانونية.

74  دليل مرجعي ب�ضاأن تدعيم نزاهة الق�ضاء وقدرته

اإ�ضافة اإىل مراكز العدالة يف جنوب اأفريقيا التي جتري مناق�ضتها يف الإطار 6-1 اأدناه، (http://www.legal-aid.co.za)، انظر 
 )70(

اأي�ض������ا، على �ضبيل املثال، مركز املعونة القانونية يف بليز (http://www.belizelaw.org/legal_aid.html)؛ واإدارة املعونة القانونية يف هونغ 

(http://www.lad.gov.hk/eng/documents/ppr/publication/guide_to_legal_aid_services_in_hongkong%28e%29_lowr. كون������غ 

(pdf؛ ومركز امل�ضاعدة القانونية يف ناميبيا (http://www.lac.org.na)؛ ومكتب املعونة القانونية يف �ضنغافورة (/http://app2.lab.gov.sg)؛ 
.(http://www.lawcentres.org.uk) واملراكز املجتمعية للم�ضورة القانونية يف اإنكلرتا

على �ض������بيل املثال، توجد برامج "فوائد ح�ض������ابات املحامني ال�ض������تئمانية" الإلزامية، التي مُيكن ملحاكم الوليات اأو الأجهزة 
 )71(

الت�رصيعي������ة اأو رابطات املحامني اأو املوؤ�ض�ض������ات اإدارته������ا، يف غالبية وليات الوليات املتحدة، وهي توّل������د، جنبا اإىل جنب مع الربامج غري 

امل�ضاركة والطوعية يف الوليات الق�ضائية املتبقية، دخل �ضنويا ي�ضل يف املتو�ضط اإىل 100 مليون دولر اأمريكي تقريبا، وهو ما يُ�ضتخدم 

لتوفري اخلدمات القانونية املدنية للفقراء.

http://www.legal-aid.co.za
http://www.belizelaw.org/legal_aid.html
http://www.lad.gov.hk/eng/documents/ppr/publication/guide_to_legal_aid_services_in_hongkong%28e%29_lowr
http://app2.lab.gov.sg/
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دة باأح�سن �ملوظفني وو��سعة �لنطاق، �أن  لة ب�سخاء ومزوَّ ال ت�ستطيع نظم �ملعونة �لقانونية �حلكومية، مهما كانت مموَّ

كن للخدمة �ملجانية �لتي يوفرها �ملحامون �خلا�سون �أن  تلبي �لطيف �لكامل للطلبات على �خلدمات �لقانونية. ويمُ

ت�ستكمل �لنظم �لتي ترعاها �حلكومات، و�أن تمُ�سهم ب�سكل حيوي يف �لت�سدي لبع�ض من �أ�سد �الحتياجات �لقانونية 

ا ح�سب �لظروف �أو من خالل ترتيبات موؤ�س�سية، وهي فّعالة  كن توفري �خلدمات �ملجانية �إمَّ �ملجتمعية �إحلاحا. ويمُ

للغاية يف تن�سيق �لعمل �ملجاين لعدد كبري من �ملحامني �خلا�سني. بيد �أنه ال ينبغي للمرء �أن يتوقع �أن حتلَّ �لرب�مج 

�ملجاني������ة �خلا�سة حملَّ نظ������ام �ملعونة �لقانونية �لوطني �أو �أنها �ستتحمل عن �حلكوم������ات م�سوؤولية �سمان �مل�ساو�ة 

جلميع �ملو�طنني يف �لو�سول للعد�لة.

وتقليدي������ا، تقع على �ملحام������ني مهّمة �أخالقية طموحة تتمثل يف �إتاحة معارفه������م ومهار�تهم �لقانونية ملن هم �أ�سد 

 وقد يك������ون باعث �ملحامني على توفري �خلدمات �ملجانية 
)72(

�حتياج������ا، ول������و �أنَّ هذه �ملهّمة نادر� ما تكون �إلز�مية.

 بيد �أنَّ �جلهود �لر�مية �إىل �إقامة �لرب�مج 
)73(

ه������و �حلو�فز �لعملية �أو �لتقاليد �لديني������ة �أو �ل�سعور بالو�جب �ملهني.

وقد �سمح توفري خدمات �ملعونة �لقانونية من خالل مر�كز �لعد�لة للمجل�ض باأن ياأخذ باآليات حم�ّسنة ل�سمان �جلودة. 

وت�سم������ل ه������ذه �الآليات زيادة عدد �ملوظف������ني �الإ�رش�فيني يف �ملر�ك������ز و�إتاحة فر�ض �لتدريب و�لتط������ور �ملهني وتوفري 

�لتوجي������ه. وهن������اك �أي�سا عمليات ر�س������د و��ستعر��ض للنوعية جتري كل ثالثة �أ�سهر، وه������ي ت�ستند �إىل فح�ض ملفات 

�لق�ساي������ا �ملوَكلة ومالحظات �ملحاكم و�ال�ستعر��سات �ل�سخ�سية و��ستعر��سات �لنظر�ء و�الإد�رة و�لتقارير �الإلكرتونية 

عن و�سع �لق�سايا و��ستق�ساء�ت ر�سا �لزبائن. و�أخري�، يمُنفذ �ملجل�ض عدد� من �لرب�مج �ملعنية بالعالقات مع �لزبائن، 

مث������ل �سجالت �ل�سكاوى و�سناديق �القرت�حات و��ستق�ساء�ت ر�سا �لزبائن وخطوط �الت�سال �لهاتفي �ملبا�رش �خلا�سة 

باالأخالقيات �ملمُد�رة ب�سكل م�ستقل وميثاق خدمات �لزبائن و�لرتكيز على �لزبون يف تدريب �ملوظفني �لقانونيني وغري 

�لقانونيني وتزويد �لزبائن باملعلومات من جانب �ملوظفني �لقانونيني خالل �سري �لق�سايا. 

75 �لف�سل �لر�بع- �لو�سول �إىل �لعد�لة و�خلدمات �لقانونية 

حتى يف بلد�ن مثل �لواليات �ملتحدة، حيث يدعم �ملجتمع �لقانوين ب�سدة �ملمار�سة �لقانونية �ملجانية �لطوعية، كانت �ملحاوالت 
 )72(

�لتي جرت يف �ملا�سي لالأخذ با�سرت�طات تمُلزم بتوفري �ملعونة �ملجانية مو�سع �نتقاد �سديد من جانب ر�بطات �ملحامني على �أ�سا�ض �أنَّ هذه 

�ال�سرت�ط������ات قد توؤثر ب�سكل �سلبي على نوعية �لتمثيل �ملجاين )نتيج������ة لعدم �كرت�ث �ملحامني باحتياجات زبائنهم(، وقد توؤدي �أي�سا �إىل 

د بالتايل من تو�فر �مل�ساعدة �لقانونية �ملجانية.  خف�ض �ملو�رد �حلكومية �ملخ�س�سة لنظام �ملعونة �لقانونية �لر�سمي، وحتمُ

على �سبيل �ملثال، تبنّي من ��ستق�ساء للمحامني يف �لواليات �ملتحدة �أجرته ر�بطة �ملحامني �الأمريكية يف عام 2008 �أنَّ �لعو�مل 
 )73(

�لتالية هي �ساحبة �أكرب دور يف ت�سجيع �خلدمات �ملجانية )ممُدرجة ح�سب ترتيب �أهميتها(: عرو�ض �لتدريب �ملجاين و�حت�ساب �خلدمات 

�ملقدم������ة كجزء من �لتعليم �لقانوين �مل�ستمر، و�لقدرة عل������ى حتديد نطاق �اللتز�م )على �سبيل �ملثال، �لقيام مبهّمة حمددة بدال من متثيل 

�لزب������ون متثي������ال كامال(، وتلقي �لت�سجيع من قا�ض �أو زميل على قبول ق�سية ما؛ وتوفري تاأمني جماين �سد �أخطاء �ملمار�سة، وتو�فر �لدعم 

�لبحث������ي و�الإد�ري، و�إمكانية �الختيار من بني جمموعة م������ن فر�ض توفري �ملعونة �ملجانية، وتلقي �لتوجيه من حمام متخ�س�ض يف �ملو�سوع 

 American Bar Association Standing Committee on Pro Bono and Public Service, Supporting Justice II: A Report ملعنّي. �نظر�

on the Pro Bono Work of America's Lawyers at 19-21 (Feb. 2009), available at http://www.abanet.org/legalservices/probono/
report2.pdf. ويف �ملقاب������ل، ت�سم������ل �لعو�مل �لرئي�سية �لتي تمُثني عن �مل�ساركة يف �الأن�سطة �ملجانية: قلّة �لوقت، و�مل�سائل �ملتعلقة باأ�سحاب 
�لعم������ل )على �سبي������ل �ملثال، �لتعار�ض بني �ساعات �لعم������ل �أو �ملعار�سة �ل�رشيحة من �ساحب �لعم������ل(، و�الإح�سا�ض بقلة �خلربة يف �ملجال 

�ملح������دد �لذي يحتاجه زبائن �خلدمة �ملجانية، وقلة �ملعلوم������ات عن فر�ض �خلدمة �ملجانية، وتكلفة توفري �خلدمة �ملجانية. �ملرجع نف�سه 

�ل�سفحتان 22 و23.

على �لرغم من �أنَّ �لق�سايا �ملدنية ال تمُ�سكل �سوى 10 يف �ملائة فقط من عبء �ملر�كز من �لق�سايا، فاإنَّ �ملجل�ض يهدف �إىل 
)�أ( 

زيادة هذه �لن�سبة �إىل حو�يل 30 يف �ملائة يف �مل�ستقبل. وبالنظر �إىل �سح �ملو�رد �ملتاحة لتوفري �ملعونة �لقانونية �ملدنية، تمُوىل �الأولوية 

مل�ساع������دة �لن�س������اء و�الأطفال يف هذه �لق�سايا. وحتال �الأمور غري �لقانونية، مثل �مل�سائ������ل �خلا�سة بالرفاه �الجتماعي �أو �ملعا�سات 

�لتقاعدية �أو �مل�سارف �إىل مقدمي م�ساعدة �آخرين. 

يجري �لتعامل مع باقي �لق�سايا من خالل نظام جوديكري )11 يف �ملائة( و�تفاقات �لتعاون مع �ملنظمات غري �حلكومية 
)ب( 

)2 يف �ملائ������ة(. و�إجماال، وّفر نظام جن������وب �أفريقيا خدمات �ملعونة �لقانونية الأكرث من 000 350 من �ملو�طنني �لفقر�ء خالل فرتة 

.Legal aid Board of south africa, annual Report 2009-2010 at 2 .2007-2006 لتبليغ�



املجانية تواجه عددا من العقبات، ي�ض������مل اأخطرها ال�ض������عوبات امل�ض������ادفة يف اجتذاب املحامني للتربع بخدماتهم 

مة للزبائن الذين يدفعون.  ى زبائن اخلدمة املجانية خدمات قانونية من نف�ض نوعية اخلدمات املقدَّ و�ضمان اأن يتلقَّ

ول تُقدم رابطات املحامني واحلكومات حوافز خلدمات ال�ض������الح العام، كما اإنَّ املحامني املمار�ضني يف اقت�ضادات 

ال�ض������وق اجلديدة والنا�ضئة يعتربون اأي�ضا اأنَّ العمل املجاين يتناق�ض مع املبادئ الأ�ضا�ضية لنظام ال�ضوق احلرة. وقد 

ل يتناول املحامون الذين ينتهي بهم املطاف اإىل توفري التمثيل املجاين هذه امل�ض������ائل بالهّمة واحلما�ض������ة اللزمتني، 

مبا يوؤدي اإىل توفري م�ض������اعدة غري فّعالة. وقد ت�ض������مل العوامل املُحبطة الأخرى مل�ضاركة املحامني يف العمل املجاين 

قلّة الوقت املُتاح للتطوع وقلة اخلربة اأو املهارات املحددة يف املجال املعنّي وثني �ضاحب العمل املحامني عن العمل 

املجاين اأو فر�ضه قيودا عليه.

وقد ا�ض������تُخدم عدد من النماذج املوؤ�ض�ض������ية بنجاح لجتذاب املحامني اخلا�ض������ني لتقدمي اخلدمات املجانية. ورمبا 

م من خلل رابطات املحامني اخلا�ض������ة هي اأكرث هذه النماذج ا�ض������تدامة. وب�ض������بب  كانت الربامج املجانية التي تُنظَّ

و�ض������ع رابطات املحامني وهيكلها التنظيمي ومواردها فاإنها موؤّهلة ب�ض������كل فريد لقيادة اجلهود الرامية اإىل تن�ضيق 

الربامج املجانية املوؤ�ض�ضية وتطويرها. ومُيكن للرابطات الأ�ضغر اأو النا�ضئة اأن تبداأ بنماذج اأب�ضط لتقدمي امل�ضاعدة 

)على �ض������بيل املثال، خطوط الت�ض������ال الهاتف������ي املبا�رص اأو املن�ض������ورات القانونية(، وهو ما �ض������يعود عليها الفائدة 

الإ�ض������افية املتمثل������ة يف تعزيز قدراتها املوؤ�ض�ض������ية و�ض������ورتها يف املجتمع. وعلوة على ذلك، مُيك������ن لقادة رابطات 

املحامني اأن يكونوا مناذج حُتتذى ل�ضائر املحامني بتقدميهم هم اأنف�ضهم للخدمات املجانية.

ويتمثل ابتكار رئي�ض������ي اآخر يف اإن�ض������اء برامج جمانية ُمنظمة يف مكاتب املحاماة اخلا�ضة، وبدرجة اأقل يف الإدارات 

القانوني������ة يف ال�رصكات واملكاتب احلكومية. وقد تبنّي بالفعل اأنَّ ت�ض������جيع اأ�ض������حاب العم������ل للعمل املجاين ووجود 

�ضيا�ضات وا�ضحة ب�ضاأن العمل املجاين يوؤديان اإىل زيادة كبرية يف احتمال ا�ضطلع املحامني بالأن�ضطة املجانية. ويف 

 )اأ( توفري دعم ت�ضاركي رفيع امل�ضتوى ووا�ضح 
)74(

العادة، ت�ض������مل ال�ضرتاتيجية الناجحة بع�ض هذه العنا�رص اأو كلها:

 )ب( وتليف الإ�ضارات ال�ضلبية من ال�رصكاء؛ )ج( واإن�ضاء اآلية تن�ضيق معقولة وال�ضطلع باأن�ضطة 
)75(

للعيان للربنامج؛

تن�ض������يقية فّعالة؛ )د( وا�ضتخدام طلبة كلية احلقوق املتدربني وامل�ضاعدين القانونيني بطريقة مبتكرة؛ )ه�( وت�ضجيع 

امل�ضادر املُمكنة مل�ضاريع املعونة املجانية )مثل املنظمات غري احلكومية املعنية باخلدمات العامة( على تعزيز جهود 

مكت������ب املحاماة؛ )و( وتوفري التمويل لتعيني حمامني متفرغني يف املنظمات احلقوقية املعنية بال�ض������الح العام؛ )ز( 

ون�رص اإجنازات مكتب املحاماة يف جمال املعونة املجانية من خلل الن�رصات الدورية اأو التقارير ال�ض������نوية. وت�ض������مل 

الآليات الأخرى: اإ�ض������ناد تن�ضيق برنامج مكتب املحاماة املجاين ملحام متمر�ض؛ واإن�ضاء اإدارة معنية باملعونة املجانية 

يعمل بها �رصيك وعدة منت�ضبني بالتناوب؛ والتدريب اخلارجي يف جمال ال�ضالح العام، الذي يُنتدب مبقت�ضاه حمامو 

مكتب املحاماة بالتناوب اإىل منظمة غري حكومية معنية باملعونة القانونية ملدة كبرية مع بقائهم على ك�ضف املرتبات 

يف املكتب؛ واإتاحة الفر�ض������ة للمنت�ضبني لكي يق�ضوا ن�ضبة مئوية كبرية من الوقت يف م�ضاريع املعونة املجانية مقابل 

ح�ضولهم على مرتب اأقل اإىل حد ما. 

واأخريا ولي�ض اآخرا، مُيكن لل�ض������لطة الق�ض������ائية اأن ت�ض������طلع بدور حا�ضم يف اإذكاء روح ال�ض������الح العام وزيادة قبول 

الربامج املجانية يف �ض������فوف املهن القانونية. وعموما، يُعترب من غري اللئق للق�ض������اة اأن ي�ض������دوا امل�ضورة القانونية 

 وهي قد تتفاوت 
)76(

للجمه������ور. بي������د اأنَّ هناك عددا من الأ�ض������ياء التي ميكن للمحاكم اأن تفعلها يف هذا ال�ض������دد.

76  دليل مرجعي ب�ضاأن تدعيم نزاهة الق�ضاء وقدرته

تعتم������د القائم������ة املرجعية التالية عل������ى خ������ربة مكت������ب Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP للمحاماة الكائن يف 
 )74(

نيويورك، وهي ترد بالتف�ضيل يف: Ronald J. Tabak, How Law Firms Can Act to Increase Pro Bono Representation (2003)، املتاح 

http://www.probonocentrum.cz/_files/file/podklady%20pro%20kulat%C3%BD%20st%C5%AFl/Tabak_How%20 يف املوق������ع
law%20firms%20can%20act%20to%20increase%20pro%20bono%20representation.pdf

قد ي�ض������مل ذلك، على �ض������بيل املثال، ا�ضتخدام ا�ضم �رصيك رفيع امل�ض������توى على املذكرات املتعلقة بفر�ض توفري املعونة املجانية 
 )75(

ع فيها املنت�ضبون على العمل املجاين اأو مناق�ضة الربنامج املجاين يف اجتماعات ال�رصكاء واملنا�ضبات التي  اأو امل�ض������اركة يف اجتماعات يُ�ض������جَّ

يعقدها مكتب املحاماة للمنت�ضبني اأو التدخل عندما ينتهك �رصكاء اآخرون �ضيا�ضات العمل املجاين.

قبل امل�ضي قدما يف اأيٍّ من هذه املبادرات، يتعنّي على املحاكم التحقق من اأنها ل تنتهك مبداأ احلياد الق�ضائي. والواقع اأنه يف 
 )76(

بع�ض الأجهزة الق�ضائية املت�ضمة باأكرب قدر من احلياد يف العامل، يُعترب من غري اللئق للمحاكم والق�ضاة ال�ضطلع بعدد من هذه اجلهود. 

http://www.probonocentrum.cz/_files/file/podklady%20pro%20kulat%C3%BD%20st%C5%AFl/Tabak_How%20law%20firms%20can%20act%20to%20increase%20pro%20bono%20representation.pdf


ب������ن جمرد ن�رش قائمة بالق�ضايا التي حتتاج اإىل خدمات جمانية على املوق������ع ال�ضبكي للمحكمة وا�ضرتاط ان�ضمام 

املحامن لهيئة من املحامن تُقدم املعونة املجانية لقبولهم يف ع�ضوية رابطة حمامن منت�ضبة للمحكمة، والإ�رشاف 

على اجلهود املجانية املبذولة داخل دائرة حمكمة معّينة. وينبغي للق�ضاة اأي�ضا اأن ي�ضجعوا انخراط موظفي املحاكم 

القانونين يف العمل املجاين.

االإطار 33-  الرتويج للخدمات القانونية املجانية: اجلهود الوطنية واملحلية يف الواليات املتحدة 

على مدى �ضنوات عديدة، كانت جهود توفري املعونة املجانية يف الوليات املتحدة موجودة اإىل حد كبري ح�ضب الظروف 

ومل تكن تتلقى �ضوى القليل من الدعم املوؤ�ض�ضي من رابطات املحامن النظامية. ولكن على مدى العقود القليلة الأخرية، 

تزايد اعرتاف رابطة املحامن الأمريكية، وكذلك معظم الرابطات يف الوليات والرابطات املحلية، بقيمة وجود نظام 

متكام������ل لتقدمي املعونة القانوني������ة املجانية. ونتيجة لهذه اجلهود، ازداد عدد الربام������ج املجانية املوؤ�ض�ضية، التي تُلبي 

)اأ(
احتياجات قانونية متزايدة يف تنّوعها، من 83 يف عام 1980 اإىل اأكرث من 900 يف عام 2005.

 التابعة لرابطة املحامن الأمريكية 
)ب(

وعل������ى امل�ضتوى الوطني، فاإنَّ اللجنة الدائمة املعنية باخلدمة املجاني������ة والعامة

ُمكلَّف������ة بت�ضجي������ع ال�ضطالع باأن�ضطة جمانية من جان������ب مكاتب املحاماة ورابطات املحام������ن والإدارات القانونية يف 

ال�������رشكات وكليات احلقوق ومكاتب املحامن احلكومية؛ وحتليل فعالية الربام������ج املجانية؛ واقرتاح التدابري القانونية 

الت������ي توؤث������ر يف قدرة املحامن على توف������ري اخلدمات املجانية. وقد ا�ضطلعت اللجنة ب������دور رئي�ضي يف و�ضع القاعدة 

الأخالقية املهنية التي تُ�ضجع املحامن على تقدمي خدمة جمانية طوعية ملدة 50 �ضاعة على الأقل �ضنويا لالأ�ضخا�ص 

 ال�ضرتاتيجيات الناجحة 
ّ

م������ن ال�ضكان الأ�ضلي������ن واملنظمات التي تُلبي احتياجاته������م. وهي تن�رش اأي�ضا كتيبات تُب������ن

يف اإقام������ة الربام������ج املجانية وتو�ضيعها وتقوم بت�ضغيل م�رشوع لتقدمي امل�ضورة م������ن النظراء وتُدير مركزا وطنيا لتبادل 

املعلومات ب�ضاأن موا�ضيع اخلدمة املجانية. 

وعل������ى امل�ضت������وى املحلي، تتعلق اإحدى ق�ض�ص النج������اح العديدة لتقدمي امل�ضاعدة القانوني������ة املجانية على نحو ُمنّظم 

مبرك������ز عدالة رابطة املدينة، وهو مرك������ز املعونة املجانية املنت�ضب لرابطة حمامي مدينة نيويورك. ويوّفر هذا املركز، 

بف�ضل عالقاته مع احلكومة واملنظمات غري احلكومية وكليات احلقوق وال�رشكات ومكاتب املحاماة اخلا�ضة ورابطات 

املحام������ن الأخ������رى، التمثي������ل القانوين املبا�������رش واملعلومات واملنا�رشة ملا يق������رب من 000 25 من ال�ض������كان الأ�ضلين 

واملنخف�ض������ي الدخ������ل يف نيويورك. وهو يُحّفز املحامن على خدمة اجلمه������ور ومهنتهم عن طريق توفري �ُضبل وفر�ص 

للعمل يف م�ضاريع اخلدمة املجانية للم�رشدين واملهاجرين من الن�ضاء والأطفال و�ضحايا العنف املن�زيل وطالبي اللجوء 

وامل�ضن������ن وامل�ضتهلكن الذين يُ�ضهرون اإفال�ضهم واملن�ضاآت ال�ضغرية التي تواجه �ضعوبات ومر�ضى ال�رشطان ومن يبقى 

منهم على قيد احلياة بعد عالجه وغريهم ممن ل ي�ضتطيعون لول ذلك الو�ضول اإىل املوارد القانونية بدرجة معقولة.

ويُنفذ املركز عددا من امل�ضاريع، التي ل يزال بع�ضها قائما منذ ما يزيد على العقد بكثري. فعلى �ضبيل املثال، يف جمال 

قانون الهجرة، ي�ضاعد املركز �ضحايا العنف املن�زيل والّتار بالب�رش على تقنن اأو�ضاعهم كمهاجرين، كما ُيثِّل طالبي 

اللج������وء ال�ضيا�ضي الذين عانوا من التعذيب اأو غ������ري ذلك من اأ�ضكال ال�ضطهاد. ويف جمال قانون الأ�رشة، يُدير املركز 

عي������ادات طالق ملن ُيثلون اأنف�ضه������م، حيث ي�ضاعد الزبائن على ا�ضتكمال وقي������د اأوراق املحكمة يف اإجراءات الطالق 

غ������ري املتنازع عليه ويوّفر امل�ض������ورة القانونية يف ق�ضايا الطالق املتنازع عليه. وتوّفر م�ضاريع اأخرى امل�ضورة واملعلومات 

للزبائ������ن عن اإنفاذ حقوقهم القت�ضادية والجتماعية. واإ�ضافة اإىل توفري امل�ضورة والتمثل املبا�رش يف فرادى الق�ضايا، 

ي�ضتخدم العديد من امل�ضاريع عيادات قانونية يعمل بها حمامون متطوعون، وهي تُثقف جمموعات م�ضتهدفة خ�ضي�ضا 

 SHIELD ب�ض������اأن حقوقه������م والتزاماتهم طبقا للقانون. واأخ������ريا، يقوم املركز بت�ضغيل خط الت�ض������ال الهاتفي املبا�رش

)الأح������رف الأوىل من الكلمات الإنكليزية التي تعن������ي امل�ضاعدة الذاتية واملعلومات والتثقيف والدفاع القانوين(، الذي 

يوّف������ر املعلومات القانونية وامل�ضورة وخدم������ات الإحالة جمانا ملا يقرب من 000 1 مت�ضل موؤهل �ضهريا ب�ضاأن جمموعة 

متنوعة من امل�ضائل القانونية املدنية.
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 American Bar association, standing committee on pro Bono and public service, supporting Justice: a Report )اأ(

.on the pro Bono Work of america’s lawyers 6

انظ������ر املوقع ال�ضبكي للجن������ة، املت������اح يف http://www.abanet.org/legalservices/probono/home.html للح�ضول على 
)ب( 

معلومات اإ�ضافية عن اأن�ضطة اللجنة، مبا يف ذلك من�ضوراتها.



8- العي�دات الق�نونية اجل�معية

لقد ا�ض������تُخدمت عيادات كلي������ات احلقوق يف خمتلف اأنحاء العامل بنجاح لإتاحة الو�ض������ول اإىل العدالة للمجموعات 

املحرومة. ومُيكن تطبيق منهجية العيادات على اأيٍّ من جمالت القانون التي مُيكن اأن تخدم ال�ضالح العام. 

وت�ض������مل الأهداف الرتبوية التقليدية لنهج العيادات: تعليم املهارات العملية وامل�ض������وؤولية املهنية بغية حت�ضني كفاءة 

املحامي واأخلقياته وبالتايل نوعية املحامني املمار�ضني؛ وتوفري فر�ض التفاعل مع الزبائن للطلبة؛ وتعري�ض الطلبة 

ملواقف من واقع احلياة وللموؤ�ض�ض������ات القانونية. ومتنح بع�ض البلدان رخ�ضا حمدودة للطلبة لكي ميار�ضوا القانون 

حتت اإ�رصاف اأع�ض������اء هيئة التدري�ض العاملني يف العيادات؛ بيد اأنَّ هذه املمار�ضة حمظورة يف العديد من الوليات 

الق�ضائية. ولكن حتى يف احلالت الأخرية، مُيكن للطلبة تقدمي خدمات اأخرى، مثل عقد املقابلت ال�ضخ�ضية مع 

الزبائن واإ�ض������داء امل�ضورة لهم واإعداد م�ضاريع الوثائق القانونية واإجراء البحوث القانونية وتوفري خدمات الو�ضاطة 

والتثقيف القانوين املدين. وت�ضتخدم بع�ض العيادات املحامني كم�ضت�ضارين يح�رصون املحاكمات بالنيابة عن زبائن 

العيادات وي�ضتخدمون وثائق تقا�ضي من اإعداد الطلبة. 

واإ�ضافة اإىل الفوائد التعليمية، تُ�ضهم العيادات يف تعزيز و�ضول قطاعات املجتمع املحرومة واملهّم�ضة وال�ضعيفة اإىل 

العدالة. وهي تُ�ض������هم يف هذا الهدف بعدد من الطرائق، مبا يف ذلك: ا�ضتكمال اخلدمات القانونية بتوفري امل�ضورة 

والتمثي������ل املجانيني مبا�������رصة؛ واإذكاء روح اخلدمة العامة لدى الطلبة وتوعيتهم بالحتياجات الأ�ضا�ض������ية يف جمال 

زة  العدال������ة الجتماعية؛ وامل�ض������اركة يف الدعاوى اجلماعية واملنازعات املوؤثرة واملنا�������رصة بالنيابة عن زبائنها، ُمعزِّ

بذلك الوعي مب�ض������ائل العدالة الجتماعية بني املهنيني القانونيني واجلمه������ور. ويف بع�ض البلدان )جنوب اأفريقيا 

مثل(، اأّدى التقدم يف التعليم عن طريق العيادات اإىل اإن�ضاء موؤ�ض�ضات قانونية جديدة، مثل برامج املعونة القانونية 

اأو مراكز حل املنازعات بالطرائق البديلة.

وتت�ض������م فوائد التعليم القانوين عن طريق العيادات باأهمية حا�ض������مة للجهاز الق�ض������ائي اأي�ضا. فمما ل �ضك فيه اأنَّ 

ة من قبل طالب قانون ُمَدرَّب كما ينبغي، مقارن������ة مبتقا�ضٍ من الفئات املحرومة مُيثِّل  ق�ض������ية جيِّدة التوثي������ق ُمَعدَّ

نف�ض������ه، �ضتُعالج ويُف�ض������ل فيها مبزيد من الفعالية. وعلوة على ذلك، فاإنَّ جمموعة من خريجي العيادات امللتزمني 

اأخلقيا �ض������يلتحقون يف نهاية املطاف باملهنة الق�ض������ائية، ويجلبون معهم اإىل قاع������ات املحاكم روح اخلدمة العامة 

و�ضيادة القانون املُ�ضتلهمة من العيادات.

وعل������ى الرغم م������ن اأنَّ العيادات اجلامعية مُتثل جزءا من البيئة التعليمية والقانوني������ة يف اأغلب بقاع الأر�ض، فاإنها 

تواجه حتديات ل يُ�ضتهان بها. وتتمثل ال�ضعوبة الأ�ضا�ضية يف نق�ض املوارد املالية والإدارية والب�رصية. واإ�ضافة اإىل 

ذلك، فالعديد من العيادات، ل �ضيما يف البلدان النامية، تعمل يف ظل ظروف معقدة ما فتئت القوانني والإجراءات 

القانونية تتغري فيها، وكذلك يف �ض������ياقات تت�ض������م بجهل اجلمهور القدمي العهد بالأمور القانونية. وين�ضاأ حتٍد اآخر 

نتيجة لل�ض������غط الذي مُيار�ض على املدر�ض������ني لكي يُ�رصفوا على الطلبة ويُعلِّموهم، ويعاجلوا يف الوقت نف�ض������ه عبئا 

ثقيل جداً من الق�ضايا. ويُزيد عدم الت�ضاق الذي ي�ضوب ق�ضايا الزبائن نتيجة لتناوب الطلبة كذلك من حّدة هذا 

التوتر. وت�ضمل التحديات الأخرى: ال�ضتقبال الفاتر لفكرة هذه العيادات من قبل هيئة التدري�ض يف كليات احلقوق 

التي تُ�ض������يطر عليها التقاليد واأ�ضاليب التدري�ض النظرية اإىل حد بعيد؛ ومقاومة رابطات املحامني املحلية مل�ضاركة 

الأفراد غري املرخ�ض لهم يف عملية متثيل الزبائن، وهي مقاومة تتفاقم نتيجة للمخاوف من اأنَّ العيادات �ضتقوِّ�ض 

�ض������وق اخلدمات القانونية املهنية لأنها توفر امل�ض������اعدة دون مقابل؛ وعدم وجود لوائح متنح الطلبة رخ�ضا حمدودة 

ملمار�ضة القانون والتواجد يف املحاكم حتت الإ�رصاف.

وتوّفر درا�ضة احلالة التالية للعيادات القانونية البولندية عددا من العلجات واحللول للعديد من هذه التحديات، 

اإ�ضافة اإىل اأف�ضل املمار�ضات فيما يتعلق بالتعليم القانوين يف العيادات.
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الإط�ر 34- حركة التعليم الق�نوين يف العي�دات يف بولندا

منذ ا�ضتهلل حركة التعليم القانوين يف العيادات واإن�ضاء العيادات القانونية يف كلية احلقوق والإدارة التابعة جلامعة 

ياجيلوني������ان يف ع������ام 1997، ظهرت اإىل حيز الوجود 24 عيادة قانونية يف 15 مدين������ة يف خمتلف اأنحاء بولندا يعمل 

 وقد ن�ضاأ مفهوم اإن�ضاء برامج العيادات 
)اأ(
بها اأكرث من 300 1 طالب وتقبل ما يزيد على 000 9 ق�ضية جمانية �ضنويا.

نتيجة للحاجة اإىل حت�ض������ني نظام تقدمي املعونة القانونية من اأجل مواجهة الزيادة الهائلة يف الق�ض������ايا التي ُقيِّدت يف 

املحاكم البولندية عقب انهيار احلكم ال�ضرتاكي يف عام 1989. 

وحُتقق العيادات اأهدافها التعليمية عن طريق تقدمي امل�ضورة القانونية املجانية للفقراء. فالو�ضع املايل املتدين لزبائن 

العي������ادات ه������و �رصط ل غنى عنه لتقدمي املعونة القانونية. ويتعنّي على طالبي املعونة، بالإ�ض������افة اإىل اإثبات اأنهم من 

 واأنهم يوافقون على القواعد التي تُقدم 
ٍ
ال�ضكان الأ�ضليني، الإقرار كتابًة باأنهم غري ممثلني مب�ضت�ضار قانوين اأو مبحام

العيادات مبوجبها امل�ضاعدة القانونية.

ويف حني اأنه ل يُ�ضمح للطلبة باحل�ضول على رخ�ضة حمدودة ملمار�ضة القانون وح�ضور املحاكمات حتت اإ�رصاف هيئة 

التدري�ض، فاإنه يجوز لهم متثيل الأفراد يف الإجراءات الإدارية. وتوّفر العيادات اأي�ضا امل�ضورة القانونية وتُ�ضدر الآراء 

القانونية املكتوبة وتُِعد املرافعات واملذكرات للأ�ض������خا�ض الذين ميثلون اأنف�ضهم وتكتب الطلبات القانونية وت�ضتعر�ض 

وت�رصح �ضجلت املحاكم وغريها من وثائق املحاكم وتوّفر مرافقني للزبائن خلل زيارتهم للمحاكم. وملواجهة ال�ضعوبة 

املتمثل������ة يف عدم قدرة الطلبة على ح�ض������ور املحاكمات )وكذلك العجز يف املدر�ض������ني املوؤهل������ني(، يلتم�ض العديد من 

العيادات امل�ضاعدة من املمار�ضني اخلا�ضني ومن طلبة العيادات العائدين الذين يعملون كم�رصفني موؤقتني. 

وبغية �ض������مان حماية احلقوق املدنية وحقوق الإن�ضان، يعمل اأغلب العيادات القانونية البولندية اأي�ضا على نحو وثيق 

مع مكتب اأمني املظامل. ولهذا الغر�ض، توّفر العيادات معلومات عن الق�ض������ايا املتداولة لأمني املظامل، وقد تطلب منه 

التدّخل يف حالة عدم ا�ض������تطاعة الطلبة توفري امل�ض������اعدة؛ كما تُِعّد ُكتيبات اإعلمية وتعليمية يتوىل مكتب اأمني املظامل 

ن�رصها فيما بعد. وير�ض������د اأمني املظامل بدوره امل�ضائل املتعلقة بحقوق الإن�ضان واحلقوق املدنية التي تن�ضاأ يف الق�ضايا 

التي تتناولها العيادات ويوّفر للعيادات مواد ذات �ض������لة باأن�ض������طته ويوّفر التدريب اخلارجي لبع�ض خريجي العيادات 

املختارين. 

ويف عام 2002، اأن�ض������اأ ممثلو حركة العيادات املتنامية املوؤ�ض�ض������ة البولندية للعي������ادات القانونية التي تهدف اإىل توفري 

الدعم املايل واملهني للعيادات وزيادة �ض������فافيتها وفعاليتها ونوعية خدماتها. وقد اعتمدت املوؤ�ض�ض������ة معايري ت�ضغيلية 

مت�ض������قة وو�ضعت عملية لعتماد العيادات. وهي حتتفظ اأي�ضا مبوقع �ضبكي وقائمة نقا�ض وتن�رص كتبا درا�ضية خا�ضة 

بالتعليم يف العيادات واجلريدة البولندية للعيادات القانونية وتُنظم العديد من املوؤمترات والتدريبات.

وقد جنحت العيادات يف تكوين جمموعة اأ�ضا�ض������ية من املحامني الذين ي�ض������عون ال�ض������الح العام ن�ضب اأعينهم. واأبلغ 

مث������ال على هذا الجتاه توّفره عيادة حقوق الإن�ض������ان التابعة جلامعة ياجيلونيان التي اأن�ض������اأ خريجوها مركز هالينا 

 ني�ض للمعونة القانونية الذي يوّفر امل�ض������اعدة القانونية لل�ض������كان الأ�ض������ليني يف جمالت القانون املدين وقانون الأ�رصة 

وقانون اللجوء.

9- الربامج �شبه الق�نونية املجتمعية

يف ال�ض������نوات الأخ������رية، تزايد الإدراك، ل �ض������يما يف البلدان النامي������ة، باأنَّ غري املحامني املتدرب������ني مُيكنهم توفري 

م�ض������اعدة قانوني������ة فّعال������ة للغاية واأقل تكلف������ة بكثري للفقراء. وت�ض������مل اإحدى اآلي������ات توفري هذه امل�ض������اعدة التي 

ا�ض������تُغلت بنج������اح ا�ض������تخدام الربامج �ض������به القانوني������ة املجتمعية، الت������ي توَجد اأ�ض������كال متغرّية منه������ا يف كل جزء 
 

79 الف�ضل الرابع- الو�ضول اإىل العدالة واخلدمات القانونية 

موؤ�ض�ض������ة العيادات القانونية اجلامعية، التقرير ال�ض������نوي عن عيادات الطلبة القانوني������ة 2007/2006، املتاح يف املوقع 
)اأ( 

http://www.fupp.org.pl/down/prezentacja_2006-2007.ppt )باللغة البولندية(. وتوجد على حد �ض������واء عيادات عامة ت�ض������م 
اأق�ضاما تناظر خمتلف جمالت القانون وعيادات متخ�ض�ضة تتناول ق�ضايا يف جمالت حقوق الإن�ضان وقانون اللجوء وحقوق املراأة 

والحتجاز ال�ضابق للمحاكمة. 



 بيد اأنه ينبغي األَّ يغيب عن الأذهان اأنَّ امل�ساعدين القانونيني الذين يقدمون خدمات العدالة لي�سوا 
)77(

م������ن الع������امل.

حمام������ني، ورغم اأنَّ بع�سهم رمبا يكون قد التحق بكلي������ات احلقوق واإن كان غري مرخ�ص له مبمار�سة القانون، فاإنَّ 

اأغلبه������م ل يحمل �سوى �سهادة الدرا�سة الثانوي������ة ومل يتعامل من قبل مع النظام القانوين. وهم يف العادة يعملون يف 

املنظمات غري احلكومية اأو يف منظمات تقدمي اخلدمات القانونية، ولو اأنهم يكونون يف بع�ص احلالت متطوعني 

جمتمعي������ني تلقوا تدريبا يف املنظم������ات غري احلكومية. وهم يف بع�ص البلدان )ل �سيما اأفريقيا اجلنوبية( اأ�سخا�ص 

ذوو خربة عامة اأو قادة تقليديون يقدمون امل�ساعدة ب�ساأن اأيِّ م�سائل مو�سوعية يعر�سها عليهم اأفراد املجتمع. ويف 

حالت اأخرى، تتخ�س�ص الربامج �سبه القانونية يف مهام اأو م�سائل مو�سوعية معّينة، اأو يف منهجية معّينة )مثل حل 

املنازعات بالطرائق البديلة(. ويف جميع هذه احلالت، يوؤدي امل�ساعدون القانونيون جمموعة متنوعة من الوظائف 

املهّم������ة، مثل توفري املعونة القانونية الأولية )من خالل م�ساعدة الزبائن على تقييم م�ساكلهم واإ�سداء امل�سورة ب�ساأن 

احلل������ول املُمكنة( والو�ساطة يف املنازعات والنخراط يف التعليم والتوعية القانونيني املجتمعيني. واإذا كانت ق�سية 

م������ا تنطوي على عواقب وخيم������ة اأو م�سائل قانونية �سديدة التعقيد، اأو كانت تتطلب مهارات قانونية اأخرى تتجاوز 

 ولك������ن ي�ستمرون يف اإ�سداء 
ٍ
مق������درة امل�ساعدين القانوني������ني، يقوم امل�ساعدون القانوني������ون باإحالة الزبون اإىل حمام

امل�ساعدة ب�ساأن عملية التقا�سي )على �سبيل املثال، بجمع الأدلة اأو حتديد ال�سهود وا�ستجوابهم(. 

وُتث������ل الربامج �سبه القانوني������ة ا�ستكمال اأ�سا�سيا للمعونة القانونية الر�سمية وتُتي������ح عددا من الفوائد. والأهم هو 

اأنها ت�ساعد على �سّد الفجوات الهائلة يف توفري اخلدمات القانونية للفقراء، والتي تنجم عن قلّة املحامني واملوارد 

احلكومي������ة، ل �سيما يف املناط������ق النائية والريفية. وهم اأقل تكلفة بكثري من املحام������ني �سواء من حيث تدريبهم اأو 

توزيعهم يف املجتمعات املحلية. واإ�سافة اإىل ذلك، كثريا ما يكونون اأقرب ثقافيا واجتماعيا للمجتمعات التي يعملون 

بها، مما يجعلهم اأكرث فعالية من املحامني بالن�سبة لالإ�سهام يف تنمية املجتمع وتكينه. ويوجد حتت ت�رصفهم اأي�سا 

جمموعة اأو�سع واأكرث مرونة من الأدوات التي ت�سمح بتجاوز احللول القانونية الر�سمية؛ ومن ثم فاإنهم ل يقت�رصون 

على نهج املعاداة واإمنا يعتمدون على الو�ساطة الطوعية باعتبارها واحدة من اأقوى اأدواتهم.

وع������ادة يكون م�سدر املقاومة لإن�ساء الربامج �سبه القانونية هو رابطة املحامني اأو احلكومة، بدعوى اأنَّ امل�ساعدين 

القانونيني لي�سوا موؤهلني لتوفري املعونة القانونية الكفوؤة واأنهم "يحكمون على الفقراء ظلما بتلقي خدمات قانونية 

 بيد اأنَّ هذه احلجج تف�سل يف اإدراك اأنَّ الغر�ص من امل�ساعدين القانونيني املدربني جيِّدا 
'م������ن الدرجة الثانية'.")78(

ه������و اأن يكونوا جمرد ا�ستكمال فّع������ال التكلفة ويف املتناول للمحامني، ولي�ص بديال لهم. وحتى حيثما يُتاح املحامون 

وامل�ساع������دون القانوني������ون على ال�سواء، فاإنَّ معرف������ة امل�ساعدين القانونيني املحلية قد ت������وؤدي اإىل خدمة مماثلة اأو 

اأف�س������ل. فامل�ساع������دون القانونيون ل ي�ستدرجون الزبائ������ن بعيدا عن املحامني؛ ولكن ُيكنه������م تقدمي امل�ساعدة يف 

الأماك������ن التي تتجاوز النطاق الذي ت�سل اإليه احلكومات واملحام������ون اخلا�سون، وتوفري بع�ص امل�ساعدة القانونية 

عل������ى الأقل لفق������راء املناطق الريفية. وُيكنهم اأي�سا تي�سري الت�سال بني املحامني املتواجدين يف املدن وزبائنهم يف 

املناط������ق الريفية. ويتعنّي على امل�ساعدين القانونيني، بدوره������م، اأن يعتمدوا على املحامني للح�سول على التدريب 

والإ�������رصاف، ومعاجلة امل�سائل التي تتطلب خربة قانوني������ة اأكرث عمقا. ومن �ساأن اّتباع منهج وظيفي اأن ي�سد الفجوة 

القائمة بني امل�ساعدين القانونيني واملحامني، حيث يجري حتديد اأيِّ احلالت هي التي يكون امل�ساعدون القانونيون 

اأف�سل قدرة على معاجلتها واأيِّ التُهم هي التي تتطلب حماميا. 

ع من تاأثريه������ا، ينبغي الأخذ مبعايري دنيا  ولك������ي ت�ستم������ر الربامج �سبه القانونية يف تق������دمي خدماتها بفعالية وتو�سِّ

������دة ور�سد العمل �سبه القانوين وو�سع مدونة �سبه  للنوعي������ة. وُيكن حتقيق ذلك من خالل الربامج التدريبية املوحَّ

80  دليل مرجعي ب�ساأن تدعيم نزاهة الق�ساء وقدرته

موؤ�س�س������ة العي������ادات القانوني������ة اجلامعي������ة، التقرير ال�سنوي عن عي������ادات الطلب������ة القانونية 2007/2006، املت������اح يف املوقع 
 )77(

 http://www.fupp.org.pl, Stephen Golub, Nonlawyers as Legal Resources for Their Communities, in Many Roads to
 Justice: The Law Related Work of Ford Foundation Grantees Around the World 297, 303 (Mary McClymont & Stephen 

.Golub eds., 2000)

يُ�ستخدم م�سطلح امل�ساعد القانوين غالبا للدللة على غري املحامني الذين ح�سلوا على التعليم القانوين الأ�سا�سي وي�ساعدون 
 )78(

املحامني و/اأو يوّفرون اخلدمات القانونية الأ�سا�سية ل �سيما لالأ�سخا�ص املحرومني. ويوجد امل�ساعدون القانونيون يف العديد من الوليات 

الق�سائية، مبا يف ذلك اأ�سرتاليا وبنغالدي�ص وجنوب اأفريقيا و�سرياليون وكندا ومالوي واململكة املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية.



قانونية لل�ضلوك واإن�ضاء اآليات حتويل فّعالة اإىل املحامني والعرتاف الت�رصيعي بدور امل�ضاعدين القانونيني وموا�ضلة 

 
)79(

ع وجود امل�ضاعدين القانونيني يف اأق�ضام ال�رصطة. تو�ضُّ

ودرا�ضة احلالة التالية امل�ضتمدة من ملوي هي مثال مفعم باملعلومات للميزات ال�ضرتاتيجية للربامج �ضبه القانونية 

والتحديات التي تواجهها والإجنازات التي حتققها فيما يتعلق بتعزيز الو�ضول اإىل العدالة.

الإط�ر 35- اخلدمة ال�شت�ش�رية �شبه الق�نونية يف مالوي

بغية الت�ض������دي لكتظاط ال�ض������جون وعدم كفاية التمثيل القانوين واإ�ضاءة تطبيق العدالة، و�ضعت اخلدمة ال�ضت�ضارية 

�ض������به القانونية اجلديدة 8 م�ض������اعدين قانونيني—وهم عاملون غري حمرتفني تلقوا تدريبا قانونيا اأوليا - يف �ض������جون 

ملوي الرئي�ض������ية الأربعة يف عام 2000. وقد تركزت اأن�ض������طة امل�ض������اعدين القانونيني الرئي�ض������ية حول العيادات �ضبه 

القانونية اليومية التي ترمي اإىل تثقيف ال�ض������جناء ب�ض������اأن عملية املقا�ض������اة اجلنائية وتعليمهم كيفية تطبيق القانون 

من اأجل م�ض������اعدتهم على حت�ضني موقفهم. وتُطبق العيادات �ضبه القانونية تقنيات م�رصح املنتدى املكيَّفة لتلئم بيئة 

ال�ض������جون، والتي ت�ض������مح لل�ضجناء بامل�ض������اركة يف متثيليات اإجرائية والتعلم من خلل �ضري اأحداثها. ويوّفر امل�ضاعدون 

القانونيون اأي�ض������ا امل�ضاعدة القانونية الأ�ضا�ضية لفرادى املحتجزين، حيث يعاجلون طلبات الإفراج بكفالة وي�ضاعدون 

ال�ض������جناء ب�ضاأن الطعون )ي�ض������تخدمون جميعا مناذج ُمعتمدة من ال�رصطة وال�ضلطة الق�ضائية(، ويعملون كذلك ب�ضكل 

وثيق مع الأطراف الفاعلة يف نظام العدالة اجلنائية الر�ضمي لقتفاء اأثر ال�ضهود اأو اأقارب املحتجزين. 

ويف عام 2003، تو�ضع الربنامج بحيث �ضار ي�ضمل اأق�ضام ال�رصطة واملحاكم. ويوّفر امل�ضاعدون القانونيون العاملون يف 

املحاكم امل�ضورة وامل�ضاعدة ب�ضكل عام للمتهمني واأقاربهم و�ضهود الدفاع واأفراد اجلمهور من اأجل توجيههم اإىل املكان 

الذي ينبغي لهم التوجه اإليه يف املحكمة وب�ض������اأن اإجراءات املحكمة؛ بيد اأنه ل يجوز لهم اإ�ض������داء امل�ضورة لأيِّ �ضخ�ض 

ب�ضاأن اأ�ضا�ض دعواه. وهم يقومون مبتابعة الق�ضايا النابعة من ال�ضجن، عن طريق تي�ضري معاجلة مناذج الإفراج بكفالة 

واللتقاء بكتبة املحكمة واملوظفني الق�ض������ائيني واأع�ض������اء النيابة. وقد �ضجع امل�ض������اعدون القانونيون اأي�ضا املوظفني 

الق�ض������ائيني على عقد "حماكم املع�ض������كرات"—اأي زيارة ال�ضجون وفح�ض قوائم املحتجزين لتحديد املحتجزين منهم 

على نحو غري قانوين وغري �رصوري واإطلق �رصاحهم.

وتعمل جلان م�ضتخدمي املحاكم على امل�ضتويات املحلية والإقليمية والوطنية، وجتتمع �ضهريا وكل ثلثة �ضهور و�ضنويا 

)على التوايل( مع م�ض������وؤويل ال�ضجون وروؤ�ضاء ال�رصطة وامل�ض������وؤولني الق�ضائيني من اأجل ر�ضد التقدم وحتديد امل�ضاكل 

ومعاجلة ال�ض������كاوى والتو�ض������ل اإىل حلول حملية. وقد فتحت هذه اللجان خطوط الت�ضال وح�ضنت الكفاءة عن طريق 

ال�ض������ماح باإحالة الق�ض������ايا املنا�ضبة اإىل ال�ض������لطات التقليدية لت�ض������ويتها. واأتاحت هذه العلقة التعاونية للم�ضاعدين 

القانونيني اإمكانية التحقق من الإجراءات الإدارية وا�ضتعرا�ض جداول الدعاوى وتي�ضري امل�ضاءلة بني الوكالت. وتوجد 

اأي�ضا جلنة اإ�رصافية ت�ضم كبار اأع�ضاء اجلهاز الق�ضائي وال�ضجون وال�رصطة واملجتمع القانوين من اأجل اإ�ضداء امل�ضورة 

والدعم لتطوير الربنامج.

بيد اأنَّ الربنامج مل يخل من التحديات. فعلى �ضبيل املثال، ل يُ�ضمح للم�ضاعدين القانونيني بدخول ال�ضجون اإّل ب�رصط 

عدم اإدلئهم بت�رصيحات علنية عن اأحوال ال�ضجون؛ ويف حني اأنه يجوز لهم مناق�ضة هذه الأمور مع �ضلطات ال�ضجون، 

فكثريا ما يحجمون عن ذلك من اأجل الحتفاظ بعلقات عمل جيِّدة مع �ضلطات ال�ضجون. وما زال هناك اأي�ضا ا�ضتياء 

من جانب اجلمعية القانونية امللوية، ولو اأنَّ اخلدمة ال�ضت�ضارية �ضبه القانونية حتاول بيان اأنَّ امل�ضاعدين القانونيني 

يوِجدون عمل للمحامني بتي�ض������ريهم اإعداد الق�ض������ايا. بيد اأنَّ مدونات قواعد ال�ض������لوك ال�ضارمة ومذكرات التفاهم 

عة بني اخلدمة ال�ضت�ض������ارية �ض������به القانونية والأطراف الفاعلة يف جمال العدالة اجلنائية، بالقرتان  الوا�ض������حة املَوقَّ

بالتدريبات امل�ضرتكة والتواجد اليومي، كانت ذات اأثر حا�ضم بالن�ضبة لتعزيز الثقة التي يوليها للم�ضاعدين القانونيني 

املوظفون القانونيون و�ضباط ال�رصطة وموظفو ال�ضجون وحتى ال�ضجناء.
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ترد هذه املعايري بالتف�ضيل، على �ضبيل املثال، يف اإعلن ليلونغوي ب�ضاأن فر�ض احل�ضول على املعونة القانونية يف نظام العدالة 
 )79(

اجلنائية يف اأفريقيا، الذي اعتمده املوؤمتر املعني باملعونة القانونية يف جمال العدالة اجلنائية: دور املحامني وغري املحامني و�ضائر مقّدمي 

اخلدمات يف اأفريقيا، الذي عقد يف ملوي يف ت�رصين الثاين/نوفمرب 2004.



10- ال�شتنت�ج�ت والتو�شي�ت

يعني الو�ضول اإىل العدالة اإتاحة التمتع باحلقوق القانونية وحقوق الإن�ضان ملن ل ي�ضتطيعون ذلك بقدرتهم الذاتية 

ل نفقاته باأنف�ضهم. ول يقدرون على حتمُّ

ويثري نهج الو�ض������ول اإىل العدالة النقا�ض ب�ضاأن اإ�ض������لح الآليات الق�ضائية من اأجل توفري املعونة والدعم القانونيني 

للمواطنني، ول �ضيما الفقراء واملحرومني، كيما يُعامل كل �ضخ�ض طبقا للقانون ويحظى باحلماية القانونية.

ويرتبط الو�ض������ول اإىل العدالة بالأهمية املتزايدة لنهج امل�ض������اعدة الإمنائية الدولية امل�ض������تند اإىل حقوق الإن�ض������ان. 

فالرتكيز يتحول من النظام احلكومي التقليدي، الذي كثريا ما يعاين من جهاز ق�ض������ائي ُمثقل بالعمل، اإىل خمتلف 

موؤ�ض�ضات املجتمع املدين. والواقع اأنَّ خدماتها هي، يف كثري من الأحوال، الدعم الن�ضيط الوحيد املتاح للفقراء.

وفيما يتعلق بامل�ض������اكل التي تواجهها الدول يف توفري نظم ق�ض������ائية حكومية كفوؤة، ت�ضمل النهوج اجلديدة م�ضاركة 

املحامني وغري املحامني، املهنيني وغري املهنيني على ال�ض������واء، على امل�ضتوى املحلي اأو الوطني بتمويل من الدولة اأو 

املجتمعات املحلية اأو بو�ضائل خا�ضة. 

وهناك جمموعة متنوعة من احللول والأدوات لدعم و�ضول الفقراء اإىل العدالة بطريقة اأو باأخرى. بيد اأنَّ جدواها 

كثريا ما يعتمد على اجلوانب املالية. ومُيكن لغالبيتها اأن تعمل جنبا اإىل جنب مع الق�ضاء الر�ضمي، وبالتايل ينبغي 

للدولة اأن تدعم تكوينها ووجودها.

 املحاكم التقليدية امل�ضتندة اإىل املجتمع،

 مراكز حل املنازعات بالطرائق البديلة،

 الربامج �ضبه القانونية التي يعمل بها غري احلقوقيني، اأو املراكز اجلامعة للمعونة القانونية،

 العيادات القانونية اجلامعية اأو العيادات القانونية التي ترعاها خدمات املنا�رصة،

 امل�ضاعدة القانونية املجانية من املحامني اأو مكاتب املحاماة اخلا�ضة.

ول ينبغي لأيِّ نهج �ضامل لتحقيق العدالة و�ضيادة القانون اأن يتجاهل الأ�ضكال املُمكنة ل�ضتكمال الأجهزة الق�ضائية 

القائمة يف الدول. ول ينبغي له اأي�ضا اأن ي�ضمح للمحاكم ووزارات العدل يف الدول اأن تعرقل اإن�ضاء موؤ�ض�ضات جديدة 

يف املجتمع املدين اأو تعيق تطّور القطاع اخلا�ض يف تقدميه اخلدمات للفقراء واملحرومني. 

وبحلول عام 2007، كانت اخلدمة ال�ضت�ض������ارية �ض������به القانونية ت�ضتخدم 38 م�ضاعدا قانونيا يف 24 �ضجنا و5 حماكم 

و5 اأق�ض������ام لل�رصطة. وهناك الآن اعرتاف على نطاق وا�ضع باأنَّ امل�ضاعدين القانونيني، الذين كانوا يُعتربون يف البداية 

 وقد اأتاحوا، خلل 
)اأ(
دخلء، هم طرف فاعل جدير بالثقة ول غنى عنه يف نظام ملوي الر�ض������مي للعدالة اجلنائية.

الفرتة 2002-2007، ملا يزيد على 000 100 م�ض������جون اإمكانية متثيل اأنف�ض������هم، كما انخف�ضت الن�ضبة املئوية لن�زلء 

ال�ض������جون املوقوفني رهن التحقيق من 35 يف املائة اإىل 17 يف املائة. وعلما باأنَّ التكلفة ال�ض������هرية ل�ضتخدام امل�ضاعد 

القان������وين الواحد تقل عن 450 دولرا اأمريكيا، تكون اخلدمة ال�ضت�ض������ارية �ض������به القانونية ق������د اأثبتت اأنها حل فّعال 

)ب(
التكلفة جداً لتح�ضني الو�ضول اإىل العدالة.

الإط�ر 35- )تابع(

82  دليل مرجعي ب�ضاأن تدعيم نزاهة الق�ضاء وقدرته

اإ�ض������افة اإىل امل�ض������اعدين القانونيني املعنيني بال�رصطة وال�ضجون واملحاكم، يعمل بع�ض امل�ض������اعدين القانونيني اأي�ضا مع 
)اأ( 

املنظمات غري احلكومية املجتمعية التي تعنى مبجموعة متنوعة من مبادرات منع اجلرمية وت�ضّجع حل املنازعات بالطرق البديلة 

وتوّفر الأن�ض������طة الرتويحية للأحداث وتعمل مع �ض������حايا اجلرمية. وهم يعملون اأي�ضا على نحو وثيق مع اأطراف اأخرى يف النظام 

الر�ضمي للعدالة اجلنائية من اأجل اقتفاء اأثر ال�ضهود اأو الأقارب واحلد من التاأخري.

اأّدى جناح اخلدمة ال�ضت�ضارية �ضبه القانونية اإىل ظهور مبادرات مماثلة يف ملوي )يف �ضكل م�ضاعدين قانونيني جمتمعيني 
)ب( 

يتو�ضطون يف املنازعات على م�ضتوى القرية( وبرامج رائدة عرب اأفريقيا )على �ضبيل املثال، يف اأوغندا وبنن وكينيا والنيجر(.



ومن ثم، فبالنظر اإىل اأنَّ الو�ض������ول اإىل العدالة ما زال ي�ض������كل حتديا، فمن املمكن النظر يف اّتباع النهوج التالية يف 

�ضبيل اإقامة نظام كامل للم�ضاعدة القانونية:

  توفري املعلومات ب�ض������كل كامل للجمهور ب�ضاأن الطرائق الر�ض������مية التي توفرها الدولة للو�ضول اإىل نظام 

العدالة،

  توجي������ه الزبائن وتزويدهم بخدمة جيِّدة النوعية من جانب حماكم الدولة، والت�ض������ام بال�ض������فافية وفتح 

الأبواب اأمام اجلمهور، وتوفري اخلدمات لو�ضائط الإعلم، واإتاحة الو�ضول اإىل الأحكام الق�ضائية،

لة من الدولة،  اإتاحة املدافعني العموميني يف الق�ضايا اجلنائية وتوفري خدماتهم املموَّ

مة للمواطنني من اأجل متكينهم من اختيار املدافع    دع������م الدولة خلدمات املنا�رصة واملعونة املالي������ة املقدَّ

اخلا�ض الذي يف�ضلونه، 

 العرتاف باإجراءات التحكيم )الوطني والدويل( وامل�ضاعدة يف اإنفاذ قراراتهما،

لني من الدولة للتغلب على حاجز اللغة.  ا�ضتخدام مرتجمني �ضفويني مموَّ
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الف�شل اخل�م�س- �شف�فية املحكمة

مة 1- مقدِّ

اإنَّ �ض������فافية الق�ض������اء قيمة مهّمة كثريا ما يُعربَّ عنها ب�ض������كل موجز باأنَّ "العدالة يجب األَّ تقام فح�ضب ولكن يجب 

 و�ض������فافية الق�ضاء ُمعرتف بها اأي�ض������ا كمبداأ مهم يف ال�ضكوك الدولية املعنية بحقوق 
اأن يُرى اأي�ض������ا اأنها تقام.")80(

الإن�ض������ان، والتي تعت������رب اأنَّ احلق يف املحاكمة العلنية ويف اإعلن الأحكام على امل������لأ هو حجر الزاوية يف احلق يف 

 وعلى نطاق اأو�ض������ع حتى من ذلك، تُ�ض������لِّم اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد باأنَّ امل�ضاركة 
)81(

املحاكمة العادلة.

العام������ة يف احلكوم������ة هي من عنا�رص احلوكمة الدميقراطية املهّمة، وتقرتح زيادة �ض������فافية عملية اتخاذ القرارات 

)82(
العامة وتوفري �ضبُل فّعالة للو�ضول اإىل املعلومات كطرائق لتدعيم امل�ضاركة العامة.

وبقدر الأهمية التي تت�ض������م بها معايري ال�ض������فافية، فاإنَّ هذه املعايري تُدعم بالفوائد العملية التي مُيكن توقعها من زيادة 

هذه ال�ض������فافية. وعلى وجه التحديد، فاإنَّ زيادة ال�ض������فافية ت�ض������مح بتعزيز اإ�رصاف اجلمهور على الق�ض������اء. فمفاهيم 

املراجعة الق�ضائية وم�ضاءلة املحكمة تعتمد يف �ضميمها على كون الن�ضو�ض الت�رصيعية وقرارات املحاكم متاحة ب�ضهولة 

للق�ض������اة وموظفي املحاكم وامل�رّصعني وامل�ض������وؤولني الر�ض������ميني واملحامني واجلمهور. وبالتايل، ينبغي اأن يكون �ض������مان 

�ضفافية املعلومات الق�ضائية والقانونية واإمكانية الو�ضول اإليها جانبا مهّما من اأيِّ مبادرة تهدف اإىل اإ�ضلح الق�ضاء. 

ولكي تكون املحاكم �ضفافة، يتعنّي عليها اأن ت�ضمن اأنَّ باإمكان اجلمهور وو�ضائط الإعلم ح�ضور اإجراءات املحكمة، 

بيد اأنَّ نف�ض القدر من الأهمية يُ�ض������ند اأي�ض������ا اإىل اإتاحة الفر�ض������ة للجمهور لكي ي�ضل ب�ضهولة اإىل وثائق املحكمة، 

ول �ض������يما الأحكام وغريها من القرارات، وكذلك املعلومات الإدارية املتعلقة باملحاكم، مثل البيانات اخلا�ضة بعبء 

الق�ض������ايا الواقع على اجلهاز الق�ض������ائي ومعدلت الف�ض������ل فيها وحت�ضيل ر�ض������وم املحاكم وا�ضتخدام خم�ض�ضات 

امليزانية. ومن �ضاأن عدم الت�ضاق يف تطبيق القانون، الذي ينجم يف جزء منه عن عدم وجود اآليات ت�ضمح بح�ضول 

اأع�ض������اء املهنة القانونية واجلمهور ب�ض������كل عام على نُ�ض������خ من قرارات املحاكم، اأن يجعل من الع�ضري على الأفراد 

وامل�ضاريع مواءمة �ضلوكهم مع القانون. والوجه الآخر للعملة نف�ضها هو ن�رص املعلومات القانونية العامة بني الق�ضاة 

ل عليها اإىل القوانني واللوائح وال�ضوابق الق�ضائية وغريها من  واملمار�ض������ني القانونيني. فبدون الو�ضول بطريقة يعوَّ

امل�ض������ادر القانونية الأولية، يرُتك الق�ض������اة واملحامون وم�ضتخدمو املحاكم دون توجيه وا�ض������ح ب�ضاأن كيفية اإعمال 

القانون يف اأيِّ ق�ض������ية معّينة. وحل�ض������ن احلظ، فمن املُفرت�ض اأن يكون حتقيق هذه الأهداف اأي�رص يف �ضوء الجتاه 

امل�ضتمر يف التزايد نحو حو�َضبة نظم العدالة حول العامل.

بيد اأنه يتعنّي اأي�ض������ا التاأكيد على اأنَّ ال�ض������فافية تعني اأكرث من جمرد توفري اإمكانية الو�ض������ول اإىل اإجراءات املحكمة 

ومعلوماتها. فلتحقيق ال�ض������فافية، يتعنّي اأي�ض������ا توزيع املعلومات يف �ضكل ي�ض������هل الو�ضول اإليه من جانب املجموعة 

امل�ض������تهدفة—ول �ضيما ال�ض������حفيني وم�ض������تخدمي املحاكم الذين ل توجد لديهم خلفية قانونية وقد يكون اإملامهم 

بالقراءة والكتابة يف كثري من الأحيان حمدودا. وللإعلن عن املعلومات املتعلقة بعمليات املحاكم وجهود ال�ض������لطة 
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انظر، على �ضبيل املثال، مبادئ بانغالور ب�ضاأن ال�ضلوك الق�ضائي، القيمة 4:الن�زاهة، التطبيق 2-3.
 )80(

انظر، على �ض������بيل املثال، الإعلن العاملي حلقوق الإن�ض������ان املادة 10؛ والعهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية املادة 
 )81(

14)1(؛ واتفاقي�ة حماي�ة حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية املادة 6)1(؛ والتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�ضان املادة 8)5(.

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد املادة 13)1(.
 )82(



الق�ض������ائية لزيادة فعالي������ة العدالة ونوعيتها اآثار مفيدة اأي�ض������ا على ثقة اجلمهور يف الق�ض������اء. والواقع اأنَّ برامج 

التوعية والتثقيف الق�ض������ائيني ب�ض������اأن خدمات املحاكم واإجراءاتها مفيدة من منظور الق�ضاء وم�ضتخدمي املحاكم 

على ال�ضواء. فهي ت�ضاعد على اإقامة علقة ن�ضيطة بني املحكمة واملجتمع املحلي وعلى اإزالة الغمو�ض عن العديد 

م������ن التعقيدات التي حتيط بعمل النظام القانوين و�ض������ري اإجراءات املحاكم. وهك������ذا، فعن طريق تثقيف اجلمهور 

واإ�رصاكه يف عمل املحكمة من خلل ال�ضرتاتيجيات ال�ضتباقية للتوعية الق�ضائية والت�ضال، مُيكن للمحاكم زيادة 

ثقة اجلمهور وتدعيم احرتام �ضيادة القانون يف جمتمعاتها. 

2- ح�شور اجلمهور وو�ش�ئط الإعالم جلل�ش�ت املحكمة

يف الأح������وال املثالي������ة، ينبغي اأن تكون جل�ض������ات املحاكم مفتوحة اأمام اجلمهور وو�ض������ائط الإعلم، وهو ما يقت�ض������ي 

على ال�ض������واء تدابري حماية قانونية ر�ض������مية للمحاكمات املفتوحة ومتابعة لو�ضع تدابري احلماية هذه مو�ضع التنفيذ. 

ويف اأغلب البلدان، يت�ض������من الد�ض������تور الوطني والت�رصيعات الإجرائية وقواعد املحاكم تدابري حماية ر�ض������مية ت�ضمن 

املحاكمات العامة، ول تنُ�ض عادة اإّل على ا�ض������تثناءات مُيكن تعريفها ب�ض������كل �ض������ارم لتجنب اإ�ضاءة ا�ضتعمال القانون. 

ولكن يف كثري من الأحيان يُقابَل تنفيذ هذه الأحكام بالف�ض������ل، وذلك لأ�ض������باب متنوعة منها العدد املحدود من قاعات 

املحاكم اأو قاعات املحاكم ال�ضغرية التي ل ت�ضع اجلمهور، وعدم اإدراك الق�ضاة للقانون، والقواعد التي ت�ضمح للق�ضاة 

مبمار�ضة �ضلطة تقديرية وا�ضعة ب�ضاأن عقد اجلل�ضات املُغلقة، وغلبة اجلل�ضات اخلطية على اجلل�ضات ال�ضفوية.

وهناك مبداأ عام يف املعاهدات الدولية حلقوق الإن�ض������ان ب�ض������اأن تاأييد ال�ضماح للجمهور وو�ضائط الإعلم بح�ضور 

جل�ض������ات املحاكم؛ بيد اأنَّ هذه ال�ض������كوك تُ�ضلِّم بوجود عدد من ال�ضتثناءات امل�ض������رتكة، مثل احلاجة املُمكنة لعقد 

جل�ض������ات مغلقة لأ�ض������باب اأخلقية اأو حلماية النظام الع������ام اأو لأغرا�ض تتعلق بالأمن القوم������ي اأو حلماية احلياة 

 وتُ�ضلِّم النظم القانونية 
)83(

اخلا�ض������ة للأطراف اأو م�ض������الح الأحداث اأو اإذا كانت الدعاية �ضت�رص مب�ضالح العدالة.

يف العديد من البلدان باأ�ض������باب اإ�ض������افية ملنع اجلمهور وو�ض������ائط الإعلم من ح�ضور اجلل�ضات، وهي اأ�ضباب تعترب 

معقولة على نطاق وا�ض������ع. وت�ض������مل هذه الأ�ضباب املحافظة على اأ�رصار الدولة اأو الأ�رصار التجارية وحماية ال�ضهود 

وال�ض������حايا من العقاب. ولكن حتى حتديد معايري عقد اجلل�ض������ات املغلقة قد ينطوي على امل�ضاكل اإذا ما ا�ضتخدم 

ة لعقد جل�ضات مغلقة دون مربر �ضليم. وبالتايل، فاإنَّ ا�ضرتاط اأن تكون جل�ضة النظر  الق�ض������اة اأ�ضبابا م�رصوعة كحجِّ

يف عقد جل�ضات مغلقة مفتوحة للجمهور اأو اأن يُ�ضدر الق�ضاة اأوامر مكتوبة ت�رصح اأ�ضبابهم لعقد اجلل�ضات املغلقة 

مُيكن اأن ي�ضاعد على احلد من اإ�ضاءة ا�ضتعمال قواعد عقد اجلل�ضات املغلقة. 

ومن الناحية العملية، ل يتطلب و�ض������ول اجلمهور وو�ض������ائط الإعلم جمرد قاعات حماكم كافية ل�ض������تيعاب اأفراد 

اجلمهور وو�ض������ائط الإعلم الراغبني يف ح�ضور املحاكمات، واإمنا اأي�ضا تقنيات اإدارة الق�ضايا والتقنيات الإدارية 

التي جتعل املعلومات الق�ض������ائية �ض������هلة املنال. بيد اأنَّ الواقع يف العديد من البلدان النامية يتعار�ض متاما مع هذه 

املتطلبات. ونتيجة لذلك، كثريا ما ي�ض������طر الق�ض������اة اإىل عقد اجلل�ض������ات يف مكاتبهم ب�ض������بب قلّة قاعات املحاكم 

 ول توؤدي هذه املمار�ض������ة اإىل جعل ح�ض������ور اأفراد اجلمهور للمحاكمات ع�ض������ريا جدا فح�ض������ب، واإمنا 
)84(

املتاحة.
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انظ������ر، على �ض������بيل املثال، املعهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ض������ية املادة 14)1(؛ اتفاقي�ة حماي�ة حقوق الإن�ض������ان 
 )83(

واحلريات الأ�ضا�ضية املادة 6)1(.

يف العديد من البلدان النامية التي تاأخذ بالقانون املدين، تُ�ضمم مباين املحاكم تقليديا بحيث تقع مكاتب الق�ضاة على امتداد 
 )84(

ع، فرادى الأطراف على التوقف يف مكاتب الق�ضاة خلل ما يُ�ضمى  ممرات يرتادها عامة النا�ض، وت�ض������مح ممار�ض������ات املحكمة، بل وت�ضجِّ

ب�"ال�ض������اعات املكتبية"، وذلك يف اأغلب الأحيان ملناق�ض������ة ق�ضية معّينة. وهذا ينتهك مبداأ اأ�ضا�ضيا من مبادئ ال�ضلوك الق�ضائي —األ وهو 
حظر الت�ضال من جانب واحد اأو الت�ضال باأحد الأطراف يف غياب الطرف الآخر وعادة دون علمه. وقد بداأ بع�ض البلدان يف الت�ضدي 

لهذه امل�ض������األة من خلل مبادرات كربى ب�ض������اأن اإ�ض������لح البنى التحتية للمحاكم، والتي ت�ض������مل بناء مبان جديدة للمحاكم اأو اإعادة ت�ضميم 

نة بحيث ل مُيكن لأيِّ طرف اأن يدخل مكتب ما ملناق�ضة  القائم منها من اأجل اإ�ضافة قاعات للمحاكم وو�ضع مكاتب الق�ضاة يف ممرات موؤمَّ

ق�ضية. ويتمثل التحدي الذي تواجهه نظم املحاكم يف البلدان النامية املنخف�ضة الدخل يف عدم وجود متويل لدعم هذه امل�ضاريع. وبالتايل، 

ففي �ضياقات كهذه، يت�ضم اإذكاء وعي الق�ضاة واجلمهور ب�رصورة جتنب الت�ضال من جانب واحد باأهمية حا�ضمة. 



 ميك������ن اأن توؤدي اأي�ض������ا اإىل تدهور اللياقة وال�ض������تخفاف بالإج������راءات املقررة واإمكانية اإثارة امل�ض������اكل الأمنية يف 

املباين الأ�ضغر. 

ومن ثم، فاإنَّ فتح جل�ضات املحاكم عمليا يتطلب يف كثري من الأحيان جتديد قاعات املحاكم القائمة اأو بناء قاعات 

حماكم جديدة. وكحل قريب الأجل، مُيكن التخفيف جزئيا من م�ض������ائل الو�ض������ول املادي من خلل الإدارة الفّعالة 

�������ض للق�ضايا املتعلقة بال�ض������الح العام قاعات املحاكم الأكرب التي مُيكن اأن ت�ضتوعب اجلمهور  للمحاكم التي تُخ�ضِّ

وو�ض������ائط الإعلم. وينبغي اأي�ضا ت�ضجيع املحاكم على و�ض������ع قواعد للمحاكمات املت�ضلة التي تق�ضي بال�ضطلع 

بالإجراءات يف جل�ض������ة واحدة بدل من توزيعها على عّدة جل�ض������ات. فاجلل�ضات الق�ضرية والناق�ضة مُيكن اأن ت�ضبب 

مزيدا من التاأخري يف اإجراءات املحكمة عندما يكون حتديد موعد اجلل�ض������ات ع�ض������ريا ب�ض������بب قلّة قاعات املحاكم 

املتاحة.

ويف الوقت نف�ضه، ل ينبغي اأن يكون و�ضول و�ضائط الإعلم جمرد م�ضاألة فتح اأبواب قاعات املحاكم وتوفري مقاعد 

لل�ضحفيني. فم�ضلحة املحاكم ل تُخدم جيِّدا بالتغطية غري الدقيقة واملثرية لإجراءات املحاكم. والواقع اأنَّ تغطية 

و�ض������ائط الإعلم ال�ض������يئة اأو املنحازة مُيكن اأن تقّو�ض ثقة اجلمهور يف الق�ض������اء واأن تثري ال�ضواغل ب�ضاأن ا�ضتقلل 

م من جانب املحاكم اأو بالتعاون معها اأن ي�ضاعد  الق�ض������اء وحياده ونزاهته. ومُيكن لتدريب ال�ض������حفيني الذي يُنظَّ

على احلد من التقارير ال�ضحفية غري الفّعالة عن طريق تزويد ال�ضحفيني باملعارف الأ�ضا�ضية عن اإجراءات املحاكم 

وامل�ضائل القانونية وحت�ضني املهارات والأخلقيات ال�ضحفية وبناء الثقة بينهم وبني الق�ضاة. 

واإ�رصاك و�ضائط الإعلم قد يتطلب اأي�ضا من املحاكم اأن تن�ضط يف الو�ضول اإىل ال�ضحفيني. وقد �ضمل نهج جنح يف 

العديد من البلدان اإن�ض������اء مكاتب لل�ضحافة اأو لل�ضوؤون العامة داخل فرادى املحاكم من اأجل تي�ضري تغطية و�ضائط 

الإعلم للمحاكم. ويف العادة، تُكلَّف هذه املكاتب بالت�ضال مبمثلي و�ضائط الإعلم وال�ضتجابة لطلبات ال�ضحفيني 

واإدارة �ض������وؤونها واإ�ضدار الن�رصات ال�ضحفية وتوفري بخلف ذلك معلومات دقيقة عن القرارات الق�ضائية وامل�ضائل 

القانونية وتوفري اجلداول الزمنية للق�ض������ايا املقبلة ور�ض������د و�ض������ائط الإعلم للتحقق من دقة تقاريرها وت�ضميم 

احلملت الإعلمية التي تعزز فهم اجلمهور للق�ضاء.

وعموما، يتطلب �ض������مان و�ض������ول اجلمهور وو�ضائط الإعلم للمحاكم نهجا �ضامل ي�ض������تهدف يف اآن واحد م�ضائل 

متنوعة تتعلق بالو�ضول، كما يت�ضح من املثال التايل امل�ضتمد من منغوليا.

الإط�ر 36- الإ�شالح املعني بو�شول و�ش�ئط الإعالم يف منغولي�

مع حتّول منغوليا اإىل الدميقراطية يف عام 1990، احتفظت ب�"ثقافة ال�رصية" املت�ض������مة بوجود قوانني �ضارمة لل�رصية 

متنع الو�ض������ول احلر اإىل املعلومات وجتعل اإ�رصاف و�ض������ائط الإعلم امل�ض������تقلة ع�ض������ريا. ويف القطاع الق�ضائي، ازداد 

الو�ضول اإىل املعلومات عن الق�ضايا املعرو�ضة على املحاكم تعقيدا نتيجة للقواعد املقيِّدة التي ت�رصي على ال�ضحفيني 

الذين يح�رصون اجلل�ض������ات و�ضوء فهم اجلمهور للم�ضائل القانونية وعدم اإمكانية الو�ضول ماديا اإىل ملفات الق�ضايا. 

وخلل الفرتة 2001-2006، �ضعى م�رصوع الإ�ضلح الق�ضائي يف منغوليا اإىل معاجلة امل�ضاكل املرتبطة بو�ضول و�ضائط 

الإع������لم اإىل املحاكم من خلل اأربعة اإ�ض������لحات مرتابط������ة تتعلق مبا يلي: البنية التحتي������ة للمحاكم وتغيري القواعد 

وتدريب م�ضوؤويل ال�ضوؤون العامة وتدريب ال�ضحفيني.

وقد رّكزت اإ�ض������لحات البنية التحتية على اإتاحة الو�ض������ول للمعلومات عن الق�ضايا. فبالنظر اإىل اأنَّ ملفات الق�ضايا 

كانت حُتفظ من جانب الق�ضاة يف مكاتبهم، فلم يكن با�ضتطاعة ال�ضحفيني قراءة امللفات اإّل اإذا اأقنعوا القا�ضي باأن 

يُتيح لهم الو�ضول اإىل امللفات املادية. ومع الأخذ بالأمتتة يف اإدارة الق�ضايا واملحاكم، واإدراج ملفات الق�ضايا يف النظم 

اجلديدة، �ضار توفري اإمكانية الو�ضول للجمهور وو�ضائط الإعلم اأكرث ي�رصا. وبحلول عام 2005، كانت حمطات طرفية 

حا�ضوبية تتيح للجمهور الو�ضول ب�ضكل مبا�رص اإىل ملفات املحاكم الإلكرتونية قد اأُن�ضئت يف جميع حماكم منغوليا.
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ويف حني �ض������ار الو�ضول اإىل ال�ضجلت اأكرث ي�رصا، ظل ح�ضور اجلل�ضات واملحاكمات ع�ضريا. فلم يكن وجود اجلمهور 

وو�ض������ائط الإعلم من العتبارات التي اأُخذت يف احل�ض������بان لدى بناء قاعات املحاكم يف منغوليا. وقد �ضاعد م�رصوع 

الإ�ضلح الق�ضائي حماكم دوائر اأولن باتار على اإعادة ت�ضميم قاعات املحاكم لتوفري اأماكن جلو�ض كافية للمراقبني 

من اجلمهور وو�ضائط الإعلم؛ وقد اأُعيد بالفعل تكوين وجتديد 17 قاعة حمكمة. وبالقرتان باإعادة ت�ضميم قاعات 

املحاكم، قام املجل�ض العام املعني باملحاكم يف منغوليا بتغيري القواعد املتعلقة بح�ض������ور و�ض������ائط الإعلم املحاكمات 

واجلل�ضات. فطبقا للقواعد القدمية، كان على ال�ضحفيني اأن يح�ضلوا على موافقة مكتوبة من رئي�ض ق�ضاة املحكمة 

ا القرار 59، الذي اعتُمد يف ت�رصين الأول/اأكتوبر 2005، فيق�ضي باإتاحة  قبل ال�ضماح لهم بدخول قاعات املحاكم. اأمَّ

و�ضول و�ضائط الإعلم ب�ضكل حر اإىل قاعات املحاكم ول يتطلب �ضوى موافقة �ضفوية للتقاط ال�ضور الفوتوغرافية.

وبالإ�ض������افة اإىل التغيريات املُدخلة على البنية التحتية والقواعد، وّفر م�رصوع الإ�ض������لح الق�ض������ائي التدريب مل�ضوؤويل 

ال�ض������وؤون العامة يف املحاكم. و�ضملت املوا�ض������يع التي جرى تناولها كيفية كتابة الن�رصات ال�ضحفية وتنظيم املوؤمترات 

ال�ضحفية وو�ضع خطة رئي�ضية للعلقات العامة واإقامة علقات متينة بني الق�ضاء وو�ضائط الإعلم واإعداد حملت 

العلقات العامة. وعموما، �ُض������ممت التدريبات من اأجل تعليم م�ض������وؤويل ال�ضوؤون العامة كيفية توفري معلومات دقيقة 

وذات �ضلة لل�ضحفيني و�ضمان اأن يعمل م�ضوؤولو ال�ضوؤون العامة مع ال�ضحفيني من اأجل توفري هذه املعلومات للجمهور.

واأخريا، وّفر م�رصوع الإ�ض������لح الق�ض������ائي التدريب لل�ضحفيني. و�ضمل التدريب، الذي رّكز على تغطية نظام املحاكم، 

بع�ض الدرو�ض عن التقنيات ال�ض������حفية الأ�ضا�ض������ية مثل ا�ضتجواب امل�ضادر واأخلقيات مهنة ال�ضحافة، كما اأّكد على 

ال�ضفافية وا�ضتقلل الق�ضاء وافرتا�ض الرباءة. وبف�ضل اإتاحة الو�ضول مللفات الق�ضايا واجلل�ضات على ال�ضواء، وتوفري 

م�ض������وؤويل ال�ض������وؤون العامة للمعلومات املفيدة، اأ�ضبحت حماكم منغوليا اأكرث �ض������فافية يف الوقت نف�ضه الذي �ضار فيه 

�ضحفيوها اأكرث قدرة على ا�ضتخدام هذه ال�ضفافية وكفالتها.

الإط�ر 36- )تابع(

3- الو�شول اإىل الأحك�م وغريه� من املعلوم�ت املتعلقة ب�ملح�كم 

هناك جمموعة متنوعة من القيود الر�ض������مية والعملية التي حُتد من و�ض������ول اجلمهور لقرارات املحاكم وغريها من 

املعلومات املتعلقة باملحاكم يف خمتلف النظم الق�ضائية حول العامل. ففي بع�ض البلدان، ل ت�ضمح القواعد الإجرائية 

 ويف 
)85(

ال�ض������ارمة بالإف�ض������اح عن الأحكام اإّل لأطراف الق�ضية وحماميهم، اأو بناء على ت�رصيح من رئي�ض املحكمة.

وليات ق�ض������ائية اأخرى، ل �ضيما يف اأوروبا وال�رصق الأو�ض������ط، فاإنَّ القوانني الوا�ضعة النطاق املتعلقة باخل�ضو�ضية 

)والتي تنبع من الإحجام التقليدي عن اإتاحة الو�ضول احلر ملعلومات املحاكم( هي التي حُتد من الو�ضول. والواقع 

اأنَّ �ضيا�ضات من هذا النوع توجد يف العديد من الوليات الق�ضائية التي تاأخذ بالقانون املدين، وذلك ب�رصف النظر 

 ورمبا كان الأ�ض������واأ من ذلك هو اأنه لي�ض لدى بع�ض البلدان اأيُّ �ضيا�ضة على الإطلق 
)86(

عن اأ�ض������ا�ض موارد البلدان.

ب�ض������اأن ن�رص الأحكام اأو املعلومات اخلا�ض������ة باملحاكم. ومن الناحية العملية، كثريا ما يكون الو�ض������ول اإىل املعلومات 

حمدودا ب�ضبب قلّة املوارد اللزمة للن�ضخ والن�رص، وعدم فهر�ضة الق�ضايا، والتاأخري الكبري بني اإعلن احلكم ون�رصه، 

ويف حال������ة اأحكام املحكمة العليا، عدم توزيع القرارات على املحاكم الأدنى. وعلوة على ذلك، فاإنَّ الإطار الثقايف 

الراهن الذي تعمل فيه �ض������لطات ق�ض������ائية عديدة يعني اأنَّ اأيَّ اقرتاحات باإتاحة و�ضول املحامني وو�ضائط الإعلم 

واجلمهور اإىل الأحكام الق�ضائية تُرف�ض عادة ل�ضالح املحافظة على اخل�ضو�ضية وال�رصية ال�ضخ�ضيتني، مع وجود 

اعتقاد ما باأنَّ اإتاحة الو�ضول اإليها لعامة النا�ض �ضيوؤدي اإىل تقليل ثقة اجلمهور يف املحاكم وا�ضتخدامه لها.
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ل تتطلب معايري حقوق الإن�ض������ان ن�رص اأحكام الق�ض������اء يف ح������د ذاتها؛ ولكن املطلوب هو اإعلن الأحكام الق�ض������ائية النهائية، 
 )85(

با�ضتثناءات قليلة، على امللأ—وذلك حتى يف احلالت التي تكون اجلل�ضات نف�ضها مغلقة. وت�ضمل ال�ضتثناءات املقبولة للإعلن على امللأ 

الق�ض������ايا املتعلقة مب�ض������الح الأحداث اأو املنازعات الزوجية اأو م�ضائل ح�ض������انة الأطفال. انظر، على �ضبيل املثال، العهد الدويل اخلا�ض 

باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية املادة 14)1(؛ واتفاقي�ة حماي�ة حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية املادة 6)1(.

تكون هذه العقلية ُمرت�ضخة يف كثري من الأحيان اإىل درجة اأنَّ قادة الأجهزة الق�ضائية يف الوليات الق�ضائية التي تاأخذ بالقانون 
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املدين كثريا ما يده�ض������ون عندما يعرفون، على �ض������بيل املثال، اأنَّ املحاكم الحتادية يف الوليات املتحدة ل تُتيح للجمهور الأحكام فح�ض������ب 

واإمنا اأي�ضا حمتويات كامل ملف الق�ضايا عن طريق الو�ضول عن بعد عرب الإنرتنت، وذلك حتى دون تغيري هوية الأطراف اأو حجبها.



ويرتبط متكني اجلمهور من الو�ض������ول اإىل املعلومات املتعلقة باملحاكم مبزايا عديدة بالن�ض������بة لن�زاهة نظام العدالة 

وفعاليت������ه. فن�رص الأحكام ي�ض������مح للجمهور وال�ض������حافة ومنظم������ات املجتمع املدين واملحامني والق�ض������اة والفقهاء 

القانونيني بالتدقيق يف الإجراءات التي يتخذها الق�ضاة. كذلك فاإنَّ من �ضاأن ن�رص الأحكام وعر�ضها للتدقيق على 

امللأ اأن يُنظم تطبيق القانون واأن يجعل القرارات الق�ضائية اأكرث قابلية للتنبوؤ وات�ضاقا، واأن يُح�ضن بالتايل من نوعية 

 فمن �ضاأن ا�ضرتاط �رصد الوقائع وتقدمي حتليل ي�رصح تطبيق القانون، على �ضبيل املثال، اأن ي�ضمن عدم 
)87(

العدالة.

ن الق�ضاة من اإخفاء القرارات املتعار�ضة مع القانون.  متكُّ

ويف النظم الق�ض������ائية التي تُ�ضكل قرارات املحكمة العليا فيها �ضوابق ملزمة، يت�ضم ن�رص قرارات حمكمة ال�ضتئناف 

واملحكمة العليا باأهمية حا�ض������مة بالن�ض������بة �ض������مان اأن يتبع ق�ض������اةُ املحاكم الأدنى القانون. وحتى يف البلدان التي 

تُعترب قرارات املحكمة العليا فيها ُمقنعة ولكنها غري ُملزمة، فاإنَّ من املهم اأي�ض������ا �ض������مان اأن يُف�رصِّ الق�ضاة القوانني 

النظامية والقواعد بطريقة مت�ضقة. ويف حني ينبغي ن�رص قرارات املحكمة العليا يف اجلرائد الر�ضمية اأو جمعها يف 

ن�رصات املحاكم، فاإنَّ ن�رص القرارات با�ض������تخدام الأقرا�ض املدجمة ذات الذاكرة للقراءة فقط اأو من خلل الإنرتنت 

مُيكن اأن يُقلل من النفقات املرتبطة بن�رص نُ�ضخ ورقية واأن يوّفر لق�ضاة املحاكم الدنيا وغريهم من الأطراف املهتمة 

و�ض������يلة �رصيعة للو�ض������ول اإىل ال�ضوابق الق�ض������ائية امل�ض������تجدة. وباملثل، ميكن للمحاكم الأخرى ن�رص القرارات املهّمة 

ب�رصعة عن طريق طباعة ن�ضخ اإ�ضافية لتوزيعها على اجلمهور عند اإعلن احلكم.

ول ينبغي اأن يقت�رص الو�ض������ول اإىل وثائق املحاكم على الأحكام. فينبغي اأي�ضا اأن تكون اإمكانية الو�ضول للمرافعات 

والطلبات واجلداول الزمنية للمحاكم وملفات املحاكم متاحة اأي�ض������ا للمحامني واخل�ض������وم يف الق�ض������ايا، وكذلك 

للجمه������ور عندم������ا ل يتعار�ض ذلك مع قوانني اخل�ضو�ض������ية. فمن املمكن ملوظفي املحاكم ممن ل �ض������مري لهم اأن 

ي�ضتغلوا النظم التي ل ت�ضمح بالو�ضول اإىل ملفات املحاكم واملرافعات بتقا�ضيهم الر�ضاوى لقاء تغيري الوثائق اأو فقد 

ملفات الق�ض������ايا. وتعليق جداول زمنية مطبوعة للجل�ض������ات هو طريقة ب�ضيطة لتوفري الو�ضول اإىل هذه املعلومات؛ 

وقد ذهبت بع�ض البلدان اإىل حد اإقامة اأك�ض������اك يف ردهات املحاكم لكي يتمكن املتقا�ض������ون واملحامون من التحقق 

من املعلومات اخلا�ض������ة بالق�ضايا وجداولها الزمنية يف قاعدة بيانات املحكمة. وعلوة على ذلك، تنطوي �ضفافية 

املعلومات املتعلقة باملحاكم اأي�ضا على ن�رص املعلومات الإدارية املتعلقة بعمل املحكمة. وي�ضمل ذلك ن�رص الإح�ضاءات 

عن عبء ق�ضايا اجلهاز الق�ضائي ومعدلت الف�ضل فيها وممار�ضة الطعن، وكذلك عن البيانات املتعلقة بامليزانية 

)مثل حت�ض������يل ر�ضوم املحكمة وا�ض������تخدام خم�ض�ضات امليزانية وما اإىل ذلك(. وت�ض������مل واحدة من الو�ضائل الأكرث 

ا�ض������تخداما تقدمي تقارير دورية من قيادة اجلهاز الق�ض������ائي اإىل املوؤ�ض�ض������ات الأخرى. فمن ال�ضائع يف العديد من 

البلدان، على �ض������بيل املثال، اأن يقدم رئي�ض الق�ض������اة اأو رئي�ض الإدارة الق�ضائية تقريرا �ضنويا اإىل الربملان عن حالة 

اجلهاز الق�ضائي.

وقد ا�ضتغلّت حماكم عديدة الإنرتنت باإن�ضائها مواقع �ضبكية تت�ضمن اآخر القرارات الق�ضائية ومعلومات عن قواعد 

املحاكم ومعلومات اإدارية واإح�ض������ائية متعلقة باملحاكم. ورغم وجود اجتاه عام نحو حو�ضبة �ضجلت املحاكم، فمن 

املمك������ن اإتاحة و�ض������ول اجلمهور اإىل وثائق املحاكم وغريها من املعلوم������ات املتعلقة باملحاكم حتى يف النظم الورقية 

وذلك من خلل تقنيات اإدارة ال�ضجلت الفّعالة والكفوؤة. وينبغي للمحاكم اأن حتتفظ مبلفات الق�ضايا والوثائق يف 

بها وحتديثها. ومُيكن لقواعد البيانات  مكاتب �ض������جلت م�ض������رتكة تعتمد طرائق موحدة لتحديد هوية امللفات وتعقُّ
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يتعنّي على امل�ضلحني، يف الوقت نف�ضه، اأن ي�ضعوا يف اعتبارهم اأنَّ اإتاحة الو�ضول احلر اإىل الأحكام الق�ضائية يف حد ذاته لن 
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يوؤدي على الأرجح اإىل ات�ض������اق املمار�ض������ة الق�ضائية. فلعدم الت�ضاق يف تطبيق القانون عوامل م�ضاهمة متعددة اإىل جانب و�ضول اجلمهور 

للأحكام، مثل عدم تدريب الق�ض������اة اأو اكت�ض������ابهم للخربة ب�ض������اأن التطبيق العملي للقانون؛ وعدم و�ضول الق�ض������اة للأحكام الرئي�ضية ايل 

�ض������درت من حماكم ال�ض������تئناف املتو�ضطة اأو النهائية؛ وانعزال الق�ضاة يف مواقعهم املحلية الذي ل يتيح لهم �ضوى فر�ض حمدودة للتفاعل 

مع زملئهم؛ والأخذ بالقانون املدين اأو تقاليد ال�رصيعة الإ�ضلمية التي تتجنب تقليديا العتماد على ال�ضوابق التي اأقّرتها املحاكم الأعلى 

ه ويُطبِّقه تبعا لظروف الق�ضية؛ وعدم ات�ضاق  وتقت�ضي من القا�ضي بدل من ذلك اأن ي�ضتعر�ض القانون )اأو مبداأ ال�رصيعة( ذا ال�ضلة ويُف�رصِّ

ال�ضوابق الق�ضائية للمحاكم العليا وترابطها داخليا يف النظم الق�ضائية اجلديدة.



التي تُفهر�ض الق�ض������ايا بح�ضب ا�ض������م الطرف والتاريخ واملحكمة ورقم الق�ضية اأن حُت�ضن اإىل حد كبري من الو�ضول 

اإىل ملفات املحاكم. وعلوة على ذلك، مُيكن ملكاتب ال�ض������جلت املُدارة جيِّدا التي توّفر الو�ضول احلّر اإىل الأحكام 

اأن ت�ضمح لل�رصكات اخلا�ضة التي تُعد التقارير عن املحاكم اأو الدوريات القانونية باأن تن�رص الق�ضايا املهّمة. ولكن، 

حتى عندما ت�ض������اعد الكيانات اخلا�ضة اأو الدوريات على �ضّد فجوة املعلومات، ينبغي للمحاكم العليا اأن ت�ضعى اإىل 

توفري الأحكام لق�ضاة املحاكم الدنيا دون مقابل ويف الوقت املنا�ضب.

وتُناَق�ض يف درا�ضة احلالة التالية امل�ضتمدة من اأوكرانيا الإجنازات التي حتققت يف �ضبيل اإتاحة الو�ضول دون عوائق 

اإىل جميع قرارات املحاكم من خلل قاعدة بيانات اإلكرتونية، والتحديات املُ�ضادفة يف هذا ال�ضدد.

الإط�ر 37- تغيري القوانني اخل��شة ب�لو�شول اإىل قرارات املح�كم يف اأوكراني�

قبل عام 2006، كانت يف اأوكرانيا قيود �ض������ديدة على الو�ض������ول اإىل الأحكام. ففي حني كان يُتاح للمتقا�ضني الو�ضول 

اإىل الأحكام، كانت القواعد الإجرائية حتظر على غري الأطراف احل�ض������ول على ن�ض������خ من قرارات املحاكم اإّل باإذن 

من رئي�ض املحكمة. وبالنظر اإىل اأنَّ املوافقة على هذه الطلبات كانت مرتوكة لتقدير القا�ض������ي، فاإنَّ املمار�ض������ة كانت 

متفاوتة بني املحاكم، فكان بع�ض الق�ض������اة ي�ض������محون بالو�ض������ول دون قيود يف حني كان بع�ض������هم الآخر يرف�ض هذه 

الطلبات با�ض������تمرار. وكان البلد يفتقر اأي�ض������ا اإىل اآلية ر�ضمية للإبلغ عن اأحكام املحاكم الأدنى. وعلى الرغم من اأنَّ 

العديد من قرارات املحاكم العليا كانت تُن�رص يف ن�رصات املحاكم الر�ض������مية، فلم يكن لدى املحاكم البتدائية اأو حماكم 

ال�ض������تئناف و�ض������يلة عملية لإتاحة اأحكامها على نطاق وا�ضع للجمهور. ويف حني كانت بع�ض الدوريات القانونية تن�رص 

عددا �ض������غريا من هذه القرارات، فلم يُتح للجمهور ولو�ض������ائط الإعلم، والأهم من ذلك ل�ضائر الق�ضاة، الو�ضول على 

نحو منتظم لأحكام املحاكم. ونتيجة لذلك، كان الق�ضاة يف كثري من الأحيان يجهلون كيفية ُحكم املحاكم الأخرى يف 

ق�ضايا مماثلة، كما اإنَّ القرارات ال�ضادرة من املحاكم املختلفة كثريا ما كانت تف�ضل يف التو�ضل اإىل نف�ض ال�ضتنتاجات 

عند تطبيق نف�ض القانون على جمموعة مماثلة من الوقائع. كذلك، اأّدى انعدام تدقيق اجلمهور وو�ضائط الإعلم اإىل 

تدين نوعية القرارات الق�ضائية.

واإدراكا لهذه امل�ض������اكل، اأ�ض������در برملان اأوكرانيا يف اأواخر عام 2005 قانونا يق�ض������ي باإتاحة الو�ضول اإىل وثائق املحاكم 

على نطاق اأكرب. وطبقا للقانون اجلديد، تُتاح للجمهور الن�ض������و�ض الكاملة جلميع القرارات الق�ض������ائية ال�ضادرة عن 

املحاكم ذات الخت�ض������ا�ض العام وذلك من خلل املوقع ال�ضبكي الر�ضمي للجهاز الق�ضائي الذي ت�ضونه ومتّوله اإدارة 

 الذي مُيكن الو�ضول اإليه 
)اأ(
حماكم الدولة. ولي�ض������ت هناك تكلفة مرتبطة با�ض������تخدام ال�ضجل املوحد لقرارات املحاكم،

اعتبارا من اأيِّ حا�ض������وب مت�ض������ل بالإنرتنت. وهناك فقط قيد واحد، وهو يهدف اإىل حماية خ�ضو�ض������ية املتقا�ضني: 

مة يف جل�ض������ات املحاكمات املغلقة  فاملعلومات التي مُيكن ا�ض������تخدامها لتحديد هوية �ض������خ�ض خا�ض واملعلومات املُقدَّ

يجب ت�ض������فريها، بحيث ل يُ�ضمح اإّل للق�ضاة والأطراف بالو�ض������ول اإىل هذه البيانات. ويت�ضمن القانون اأي�ضا اأحكاما 

ب�ض������اأن املن�ضورات املطبوعة ون�رص قرارات املحاكم، كما ي�ضمح لأيِّ �ضخ�ض با�ضتن�ضاخ ن�ضو�ض قرارات املحاكم، كليا اأو 

جزئيا، يف اأيِّ �ضكل اأو و�ضط. 

وحتى الآن، جرى حتميل ما يقرب من 3 مليني حكم نهائي واأمر ق�ض������ائي موؤقت يف ال�ض������جل. ويقبل ال�ضجل البحث 

 وجمل من ن�ض القرار؛ وا�ض������م املحكمة وموقعها؛ وا�ضم 
)ب(

ب�ض������كل كامل بوا�ض������طة عّدة معايري، مثل اأ�ضماء الأطراف؛

القا�ض������ي؛ ورقم ملف الق�ض������ية اأو تاريخ قيدها؛ وخوا�ض القرار )اأي تاريخ �ض������دوره ورقم الت�ضجيل ونوع الإجراءات 

ونوع القرار(.

ويف الوقت نف�ضه، ما زال هناك عدد من التحديات. فالعديد من القرارات الأخرى، ول �ضيما تلك ال�ضادرة من اأدنى 

املحاكم، ما زالت ل تُن�رص، لأنَّ العديد من ق�ض������اة هذه املحاكم ل يتوافر له اإمكانية الو�ض������ول اإىل احلوا�ضيب اأو يفتقر 

اإىل املهارات احلا�ض������وبية. ويتاأخر حتميل القرارات اأي�ض������ا لأنَّ حماكم عديدة تختار تقدمي نُ�ض������خ ورقية من الأحكام 

لإدارة ال�ض������جل، التي يتعنّي عليها بعد ذلك حتويل هذه الأحكام اإىل ال�ض������كل الإلكرتوين. وتتمثل م�ضكلة رئي�ضية اأخرى 

يف ا�ض������رتاط اإدراج جميع الأحكام الق�ض������ائية يف ال�ضجل، وهو ما ُف�رصِّ تف�ضريا حرفيا على اأنه يعني اأن تت�ضمن قاعدة 
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البيانات الأحكام ال�ضادرة يف مئات الآلف من الق�ضايا الب�ضيطة اأو اجلنح القليلة الأهمية، والتي يتعنّي على حمرك 

البحث معاجلتها. ومن ثم، فاإنَّ طلب بحث ب�ض������يط كثريا ما يوؤدي اإىل ا�ض������رتجاع النظام لعدد كبري جدا من الق�ض������ايا 

التي يتعنّي ا�ض������تعرا�ض كل واحدة منها. ومُيكن اأي�ض������ا حت�ضني وظيفة ال�ضجل عن طريق الأخذ مبعايري بحث اإ�ضافية 

واإدراج و�ض������لت اإحالة اإلكرتونية اإىل القرارات ذات ال�ض������لة واإعداد فهر�ض موا�ضيع متعدد امل�ضتويات واإ�ضافة بطاقة 

معلومات تُبنّي احلالة الراهنة لكل قرار.

4- جمع املعلوم�ت الق�نونية واإمك�نية الو�شول اإليه� ون�رشه� 

ب�ض������بب عدم اإمكانية الو�ض������ول اإىل الن�ض������و�ض القانونية الأولية، قد ي�ضطر الق�ض������اة اإىل الف�ضل يف الق�ضايا دون 

معرفة مبا�رصة بالقوانني النظامية اأو ال�ضوابق الق�ضائية، وهو ما قد يوؤدي اإىل جعل القرارات غري قابلة للتنبوؤ لأنها 

غري قائمة على �ض������ند من القانون واإمنا بالأحرى على معرفة القا�ض������ي العملية املحدودة بالقانون. وكثريا ما يوؤدي 

ذلك اأي�ض������ا اإىل اإثارة البلبلة لدى اأفراد اجلمهور ب�ض������اأن ما اإذا كان �ضلوكهم ينتهك القانون اأو ما اإذا كانت احلكومة 

والأطراف اخلا�ضة تعاملهم بالعدل ووفقا للقانون. فمعرفة القانون والو�ضول اإليه يزدادان اأهمية مع زيادة تعقيد 

املعام������لت القت�ض������ادية والجتماعية، حيث حتتاج الأطراف اإىل �ض������مانات باأنَّ حقوق امللكية والتعاقد �ض������تُحرتم 

َعى عليهم يف الق�ض������ايا اجلنائية  ويُف�ض������ل فيها على نحو ميك������ن التنبوؤ به طبقا للقان������ون. وباملثل، فلن يتمتع املدَّ

باحلق������وق املخولة لهم اإّل اإذا كانت املحاكم تعرف هذه احلقوق وكانت تخ�ض������ع للم�ض������اءلة فيم������ا يتعلق بالتطبيق 

ال�ضحيح لقوانني الإجراءات اجلنائية.

ونتيجة للتغرّيات التكنولوجي������ة ونهوج التعلّم واحتياجات وتوقعات املجتمع القانوين املتزايدة، يكون ن�رص املعلومات 

القانونية ممار�ض������ة دائمة التطور. وقد اأن�ض������اأ العديد من البلدان املتقدمة قواعد بيانات اإلكرتونية تُخزن ن�ضو�ض 

قرارات املحاكم والنظم الأ�ضا�ض������ية والقوانني الت�رصيعية وت�ضل�ض������لها التاريخي، اإ�ضافة اإىل املقالت العلمية املاأخوذة 

من ا�ضتعرا�ض������ات القوان������ني واملجلت القانونية. ويف حني اأنَّ قواعد البيانات ه������ذه مُتثِّل خطوة مهّمة نحو اإدماج 

املعلومات القانونية ذات ال�ض������لة اللزمة للقا�ض������ي لكي ي�ض������در قرارا عن علم اأو للمحامني لكي يُقدموا لزبائنهم 

حجة بُحثت جيِّدا، فاإنها لي�ض������ت منتجا يف �ض������كله النهائي، واإمنا هي تتطور با�ضتمرار لتلبية الحتياجات اجلديدة 

للمجتمع القانوين واجلمهور ب�ضكل عام.

وخلل العقد املا�ض������ي، كانت اأهمية الو�ض������ول اإىل املعلومات القانونية ون�رصها مو�ض������ع اعرتاف دويل. ففي ت�رصين 

الأول/اأكتوب������ر 2002، اجتمعت جمموعة من ممثل������ي معاهد املعلومات القانونية اجلامعي������ة يف مونرتيال من اأجل 

 
)88(

اعتماد اإعلن الو�ض������ول احلر اإىل القانون، وهو ما اأّدى اإىل ظهور 'حركة الو�ض������ول احل������ر اإىل القانون' العاملية.

وكان من نتائج الإعلن اإن�ضاء 'املعهد العاملي للمعلومات القانونية' كمرفق بحوث قانونية حر وم�ضتقل ول ي�ضتهدف 
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. http://www.worldlii.org/worldlii/declaration/montreal_en.html انظر
 )88(

.http://www.reyestr.court.gov.ua انظر
)اأ( 

بيد اأنَّ وظيفة البحث مبوجب هذا املعيار حمدودة بالنظر اإىل تدابري حماية اخل�ضو�ضية املو�ضوفة اأعله، لأنَّ الأ�ضماء 
)ب( 

دة للهوية حُتذف ويحل حملها اأ�ض������ماء م�ض������تعارة. وبالتايل، فمن الناحية العملية، ل يُتاح اإّل للق�ض������اة  وغريها من املعلومات املُحدِّ

فقط الو�ضول اإىل قاعدة بيانات موؤّمنة خا�ضة ُمدرج فيها الأطراف والق�ضايا بال�ضم ومُيكن البحث فيها على اأ�ضا�ض الأ�ضماء. 



 
)89(

 الربح ي�سعى اإىل اإتاحة الو�سول املت�سق اإىل قواعد البيانات الرفيعة النوعية التابعة ملعاهد املعلومات القانونية.

وبالإ�س������افة اإىل قواعد بيانات ال�رشكاء الداخليني، ي�ست�سيف املعهد العاملي للمعلومات القانونية نف�سه عّدة قواعد 

بيانات تتيح الو�س������ول اإىل املعلومات القانونية يف عدد من البلدان الآ�س������يوية )تيمور ال�رشقية وكمبوديا وفييت نام 

والفلب������ني( وجنوب اأفريقيا )من خالل جامعة فيتفاترزراند(. واإجم������ال، يتيح املعهد البحث يف ما يزيد على 270 

قاع������دة بيانات من 48 ولية ق�س������ائية يف 20 بلدا )اأ�سا�س������ا م������ن البلدان التي تاأخذ بالقان������ون العام(، مبا يف ذلك 

قواعد بيانات عن ال�س������وابق الق�سائية والت�رشيعات واملعاهدات وتقارير الإ�سالحات القانونية واملجالت القانونية 

وقواعد البيانات اخلا�سة باملواد املتخ�س�سة. ويت�سمن املعهد اأي�سا مرفقا للفهر�سة والبحث عرب �سبكة الويب يوّفر 

و�س������الت وروابط على نحو منهجي و�س������امل باأكرث من 000 15 موقع �سبكي متعلق بالقانون حول العامل، مما يجعله 

اأكرب فهر�ص خا�ص بالقانون على الإنرتنت اإذ ي�سمل كل بلد يف العامل وما يزيد على 100 مو�سوع قانوين. 

وبطبيعة احلال فاإنَّ اإن�ساء قاعدة بيانات قانونية اإلكرتونية هو مهّمة هائلة تتطلب موارد لي�ست يف متناول العديد 

من البلدان النامية. وبالتايل فمن املهم لهذه البلدان اأن ت�س������ع مناذج لن�رش املعلومات القانونية قادرة على التو�س������ع 

والنمو بعد اإن�سائها. ويتمثل اأحد اأب�سط هذه النماذج يف اإن�ساء جمموعة من املواد القانونية املنا�سبة يف �سكل ي�سهل 

كن  الو�سول اإليه، ومن ثم اإن�ساء مكتبات قانونية تو�سع فيها هذه املجموعات وتمُتاح للمجتمع القانوين واملحاكم. ويمُ

اأن يتبع ذلك اإن�س������اء قاعدة بيانات قانونية اإلكرتونية. وينبغي لل�س������لطات الق�س������ائية الت�سدي لهذه املهّمة بطريقة 

كن يف البداية، على �سبيل املثال، اإتاحة  تدريجية، وتنفيذها على امتداد فرتة من الزمن ح�سبما تفر�سه املوارد. ويمُ

كن اإ�سافة القرارات الرئي�سية للمحكمة العليا طبقا  الو�سول الإلكرتوين للقوانني واملدّونات الرئي�سية؛ وبعد ذلك يمُ

دد  كن اأن يعقبه اأمتتة القرارات املهّمة من الناحية التاريخية التي تمُ لختيار جلنة من م�ست�ساريها. وذلك بدوره يمُ

ال�سوابق الق�س������ائية للمحكمة العليا، والقرارات الرئي�سية ملحاكم ال�ستئناف املتو�سطة—اأي القرارات التي اأيدتها 

املحكمة العليا. واملهّمة لي�س������ت م�ستحيلة ول باهظة التكاليف اإذا ما نمُفذت بهذه الطريقة. وخال�سة القول هي اأنَّ 

النظام الق�س������ائي ل ي�ستطيع تاليف اأنه �سي�سطر اإىل اأمتتة موارده القانونية يف نهاية املطاف. فالتكاليف املتزايدة 

لن�رش كتب القانون و�رشائها جتعلها منا�س������بة كحل ق�س������ر اأو متو�س������ط الأجل فقط؛ ولكن يف الأجل البعيد، �ستكون 

التكاليف املتكررة املرتبطة بتزويد كل قا�ص باملعدات الالزمة لو�سوله اإىل قاعدة بيانات اإلكرتونية مركزية اأقل من 

التكاليف الالزمة لتوفر مكتبة �سغرة من كتب القانون واملجلدات املتالحقة من القرارات املن�سورة.

وقد اأن�س������اأ بع�ص البلدان من�سورات قانونية تمُبقي الق�ساة واملحامني على علم بالتطورات اجلديدة يف القانون، كما 

كن اأن تزّود اجلمهور اأي�س������ا باملعلومات عن طريق بيع هذه املجالت والر�سائل الإخبارية من خالل رابطات  اأنها يمُ

املحامني والبائعني اخلا�سني. وقد ا�ستقر اإعداد اأدلة الإجراءات القانونية وغرها من الأدلة للق�ساة اأي�سا كو�سيلة 

فّعالة التكلفة ن�سبيا لتعزيز و�سول الق�ساة اإىل املعلومات وت�سني معرفتهم بالقانون املو�سوعي واإجراءات املحاكم 

على ال�سواء. ويتزايد اعتماد ال�سلطات الت�رشيعية والكيانات احلكومية غر الق�سائية على الإنرتنت لن�رش القوانني 

واللوائح اجلديدة يف مواقعها ال�س������بكية الر�سمية، اأو لإن�ساء مواقع �سبكية قائمة بذاتها لتحقيق هذا الغر�ص. وكما 
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املعهد العاملي للمعلومات القانونية (http://www.worldlii.org) هو مبادرة م�س������رتكة بني املعهد الأ�سرتايل الآ�سيوي للمعلومات 
 )88(

القانونية )http://www.austlii.org، وهو الذي يوّفر الدعم الت�س������غيلي العام للم�رشوع( واملعهد الربيطاين الإيرلندي للمعلومات القانونية 

(http:// ومعهد هونغ كونغ للمعلومات القانونية (http://www.canlii.org) واملعه������د الكندي للمعلومات القانونية (http://www.bailii.org)
(/www.hklii.org ومعه������د املعلومات القانونية التابع لكلية حقوق كورنل (http://law.cornell.edu) ومعهد جزر املحيط الهادئ للمعلومات 
القانونية (http://www.paclii.org). ول تقت�رش حركة الو�سول احلر اإىل القانون على املعهد العاملي للمعلومات القانونية و�رشكائه، واإمنا 
ي�س������مل اأع�ساوؤها اأي�سا، يف جملة اأع�س������اء اآخرين، املعهد الآ�س������يوي للمعلومات القانونية (http://www.asianlii.org) ومعهد الكومنولث 

 (http://www.cylaw.org/index-en.html) وامل�س������در القرب�سي للمعلومات القانونية (http://www.commonlii.org) للمعلومات القانونية 

واملعهد الفرن�س������ي للمعلومات القانونية(http://www.droit.org)  وال�س������بكة العاملية للمعلومات القانونية (http://www.glin.gov) واملبادرة 

 Juristisches Internetprojekt Saarbrücken وم�������رشوع (http://www.ucc.ie/law/irlii/index.php) الإيرلندي������ة للمعلوم������ات القانوني������ة

(JuriNiger) http://juriniger.ومرك������ز  JuriBurkina (http://www.juriburkina.org) ومرك������ز   (http://www.jura.uni-saarland.de)
 lexum.umontreal.ca وتقاري������ر كينيا القانونية (http://www.kenyalaw.org) وم�رشف بيانات القانون وال�س������وابق الق�س������ائية يف الفلبني
(http://www.lawphil.net) ومعه������د نيوزيلن������دا للمعلوم������ات القانوني������ة(http://www.nzlii.org)  ومعه������د اأفريقي������ا اجلنوبية للمعلومات 
 القانوني������ة (http://www.saflii.org) وجلنة اإ�س������الح القانون التايلندي������ة (http://lawreform.go.th) ومعهد اأوغن������دا للمعلومات القانونية

. (http://www.ulii.org)

http://www.cylaw.org/index-en.html
http://juriniger.lexum.umontreal.ca
http://www.juriburkina.org


هو احلال بالن�ض������بة لقواعد البيانات الإلكرتونية، فاإنَّ هذه التطورات لي�ض������ت هدفا يف حد ذاتها، واإمنا هي تُن�ضئ 

بالأحرى اأ�ضا�ضا متينا مُيكن للحكومات موا�ضلة تو�ضيعه من اأجل زيادة الو�ضول اإىل املعلومات القانونية. 

وكما يتبنّي من درا�ضة احلالة املعرو�ضة يف هذا الق�ضم، مُيكن حت�ضني الو�ضول اإىل املعلومات القانونية، على الأقل 

كحل ق�ضري الأجل، حتى يف بيئة مثرية للتحدي مثل ال�ضفة الغربية وغزة. 

الإط�ر 38- توزيع املعلوم�ت الق�نونية يف ال�شفة الغربية وغزة

توّف������ر ال�ض������فة الغربية وغزة مثال قد يكون فري������دا فيما يتعلق بنظامهما القانوين ا�ض������تنادا اإىل العديد من املوؤثرات 

اخلارجية التي تعر�ض������ت لها الأرا�ض������ي. والقوانني الراهنة ال�ض������ارية يف املنطقة هي اأ�ضا�ضا من بقايا احلكم العثماين 

والربيطاين والأردين وامل�رصي، امل�ض������تكملة باأوامر ع�ض������كرية اإ�رصائيلية. وحتى موؤخرا، مل تكن هناك قوانني موحدة اأو 

جمموعات م�ضرتكة من املواد القانونية التي مُيكن للجهاز الق�ضائي واجلمهور الرجوع اإليها.

وقد ا�ضتهدف اأحد عنا�رص برنامج التطوير القانوين التابع للبنك الدويل اإن�ضاء مكتبات قانونية يف ال�ضفة الغربية وغزة 

ويف الوقت نف�ض������ه اإن�ض������اء نظام لتجميع قرارات املحاكم لن�رصها وتوزيعها. ولهذا الغر�ض، اأُن�ضئت مكتبات متخ�ض�ضة 

يف �ضتة حماكم ويف مكتب املدعي العام يف غزة ورام اهلل. وقد �ضّمت كل من هذه املكتبات املتخ�ض�ضة اأثاثا ومعدات 

و750 كتابا مرجعيا قانونيا يف املتو�ض������ط. واأُن�ض������ئت مكتبتني متخ�ض�ضتني اأخريني يف مكاتب ديوان الفتوى والت�رصيع 

التابع لوزارة العدل. وت�ض������م هاتان املكتبتان ح������وايل 000 1 كتاب مرجعي قانوين وغري ذلك من املواد املرجعية. ويف 

حني ل يحق اإّل للق�ض������اة وموظفي املحاكم الو�ض������ول اإىل مكتبات املحاكم، فاإنَّ الو�ضول اإىل مكتبات وزارة العدل متاح 

جلميع اأع�ض������اء املجتمع القانوين. ويح�رص املوظفون املعنيون اأي�ض������ا دورات تدريبية عن اإدارة املكتبات و�ضيانتها من 

اأجل موا�ض������لة ت�ض������غيل املكتبات اجلديدة ودعمها بعد اكتمال الربنامج. وبالإ�ض������افة اإىل املكتبات املتخ�ض�ضة، اأُن�ضئت 

مكتبات ق�ضائية، ت�ضم كل منها 100 كتاب تقريبا، يف مكاتب 26 قا�ضيا يف خمتلف اأنحاء املنطقة. ويتيح ذلك املراجع 

القانونية للق�ضاة مبزيد من الي�رص، كما يُ�ضجع على مزيد من اللتزام بالقانون. 

وقد رّكز الربنامج اأي�ضا على ن�رص القوانني اجلديدة. فمجلة القانون والق�ضاء الف�ضلية تن�رص الآن الت�رصيعات اجلديدة 

ع املجلة على امل�ض������رتكني والق�ضاة وامل�رصعني واملوؤ�ض�ضات العامة، كما  والقرارات الق�ض������ائية والبحوث القانونية. وتوزَّ

تُتاح اأي�ض������ا للبيع، مما ي�ض������مح بتغطية تكلفة طباعة الأعداد التالية. وقد جعل هذا النهج املجلة ذاتية ال�ضتدامة من 

الناحية املالية، كما اأنه يزيد من املعرفة املتعلقة بالقانون وب�ضفافية قرارات املحاكم. 

و�ض������مل اجلانب الأخري من الربنامج ن�رص جمموعة من �ض������تة جملدات ت�ضم جميع الت�رصيعات واملرا�ضيم التي اعتمدتها 

ال�ض������لطة الفل�ض������طينية. وقد ُوزِّعت املجموعة على جميع الق�ضاة يف ال�ضفة الغربية وغزة واأع�ضاء املجل�ض الت�رصيعي 

الفل�ض������طيني وموظفي وزارة العدل والإدارات القانونية يف وزارات ال�ض������لطة الفل�ض������طينية الأخ������رى وجميع مكتبات 

اجلامعات الفل�ضطينية. وتدعم وزارة العدل هذه املهّمة باإن�ضاء موقع �ضبكي يغطي املعلومات املتعلقة مبختلف املكاتب 

القانونية يف ال�ضفة الغربية وغزة، وكذلك الوقائع الفل�ضطينية، وهي اجلريدة الر�ضمية لل�ضلطة الفل�ضطينية، وجميع 

الت�رصيعات التي تُ�ضدرها ال�ضلطة الفل�ضطينية. 

ويف حني اأنه مل تُن�ض������اأ بعد قاعدة بيانات اإلكرتونية، فاإنَّ جتميع املراجع القانونية الراهنة اأوجد قاعدة ميكن لل�ض������فة 

الغربية وغزة موا�ض������لة البناء عليها. واأن�ض������اأ هذا التجميع اأي�ضا اأ�ضا�ضا لإعادة اإطلع املمار�ضني والباحثني القانونيني 

على القانون ووفر لهم الو�ضول اإىل املعلومات احليوية التي تدعم عملية اتخاذ القرارات الق�ضائية.
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وبغي������ة ا�صتكمال ن�رش املعلوم������ات الرئي�صية الأولية، ميكن ا�صتخدام اأدلة الإج������راءات الق�صائية اخلا�صة مبجموعة 

متنوع������ة من املوا�صيع اجلوهري������ة والإجرائية، وكذلك اأدلة الإجراءات العامة، كاأدلة عملية �صاملة و�رشيعة مل�صاعدة 

كن   واإ�صافة اإىل ذلك، ميمُ
)90(

الق�ص������اة على الت�صدي للق�صايا املرجح لهم مواجهتها ل������دى ممار�صة مهامهم اليومية.

ا�صتخ������دام اأدلة الإج������راءات القانونية خالل تدريب������ات التعليم القانوين امل�صتمر املخ�ص�ص������ة للق�صاة. مما يمُ�صاعد 

عل������ى تنمي������ة مهاراتهم املهني������ة والعملية ويمُ�صهم يف النهاية يف اإن�ص������اء نظام عدالة اأكرث �صفافي������ة واإن�صافا وفعالية 

وخ�صوعا للم�صاءلة. وت�صف درا�صة احلالة التالية جتربة ال�صلطة الق�صائية الفييتنامية ب�صاأن و�صع اأول دليل ر�صمي 

لالإجراءات الق�صائية يف البلد.

)�أ(
�لإطار 39- و�شع دليل للإجر�ء�ت �لق�شائية، حمكمة فييت نام �ل�شعبية �لعليا

اأمُطلق اأول دليل اإجراءات ر�صمي يف فييت نام يف عام 2006 بناء على قرار من رئي�س املحكمة ال�صعبية العليا. وقد كتب 

الدلي������ل اأ�صا�صا كبار الق�صاة الفييتناميني، وهو دليل عملي قائم على املهام يوّفر املعلومات عن القوانني والإجراءات. 

ويتكون الدليل من �صتة اأجزاء: )اأ( املحاكم ال�صعبية والق�صاة واخلرباء؛ )ب( وجل�صات الق�صايا اجلنائية؛ )ج( وجل�صات 

الدع������اوى املدنية؛ )د( وحل الق�صايا الإدارية؛ )ه�( واإجراءات الإفال�س؛ )و( والتوقيف يف البحر/املطالبات البحرية. 

وبالنظر اإىل اأنَّ الدليل ممُ�صمم بطريقة جتعل من الي�صري حتديثه مع مرور الزمن، فقد ن�رش يف �صكل ورقات منف�صلة. 

وق������د ومُزِّع������ت الن�صخة الأولية يف خمتلف اأنحاء البلد عل������ى اأكرث من 000 5 قا�س و300 ع�صو يف رابطة املحامني )يف 

املق������ام الأول من امل�صوؤولني عن توفري املعونة القانونية(، كم������ا نمُ�رشت على الإنرتنت.131 والعديد من امل�صادر الواردة 

يف الدلي������ل مل يك������ن ليمُتاح ب�صهولة على اأيِّ نحو اآخ������ر للق�صاة وم�صتخدمي املحاكم و�صائ������ر املهتمني بالنظام القانوين 

قدت �صل�صلة من حلقات  والق�صائ������ي الفييتنام������ي �صواء داخل فييت نام اأو على ال�صعيد الدويل. وبع������د ن�رش الدليل، عمُ

العمل يف خمتلف اأنحاء فييت نام، مما �صمح لقا�س من كل من حماكم املدن واملقاطعات ال�46 واملحاكم املحلية ال�757 

باأن يح�رش التدريب على ا�صتعمال الدليل.

ذ يف فييت نام برنامج مهم لالإ�صالح الت�رشيع������ي، �صمل مراجعة قانوين الإجراءات  وخ������الل الف������رتة 2006-2007، نمُفِّ

اجلنائي������ة واملدنية، وق������ررت املحكمة ال�صعبية العليا بع������ده حتديث الدليل. وانتهازا له������ذه الفر�صة، نّقحت املحكمة 

ال�صعبية العليا اأي�صا عددا من ف�صول الدليل واأدرجت �صل�صلة من درا�صات احلالت لتوفري مزيد من امل�صاعدة للق�صاة 

على تطبيق القانون والإجراءات. وقد اأمُطلق الدليل املمُنقح يف اأيلول/�صبتمرب 2009، حيث نمُ�رشت اآلف الن�صخ منه على 

ال�صواء كن�صخ مطبوعة وكاأقرا�س مدجمة ذات ذاكرة للقراءة فقط وومُزعت على املحاكم واملهنيني القانونيني يف خمتلف 

اأنحاء البلد. وقد اأتاح ذلك الو�صول اإىل الدليل للق�صاة وغريهم ممن ل تتوافر لهم اإمكانيات الإنرتنت يف حماكمهم.

وتت�صم������ن ن�صخة الإنرتنت ون�صخة الأقرا�س املدجمة و�صالت اإلكرتونية مبجموعة متنوعة من امل�صادر القانونية، مبا 

يف ذلك قرارات واأحكام الهيئة الق�صائية للمحكمة ال�صعبية العليا. وت�صمل الن�صخة املحو�صبة املنقحة اإمكانية البحث 

با�صتخ������دام الكلمات الرئي�صية كما تتيح للم�صتخدم اإمكانية اإبداء راأيه واإ�صافة مواد اأخرى مبوافقة املحكمة ال�صعبية 

العلي������ا، وهو ما �صيزيد من تو�صيح وتف�صري القوانني وي�صاعد املمار�ص������ة الق�صائية يف جمموعة متنوعة من املجالت. 

كن للمحكمة ال�صعبية العليا اأن توّفر امل�صورة للق�صاة ممن يمُتاح لهم الو�صول اإىل الإنرتنت )حاليا  وعالوة على ذلك، ميمُ

جمي������ع حماك������م املقاطعات واملحاكم املحلية وحماكم املدن يف هانوي ومدينة هو �ص������ي منه( بوا�صطة الربيد الإلكرتوين 

ب�ص������اأن اأيِّ تغي������ريات يف الدليل وتمُر�صل لهم بالربي������د الإلكرتوين الأجزاء اجلديدة التي ينبغ������ي لهم اإدراجها يف ن�صخة 

الورقات املنف�صلة.
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ك������ن لأدلة الإجراءات  عل������ى �صبي������ل املثال، اأ�صدرت حماكم عدي������دة يف الوليات املتحدة اأدلة اإج������راءات قانونية لق�صاتها. وميمُ
 )90(

القانوني������ة ه������ذه اأن تك������ون ذات طبيعة عام������ة، واأن توّفر التوجيه ب�صاأن خط������وات اإجرائية متنوعة يتعنّي اتخاذه������ا خالل خمتلف مراحل 

Federal Judicial Center, Benchbook for United States District Court Judges (4th ed., ،اإج������راءات املحكمة )انظر،على �صبيل املثال 

(http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/Benchbk.pdf/$file/Benchbk.pdf؛  املوق������ع  يف  املت������اح   ،with March 2000 revisions) 
اأو ميكنه������ا اأن توّف������ر التوجيه ب�صاأن جمالت فنية اأ�صيق من القانون )مثل عدالة الأحداث اأو اجلرائم املتعلقة باملخدرات اأو العنف املنزيل 

اأو قانون الأ�رشة اأو الهجرة اأو حماية امل�صتهلك(.



وقد �ضار الدليل موردا رئي�ضيا ملركز التدريب الق�ضائي التابع للمحكمة ال�ضعبية العليا والأكادميية الق�ضائية التابعة 

ل������وزارة العدل فيما يتعلق بتدريب الق�ض������اة املعينني حديثا. وقد عقد مرفقا التدري������ب كلهما موؤخرا حلقات عمل 

لتدريب املدربني، بحيث مُيكن للمدربني موا�ض������لة توفري التدريب للق�ض������اة الآخرين ب�ضاأن حمتوى الدليل وا�ضتخدامه. 

وكما كان احلال بالن�ض������بة للن�ضخة ال�ضابقة، تعقد املحكمة ال�ض������عبية العليا حاليا حلقات عمل يف خمتلف اأنحاء البلد 

لكي تتيح لقا�ض من كل حماكم املدن واملقاطعات واملحاكم املحلية فر�ضة احل�ضول على التدريب ب�ضاأن كيفية ا�ضتخدام 

اأ�ضكال الدليل الثلثة. واملحكمة ال�ضعبية العليا اأي�ضا ب�ضدد تعيني جلنة لتحديث الدليل ب�ضفة دورية، بالنظر اإىل اأنَّ 

ن�ضختي الدليل الأوىل واملنقحة اأُعدتا مب�ضاعدة م�ضت�ضارين دوليني.

5- اإذك�ء وعي اجلمهور والتوا�شل معه

على مدى العقد املا�ضي، تزايد اإدراك املحاكم لقيمة ال�ضطلع بربامج للتوعية الق�ضائية من اأجل الت�ضدي ل�ضوء 

فهم نظام العدالة وتثقيف اجلمهور ب�ضاأن القوانني ومبادرات الإ�ضلح. وهذا حتّول مهم عن ال�ضيا�ضات الق�ضائية 

التقليدية التي كانت تعزل الق�ضاة عن اجلمهور كو�ضيلة ل�ضمان ال�ضتقلل واحلياد. وبدل من ذلك، كثريا ما ت�ضمل 

اأن�ض������طة التوعية بالق�ضاء اليوم تدابري ا�ضتباقية من جانب الق�ضاة وتفاعل مبا�رصا مع املجتمعات التي يخدمونها. 

ويف بع�ض الوليات الق�ض������ائية، تُعترب اأن�ضطة التوعية الق�ض������ائية اليوم من وظائف املحاكم الر�ضمية، وهو ما يدل 

على زيادة الت�ضليم باأهمية تدابري التوعية الق�ضائية لتعزيز العدالة. 

وللتوعية الق�ضائية للجمهور فوائد عديدة، على ال�ضواء للجمهور عموما وللمحاكم نف�ضها. فتوعية اجلمهور مُيكن 

اأن تُثقف النا�ض ل ب�ضاأن العمليات القانونية ودور ال�ضلطة الق�ضائية يف املجتمع وح�ضب، واإمنا اأي�ضا ب�ضاأن حقوقهم 

وكيفي������ة الو�ض������ول اإىل نظام العدالة. وقد توؤدي زي������ادة معرفة اجلمهور بالقانون وعملي������ات املحاكم اإىل زيادة ثقة 

اجلمهور و�ضفافية الق�ضاء. وميكن لذلك اأن ي�ضاعد بدوره على تعزيز ا�ضتقلل الق�ضاء لأنَّ التاأييد ال�ضعبي للتدخل 

ال�ضيا�ضي يف ال�ضلطة الق�ضائية يقل عندما تكون م�ضتويات ثقة اجلمهور مرتفعة.

وتتمثل اإحدى الوظائف الأ�ضا�ضية لتوعية اجلمهور يف توفري معلومات مفيدة و�ضهلة الفهم عن ماهية املحاكم وكيفيه 

عملها وما تُقدمه للجمهور من خدمات. واإ�ض������افة اإىل امل�ض������اعدة على زيادة ثقة اجلمه������ور يف املحاكم، توّفر هذه 

اجلهود اأي�ض������ا للق�ضاة فر�ضة للإ�ض������هام يف تنمية جمتمعاتهم. فقد دخل العديد من الق�ضاة جمال القانون لأ�ضباب 

منها لأنهم اأرادوا خدمة جمتمعاتهم وراأوا اأنَّ اإقامة العدل هي طريقة اإيجابية لتحقيق ذلك. بيد اأنَّ احلقائق التي 

ة كثريا ما تعني اأنَّ الق�ضاة بعيدون عن جمتمعاتهم ولي�ضت لديهم فر�ض كثرية للتفاعل ب�ضكل مبا�رص  تفر�ضها املن�ضّ

ن الق�ضاة من تعزيز العدالة من  مع النا�ض الذين اأق�ضموا على خدمتهم. وتوّفر برامج التوعية الق�ضائية و�ضيلة مُتكِّ

خلل التفاعل ال�ضعبي. ومن �ضاأن ذلك اأن ي�ضمح للق�ضاة بالت�ضال بالنا�ض على نحو اأوثق. 

ول يوجد نهج وحيد للتوعية الق�ضائية وتثقيف اجلمهور ب�ضاأن املحاكم. فالفئات امل�ضتهدفة املختلفة لها احتياجات 

خمتلفة، ويتعنّي الت�ض������دي لها ب�ضكل منف�ضل بناء على هذه العتبارات. وبالنظر اإىل اأنَّ الفئات املق�ضودة مُيكن اأن 

تتفاوت بدرجة كبرية، فاإنَّ الربامج املكّيفة تبعا للفئات املعنية هي اأكرث احتمال لتحقيق اأهدافها من الربامج العامة 

التي ل تراعي احتياجات الفئة امل�ض������تهدفة. وقد برزت برامج التوعية التعليمية التي تت�ض������دى للفئات املدر�ض������ية 

95 الف�ضل اخلام�ض- �ضفافية املحكمة 

وّفرت درا�ضة احلالة هذه ال�ضيدة هيلني بوروز، مديرة الربامج الدولية يف حمكمة اأ�ضرتاليا الحتادية.
)اأ( 

. http://www.toaan.gov.vn/portal/page/portal/ebb انظر
)ب( 



 وكذلك اللقاءات املفتوحة لل�ض������كان املهتمني ب�ضكل عام. وي�ضتفيد اجلمهور 
)91(

باعتبارها نوعا �ض������ائعا من الربامج،

العام اأي�ضا اإىل حد بعيد من ن�رص وتوزيع اأدلة ا�ضتخدام املحاكم اخلا�ضة مبجموعة متنوعة من املوا�ضيع الإجرائية 

 وقد برزت برامج التوعية املوّجهة اإىل و�ضائط الإعلم اأي�ضا باعتبارها و�ضيلة 
)92(

اأو التي ت�ض������تهدف فئات متنوعة.

قّيمة لتثقيف ال�ضحفيني واإتاحة الفر�ضة لو�ضائط الإعلم لكي تُثقف اجلمهور بدقة من خلل تقاريرها. وهكذا، 

ف������اإنَّ برامج التوعية الق�ض������ائية ه������ي بالفعل يف كثري من الأحي������ان جمموعة من الربامج الأ�ض������غر التي تُركز على 

جمموعات معّينة داخل املجتمع، والتي تكوِّن، لدى جتميعها بع�ضها مع بع�ض، حملة اأو�ضع نطاقا لتوعية اجلمهور.

ويت�ضم التعرف على احتياجات املجموعات املختلفة باأهمية خا�ضة يف البلدان النامية، حيث مُيكن اأن يكون هناك 

تفوت كبري من ناحية التعليم اأو الرثوة بني املجموعات امل�ض������تهدفة. وتوؤثر هذه التفاوتات يف نوع الو�ض������ول لو�ضائط 

الإعلم املتاح للنا�ض ب�ض������بب الإملام بالقراءة والكتابة اأو التكلفة، وكذلك يف فهمهم الأويل للمحاكم واآرائهم ب�ضاأنها. 

ونتيجة لذلك، هناك حاجة اأكرب اإىل ا�ض������تخدام و�ض������ائل متنوعة للتوا�ضل مع اجلمهور، مثل املل�ضقات امل�ضورة ملن 

لديهم قدرة حمدودة على القراءة اإىل جانب املواد املكتوبة، وا�ض������تعمال اأ�ض������كال متنوعة عديدة من و�ضائط الإعلم 

)مثل حملت التلفزيون اأو الراديو، واإن�ض������اء مواقع �ض������بكية للمحاكم ت�ض������م ن�ضخا من ا�ض������تمارات املحاكم ومبادئ 

توجيهية ب�ض������اأن قيد الدعاوى وغريها من الإجراءات و�ض������ائر املعلومات التي تهم من يعتزمون ا�ض������تخدام املحاكم 

واجلمهور عموما( من اأجل التوا�ضل مع اأكرب فئة ممكنة.

وتو�ض������ح درا�ض������ة احلالة اأدناه الطريقة التي تت�ض������دى بها نيجرييا مل�ض������األة التوعية الق�ض������ائية للجمهور من خلل 

مبادرات متعددة ت�ضتهدف جميع الأطراف الفاعلة يف املجتمع واجلهاز الق�ضائي.

الإط�ر 40- اإذك�ء وعي اجلمهور والتوا�شل معه يف نيجريي�

عقب انتهاء احلكم الع�ض������كري يف نيجرييا يف عام 1998، اأثار انخفا�ض م�ض������توى ثق������ة اجلمهور يف املحاكم حتديات 

خطرية اأمام اإر�ض������اء �ض������يادة القانون والعدالة للجميع يف البلد. وبالتعاون مع عّدة �������رصكاء دوليني، مثل اإدارة التنمية 

الدولية والحتاد الأوروبي ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخّدرات واجلرمية ووكالة الوليات املتحدة للتنمية الدولية، 

ا�ض������تهلت ال�ضلطة الق�ض������ائية يف نيجرييا عّدة مبادرات لتوعية اجلمهور كان الهدف منها تثقيف النا�ض ومتكينهم يف 

اإطار عملية الإ�ضلح وتعزيز ثقة اجلمهور يف العدالة.

وقد اتُّبعت عّدة نهوج يف هذا ال�ض������بيل. وتفاوتت اأ�ض������اليب التوعية من ولية اإىل اأخ������رى، تبعا للموارد املتاحة والفئة 

امل�ض������تهدفة. و�ض������ملت اأمثلة مبادرات التوعية اإنتاج برام������ج الراديو والتلفزيون وعقد الجتماعات العامة وت�ض������ميم 

ون�رص مواد لإذكاء الوعي )مثل الر�ض������ائل الإخبارية واملجلت واملل�ضقات والن�رصات الإعلنية واملن�ضورات والبطاقات 

الل�ضقة(، على ال�ضواء للمجتمع القانوين وللجمهور ب�ضكل عام. وجرى اإنتاج اأدلة مل�ضتخدمي املحاكم يف �ضكل كتيبات 

�ض������غرية توّفر املعلومات الأ�ضا�ض������ية عن التوقيف والحتجاز والإفراج بكفالة والإجراءات اجلنائية واملدنية الأ�ضا�ضية، 

96  دليل مرجعي ب�ضاأن تدعيم نزاهة الق�ضاء وقدرته

تُ������درج منظم������ة خدم������ات املحاك������م يف اإيرلندا، على �ض������بيل املثال، ق�ض������ما خا�ض������ا عنوان������ه "املدار�ض" يف موقعها ال�ض������بكي 
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)انظ������ر http://www.courts.ie/courts.ie/Library3.nsf/PageCurrentWebLookUpTopNav/Schools(، وهو يوّفر جمموعة وا�ض������عة من 

فر�������ض التعلّم التي ترتاوح بني القيام بزيارات للمحاكم وامل�ض������اركة يف املحاكمات ال�ض������ورية وفهم خمتل������ف الأطراف الفاعلة يف اإجراءات 

املحاكم واأدوارها. وهي تُتيح اأي�ض������ا حزمة موارد تعليمية رائعة عنوانها "لننظر اإىل القانون"، التي ت�ض������مل دليل للمدر�ض������ني ومل�ض������قات 

وغريها من املعينات التعليمية التكميلية، وقر�ض فيديو رقميا تعليميا، وهي ُم�ض������ممة ملدر�ض������ي املدار�ض الثانوية وتُتاح دون مقابل. وتوّفر 

الوحدة التعليمية �ضل�ض������لة دينامية وتفاعلية بدرجة كبرية من الدرو�ض التي ل تتطلب معرفة قانونية م�ض������بقة من جانب املدر�ض. وي�ض������مل 

مفهوم اآخر، خ�ض������ع للتجربة يف املحكمة البتدائية الحتادية يف يوتاه، دورة درا�ض������ية خا�ض������ة ُمتاحة للمدر�ض������ني من خلل كلية احلقوق 

مت املحكمة، بالتعاون مع م�ض������وؤويل كلية احلقوق، دورة درا�ضية م�ضائية مدتها ف�ضل درا�ضي واحد، ودعت  التابعة جلامعة يوتاه. وقد �ض������مَّ

املدر�ض������ني املهتمني العاملني يف املناطق التعليمية ملدينة �ضولت ليك �ض������يتي الكربى اإىل التقدم بطلبات لللتحاق بالدورة التي �ضتُتاح دون 

مقابل ملن يُقبل منهم. ويف حني اأنَّ املحكمة كات تاأمل يف تلقي 20 طلب التحاق على الأقل، فاإنَّ م�ض������توى الهتمام بالدورة والتحم�ض لها 

جتاوز ذلك بكثري. وقد اأعرب املدر�ض������ون الذين اأكملوا الدورة التجريبية عن حما�ض������هم ال�ض������ديد لها وعلّقوا على �ضعورهم بالتح�ضن الذي 

طراأ على قدرتهم على تعليم الطلبة ب�ضاأن القانون واملحاكم نتيجة للتحاقهم بها.

للطلع على اأمثلة لأدلة م�ضتخدمي املحاكم انظر: 
 )92( 

. http://fcthighcourt.gov.ng/index.php?option=com_content&view=article&id=259&Itemid=124



وكذلك ن�ضائح وجهات ات�ضال مفيدة ل�ضحايا اجلرائم وال�ضهود و�ضائر امل�ضتخدمني. ومع تقدم هذه املبادرات، قررت 

ال�ضلطات الق�ضائية يف الوليات اإ�ضفاء ال�ضفة املوؤ�ض�ضية على اآليات توعية اجلمهور واعتبارها اإحدى الوظائف التي 

ت�ضطلع بها املحاكم ب�ضكل متوا�ضل. فعلى �ضبيل املثال، اأُن�ضئت وحدات معنية بو�ضائط الإعلم يف املحاكم العليا ُمكلَّفة 

باإنتاج مواد اإذكاء الوعي والت�ضال بو�ضائط الإعلم.

والتوعية الق�ضائية يف نيجرييا لي�ضت م�رصوعا قائما بذاته، واإمنا هي جزء من اإ�ضلح نظامي لقطاع العدالة ي�ضاعد 

عل������ى ال�ض������تفادة من تطورات اأخرى يف جمال الإ�ض������لح. ومن العلم������ات الدالة على قيمة ه������ذه التوعية ما اأظهره 

ا�ضتق�ضاء غري من�ضور اأجراه مكتب الأمم املتحدة املعني باملخّدرات واجلرمية يف عام 2007 من زيادة ملحوظة يف ثقة 

اجلمهور يف الق�ض������اء منذ عام 2002. ففي جملة اأمور اأخرى، وجد ال�ضتق�ض������اء اأنَّ عدد م�ضتخدمي املحاكم الذين مل 

ي�ضتخدموا املحاكم خلل ال�ضنتني الأخريتني رغم حاجتهم اإىل ذلك قد انخف�ض من 42 يف املائة اإىل 36 يف املائة فيما 

بني 2002 و2007، يف حني ازداد عدد م�ض������تخدمي املحاكم الذين كان لديهم ا�ض������تعداد ل�ضتخدام املحاكم مّرة اأخرى 

بناء على جتربتهم من 58 يف املائة اإىل 69 يف املائة.

6- اكت�ش�ب ثقة اجلمهور املح�فظة عليه�

تتمثل �ض������مة حا�ض������مة للنظام الق�ض������ائي العامل ب�ض������كل جيِّد يف ثقة اجلمهور يف مدى ن�زاهة ونوعية العدل الذي 

يقيم������ه هذا النظام. وبعبارة اأخرى، فلكي تك������ون املحاكم فّعالة يف اإقامة العدل، يتعنّي اأن يكون اجلمهور واثقا من 

قدرتها على ذلك. ويف الأحوال املثالية، ينبغي اأن تكون اجلهود الرامية اإىل تعزيز ثقة اجلمهور يف الق�ض������اء جزءا 

من ا�ض������رتاتيجية �ض������املة تُنفذ على نطاق النظام باأ�رصه من اأجل ت�ضحيح ت�ضورات اجلمهور ال�ضلبية والق�ضاء على 

اأوجه عدم الفعالية امل�ض������وؤولة عن هذه الت�ضورات اأ�ضل. وت�ض������ورات اجلمهور ب�ضاأن نظام العدالة حمددة م�ضبقا، 

 وبالتايل، فمن اأجل تعزيز �ضورة الق�ضاء 
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اإىل درجة كبرية، على اأ�ض������ا�ض التجارب ال�ضخ�ضية مل�ضتخدمي املحاكم.

وفعاليت������ه على ال�ض������واء، يتعنّي للمحاكم ولإج������راءات املحاكم اأن تكون يف املتناول ومنفتحة و�ض������فافة وموجهة نحو 

الزبائن بدرجة اأكرب.

وبالنظر اإىل اأنَّ ت�ض������ّور اجلمهور اأ�ضا�ض������ي بالن�ضبة لدعم الق�ض������اء وعمله بفعالية، فمن املهم مراعاة راأي اجلمهور 

يف املحاكم. ومن الوا�ض������ح اأنه كلما كانت املحاكم اأف�ض������ل علما باحتياجات اجلمهور ورغباته، زادت قدرتها على 

ال�ض������تجابة لل�ضكاوى باإدخال املزيد من التغيريات املفيدة على ال�ضيا�ض������ات. وهناك اأدوات متنوعة لقيا�ض م�ضتوى 

ر�ض������ا اجلمهور عن نظام املحاكم. وترتاوح هذه الأدوات بني ت�ض������جيع الزبائن على اإبداء اآرائهم وتنفيذ نظام فّعال 

وحمايد للتعامل مع ال�ض������كاوى واإجراء ا�ضتق�ضاءات �ضاملة للجمهور وم�ضتخدمي املحاكم. ويف حني اأنَّ كل من هذه 

النهوج مُيكن اأن يكون مفيدا، فاإنَّ ل�ضتق�ض������اء جمموعة عري�ض������ة من املواطنني الذين ا�ض������تخدموا املحاكم وجمع 

 ومُيكن ل�ضتق�ضاءات 
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املعلومات عن جميع املحاكم يف النظام دورا مهّما يف تقدير مدى ثقة اجلمهور يف الق�ضاء.

امل�ض������تخدمني الدورية امل�ض������ممة لقيا�ض الراأي العام ب�ض������اأن خدمات املحاكم اأن تكون مبثابة نقطة انطلق مهّمة 

لإع������داد هذه ال�ض������رتاتيجية. واإذا اأُجريت ال�ضتق�ض������اءات بحي������اد ودقة فاإنها مُيكن اأن تكون طريقة تك�ض������ف عن 

معلومات مفيدة فيما يتعلق بتقدير ثقة اجلمهور يف نظام العدالة. فهي مُيكن اأن تك�ضف النقاب عن نقاط ال�ضعف 

97 الف�ضل اخلام�ض- �ضفافية املحكمة 

بيد اأنَّ من املهم تذكر اأنَّ اآراء من ل توجد لديهم خربة �ضخ�ضية مبا�رصة بنظام املحاكم تت�ضّكل بفعل عوامل خارجية، مثل تقارير 
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و�ضائط الإعلم اأو املناق�ضات ال�ضيا�ضية اأو احلديث مع الأقارب والأ�ضدقاء ممن لديهم هذه اخلربة ال�ضخ�ضية.

اإ�ض������افة اإىل هذا، مُتثل ال�ضتق�ض������اءات الدورية للمحامني، الذين ميار�ضون عملهم يف املحاكم يوميا، م�ضدرا مهّما للمعلومات 
 )94(

املفيدة. وبالفعل، توحي جتربة بع�ض املحاكم باأنَّ املحامني يوّفرون يف كثري من الأحيان تعقيبات اأكرث فائدة وتوفريا للمعلومات بكثري من 

امل�ضتخدم النهائي غري املتخ�ض�ض النمطي. كذلك فاإنَّ املحامني اأقدر بكثري على التعليق على الفعالية الن�ضبية لق�ضاة املحكمة من منطلق 

كونهم قد مّثلوا اأمامهم زبائن على مدى فرتة من الزمن يف ق�ضايا من خمتلفة الأنواع.



يف اإدارة املحاكم وخدماتها وتوؤدي اإىل تغيري ال�ضيا�ضات لت�ضحيحها. كذلك مُيكن لل�ضتق�ضاءات اأن تتتبع اجتاهات 
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الآراء لقاعدة عري�ضة واأن تُ�ضتخدم بالتايل كمعلم اأ�ضا�ضي لقيا�ض التح�ّضن يف اآراء اجلمهور وثقته يف املحاكم.

بيد اأنَّ ا�ضتق�ضاءات الآراء وغريها من و�ضائل تقييم ثقة اجلمهور يف الق�ضاء تكون بل معنى ما مل تتمكن الأطراف 

الفاعلة يف النظام الق�ضائي من ا�ضتخل�ض الدرو�ض من هذه التقييمات ومتابعتها باإدخال التغيريات يف ال�ضيا�ضات 

واتخاذ الإجراءات العملية. ومُيكن للإ�ض������لحات والتغيريات يف ال�ضيا�ض������ات امل�ض������تندة اإىل نتائج ال�ضتق�ضاءات اأن 

ت�ض������اعد على تعزيز ثقة اجلمهور يف الق�ض������اء لأنها تُبنّي اأنَّ الق�ضاء ا�ضتمع اإىل �ضكاوى اجلمهور واأجرى التغيريات 

ا�ض������تجابة لها. وبالنظر اإىل اأنَّ الإن�ض������اف يف الإج������راءات هو من اأهم العوامل التي تُ�ض������هم يف ثقة اجلمهور، فاإنَّ 

التغيريات يف ال�ضيا�ضات الرامية اإىل حت�ضني الفعالية والت�ضاق يف اإجراءات املحاكم مُيكن اأن تُ�ضهم على نحو مهم يف 

زيادة ثقة اجلمهور. ومُيكن للإ�ضلحات اأن ت�ضمل تغيري ال�ضيا�ضات املتعلقة بقاعات املحاكم من اأجل ال�ضماح مبزيد 
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 من ال�ض������فافية، وهذه طريقة �ض������ائعة لإعطاء اجلمهور انطباعا بامل�ض������اركة يف اإجراءات توفري خدمات العدالة.

 وباملثل، مُيكن للتح�ض������ينات املُدخلة على البنية التحتية وتدريب املوظفني والو�ض������ول اإىل املحاكم اأن ت�ض������اعد على 

تقوية ال�ضعور ب�رصعية النظام الق�ضائي وثقة اجلمهور فيه. واأخريا، ففي البلدان التي توجد بها جمموعات �ضكانية 

متنوعة عرقيا وعن�رصيا، مُيكن للتغريات يف ال�ضيا�ضات التي تُزيد من اإدماج جميع اأع�ضاء املجتمع اأن تعزز من ثقة 

اجلمهور وتدعم النظام الق�ضائي.

ويُبنّي املثال التايل امل�ض������تمد من اململكة املتحدة كيف ميكن ا�ضتخدام البيانات امل�ضتقاة من ال�ضتق�ضاءات املنتظمة 

مل�ضتخدمي املحاكم بنجاح يف اإحداث التغيريات يف نوعية خدمات املحاكم. 

الإط�ر 41- ا�شتق�ش�ء م�شتخدمي خدم�ت حم�كم اململكة املتحدة و�ش�حبة اجلاللة

يف عام 2007، اأجرت وزارة العدل ا�ضتق�ض������اًء �ض������امل على مدى عام لر�ضا امل�ضتخدمني يف حماكم اإنكلرتا وويلز. وقد 

حاولت قيا�ض ر�ض������ا امل�ض������تخدمني مبزيد من الدقة عن طريق اإجراء ا�ضتق�ضاءات �ضخ�ض������ية لأفراد من م�ضتخدمي 

املحاكم جرى اختيارهم ع�ضوائيا لدى مغادرتهم ملبنى املحكمة. وقد اأجريت هذه ال�ضتق�ضاءات يف كامل نظام املحاكم 

الدنيا يف اإنكلرتا وويلز، و�ضملت حوايل 5000 م�ضتخدم. وقد قررت وزارة العدل اأنَّ ال�ضتق�ضاءات ال�ضخ�ضية �ضتكون 

اأكرث فعالية فيما يتعلق مبعاجلة عدد من امل�ضاكل املنهجية وتغطية فئة اأكرب من الأ�ضخا�ض من ال�ضتق�ضاءات ال�ضابقة 

دة  التي جرت عن طريق الربيد اأو الن�رصات والتي متخ�ضت عن نتائج اأقل تنّوعا. وكانت ال�ضتق�ضاءات اجلديدة موحَّ

املحتوى، مما جعل املعلومات اأي�رص يف املقارنة واأفيَد يف التحليل. كذلك فاإنَّ بالإمكان التحكم يف عدد امل�ض������تطلَعني، 

يف حني اأنَّ م�ضاركة املجموعات ال�ضكانية يف ال�ضتق�ضاءات التي جرت عن طريق الربيد اأو الن�رصات كانت �ضيئة.

وقد ا�ضتطلع ال�ضتق�ضاء امل�ضتخدمني ب�ضاأن م�ضتوى ر�ضاهم عن خمتلف جوانب خدمات املحاكم واملوظفني والإجراءات 

ووعي اجلمهور. وجرى حتليل البيانات للوقوف على ر�ض������ا امل�ض������تخدمني على ال�ضواء عن فرادى املحاكم وجمموعات 

املحاكم الكائنة يف منطقة معّينة اأو عن نوع معنّي من الإجراءات، ولتحديد العوامل التي اأ�ض������همت باأكرب قدر يف ر�ضا 

م�ضتخدمي املحاكم اأو عدم ر�ضاهم. وكانت هذه املعلومات مفيدة ب�ضكل خا�ض يف حتديد جوانب ال�ضعف يف املحاكم 

واأنواع الإجراءات. وجرى اأي�ضا حتليل املعلومات الدميغرافية للمجيبني لتحديد ما اإذا كانت هناك اأعراق اأو اأجنا�ض 

اأو فئات اأخرى معّينة ت�ضعر بقدر اأقل من الر�ضا عن املحاكم من غريها. 
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للطلع على اأمثلة ل�ضتق�ض������اءات �ض������املة مل�ض������تخدمي املحاكم، انظر عموما، على �ض������بيل املثال، مكتب الأمم املتحدة املعني 
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باملخ������ّدرات واجلرمي������ة، تقييم ن�زاهة نظ������ام العدالة وقدرته يف ثلث وليات نيجريي������ة: تقرير عن التقييم التقن������ي )كانون الثاين/يناير 

2006(، املت������اح يف املوقع http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_nigeria_assessment.pdf؛ ومكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخ������ّدرات واجلرمية، تقييم ن�زاهة قطاع العدالة يف مقاطعتني اإندوني�ض������يتني: تقرير عن التقييم التقني )اآذار/مار�ض 2006(، املتاح يف 

.http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_indonesia_e_assessment.pdf املوقع

على �ض������بيل املثال، اأخذت املحاكم يف منطقة �ض������يواوا باملك�ضيك موؤخرا باملحاكمات ال�ضفوية العلنية كرد فعل للنقد املثار ب�ضاأن 
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الف�ضاد يف ق�ضايا ع�ضابات املخدرات التي كانت حمط الأنظار. وكانت احلاكمات املغلقة ال�ضابقة قد دفعت بغالبية اجلمهور اإىل العتقاد 

باأنَّ اأع�ض������اء ع�ض������ابات املخدرات الأقوياء كانوا يفلحون يف الإفلت من امل�ضاءلة ب�ض������اأن جرائمهم عن طريق دفع الر�ضاوى، ومن ثم فاإنَّ 

النظام اجلديد ي�ضتهدف تعزيز ثقة اجلمهور يف النظام الق�ضائي.



وا�ض������تُخدمت نتائج ال�ضتق�ض������اء لتحليل جوانب ال�ض������عف يف اإدارة خدمات املحاكم، حيث اإنها تتعلق بالطريقة التي 

يجري بها التعامل مع م�ض������تخدمي املحاكم قبل تفاعلهم مع املحاكم وخلله. وقد اأعرب الكثري من امل�ض������تخدمني عن 

رغبتهم يف احل�ض������ول على املزيد من املعلومات عن الإجراءات الو�ض������يكة قبل و�ض������ولهم اإىل املحكمة. وكانت النتائج 

دة ب�ضاأن املرحلة املق�ضودة من اإجراءات املحكمة و�ضكاوى امل�ضتخدمني، مما اأتاح للمحاكم اأن حُتلل ال�ضكاوى واأن  حمدَّ

تتدخل ملعاجلتها على م�ضتوى حمدد. وبف�ضل تقييم ر�ضا امل�ضتخدمني من خلل هذه ال�ضتق�ضاءات، متكنت املحاكم 

من تقييم مدى ثقة اجلمهور يف املحاكم، ومن تعديل اإجراءاتها وخدماتها املعنية باملعلومات والت�ضهيلت التي تُتيحها 

تبعا للبيانات التي متخ�ضت عنها ال�ضتق�ضاءات.

وقد �رصعت وزارة العدل بالفعل يف عملية الإ�ضلح ال�ضيا�ضاتي التي تاأخذ يف العتبار نتائج ال�ضتق�ضاء. وهي تعتزم، 

ي  على وجه التحديد، ا�ض������تخدام البيانات امل�ضتمدة من ال�ضتق�ضاء ل�ض������مان عدم اإجحاف ال�ضيا�ضات بالأقليات وتلقِّ

جميع املواطنني نوعية العدالة نف�ض������ها. وا�ض������تخدمت وزارة العدل بالفعل املعلومات التي ُجمعت يف ال�ضتق�ض������اءات 

لتحديد ما اإذا كانت مواقع املحاكم منا�ضبة وتقييم مدى اكتظاظها.

وتت�ض������م فكرة اجلمهور عن الإ�ضلح الق�ض������ائي ومدى اإن�ض������اف نظام املحاكم باأهمية فريدة بالن�ضبة لتدعيم ثقة 

اجلمهور يف الق�ضاء. وميكن القول اإنَّ الفكرة ال�ضائدة عن اإن�ضاف العملية الق�ضائية توؤثر على مدى ثقة اجلمهور 

ب�ض������كل يفوق حتى تاأثري اإن�ض������اف نتيجة املحاكمات نف�ض������ها. وجتدر ملحظة اأنَّ تعزيز ثق������ة اجلمهور وحتقيقها 

واملحافظة عليها هي الهدف النهائي لأيِّ جهود ترمي اإىل اإ�ض������لح الق�ض������اء، كما اأنها مو�ض������وع م�ضرتك يف جميع 

التدخلت املُمكنة التي جتري مناق�ض������تها خلل هذا الدليل. وبعبارة ب�ض������يطة، فلن يُنظر اإىل اأيٍّ من هذه التدابري 

باعتبارها حققت نتائجها املرجوة اإذا كان اجلمهور يعتقد اأنَّ املحاكم غري حمايدة اأو فا�ضدة.

7- ال�شتنت�ج�ت والتو�شي�ت

اإنَّ �ض������فافية املحاكم هي �رصط م�ض������بق لزيادة قبول عملها بني النا�ض. كذلك فاإنَّ اإجراءات املحاكم ال�ض������فافة هي 

اأي�ض������ا �رصط م�ضبق للو�ضول اإىل العدالة )انظر الف�ضل 5(. وتخدم ال�ض������فافية احلماية القانونية للمواطنني. فمن 

ال�������رصوري معرفة ال�ض������بل القانونية للدفاع وا�ض������تعادة احلقوق والوعي بحق الطع������ن يف الأحكام ومعرفة احلقوق 

الإجرائية الأ�ضا�ضية للأطراف. وينبغي لنظام املحاكم، مراعاة لعدم وجود املحامني يف كثري من الأحيان، اأن يكون 

متاحا لعامة النا�ض ومفهوما منهم.

والأهم من ذلك اأنَّ ال�ضفافية يف اتخاذ القرارات هي �رصط م�ضبق لتطور نظام العدالة والق�ضاء نف�ضه. و�ضواء اأكان 

البلد من البلدان التي تاأخذ بالقانون العام اأم بالقانون املدين، و�ضواء اأكانت ال�ضوابق الق�ضائية ُملزمة فيه اأم كانت 

مثال للممار�ضة الق�ضائية ووجهة نظر املحاكم العليا، فاإنَّ الأحكام على نف�ض القدر من الأهمية التي للقانون نف�ضه 

الذي تطبقه، لأنها جُت�ّض������د القانون املدون يف الكتب. وبالتايل، ينبغي ن�رص عدد معقول من الأحكام ب�ض������كل دوري. 

ومُيكن ن�رص هذه الأحكام غفل من الأ�ضماء من اأجل �ضمان عدم انتهاك خ�ضو�ضية الأطراف. بيد اأنه ينبغي التعليق 

عليها وجتميعها على نحو ي�ضمح بالبحث فيها يف الق�ضايا امل�ضابهة. 

امل�ضاركون الرئي�ضيون يف عملية املعلومات

امله������ن القانوني������ة ⇒ الأطراف—املحامون ⇒ املح�ك���م /الق�ش����ة ⇐ ال�ضحافة/و�ض������ائط الإعلم ⇐ اجلمهور/

منظمات املجتمع املدين

وهكذا، فاإنَّ �ضفافية املحاكم تعني اأنَّ النظام �ضيكون مي�ضور الو�ضول ومفهوما، واأنه �ضيكون مفتوحا للمهن القانونية 

العاملة نيابة عن املواطنني، واأنه �ض������يكون مفتوحا للجمهور عن طريق ا�ض������تيعاب ال�ض������حفيني واإ�ض������دار الن�رصات 

ال�ضحفية وتوفري املعلومات بطريقة مهنية عن املحاكمات اجلارية.
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وتنبع �ض������فافية املحاكم من جمموعة من ال�رصوط امل�ضبقة والعادات والتقاليد التي ل مُيكن اإيجادها، يف حالة عدم 

توافرها، اإّل خطوة بخطوة. وتت�ضم عنا�رص الدعاية التالية باأهمية حا�ضمة بالن�ضبة ل�ضفافية املحاكم )و�ضلطتها(:

 ال�ضماح بالو�ضول املادي اإىل جل�ضات املحكمة؛

 واإتاحة معلومات كاملة ومفهومة عن اإجراءات املحاكم وتوّفرها، وتوزيعها على جميع املواطنني؛

  وامل�ضاعدة يف ا�ضتهلل الإجراءات، مناذج معيارية وخالية �ضهلة ال�ضتعمال، الكتيبات والن�رصات، وما اإىل 

ذلك؛

 والتوا�ضل مع املحامني، وال�ضماح بفح�ض ال�ضجلت وبروتوكولت جل�ضات املحاكم؛

  والنتظ������ام يف ن�رص قرارات املحاكم من اأج������ل املهن القانونية واجلمهور )املقالت ال�ض������حفية ون�رصات 

املحاكم واملواقع ال�ض������بكية وقواع������د البيانات واملجلدات املحتوية على جمموع������ات الأحكام والتعليقات 

القانونية وما اإىل ذلك(؛

 ودعوة ال�ضحفيني اإىل املوؤمترات ال�ضحفية والن�رصات ال�ضحفية واإعداد املتحدثني ال�ضحفيني للمحاكم؛

  وتنظيم موؤمترات وحلقات درا�ضية للق�ضاة ودعوة ممثلني من املجتمع ومن جمتمع الأعمال وال�ضحفيني 

واخلرباء ب�ضاأن املوا�ضيع املطروحة للمناق�ضة.
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الف�شل ال�ش�د�س- تقدير وتقييم املح�كم واأدائه�

مة 1- مقدِّ

اأ�ضبح التقييم ال�ضامل للنظم الق�ضائية يُ�ضكل حتديا ا�ضرتاتيجيا جديدا لل�ضلطات الق�ضائية يف خمتلف اأنحاء العامل. 

فالقيود املفرو�ض������ة على امليزانية والتقنيات الإدارية اجلديدة والتناف�������ض على املوارد مع الكيانات العامة الأخرى 

وال�ض������غوط الدولية، ويف بع�ض الأحيان تراجع ال�رصعية، تدفع بال�ض������لطات الق�ض������ائية اإىل البتكار يف ممار�ضات 

التقييم الق�ضائي. وخلل ال�ضنوات الثلثني الأخرية، جرى تنفيذ عدد متزايد من ال�ضيا�ضات الرامية اإىل تقييم اأداء 

املحاك������م من املنظ������ور الإداري. وقد تزايد رواج تقييم الأداء الإداري الذي ياأخذ يف العتبار قيم من قبيل الفعالية 

والإنتاجية وح�ض������ن التوقيت وموؤ�رصات من قبيل التكلفة للق�ض������ية الواحدة ومدة الف�ض������ل فيها ونظم دعم الإدارة 

بالأهداف. ويف بع�ض الأحيان، كان رواج هذا النهج اجلديد لتقييم الأداء من ال�ضدة اإىل درجة غّطى معها على ما 

للنظم الق�ضائية من تقاليد طويلة الأمد ورا�ضخة ب�ضاأن تقييم الأداء من املنظور القانوين. والواقع اأنَّ اأدوات تقييم 

 وقد ُو�ضعت 
)97(

اأداء املحاكم ت�ض������مل اآليات من قبيل الطعون وقرارات املحاكم العليا والتفتي�ض والأحكام التاأدي�بية.

هذه الآليات لتقييم ما مُيكن اعتباره الأداء القانوين للمحاكم والأطراف الفاعلة الق�ض������ائية ذات ال�ض������لة )الق�ضاة 

والكتبة وما اإىل ذلك(.

وعل������ى نحو اأعّم، فاإنَّ نظم العدالة هي خليط من العمليات الق�ض������ائية والإدارية ذي بُعد جماهريي. وبالتايل فاإنَّ 

ر فقط بو�ض������ائل قانونية واإدارية واإمنا اأي�ض������ا باإقامة قنوات للإن�ض������ات اإىل م�ضتخدمي املحاكم  تقييم الأداء ل يُقدَّ

 وحتى اإذا كان هذا الف�ضل �ضريكز اأ�ضا�ضا على الطرائق الإدارية لتقييم الأداء، 
)98(

وعلى نحو اأعّم لتوّقعات اجلمهور.

ف�ضيجري تناول املنظورين الآخرين اأي�ضا ببع�ض املناق�ضة.

يُفه������م الأداء ع������ادة على اأنه يعني الفرق بني هدف )اأو معيار( والنتيج������ة الفعلية التي يُحققها فرد )قا�ض اأو كاتب 

 ويعتمد تقييمه )اأو قيا�ض������ه اأو تقديره( على تقنيات 
)99(

اأو مدير حمكمة( اأو منظمة )حمكمة( اأو نظام العدالة ككل.

د الأهداف يف بداية  وطرائق وموؤ�رصات قادرة على قيا�ض خمتلف الأهداف )انظر ال�ض������كل 1(. وب�ض������كل عام، حُتدَّ

عملية التقييم من جانب �ضلطة ما: الربملان اأو الوزارة اأو املجل�ض الق�ضائي وما اإىل ذلك )انظر الق�ضم 2(. ومن ثم 

د قائمة من موؤ�رصات الأداء )الق�ضم 3(. وبعد ذلك جُتمع البيانات وتُ�ضتخدم ملقارنة النتائج الفعلية بالأهداف  حُتدَّ

)الق�ض������م 4(. واأخريا، يتعنّي اأن يكون للتقييم عواقب، واإّل كان جمرد �ض������عرية لي�ض������ت لها اأيُّ اآثار عملية )الق�ضم 5(. 

وتُن�ض������اأ هذه العملية عادة كجزء من نظام للإدارة بالأه������داف. ويجري تناول وظيفة مكاتب التفتي�ض واملراجعة يف 

املحاكم يف الق�ض������م 6، بينما يتناول الق�ض������م 7 دور تقييم املحاكم يف الإ�ض������لح الق�ض������ائي. وقد يكون لنظم تقييم 

101
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الأداء والتفتي�ض واملراجعة تاأثريات على ا�ض������تقلل الق�ض������اء. وينبغي تقييم هذه التاأثريات بعناية عند اإعداد النظم 

وت�ضغيلها. 

ال�شكل 1- اخلطوات وامل�ش�ئل الرئي�شية املتعلقة بتقييم اأداء النظم الق�ش�ئية 

2- تعريف الأهداف

ُطبقت الإدارة بالأهداف لأول مّرة يف ال�ض������تينيات من القرن املا�ض������ي يف القطاع اخلا�ض )من ِقبل دروكر(، وخلل 

الع�رصين �ض������نة املا�ض������ية يف القطاع العام، مب������ا يف ذلك اإدارة العدالة. ولي�ض هناك اإجم������اع على تقييم نتائجها يف 

 ومع ذلك فاإنَّ الإدارة بالأهداف هي اأكرث نهوج تقييم الأداء واإدارة الأداء انت�ضارا. 
)100(

القطاع العام واملحاكم؛

والفكرة من وراء الإدارة بالأهداف ب�ض������يطة، األ وهي حمازاة املهّمة املوؤ�ض�ض������ية )لنظام املحاكم( باأهداف ملمو�ض������ة 

ووا�ضحة. وثمة توافق متزايد يف الآراء على اأنه ينبغي للأهداف والتدابري واملوؤ�رصات اأن تكون حُمّددة وذات مغزى 

وطموحة وواقعية وحمدودة زمنيا. وت�ضمل املتطلبات املهّمة الأخرى:

 اتخاذ القرارات بطريقة ت�ضاركية؛

 وموثوقية و�ضحة طرائق التقييم والبيانات )التي جُتمع وتُ�ضتخدم(؛

 وال�ضتقلل عن الأحكام ال�ضخ�ضية؛

 وقبول املوظفني لنظام التقييم؛

 والتزام القيادة.

ورغم اأنَّ جميع هذه املعايري معقولة، فاإنَّ ا�ضتيفاءها ل يتحقق عمليا ب�ضهولة اإذ كثريا ما تن�ضاأ م�ضاكل. 
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حُم������ّددة وذات مغزى وطموحة وواقعية وحم������دودة زمنيا؛ عملية 

ت�ضاركية.

عملية وقابلة للمقارنة ونوعية وكمّية.

ا�ضتغلل م�ض������ادر البيانات القائمة؛ بيانات مُيكن جمعها بتكلفة 

معقولة، توحيد البيانات قيا�ضيا.

م�ض������تدام يف الأجل املتو�ض������ط اإىل البعيد، الت�ض������ارك مع اأطراف 

خارجية.

ن�������رص النتائج عل������ى امللأ، التخطيط ال�ض������رتاتيجي، تخ�ض������ي�ض 

املوارد، اأولويات امليزانية.

اأهداف وا�ضحة

امل�ش�ئل الرئي�شيةاخلطوات الرئي�شية

املوؤ�رصات

جمع البيانات

حتليل البيانات

العواقب



وعلى وجه اخل�ض������و�ض، فاإنَّ تعريف الأهداف التي ينبغي للمحاكم والقطاع العام ب�ض������كل عام ا�ض������تيفاوؤها لي�ضت 

 فاإنَّ اأهداف املنظمات العامة 
)101(

بال�ض������هولة التي قد تبدو عليها. فكما بّينت عّدة درا�ض������ات لعمل الإدارة العامة،

لي�ض������ت متعددة فح�ض������ب يف كثري من الأحيان واإمنا متناق�ضة اأي�ضا. فعلى �ضبيل املثال، قد يكون هناك تعار�ض بني 

الف�ضل يف الق�ضايا دون تاأخري وتق�ضي احلقائق بعناية. وعلوة على ذلك، فمن الع�ضري اأن يكون هناك يف القطاع 

العام اأهداف ت�ضغيلية وا�ضحة مثل "زيادة احل�ضة من ال�ضوق" اأو الأرباح بالن�ضبة للموؤ�ض�ضات اخلا�ضة. ومن ثم فاإنَّ 

 وبدل من جمرد اقرتاح اأهداف حمددة، من امل�ضت�ض������وب اإذن 
)102(

حتديد اأهداف للمحاكم قد ينطوي على م�ض������اكل.

النظر يف العمليات التي يجري عن طريقها حتديد الأهداف. ففي العديد من الوليات الق�ضائية، كثريا ما حدثت 

توّترات اأو �رصاعات اأو جمرد حالت من �ض������وء الفهم عندما حاولت �ض������لطة �رصعية فر�ض اأهداف. وعلى النقي�ض 

من ذلك، فاإنَّ تعريف الأهداف بالتفاو�ض بني املحاكم وال�ض������لطات الإدارية، بل وحتى مب�ض������اركة خمتلف اأ�ض������حاب 

 والواقع اأنَّ حتديد الأهداف 
)103(

امل�ضلحة، مبا يف ذلك اأع�ضاء النيابة العامة واملحامون، قد اأّدى اإىل نتائج اإيجابية.

من خلل عملية ت�ضاركية يي�رّص من حتديد اأهداف املحاكم املتعددة واملوازنة بينها. كذلك فاإنَّ النهج الت�ضاركي يوؤكد 

على اأنَّ اإقامة العدل هي نتيجة التعاون بني منظمات م�ضتقلة خمتلفة، األ وهي املحاكم ورابطات املحامني واأع�ضاء 

النيابة العامة وال�رصطة وال�ضلطات الإدارية وما اإىل ذلك. 

ويُبنّي "امل�رصوع املعني بالنوعية" التابع ملحكمة ا�ضتئناف روفانيمي )فنلندا( هذا النهج الت�ضاركي لتحديد الأهداف 

وطريقة مبتكرة لتقييم وحت�ضني نوعية عدالة حماكم الدائرة ا�ضتنادا اإىل دورات �ضنوية خا�ضة بالنوعية.

الإط�ر 42- امل�رشوع املعني ب�لنوعية الت�بع ملحكمة ا�شتئن�ف روف�نيمي

امل�رصوع املعني بالنوعية التابع ملحكمة ا�ض������تئناف روفانيمي يف فنلندا )التي ت�ض������م ت�ض������ع حماكم حملية ابتدائية( هو 

مبادرة يُ�ض������جعها وي�ضطلع بها منذ عام 1999 ق�ضاة الدائرة. وقد ا�ضتند امل�رصوع، منذ البداية، على ممار�ضة جديدة 

للت�ض������ال بني جميع الق�ضاة يف الولية الق�ض������ائية، وعلى منتديات تدعم هذا الت�ضالت مبا يف ذلك موؤمتر �ضنوي 

ر هذا املوؤمتر، الذي يَفتتح ويَختتم دورة �ض������نوية خا�ضة بالنوعية، حمفل  معني بالنوعية يف الدائرة الق�ض������ائية. ويوفِّ

 التي 
مُيكن فيه مناق�ض������ة امل�ض������ائل املتعلقة بالنوعية، كما مُيكن فيه للق�ض������اة اختيار "املوا�ضيع اخلا�ض������ة بالنوعية")اأ(

�ض������يجري الت�ض������دي لها يف ال�ض������نة التالية. وتُختار املوا�ض������يع لأهميتها ومغزاها الجتماعيني، وهي تت�ضدى مل�ضائل 

قانونية وق�ضائية واإدارية مهّمة يف جمايل اإدارة املحاكم والإجراءات القانونية على ال�ضواء. ومن ثم، تُن�ضاأ اأفرقة معنية 

بالنوعية لتناول كل مو�ضوع من اأجل حتليل املمار�ضات الراهنة واقرتاح التح�ضينات. ثم تناَق�ض النتائج املنجزة وتُقيَّم 

يف املوؤمتر ال�ضنوي التايل املعني بالنوعية. ويف نف�ض املوؤمتر، عقب املناق�ضات، تبداأ دورة جديدة خا�ضة بالنوعية، حيث 

يكوِّن الق�ضاة اآراءهم ب�ضاأن املوا�ضيع املحددة لل�ضنة التالية. وتُناق�ض نتائج م�رصوع روفانيمي املعني بالنوعية اأي�ضا مع 

ممثلي وزارة العدل خلل املفاو�ضات ال�ضنوية التي تتحدد خللها ميزانية املحكمة.

ومع مرور ال�ض������نني، جرى حت�ض������ني هذه الدورة اخلا�ض������ة بالنوعية بطرائق خمتلفة، وذلك من خلل اإ�رصاك اأطراف 

فاعلة ق�ضائية من غري الق�ضاة )املحامون واأع�ضاء النيابة العامة وما اإىل ذلك( واإعداد موا�ضيع خا�ضة بالنوعية اأكرث 

تعقيدا وال�ضطلع مب�رصوع جديد ا�ضمه "معامل اأ�ضا�ضية لنوعية الق�ضاء" جرى تنفيذه كو�ضيلة لتقييم وحت�ضني اأن�ضطة 

املحاكم. وقد �ضملت املوا�ضيع اخلا�ضة بالنوعية يف البداية زيادة الت�ضاق يف الأحكام )ق�ضايا ال�رصقة والقيادة حتت 

103 الف�ضل ال�ضاد�ض- تقدير وتقييم املحاكم واأدائها 

 Cohen, M. D., March, J. G., & Olsen, J. P. (1972). A Garbage Can Model of Organizational Choice. Administrative )101(

.Science Quarterly, 17(1), 1-25. March, J. G., & Olsen, J. P. (1979). Ambiguity and Choice in Organizations. Bergen
  DiIulio, J. J., Alpert, G. P., Moore, M. H., Cole, G. F., Petersilia, J., Logan, C. H., et al. (1993). Performance  )102(

 Measures for the Criminal Justice System. Discussion Papers from the BJS-Princeton Project: Bureau of Justice Statistics -
.Princeton University Study Group on Criminal Justice Performance Measures

اأ�ض������حاب امل�ض������لحة هم الأفراد اأو اجلماعات الذين تكون لهم م�ض������لحة يف عمل املحاكم مثل الق�ضاة واأع�ضاء النيابة العامة 
 )103(

وم�ضتخدمي املحاكم وال�ضحايا واملتهمني يف جرائم وجمتمعات الأعمال وما اإىل ذلك.



3- اختي�ر املوؤ�رشات

دت الأهداف، �ض������ار من ال�رصوري حتديد موؤ�رصات الأداء: اأي جمموعة من املتغريات التي تقي�ض التغرّيات  متى ُحدِّ

)104(
التي تطراأ على ظاهرة ما ومدى اإجناز الهدف.

وكانت اإحدى امل�ضاكل التي ُووجهت يف املا�ضي تتمثل يف اأنَّ عدد هذه املوؤ�رصات وتعقيدها وكذلك تكاليف تطبيقها 

خ������لل جمع البيانات ومعاجلتها �ض������ارت مرتفعة جداً ب�رصعة. فمعايري اأداء املحاكم البتدائية )التي ُو�ض������عت يف 

الوليات املتحدة(، على �ض������بيل املثال، تتكون من 22 معيارا )اأو هدفا( و68 موؤ�رصا. وقد تُ�ض������بح ا�ض������تدامة جمعها 

)105(
بانتظام �ضعبة التحقيق.

تاأثري اخلمر والعتداء، ثم تو�ضعت لت�ضمل ق�ضايا املخدرات يف ال�ضنة التالية( وامل�ضاركة الق�ضائية يف اإعداد الدعاوى 

املدني������ة. واأتاح اإ�رصاك املحامني وغريهم من الأطراف الفاعلة الق�ض������ائية الذي تلي ذلك يف امل�رصوع املعني بالنوعية 

النظر يف م�ض������ائل من قبيل التغلُّب على العراقيل التي تعرت�ض اإعداد الدعاوى املدنية )2004 و2006( اأو الإجراءات 

والدفوع يف م�ض������ائل احلب�ض وحظر ال�ض������فر )2006(. وعلوة على ذلك، ت�ض������دى امل�رصوع لتوزيع الق�ضايا ا�ضتنادا اإىل 

املهارات التخ�ض�ضية للق�ضاة ور�ضد �ضري فرادى الق�ضايا خلل اجلل�ضات املتو�ضطة وحتى الف�ضل النهائي فيها.

ويف اإطار امل�رصوع املعني بالنوعية، اأُن�ض������ئ فريق عامل معني باملعامل الأ�ضا�ضية اخلا�ضة بالنوعية يف عام 2003 لإعداد 

جمموعة من املعامل الأ�ضا�ض������ية اخلا�ض������ة بنوعية الق�ضاء. وبعد مناق�ضة م�رصوع لهذه املعامل الأ�ضا�ضية اخلا�ضة بالنوعية 

يف املوؤمت������ر ال�ض������نوي املعن������ي بالنوعية يف عام 2004، نُ�������رصت يف عام 2006 واخترُبت بنج������اح يف م�رصوع جتريبي يف 

عام 2007. وهي تهدف اإىل قيا�ض معايري نوعية الق�ض������اء يف جميع حماكم الدائرة من وجهة نظر الأطراف و�ض������ائر 

الأ�ض������خا�ض امل�ضاركني يف املحاكمة. وت�ضع املعامل الأ�ضا�ضية اخلا�ضة بالنوعية يف العتبار �ضتة جمالت، األ وهي: �ضري 

الإجراءات، والقرارات والأحكام، ومعاملة الأطراف واجلمهور، ومدى �رصعة الإجراءات، وكفاءة الق�ض������اة ومهاراتهم 

دت موؤ�رصات خا�ضة بالنوعية لكل جمال. املهنية، وتنظيم الأحكام واإدارتها. وقد ُحدِّ

وقام بتقييم امل�رصوع التجريب�ي الق�ضاة والأطراف واأ�ضحاب امل�ضلحة )اأع�ضاء النيابة العامة واملحامون وما اإىل ذلك( 

وجلنة من اخلرباء. وعلوة على ذلك، ُدعي ق�ضاة من غري رجال القانون وممثلون لو�ضائط الإعلم اإىل الإجابة على 

ا�ضتبيان ق�ضري. واعترب امل�ضاركون اأنَّ امل�رصوع كان ناجحا. 

وقد اأثبتت البيانات التي ُجمعت نتيجة لت�ضغيل م�رصوع املعامل الأ�ضا�ضية اخلا�ضة بالنوعية فائدتها يف حتديد املوا�ضيع 

اخلا�ض������ة بالنوعية ذات ال�ضلة وكاأداة للتدريب والتح�ضني الذاتي اأي�ض������ا على امل�ضتوى الفردي. فيُمكن لكل قا�ض اأن 

يُحلل البيانات ويناق�ض النتائج مع زملئه من اأجل حت�ض������ني نوعية الق�ض������اء. واإ�ضافة اإىل ذلك، مُيكن ا�ضتخدام الآراء 

التي يُعرب عنها امل�ض������اركون يف املحاكم لتوجيه التح�ضني يف النوعية، بحيث يت�ضنى با�ضتمرار اأخذ متطلبات وتوقعات 

م�ضتخدمي املحاكم يف احل�ضبان.

الإط�ر 42- )تابع(
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املتح������دة  الولي������ات  ووكال������ة   Terms in Evaluation, May 2002), http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf
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. http://www.un.org/en/peacekeeping/publications/un_rule_of_law_indicators.pdf 

.Schauffler, R. Y. (2007). Judicial accountability in the US state courts Measuring court performance. 3(1), 112-128 )105(

امل�ضادر:

.http://www.oikeus.fi/27670.htm
 Savela, A. (2006). Evaluation of the quality of adjudication in courts of law Principles and proposed Quality
 Benchmarks Quality Project of the Courts in the Jurisdiction of the Court of Appeal of Rovaniemi. Oulu: Painotalo

Suomenmaa. (2005)

ي�ض������ري ا�ض������تخدام هذا امل�ض������طلح يف التقارير الر�ض������مية )بدل من الهدف اأو الغاية( اإىل التاأكيد املن�ض������ب على اإدخال 
)اأ( 

التح�ضينات ل على حتقيق اأهداف حمددة، كما يف النهج التقليدي. 



والراأي ال�ضائد، يف مواجهة هذه امل�ضكلة، هو اأنه ينبغي اختيار املوؤ�رصات ا�ضتنادا اإىل ثلثة معايري، األ وهي اإمكانية 

اإجراء القيا�ض������ات وا�ضتدامتها؛ وتوافقها مع جوانب الأداء التي مُتثلها؛ وتوازنها و�ضمولها ب�ضاأن جوانب الأداء التي 

 بيد اأنَّ اختيار املوؤ�رصات املنا�ضبة ينبغي اأن يكون نتيجة عملية يُ�ضطلع بها يف كل ولية ق�ضائية. وينبغي 
)106(

تقي�ضها.

يف الواقع اأن يوؤخذ يف العتبار، لدى اختيار املوؤ�رصات، البيانات املتاحة اأو القابلة للجمع يف �ضياقات حمددة )انظر 

الق�ضم 4(.

ويف معر�������ض حتقيق التوازن بني ال�رصامة العلمية والفائدة العملية، يتعنّي اتخاذ قرار تُراَعى فيه اأهداف املحكمة 

 )اأو موؤ�ض�ض������ة العدالة( واأنَّ جمع البيانات يت�ض������م باأهمية حا�ضمة بالن�ض������بة لتحقيق هذه الأهداف )ولي�ض هدفا يف 

)107(
حد ذاته(.

ويف اأغل������ب احلالت، حتل املوؤ�رصات حمل املتغريات التي تقي�ض������ها. وبالتايل، فاإذا تواف������رت املوارد والبيانات، فمن 

 فعلى �ضبيل املثال، مُيكن قيا�ض هدف 
)108(

امل�ضت�ضوب ا�ضتخدام "�ضلل" من املوؤ�رصات للح�ضول على قيا�ض اأف�ضل.

"امل�ضاواة يف الو�ضول اإىل العدالة" بفعالية عن طريق درا�ضة قائمة املوؤ�رصات التالية:

1-  الن�ض������بة املئوية للمواطنني الذين يقولون اإنَّ الو�ض������ول اإىل املحاكم حلل املنازع������ات متاح لهم، موزَّعة 

بح�ضب اجلن�ض والعرق واملنطقة وم�ضتوى التح�رص؛

2-  الن�ضبة املئوية للمتهمني املمثلني متثيل قانونيا مّرة واحدة اأو اأكرث عند مثولهم اأمام املحكمة التي تنظر 

ق�ضاياهم، موزَّعة ح�ضبما يرد اأعله؛

3-  الن�ضبة املئوية للمواطنني الذين يقولون اإنَّ ال�رصطة �ضت�ضتجيب لهم دون اأن تطلب ر�ضوة اإذا ُطلبت حلل 

ن�زاع، موزَّعة ح�ضبما يرد اأعله؛

4-  ن�ض������بة ع������بء الدعاوى اجلزائية يف املحاكم التي تخدم املجتمعات الأك������رث ي�رصا اإىل العبء املناظر يف 

�ضة. املحاكم التي تخدم املجتمعات املهمَّ

ومما ل�ض������ك في������ه اأنَّ ثراء املوؤ�رصات يزيد من تعقي������د تقييم الأداء وتكاليفه، مما يُثني عن تنفيذه وا�ض������تدامته يف 

الأجل املتو�ضط اإىل البعيد. ونظام كورتولز (CourTools) هو حماولة ناجحة لتحقيق التوازن بني هذه الحتياجات 

املتناف�ض������ة، حيث يُتيح جمموعة من املوؤ�رصات املرتبطة على نحو وا�ض������ح بالأهداف املوؤ�ض�ض������ية الرئي�ضية للمحاكم. 

ويوّفر هذا النظام، الذي �ضممه املركز الوطني ملحاكم الوليات، جمموعة من ع�رصة قيا�ضات لأداء املحاكم ومنظورا 

متوازنا لعمليات املحاكم. وهي تُتيح روؤية تف�ض������يلية ملختلف جمالت اأداء املحاكم وجمموعة منا�ض������بة من املوؤ�رصات 

)109(
)امل�ضماة قيا�ضات( اإ�ضافة اإىل تقنيات للتقييم ثبتت جدواها يف تقييم عمل املحاكم.
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 Vera Institute of Justice, 2003. Measuring Progress toward Safety and Justice: A Global guide to انظ������ر 
 )106(

املوق������ع يف  املت������اح   .the Design of Performance Indicators across the Justice Sector. New York, Vera Institute of Justice 
. http://www.vera.org/download?file=9/207_404.pdf

ح������دد الفري������ق املعني بن�زاهة الق�ض������اء، بدعم من مكتب الأمم املتح������دة املعني باملخّدرات واجلرمي������ة واإدارة التنمية الدولية 
 )107(

وموؤ�ض�ض������ة ال�ض������فافية الدولية، عددا من املبادئ الأ�ضا�ضية واملبادئ التوجيهية التي ينبغي اعتمادها لدى اإعداد املوؤ�رصات وما يناظرها من 
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 Vera Institute of Justice, 2003. Measuring Progress toward Safety and Justice: A Global Guide to the Design of )108(

.Performance Indicators across the Justice Sector. New York: Vera Institute of Justice p. 5

د مكتب الأمم املتحدة املعني باملخّدرات واجلرمية، بالتعاون مع ال�ض������لطات الق�ض������ائية يف عّدة بلدان، �ضتة جمالت نتائج  حدَّ
 )109(

اأ�ضا�ضية لعمليات املحاكم. وت�ضمل هذه املجالت الو�ضول اإىل العدالة، وح�ضن توقيت ونوعية اإقامة العدل، وال�ضتقلل، واإن�ضاف املحاكم 

وحيادها، والن�زاهة، وم�ض������اءلة الق�ض������اء و�ضفافيته، والتن�ضيق والتعاون بني اأ�ضحاب امل�ضلحة يف قطاع العدالة )املحاكم وال�رصطة والنيابة 

العامة واملعاون القانوين/املدافع العمومي وال�ضجناء(.



)CourTools( الإط�ر 43- نظ�م كورتولز

لدى ت�ضميم نظام كورتولز، اأدمج املركز الوطني ملحاكم الوليات جمالت الأداء الرئي�ضية املحددة بوا�ضطة معايري اأداء 

املحاكم البتدائية باملفاهيم ذات ال�ض������لة امل�ض������تمدة من النظم الناجحة لقيا�ض الأداء امل�ضتخدمة يف القطاعني العام 

واخلا�ض. وال�ض������لة يف هذا النظام بني التقييم وعواقبه مفتوحة. وتوّفر القيا�ض������ات معلومات رئي�ضية ينبغي ل�ضلطات 

اإدارة املحاكم مراعاتها يف اأن�ض������طتها املوؤ�ض�ض������ية من اأجل حتديد مدى جناح حمكمة ما يف اأدائها وك�ض������ف النقاب عن 

امل�ض������اكل النا�ض������ئة وحتديد املجالت التي مُيكن اإجراء حت�ضينات فيها. ول يرتبط نظام كورتولز باأهداف حمددة، لأنَّ 

حتديد هذه الأهداف يرجع اإىل قادة املحاكم. 

وقيا�ضات الأداء الع�رصة هي:

1-  الو�ضول والإن�ضاف لقيا�ض تقييم م�ضتخدمي املحاكم ملدى �ضهولة الو�ضول للمحاكم ومعاملتها للزبائن من حيث 

الإن�ضاف وامل�ضاواة والحرتام. ومُيكن ملقارنة النتائج بح�ضب املوقع والتق�ضيم ونوع الزبون وفيما بني املحاكم اأن 

يوّفر املعلومات لفائدة ممار�ضات اإدارة املحاكم.

2-  معدل الت�رصيف هو عدد الق�ض������ايا اخلارجة كن�ضبة مئوية من عدد الق�ضايا الداخلة. ويقي�ض معّدل الت�رصيف 

ما اإذا كانت املحكمة تتحمل عبء الق�ض������ايا الداخلة. ويعربَّ عن هذا القيا�ض برقم واحد مُيكن مقارنته داخل 

املحكمة الواحدة اأو بني حمكمة واأخرى.

3-  زمن الف�ض������ل هو الن�ض������بة املئوية للق�ضايا التي يُف�ضل فيها اأو حُتل على اأيِّ نحو اآخر خلل اأطر زمنية حمددة. 

ومُيثل هذا القيا�ض، اإذا ما ا�ضتُخدم بالقرتان مبعدلت الت�رصيف )القيا�ض 2( وعمر عبء الق�ضايا قيد النظر 

الن�ضيطة )القيا�ض 4(، اأداة اإدارية اأ�ضا�ضية لتقييم املدة الزمنية التي ت�ضتغرقها املحكمة ملعاجلة الق�ضايا.

4-  عمر عبء الق�ضايا قيد النظر الن�ضيطة يوّفر تقديرا كميا لعمر الق�ضايا الن�ضيطة املنظورة اأمام املحكمة، مقا�ضا 

بعدد الأيام املنق�ض������ية منذ القيد وحتى وقت القيا�ض. ومعرفة عمر عبء الق�ضايا قيد النظر الن�ضيطة مفيدة 

جداً يف حتديد الق�ضايا املتاأخرة املرتاكمة والق�ضايا املنطوية على امل�ضاكل )الق�ضايا ال�ضاذة( والجتاهات.

د فيها تاريخ للف�ض������ل يف الق�ض������ايا. ويوّفر هذا القيا�ض  ف بعدد املّرات التي يُحدَّ 5-  قطعي������ة تاري������خ املحاكمة تُعرَّ

اأداة لتقييم مدى فعالية حتديد تواريخ املحاكمات وممار�ض������ات تاأجيل املحاكمات )انظر الف�ضل اخلا�ض باإدارة 

الق�ضايا(.

6-  موثوقية و�ضلمة ملفات الق�ضايا قيا�ض يوّفر الن�ضبة املئوية للملفات التي مُيكن ا�ضرتجاعها خلل معايري زمنية 

حمددة، والتي ت�ض������تويف معايري حمددة لكتمال حمتوياتها ودقته������ا. ويوّفر هذا القيا�ض معلومات عن )اأ( الوقت 

ال������لزم للعث������ور على ملف و)ب( وما اإذا كانت حمتويات امللف واملعلومات املوجزة عن الق�ض������ية متوافقني و)ج( 

تنظيم امللف واكتماله )انظر الف�ضل اخلا�ض باإدارة الق�ضايا(.

������لة واملوزَّعة خلل اأطر زمنية حمددة، معربا عنها كن�ض������بة  7-  حت�ض������يل الغرامات املالية يقي�ض املدفوعات املُح�ضَّ

مئوية من اإجمايل الغرامات املالية املفرو�ضة يف ق�ضايا معّينة. ويُركز هذا القيا�ض على مدى ا�ضطلع املحكمة 

بامل�ضوؤولية عن اإنفاذ الأحكام التي تق�ضي بدفع غرامات مالية.

8-  فعالية ا�ضتخدام املحلفني تُقا�ض من خلل موؤ�رصين: مردود املحلفني وا�ضتخدام املحلفني. ومردود املحلفني هو 

عدد املواطنني املختارين للعمل كمحلفني الذين يتمتعون باملوؤهلت املطلوبة ويح�رصون للعمل كمحلفني، معربا 

عنه كن�ضبة مئوية من العدد الإجمايل للمحلفني املُحتملني املتاحني. 

9-  ر�ضا موظفي املحاكم يقي�ض ت�ضنيفات موظفي املحاكم يف تقييمهم لنوعية بيئة العمل والعلقات بني املوظفني 

والإدارة. وي�ضتق�ض������ي هذا القيا�ض اآراء املوظفني ب�ض������اأن ما اإذا كان لديهم ما يلزم من املواد واحلافز والتوجيه 

والإح�ضا�ض بالر�ضالة واللتزام لإجناز عمل ذي نوعية.
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10-  التكلفة للق�ض������ية الواحدة تقي�ض التكلفة املتو�ضطة ملعاجلة ق�ضية واحدة، بح�ضب نوع الق�ضايا. وتُقيم التكلفة 

للق�ض������ية الواحدة ارتباطا مبا�رصا بني مقدار ما يُنفق وما يتحقق. ومُيكن ا�ضتخدام هذا القيا�ض لتقييم عائد 

ال�ض������تثمار يف التكنولوجيات اجلديدة اأو اإعادة هند�ض������ة ممار�ض������ات الأعمال اأو تدريب املوظفني اأو اعتماد 

"اأف�ضل املمار�ضات".

4- م�ش�در البي�ن�ت وطرائق التحليل

يتطلب نظام ب�ض������يط ن�ض������بيا مثل نظام كورتولز الو�ضول اإىل م�ض������ادر متعددة للبيانات وا�ضتخدام طرائق وتقنيات 

تقييم خمتلفة. وبالتايل يتعنّي و�ضع موؤ�رصات مع مراعاة البيانات املتاحة اأ�ضل والبيانات التي مُيكن جمعها وتكلفة 

جمع البيانات وحتليلها. وعلى نحو اأكرث حتديدا، ينبغي للموؤ�رصات اأن ت�ضتند اإىل بيانات:

 ملمو�ضة؛

 وقابلة للجمع بتكلفة معقولة؛

 وقابلة للمقارنة بني املحاكم التي من نف�ض النوع؛

 وقابلة للمقارنة مع مرور الزمن بالن�ضبة لكل حمكمة؛

 ولي�ضت كّمية فقط واإمنا نوعية اأي�ضا.

ويقت�ض������ي بع�ض البيانات، مثل تلك اللزمة لتقييم اآراء اجلمهور اأو ر�ض������ا امل�ضتخدمني واأ�ضحاب امل�ضلحة، و�ضع 

عمليات حمددة مثل ال�ضتق�ض������اءات اأو جمموعات الرتكيز. ويف الوقت نف�ضه، تُنِتج املحاكم وجتمع كميات كبرية من 

البيانات خلل عملياتها اليومية مثل قيد الق�ض������ايا. وهذه البيانات هي امل�ض������در الأول الذي ينبغي ا�ض������تغلله يف 

اإعداد موؤ�رصات ذات معنى. ويف كل حالة، يتعنّي حتويل البيانات اإىل معلومات ومعارف مُيكن اأن تُ�ضهم يف حت�ضني 

عمل املحاكم. ومن ثم فاإنَّ اختيار طريقة التحليل املنا�ضبة يناظره اختيار طريقة جمع البيانات.

ومُيك������ن لتقييم الأداء يف مرحلة جمع البيانات وحتليلها اأن يكون �ض������ديد التعقيد وُمكلِّفا و�ض������عب ال�ض������تدامة يف 

الأجل������ني املتو�ض������ط اأو البعيد. ولهذا ال�ض������بب، ينبغي اأن يكون نظام تقييم الأداء عل������ى اأقل قدر ممكن من التعقيد 

ومتنا�ض������باً ب�ض������كل �ض������ارم مع قدرة كل نظام ق�ض������ائي )خربته واإمكاناته املالية(. وبالتايل، من امل�ضت�ض������وب الأخذ 

با�ضرتاتيجية تدريجية تبداأ بنظام ب�ضيط ي�ضتند اإىل البيانات املتاحة واإىل تقنيات اأ�ضا�ضية لتحليل البيانات. ومُيكن 

دائما اإدماج نظم كهذه لتقييم الأداء مع مكونات جديدة اأكرث تعقيدا يف مراحل تالية. وقد يكون من املفيد يف هذا 

امل�ضعى اإقامة ال�رصاكات مع املوؤ�ض�ضات البحثية واجلامعات وامل�ضت�ضارين ممن ميتلكون ما يلزم من دراية وخربة.

واأخريا ولي�ض اآخرا، يتعنّي دائما التحقق من نوعية البيانات. وهذا �ضحيح على ال�ضواء بالن�ضبة للبيانات التي جُتمع 

م������ن جداول الدعاوى الورقية والبيانات التي جُتمع من نظم اإدارة الق�ض������ايا املوؤمتتة. وينبغي بذل اجلهود للإبقاء 

107 الف�ضل ال�ضاد�ض- تقدير وتقييم املحاكم واأدائها 

امل�ضادر:

.http://www.ncsconline.org/d_research/CourTools/ctTemplates.htm

 Ostrom, B. J., Hall, D. J., Schauffler, R. Y., & Kauder, N. B. (2005 ). CourTools: Trial Court Performance Measures.
.Williamsburg, Va.: National Center for State Courts
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عل������ى ات�ضاق البيانات املُدخلة قدر الإمكان من اأجل ت������ايف املقارنة املُ�ضللة بني حماكم جتمع البيانات وفق معايري 

خمتلفة. ويف �ضبيل ذلك، يُن�ضح باإن�ضاء قامو�ش للبيانات وكذلك اإ�رشاك هيئات تفتي�ش يف مراقبة نوعية البيانات.

ا�صتخراج م�صادر البيانات القائمة وحتليلها

يعر�������ش ه������ذا الق�ضم قائمة مبختل������ف م�ضادر البيانات التي ُيك������ن اأن تُتاح للمحاكم اأو الهيئ������ات الإدارية وبع�ش 

التقنيات امل�ضتخدمة يف حتليلها. وُيكن للبيانات اأن تتعلق بعمل املحاكم، مثل بيانات اإدارة الق�ضايا وغري ذلك من 

البيانات الإدارية، بيد اأنها قد تتعلق اأي�ضا باملوارد املتاحة وا�ضتخدامها، مثل البيانات املالية وال�ضخ�ضية.

بيانات اإدارة الق�صايا

تت�ضم بيانات اإدارة الق�ضايا باأهمية كبرية بالن�ضبة لو�ضع موؤ�رشات لتقييم اأداء املحاكم، كما ُيكن ا�ضتخدام البيانات 

الت������ي جُتمع بوا�ضطة ج������داول الدعاوى التقليدية يف اإقامة نُظ������م ُمدية لتقييم الأداء. وبالت������ايل فاإنَّ عدم وجود 

نظ������م موؤمتت������ة لإدارة الق�ضايا ل يرُبِّر عدم تقييم الأداء. والواقع اأنه ُيكن بب�ضاطة ح�ضاب عّدة موؤ�رشات اإح�ضائية 

������د ويُف�ضل فيها وتكون قيد النظ������ر يف نهاية فرتة معّينة  با�ضتخ������دام بيان������ات اأ�ضا�ضية مثل عدد الدعاوى التي تُقيَّ

)بح�ضب نوع الدعوى(.

الإطار 44-   امل�ؤ����رات الرئي�ص���ية لتدفق الق�ص���ايا ال�ص���ادرة عن اللجن���ة املعنية بفعالي���ة العدالة التابعة 

ملجل�س اأوروبا

ي�ضف هذا الإطار ثاثة موؤ�رشات رئي�ضية م�ضتخدمة على نطاق وا�ضع لر�ضد تدفق الق�ضايا وح�ضن توقيت الإجراءات 

الق�ضائية. وال�ضياغة امل�ضتخدمة هي املقرتحة من اللجنة املعنية بفعالية العدالة التابعة ملجل�ش اأوروبا.

1-  معّدل الت�ريف )م�ؤ�ر معّدل الت�ريف(: العاقة بني الق�ضايا اجلديدة والق�ضايا املكتملة خال فرتة 

ما، كن�ضبة مئوية.

2-  ن�صبة دوران الق�صايا: العاقة بني عدد الق�ضايا املحلولة وعدد الق�ضايا غري املحلولة يف النهاية. ويتطلب 

ّل فيها اأنواع  ذلك ح�ضاب عدد املرات خال العام )اأو خال اأيِّ فرتة اأخرى مو�ضع املاحظة( التي ل حُتَ

ّل. الق�ضايا املعيارية اأو حُتَ

3-  زم���ن الف�ص���ل )م�ؤ�ر زمن الف�ص���ل(: يُقارن عدد الق�ضايا املحلول������ة خال الفرتة مو�ضع املاحظة وعدد 

الق�ضاي������ا غ������ري املحلولة عند نهاية نف�ش الفرتة. ويُق�َضم 365 على ع������دد الق�ضايا املحلولة مق�ضوما على 

ع������دد الق�ضايا غري املحلولة يف النهاي������ة، بحيث ُيكن التعبري عن هذا املوؤ�رش بع������دد من الأيام. وتقي�ش 

ه������ذه الن�ضبة تواتر تاأجي������ل النظام الق�ضائي للدعاوى املتلقاة—اأي الزمن الذي ي�ضتغرقه حّل نوع ما من 

الق�ضايا. ويوّفر هذا املوؤ�رش نظرة اأعمق على الطريقة التي يُدير بها النظام الق�ضائي تدفق ق�ضاياه. 
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       ن�ضبة دوران الق�ضايا
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ن�ضبة دوران الق�ضايا =   

عدد الق�ضايا غري املحلولة يف النهاية



وقد يوؤدي توافر نظم تعّقب الق�ض������ايا، ويف عهد اأقرب، النظم املوؤمتتة لإدارة الق�ضايا، اإىل حت�ضني توافر البيانات 

ومن ثم اإمكانية و�ض������ع موؤ�رصات لأداء املحاكم. ومُيكن ا�ض������تخراج هذه البيانات ومعاجلتها وحتليلها من اأجل تقييم 

الأداء والإنتاجية على امل�ض������تويني الفردي واملوؤ�ض�ض������ي بطريقة مقارنة. بيد اأنَّ ا�ض������تخدام هذه النظم ل يوّفر حل 

تلقائيا مل�ض������اكل تقييم الأداء. فا�ض������تخل�ض البيانات للأغرا�ض الإح�ض������ائية قد يكون ع�ضريا. وقد تكون موثوقية 

البيانات متدنية. وعند ا�ض������تخدام البيانات لعقد املقارنات بني خمتلف املحاكم، قد ي�ض������عب التغلب على امل�ض������اكل 

املتعلقة بات�ض������اق البيانات وتوحيدها قيا�ض������يا املرتبطة منطيا بجمع البيانات امل�ضتندة اإىل الأوراق. وعلى اأيِّ حال، 

فاإنَّ ا�ضتغلل بيانات اإدارة الق�ضايا )ب�رصف النظر عّما اإذا كانت م�ضتمدة من النظم الورقية اأو الإلكرتونية( مُتثل 

خطوة لزمة نحو و�ضع نظم فّعالة وم�ضتدامة لتقييم الأداء. ويرد و�ضف لبع�ض ا�ضتخداماتها العملية يف الق�ضم 5.

البي�ن�ت الإدارية الأخرى

هناك اأ�ضكال اأ�ضا�ضية متنوعة جلمع املعلومات متاأ�ضلة يف الأن�ضطة التقليدية للمحاكم. فطلب ن�ضخة من ُحكم، وهو 

ما مُيكن للموظف املخت�ض اأن يُدرجه يف ملف معنّي ومن ثم اأن يُ�ضجله ح�ضب الأ�ضول يف �ضجل ورقي، لي�ض �ضوى 

مثال على ذلك. ومُيكن جمع هذه املعلومات وتنظيمها ومعاجلتها لأغرا�ض الر�ض������د والتقييم ول�ضيما على م�ضتوى 

املحكمة. بيد اأنَّ ا�ض������تخدامها على امل�ضتوى الوطني ينطوي على امل�ض������اكل، اإّل اإذا كان جمع املعلومات يجري وفقا 

ملعايري وطنية. وقد اتُخذت تدابري يف عّدة بلدان من اأجل توحيد هذه البيانات قيا�ضيا وتكييفها لكي ت�ضلح للر�ضد 

 فاإنَّ هذه اجلهود كانت مرهقة اإىل حد 
)110(

والتقييم على امل�ضتوى الوطني. ولكن ح�ضبما تُبنّي الدرا�ضات التجريبية،

ما، وهي تتطلب تطورات معيارية وموؤ�ض�ضية ول توؤدي دائما اإىل بيانات جديرة بالثقة.

البي�ن�ت امل�لية

تولِّد املحاكم يف عملها قدراً ل يُ�ض������تهان به من املعاملت املالية، مبا يف ذلك الغرامات والكفالت والر�ض������وم وما 

اإىل ذل������ك. وعلوة على ذلك، فاإنَّ للمحاكم ميزانيات لقتناء ال�ض������لع واخلدمات كم������ا اأنها يف بع�ض احلالت تُعنّي 

اأي�ض������ا املوظفني. ومُيكن جمع هذه البيانات وحتليلها لتوفري معلومات عن "الأداء املايل" للمحاكم، واأي�ضا لتح�ضني 

اإنفاق املحاكم. ويف عّدة بلدان، اأُِعدت تطبيقات براجمية، اأو يجري اإعدادها، من اأجل امل�ض������اعدة يف معاجلة هذه 

املعاملت وح�ض������ابها. وعلوة على ذلك، يتعنّي ربط البيانات املالية(—وخا�ضة تلك التي تقي�ض املوارد امل�ضتخدمة 

من كل حمكمة )املُدخلت(—ببيانات تدفق الق�ضايا )املُخرجات( من اأجل تقييم اإنتاجية املحاكم اأو فعاليتها. 

البي�ن�ت ال�شخ�شية

ل تتعلق البيانات ال�ضخ�ض������ية بعدد املوظفني الإداريني والق�ض������اة و�ض������اعات عملهم ومراكزهم فح�ضب واإمنا اأي�ضا 

مبهاراتهم وقدراتهم واأدائهم. ومُيكن لهذه البيانات، التي ل توجد يف كثري من الأحيان اإّل يف �ضكل ُم�ضتَّت، اأن تت�ضم 

باأهمية خا�ضة بالن�ضبة لتقييم اإنتاجية املكتب اأو ت�ضميم وتنفيذ التغيريات يف تنظيم املحكمة. 

تقني�ت التقييم الأخرى

يتطلب جمع البيانات عن ر�ضا امل�ضتخدمني اأدوات من قبيل ال�ضتق�ضاءات اأو جمموعات الرتكيز. ويتطلب ا�ضتجلء 

املعلوم������ات الدقيقة واملوثوقة من املجيبني بطرائق علمية مه������ارات وقدرات حمددة ل متتلكها املحاكم يف كثري من 
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الأحيان. ويتعنّي احل�ض������ول على هذه اخلربة من اخلارج. واإذا كان ذلك غري ممكن، فاإنَّ بالإمكان جمع املعلومات 

ع على امل�ضتخدمني عند  الأ�ضا�ضية من امل�ضتخدمني با�ضتخدام نُظم ب�ضيطة للغاية مثل بطاقات ال�ضتق�ضاء التي توزَّ

ال�ضّباك.

ال�شتق�ش�ءات

مُيكن جمع البيانات الكمية والنوعية من خلل ال�ضتق�ض������اءات التي ت�ض������تهدف امل�ض������تخدمني الداخليني )الق�ضاة 

واملوظفني الإداريني وما اإىل ذلك( و/اأو اخلارجيني )املتقا�ضني وال�ضحايا واملحامني وما اإىل ذلك( من اأجل تقييم 

اخلدمات التي تقدمها املحكمة. ويتطلب ا�ض������تخدامها على النحو ال�ض������حيح خربة ب�ض������اأن و�ض������ع الأ�ضئلة، وب�ضاأن 

اإدارة �ض������وؤون ال�ض������تبيان اأو اإجراء املقابلت ال�ضخ�ض������ية، واأخريا ب�ضاأن التحليل الإح�ض������ائي للبيانات التي جُتمع 

وتف�ض������ريها.153 ومُيكن اأن يكون ا�ضتخدام ال�ضتق�ض������اءات مثمرا للغاية. والواقع اأنَّ �ضوت املواطنني وم�ضتخدمي 

املحاكم ال�ض������ادر عن ال�ضتق�ض������اءات مُيكن اأن يدفع ب�ضانعي ال�ضيا�ضات اإىل تنفيذ الإ�ضلحات، ح�ضبما يت�ضح من 

درا�ضة احلالة الإندوني�ضية التالية املتعلقة بالو�ضول اإىل املحاكم الدينية يف ق�ضايا قانون الأ�رصة.

الإط�ر 45-   درا�ش���ة ح�ل���ة: حت�ش���ني الو�ش���ول اإىل حم�ك���م ق�ن���ون الأ����رشة يف اندوني�ش���ي� للفقراء و�ش���ك�ن 

املجتمع�ت الن�ئية

املعلومات اخللفية: يف البلد الإ�ضلمي الأكرث �ضكانا يف العامل، تُ�ضكل ق�ضايا الطلق ما يزيد على ن�ضف جميع ق�ضايا 

املحاك������م و84 يف املائة من جميع الق�ض������ايا املدني������ة التي تُنظر كل عام. والطلق من خ������لل املحاكم اإلزامي جلميع 

املواطنني الإندوني�ض������يني. وتنظر املحاكم الدينية ق�ضايا الطلق اخلا�ض������ة بامل�ضلمني )98 يف املائة من جميع ق�ضايا 

الطلق( وتنظر املحاكم العامة ق�ض������ايا الطلق اخلا�ض������ة بغري امل�ض������لمني )2 يف املائة(. ويف املتو�ضط، ترتاوح التكلفة 

الإجمالية لق�ض������ية الطلق الواحدة يف اإندوني�ض������يا بني 50 دولرا اأمريكيا و110 دولرات اأمريكية )ر�ض������وم املحكمة 

وتكاليف النتقالت(. بيد اأنَّ النخفا�ض ال�ضديد يف دخل قطاع كبري من ال�ضكان يحول دون اإمكانية الطلق القانوين 

بالن�ض������بة للعديد من الإندوني�ض������يني. ودورة الزواج والطلق غري القانونيني لها اآثار بالن�ض������بة للح�ضول على �ضهادات 

امليلد اللزمة لللتحاق باملدار�ض وللن�ض������اء الراغبات يف الن�ض������مام لربامج التخفي������ف من الفقر وللحد من حالت 

الزواج دون ال�ضن القانونية والجّتار بالب�رص.

الأهداف: اأُجريت الدرا�ض������ة يف اإندوني�ض������يا خلل الف������رتة 2007-2009. وقد متثل هدف البحث الدرا�ض������ي املتعلق 

بالإن�ض������اف والو�ض������ول اإىل العدالة يف تقييم امل�ض������ائل املذكورة اأعله من منظور م�ضتخدم املحكمة وحتديد العراقيل 

التي تعرت�ض الو�ضول اإىل العدالة يف م�ضائل قانون الأ�رصة واأخريا حتديد ال�ضيا�ضات التي من �ضاأنها اأن ت�ضمح جلميع 

املواطنني الإندوني�ضيني ممن لديهم ق�ضايا تتعلق بقانون الأ�رصة اأو �ضهادات امليلد بالو�ضول اإىل املحاكم ب�رصف النظر 

عن دخلهم اأو قربهم من حمكمة. وكان اأحد الأهداف الرئي�ضية يتمثل يف تزويد املحكمة العليا يف اإندوني�ضيا ببيانات 

عن اآراء م�ض������تخدمي املحاكم ب�ض������اأن نوعية اخلدمات التي توفرها املحاكم العامة والدينية يف جمال قانون الأ�رصة من 

اأجل حتديد ال�ض������تجابات ال�ضيا�ض������اتية التي ينبغي للمحكمة العليا اأن ت�ض������عها يف العتبار يف �ض������بيل اإتاحة الو�ضول 

للمحاكم الدينية والعامة جلميع ال�ضكان الذين يعي�ضون حتت خط الفقر اأو يف املجتمعات النائية.

املنهجية: 

  جرى ا�ضتق�ض������اء 2500 اإندوني�ضي، مبا يف ذلك اأكرث من 1650 من م�ضتخدمي املحاكم و750 امراأة يع�ضن 

حتت خط الفقر الإندوني�ض������ي. وقد اختري كل من املحاكم وامل�ضتخدمني على ال�ضواء ع�ضوائيا من ق�ضايا 

كانت قد نُظرت يف ال�ض������نة ال�ضابقة. ووافق م�ض������تخدمو املحاكم اأو م�ضتخدمو املحاكم املحتملون على اأن 

يُجري معهم باحثون من املعهدين البحثيني اللذين ا�ضطلعا بالأعمال امليدانية مقابلت �ضخ�ضية، واأكملوا 

ا�ضتبيانا ا�ضتنادا اإىل اإجابات املُجيب.
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  جرى ا�ضتعرا�ض وحتليل 1200 ق�ضية طلق و�ضهادة ميلد من اأجل احل�ضول على البيانات التالية املتعلقة 

بق�ض������ايا قانون الأ�رصة و�ضهادات امليلد: )اأ( عدد مرات مثول الأطراف اأمام املحكمة؛ )ب( والزمن الذي 

ي�ضتغرقه حل الق�ضية؛ )ج( وتكاليف املحكمة التي حتملتها الأطراف بالن�ضبة للق�ضية.

  �ض������محت مناق�ض������ات جمموعات الرتكيز مع املهن القانونية )اأفراد من مكاتب قانونية خا�ض������ة ومنظمات 

املعونة القانونية واملنظمات غري احلكومية القانونية وعيادات املعونة القانونية اجلامعية( بجمع معلومات 

عن م�ض������توى اخلدمة الذي توّفره املحاكم العامة يف م�ض������ائل قانون الأ�رصة. و�ضمحت مناق�ضات جمموعات 

الرتكيز اأي�ض������ا للمهنة القانونية باأن تقرتح طرائق مُيكن للمحاكم العامة اأن حت�ض������ن بها من اخلدمة التي 

توفره������ا للفقراء وملن يعي�ض������ون يف مناطق نائية. وبعد مناق�ض������ة جمموعة الرتكيز، ق������ام كل حمام باإكمال 

ا�ضتبيان ا�ضتق�ضائي.

  �ضملت الدرا�ضة اأكرث من 70 حمكمة، 10 يف املائة من املحاكم البتدائية العامة والدينية البالغ عددها 695 

حمكمة.

النتائج: وجدت هذه الدرا�ضة اأنَّ اأ�ضد قطاعات املجتمع الإندوني�ضي فقرا تواجه عراقيل ل يُ�ضتهان بها يف �ضبيل قيد 

ق�ضايا قانون الأ�رصة يف املحاكم. ومل يكن يف ا�ضتطاعة ت�ضع من كل ع�رص رّبات اأ�رص يع�ضن حتت خط الفقر الإندوني�ضي 

�ض������اركن يف ال�ضتق�ضاء الو�ضول اإىل املحاكم ب�ضاأن ق�ض������ايا طلقهن. وكانت العراقيل الرئي�ضية مالية ومتعلقة بر�ضوم 

املحاكم وتكاليف النتقال اإىل املحاكم. 

لت اإليه هذه الدرا�ضة: الأثر: نتيجة ملا تو�ضَّ

  زادت املحكم������ة العلي������ا بدرجة مهّمة من ميزانية املحاكم الدينية من اأجل اإلغاء ر�ض������وم املحاكم بالن�ض������بة 

للفقراء )ق�ض������ايا لوجه اهلل( ووافقت على عقد املزيد من املحاكم املحلية. وتنطوي امليزانية اجلديدة يف 

املتو�ض������ط على زيادة �ض������نوية قدرها 18 ِمثًل يف ميزانية املحاكم الدينية املخ�ض�ض������ة للق�ضايا املعفاة من 

الر�ضوم واملحاكم املحلية.

  توحي البيانات الأولية اأنَّ عدد الأ�ضخا�ض من الفقراء الذين و�ضلوا اإىل املحاكم الدينية على مدى ال�ضنتني 

الأخريتني نتيجة لإلغاء الر�ضوم ت�ضاعف اإىل 10 اأمثاله.

  زاد عدد الق�ضايا املنظورة اأمام املحاكم الدينية املحلية اإىل خم�ضة اأمثاله.

جمموعات الرتكيز

جمموعة الرتكيز هي �ض������كل من اأ�ض������كال البحث النوعي الذي تُ�ضاأل فيه جمموعة من الأ�ضخا�ض )م�ضتعملي املحاكم 

الداخليني اأو اخلارجني اأو خليط منهما( عن اآرائهم ب�ضاأن م�ضاألة ما. وترُتك للم�ضاركني حرية مناق�ضة املو�ضوع مع 

�ضائر اأع�ضاء املجموعة. ومُيكن ا�ضتخدام هذه الأداة من اأجل ك�ضف النقاب عن م�ضاكل حمددة وال�ضتماع اإىل النا�ض 

وحتديد التح�ض������ينات وما اإىل ذلك. ويف هذه احلالة اأي�ض������ا يحتاج الأمر اإىل مهارات حمددة، ل�ض������يما اأنَّ احلالت 

الطارئة التفاعلية وقدرات امللحظة توؤثِّر ب�ض������كل �ض������ديد يف عملية جمع البيانات. وقد و�ضعت املحاكم ال�ضويدية 

طريقة حمفوفة بالتحديات لتقييم نوعية العدالة وحت�ضينها ا�ضتنادا اإىل احلوار والجتماعات بني الق�ضاة وموظفي 
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املحاكم وم�ضتخدمي املحاكم.
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5- اآث�ر التقييم

اإنَّ تقدي������ر الأداء وتقيي������م العدالة مهّمتان مكلّفت������ان. وقد اأظهرت البحوث التجريبي������ة اأنَّ العديد من اآليات تقييم 

 وتُنفق وليات 
)113(

الأداء التي و�ضعتها املحاكم وال�ضلطات الق�ضائية تظل عمليات �ضعائرية لي�ض لها اأيُّ اآثار عملية.

ق�ض������ائية عديدة املوارد من اأجل جمع البيانات. بيد اأنَّ ال�ض������تخدام العملي له������ذه البيانات من اأجل دعم وظائف 

املحاكم الرئي�ض������ية مثل اإدارة املحاكم اأو توزيع خم�ض�ض������ات امليزانية اأو ر�ض������م ال�ضيا�ضات كثريا ما يظل مبهما. وقد 

يوؤثر انعدام الآثار الوا�ض������حة هذا نف�ض������ه على ال�ضتق�ضاءات التي جُتَرى ب�ضاأن عمل الق�ضاء وكذلك اأيِّ �ضكل اآخر 

من اأ�ض������كال التقييم. وبالتايل، فبالنظر اإىل التكاليف واجلهود اللزمة لإن�ض������اء هذه الآليات، ينبغي اأن يكون لتقييم 

الأداء بع�ض الآثار العملية. وتلك لي�ضت م�ضوؤولية ال�ضلطة القائمة على اإدارة الق�ضاء، واإمنا مُيكن النظر اإليها اأي�ضا 

باعتبارها من واجبات املوؤ�ض�ضات واملنظمات غري احلكومية امل�ضوؤولة عن برامج اإ�ضلح الق�ضاء. 

ومُيكن للتقييم اأن يكون مفيدا لفئة عري�ضة جداً من الوظائف ال�ضرتاتيجية. ويرد اأدناه جدول بقائمة غري ح�رصية 

من النتائج املُمكنة لتقييم اأداء املحاكم.

اجلدول 1- نت�ئج تقييم الأداء
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زيادة اإعلم اجلمهور اأجل  ومن  ونوعيته،  كل حمكمة  به  ت�ضطلع  الذي  العمل  كّم  �ضفافية  زيادة  اأجل  من 

�ضفافية عمليات املحاكم. مُيكن القيام بذلك عن طريق �ضبكة الويب اأو الن�رصات الإخبارية 

اأو البيانات ال�ضحفية اأو التقارير ال�ضنوية اأو ا�ضتغلل اأيِّ و�ضائل اأخرى متاحة لنظام ما.

 حت�ضني توجيه

امل�ضتخدمني

ن من توجيه املحاكم  مُيكن للمعرفة املكت�ضبة من خلل ا�ضتق�ضاءات امل�ضتخدمني اأن حُت�ضِّ

للم�ضتخدمني وبالتايل من درجة ر�ضاهم.

 حتديد املمار�ضات

اجليِّدة وت�ضجيعها

اأ�ضباب الأداء الأف�ضل وا�ضتجلء املمار�ضات اجليِّدة.  اأداًء وبحث  حتديد املحاكم الأف�ضل 

ومتى جرى حتديد املمار�ضات اجليِّدة، مُيكن اإ�ضدار املبادئ التوجيهية والتو�ضيات.

بتحقيقات التعلُّم املوؤ�ض�ضي ال�ضطلع  يف  اأي�ضا  الأداء  تقييم  من  املتاحة  املعلومات  من  ال�ضتفادة  ينبغي 

م�ضرتكة داخل املحاكم وفيما بني املحاكم واأ�ضحاب امل�ضلحة من اأجل درا�ضة خمتلف جمالت 

العمليات وحتديد التح�ضينات املُمكنة.

 حتديد الحتياجات 

من التدريب

ينبغي لتقييم الأداء اأن يوّفر اأي�ضا معلومات جيِّدة الرتكيز من اأجل حتديد الحتياجات من 

التدريب واإن�ضاء الربامج التدريبية.

 مكافاأة الأداء 

املوؤ�ض�ضي

اإح�ضاءات  )مثل  لأدائها  وفقا  متجان�ضة(  فئات  يف  عة  )جُممَّ املحاكم  جميع  ت�ضنيف  ن�رص 

الإنتاجية( من اأجل حفز املناف�ضة الوّدية بني املحاكم ومكافاأة املحاكم الأف�ضل اأداًء.

 مكافاأة الأداء 

الفردي

للق�ضاة  الفردية  الإنتاجية  تقييم  يف  يفيد  اأن  الفردي  امل�ضتوى  على  بيانات  لوجود  مُيكن 

واملوظفني، وكذلك النتائج التي يحققها روؤ�ضاء املحاكم ومديرو املحاكم.

يحتاج الأمر اإىل بيانات عن تدفق الق�ضايا واملوارد من اأجل و�ضع طرائق فّعالة حل�ضاب تخ�ضي�ض املوارد

الحتياجات من املوارد الب�رصية والق�ضائية وتخ�ضي�ض ميزانية منا�ضبة  لكل حمكمة.

 التخطيط

ال�ضرتاتيجي

فاملعرفة  معقولة.  ا�ضرتاتيجية  خطة  اأيِّ  يف  الزاوية  حجر  للق�ضاء  املنتظم  التقييم  يُ�ضكل 

القيم  وحت�ضني  القدرات  لبناء  الت�ضدي  اأجل  من  بالفعل  مطلوبة  التقييم  عن  الناجمة 

الأ�ضا�ضية التي تُلهم اإقامة العدل ويف نهاية املطاف زيادة ال�رصعية.

تتناف�ض ال�ضلطات الق�ضائية مع غريها من فروع القطاع العام على اجتذاب الأموال العامة. التناف�ض على املوارد

ومُيثِّل الأداء اجليِّد ميزة يف هذه املناف�ضة.



وينبغي لتقييم اأداء املحاكم ب�ض������كل جيِّد اأن يزيد من كمية ونوعية املعلومات املتاحة للنا�ض عن عمل العدالة. ومن 

ن من م�ضاءلة املحاكم و�ضفافيتها. وهي  �ضاأن اإتاحة البيانات للجمهور، مبا يف ذلك حتليل التقييم ونتائجه، اأن يُح�ضِّ

خط الأ�ضا�ض بالن�ضبة للأخذ باأيِّ نظام لتقييم املحاكم.

واحلالة الهولندية املبّينة اأدناه هي مثال للطريقة التي مُيكن بها لتقييم الأداء اأن يوؤدي اإىل اآثار، بل واأن يُ�ض������تخدم 

لت�رصيف �ضوؤون نظام للإدارة بالأهداف يرتبط تخ�ضي�ض الأموال فيه ملحكمة ما بالنتائج املحققة. و�ضنُناق�ض هنا 

النظام الذي ُو�ض������ع من اأجل تقيي������م عبء العمل والإنتاجية يف املحاكم الهولندية، بيد اأن������ه ينبغي التاأكيد على اأنَّ 

هذا النظام لي�ض �ضوى اأحد الأنظمة التي ي�ضتخدمها املجل�ض الق�ضائي لتقييم اأداء املحاكم. وبالإ�ضافة اإىل احلالة 

الهولندية، تُبنّي حالة روفانيمي التي نوق�ض������ت اأعله اأي�ض������ا طريقة لربط تقييم الأداء باآثار ذات مغزى من حيث 

حت�ضني نوعية العدالة.

الإط�ر 46- احل�لة الهولندية ومنوذج لمي�شي

حتى �ضدور قانون تنظيم الق�ضاء يف عام 2002، كانت وزارة العدل م�ضوؤولة عن توزيع الأموال مركزيا على املحاكم. 

وكان������ت منظم������ات خدمة املحاكم، مبا يف ذلك الكتبة، ت�ض������كل جزءا من وزارة العدل. واعتبارا من ت�ض������عينيات القرن 

املا�ض������ي، �رصعت هولندا يف عملية جتديد للموؤ�ض�ض������ة الق�ضائية. وكان الهدف هو ال�ض������ماح للمحاكم باأن تُدير نف�ضها 

وبالتايل اأن تكت�ض������ب مزيدا من ال�ض������تقلل عن وزارة العدل. وقد تقرر اأن تقرتن هذه الزيادة يف ال�ضتقلل ب�رصورة 

اّتب������اع املحاك������م معيارا اأو م�ض������توى معّينا م������ن الفعالية. وقد اأعاد قانون تنظيم الق�ض������اء لع������ام 2002 تنظيم النظام 
 

وطريقة اإدارته. 

واأُن�ض������ئ جمل�ض معني بالق�ض������اء على امل�ضتوى الوطني، يف حني اأُ�ضندت للمحاكم يف خمتلف اأنحاء البلد م�ضوؤولية اإدارة 

�ض������وؤونها بنف�ضها. واملجل�ض املعني بالق�ضاء هو جزء من النظام الق�ض������ائي، ولكنه ل يُقيم العدل بنف�ضه. وتتعلق مهام 

املجل�ض بامل�ضائل الت�ضغيلية. وت�ضمل هذه املهام تخ�ضي�ض امليزانيات والإ�رصاف على الإدارة املالية وال�ضيا�ضات اخلا�ضة 

بالعاملني وتكنولوجيات املعلومات والت�ض������ال واملقار. وعلى امل�ض������توى املحلي، يوجد لكل حمكمة جمل�ض جماعي )اأو 

جمل�ض لإدارة املحكمة( يراأ�ضه رئي�ض املحكمة. ويُكلَّف جمل�ض املحكمة بالإدارة العامة وت�رصيف �ضوؤون املحكمة اليومية.

واإيجازا، فما زالت احلكومة م�ض������وؤولة عن تقدمي م�رصوع امليزانية للربملان، وما زال اإعداد ميزانية الق�ض������اء جزءا من 

ميزانية وزارة العدل. ويف الوقت نف�ض������ه، تتفاو�ض وزارة العدل ب�ض������اأن ميزانية الق�ضاء مع املجل�ض. ويتفاو�ض املجل�ض 

مة من كل  املعني بالق�ضاء بدوره ب�ضاأن امليزانية مع كل حمكمة، ويوزع الأموال مع مراعاة خطط )طلبات( امليزانية املقدَّ

حمكمة واأداء املحاكم. وكان من ال�رصوري يف هذا الإطار اأن يو�ضع نظام لقيا�ض عبء العمل من اأجل اإعداد امليزانية 

على اأ�ضا�ض عبء العمل املتوقع للمحاكم، واأن يُقيَّم الأداء الإداري )الإنتاجية( لكل حمكمة.

ومُيّيز نظام عبء العمل )منوذج لمي�ض������ي( بني 48 فئة من الق�ض������ايا. والغر�ض من النظام هو اأن يكون اأداة م�ض������اءلة 

للمحكم������ة ككل ولي�ض لتقييم اأداء اآحاد الق�ض������اة. ويُعطى، لكل فئة، تقدير للزم������ن )بالدقائق( اللزم لكي يُِعّد قا�ض 

اأو موظفو املحكمة ق�ض������ية ويُكملوها. وحُت�ض������ب التقديرات لكل �ضنة ا�ضتنادا اإىل درا�ضة للمتطلبات الزمنية جُترى يف 

املحاكم من جانب باحثني خارجيني )على �ض������بيل املثال، يف منوذج لمي�ض������ي لعام 2005، تتطلب ق�ضية ف�ضل موظف 

لديه دفاع 303 دقائق من وقت الق�ضاة و205 دقائق من وقت املوظفني يف املحكمة البتدائية، يف حني تتطلب ق�ضية 

د  اإيجار بالن�ضبة لنف�ض املحكمة 110 دقائق من وقت الق�ضاة و161 دقيقة من وقت املوظفني(. وعلوة على ذلك، يُحدِّ

املجل�ض املعني بالق�ضاء كل عام هدف الإنتاجية—معرفاً بعدد �ضاعات العمل—لكل قا�ض )على �ضبيل املثال، 1137 
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�ض������اعة يف عام 2003 و1151 �ضاعة يف عام 2004(. وي�ض������عى النظام اإىل ح�ضاب مقدار ما يلزم من وقت وموارد لكل 

فئة من الق�ضايا، وبالتايل عبء العمل الذي يُفرت�ض ملحكمة ما اأن ت�ضطلع به خلل العام. 

د جمال�ض  ويُ�ض������تخدم منوذج لمي�ض������ي لقيا�ض الأداء وبالتايل حتديد ميزانية املحكمة. وعلى وج������ه اأكرث حتديدا، حُتدِّ

اإدارة املحاكم خطة اأن�ض������طة �ض������نوية ت�ضمل اأهدافا للإنتاجية واقرتاحا للميزانية ا�ضتنادا اإىل منوذج لمي�ضي. ومن ثم، 

تُر�ض������ل اخلطة واقرتاح امليزانية على ال�ض������واء اإىل املجل�ض املعني بالق�ضاء لكي يوافق عليهما. ويف هذا الوقت، يجري 

التفاو�������ض على الأهداف ومقرتحات امليزانية واإقراراها. وقد جرى و�ض������ع هذا النهج وقيا�ض������ات عبء العمل داخل 

ال�ضلطة الق�ضائية وبدعم من الق�ضاة، ولذا فاإنَّ النقد املوّجه لهما كان قليل ن�ضبيا. 

التقييم—بع������د ذلك، تُقدم املحاكم اإىل املجل�ض تقريرا �ض������نويا عن مدى حتقيق اخلطة فعليا. وي�ض������مل هذا التقرير 

ح�ضاب وبيان للإدارة املالية للمحكمة عن ال�ضنة املالية ال�ضابقة، والطريقة التي نُفذت بها الأن�ضطة ال�رصورية املُدرجة 

يف امليزانية ومراجعة حل�ضاب النفقات. ثُم يُقيِّم املجل�ض مدى اّتباع املحاكم للميزانية ا�ضتنادا اإىل خطة العام ال�ضابق. 

واإذا كانت اإنتاجية املحكمة تتجاوز الهدف املحدد باأكرث من 5 يف املائة، فاإنَّ متويل املحكمة للعام التايل يزداد بن�ضبة 

70 يف املائ������ة م������ن قيمة الزيادة يف الإنتاج. واإذا كانت الإنتاجية اأقل م������ن الهدف، فيمكن اتخاذ تدابري اأخرى. ويرفع 

املجل�ض بدوره تقريرا اإىل وزير العدل والربملان عن الطريقة التي تُ�ضتخدم بها املوارد. 

الآثار—ح�ض������بما يتبنّي من البيانات، اأّدى ا�ضتخدام منوذج لمي�ضي اإىل زيادة اإنتاجية املحاكم. ولكن يف الوقت نف�ضه، 

اأعرب عّدة ق�ضاة عن ان�ضغالهم اإزاء اآثار النظام على نوعية الأحكام. ولهذا ال�ضبب، فاإنَّ النقا�ض دائر ب�ضاأن ال�ضتخدام 

املمكن اأي�ضا لقيا�ضات النوعية الأكرث �ضمول التي يوفرها نظام ريخت�ضرباك )نظام ال�ضلطة الق�ضائية الهولندية لإدارة 

النوعية( من اأجل تخ�ضي�ض امليزانيات للمحاكم. 

الإط�ر 46- )تابع(

6- اآلي�ت الإ�رشاف على عمل املح�كم 

يف اأغلب الوليات الق�ض������ائية، ت�ضتلزم اآليات الإ�رصاف على عمل املحاكم اأي�ضا عمليات تفتي�ض و�ضوابط حما�ضبية 

اأو مالية ومراجعة للح�ض������ابات. وقد ُو�ض������عت هذه الآليات من اأجل �ضمان التحقق اخلارجي من م�رصوعية اأن�ضطة 

املحاكم يف جمالت حمددة، واأي�ض������ا كو�ض������يلة ملراقبة الطريقة التي ت�ض������تخدم بها املحاكم الأموال التي تتلقاها من 

الدولة. وهي توّفر علوة على ذلك و�ض������يلة لتوفري �ض������يء من ال�ضفافية وامل�ضاءلة بالن�ضبة لعمليات املحاكم. والواقع 

اأنَّ نتائج الأن�ضطة الإ�رصافية كثريا ما تُتاح للجمهور لأغرا�ض تتعلق بال�ضفافية.
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ويتفاوت الرتتيب التنظيمي العملي للموؤ�ض�ض������ات املكلّفة بهذه الوظائ������ف الإ�رصافية من بلد اإىل بلد. ومع ذلك فمن 

ال�ض������ائع اأن تكون هناك مفت�ض������يات )تعمل من اأجل وزارة العدل اأو من اأجل املجل�ض الق�ض������ائي اأو من اأجل املحكمة 

العليا( وحماكم للح�ض������ابات )ذات اخت�ضا�ض مايل م�ضتقل( ومكاتب ملراجعة احل�ضابات. ويف بع�ض البلدان، يُ�رصف 

اأم������ني املظامل على بع�ض الأن�ض������طة الإدارية للمحاكم. وتتفاوت املهام املحددة التي تُ�ض������ند لكل وكالة من حالة اإىل 

اأخرى، ولي�ض بالإمكان مناق�ضتها يف هذا الق�ضم بطريقة منهجية.

ويحتاج الأمر اإىل قيام هذه الهيئات الإ�رصافية بعمليات حتقق منتظمة ملراقبة �ضلمة عمل املحاكم ودعم التح�ضينات 

املنتظمة يف اإقامة العدل. وتبعا للموارد املتاحة، مُيكن للفرتات الفا�ضلة اأن ترتاوح بني ال�ضطلع بالأن�ضطة �ضنويا 

وال�ض������طلع بها مّرة كل �ض������نتني اأو حتى كل اأربع �ضنوات. ويف الوقت نف�ضه، فاإنَّ من الأهمية مبكان اإجراء التقييم 

بطريقة مت�ض������قة مع م������رور الزمن ووفقا جلدول منتظم من اأجل التمكن من مقارن������ة البيانات على مدى فرتة من 

الزمن واكت�ضاف اأيِّ اجتاهات ذات مغزى.

واملفت�ضيات هي عادة وحدات متخ�ض�ضة تعمل من اأجل هيئات اجلهاز الق�ضائي الإدارية )املحاكم العليا ووزارات 

العدل واملجال�ض الق�ض������ائية(. ويُ�ض������طلع بالتفتي�ض على املحاكم وغريها من الوكالت الق�ض������ائية من اأجل التحقق 

من مدى �ض������لمة الأن�ضطة وك�ضف النقاب عن اأيِّ �ضوء �ض������لوك حُمتمل من قبل الق�ضاة اأو موظفي املحاكم. ومُيكن 

اإجراء التفتي�ض على اأ�ض������ا�ض دوري )�ض������نويا وما اإىل ذلك( ك�ضكل مراقبة معياري لعمل املحاكم. ويف حالت اأخرى، 

يُ�ضتهل التفتي�ض نتيجة لأحداث خارجية مثل التحقيقات اجلنائية اأو تقارير و�ضائط الإعلم التي قد تدفع بال�ضلطة 

الإدارية اإىل اأن تاأمر باإجراء تفتي�ض. ويُ�ضتخدم التفتي�ض اأي�ضا من اأجل تزويد الهيئة الإدارية بالبيانات واملعلومات 

اللزمة لتقييم عمل العدالة.

وتقليدي������ا، تقع على املفت�ض������يات مهّمة جمع املعلوم������ات وتقييم عمل املحاكم من املنظ������ور القانوين واإبلغ الهيئات 

الإدارية اأو اجلمهور. فاملفت�ضية العامة التابعة لوزارة العدل الإيطالية، على �ضبيل املثال، مكلّفة بالتحقق من احرتام 

اللوائح ذات ال�ض������لة فيما يتعلق باملهام الإدارية واملحا�ض������بية للمحاكم باّتباع نهج ر�ض������مي منطي يوؤكد على اللتزام 

بالإجراءات ال�ض������ليمة. وبالتايل فاإنَّ الهدف الرئي�ض������ي يتمثل يف اكت�ضاف املخالفات الر�ضمية وت�ضويبها. والوظائف 

 التي ت�ض������طلع بها مديري������ة التفتي�ض التابعة لوزارة العدل الأردنية اأو�ض������ع حتى من ذلك، حيث اإنها مكلّفة اأي�ض������ا 

بتقييم الق�ضاة.

الإط�ر 47- مديرية التفتي�س الت�بعة لوزارة العدل الأردنية

منذ عام 1994، ت�ض������طلع وزارة العدل الأردنية بالتفتي�ض الق�ضائي من خلل مديرية تفتي�ض. وبغية حماية ا�ضتقلل 

الق�ض������اء، يُختار املفت�ض������ون من بني كبار الق�ض������اة الذين عملوا يف حماكم ودوائر واأق�ضام خمتلفة. ول�ضمان املزيد من 

م التقارير املتعلقة بالق�ضاة اإىل وزير العدل فقط واإمنا اأي�ضا لرئي�ض حمكمة النق�ض. ال�ضتقلل، ل تُقدَّ

وطبقا للوائح احلالية، تُقيِّم املديرية اأداء ق�ضاة املحاكم البتدائية وق�ضاة التنفيذ وق�ضاة حماكم ال�ضتئناف واأع�ضاء 

النيابة العامة وم�ض������اعدي املحامي العام املدين. وتنظر املديرية يف موؤ�رصات الأداء القانوين )التطبيق ال�ضليم للقانون 

والإجراءات يف ف�ض������ل الق�ض������ايا، وا�ض������تيفاء القرارات والأحكام لأ�ضبابها وعللها، و�ض������لمة النتائج التي مت الو�ضول 

اإليه، واأ�ض������باب التاأجيل( وكذلك الأداء الإداري )املدة التي ا�ض������تغرقها ف�ض������ل الدعوى، والن�ضبة املئوية للدعاوى التي 
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، يختار املفت�ض ع�ض������وائيا 40 ق�ضية منتهية، ويفح�ض كل ملف لتقييم قائمة  تُف�ض������ل خلل العام(. ولدى تقييم قا�ضٍ

من املوؤ�رصات، ثم يح�ض������ب متو�ضط العلمات لكل حالة للح�ضول على الدرجة النهائية. ويخ�ضع كل قا�ضٍ للتقييم من 

جانب مفت�ضني اثنني يجتمعان فيما بعد لتوفيق ما ح�ضل عليه من نتائج. ثم يَُعّد تقرير و�ضفي يلقي ال�ضوء على اأهم 

النتائج يف كل فئة ويُبنّي الدرجة النهائية التي ح�ض������ل عليها القا�ض������ي. ويُ�ضنَّف كل قا�ض با�ضتخدام مقيا�ض من 100 

نقطة يرتاوح بني ممتاز )91-100( و�ضعيف )اأقل من 50(. ثم تقدم املديرية التقرير اإىل وزير العدل ورئي�ض حمكمة 

النق�ض. وتُقدم ن�ضخة اإىل القا�ضي. وقد تعّر�ض هذا التقييم للنقد لأنه ل ي�ضع يف العتبار �ضلوك القا�ضي يف قاعة 

املحكمة باأيِّ حال من الأحوال.

وينبغي نظريا ال�ضطلع بهذا التقييم على الأقل مّرة واحدة �ضنويا. بيد اأنَّ اللتزام باجلدول الزمني ال�ضارم للتقييم 

لي�ض ممكنا ب�ضبب املوارد املتاحة املحدودة و�ضائر املهام التي يتعنّي على املفت�ضية ال�ضطلع بها. والواقع اأنَّ املفت�ضية 

مة �ض������د الق�ضاة. فاإذا كانت ال�ض������كوى تتعلق بتاأجيل دعوى، جاز للمديرية اأن تدر�ض  حُتقق اأي�ض������ا يف ال�ضكاوى املقدَّ

امللف من هذا املنطلق واأن تُعد تقريرا؛ واإذا كانت تتعلق بال�ض������لوك ال�ضخ�ض������ي، جاز للمديرية اأن تكتب تقريرا يُر�ضل 

اإىل وزير العدل ورئي�ض املجل�ض الق�ض������ائي. وتتمتع املديرية ب�ض������لحيات اإ�ضدار اأوامر احل�ضور وا�ضتعرا�ض كل املواد 

ذات ال�ض������لة بالتهام وا�ض������تخدام كل �ض������بل التحقيق. وعلوة على ذلك، فاإنَّ ملديرية التفتي�ض دور يف ترقية الق�ض������اة 

اإىل امل�ض������تويات الأعلى. وت�ضتند الرتقيات اإىل تقييم املجل�ض الق�ضائي بناء على تقارير املفت�ضني التي ت�ضف وظائفهم 

م������ع اأخذ اأيِّ عقوبات تاأدي�بية يف احل�ض������بان. واأخريا، تُقيِّم املديرية اأداء املوظف������ني العاملني يف خمتلف دوائر املحاكم 
 

واأق�ضامها.

وجرى موؤخرا الأخذ مبمار�ض������ة جديدة تقوم على اإجراء روؤ�ضاء املحاكم عمليات تقييم داخلي. ولهذه املهّمة، ي�ضتخدم 

روؤ�ضاء املحاكم جمموعة متخ�ض�ضة من املعايري ومنوذجا خا�ضا لتقييم اأداء مروؤو�ضيهم على اأ�ضا�ض �ضهري.

الإط�ر 47- )تابع(

وي�ضهد اجتاه حديث تو�ضيع مهّمة مفت�ضيات املحاكم لت�ضمل اأي�ضا تقييم النتائج والأداء، وكذلك معاملة م�ضتخدمي 

ح حالة مفت�ضية �ضاحبة اجلللة لإدارة حماكم اإنكلرتا وويلز هذه النقطة. وبالنظر اإىل ما للمفت�ضيات  املحاكم. وتو�ضِّ

القائمة من دور تقليدي والنتائج الإيجابية التي حتققت حيثما جرى تو�ضيع الخت�ضا�ضات، ينبغي النظر يف زيادة 

دورها يف نظم تقييم الأداء. بيد اأنه يتعنّي، يف هذه احلالة، اإيلء النتباه ب�ضكل �ضارم ملا لذلك من اآثار ممكنة على 

ا�ضتقلل الق�ضاء وحياده.
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الإطار 48- مفت�صية �صاحبة اجلاللة لإدارة حماكم

مفت�شية �شاحبة اجلاللة لإدارة املحاكم )مفت�شية اإدارة املحاكم( هي هيئة م�شتقلة اأُن�شئت مبوجب قانون املحاكم لعام 

2003 م������ن اأجل "التفتي�ش على النظام الذي يدعم ال�ش������طالع بعمل املحاكم )حمكمة التاج وحماكم الأقاليم وحماكم 

مة لهذه املحاكم وتقدمي تقرير عن ذلك اإىل وزير العدل". ول يحق ملفت�ش������ية اإدارة  امل�ش������توى الأدنى( واخلدمات املُقدَّ

املحاكم، يف ا�ش������طالعها بهذه املهّمة، اأن تُفت�ش على الأ�ش������خا�ش الذين يتخذون القرارات الق�شائية اأو ميار�شون اأيَّ 

�ش������الحيات ق�ش������ائية. وجتدر مالحظة اأنَّ املفت�ش������ية ت�ش������طلع يف عّدة حالت بعمليات تفتي�ش م�شرتكة بالتعاون مع 

مفت�شيات اأخرى مثل مفت�شية �شاحبة اجلاللة للنيابة العامة ومفت�شية �شاحبة اجلاللة ل�شوؤون املراقبة.

ويتمثل هدف مفت�ش������ية اإدارة املحاكم، مثلها مثل العديد من املفت�ش������يات املعنية بالعدال������ة، يف توفري التاأكيد لالأجهزة 

الرئا�شية واجلمهور ب�شاأن اأمان و�شالمة توفري اخلدمات التي تُقدمها املحاكم وحت�شني هذه اخلدمات واإعالن نتيجة 

ذلك على املالأ. وما مُييِّز هذه املفت�ش������ية هو اأنَّ تقييمها ل ين�ش������ب فقط على املخالفات الإدارية اأو املحا�ش������بية كما 

ورد اأعاله، واإمنا على فئة اأو�ش������ع بكثري من املعايري. فعمل املحاكم يُقيَّم مع و�ش������ع النتائج يف العتبار واعتماد منظور 

 امل�ش������تخدم وال�ش������عي اإىل اإقامة عملية التفتي�ش برمته������ا باعتبارها جتربة تعلُّم. كذلك يجري ت�ش������جيع املديرين على 

التقييم الذاتي.

طرائق التفتي�ش—ي�شمل كل تفتي�ش اأن�شطة موقعية )مقابالت �شخ�شية ومالحظات وجمع وثائق( وي�شتخدم التقييمات 

الذاتية امل�ش������تندة اإىل ال�ش������تبيانات. وتَ�شتخدم مفت�ش������ية اإدارة املحاكم الأدلة التي جُتمع لإ�ش������دار "اأحكام". ثم ت�شع 

املفت�ش������ية تو�شيات تت�ش������دى للمجالت القابلة للتح�ش������ينات، كما ترُبز املمار�ش������ات اجليِّدة القائمة. وكقاعدة عامة، 

متى انتهى التفتي�ش، فاإنَّ اإدارة املحاكم ت�ش������ع خطة عمل لتنفيذ التو�ش������يات. وعلى نحو ما، يبدو اأنَّ املفت�ش������ية تعمل 

 كم�شت�شار يو�شي بطرائق لتح�شني اأداء املحاكم اأكرث منها كمفت�ش تقليدي ُمكلَّف بالتحقق من التطبيق ال�شحيح للوائح 

ذات ال�شلة. 

التقارير ال�ش������نوية—يوّفر التقرير ال�ش������نوي لعام 2008 معلومات مفيدة لفهم العمل الذي ت�ش������طلع به مفت�شية اإدارة 

املحاكم. ففي جمال "عمليات التفتي�ش امل�ش������رتكة" اأجرت املفت�ش������ية "تقييما للقيادة والرتتيب������ات الإدارية [...] وكيف 

جنح������ت يف اإقامة العدل، مع اإيالء اعتبار خا�ش لق�ش������ايا العنف املن�زيل، وكي������ف التحمت مع املجتمع." كذلك كانت 

نتيجة التقييم مفيدة الدللة، اإذ "ُوجد اأنَّ حمكمة دور�ش������ت [وهي اإحدى املحاكم التي ُو�ش������عت يف العتبار] كانت لها 

روؤية وا�ش������حة للم�شتقبل وطريقة را�شخة لتقدمي اخلدمات وحكم فّعال ب�شاأن العنف املن�زيل وعالقة عمل تعاونية مع 

جميع الوكالت املعنية بالعنف املن�زيل، كما اأنها كانت تتعامل بطريقة ناجحة مع فئات املجتمع املعر�شة لال�شتبعاد." 

وبالتايل، فمن الوا�ش������ح اأنَّ التقييم ل ي�ش������تند فقط اإىل املعايري القانونية. وبدل من ذلك، ينظر التقييم اإىل املحكمة 

باعتباره������ا منظمة تُقدم اخلدمات للمجتمع. وتوؤكد عمليات التفتي�ش الأخرى، من قبيل "ال�ش������تعرا�ش املوا�ش������يعي 

الرئي�شي لإدارة الأداء، الذي اأّدى اإىل تغيريات مهّمة يف النهج الذي تتبعه مفت�شية اإدارة املحاكم يف �شبيل اإدارة الأداء"، 

هذا النهج اجلديد لعمليات التفتي�ش على املحاكم.

واأحيانا، توؤدي عمليات التفتي�ش اإىل نقد جاد كما يف حالة التفتي�ش امل�ش������رتك )بني مفت�ش������ية اإدارة املحاكم ومفت�ش������ية 

�ش������وؤون ال�ش������جون( لظروف الإعا�ش������ة يف غرف احلجز امللحقة باملحكمة الدنيا لغرب لندن. فق������د اأّدى التفتي�ش اإىل 

الإعراب عن خماوف جادة ب�شاأن معاملة املحتجزين ب�شكل اآمن ولئق والتاأكيد على �رضورة اأن ت�شمن جميع الوكالت 

امل�شوؤولة و�شع النظم والإجراءات الكفيلة بدعم املحتجزين اإىل اأق�شى درجة يف هذه احلالت.

117 الف�شل ال�شاد�ش- تقدير وتقييم املحاكم واأدائها 

امل�شادر:

 http://www.hmica.gov.uk/
 HM Inspectorate of Court Administration (2008) Strategic Plan 2009 – 2012. Available at

 http://www.hmica.gov.uk/files/HMICA_strategic_plan_0912_web.pdf
 Her Majesty's Chief Inspector of Court Administration (2008), Annual report
of Her Majesty's Chief Inspector of Court Administration (2007–2008). Available at: 
 www.hmica.gov.uk/fileshMica_annual_Report_2007-2008_web_version_%28422995_hMica_aR08_Web%29.pdf.



ومُيكن اأن يُ�ض������ند تنفيذ ال�ضوابط املالية اإىل حماكم احل�ضابات و/اأو مكاتب مراجعة احل�ضابات. فهاتان املوؤ�ض�ضتان 

هيئتان م�ضتقلتان يف العادة، تُكلّفان بالتفتي�ض على الوكالت العامة وتقييمها مبا يف ذلك، يف بع�ض البلدان، املحاكم 

اأو اإدارات املحاك������م. وهم������ا تقومان تقليديا بالتحقق من دقة وموثوقية واكتمال قي������ودات البيانات املالية للمحاكم 

اأو للهيئات الإدارية املكلّفة باإدارة املحاكم. كذلك فاإنهما تراجعان ح�ض������ابات النفقات العامة. وبالتايل فاإنَّ الهدف 

الرئي�ضي لعمليات التحقق هذه يتمثل يف التحقق من قانونية النفقات )على �ضبيل املثال، ما اإذا كانت النفقات قد 

جرت وفق الإجراءات املقررة طبقا للقانون والقواعد ذات ال�ض������لة(. بيد اأنَّ مكاتب مراجعة احل�ض������ابات تُكلَّف، يف 

بع�ض البلدان، باإجراء تقييمات اأكرث �ضمول لعمليات املحاكم.

ومُيكن لأن�ضطة مراجعة احل�ضابات التي ت�ضطلع بها هيئة خارجية اأن ت�ضكل )اأو يُنظر اإليها على اأنها تُ�ضكل( خطرا 

على ا�ض������تقلل الق�ضاء. وكما يت�ض������ح من حالة املكتب الوطني ملراجعة احل�ضابات يف اململكة املتحدة، فاإنَّ امل�ضاألة 

الأوىل التي يتعنّي مراعاتها من اأجل احلد من هذا اخلطر تتمثل يف اإيجاد اإدارة منا�ضبة لهيئة مراجعة احل�ضابات 

تكون م�ضتقلة ب�ضكل وا�ضح عن ال�ضلطة التنفيذية. كذلك فاإنَّ اعتماد معايري دولية ملراجعة احل�ضابات وال�ضطلع 

بعمليات مراجعة احل�ض������ابات على اأ�ضا�ض مبادئ ال�ضتقلل وال�ضفافية والن�زاهة ي�ضاعدان على احلد من املخاطر. 

وتتمثل ا�ض������رتاتيجية مهّمة اأخرى يف معاملة نتائج مراجعة احل�ضابات ل باعتبارها اأحكاما ذات نتائج مبا�رصة على 

مة، كما يف حالة املكتب الوطني الأ�ضرتايل ملراجعة  عمليات املحاكم واإمنا كتو�ضيات تهدف اإىل تعزيز اخلدمة املقدَّ

احل�ض������ابات املو�ض������وفة اأدناه. وبالتايل فاإنَّ عمليات مراجعة احل�ض������ابات ل توؤدي اإىل عقوبات واإمنا توّفر فر�ض������ة 

مة من املحاكم. وعلوة على ذلك، ففي بع�ض احلالت، ي�ضتند التقييم اإىل اأهداف حددتها  لتح�ضني اخلدمات املقدَّ

املحاكم نف�ضها. وبالتايل فاإنَّ املراجعة تبحث فيما اإذا كانت املحاكم قد ا�ضتوفت الأهداف التي حددتها هي لنف�ضها، 

مة ونوعيتها.  على �ضبيل املثال من حيث ح�ضن توقيت اخلدمات املقدَّ

 الإط�ر 49-  املكتب الوطني ملراجعة احل�ش�ب�ت يف اململكة املتحدة: الإط�ر الإداري 

وا�شتقالل الق�ش�ء

يف اململك������ة املتحدة، يقوم املكتب الوطني ملراجعة احل�ض������ابات مبراجعة البيانات املالي������ة جلميع الإدارات والوكالت 

احلكومية والعديد من الهيئات العامة الأخرى. ويقدم املكتب اأي�ضا تقريرا اإىل الربملان عن القيمة التي حققتها هذه 

الهيئات مقابل ما اأنفقته من الأموال العامة. ومنذ عام 1983، ي�ض������تطيع املكتب اأن يبحث مدى القت�ض������اد والنجاعة 

والفعالية يف الإنفاق العام واأن يُعد تقريرا عن ذلك. وي�ض������طلع املكتب الوطني ملراجعة احل�ض������ابات اأي�ض������ا بتقييمات 

تتعلق بعمل نظام العدالة. ويف هذه احلالة، يجري الت�ض������دي مل�ض������األة حماية ا�ض������تقلل الق�ضاء من خلل عّدة �ضبل. 

فاأول، تقوم مفت�ض������ية اإدارة املحاكم بدور تنظيمي حيث تاأذن للمكتب بالعمل. وثانيا، يوّفر الإطار الإداري الذي يعمل 

املكتب داخله �ضمانا اإ�ضافيا حلماية ا�ضتقلل الق�ضاء من ال�ضغوط التي متار�ضها ال�ضلطة التنفيذية. 

واملراقب املايل ومراجع احل�ض������ابات العام هو موظف يف جمل�ض العموم تُعّينه امللكة بناء على اقرتاح من رئي�ض الوزراء 

مبوافقة رئي�ض جلنة احل�ضابات العامة، ويعتمده جمل�ض العموم. ويعنيِّ املراقب املايل ومراجع احل�ضابات العام موظفي 

املكتب الوطني ملراجعة احل�ضابات املهنيني )حوايل 850 وحدة(، وهم لي�ضوا موظفني مدنيني وبالتايل فاإنهم م�ضتقلون 

عن احلكومة. ويُحدد الربملان، ل احلكومة، ميزانية املكتب. واأخريا، يخ�ضع اأداء املكتب للفح�ض من جانب مراجعني 

خارجيني تُعّينهم جلنة برملانية. ويف هذا الإطار، ينبغي لأيِّ انتهاك ل�ض������تقلل الق�ضاء يقع من جانب املكتب الوطني 

ملراجعة احل�ضابات اأثناء ا�ضطلعه باأن�ضطته اأن يتحدد بو�ضوح.
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الإطار 50- املكتب الوطني الأ�صرتايل ملراجعة احل�صابات: تو�صيات وحوار مع املحاكم 

يف اأ�س������راليا، يتمثل هدف املكتب الوطني االأ�س������رايل ملراجعة احل�س������ابات يف تزويد الربملان بتقييم م�س������تقل ملجاالت 

خمتارة من االإدارة العامة، و�س������مان ب�س������اأن تقارير القطاع العام املالية واإدارته وم�س������اءلته. ويقوم املكتب بذلك اأ�سا�سا 

عن طريق اال�سطلع مبراجعات للأداء والبيانات املالية. بيد اأنَّ املكتب ي�سعى اأي�سا، يف اإطار دوره، اإىل حتديد ون�رش 

الر�سائل والدرو�س العامة التي ي�ستمدها من خلل اأن�سطته، وذلك لفائدة القطاع العام عموما.

ويف قطاع العدالة، ن�رش املكتب الوطني االأ�س������رايل ملراجعة احل�س������ابات موؤخرا تقريرا عن مدى االقت�س������اد والنجاعة 

والفعالي������ة يف ترتيب������ات خدمات زبائن املحكم������ة التي توفرها حمكمة االأ�رشة يف اأ�س������راليا. وقيَّمت املراجعة اأي�س������ا 

مدى فعالية اآليات التن�س������يق وبع�س امل�س������ائل االإدارية. فعلى �س������بيل املثال، اأجرى املكتب الوطني االأ�س������رايل ملراجعة 

 احل�س������ابات مراجعة الأداء حمكمة االأ�رشة يف اأ�س������راليا واملحكمة الدنيا االحتادية يف الف������رة 2003-2004 )التقرير 

رق������م 46 2003-04(. وكان اله������دف من املراجعة هو بحث مدى االقت�س������اد والنجاعة والفعالية يف ترتيبات خدمات 

ر لزبائن حمكمة  االأ�رشة، واإعداد تقرير عن ذلك. وقيَّمت املراجعة اأي�سا فعالية التن�سيق بني  زبائن املحكمة التي توفَّ

م املكتب الوطني االأ�س������رايل ملراجعة  املحكمت������ني، واإدارتهما خلدمات احلل االأويل للمنازعات. ونتيجة للمراجعة، قدَّ

احل�سابات 11 تو�سية ب�ساأن م�سائل ينبغي للمحاكم الت�سدي لها من اأجل حت�سني خدمتها واأدائها. واأُتيح حّيز الإجابات 

املحاكم على تقارير املراجعة. وُيكن اعتبار ا�س������تخدام التو�س������يات بدال من االآراء املُلزمة والعقوبات، واحليز املتاح 

الإجابات املحاكم، كطريقة لزيادة ال�سفافية اخلارجية وامل�ساءلة دون تعري�س ا�ستقلل املحاكم للخطر.

7- تقييم املحاكم واإ�صالح الق�صاء

لقد ناق�س������نا، حتى االآن، تقييم املحاكم واأداءها يف �س������ياق العمل العادي لنظم العدالة. بيد اأنَّ النهوج واالأ�س������اليب 

املو�س������وفة يف االأق�سام ال�سابقة اأثبتت اأي�سا اأنها منا�سبة لت�س������ميم وتنفيذ وتعميم االإ�سلحات الق�سائية الوا�سعة 

النطاق. وتُبنّي احلالة التالية كيف ثبت اأنَّ دورة حتديد االأهداف واختيار املوؤ�رشات والتقييم واالآثار منهجية فّعالة 

لدعم االبتكارات املوؤ�س�سية وتعزيز ن�زاهة الق�ساء وقدرته يف ال�سلطة الق�سائية النيجريية.

الإطار 51- حت�صني نـزاهة نظام العدالة وقدرته: حالة نيجرييا

على مدى العقد املا�سي، ا�سطلعت ال�سلطة الق�سائية النيجريية، مب�ساعدة عّدة �رشكاء دوليني، ب�سل�سلة من مبادرات 

االإ�سلح الق�سائي على امل�ستوى االحتادي وم�ستوى الواليات على ال�سواء. ويف هذا االإطار، دعم مكتب االأمم املتحدة 

املعن������ي باملخّدرات واجلرية اإعداد دورة لتقييم االأداء موجهة وفقا ملبادئ التعلّم باملمار�س������ة، وتنفيذها. وقد اأُعدت 

اال�سراتيجية حول اأربع عمليات، اأال وهي: التقييم واتخاذ القرار والتنفيذ والتدّبر.
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امل�سادر:

http://www.nao.org.uk/
http://www.anao.gov.au/



تعريف الأهداف— يف الجتماع الأول لروؤ�ض������اء املحاكم النيجرييني ب�ض������اأن الن�زاهة على امل�ضتوى الحتادي املعقود يف 

اأبوجا يف ت�رصين الأول/اأكتوبر 2001، تقرر اأنه ينبغي جلهود الإ�ض������لح الق�ضائي يف نيجرييا اأن تُركز على  )اأ( تعزيز 

الو�ض������ول اإىل العدالة و)ب( حت�ض������ني مكون التوقيت والنوعية يف اإقامة العدل و)ج( تدعيم ن�زاهة املحاكم وا�ضتقللها 

وحيادها و)د( تي�ضري التن�ضيق عرب نظام العدالة اجلنائية و)ه�( زيادة ثقة اجلمهور يف نظام العدالة.

د الق�ضاة امل�ضاركون جمموعة من املوؤ�رصات لكل هدف. وقد اأُعدت هذه القيا�ضات واملوؤ�رصات ذات  اختيار املوؤ�رصات—حدَّ

ال�ضلة من اأجل تقدير مدى حتقيق الأهداف. وبالنظر اإىل عدم توافر ما يكفي من البيانات لتوفري توجيه معقول فيما 

يتعلق بو�ضع ال�ضيا�ضات وتنفيذها، احتاج الأمر اإىل اإجراء تقييم ملعرفة احلالة الراهنة للن�زاهة والقدرة يف نظام العدالة، 

وذلك يف ثلث وليات يف البداية. وقد رّكز التقييم على ت�ضّورات وجتارب اأ�ضحاب امل�ضلحة يف قطاع العدالة، مبا يف 

ذلك الق�ضاة واملحامون واأع�ضاء النيابة العامة ورجال الأعمال وال�ضجناء رهن املحاكمة وم�ضتخدمو املحاكم.

تقنيات التقييم—عقب ذلك، ُعقدت اجتماعات ب�ض������اأن ن�زاهة قطاع العدالة على م�ض������توى الوليات يف ثلث وليات 

جتريبية. وكان الغر�ض من الجتماعات هو مناق�ض������ة نتائج التقييمات وو�ضع خطط عمل على اأ�ضا�ض النتائج. وُدعي 

امل�ضاركون اإىل التعليق على التحليل الأويل لنتائج ال�ضتق�ضاء وامل�ضاعدة على تف�ضري اأ�ضباب بع�ض اأوجه الق�ضور التي 

جرى حتديدها وتقرير اإجراءات فّعالة ومعقولة ت�ضمح بالت�ضدي لأوجه ال�ضعف. 

الآثار—ث������م اأُعدت خطط العمل واخترُيت التدابري وُحددت اأولوياتها. واأن�ض������اأت الجتماعات اأي�ض������ا اإطارا موؤ�ض�ض������يا 

ُمكونا من عّدة جلان لدعم تنفيذ تدابري الإ�ض������لح املحددة. وقد ت�ضكلت هذه اللجان من ق�ضاة وغريهم من اأ�ضحاب 

امل�ض������لحة يف نظام العدالة، مبا يف ذلك م�ضتخدمي املحاكم، واأُ�ضندت اإليها م�ضوؤولية ت�ضميم تدابري اإ�ضلحية حمددة 

وال�ض������طلع بها ور�ضد تنفيذها. وقد نُفذت اخلطط على مدى ال�ضنوات التالية با�ضتخدام موارد متاحة داخل البلد 

يف املقام الأول.

اإكمال دائرة تقييم الأداء—اأُجري املزيد من ال�ضتق�ض������اءات لقيا�ض اأثر الإ�ض������لحات. واكتملت الدائرة بعودة روؤ�ض������اء 

املحاكم واأ�ضحاب امل�ضلحة للجتماع من اأجل التعلّم من الأمور التي جنحت وتلك التي مل تنجح. ثم جرى تنقيح خطط 

العمل تبعا لذلك. وحدد النظام اأي�ض������ا التدابري التي اأدت اإىل نتائج اإيجابية ون�رصها يف جميع وليات نيجرييا ال�ض������ت 

والثلثني. ونتيجة لذلك، قررت وليات اإ�ض������افية الن�ضمام اإىل الربنامج التجريبي. ويف عام 2008، كانت 10 وليات 

م�ضاركة يف الربنامج.

الأثر—جرى ت�ضجيل حت�ضينات كبرية يف جميع جمالت الإ�ضلح. فعلى �ضبيل املثال، حدث حت�ضن كبري يف اإتاحة �ضبل 

الو�ض������ول اإىل العدالة لل�ض������جناء الذين ينتظرون املحاكمة، اإذ اأ�ضبح متو�ض������ط فرتة الحتجاز رهن املحاكمة 11 �ضهرا 

عند اإجراء املقابلة بعد اأن كان املتو�ض������ط 30 �ضهرا يف عام 2002. وقلّت حالت تاأجيل املحاكمة يف املتو�ضط من �ضبع 

اأو ثماين مرات اإىل خم�ض اأو �ض������ت مرات لكل ق�ض������ية. ويف عام 2007 اأي�ضا مل تتجاوز ن�ضبة الق�ضاة الذين ذكروا اأنهم 

ي�ضعرون باأنَّ التعيينات الق�ضائية تاأثرت بال�ضيا�ضة 7 يف املائة فقط، مقابل 18 يف املائة عام 2002. وحت�ّضنت نوعية 

حفظ ال�ض������جلت، فقد اعترب 5 يف املائة فقط من الق�ض������اة اأنَّ حفظ ال�ض������جلت يفتقر اإىل الكفاءة اأو يفتقر جدا اإىل 

الكفاءة، مقابل 37 يف املائة منهم يف عام 2002. ومن املوؤكد اأنَّ احلّد من تعر�ض النظام الق�ضائي خلطر الف�ضاد كان 

من اأكرث الأمور جدارة بالنتباه. فبينما كانت ن�ض������بة م�ض������تخدمي املحاكم الذين قالوا يف املقابلت التي اأجريت معهم 

اإنهم فوحتوا يف مو�ضوع دفع ر�ضوة للإ�رصاع يف اإجراءات املحاكمة 42 يف املائة يف املتو�ضط يف عام 2002، تدّنت هذه 

الن�ض������بة اإىل 8 يف املائة فقط يف عام 2007. وقد اأدت هذه التح�ض������ينات اإىل زيادة ثقة اجلمهور يف النظام الق�ضائي، 

حيث اّدعى 25 يف املائة فقط باأنهم لن ي�ض������تخدموا املحاكم مّرة اأخرى يف امل�ضتقبل ا�ضتنادا اإىل جتربتهم احلالية، يف 

حني كان هذا راأي 44 يف املائة منهم يف عام 2002.

الإط�ر 51- )تابع(
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امل�ضادر:

مكت������ب الأمم املتح������دة املعني باملخّدرات واجلرمية )2006(، تقييم ن�زاهة نظ������ام العدالة وقدرته يف ثلث وليات نيجريية، 

.  http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_nigeria_assessment.pdf املتاح يف املوقع

مكت������ب الأمم املتح������دة املعني باملخّدرات واجلرمية )2003(، تدعيم ن�زاهة الق�ض������اء وقدرته يف نيجريي������ا، تقرير مرحلي؛ كانون الأول/

.  https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/nigeria/Progress_Report_1.pdf دي�ضمرب 2002-اآذار/مار�ض 2003 املتاح يف املوقع

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخّدرات واجلرمية )2003(، تدعيم ن�زاهة الق�ضاء وقدرته يف نيجرييا، تقرير مرحلي؛ اآذار/مار�ض  

. https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/nigeria/Progress_Report_2.pdf 2003 - متوز/يوليه 2003 املتاح يف املوقع



8- املب�دئ التوجيهية الدولية لو�شع نظم تقييم الأداء

موؤ�رشات الأداء

يتعنّي، لدى قيا�ض اأداء نظم العدالة، اإيلء عناية خا�ضة لختيار املوؤ�رصات املنا�ضبة. ولهذا الغر�ض، مُيكن للخربات 

ال�ض������ابقة والدرو�ض امل�ض������تفادة واملبادئ التوجيهية اأن تكون مفيدة. وعلى مر ال�ض������نني، قام������ت املنظمات الوطنية 

والدولية على ال�ض������واء بو�ضع عّدة جمموعات من املوؤ�رصات لتقييم م�ض������اريع الإ�ضلح الق�ضائي اأو قيا�ض اأداء نظم 

العدالة. ويف حني اأنَّ بع�ض هذه املوؤ�رصات �ُض������ممت من اأجل درا�ض������ات حمددة اأو لدرا�ض������ة نظم عدالة حمددة، فاإنَّ 

بع�ضها الآخر �ُضمم ليكون جمرد اأدوات مرجعية مُيكن تعديلها وتكييفها ب�ضهولة ح�ضب الحتياجات.

اأمثلة حمددة

مكتب الأمم املتحدة املعني ب�ملخّدرات واجلرمية، نيجريي�

اأج������رى مكتب الأمم املتحدة املعني باملخّدرات واجلرمية تقييما لن�زاهة قطاع العدالة وقدرته يف اإقليم العا�ض������مة 

الحتادية ويف ثماين وليات نيجريية بغية تكوين �ضورة وا�ضحة ومت�ضقة لأحوال نظام العدالة يف البلد. وقد �ُضمم 

التقييم لدرا�ضة �ضبعة من جمالت نظام العدالة، ومبزيد من التف�ضيل:

  الو�ضول اإىل العدالة؛

  ح�ضن توقيت ونوعية اإقامة العدل؛

 ا�ضتقلل الق�ضاء وحياده واإن�ضافه؛

 م�ضتويات الف�ضاد داخل قطاع العدالة واأماكن حدوثه واأنواعه وتكاليفه؛

 التن�ضيق والتعاون عرب موؤ�ض�ضات قطاع العدالة؛

 ثقة اجلمهور يف نظام العدالة؛

 مدى تطبيق �ضمانات الن�زاهة.

. http://www.unodc.org/documents/corruption/publications_nigeria_assessment.pdf

م�رصوع مكتب الأمم املتحدة املعني باملخّدرات واجلرمية (FS/NIR/04/NIR/R81) املعني بتدعيم ن�زاهة الق�ض������اء 

وقدرته، الربنامج العاملي ملكافحة الف�ضاد، مكتب الأمم املتحدة املعني باملخّدرات واجلرمية.

معهد ال�شي��شة الع�مة، روم�ني�

بغية تقييم نظام رومانيا الق�ض������ائي، و�ض������ع معهد ال�ضيا�ض������ة العامة، مب�ض������اركة املعهد الوطني للق�ضاء ومتويل من 

مة اإىل عّدة جمالت مثل ال�رصعة؛ واإدارة املوارد الب�رصية؛ وال�ضفافية  املفو�ضية الأوروبية، جمموعة من املوؤ�رصات املق�ضَّ

والثقة يف نوعية الأعمال الق�ض������ائية؛ ونوعية الأعمال الق�ض������ائية؛ وقابلية النظ������ام للتنبوؤ، والتي بلغت اإجمال 13 

موؤ�رصا للمحاكم حتديدا و11 ملكاتب املدعي العام.

http://medel.bugiweb.com/usr/INM_IPP_Benchmarking%20%20for%20the%2Judiciary_2008%20eng.pdf
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النهوج العامة والإقليمية والقابلة للتكييف

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخّدرات واجلرمية، جمموعة اأدوات التقييم يف جمال العدالة اجلنائية

توّفر جمموعة اأدوات التقييم يف جمال العدالة اجلنائية، التي �صممتها الأمم املتحدة، جمموعة معيارية من الأدوات 

املُ�ص������ممة لتمكني الوكالت وامل�ص������وؤولني احلكوميني العاملني يف جمال اإ�صالح العدالة اجلنائية، و�صائر املعنيني من 

املنظمات والأفراد، من ال�صطالع مبا يلي:

 اإجراء تقييمات �صاملة لنظم العدالة اجلنائية؛

 وحتديد املجالت التي حتتاج اإىل امل�صاعدة التقنية؛

  وم�صاعدة الوكالت يف ت�ص������ميم مداخالت تت�صمن معايري الأمم املتحدة وقواعدها ب�صاأن منع اجلرمية 

والعدالة اجلنائية؛

 وامل�صاعدة يف التدريب على هذه امل�صائل.

وجمموع������ة اأدوات التقيي������م يف جمال العدالة اجلنائية ُم�ص������ممة لكي تكون دليال عمليا ج������رى تنظيمه كمجموعة 

دينامية من الوثائق التي توا�صل الوفاء بالحتياجات يف جمال التقييم خالل تطورها. وقد جرى جتميع الأدوات يف 

اأربعة جمالت عري�ص������ة، األ وهي الإنفاذ؛ والو�صول اإىل العدالة؛ والتدابري الحتجازية وغري الحتجازية؛ وامل�صائل 

مت الأدوات ح�صب املوا�ص������يع، وذلك على ال�صواء ل�صمان �صهولة ا�صتعمالها وم�صاعدة  ال�ص������املة لعدة جمالت. ونُظِّ

املُقيِّم على فهم امل�صائل الرئي�صية التي تواجه النظام الذي يُقيِّمه.

http://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html?ref=menuside

معهد فريا: الدليل العاملي ب�صاأن ت�صميم موؤ�رشات الأداء عرب قطاع العدالة

يوّفر معهد فريا، يف دليله ب�صاأن "قيا�س التقدم نحو الأمان والعدالة"، اإر�صادات ب�صاأن كيفية ت�صميم موؤ�رشات مُييَّز 

فيها بني املوؤ�رشات ال�ص������رتاتيجية واملوؤ�رشات املوؤ�ص�صية وموؤ�رشات الأن�صطة. وهو يقرتح مبادئ لإن�صاء �صالل �صغرية 

من املوؤ�رشات لقيا�س التقدم املحرز نحو نتائج �صيا�ص������اتية معّينة. وهو يناق�س م�ص������ادر البيانات املتنوعة التي مُيكن 

ا�ص������تخدامها، وعملية حتويل البيانات اإىل موؤ�رشات. ويوّفر الدليل اأي�ص������ا جمموعة من 60 موؤ�رشا ممكنا وم�ص������ادر 

������مت اإىل موؤ�رشات موؤ�ص�ص������ية )موؤ�رشات لالإنفاذ؛ وموؤ�������رشات لالدعاء والدفاع وموؤ�رشات  بياناتها املناظرة، وقد ُق�صِّ

لالأداء الق�ص������ائي؛ وموؤ�رشات لالأحكام غري الحتجازية؛ وموؤ�رشات لل�ص������جون؛ وموؤ�رشات لآليات امل�صاءلة( وموؤ�رشات 

للموؤ�ص�ص������ات غري احلكومية )اأهمية القيا�س وحتدياته؛ والنتائج يف هذا اجلزء من قطاع العدالة؛ وموؤ�رشات ممكنة 

للموؤ�ص�صات غري احلكومية(.

http://www.altus.org/pdf/mptsj_en.pdf

البنك الدويل: ت�صخي�ص الأداء الق�صائي

يوّفر البنك الدويل، يف دليله "ت�ص������خي�س الأداء القانوين: نحو اأداة ت�ص������اعد يف توجيه الإ�ص������الح الق�صائي"، قائمة 

مرجعية لتقييم �ص������فافية الأداء الق�ص������ائي وجوانبه ذات ال�ص������لة. ويقرتح الدليل كيف مُيكن تطبيقها، كما يُناق�س 

ا�ص������تخدامها لتعزيز الإ�ص������الح الق�صائي. وقد اأُعدت القائمة املرجعية ا�ص������تنادا اإىل م�صفوفة من 3 اأهداف يتعنّي 

حتقيقها )الن�زاهة املوؤ�ص�ص������ية وال�ص������تقالل وال�صفافية/امل�صاءلة( من خالل تقييم وحت�صني �صتة جمالت خمتلفة من 

عملي������ات العدال������ة، األ وهي: اختيار الق�ص������اة؛ واإدارة "احلياة الوظيفية" الق�ص������ائية؛ والإدارة الداخلية؛ واملوارد؛ 

والعمليات الق�صائية؛ واملهنة القانونية.

http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTINST/Resources/hammergrenJudicialPerf.pdf
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م�رشوع العدالة العاملي: الرقم القيا�صي ل�صيادة القانون

َو�صع م�رشوع العدالة العاملي رقما قيا�صيا لقيا�س مدى التزام بلدان خمتلفة حول العامل ب�صيادة القانون. ويوّفر الرقم 

القيا�صي معلومات مف�صلة ب�صاأن اأبعاد متنوعة لكي يت�صنى ملقرري ال�صيا�صات وغريهم من امل�صتخدمني تقييم مدى 

التزام دولة ما ب�صيادة القانون عمليا، وحتديد مواطن قوة دولة ما و�صعفها مقارنة ببلدان لها نف�س الو�صع، وتعقُّب 

التغيريات مع مرور الزمن. وقد �صمل الرقم القيا�صي 35 بلدا يف عام 2009. 

مت يف اأربعة جمالت عري�صة: ويتكون الرقم القيا�صي من 16 عامال و68 عامال فرعيا )موؤ�رشا(، نُظِّ

 م�صاءلة احلكومة وموظفيها طبقا للقانون؛

 قوانني وا�صحة وُمعلنة وم�صتقرة وُمن�صفة حلماية احلقوق الأ�صا�صية؛

 عملية مفتوحة وُمن�صفة وفّعالة لإ�صدار القوانني وتطبيقها واإنفاذها؛

 الو�صول اإىل العدالة.

وي�ص������تند الرقم القيا�صي اإىل م�صدرين للبيانات: )اأ( ا�ص������تطالع عام لراأي ال�صكان، جتريه �رشكات حملية ل�صتطالع 

الراأي با�صتخدام عّينة من 1000 جميب يف اأكرب ثالث مدن من كل بلد؛ )ب( ا�صتبيان للخرباء يتكون من اأ�صئلة يُجيب 

عليها ممار�صون واأكادمييون من البلد ممن لديهم خربة يف القانون املدين والتجاري والعدالة اجلنائية وقانون العمل 

وال�صحة العامة.  

http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/

مرك���ز الأمريكت���ن للدرا�ص���ات اخلا�ص���ة بالعدال���ة: دليل ب�ص���اأن تولي���د الإح�ص���اءات الق�ص���ائية للمنطقة 

وتوحيدها قيا�صيا

توّفر هذه الوثيقة منوذجا جلمع ومعاجلة ون�رش املوؤ�رشات والإح�صاءات عن العدالة يف اأمريكا الالتينية والكاريبي 

كما ت�ص������مح مبقارنة البيانات الإقليمية. ويت�صمن الدليل معايري تنظيمية موؤ�ص�صية جلمع املعلومات وم�رشد لتوحيد 

امل�صطلحات قيا�صيا على امل�صتوى الإقليمي )من اأجل مقارنة البيانات فيما بعد( وموا�صفات حمتوى البيانات التي 

يتعنّي جمعها ومنهجيات اجلمع واأدوات حتليل البيانات )املوؤ�رشات( وا�ص������رتاتيجيات ب�ص������اأن الإعالن عن املعلومات 

وال�صفافية بوجه عام.

http://www.cejamericas.org/portal/

9- ال�صتنتاجات والتو�صيات

كما نوق�س اأعاله، ت�ص������تند الطريقة التقليدية لتقييم اأداء املحاكم اأ�صا�ص������ا اإىل التحقق من م�رشوعية الإجراءات يف 

ا النهوج الإدارية اجلديدة  اآحاد الق�ص������ايا. ويف هذا الإطار، تعمل حمكمة ما جيِّدا اإذا اتبع������ت القواعد املقررة. اأمَّ

لتقييم الأداء فقد اأخذت باآلية خمتلفة جذريا لتقييم الأداء. وكما راأينا، فاإنَّ هذه النهوج ت�ص������تند اأ�صا�صا اإىل طرائق 

اإح�ص������ائية واقت�ص������ادية ومالية، ويُنظر اإىل التقييم باعتباره قيا�ص������ا للفجوة بني النتائج املقا�ص������ة والأهداف. وكما 

يتبنّي بو�ص������وح من احلالت التي در�صناها، يكون لالآثار مغزى على امل�صتوى التنظيمي )امليزانية، تخ�صي�س املوارد 

الب�رشية، وما اإىل ذلك( اأو على م�ص������توى ال�صيا�ص������ات )تنفيذ م�صاريع جديدة، وما اإىل ذلك(. وت�صتند عملية التحليل 

عة، ذات طبيعة كمية يف كثري من الأحيان، وبالتايل فاإنها ت�صتند اإىل معاجلة اإح�صائية اأو ريا�صية.  اإىل بيانات جممَّ

123 الف�صل ال�صاد�س- تقدير وتقييم املحاكم واأدائها 



وبالنظ������ر اإىل بُع������د النهوج الإدارية للتقييم عن النهوج التقليدية فال ينبغي للمرء اأن ينده�س اإذا ما واجه الق�ص������اة 

واملوظفون م�صاكل يف �صبيل فهم هذه النهوج اجلديدة وما توّفره من معلومات والقبول ب�صحتها. ولذلك فاإنَّ تقييم 

اأداء املحاكم ينطوي على حتد ع�ص������ري. ويف بع�س الأحيان، قد يثري ال�ص������طالع بتقييم اأداء املحاكم م�ص������اكل تتعلق 

ر ل�صتقالل الق�صاء، اأو قد يثري ال�صكوك ب�صاأن قدرة النظام على قيا�س التعقيد احلقيقي لعمليات  بالتقليل املت�صوَّ

 يتعنّي تقييم هذه امل�صاكل ح�صب كل حالة، ول يوجد ب�صاأنها تو�صيات 
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املحاكم. وكما تُبنّي الدرا�صات التجريبية،

وا�صحة و�صحيحة.

ويف هذا الإطار، وا�صتنادا اإىل التجارب الإيجابية املوثَّقة يف هذا الف�صل، يبدو من امل�صت�صوب التعامل مع البيانات 

الناجمة عن النظام الإداري باعتبارها "اأ�صا�ص������ا للمناق�ص������ة يف عملية تعاونية"، ل باعتبارها "حكما نهائيا". وهذا 

نهج معقول، اإذا و�ص������عنا يف العتبار اأي�ص������ا �ص������عوبة التف�ص������ري ال�ص������حيح ملعنى بيانات حمددة اأو جلميع البيانات 

التي جتمعها هذه النظم. ومتى جرى الت�ص������ليم ب�رشعية الطرائق الإدارية لتقييم اأداء املحاكم وفائدتها، �ص������ار من 

املنا�ص������ب افتتاح حمفل مُيكن فيه مناق�ص������ة نتائج تقييم الأداء. وما هو وا�ص������ح بالفعل هو اأنه ينبغي تقييم وحت�صني 

اأداء املحاك������م من منظورات متعددة، واأنَّ �رشعية املحاكم �صت�ص������تفيد من هذه التقييمات. ويوّفر هذا النهج اأي�ص������ا 

فر�ص������ا لتجنب خطر هيمنة قيمة ما )�صواء كانت ذات طبيعة اإدارية اأو قانونية( واإهمال قيم اأخرى يتعنّي حمايتها 

يف العملية الق�ص������ائية. وعالوة على ذلك، يجب التاأكيد على اأنه حتى واإن كان من املمكن تعلُّم الكثري من الوليات 

 الق�صائية الأخرى، فمن املهم اأن حتدد كل ولية ق�صائية بنف�صها اأهدافها والآليات املنا�صبة لتقييم الأداء مع اعتماد 

العمليات الت�صاركية.

 يتعنّي اأن تُفيد تقييمات الأداء يف حتقيق ر�صالة نظام العدالة.

  يتعنّي ت�ص������ميم تقييمات الأداء لكي تدعم ول تعرقل القيم الق�ص������ائية الرئي�ص������ية مثل ا�صتقالل الق�صاء 

وحياده.

 ينبغي حتديد الأهداف التنظيمية واملوؤ�ص�صية، وقيا�س الأداء الفعلي مقارنة بهذه الأهداف.

د موؤ�رشات الأداء على اأب�صط نحو ممكن، واجعل تعقيد نظام تقييم الأداء متنا�صبا مع قدرة املحاكم    حدِّ

)خربتها وتوافر مواردها املالية(.

 ينبغي اإن�صاء نظم تقييم الأداء وفق ا�صرتاتيجية تدريجية.

 ينبغي لالأهداف اأن تكون:

)اأ(  حمددة،

)ب(   وذات مغزى،

)ج(    وطموحة،

)د(    وواقعية،

)ه�(   وحمدودة زمنيا،

فة من خالل عملية ت�صاركية، )و(    ومعرَّ

)ز( وم�صتقلة عن الأحكام ال�صخ�صية،

)ح(   ومقبولة من املوظفني،

)ط(  ومدعومة بالتزام قوي من القيادة.
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 Fabri, M., Jean, J.-P., Langbroek, P., & Pauliat, H. (Eds.). (2005). L'administration de la justice en Europe et  )114(

.l'évaluation de sa qualité. Paris: Montchrestien



 ينبغي للموؤ�رشات اأن تكون:

)اأ(  قابلة للتطبيق،

)ب(   م�صتدامة يف الأجلني املتو�صط والبعيد،

)ج(    �صحيحة وموثوقة )كاأن تُناظر الأداء الذي ُتثله، على �صبيل املثال(،

)د(    متوازنة و�صاملة.

  حافظ على التوازن بني ثراء املوؤ�رشات ودقتها من ناحية وتعقيدها والتكاليف من ناحية اأخرى من اأجل 

�صمان ا�صتدامة تقييم الأداء يف الأجل البعيد.

 يتعنّي لدى و�صع املوؤ�رشات مراعاة البيانات املتاحة والبيانات التي مُيكن جمعها وتكلفة جمع البيانات.

 ينبغي للبيانات اأن تكون:

)اأ(  ملمو�صة؛

)ب(   قابلة للجمع بتكلفة معقولة؛

)ج(    قابلة للمقارنة بني املحاكم التي من نف�س النوع؛

)د(    قابلة للمقارنة مع مرور الزمن بالن�صبة لكل حمكمة؛

)ه�(    كّمية ونوعية على ال�صواء.

  يتعنّي دائما التحقق من نوعية البيانات كما ينبغي اعتماد قوامي�س البيانات من اأجل حت�ص������ني ات�ص������اق 

البيانات.

  حاول اأن تعقد �رشاكات مع موؤ�ص�ص������ات البحوث وامل�صت�ص������ارين من اأجل حت�ص������ني اخلربة املتاحة الالزمة 

لتقييم الأداء.

  رمبا توؤدي تكنولوجيات املعلومات والت�ص������ال واإدارة الق�ص������ايا املوؤتتة اإىل زيادة توافر البيانات وجمع 

البيانات، بيد اأنها لي�صت �رشطا م�صبقا لإقامة نظام لتقييم الأداء.

  ا�صتفد من البيانات التي �صبق للمحاكم جمعها.

مة من    ينبغي ال�ص������تماع اإىل �صوت املواطنني وم�صتخدمي املحاكم من اأجل حت�صني نوعية اخلدمات املقدَّ

املحاكم. 

  ينبغي اإجراء ا�صتق�صاءات مل�صتخدمي املحاكم بدعم من اجلهات املتخ�ص�صة. واإذا كان ذلك غري ممكن، 

مُيكن جمع الآراء بوا�صطة بطاقات ب�صيطة يُكملها م�صتخدمو املحاكم باأنف�صهم.

  اإنَّ تقييم الأداء لي�س هدفا يف حد ذاته ويتعنّي اأن تكون له اآثار على م�صتوى الفرد اأو املوؤ�ص�صة اأو اتخاذ 

القرار، من قبيل:

)اأ(  الإبالغ العام،

)ب(   حت�صني امل�صاءلة،

)ج(    حت�صني توجيه امل�صتخدمني،

)د(    حتديد املمار�صات اجليِّدة وت�صجيعها،

)ه�(   التعلّم املوؤ�ص�صي،

)و(    حتديد الحتياجات من التدريب،

)ز( مكافاأة الأداء املوؤ�ص�صي،

)ح(   مكافاأة الأداء الفردي،

تخ�صي�س املوارد، )ط(  

)ي(   التخطيط ال�صرتاتيجي،

)ك(  التناف�س على املوارد.
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  ينبغي للمفت�ص������يات الق�صائية وغريها من الهيئات الإ�رشافية مثل حماكم احل�صابات وخدمات املحاكم اأن 

ت�صارك بانتظام يف خمتلف جمالت تقييم الأداء.

 ينبغي اأن تكون للهيئات الإ�رشافية �صالحية اإ�صداء امل�صورة للمحاكم ب�صاأن كيفية حت�صني اأدائها. 

 اإنَّ تقييم اأداء العدالة هو �رشط م�صبق لأيِّ مبادرة لالإ�صالح الق�صائي.
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الف�سل ال�س�بع- مدون�ت قواعد ال�سلوك والآلي�ت الت�أديـبية

مة 1- مقدِّ

يرتبط دور الق�ض������اة على نحو ل ينف�ض������م مبجموعة من ال�ض������فات والقيم الأ�ضا�ض������ية ل�رشعية الوظيفة الق�ضائية 

نف�ض������ها. ومن اأبرز هذه ال�ضفات والقيم اأنَّ الق�ضاة ينبغي اأن يوؤدوا وظائفهم بن�زاهة وحياد وا�ضتقالل وكذلك دون 

اإبط������اء )من منطلق اأنَّ التاأخري يف اإقامة العدل هو كعدم اإقامته(. ويُتوقع من الق�ض������اة اأداء عملهم بكفاءة ومعاملة 

املتقا�ض������ني وال�ض������هود واملحامني بكيا�ض������ة واحرتام. ويُتوقع منهم عالوة على ذلك اأن يت�رشفوا بن�زاهة ولياقة على 

املن�ضة ويف حياتهم اخلا�ضة على ال�ضواء من اأجل بعث الطماأنينة والثقة يف املجتمع، واأن يتجنبوا بعناية اأيَّ �ضلوك 
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يَُحط من قدر وظيفتهم الرفيعة.

والن�ض������باط الق�ض������ائي موجود منذ عهد بعيد باأ�ض������كال خمتلفة. بيد اأنَّ زيادة الأهمية ال�ضيا�ض������ية والجتماعية 

والقت�ضادية للوظيفة الق�ضائية اأدت اإىل ظهور مبادرات، على امل�ضتوى الدويل وم�ضتوى الدول على ال�ضواء، تهدف 

اإىل الإعراب بالتف�ضيل عن الآثار ال�ضلوكية املحددة لهذه القيم وت�ضجيع تنفيذها الفعلي.
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  J.M. Shaman, S. Lubert and J.J. Alfini, Judicial Conduct and Ethics. Michie Law Publications, Charlottesville انظر
 )115(

.Virginia, 1995.pp.1-28

الإط�ر 52- املدون�ت الدولية: "مب�دئ ب�نغ�لور ب�س�أن ال�سلوك الق�س�ئي")اأ(

 وكان مكتب الأمم املتحدة املعني باملخّدرات واجلرمية قد عقد يف عام 2000، بالتعاون مع موؤ�ض�ضة ال�ضفافية الدولية، 

اأول اجتماع لروؤ�ضاء املحاكم وكبار الق�ضاة من ثماين دول اآ�ضيوية واأفريقية من اأجل النظر يف طرائق تدعيم املوؤ�ض�ضات 

والإجراءات الق�ض������ائية يف الدول امل�ض������اركة وغريها. ومن خالل �ضل�ضلة من الجتماعات التي ُعقدت منذ ذلك احلني، 

  وتعليق على مبادئ 
)د(

  ومدونة لقواعد �ضلوك موظفي املحاكم
)ج(

و�ض������ع الفريق مبادئ بانغالور ب�ضاأن ال�ضلوك الق�ضائي

بانغالور ب�ض������اأن ال�ضلوك الق�ض������ائي، وكذلك دليال تدريبيا ب�ضاأن الأخالقيات الق�ض������ائية. ومن الأدوات التي �ضتُتاح يف 

امل�ضتقبل اأداة للتعلّم الإلكرتوين ب�ضاأن الأخالقيات الق�ضائية ودليل تقني ب�ضاأن تدعيم الأخالقيات والقدرات الق�ضائية.

 وكانت مبادئ بانغالور قد ُو�ضعت يف البداية اعتمادا على 24 مدونة خمتلفة من مدونات قواعد ال�ضلوك الق�ضائي 
)ه�(

اإ�ض������افة اإىل ثماين وثائق اأعدت على امل�ض������توى الدويل، وذلك يف املقام الأول ب�ضاأن مفهوم ا�ضتقالل الق�ضاء. وفيما بعد، 

كانت الوثيقة مو�ضع م�ضاورات وا�ضعة �ضارك فيها روؤ�ضاء حماكم وق�ضاة كبار من اأكرث من 70 دولة ع�ضوا.

وقد �ضيغت مبادئ بانغالور حول �ضت قيم اأ�ضا�ضية: "ال�ضتقالل" و"احلياد" و"الن�زاهة" و"اللياقة" و"امل�ضاواة" و"املقدرة 

والجتهاد". ويرد اأي�ض������ا تعريف ق�ض������ري ملعنى كل من هذه القيم بالن�ضبة للق�ض������اء، وكذلك قائمة بال�ضلوك املتوقع من 

الق�ض������اة لدى تطبيق كل من القيم ال�ض������ت. ومبادئ بانغالور موجهة �رشاحة اإىل ال�ضلطات الق�ضائية الوطنية التي لي�س 

لديها حتى الآن مدونات لقواعد ال�ضلوك الق�ضائي، لكي تعتمدها وتُنفذها.

)و(
 وقد جرى تناول الآثار ال�ضلوكية ملا تت�ضمنه مبادئ بانغالور ر�ضميا من قيم و�ضلوك ق�ضائي متوقع يف تعليق م�ضتفي�س.

 وناق�س ق�ضاة مُيثلون دول عديدة وخرباء ن�س مبادئ بانغالور والتع�����ليق على ال�ض��واء يف منا�ضبات خمتلفة. ويف عهد 

)ب(
"مبادئ بانغالور ب�ضاأن ال�ضلوك الق�ضائي" هي اأكرث الوثائق �ضمولً و�ضهرة عن هذا املو�ضوع على امل�ضتوى الدويل.



 وكذلك 
)ز(

اأقرب، رعى مكتب الأمم املتحدة املعني باملخّدرات واجلرمية دليال تدريبيا ب�ص������اأن الأخالقيات الق�ص������ائية،

برناجما تدريبيا حا�صوبيا يجري اإعداده حاليا.

الإطار 52- )تابع(

2- مدونات قواعد ال�صلوك الق�صائي

اإنَّ مدونات قواعد ال�ص������لوك الق�ص������ائي )التي تُ�صمى اأحيانا "مبادئ" اأو "دليل"( على م�صتوى الدولة ظاهرة حديثة 

������لة وجود اإّل يف الوليات املتحدة.  اإىل حد ما. فقبل عام 1970، مل يكن ملدونات قواعد ال�ص������لوك الق�ص������ائي املُف�صَّ

وفيما بعد، ُو�صعت مدونات لقواعد ال�صلوك الق�صائي يف بع�س الدول الأع�صاء، ول �صيما تلك التي تاأخذ بالقانون 

العام. ولكن يف ال�صنوات الأخرية، اأ�صدرت دول اأع�صاء عديدة مدونات لقواعد ال�صلوك الق�صائي اأو تقوم باإعدادها 

ا عن طريق اعتماد مبادئ بانغالور اأو بال�ص������تلهام منها: الفلبني و�رشبيا والأردن واأفغان�صتان وبيالرو�س وبوليفيا  اإمَّ

وبلغاريا وبوركينا فا�ص������و واإنكلرتا وويلز واإكوادور واأملانيا واليونان وهنغاريا والعراق ولتفيا وليتوانيا وجزر مار�صال 

وموري�صيو�س واملك�صيك وناميبيا وهولندا ونيجرييا و�صلوفينيا واأوزبك�صتان وفن�زويال وعدة بلدان يف �رشق اأفريقيا.

ويف غالبية الدول الأع�ص������اء، اعتُمدت مدونات قواعد ال�صلوك الق�صائي بناء على مبادرات ومب�صاركة من اأع�صاء 

 
)118(

 ورومانيا.
)117(

 ونيجرييا،
)116(

بارزين يف ال�ص������لطة الق�ص������ائية، مبا يف ذلك، على �ص������بيل املثال، الوليات املتحدة،

 
)119(

وقد �صدرت مدونات لقواعد ال�صلوك الق�صائي اأي�صا ملوظفي املحاكم يف بلدان خمتلفة، مثل الوليات املتحدة

 و�رشبيا ورو�صيا.
)120(

ورمانيا

ويف بع�س الدول الأع�ص������اء، مُيكن اأن يوؤدي انتهاك املدونة اإىل عقوبات، مبا يف ذلك يف اإيطاليا والوليات املتحدة 

)على امل�صتوى الحتادي وم�صتوى الوليات على ال�صواء(. ويف دول اأع�صاء اأخرى، ل تُعترب مدونات قواعد ال�صلوك 

الق�صائي مبثابة جمموعة من القواعد الواجبة الإنفاذ، واإمنا كدليل مثايل لل�صلوك الق�صائي، على �صبيل املثال تلك 

املعتمدة يف كندا واأ�صرتاليا واإنكلرتا وويلز. ففي هذه البلدان تُعترب التعليمات املُلزمة املعطاة للق�صاة، حتى يف جمال 

)121(
ال�صلوك الق�صائي، متعار�صة مع قيمة ا�صتقالل الق�صاء.
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ُو�صعت القواعد الأوىل لالأخالقيات الق�صائية يف الوليات املتحدة جلنة من الق�صاة واملحامني برئا�صة رئي�س املحكمة العليا 
 )116(

يف الوليات املتحدة، و. ه�. تافت. 

اأع������د ن�������س مدون������ة قواعد �ص������لوك املوظف������ني الق�ص������ائيني يف نيجريي������ا القا�ص������ي م. ل. اأواي�������س، رئي�س ق�ص������اة نيجرييا، 
 )117(

ونُوق�������س الن�������س م������ن جان������ب جلنة م������ن كبار الق�ص������اة برئا�ص������ة رئي�س الق�ص������اة نف�ص������ه. وبع������د ذل������ك قُدم������ت الن�ص������خة النهائية اإىل 

 موؤت������ر الق�ص������اة النيجريي������ني ال������ذي اعتمده������ا. ولالط������الع على مدون������ة قواع������د ال�ص������لوك النيجريية للموظف������ني الق�ص������ائيني انظر

.http://www.nigeria-law.org/CodeOfConductForJudicialOfficers.htm
اعتمد املجل�س الأعلى للق�صاء مدونة القواعد الأخالقية الرومانية للق�صاة. 

 )118(

.http://www.uscourts.gov/RulesAndPolicies/CodesOfConduct.aspx )119(

."Romanian code of ethics for court clerks" مُيكن الطالع على هذه املدونة من خالل الإنرتنت عن طريق كتابة
 )120(

. www.cjc-ccm.gc.ca انظر ال�صفحتني 3 و4 من "املبادئ الأخالقية الكندية للق�صاة" املتاحة يف
 )121( 

 انظر اأي�صا مقدمة الدليل "Guide to Judicial Conduct of England and Wales" املتاح يف املوقع

.http://www.judiciary.gov.uk/Resources/JCO/Documents/guidance_guide_to_judicial_conduct_update_2008.pdf

.http://www.unodc.org/pdf/corruption/corruption_judicial_res_e.pdf )اأ(

ُو�ص������عت مدون������ة اأخرى تتجاوز حدود الولية الوطني������ة من اأجل بلدان اأمريكا الالتينية. ومُيكن الطالع على الن�ص������خة 
)ب( 

."Latin American code of judicial ethics" الإنكليزية من هذه الوثيقة من خالل الإنرتنت عن طريق كتابة العبارة

الجتماع الثالث للفريق الق�ص������ائي املعني بتدعيم ن�زاهة الق�ص������اء، كولومبو، كانون الثاين/يناير 2003. متاح يف املوقع 
)ج( 

. www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Third_Judicial_Group_report.pdf

الجتماع الرابع للفريق الق�ص������ائي املعني بتدعيم ن�زاهة الق�ص������اء، فيينا 27-28 ت�رشي������ن الأول/اأكتوبر 2005. متاح يف 
)د( 

. www.unodc.org/pdf/corruption/publication_jig4.pdf املوقع

وقدرت������ه، الق�ص������اء  ن�زاه������ة  بتدعي������م  املعن������ي  الق�ص������ائي  الفري������ق  عم������ل  ع������ن  املعلوم������ات  م������ن  ملزي������د 
 )ه�������( 

.http://www.unodc.org/pdf/corruption/publication_jig4.pdf 

.http://www.unodc.org/documents/corruption/publications_unodc_commentary-e.pdf )و(

.  http://www.unodc.org/documents/corruption/publications_unodc_judicial_training.pdf 
 
)ز(



ويف غالبية الدول الأع�صاء التي اعتمدت مدونة لقواعد ال�صلوك الق�صائي، تُعترب املدونة وثيقة حّية لأنَّ "م�صوؤوليات 

 وع������الوة على ذلك، تختلف 
الق�ص������اة وت�ص������ور اجلمهور للمعايري التي ينبغي لهم اللتزام بها تتغري با�ص������تمرار.")122(

مدونات قواعد ال�صلوك الق�صائي على ال�صواء فيما يتعلق بهيكلها الداخلي وفيما يتعلق بتطبيقها. ومُيكن تو�صيح اأهم 

الختالفات باخلطوط ال�صبابية التي تّيز بني البلدان التي تاأخذ بالقانون العام وتلك التي تاأخذ بالقانون املدين.

الإطار 53- مدونات قواعد ال�صلوك الق�صائي يف البلدان التي تاأخذ بالقانون العام 

يف البلدان التي تتبع التقاليد القانونية الأنكلو�صاك�ص������ونية، تكون هياكل مدونات قواعد ال�ص������لوك الق�صائي من نف�س 

النوع املو�صوف يف مبادئ بانغالور ب�صاأن ال�صلوك الق�صائي. فهي تن�س على جمموعة من املبادئ العامة لالأخالقيات 

الق�صائية )امل�صّماة "قواعد" عادة( التي ينبغي لها اأن تُلهم ال�صلوك الق�صائي اأي�صا فيما يتعلق ب�رشورة املحافظة على 

ثقة اجلمهور يف الق�ص������اء. وتو�صح هذه املبادئ )اأو القواعد( مب�صطلحات عامة الآثار املرتتبة على القيمة الأ�صا�صية 

لدور الق�ص������اء مثل: ال�ص������تقالل والن�زاهة واحلياد واملقدرة والجتهاد. ويلي هذه املبادئ قائمة بالقواعد املتعلقة مبا 

مُيكن اأو ل مُيكن للق�ص������اة عمله تطبيقا لهذه املبادئ، على ال�ص������واء على املن�ص������ة وبعيدا عنها، مع اإيالء انتباه خا�س 

لالأن�صطة اخلارجة عن نطاق الق�صاء وال�صيا�صية. وعلى الرغم من اأنَّ هذه القواعد ُملِزمة وقابلة لالإنفاذ، فال يُتوقع 

اأن يوؤدي كل جتاوز بال�رشورة اإىل فر�س عقوبة تاأدي�بية: اإذ يتعنّي اأخذ عوامل يف احل�ص������بان من قبيل خطورة التجاوز 

والتجاوزات التاأدي�بية ال�صابقة والآثار ال�صلبية التي تلحق ب�صورة العدالة، اإ�صافة اإىل جوانب اأخرى.

وكما هو احلال بالن�ص������بة جلميع البيانات املكتوبة، تخ�صع قواعد ال�صلوك لتف�صريات متفاوتة. وبغية التقليل اإىل اأدنى 

حد من نطاق التف�صريات غري ال�صليمة، تُعتمد اأداة اأو اأكرث من الأدوات التالية:

)اأ( يُلحق باملدونة ق�صم خا�س بامل�صطلحات من اأجل حتديد معاين التعبريات امل�صتخدمة يف قواعد ال�صلوك.

 )ب( يعق������ب كل جمموعة من القواعد يف املدونة تعليق يناق�س اآثارها ويوّفر اأمثلة لل�ص������لوك "الالئق" و"غري 

الالئق". ولي�س للتعليقات طبيعة اإلزامية، ول هي تهدف لذلك، واإمنا هي توّفر بب�ص������اطة توجيها ب�صاأن غر�س 

القواعد ومعناها وتطبيقها ال�صليم.

 )ج( يف العديد من الدول، يحق للق�ص������اة الذين ي�صاورهم �صك ب�صاأن معنى القواعد اأن يتوّجهوا بال�صوؤال اإىل 

جهة موثوق بها وموؤهلة واأن يتلقوا منها فتوى. وجتدر مالحظة اأنَّ �ص������كوكا قد ثارت ب�ص������اأن ما اإذا كان ينبغي 

اإ�ص������دار فتاوى على الإطالق، خا�صة عندما تكون اجلهة التي تُ�ص������در الفتوى خمولة اأي�صا ب�صلطات تاأدي�بية. 

وعلى وجه اخل�ص������و�س يف حالة كهذه، يُخ�صى اأن يوؤدي اإ�صدار الفتاوى اإىل اإلزام اجلهة نف�صها بنتيجة متعلقة 

ب�ص������لوك تاأدي��بي رمبا قد ل ترغب يف الأخذ بها يف تاريخ لحق عندما يُك�ص������ف النقاب عن جميع الوقائع ذات 

ال�ص������لة. وعلى الرغم من اأنَّ الفتاوى لي�ص������ت ُملزمة بطبيعتها، فاإنَّ بع�س هذه اجلهات تُ�ص������يف حتفظاً ت�صري 

������ح اأنَّ ال�صلطة املُ�صدرة للفتوى قد يكون لها راأي اآخر يف امل�صتقبل اإذا ما  فيه اإىل الطبيعة املوؤقتة للفتوى وتُو�صِّ

ُعر�صت وقائع اإ�صافية.

وتتعزز الآثار ال�صتباقية لهذه التدابري اأكرث من ذلك بف�صل كون طبيعة العديد من مدونات قواعد ال�صلوك الق�صائي 

 وقد 
)اأ(
)القيم واملبادئ والتعليقات والفتاوى( وحمتواها وتف�ص������رياته متاحة ب�ص������هولة بن�صو�صها الكاملة على الإنرتنت.

تكون �ص������هولة الو�ص������ول اإىل هذه املواد مفيدة اأي�ص������ا على ال�ص������واء للمواطنني وملن قد تكون لهم م�ص������لحة يف تعزيز 

الأخالقيات الق�صائية.
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اقتبا�������س م������ن مقدمة الدلي������ل "Guide to Judicial  Conduct of England and Wales"؛ الذي يرد عنوان موقعه ال�ص������بكي يف 
 )122(

احلا�صية ال�صابقة.

.http://www.justlawlinks.com/REFERENCE/cethics.htm )اأ(

http://www.justlawlinks.com/REFERENCE/cethics.htm


������ية اأو قابلة لالإنفاذ لقواعد ال�ص������لوك الق�ص������ائي، فاإنَّ هناك اأي�ص������ا  واإذا كانت هناك، من ناحية، بلدان لديها مدونات َح�صِّ

بلدان كثرية يجري فيها اإنفاذ الن�صباط الق�صائي دون وجود مدونة لقواعد ال�صلوك الق�صائي. وهذا هو احلال، على �صبيل 

املثال، يف غالبية البلدان التي تاأخذ بالقانون املدين، ح�ص������بما يت�صح من ا�صتق�صاء اأجرته موؤخرا ال�صبكة الأوروبية للمجال�س 

 ويف اأغلب هذه البلدان، تُتخذ القرارات التاأدي�بية اإىل 
)123(

الق�ص������ائية فيما يتعلق بال�ص������لوك الق�ص������ائي يف 17 بلدا اأوروبيا.

حد بعيد تطبيقا ملبادئ ُم�ص������اغة مب�ص������طلحات مبهمة اإىل حد ما )كما يف حالة النم�ص������ا وفرن�صا بلجيكا والدامنرك وفنلندا 

وال�صويد، وحتى عام 2006 اإيطاليا(. ويف بع�س البلدان، مثل اأملانيا، يُ�صار اإىل القوانني التي تُنظم ان�صباط موظفي احلكومة، 

مع ا�صتبعاد املعايري التي تتعار�س مع الدور الق�صائي )مثل تلك التي تق�صي باإطاعة تعليمات روؤ�صاء املكاتب(. ونتيجة لذلك، 

فاإنَّ معرفة ما هو غري لئق وي�ص������تحق اجلزاء يف هذه البلدان ل تُ�ص������تمد اإّل بتحليل جمموعة الأحكام التاأدي�بية ال�صابقة، وهو 

ما ل يُتاح ب�ص������هولة للجمهور ول حتى للباحثني. وقد تعر�س هذا النظام التاأدي�بي للنقد ل�ص������ببني خمتلفني اإىل حد كبري: )اأ( 

لأنَّ ال�صلطة التقديرية الوا�صعة للغاية املُ�صندة لل�صلطات التاأدي�بية مُيكن اأن تُ�صكل تهديدا لال�صتقالل، بقدر ما مُيكن اأن يُ�صاء 

ا�ص������تخدامها ملعاقبة الق�ص������اة على توجهاتهم الق�صائية؛ )ب(  ولأنَّ اإ�صناد �ص������لطة تقديرية وا�صعة للغاية لل�صلطات التاأدي�بية، 

املكون������ة يف كث������ري من الأحيان ح�رشيا اأو على نحو غالب من الق�ص������اة، مُيكن اأن يجعل النظ������ام التاأدي�بي غري فّعال، بقدر ما 

مُيكن لأع�ص������اء هذه ال�صلطات اأن يت�صاحموا للغاية لدى ا�صتخدام �ص������الحياتهم التاأدي�بية يف احلكم على ال�صلوك غري الالئق 

لزمالئهم من الق�ص������اة. بيد اأنه يتعنّي اإ�ص������افة اأنَّ مدونات لقواعد ال�صلوك الق�صائي �صدرت اأو هي يف طريقها لأن تُعتمد يف 

بلدان تاأخذ بالقانون املدين اأي�صا.

ويف حني اأنَّ اعتماد مدونات قواعد ال�ص������لوك الق�صائي ما زال حمدودا يف البلدان التي تاأخذ بالقانون املدين، فاإنَّ 

ن�ص������ق تلك التي اعتُمدت وكذلك تلك التي يجري اإعدادها يختلف من الناحية الهيكلية عنه يف البلدان التي تاأخذ 

بالقانون العام فيما يتعلق بتنظيم ال�ص������لوك الق�ص������ائي على املن�صة وبعيدا عنها. فلي�صت هناك تعليقات ول قوائم 

بامل�ص������طلحات، كذلك ل ت�صدر فتاوى. وقائمة املخالفات التاأدي�بية لها نف�س هيكل قانون العقوبات. وقد اعتَمدت 

 ويف بع�س 
)124(

مدونة قواعد ال�ص������لوك الق�ص������ائي ال�ص������ينية التي تت�ص������من 50 حكما تاأدي�بيا هيكال مماثال اأي�صا.

البل������دان، مثل اإيطالي������ا، يُن�ّس على اأن يكون الإجراء املّتبع يف الإجراءات التاأدي�بية هو نف�ص������ه املّتبع يف الإجراءات 

اجلنائية "بقدر انطباقه".

 الإطار 54-  اجتاهات اعتماد مدونات قواعد ال�صلوك الق�صائي يف البلدان 

التي تاأخذ بالقانون املدين

اأ�ص������درت بع�س البلدان التي تاأخذ بالقانون املدين مدونات لقواعد ال�ص������لوك الق�ص������ائي، اأو ه������ي تقوم باإعداد هذه 

املدونات. وقد اأدرجت اإ�صبانيا يف قانون الق�صاء قائمة ت�صم 39 خمالفة تاأدي�بية ُم�صّنفة حتت ثالثة عناوين )خطرية 

جداً وخطرية وغري خطرية(؛ ولدى رومانيا مدونة ت�ص������م 33 قاعدة اأ�صا�ص������ية؛ وتقوم فرن�ص������ا وهولندا بو�ص������ع مدونة 

قواعد مف�ص������لة وقابلة لالإنفاذ لل�ص������لوك الق�ص������ائي؛ واأ�ص������درت اإيطاليا قانونا يف عام 2006 ل يت�صمن فقط قائمة 

مف�ص������لة باملخالفات التاأدي�بية التي تُرتكب على املن�ص������ة وبعيدا عنها واإمنا ي�صري اأي�صا اإىل نوع العقوبات التي تُفر�س 

بالن�ص������بة لكل من هذه املخالفات. ويف بولندا واجلمهورية ال�ص������لوفاكية وهنغاريا، اأُعدت قواعد لل�صلوك الق�صائي من 

جانب الحتاد الوطني للق�ص������اة و/اأو اعتُمدت من جانب املجال�س الق�ص������ائية الوطنية املناظرة. وعلى الرغم من اأنَّ 

هذه القواعد غري ُملِزمة قانونا، فاإنها توؤثر بال �ص������ك يف القرارات التاأدي�بية، كما اأنها على اأيِّ حال تدل بو�ص������وح على 

اأنَّ الجتاه نحو اعتماد جمموعة من القواعد لتنظيم ال�صلوك الق�صائي كعن�رش اأ�صا�صي يف عمل النظام الق�صائي اآخذ 

يف النت�صار يف عدد متزايد من البلدان التي تاأخذ بالقانون املدين.
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ويف غالبية الدول الأع�ص������اء، اعتُمدت مدونات قواعد ال�ص������لوك الق�ص������ائي عقب مبادرات من اأع�صاء بارزين يف 

 
)126(

 ورومانيا
)125(

ال�ص������لطة الق�ص������ائية ومب�ص������اركة منهم، مثلما هو احلال، على �ص������بيل املثال، يف الوليات املتحدة

 ويف بع�س الدول الأع�صاء، �صهد اإعداد مدونات قواعد ال�صلوك �صواء للق�صاة اأو لكتبة املحاكم 
)127(

واإنكلرتا وويلز.

م�صاركة وا�صعة من اأ�صحاب امل�صلحة يف نظام العدالة، على �صبيل املثال، يف نيجرييا ورومانيا و�رشبيا. وكان الهدف 

من امل�صاركة هو على وجه التحديد ال�صعي اإىل حتقيق هدفني رئي�صيني: من ناحية، �صمان اأن جُت�صد املدونة املعايري 

واملحتوى والتحديات الأخالقية التي تت�ص������م بها البيئة؛ ومن ناحية اأخرى، حتقيق امتثال اأف�صل للمدونة من خالل 

اإجراء م�صاورات وا�صعة مع اأ�صحاب امل�صلحة. 

الإطار 55- اإعداد مدونة قواعد ال�صلوك الق�صائي يف نيجرييا

يف عام 1995، طلب موؤتر الق�صاة النيجرييني اإعداد مدونة قواعد مكتوبة لل�صلوك الق�صائي. وعنيَّ رئي�س 

املحكمة العليا جلنة �ص������ياغة مكونة من كبار الق�ص������اة. وقد نوق�صت ن�صخة من م�رشوع املدونة التي اأعدتها 

اللجنة من جانب جمل�س برئا�صة رئي�س ق�صاة نيجرييا وع�صوية جميع روؤ�صاء املحاكم يف وليات البلد ال�صت 

والثالثني. وفيما بعد، ُوزعت الوثيقة على الق�صاة من جميع م�صتويات اجلهاز الق�صائي التما�صا لتعليقاتهم 

ا املالحظات التي ُح�ص������ل عليها، فقد خ�صعت من جديد ملداولت جمل�س روؤ�صاء املحاكم.  ومالحظاتهم. اأمَّ

وُقدمت ن�ص������خة املدونة املنقحة ملزيد من الدرا�ص������ة اإىل موؤتر ق�ص������اة املحاكم البتدائية النيجرييني الذي 

يُعقد كل �ص������نتني واإىل موؤتر املحاكم العليا النيجريية الذي اعتمد يف نهاية املطاف "مدونة قواعد ال�صلوك 

)اأ(
للموظفني الق�صائيني يف جمهورية نيجرييا الحتادية" ر�صميا يف عام 1997.

الإطار 56- اإعداد مدونة القواعد الأخالقية الرومانية لكتبة املحاكم

اتُخ������ذت مب������ادرة اإعداد مدونة قواعد اأخالقية لكتبة املحاكم من جانب املدر�ص������ة الوطنية للكتبة بالتعاون مع مبادرة 

رابطة املحامني الأمريكية القانونية لو�ص������ط اأوروبا واملنطقة الأوروبية الآ�ص������يوية. وبغية �ص������مان امل�صداقية والتما�س 

وجهات نظر جميع الأطراف الفاعلة الرئي�ص������ية يف املجال الق�ص������ائي، �صّمت جلنة ال�ص������ياغة ممثلني لوزارة العدل 

وقيادات املدر�ص������ة الوطنية للكتبة واحتاد الكتبة وممثلني ملحكمة ا�ص������تئناف بوخار�ص������ت ورابطة حمامي بوخار�ص������ت 

والوكال������ة الوطنية ملوظفي احلكومة ومكت������ب املدعي العام باملحكمة العليا للنق�س وممثل������ني ملبادرة رابطة املحامني 

الأمريكية القانونية لو�صط اأوروبا واملنطقة الأوروبية الآ�صيوية. وقد نُ�رش م�رشوع املدونة على املوقع ال�صبكي للمدر�صة 

الوطنية للكتبة واأُر�ص������ل اإىل وزارة العدل واملعهد الوطني للق�صاة ووكالت عامة اأخرى. وقام املجل�س الأعلى للق�صاء، 

املُكلف باملوافقة النهائية على املدونة، بت�ص������كيل فريق عامل و�ص������ع يف ح�ص������بانه القرتاحات املتلقاة واعتمد يف نهاية 

املطاف "مدونة القواعد الأخالقية لكتبة املحاكم" يف ني�صان/اأبريل 2005. 
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و�صعت القواعد الأوىل لالأخالقيات الق�صائية يف الوليات املتحدة جلنة من الق�صاة واملحامني برئا�صة رئي�س املحكمة العليا 
 )125(

يف الوليات املتحدة، و. ه�. تافت.

اعتمد املجل�س الأعلى للق�صاء مدونة القواعد الأخالقية الرومانية للق�صاة.
 )126(

.http://www.judiciary.gov.uk/publications-and-reports/guidance/guide-to-judicial-conduct  )127(

اأُتيح������ت املعلوم������ات املتعلق������ة باإع������داد مدون������ة قواع������د ال�ص������لوك للموظف������ني الق�ص������ائيني يف نيجريي������ا )املوج������زة 
)اأ( 

 هن������ا( م������ن جان������ب رئي�������س املحكم������ة العلي������ا يف نيجريي������ا، القا�ص������ي م. ل. اأواي�������س. ولالط������الع عل������ى ن�������س املدون������ة، انظ������ر

.http://www.nigeria-law.org/CodeOfConductForJudicialOfficers.htm

لالطالع على مزيد من التفا�ص������يل الأكرث دقة ب�ص������اأن الإجراءات املعتمدة من اأجل اإعداد املدونة واملوافقة عليها، انظر 
)اأ( 

.http://www.abanet.org/rol/publications/romania_clerks_ethics_06.2005.pdf



3- الآليات التاأدي�بية والعقوبات

يف بع�س البلدان، تتمثل العقوبات الوحيدة ل�ص������وء ال�ص������لوك الق�ص������ائي يف ف�صل الق�ص������اة من وظائفهم. وهذا هو 

احلال، على �ص������بيل املثال، يف كندا واأ�صرتاليا. ويحق للمجل�س الق�صائي الكندي )املكون من ق�صاة فقط( اأن يُحقق 

مة �ص������د الق�صاة الحتاديني. واإذا وجد اأدلة على �صوء �صلوك  يف ال�ص������كاوى وادعاءات �صوء ال�صلوك الق�صائي املقدَّ

خطري جاز له اأن يو�ص������ي وزير العدل بف�ص������ل القا�ص������ي. ويتعنّي على الوزير بدوره اأن يح�صل على موافقة جمل�صي 

العموم وال�ص������يوخ. واأي�صا يف اأ�صرتاليا، لي�س ل�ص������وء ال�صلوك الق�صائي من جزاء اإّل ف�صل القا�صي، والإجراء مماثل 

ملا هو معتمد يف كندا.

وحتى الن�ص������ف الثاين من القرن املا�ص������ي، كانت الوليات املتحدة تتبع نهج "الكل اأو ل �ص������يء" هذا، وهو ل يالئم 

�ص������وى التعامل مع حالت �صوء ال�صلوك البالغ فقط. وكان من املمكن ف�صل الق�صاة الحتاديني عن طريق املقا�صاة 

ا ق�ص������اة  اجلنائي������ة )يقوم جمل�س النواب بتوجيه التهامات الر�ص������مية ومن ثم يتوىل جمل�س ال�ص������يوخ املحاكمة(. اأمَّ

الوليات فكان من املمكن ف�ص������لهم بوا�ص������طة املقا�صاة اجلنائية و/اأو بوا�ص������طة اإجراءات العزل اأو التوجيه املت�صمة 

بنف�س الدرجة من التعقيد. وما زالت هذه اجلزاءات قائمة، ولكن اعتبارا من ال�ص������تينيات من القرن املا�صي جرى 

اإنفاذ مدونات قواعد ال�صلوك الق�صائي تدريجيا يف الوليات اخلم�صني جميعها وكذلك على امل�صتوى الحتادي. 

الإطار 57- املبادرة والإجراءات والعقوبات التاأدي�بية يف الوليات املتحدة 

)اأ( على م�ص������توى الوليات، تُعتمد مدونات لقواعد ال�ص������لوك الق�ص������ائي، م�صابهة بع�ص������ها لبع�س، وتُطبق من قبل 

منظمات معنية بال�ص������لوك الق�صائي مكونة بالكامل من ق�صاة وحمامني ومواطنني خا�صني من ذوي ال�صمعة احل�صنة، 

 ويحق للمنظمات املعنية بال�صلوك الق�صائي هذه اأن ت�صطلع بالتحقيقات 
)اأ(
وذلك بن�ص������ب تختلف من ولية اإىل اأخرى.

لدى تلقيها �ص������كاوى من املواطنني، اأو حتى من تلقاء نف�صها. وتتبع املنظمات املعنية بال�صلوك الق�صائي اإجراءات �صبه 

قانونية ومُيكنها، ح�ص������ب الولية، فر�س عقوبات متنوعة ل�ص������وء ال�صلوك الق�صائي اأو تو�صية هيئة اأعلى بفر�صها مثل 

التوبيخ اأو التنبيه اأو النقد اأو الغرامة اأو الإيقاف اأو الإحالة الق�رشية اإىل التقاعد اأو الف�صل. ومُيكن دائما الطعن يف 

القرارات التاأدي�بية للمنظمات املعنية بال�صلوك الق�صائي اأمام حمكمة اأعلى يف الولية. ويف وليات خمتلفة، تُن�رش على 

املالأ الأن�ص������طة التاأدي�بية للمنظمات املعنية بال�صلوك الق�صائي يف مراحل خمتلفة من الإجراءات التاأدي�بية )اأثناء �صري 

التحقيقات اأو عند توجيه التهامات اأو عند فر�س العقوبات(.

)ب( على امل�ص������توى الحتادي، ما زالت املقا�ص������اة اجلنائية هي ال�ص������بيل الوحيد املتاح لف�ص������ل الق�صاة. ومنذ عام 

1980، ي�صمح قانون احتادي، هو قانون ال�صلوك والعجز الق�صائي، لأيِّ مواطن بتقدمي �صكوى اإىل حمكمة ال�صتئناف 

عي فيها اأنَّ قا�صيا احتاديا ميار�س �صلوكا ي�رّش بالعمل ال�صليم للعدالة )مبا يف ذلك حالت العجز العقلي  املخت�صة يدَّ

اأو البدين(. وي�صتعر�س رئي�س ق�صاة املحكمة املخت�صة ال�صكوى ويقوم بحفظها اأو، اإذا وجد �صببا كافيا، يعنيِّ جلنة من 

ا اأن يحفظ ال�صكوى اأو  الق�ص������اة للتحقيق يف احلالة واإعداد تقرير للمجل�س الق�ص������ائي للمحكمة الذي مُيكنه بدوره اإمَّ

يقوم باإ�صدار حكم ب�صاأن احلالة اأو حتى فر�س عقوبات مثل نقد القا�صي اأو توبيخه بوا�صطة ر�صالة خا�صة اأو بوا�صطة 

اإعالن عام. ويف حالة �صوء ال�صلوك اخلطري للغاية، يجور للمجل�س الق�صائي اأن يطلب اإىل املوؤتر الق�صائي للوليات 

املتحدة )الذي يراأ�صه رئي�س ق�صاة املحكمة العليا وي�صم ق�صاة ميثلون جميع الدوائر الق�صائية( اأن يحيل احلالة اإىل 

جمل�س النواب لإمكانية املقا�صاة اجلنائية. ويجوز لل�صاكني اأو للق�صاة املت�رشرين من اإجراءات املجل�س اأن يلتم�صوا من 

املوؤتر الق�صائي للوليات املتحدة مراجعتها.

وجتدر مالحظة ما يلي:

  عند جميع م�ص������تويات الإجراءات التاأدي�بية )اأو املتعلقة بالعجز(، ل يقوم بتقييم ال�ص������كوى والف�صل فيها، 

با�ص������تثناء فيما يتعلق باملقا�ص������اة اجلنائية، اإّل الق�صاة )رئي�س ق�ص������اة حماكم ال�صتئناف وجلان التحقيق 

واملجال�س الق�صائية ملحاكم ال�صتئناف واملوؤتر الق�صائي للوليات املتحدة(.
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 يتعنّي اإبقاء ال�صاكي على علم بالإجراءات التاأدي�بية ونتيجتها، كما يحق له اأن يلتم�س املراجعة.

  يف عام 2004، عنّي رئي�س ق�صاة املحكمة العليا يف الوليات املتحدة جلنة لتقييم فعالية النظام التاأدي�بي. 

وقد ا�صتعر�ص������ت اللجنة ال�صكاوى التي ُحفظت واأجرت مقابالت �صخ�صية عديدة. ورغم ر�صا اللجنة عن 

نتائج التحقيق، فقد اأ�ص������درت يف عام 2006 عّدة تو�ص������يات.181 وكان من هذه التو�ص������يات، اأنه ينبغي 

للمحاكم املحلية اأن تروِّج على نحو اأف�صل بني املواطنني حلقهم يف التقدم ب�صكاوى وطريقة القيام بذلك، 

واأنه ينبغي اإعداد برامج توجيه خا�صة للق�صاة املعيَّنني حديثا من اأجل تاليف حفظ ال�صكاوى دون مربر.

و�ص������واء على م�ص������توى الولية اأو على امل�صتوى الحتادي، يتعنّي حفظ ال�ص������كاوى املتعلقة بال�صلوك الق�صائي اإذا كانت 

تت�صل على نحو مبا�رش بالأ�صباب اجلوهرية للقرارات الق�صائية اأو الإجرائية.

الإطار 58- املبادرة والإجراءات والعقوبات التاأدي�بية يف البلدان التي تاأخذ بالقانون املدين

هن������اك اأوجه تفاوت كبرية، يف البل������دان التي تاأخذ بالقانون املدين، فيما يتعلق باملبادرة التاأدي�بية وتكوين ال�ص������لطات 

امل�صوؤولة على التاأديب والعقوبات التاأدي�بية. وفيما يلي بع�س من اأهم اأوجه التفاوت:

)اأ( يف بع�س البلدان، ت�ص������طلع باملبادرة التاأدي�بية وزارة العدل التي تتقا�ص������م هذه ال�صالحيات مع �صلطات 

اأخرى: يف اإيطاليا مع املدعي العام ملحكمة النق�س ويف فرن�صا مع روؤ�صاء حماكم ال�صتئناف. ويف النم�صا، يِحق 

لنف�س ال�صلطة اجلماعية اأن ت�صتهل الإجراءات التاأدي�بية واأن جُتري التحقيقات واأن حُتاِكم )بيد اأنَّ من يجرون 

التحقيقات ل ي�صاركون يف فريق  املحاكمة(.

)ب( يف بع�س البلدان، تُ�ص������نَد ال�ص������الحيات التاأدي�بية ح�رشا ل�صلطات جماعية تعمل على امل�صتوى الوطني 

)يف اإيطاليا، على �ص������بيل املثال، يرتّكز امل�ص������توى الأول للق�صاء التاأدي�بي يف يد املجل�س الأعلى للق�صاء، يف حني 

يُ�ص������ند امل�صتوى ال�ص������تئنايف ملحكمة النق�س(. ويف بلدان اأخرى، مثل اأملانيا والنم�صا، تتوىل التعامل مع امل�صتوى 

الأول للق�صاء التاأدي�بي هيئات تعمل على م�صتوى خمتلف حماكم ال�صتئناف.

)ج( يف بع�س البلدان، تتكون الأفرقة ح�رشا من الق�ص������اة )على �صبيل املثال، يف النم�صا واأملانيا(. ويف بلدان 

اأخرى، ت�ص������م اأفرقة املحاكمة اأغلبية من الق�ص������اة واأقلية من الأع�ص������اء "غري املتخ�ص�ص������ني" )مثل املحامني 

واأ�ص������اتذة القانون وغريهم( كما يف اإيطاليا وفرن�ص������ا. ولكن ل يُ�صنَد امل�ص������توى التاأدي�بي ال�صتئنايف اإّل لهيئات 

مكونة من الق�صاة فقط. وجتدر مالحظة اأنَّ اأفرقة املحاكمة على امل�صتوى الأول للق�صاء التاأدي�بي يف اإيطاليا 

وفرن�ص������ا ت�ص������م اأي�صا اأع�صاء من النيابة العامة، وذلك بالنظر اإىل اأنَّ الق�ص������اة واأع�صاء النيابة العامة ينتمون 

اإىل نف�������س ال�ص������لك )اأي اأنهم يعيَّنون معا وميكنه������م النتقال من اإحدى الوظيفت������ني اإىل الأخرى خالل حياتهم 

الوظيفية(. ومدونة قواعد ال�صلوك والإجراءات التاأدي�بية واأفرقة املحاكمة يف اإيطاليا هي نف�صها على ال�صواء 

بالن�صبة للق�صاة واأع�صاء النيابة العامة. ويف بع�س البلدان، مثل فرن�صا واأملانيا وبلجيكا، يحق لروؤ�صاء املحاكم 

معاقبة ق�صاة حماكمهم مبا�رشة بعقوبات ب�صيطة مثل التنبيه.

)د( يف اأغل������ب البلدان التي تاأخذ بالقانون املدين، تتفاوت العقوب������ات التاأدي�بية من حيث اأنواعها وعددها. 

�س اأو دون معا�س تقاعدي(. وبع�س  وهي ترتاوح بني التنبيه والف�صل )يف بع�س احلالت مبعا�س تقاعدي خمفَّ

العقوبات لها طابع مايل، مثل خف�س املرتب )كما يف اأملانيا والنم�ص������ا وفرن�ص������ا وبلجيكا وهنغاريا واجلمهورية 

ال�ص������لوفاكية( اأو الغرامات )كما يف اأملانيا واإ�ص������بانيا والدامنرك(. ولبع�س العقوب������ات الأخرى اآثار مالية مثل 
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خف�س الرتبة الوظيفية )على �صبيل املثال، يف فرن�صا( اأو الأقدمية يف اخلدمة )على �صبيل املثال، يف اإيطاليا(. 

ويف غالبية البلدان، ت�صمل العقوبات التاأدي�بية اأي�صا النقل اإىل حمكمة اأخرى. ويف جميع البلدان، مُيكن اإيقاف 

الق�صاة عن عملهم اإذا ما اتُِهموا ب�صوء �صلوك تاأدي�بي خطري للغاية اأو خمالفات جنائية.

)ه�(  وكما يف حالة البلدان التي تاأخذ بالقانون العام، ُتنح �ص������مانات للقا�ص������ي امل�ص������تبه يف �صوء �صلوكه اأو 

املُعاَق������ب على ذلك. فمنذ بداية الإجراءات التاأدي�بية، يحق للقا�ص������ي اأن يُ������ديل باأقواله، كما يحق له اأن يتلقى 

امل�صاعدة من حمام ) يف الواقع، قا�س اآخر دون ا�صتثناء تقريبا( يف جميع مراحل الإجراءات التاأدي�بية. وعالوة 

ا من خالل اإجراء  على ذلك، يحق للقا�ص������ي الذي يُحكم عليه ب�صبب �صوء ال�صلوك اأن يطلب مراجعة احلكم اإمَّ

اإداري اأو قانوين اأو كليهما )على �صبيل املثال، يف اأملانيا(.

)و(  يف البل������دان التي تاأخذ بالقانون املدين، يكون دور املواطنني يف الإجراءات التاأدي�بية حمدودا جداً. ويف 

اأغلب البلدان، ل يوجد اإجراء ر�ص������مي مُيكن للمواطنني مبقت�ص������اه قيد �صكوى. وبطبيعة احلال مُيكنهم اإر�صال 

�ص������كواهم من �صوء ال�صلوك الق�ص������ائي اإىل ال�صلطات امل�صوؤولة عن ا�ص������تهالل الإجراءات التاأدي�بية، ولكنهم يف 

العادة ل يحق لهم حتى جمرد معرفة نتيجة �صكواهم. وعلى اأيِّ حال، ل مُيكنهم اأن يكونوا طرفا يف الإجراءات 

)اأ(
التاأدي�بية، وهو اأمر ممكن يف بع�س البلدان التي تاأخذ بالقانون العام.

4- ال�صتنتاجات والتو�صيات

  ينبغي اّتباع نهج ت�ص������اركي لدى اإعداد مدونات قواعد ال�ص������لوك، مع مراعاة اأنه يتعنّي ملبادئ ال�ص������لوك 

د املعايري واملحتوى والتحديات الأخالقية التي تت�صم بها البيئة. وهناك ارتباط وثيق  الأخالقي اأن جُت�صِّ

بني المتثال للمدونة وال�صعور مبلكيتها، وبالتايل فكلما زاد ال�صعور مبلكية املدونة من خالل الت�صاور زاد 

كذلك احتمال المتثال لها.

  ينبغي للنهج الت�صاركي يف اإعداد مدونات قواعد ال�صلوك اأن يت�صمن اأي�صا اأ�صحاب امل�صلحة اخلارجيني 

������َد املب������ادُئ الأخالقية "منظ������وَر الزبائن" )مثل رابطات املحامني والأو�ص������اط  من اأجل �ص������مان اأن جُت�صِّ

الأكادميية واملجتمع املدين ذي ال�صلة وال�رشطة ورابطات الأعمال(.

  مُيكن اأن يُ�ص������تمد التوجيه الأويل ملحتويات مدونات قواعد ال�ص������لوك اأ�صا�ص������ا من مبادئ بانغالور ب�صاأن 

ال�صلوك الق�صائي وكذلك من املعايري الإقليمية املماثلة.

  ينبغي اعتبار املدونة وثيقة حّية وا�صتعرا�صها من اآن لآخر يف �صوء التحديات الأخالقية النا�صئة ومدى 

فعالية املدونات يف الت�صدي لهذه التحديات.

 ينبغي اإن�صاء نظام لن�رش املدونة و�صمان ح�صول جميع املوظفني الق�صائيني على ن�صخة منها.

 ينبغي اإن�صاء برنامج لالأخالقيات املهنية للجهاز الق�صائي. 

 ينبغي اإن�صاء وظيفة ا�صت�صارية مُيكن للق�صاة احل�صول من خاللها على توجيه �صلوكي عملي.

 ينبغي اإعالم م�صتخدمي املحاكم عموما باملبادئ. 

ن كلُّ من ي�ص������عر اأنَّ قا�ص������يا مل ميتثل يف    ينبغي اإقامة نظام لتلقي اآراء اجلمهور من اأجل �ص������مان اأن يتمكَّ

�ص������لوكه للمتطلبات من تقدمي �صكواه ب�ص������هولة اإىل ال�صلطة املخت�ص������ة. وعالوة على ذلك، ينبغي �صمان 

اإحاطة ال�صاكني علما بالنتيجة النهائية ل�صكواهم. 

الإطار 58- )تابع(
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بيد اأنَّ ا�ص������الحا حديثا للد�صتور الفرن�صي ين�س على اأن ي�ص������مح القانون للمواطنني بتوجيه �صكواهم اإىل املجل�س الأعلى 
)اأ( 

للقا�صاء والإحاطة علما بقرارات املجل�س )املادة 34 من القانون الد�صتوري رقم 724-2008(.
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(http://www.asianlii.org) ومعه������د الكومنول������ث للمعلوم������ات القانوني������ة (http://www.commonlii.org) وامل�ضدر 
القرب�ض������ي للمعلومات القانوني������ة (http://www.cylaw.org/index-en.html) واملعهد الفرن�ض������ي للمعلومات القانونية 

(http://www.droit.org) وال�ضبك������ة العاملي������ة للمعلوم������ات القانوني������ة (http://www.glin.gov) واملب������ادرة الإيرلندية 
 Juristisches Internetprojekt وم�������روع   (http://www.ucc.ie/law/irlii/index.php) القانوني������ة  للمعلوم������ات 

 JuriBurkina (http://www.juriburkina.org) ومرك������ز   Saarbrücken (http://www.jura.uni-saarland.de) 
 (http://www.kenyalaw.org) وتقاري������ر كينيا القانونية JuriNiger (http://juriniger.lexum.umontreal.ca) ومركز

وم�������رف بيانات القانون وال�ضواب������ق الق�ضائية يف الفلب������ني (http://www.lawphil.net) ومعهد نيوزيلندا للمعلومات 

القانوني������ة (http://www.nzlii.org) ومعهد اأفريقيا اجلنوبية للمعلومات القانوني������ة (http://www.saflii.org) وجلنة 

. (http://www.ulii.org) ومعهد اأوغندا للمعلومات القانونية (http://lawreform.go.th) اإ�ضالح القانون التايلندية

www.ifes.org/~media/Files/Publications/White%20PaperReport/2004/22/WhitePaper_2_FINAL.pdf
http://www.juriburkina.org
http://www.kenyalaw.org
http://juriniger.lexum.umontreal.ca
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American Judicature Society, 
www.ajs.org/ethics/eth_jud_conduct.asp

Association of Canadian Court Administrators, 
www.acca-aajc.ca

Australia national audit office: 
www.anao.gov.au/

Criminal Justice Assessment Toolkit Homepage 
www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html?ref=menuside

Dutch Judicial Council Homepage 
www.rechtspraak.nl/

Dutch Ministry of justice, English homepage: 
http://english.justitie.nl/

England and Wales, Her Majesty’s Inspectorate of Court Administration (HMICA) 
www.hmica.gov.uk/ 

England and Wales, National audit office 
www.nao.org.uk 

European Union of Rechtspfleger, 
www.rechtspfleger.org 

Federal Court Clerks Association, 
www.fcca.ws

Federal Probation and Pretrial Officers Association, 
www.fppoa.org.

International Association for Court Administration, 
www.iaca.ws

وزارة العدل الأردنية، �صفحة ال�صتقبال ملديرية التفتي�س الق�صائي

http://eng.moj.gov.jo/JudicialInspection/Briefing/tabid/76/Default.aspx

Judicial Training Institute, 
www.jtighana.org/ 

Justice Studies Center of the Americas 
www.cejamericas.org/portal/index.php/en

Judiciary of England and Wales,  
www.judiciary.gov.uk/publications-and-reports/guidance/guide-to-judicial-conduct

Law and Research, 
www.justlawlinks.com/REFERENCE/cethics.htm.

National Judicial College of Australia, 
http://njca.anu.edu.au/ 

National Judiciary Council of Nigeria, 
www.njc.gov.ng/index.php

National Center for State Courts, Courtools homepage 
www.ncsconline.org/d_research/CourTools/ctTemplates.htm 

Practical Guide: Court and Case Flow Management for South African Lower Courts, 
www.justiceforum.co.za/practical_guide.pdf

Quality Project of the Courts in the Jurisdiction of the Court of Appeal of Rovaniemi, Finland, Homepage 
www.oikeus.fi/27670.htm
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Strengthening Judicial Integrity and Capacity, Nigeria 
www.unodc.org/pdf/crime/corruption/nigeria/Progress_Report_2.pdf

Supreme Court of the United States, 
www.supremecourtus.gov/publicinfo/breyercommitteereport.pdf

The Australasian Institute of Judicial Administration, 
www.aija.org.au/conferences-and-seminars/past-aija-programmes.html

The Australasian Legal Information Institute, 
www.austlii.edu.au/catalog/215.html 

The Institute of Judicial Training and Research of the Uttar Pradesh Government, 
http://ijtr.nic.in/about_us.htm 

املعهد الق�صائي الأردين

http://images.jordan.gov.jo/wps/wcm/connect/gov/eGov/Government+Ministries+_+Entities/
Judicial+Institute+of+Jordan/

The National Center for State Courts, 
www.ncsconline.org/wc/CourTopics/ResourceGuide.asp?topic=JurMan

University of Chicago, Law School,  
www.law.uchicago.edu/academics/clinics.html 

University of Ottawa Community Legal Clinic, 
www.uottawa.ca/associations/clinic/eng/main.htm

United States Federal Judicial Centre, 
www.fjc.gov

United States National Conference of Bankruptcy Clerks, 
www.ncbcimpact.org

Web-based repositories: Commonwealth Legal Information Institute, 
http://www.commonlii.org 

 British and Irish Legal Information Institute, http://www.bailii.org. 
www.reyestr.court.gov.ua

World Justice Project, Rule of Law Index 
www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index 

World Legal Information, 
www.worldlii.org/databases.html

http://images.jordan.gov.jo/wps/wcm/connect/gov/eGov/Government+Ministries+_+Entities/Judicial+Institute+of+Jordan/
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