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�شكر وتنويه
باملخدرات
�صاغ هذا الدليل جريميي كوبر (خبري ا�ست�شاري لدى مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
َ
الربنامج العاملي لتنفيذ �إعالن الدوحة التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني
الدليل
واجلرمية) .و�أعد
ُ
باملخدرات واجلرمية (املكتب) ،بتوجيه عام من �أوليفر �ستولب ،وبتن�سيق من روبرتا �سولي�س ريبريو
ِّ
مارتينز وتاتيانا بالي�سوفا.
ويعرب املكتب عن تقديره للوﻻيات الق�ضائية التي وافقت على �أن ت�صبح مواقع جتريبية لتطوير
جمموعة �أدوات التدريب ب�ش�أن �أخالقيات الق�ضاء وقدمت تعليقات ومدخالت مهمة ،وهي� :أوغندا،
باك�ستان ،الربازيل ،بليز ،تون�س ،جامايكا ،جزر �سليمان ،زمبابوي ،مدغ�شقر ،موري�شيو�س،
موزامبيق ،واليات ميكرونيزيا املوحدة .وعلى وجه اخل�صو�ص ،يو ُّد املكتب �أن ي�شكر املدربني من املواقع
التجريبية الذين �شاركوا يف حلقة العمل الأوىل لتدريب املدربني يف بروك�سل يف �آذار/مار�س 2018
التي كان الغر�ض منها اختبار هذا الدليل ،وهم :القا�ضي كارل �أوالف �سميث (الربازيل)؛ القا�ضي
ديني�س كيو�شي ياما�سي (واليات ميكرونيزيا املوحدة)؛ القا�ضية فينيت بيفرلني غراهام �آلن
(جامايكا)؛ القا�ضية مارفا ماكدونالد بي�شوب (جامايكا)؛ ال�سيدة موك�شدا بريتوب (موري�شيو�س)؛
القا�ضي جوزي نوربريتو كاريليو (موزامبيق)؛ القا�ضي كارلو�س موندلني (موزامبيق)؛ القا�ضي
�ألربت روكي باملر (جزر �سليمان)؛ القا�ضي هرني بيرت �أدونيو (�أوغندا) .كما يو ُّد املكتب �أن يعرب
عن امتنانه لل�شبكة الأوروبية للتدريب الق�ضائي لتوفريها املرافق الالزمة حللقة عمل تدريب املدربني
وتعليقاتها على الدليل ،وملي�شيل �أو�سنت وجريميي كوبر لقيادتهما حلقة العمل.
وال�شكر موجه ب�صفة خا�صة �إىل املجل�س اال�ست�شاري لل�شبكة العاملية لنزاهة الق�ضاء على توجيهاته
القيمة :القا�ضي �أدريان �سوندرز؛ القا�ضي دورو �سي�سا؛ القا�ضي م�سعود بن حممد العامري؛ القا�ضية
ماريا ترييزا مورا؛ القا�ضية زينون علي؛ القا�ضي ك�شيم زنة؛ الدكتور نهال جاي ويكراما؛ القا�ضي
خو�سيه �إيغريجا ماتو�س؛ القا�ضية لني اليت�ش؛ القا�ضي دييغو غار�سيا �سايان.
وال�شكر موجه �أي�ض ًا �إىل امل�شاركني يف ال�شبكة العاملية لنزاهة الق�ضاء الذين كر�سوا وقتهم وخرباتهم
ملراجعة خمتلف م�شاريع �أق�سام الن�ص ،مبن فيهم :القا�ضي جريوم �أبرامز؛ ال�سيدة فاجنا كارث؛
القا�ضي موراي كيالم؛ ال�سيدة �أوتيليا باكوراري.
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مق ِّدمة
ي�شكل االفتقار �إىل نزاهة الق�ضاء يف قطاع العدالة—�سواء �أكان فعل ًّيا �أم مت�صور ًا—تهديد ًا حقيق ًّيا
للثقة يف �سيادة القانون .ومن هذا املنطلقُ ،ي َع ُّد تعزيز نزاهة الق�ضاء واحلفاظ عليها من االلتزامات
الأ�سا�سية للق�ضاة يف جميع �أنحاء العامل ،وجزء ًا ال يتجز�أ من برنامج مكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية العاملي لتنفيذ �إعالن الدوحة.
ِّ
وتهدف مبادرة نزاهة الق�ضاء يف �إطار الربنامج العاملي �إىل م�ساعدة الهيئات الق�ضائية يف جميع
�أنحاء العامل على تدعيم نزاهة الق�ضاء ومنع الف�ساد يف نظام العدالة ،مت�شي ًا مع املادة  ١١من
ي�سرت املبادرة �إن�شاء ال�شبكة العاملية لنزاهة
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد .ولهذا الغر�ضَّ ،
الق�ضاء ،وهي منتدى للق�ضاة من �أجل تبادل املمار�سات اجليدة ،والتعلم بع�ضهم من بع�ض ،وتوفري
الدعم فيما بني الأقران ،وتوحيد اجلهود يف تطوير املنتجات والأدوات املعرفية .وميثل �إن�شاء ال�شبكة
معلم ًا تاريخ ًّيا فيما يتعلق ب�إيجاد ف�ضاء للق�ضاة وغريهم من �أ�صحاب امل�صلحة يف قطاع العدالة
للعمل مع ًا على تعزيز النزاهة الق�ضائية ،وهي ر�سالة رددها العديد من امل�شاركني خالل الإطالق
()1
الر�سمي لل�شبكة العاملية لنزاهة الق�ضاء يف فيينا يف ني�سان�/أبريل .٢٠١٨
ومن املجاالت ذات الأولوية لل�شبكة العاملية لنزاهة الق�ضاء ،كما ُحددت خالل �سبعة اجتماعات
حت�ضريية �إقليمية يف الفرتة  ،2017-2016ومن خالل اال�ستق�صاء الإلكرتوين لعام  2017املوزع
على �أكرث من  1 000من �أ�صحاب امل�صلحة ،وخالل حدث الإطالق نف�سه ،تعزي ُز تدريب الق�ضاة على
م�سائل نزاهة الق�ضاء .ولهذا ال�سبب ،قرر املكتب �إعداد جمموعة املواد التدريبية ب�ش�أن الأخالقيات
الق�ضائية ،ا�ستناد ًا �إىل مبادئ بانغالور ب�ش�أن �سلوك اجلهاز الق�ضائي املقبولة على نطاق وا�سع،
ومتطلبات تنفيذ املادة  ١١من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد .واملتوخى هو �أن تكون هذه
املجموعة �سهلة التكييف مع خمتلف الواليات الق�ضائية و�أن متكِّن الق�ضاة من التو�صل �إىل فهم عميق
ملبادئ بانغالور و�أهميتها وتطبيقها يف عمل الق�ضاة وحياتهم.

()1لالطالع على مزيد من املعلومات عن ال�شبكة والأن�شطة التي ت�ضطلع بها ،يرجى زيارة املوقع ال�شبكي .www.unodc.org/ji
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وتتكون جمموعة املواد التدريبية ب�ش�أن الأخالقيات الق�ضائية من الأدوات التالية:
 دورة تعلم �إلكرتونية تفاعلية وقابلة للتطبيق على نطاق وا�سع ،تتناول خمتلف جوانب �سلوك
اجلهاز الق�ضائي و�أخالقياته.
 دورة تدريبية ن�صية ،موجهة ذات ًّيا وغري قائمة على الإنرتنت ،جتمع النقاط الرئي�سية لدورة
التعلم الإلكرتوين ملن ال ي�ستطيعون �إمتامها عرب الإنرتنت.
 هذا الدليل اخلا�ص باملدربني ،املعد لتوجيه املدربني الوطنيني يف و�ضع الدورات التدريبية
اخلا�صة بهم وت�صميمها ،ويف�ضل �أن يكون ذلك مبجرد �إمتام امل�شاركني دورة التعلم الإلكرتوين
�أو الدورة املوجهة ذات ًّيا.
وهذه الأدوات هي ثمرة عدة جوالت من امل�شاورات مع املواقع التجريبية� ،أي الواليات الق�ضائية التي
وافقت على جتريبها وبدء تنفيذ �أن�شطة تدريبية وطنية�/إقليمية قائمة عليها .وبدئ بالفعل يف تطبيق
الدليل ،قبل و�ضعه يف �صيغته النهائية ،خالل حلقة عمل تدريب املدربني الأوىل الناجحة اخلا�صة
باملواقع التجريبية يف �آذار/مار�س  2018يف بروك�سل .وكانت حلقة العمل فر�صة ممتازة للمدربني
الوطنيني لالطِّ الع على الدليل وتقدمي م�ساهمات �إ�ضافية .كما قدم العديد من �أ�صحاب امل�صلحة
وال�شركاء الآخرون يف �سياق ال�شبكة العاملية لنزاهة الق�ضاء تعليقات قيمة على هذه الأدوات.
وقد ُ�صمم هذا الدليل ك�أداة للم�ساعدة يف تدريب الق�ضاة (املع َّينني حديث ًا وذوي اخلربة على
حد �سواء) وجه ًا لوجه يف جميع �أنحاء العامل .ومو�ضوع هذا الدليل هو �سلوك اجلهاز الق�ضائي
و�أخالقياته.
وعلى الرغم من �أن "الفئة امل�ستهدفة" �ضمن امل�شاركني الرئي�سيني الذين �سيح�ضرون هذه الدورة
ُيحتمل �أن تت�شكل من الق�ضاة احلديثي التعيني ،قد يرغب ق�ضاة بارزون ومتمر�سون �أي�ض ًا يف امل�شاركة
يج�سد وجهة نظر املجموعة املعنية بنزاهة الق�ضاء ،على النحو
فيها .ومن �ش�أن مثل هذا النهج �أن ِّ
الوارد يف م�شروعها الأول ملبادئ بانغالور يف عام  ،٢٠٠٢عندما دعت �إىل �أن يتوىل كبار الق�ضاة
"القيادة بالقدوة" يف ن�شر املبادئ .وبهذه الطريقة ،ميكن للأع�ضاء البارزين يف ال�سلك الق�ضائي
منح ثقلهم الكبري للدورة ،ويف الوقت نف�سه توجيه زمالئهم املبتدئني ب�ش�أن املع�ضالت الأخالقية
املحتملة التي قد يواجهونها ،وكذلك درا�سة االنتهاكات النا�شئة املحتملة ملبادئ �سلوك اجلهاز
الق�ضائي يف والياتهم الق�ضائية.
ويقدم الدليل بنية وحمتوى �إر�شاديني للدورة ،واقرتاحات ملنهجيات التدريب الأكرث مالءمة لتقدمي
دورات تدريبية من هذا النوع .و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،هناك عدد من الأ�سئلة النموذجية ،ودرا�سات
احلاالت الإفرادية ،واالختبارات الأخرى التي ميكن �أن ي�ستخدمها املدربون لتقدمي التدريب ب�ش�أن

|3

|4

�سلوك اجلهاز الق�ضائي و�أخالقياته—دليل املدربني

هذا املو�ضوع .ويف العادة ،ت�ستغرق الدورة يوم ًا ون�صف يوم ،لكن ميكن توخي املرونة ح�سب املوارد
املحلية والتحديات اللوج�ستية .وهذا الدليل التدريبي موجه للمدربني الق�ضائيني ،ولي�س للمتدربني
�أنف�سهم .وع�سى �أن يجد املدربون املواد الواردة يف هذا الدليل �سهلة التكييف ،عند ت�صميمهم دورات
لفائدة الق�ضاة امل�شمولني مب�س�ؤوليتهم التدريبية على امل�ستوى الوطني �أو الإقليمي �أو املحلي ،لتلبية
متطلبات التدريب اخلا�صة بهم.
و ُين�صح امل�شاركون املح َّددون حل�ضور دورة التدريب وجه ًا لوجه ،التي ت�شكل مو�ضوع هذا الدليل،
ب�شدة ب�أن يختاروا ،قبل ح�ضورهم الدورة� ،أحد اخليارين التاليني املقدمني كعمل متهيدي (وهي
عملية عاد ًة ما تو�صف بالتعلم املختلط) .وميكن �أي�ض ًا اعتبار اخليارين �شرطني م�سبقني للم�شاركة
يف التدريب وجه ًا لوجه.

اخليار ١
دورة مكتب الأمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات واجلرمية للتعلم الإلكرتوين ب�ش�أن
�سلوك اجلهاز الق�ضائي و�أخالقياته
�أعد املكتب دورة للتعلم الإلكرتوين م�ؤلفة من ثالث منائط ب�ش�أن مو�ضوع �سلوك اجلهاز الق�ضائي
و�أخالقياته .وميكن لفرادى الق�ضاة الت�سجل يف هذه الدورة جمان ًا يف جميع �أنحاء العامل ،والرجوع
�إىل النمائط بالوترية التي تنا�سبهم ،حيث ميكنهم العودة �إىل منائط �سابقة كلما رغبوا يف ذلك.
و�سيتطلب ا�ستكمال النمائط الثالث كلها بنجاح �أن مي�ضي القا�ضي ما جمموعه � 3إىل � 4ساعات على
الإنرتنت ،ولكن ميكن تق�سيم تلك الفرتة مبا يالئم االحتياجات الفردية.

اخليار ٢
الدورة التمهيدية الذاتية التوجيه ب�ش�أن �سلوك اجلهاز الق�ضائي و�أخالقياته
يف حني يو�صى ب�شدة ب�أن ُي ِت َّم الق�ضاة املتدربون دورة التعلم الإلكرتوين قبل ح�ضور التدريب وجه ًا لوجه،
من امل�س َّلم به �أنه قد تكون هناك �أ�سباب وجيهة  -لوج�ستية �أو فنية �أو تتعلق باالختيار ال�شخ�صي  -ال جتعل
ذلك ممكن ًا دائماً .وال�ستيعاب هذا االحتمال ،ا�ستحدث املكتب دورة متهيدية ذاتية التوجيه غري قائمة
على الإنرتنت ،ت�ستند �إىل منائط التعلم الإلكرتونية الثالث ،لفائدة الق�ضاة غري القادرين على درا�سة هذه

م�سائل التدريب الأولية

النمائط ،تقدم لهم موجز ًا للم�سائل الرئي�سية امل�شمولة مبواد التعلم الإلكرتوين وفر�صة �إجناز التمارين
املرتبطةبالتعلمالإلكرتوين.
وبعد االنتهاء من دورة التعلم الإلكرتوين �أو الدورة الذاتية التوجيه ،ميكن �أن يكون هدف التدريب وجه ًا
لوجه ال�سماح للق�ضاة بتطبيق املعارف املكت�سبة وتعميقها وو�ضع مو�ضوع �أخالقيات اجلهاز الق�ضائي يف
ال�سياق املحلي واللوائح املحلية القائمة لأخالقيات اجلهاز الق�ضائي.
ومع ذلك ،قد تكون هناك حاالت ال يكون فيها � ٌّأي من اخليارين املذكورين �أعاله ممكناً .ويف تلك
احلالةُ ،يقرتح �أن مينح منظمو احلدث التدريبي احلا�ضرين فيه فر�صة اال�ستفادة من املحتوى
موجه .وميكن القيام بذلك كدورة �أوىل
الأ�سا�سي والتمارين الواردة يف اخليارين � 1أو  2مع ًا كن�شاط َّ
�إ�ضافية قبل التدريب وجه ًا لوجه.
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مالحظات �أولية ب�ش�أن املنهجية
من امل�س َّلم به على نطاق وا�سع �أن �أف�ضل طريقة يتعلم بها الق�ضاة ،بو�صفهم �أفراد ًا عمليني للغاية،
هي املمار�سة .ويكت�سي الإقرار بهذا الأمر �أهمية خا�صة لكون الوقت املخ�ص�ص للتدريب الق�ضائي
حمدود ًا بال�ضرورة ،وبالن�سبة للق�ضاة املد َّربني حديثاً ،ف�إن احلاجة �إىل احل�صول على اخلربة العملية
ال�ستخدام املهارات املكت�سبة يف �إطار ق�ضائي بالغة الأهمية .وحتقيق ًا لهذه الغاية ،ف�إن الدليل موجه
ب�شكل كبري نحو العمل �ضمن جمموعات �صغرية ،كما �أن الن�سبة املعتمدة للدورة النموذجية الواردة
يف الدليل هي نحو  80( 20/80يف املائة من العمل �ضمن جمموعة �صغرية ،و 20يف املائة من العمل يف
جل�سات عامة) .و ُي�س َّلم ب�أن هذه ال�صيغة ،التي ُج ِّربت واخ ُتربت على مدى �سنوات عدة ،هي الهيكل
الأف�ضل للتدريب الفعال من هذا النوع.
وبالنظر �إىل الهيكل املقرتح للدورة ،من املهم للغاية �أن يتلقى املدرب (�أو املدربون) الذين يقومون
املي�سرين املد َّربني (لالطِّ الع على مزيد
بت�صميم هذه الدورة وتدري�سها امل�ساعدة من جمموعة من ِّ
املي�سرين املطلوبني ودورهم ،يرجى الرجوع �إىل الق�سم اخلا�ص بدور
من التفا�صيل حول عدد ِّ
رهقاً ،ولكن لكي ُتك َّلل هذه الدورة
املي�سرين ُم ِ
املي�سرين) .ولي�س من ال�ضروري �أن يكون تدريب ِّ
ِّ
مي�سر بع�ض الإر�شادات الأ�سا�سية على الأقل حول كيفية التي�سري قبل
كل
عطى
ي
أن
�
ينبغي
بالنجاح،
ُ
ِّ
�أن ي�ضطلع بهذه املهمة.
وميكن االطِّ الع على مزيد من املعلومات حول منهجية التدريب يف �أماكن خمتلفة من الن�ص ،ال �سيما
َّ
وخمطط الدورة .و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،يقدم املرفق
املي�سرين
يف الأق�سام املتعلقة بدور املد ِّربني ودور ِّ
الثاين امل�شورة ب�ش�أن تقدمي العرو�ض الإي�ضاحية ،ويقدم املرفق اخلام�س ملحة عامة عن خمتلف
طرائق التدريب التي ميكن ا�ستخدامها.

م�سائل التدريب الأولية

دور املدربني
حددت �شبكة التدريب الق�ضائي الأوروبية املهام الرئي�سية للمدرب الق�ضائي على النحو التايل:

()2



 التفاعل مع الق�ضاة ك�أ�شخا�ص م�ؤهلني وذاتيي التوجيه.
 تهيئة بيئة تعلم ممتعة و�إيجابية ي�شعر فيها املتدربون �أنهم الفاعل الرئي�سي.
 �إ�شراك املتدربني بن�شاط قدر الإمكان ،مبا يف ذلك اجتذاب امل�شاركني غري امللتزمني �أو املنعزلني
ب�شكل خا�ص ،بطريقة ذكية.
 و�ضع ا�سرتاتيجيات فردية للتدري�س والتعلم ،تتيح تدريب ًا م�ص َّمم ًا خ�صي�ص ًا لكل قا�ض من
الق�ضاة.
املوجهة نحو املمار�سة.
 ا�ستخدام جمموعة وا�سعة من الأ�ساليب والتقنيات التجريبية التفاعلية َّ
 ت�شجيع العمل اجلماعي وتعزيزه.
 متكني املتدربني من التعامل ب�صورة فعالة مع احلاالت الواقعية.
 ا�ستنها�ض الإمكانات الكاملة لكل متدرب.
 تقدمي تعليقات مركزة وبناءة ،تتيح �إمكانية اال�ستجابة الفورية.
 تعزيز دافعية املتدربني عن طريق املحفزات الداخلية (مثل الرغبة يف زيادة الر�ضا الوظيفي
واحرتام الذات).

وقد ُ�صمم هذا الدليل على �أ�سا�س هذه املهام الطموحة.
وحيثما �أمكن ،ينبغي �أن يقود ق�ضاة تدريب الق�ضاة ب�ش�أن �سلوك اجلهاز الق�ضائي و�أخالقياته.
ذلك �أن املدربني من الق�ضاة احلاليني �أو الق�ضاة ال�سابقني قد يكونون �أكرث اطِّ الع ًا على التحديات
الأخالقية التي يواجهها زمال�ؤهم ،ويقدمون �أمثلة عملية على امل�شاكل التي ُيعرف �أنها ن�ش�أت .ومبا
�أنهم كانوا �سابق ًا يف نف�س و�ضع الطالب ،تكون لديهم امل�صداقية الكافية لنقل املعرفة ب�ش�أن مو�ضوع
( ،2016 EJTN Handbook on Judicial Training Methodology in Europe)1متاح على الرابط:
( www.ejtn.eu/Documents/EJTN_JTM_Handbook_2016.pdfال�صفحة .)9
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مهم مثل �أخالقيات اجلهاز الق�ضائيَّ .
ويف�ضل �أن يكون املدربون الق�ضائيون قد عملوا ق�ضاة بنف�س
م�ستوى الق�ضاة املتدربني.
املي�سر .ذلك �أن املدرب ينبغي �أن يكون
و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،مييز هذا الدليل بني دور املدرب ودور ِّ
خبري ًا يف مو�ضوع �سلوك اجلهاز الق�ضائي و�أخالقياته و�أن ميتلك اخلربة واملهارات واملعارف ذات
ال�صلة لإتاحة التعلم ونقل املعارف .وعاد ًة ما يكون املدرب هو من ي�صمم التدريب ويحدد الأهداف
ويخطط للأن�شطة واحل�ص�ص الفردية .ويرجى مراجعة الق�سم التايل لالطِّ الع على مزيد من
املي�سرين.
املعلومات ب�ش�أن دور ِّ

م�سائل التدريب الأولية

املي�سرين
دور ِّ
مي�سرين ذوي اطِّ الع ح�سن و ُمد َربني تدريب ًا منا�سب ًا �أمر بالغ الأهمية لنجاح الدورة
�إن توافر ِّ
التدريبية املقدمة �إىل الق�ضاة املتدربني .وحيث �إن ما ن�سبته نحو  80يف املائة من الدورة التدريبية
املي�سر يف ت�شكيل �أن�شطة املجموعات ال�صغرية
�ستق َّدم يف �شكل جمموعات فرعية �صغرية ،ف�إن دور ِّ
صال من فريق
للمي�سرين �أن ي�شكلوا جزء ًا منف� ً
وقيادتها وتعزيزها �سيكون حا�سم الأهمية .وميكن ِّ
التدريب �أو ميكن �أي�ضاً ،يف حال توافر ما ينا�سب من املهارات/التدريب� ،أن يكونوا م�شاركني يف
املي�سرين و�إعدادهم فيما يخ�ص كل دورة على
الدورة التدريبية .و�سيتوقف الوقت الالزم لتدريب ِّ
م�ستوى مهاراتهم و�/أو خربتهم .و ُيفرت�ض �أن ي�شكل العمل مع املدرب الرئي�سي ملدة ن�صف يوم قبل
للمي�سرين جميع درا�سات احلالة والتمارين،
الدورة ا�ستعداد ًا كبرياً ،ما دام املدرب الرئي�سي يوفر ِّ
�إىل جانب الإجابات النموذجية قبل جل�سة الإحاطة هذه.
ولكي يكون العمل يف جمموعات �صغرية فعاالً ،ينبغي �أن ت�ضم املجموعة عدد ًا كافي ًا من الأفراد لإقامة
حوار ن�شط ،لكن لي�س بالكرثة التي ت�صبح بها امل�شاركة تقييدية .ويو�صى يف هذا الدليل ب�أن تتكون
املي�سر).
املجموعة ال�صغرية املثلى من �ستة م�شاركني (�إ�ضاف ًة �إىل ِّ
املي�سرين
وعند ت�شكيل املجموعات ال�سدا�سية ،يجب �أن يحر�ص املدرب الرئي�سي ،بالت�شاور مع ِّ
املح َّددين ،على �ضمان توافر مزيج جيد من الأعمار ونوع اجلن�س واخلربة واخللفية الإثنية عند
االقت�ضاء يف كل جمموعة .وعلى الرغم من �إمكانية ت�شكيل جمموعات خمتلفة لكل يوم من �أيام
الدورة ،ت�شري التجارب �إىل �أن التدريب يكون �أجنح عندما ت�ستمر املجموعة بالت�شكيل نف�سه طوال
الدورة ،حيث ي�س ِّهل ذلك �إقامة الروابط بني �أفراد املجموعة وبناء الثقة املتبادلة وال�صداقة
وروح الزمالة.

ن�صيحة
عند التخطيط لهذه الدورة ،ينبغي �أن يكون العدد
الإجمايل للم�شاركني قاب ًال للق�سمة على � 12( 6أو 18
�أو � 24أو � ،30إلخ.).
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املي�سرين ،كما يت�ضح من ا�سمهم �أ�سا�ساً ،يف التي�سري وت�سهيل االت�صال و�إتاحة �إجراء
ويتمثل دور ِّ
املي�سرون خرباء ،وال ُينتظر �أن تكون لديهم كل الأجوبة
املناق�شات املثمرة .وال ُي�شرتط �أن يكون ِّ
ال�صحيحة .بل ينبغي لهم طرح الأ�سئلة وتهيئة اجلو املنا�سب للتعلم ،وفتح قنوات االت�صال والتبادالت
املفيدة .وينبغي �أن يرفعوا �إمكانات املجموعة �إىل �أق�صى حد من خالل ت�شجيع جميع امل�شاركني
على الإ�سهام يف املناق�شات و�إبقائها يف امل�سار ال�صحيح .وتقدم القائمة املرجعية التالية ن�صائح
للمي�سرين القيام به:
واقرتاحات ب�ش�أن ما ينبغي ِّ
 تهيئة بيئة �آمنة ي�ستطيع فيها الأ�شخا�ص تبادل �آرائهم بارتياح ومعاملة اجلميع باحرتام.
 تو�ضيح النتائج التعلُّمية ،والت�أكد من قراءة اجلميع لدرا�سات احلالة (لتهيئة الأ�سا�س الذي
ميكن االنطالق منه).
 �إي�صال �شعور باحلما�س واالهتمام مبو�ضوع الدورة.
 طرح �أ�سئلة مفتوحة (بد ًال من الأ�سئلة اال�ستدراجية �أو املوحية) و�أ�سئلة متابعة ذات �صلة.
 التحلي بح�سن الإ�صغاء والف�ضول.
 ت�شجيع خمتلف الآراء واحلجج امل�ضادة؛ و�أداء دور املجادل امل�شكك يف بع�ض الأحيان وقلب
احلجج املق َّدمة.
 االنتباه �إىل لغة اجل�سد (احلفاظ على التوا�صل الب�صري واملعاملة الودية ،وما �إىل ذلك).
 التحلي باملرونة وتنويع الأ�ساليب والطرائق والتكيف مع مزاج املجموعة و�أ�ساليب التعلم (انظر
�أي�ض ًا اجلزء املعنون "�أ�ساليب التعلم ودينامية املجموعات" �أدناه).
 تدوين ر�ؤو�س �أقالم بالأفكار الرئي�سية.
املي�سرين .ومن
وقد يكون من املفيد للمدرب الرئي�سي �أن ينظم جل�سات ال�ستخال�ص املعلومات مع ِّ
�ش�أن هذه اجلل�سات �أن ت�ساعد على حتديد التحديات يف املجموعات ال�صغرية وكيفية معاجلتها
املي�سرين فر�صة لت�أمل الذات ب�ش�أن ما تكلل بالنجاح وما ميكن حت�سينه.
و�إعطاء ِّ

م�سائل التدريب الأولية

�أ�ساليب التعلم ودينامية املجموعات
واملي�سرين ب�ش�أن هذه الدورة .ومن
قدمت الأق�سام ال�سابقة بع�ض الإر�شادات العملية لفائدة املدربني ِّ
املفيد �أي�ض ًا لفت االنتباه �إىل بع�ض املالحظات النظرية املهمة ب�ش�أن طبيعة العمل اجلماعي ،وهو ما
�سي�ساعد �أكرث يف توجيه تخطيط الدورة وتنفيذها.
وهناك �أدلة جتريبية على وجود طائفة من �أ�ساليب التعلم ،وعلى �أن �أ�ساليب التعلم املف�ضلة تختلف
باختالف الأ�شخا�ص .ولذلك ،ف�إن الن�صيحة الأوىل للمدربني الق�ضائيني هي �ضمان �أن يت�ضمن
احلدث التدريبي وجه ًا لوجه طائفة من �أ�ساليب التعلم ،مبا يدمج يف احلدث �أكرب عدد ممكن من
التف�ضيالت التعليميةٍّ :
لكل ما ينا�سبه!
وهناك العديد من الدرا�سات والنظريات فيما يتعلق باالختالفات يف تعلم الأفراد .ومن النظريات
املعرتف بها على نطاق �أو�سع نظرية هاين وممفورد ( )Honey and Mumfordالتي حتدد �أربعة
�أنواع �أ�سا�سية من املتعلمني:
النا�شطون :هم متعلمون "عمليون" يف�ضلون امل�شاركة والتعلم من خالل التجربة
واخلط�أ .ولديهم نهج منفتح جتاه التعلم ،حيث يريدون امل�شاركة على نحو كامل ودون
�أحكام م�سبقة يف �أي جتربة جديدة.
املت�أملون :يف�ضلون التعلم بهدوء �أكرث باملراقبة والتفكري فيما يجري .وهم يف�ضلون
التنحي جانب ًا وت�أ ُّمل التجارب من منظورات خمتلفة ،ويتمهلون يف التو�صل �إىل ا�ستنتاج.
املنظرون :يريدون فهم النظريات الكامنة وراء الأفعال .وهم بحاجة �إىل مناذج ومفاهيم
ِّ
ووقائع من �أجل االنخراط يف عملية التعلم .ويف�ضل املنظِّ رون التحليل والرتكيب ،حيث
ي�صيغون املعلومات اجلديدة يف "نظرية" منهجية ومنطقية.
الرباغماتيون :يحتاجون �إىل معرفة كيفية تطبيق ما يتعلمونه على �أر�ض الواقع .وهم
مييلون �إىل جتربة الأفكار والنظريات والتقنيات اجلديدة للوقوف على مدى جناحها،
ويجدون �أن النظريات وحدها تف�صلهم عن عملية التعلم.
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ا�ستبيان �أ�ساليب التعلم

متعن يف العبارات الأربع التالية� .ضع عالمة من � 4إىل  1يف كل من املربعات الأربعة اخلا�صة بكل عبارة،
ح�سب اجلواب الأكرث انطباق ًا �أو الأقل انطباق ًا عليك:
 = 4الأكرث انطباقاً عليك  = 1الأقل انطباقاً عليك
ت�أكد من و�ضع عالمة على �أحد الأجوبة اخلا�صة بكل عبارة.
 -١عندما ُ�أقدِ م على مهمة جديدة� ،أف�ضل �أن:
�  أقر�أ كل التعليمات و�أتبع النماذج املتوافرة ل�ضمان القيام بها على نحو �صحيح (منظِّ ر)
�  أ�شرع يف املهمة دون الإفراط يف اال�ستعداد (نا�شط)
�  أنظر يف الطرائق املختلفة للقيام بها وللتمرين ملعرفة ما �إذا كانت ناجحة (براغماتي)
�  أراقب �شخ�ص ًا �أثناء قيامه بها �أو ًال و�أت�أمل ما يحدث (مت�أمل)
�	-٢أتعلم ب�شكل �أف�ضل عندما:
�  أ�صغي و�أراقب بدقة (مت�أمل)
�  أثق بحد�سي و�أحا�سي�سي (براغماتي)
�  أزن الأ�شياء بطريقة منطقية (منظِّ ر)
�  أنخرط و�أ�شارك (نا�شط)
�	-٣أمتتع ب�إجناز املهام عندما:
 يكون هناك حتدٍّ ينبغي الت�صدي له �أو م�شكلة ينبغي حلها (براغماتي)
 تكون جديدة وغري م�ألوفة (نا�شط)
 يكون هناك مت�سع من الوقت للتفكري مل ًّيا (مت�أمل)
 تت�ضح الطريقة الأف�ضل لإجنازها (منظِّ ر)
 -٤يف احلياة اليومية:
 عاد ًة ما �أالحظ تفا�صيل يغفل عنها الآخرون (مت�أمل)
�  أت�صرف �أو ًال ثم �أفكر يف النتائج الحق ًا (نا�شط)
�  أحب �أن يكون كل �شيء يف مكانه املنا�سب (منظِّ ر)
�  أنا �شخ�ص عملي تطبيقي (براغماتي)
والآن اح�سب جمموع النقاط لكل نوع (نا�شط� ،أو مت�أمل� ،أو منظِّ ر� ،أو براغماتي)
نتيجة عالمة املت�أمل:
نتيجة عالمة النا�شط:
نتيجة عالمة الرباغماتي:
نتيجة عالمة املنظِّ ر:

م�سائل التدريب الأولية

ن�صيحة
ت�أكد من �أن التدريب وجه ًا لوجه يتيح فر�صة
ا�ستخدام �أ�ساليب التعلم الأربعة جميعها
خالل مدة الدورة.

وهناك م�س�ألة �أولية مهمة �أخرى يجب الإقرار بها ،وهي �أن الق�ضاة ي�ستمتعون ويتعلمون ب�شكل �أف�ضل
عندما يتدربون مع �أقرانهم يف جمموعات م�أمونة �صغرية حيث ميكنهم تبادل اخلربات والأفكار يف
بيئة �آمنة .ذلك �أن حياة الق�ضاة ميكن �أن تكون معزولة ووحيدة ،ويتيح التدريب وجه ًا لوجه فر�صة
ثمينة للت�صدي لهذه امل�شكلة .بيد �أن لكل جمموعة م�شاكلها وديناميتها ،وعلى املدربني التنبه �إىل هذا
الأمر .وقد ا�ستحدث ويلفريد بايون ( ،)Wilfred Bionوهو حملل نف�ساين بريطاين مرموق ،نظرية
مثرية لالهتمام عن دينامية املجموعات.
فمن منظور بايون ،عندما تلتقي جمموعة من الغرباء لأول مرة (مبا يف ذلك يف �سياق حدث
تدريبي منظم) ،تكون هناك فرتة �أولية من االرتباك .وقد ال يكون الأ�شخا�ص مت�أكدين من و�ضعهم
بالن�سبة للآخرين يف املجموعة �أو مما هو مطلوب منهم .وت�شمل امل�شاعر ال�سائدة يف تلك احلاالت
عاد ًة القلق والإثارة .وت�شمل ال�سلوكيات النمطية يف هذه املرحلة الرتقب ،واللباقة ال�سطحية،
وطرح الأ�سئلة ب�ش�أن ما �سيحدث وتوقيته ،وكذلك التزام ال�صمت �أو البحث عن �شخ�ص للتحدث
�إليه .ويبحث �أع�ضاء املجموعة يف البداية عن هيكل �أو �إطار �سلطة ليعملوا داخله .وللتخفيف من
واملي�سرين بداي ًة �إبداء الرتحيب ،وتهيئة املناخ ال�صحيح،
حدة هذه التوترات ،ينبغي للمدربني
ِّ
وتو�ضيح الغر�ض من الدورة وخمططها ،واالتفاق على �أي قواعد �أ�سا�سية ،وت�شجيع امل�شاركني
عموم ًا على التحدث بع�ضهم مع بع�ض ،مع �ضمان �أن تتاح لكل فرد يف املجموعة فر�صة التحدث يف
وقت مبكر.
مي�سر املجموعة املعني
ومن املرجح يف هذه املراحل املبكرة �أن يعتمد �أع�ضاء املجموعة على املدرب �أو ِّ
ومي�سر املجموعة ي�ضطلعان بدور مهم يف التوجيه والقيادة.
بهم لإر�ساء الثقة ،ولذا ف�إن املدرب ِّ
وبالن�سبة ملعظم �أع�ضاء املجموعة ،يكون ال يزال من ال�سابق لأوانه القيام مبجازفات من اختيارهم،
مثل التعبري عن اختالف يف الر�أي مع بقية املجموعة ،وخ�صو�ص ًا يف ح�ضور من هم �أعلى مرتبةً.
واملي�سرون مدركني لقوتهم يف هذه املرحلة .وقد يتطلب تخلي�ص املجموعة
ويلزم �أن يكون املدربون ِّ
من هذا االرتهان �إبداء الرفق واحلزم ،ومن ذلك الت�شجيع و�إبداء الدعم ،و�إحالة الأ�سئلة مرة �أخرى
�إىل املجموعة ،والبناء على املالحظات املبداة .وقد ي�ساعد الو�ضوح يف تفوي�ض املهام ومتكني الأفراد
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املي�سر مبا يكفي من الفطنة مبا ي�ضمن �أال ُي�سمح لفرد
على تعزيز العملية .وينبغي �أن يتحلى املدرب �أو ِّ
�أو �أكرث بالهيمنة على النقا�ش ،وخ�صو�ص ًا �إذا بدا �أنه ي�ستغل مركزه �أو خربته .ومن �ش�أن الإخفاق
يف التعامل مع هذا االحتمال تو ّلد �شعور باال�ستياء وال�سخط لدى �أع�ضاء املجموعة الآخرين الذين ال
يزالون يفتقرون �إىل الثقة للتعامل مع هذه امل�س�ألة ب�أنف�سهم.
ومن املمكن �أن تكون املرحلة التالية يف تطور املجموعة هي الأ�صعب لأنها قد تنطوي على االندفاعات
التي يطلق عليها بايون "القتال �أو الهرب" .فقد تن�ش�أ م�سائل �صعبة  -ميكن �أن يكون الكثري منها يف
جمال ال�سلوك والأخالقيات  -لكن قد تتفادى املجموعة التطرق �إليها لكونها ال تزال غري واثقة من
املي�سر
و�ضعها .وبد ًال من ذلك ،قد يبد�أ �أع�ضاء املجموعة يف االعرتا�ض على الربنامج �أو املدرب �أو ِّ
�أو �أع�ضاء املجموعة الآخرين .ف�إذا مل تكن �إدارة هذا الو�ضع تت�سم بالدقة والعناية ،ميكن للمجموعة
�أن تفقد متا�سكها وتبد�أ يف التفكك.
ومي�سري املجموعات �إبرازها والتعامل معها
وحيثما توجد �صعوبات ،من الأف�ضل عموم ًا للمدربني ِّ
بهدوء ون�ضج وانفتاح؛ وت�شجيع اال�ستماع والتعليقات دون لوم �أو �شعور بالذنب ،واال�ستجابة ب�شكل
�إيجابي من خالل اتخاذ �إجراءات (�أو ت�شجيع املجموعة على التحرك) ا�ستناد ًا �إىل االحتياجات التي
عب عنها الأفراد واملجموعة ككل.
َّ
و�إذا مت تفادي موقف "القتال �أو الهرب" �أو ت�سويته ،ف�ستبد�أ املجموعة على الأرجح يف التفتح ،مبا
ينطوي عليه ذلك من اقرتان وم�شاركة وود ،ويف نهاية املطاف ،ن�ضج املجموعة الكامل .و ُتن ِتج
املجموعة النا�ضجة عم ًال جيداً ،ويكون �أع�ضا�ؤها قادرين على العمل مع ًا بفعالية والتعامل مع امل�شاكل
ال�صعبة ،مبا فيها امل�شاكل العاطفية ،دون تهديد ا�ستقرار املجموعة .وتكون هناك ثقافة متما�سكة
يف املجموعة ،ويحظى الأفراد بالقبول على �أ�سا�س من هم وما ميكنهم �أن يقدموا .ويف هذه املرحلة
الأخريةُ ،يفرت�ض �أن تعمل املجموعة ب�شكل م�ستقل ،ح�سب االقت�ضاء.

ن�صيحة
ب�صفة عامة ،لتجنب فقدان متا�سك املجموعة ،ينبغي
للمدربني �أن يخططوا لأن�شطة ُيحتمل �أن تعزز التحفيز
والدعم املتبادل.

م�سائل التدريب الأولية

وينبغي �أن ُي َ
املي�سر يف هذه املرحلة كندٍّ ولي�س كقائد ر�سمي ،ومن املمكن جدًّا
نظر �إىل املدرب �أو ِّ
�أن يتحول دوره �إىل الدعم والتف�سري �أ�سا�ساً .وعندما يحني وقت انتقال املجموعة �إىل �أمور �أخرى،
املي�سر عندئذ �أخذ زمام املبادرة و�ضمان ا�ستمرار التقدم يف االجتاه ال�صحيح.
�سيتعني على املدرب �أو ِّ
ور�سم تاكمان وجين�سن ( )Tuckman and Jensenخريطة لتحليل �أب�سط لدينامية املجموعات (انظر
الق�سم امل�سمى "مراجع ملزيد من املطالعة") بال�صيغة البديلة التالية ،و�إن بقي التحليل هو نف�سه:
الت�شكيل (( )formingاالرتباك والتبعية)؛ الع�صف ("( )stormingالقتال/الهرب")؛ املواءمة
(( )normingاملزاوجة)؛ الأداء (( )performingالن�ضج).
ومن امل�سائل املهمة التي ينبغي للمدربني النظر فيها ما �إذا كان ينبغي ملجموعات الق�ضاة يف التدريب
�أن تكون مت�ساوية املرتبة �أم ال .ويف حني �أن اجلواب على هذا ال�س�ؤال يتوقف على الوالية الق�ضائية
وحجمها وال�سياق الوطني ،ينبغي للمدربني �أن يت�أكدوا من عدم هيمنة الق�ضاة ذوي امل�ستوى الأعلى
هرم ًّيا على املناق�شات .وينبغي للمدرب �أن يحر�ص دائم ًا على تهيئة بيئة ودية ي�شعر اجلميع فيها
ب�أنهم على قدم امل�ساواة وال يتملكهم اخلوف من الكالم.

ن�صيحة
مي�سر ًا من فهمك دينامية
ت�أكد ب�صفتك مدرب ًا �أو ِّ
املجموعات ،واجعلها تعمل ل�صاحلك ال �ضدك.
و�سيكون الوقت حمدود ًا يف هذا احلدث وجه ًا لوجه،
وكل حلظة �إيجابية هي مكاف�أة.
ن�صيحة
�ضع يف �أولوياتك �إدماج تقييم فعال وناجع للدورة
يف التدريب منذ البداية ،وطوال الدورة .و ُيذكر من
املرجعيات الرائدة يف هذا املجال دونالد كريكباتريك
الذي ط َّور �إطار التقييم التقليدي الرباعي املراحل.
و�سيتطرق �إىل هذه امل�س�ألة يف وقت الحق يف الدليل
(انظر الق�سم املعنون "تقييم الدورة").

| 15

اجلزء ٢
دورة التدريب
وجه ًا لوجه

| 18

�سلوك اجلهاز الق�ضائي و�أخالقياته—دليل املدربني

صال لدورة تدريبية ب�ش�أن �أخالقيات اجلهاز
يت�ضمن الق�سم التايل من هذا الدليل خمطط ًا مف� ً
الق�ضائي و�سلوكه .وميكن تقدمي الدورة كما هي� ،أو مواءمتها مبا يج�سد االختالفات املحلية
مي�سر مك َّلف بت�صميم وتقدمي
�أو الإقليمية .وفيما يلي خمطط ميكن �أن ي�ستخدمه �أي مدرب �أو ِّ
تدريب مبا�شر للق�ضاة ب�ش�أن الدور املركزي لل�سلوك والأخالقيات يف احلياة ال�شخ�صية
واملهنية للق�ضاة.

هدف الدورة
تهدف الدورة �إىل توفري وعي وفهم عميقني لدى �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي على جميع امل�ستويات ب�ش�أن
الدور املركزي لل�سلوك والأخالقيات يف احلياة املهنية وال�شخ�صية للق�ضاة.

النواجت التع ُّلمية للدورة
بعد ا�ستكمال هذه الدورة (�إ�ضاف ًة �إىل اخليار الأول �أو الثاين ،على النحو املبني �أعاله يف املقدمة)،
يكون القا�ضي املتدرب قد اكت�سب �أو عزز املعارف واملهارات التالية:
 فهم معمق لن�ش�أة مبادئ بانغالور ب�ش�أن �سلوك اجلهاز الق�ضائي والغر�ض منها وحمتواها،
و�أهمية تلك املبادئ وتطبيقها على عمل الق�ضاة وحياتهم.
 زيادة القدرة على ا�ستبانة توقيت الأخذ مب�سائل �سلوك اجلهاز الق�ضائي و�أخالقياته� ،سواء
داخل مكان العمل �أو خارجه ،وطائفة من الأ�ساليب التي ت�ساعد على التعامل مع ما يرتبط
بذلك من حتديات.
التحيزات املعرفية التي ميكن �أن ت�ؤثر على عمل الق�ضاة ،واملهارات الت�أملية
 الوعي مبجموعة من ُّ
التحيزات.
الالزمة ملواجهة هذه ُّ
 فهم �أ�سا�سي للتفاعل بني و�سائل التوا�صل االجتماعي وال�سلوك الق�ضائي.

دورة التدريب وجه ًا لوجه

وثائق الدورة الأ�سا�سية
الوثائق الأ�سا�سية لهذه الدورة هي:
مبادئ بانغالور ب�ش�أن �سلوك اجلهاز الق�ضائي ٢٠٠٢
تعليق على مبادئ بانغالور ٢٠٠٧
وينبغي �أن تتاح هذه الوثائق للمتدربني و�أن يكون الو�صول �إليها �سهالً� ،إما عرب الإنرتنت �أو على
حوا�سيب لوحية �أو كن�سخ مطبوعة طوال فرتة الدورة .و ُيرفق كتيب �صغري عن مبادئ بانغالور بهذا
الدليل ،وقد يكون مفيد ًا خالل الأعمال التح�ضريية حللقة العمل التدريبية وتنفيذها.
ملمني باتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،مبا يف
وينبغي �أن يكون املتدربون �ضمن �إطار الدورة ِّ
ذلك الفقرة  1من املادة  ،١١التي تن�ص على ما يلي:
نظرا لأهمية ا�ستقاللية الق�ضاء وما له من دور حا�سم يف مكافحة الف�ساد،
تتخذ كل دولة طرف ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ودون م�سا�س
با�ستقاللية الق�ضاء ،تدابري لتدعيم النزاهة ودرء فر�ص الف�ساد بني �أع�ضاء
اجلهاز الق�ضائي .ويجوز �أن ت�شمل تلك التدابري قواعد ب�ش�أن �سلوك �أع�ضاء
اجلهاز الق�ضائي.
ويف حني تتناول املادة  ١١نزاهة الق�ضاء على وجه التحديد ،تت�ضمن االتفاقية �أحكام ًا �أكرث بكثري
ذات �صلة مبا�شرة باجلهاز الق�ضائي .ويرجع ذلك يف املقام الأول �إىل �أن املادة �( ٢أ) من االتفاقية
تعرف املوظف العمومي ،ب�أنه "�أي �شخ�ص ي�شغــل من�صبـا ت�شريعيا �أو تنفيذيا �أو �إداريا �أو ق�ضائيا
ِّ
لدى دولة طرف" .ولذلك ،ف�إن جميع �أحكام االتفاقية التي تنطبق على املوظفني العموميني لها �صلة
مبا�شرة بالق�ضاة �أي�ضاً .وميكن االطِّ الع على االتفاقية وتنزيلها بجميع لغات الأمم املتحدة الر�سمية
ال�ست على املوقع التايل:
< www.unodc.org/unodc/en/corruption/tools_and_publications/UN-convention-against-corruption.html
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ومن الوثائق الإ�ضافية ما يلي:
دليل التنفيذ و�إطار التقييم ب�ش�أن املادة  ١١من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
دليل مرجعي ب�ش�أن تدعيم نزاهة الق�ضاء وقدرته
التدابري الرامية �إىل التنفيذ الفعال ملبادئ بانغالور
املبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية
الإجراءات الرامية �إىل التنفيذ الفعال للمبادئ الأ�سا�سية املتعلقة با�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية
وميكن االطالع على جميع الوثائق املذكورة �أعاله بجميع اللغات الر�سمية للأمم املتحدة.

< www.unodc.org/ji/en/core-documents.html

دورة التدريب وجه ًا لوجه

برنامج الدورة الإر�شادي
اليوم الأول
09/15 – 09/00
09/30 – 09/15
1٠/0٠ – 09/30
10/45 – 1٠/0٠
١1/١5 – 10/45
١2/١5 – ١1/١5
13/00 – ١2/١5
14/00 – 13/00
15/30 – 14/00
16/00 – 15/30
16/45 – 16/00
17/30 – 16/45

الو�صول والت�سجيل
الرتحيب يف الدورة
مترين تعارفي يف قاعة اجلل�سات العامة
عر�ض عام عن مبادئ بانغالور
ا�سرتاحة لتناول ال�شاي/القهوة
عمل جماعي مع تقدمي عرو�ض فردية عن كل مبد�أ من املبادئ ال�ستة
عمل جماعي عن امل�سائل الهيكلية
الغداء
عمل جماعي :درا�سات حالة عن اال�ستقاللية واحلياد واللياقة
ا�سرتاحة لتناول ال�شاي/القهوة
عمل جماعي :مترين عملي ب�ش�أن النزاهة
عر�ض التعليقات الواردة من جل�سات العمل اجلماعي يف جل�سة عامة

اليوم الثاين
09/ 15 – 09/00
10/00 – 09/15
11/00 – 1٠/00
11/30 – 11/00
12/15 – 11/30
13/00 – ١2/15
14/00 – 13/00
15/00 – 14/00
(�أو لفرتة �أطول)

ا�ستعرا�ض اليوم الأول وعر�ض عام لليوم الثاين
متارين يف اجلل�سة العامة
عمل جماعي :درا�سة حالة عن امل�ساواة واالخت�صا�ص واحلر�ص
ا�سرتاحة لتناول ال�شاي/القهوة
عمل جماعي عن نقد "املبادئ"
عر�ض التعليقات الواردة من جل�سات العمل اجلماعي يف جل�سة عامة
الغداء
امل�سائل الإقليمية واملحلية

| 21

| 22

�سلوك اجلهاز الق�ضائي و�أخالقياته—دليل املدربني

َّ
خمطط الدورة
�أعمال
التح�ضري
ال�سابقة للدورة

الن�شاط

التح�ضري وتفا�صيل الن�شاط

يرجى الرجوع �إىل خياري الأن�شطة ال�سابقة لبدء
الدورة املبينة يف اجلزء الأول �أعاله.

الأمور التي ينبغي لفريق التدريب الت�أكد من
توافرها قبل بدء التدريب بوقت كاف:
 القاعة
�إمكانية توافر قاعات فرعية �أ�صغر للأعمال
اجلماعية
� إمكانية توافر حوا�سيب مو�صولة بالإنرتنت
 جهاز عر�ض
� ألواح ورقية ق َّالبة (�أو �سبورة بي�ضاء)
 ن�سخ من مبادئ بانغالور
 ن�سخ من التعليق على مبادئ بانغالور
وثائق للم�شاركني (جدول الأعمال ،قائمة
امل�شاركني ،ورقة معلومات (مكان الإقامة،
ال�سفر ،مكان انعقاد الدورة� ،إلخ)).
 معدات �أخرى
 قائمة مرجعية لتدابري التنظيم الداخلي
تفا�صيل الرتتيبات املتعلقة بالوجبات
(ح�سب االقت�ضاء)
 الدعم التقني (ح�سب االقت�ضاء)
وينبغي �إيالء عناية خا�صة ل�ضمان توافر الدعم
التقني من �أجل جوانب الدورة التي ت�ستخدم
التكنولوجيا.
املي�سرين واملدرب الرئي�سي قبل
و ُيعقد اجتماع بني ِّ
احلدث التدريبي مدته ن�صف يوم على الأكرث،
َّ
تو�ضح خالله املنهجية املتوخى تنفيذها والإجابات
الإر�شادية للتمارين ودرا�سات احلالة.
وينبغي جلميع امل�شاركني احل�ضور واالنتهاء من
الت�سجيل بحلول ال�ساعة .9/15

املرجح ،يجب �أن يكون لدى جميع
و�أ ًّيا كان اخليار َّ
امل�شاركني يف دورة التدريب وجها لوجه ن�سخة
من مبادئ بانغالور والتعليق على مبادئ بانغالور،
�إما يف �شكل مطبوع �أو على حوا�سيبهم املحمولة
�أو اللوحية �أو هواتفهم ال�شخ�صية .والوثيقتان
متاحتان للتنزيل عرب �شبكة الإنرتنت.

دورة التدريب وجه ًا لوجه

الن�شاط

التح�ضري وتفا�صيل الن�شاط

اليوم الأول

االفتتاح والتمهيد
يهيئ املدرب الرئي�سي اجلو بتقدمي نف�سه ومن
مي�سرين ،ويو�ضح تدابري
معه من مدربني و�/أو ِّ
التنظيم الداخلي وغري ذلك من امل�سائل العملية،
ويقدم ملحة عامة موجزة عن الربنامج.

10/00-9/30

مترين تعارفي يف قاعة اجلل�سات العامة
ميثل التمرين فر�صة للم�شاركني للتعرف بع�ضهم
على بع�ض والت�أقلم و�إ�ضفاء قليل من املرح .ومن
الأهمية مبكان تعارف امل�شاركني من �أجل تنفيذ
الأن�شطة التالية .وينبغي تنفيذ التمارين التعارفية
يف قاعة اجلل�سات العامة ،و�إجراء احلوارات
متدربي اثنني
ذات ال�صلة بني جمموعات ت�ضم
ْ
�أو �أكرث ،ح�سب طبيعة التمرين التعاريف ،على �أن
يكون ذلك على �أ�سا�س غري ر�سمي بالكامل.
ُيقرتح �أن ت�ستغرق التمارين التعارفية نحو ٢٠
دقيقة ،على �أن يخ�ص�ص نحو  ١٠دقائق لتقدمي
التعليقات يف اجلل�سة العامة.

العمل يف اجلل�سة العامة
التمارين التعارفية عبارة عن متارين ق�صرية ُيلج�أ
�إليها يف بداية احلدث التدريبي لتتيح للمتدربني
التعرف بع�ضهم على بع�ض قبل بدء العمل الرئي�سي
اخلا�ص باحلدث .كما �أنها تتيح للمدرب تقييم
�أع�ضاء املجموعة من الناحية ال�سلوكية .وميكن
�أن ُت�ستخدم بع�ض التمارين التعارفية للف�صل بني
املتدربني الذين يعرف بع�ضهم بع�ض ًا وت�شجيع
املجموعة على االختالط .وتكون التمارين التعارفية
الأكرث فعالية هي تلك التي (�أ) ت�ستفيد من اخلربات
ال�شخ�صية واملهنية للمتدربني( ،ب) ال تكون متعلقة
مبو�ضوع الدورة( ،ج) تكون متعلقة بامل�شاركني.
وكم�صدر للإلهامُ ،يرجى الرجوع �إىل البطاقة
املرفقة التي تت�ضمن �أمثلة على بع�ض التمارين
التعارفية التي ميكن ا�ستخدامها.

10/45-10/00

عر�ض عام عن مبادئ بانغالور
عبارة عن عر�ض �إي�ضاحي ا�ستهاليل يقدمه
املدرب الرئي�سي ،تعقبه ا�سرتاحة لتناول القهوة.
وميكن االطالع على موجز للنقاط الرئي�سية التي
ميكن للمدرب الرئي�سي �أن يتطرق �إليها خالل
العر�ض يف املرفق الثاين.

العمل يف اجلل�سة العامة

11/15-10/45

ويعقب ذلك ا�سرتاحة ق�صرية لتناول القهوة/ال�شاي.

9/30-9/15

ُي ِع ُّد مقدم العر�ض (وغالب ًا ما يكون املدرب
الرئي�سي) م�سبق ًا عر�ض ًا ترتاوح مدته بني  ٣٥و40
دقيقة ،با�ستخدام �شرائح  PowerPointيف الغالب،
وي�شمل املوا�ضيع الأ�سا�سية املبينة يف املرفق الثاين،
�أو بع�ض املواد التمهيدية الأخرى املالئمة.
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الن�شاط
١2/١5-١1/١5

عمل جماعي مع تقدمي عرو�ض �إي�ضاحية
فردية عن كل مبد�أ من املبادئ ال�ستة
هذه هي الفر�صة الأوىل للمتدربني لاللتحاق
مبجموعاتهم ال�صغرية والعمل �ضمنها .وهذا
مي�سر �أو �أكرث يف
�أي�ض ًا هو الوقت املنا�سب مل�شاركة ِّ
ر/املي�سرين
املي�س
ِّ
توجيه املناق�شات .ويتعني على ِّ
ق�ضاء ب�ضعة دقائق يف تعريف املتدربني بطريقة
عمل املائدة امل�ستديرة ،ومن ثم تنظيم املجموعة
يف �أفرقة يت�ألف كل منها من متدر َبني.
و�ستتاح �ست بطاقات ،تت�ضمن كل واحدة منها �أحد
مبادئ بانغالور ال�ستة .وي�سحب كل متدرب �إحدى
البطاقات ع�شوائ ًّيا .والغر�ض من اجلل�سة هو �أن
ُي ِع َّد كل متدرب ،بالتعاون مع �شريكه ،موجز ًا مدته
ما بني دقيقتني وثالث دقائق عن الآثار العملية
املرتتبة على املبد�أ بالن�سبة للقا�ضي (�سواء داخل
قاعة املحكمة �أو خارجها) ،مع �أمثلة عن التحديات
التي قد ميثلها ذلك .وخالل الدقائق الع�شرين
الأخرية من اجلل�سة ،يقدم كل فريق من املتدربني
عر�ضه عن مو�ضوعه على املجموعة التما�س ًا للآراء
النقدية .وي�شجع العمل يف �إطار �أفرقة ثنائية على
التعاون والتعبري ب�شكل �أو�ضح.

13/00-١2/١5

العمل اجلماعي ب�ش�أن امل�سائل الهيكلية
بعد القيام ببع�ض الأعمال الأولية فيما يتعلق
باملبادئ ،ت�شجع هذه اجلل�سة املتدربني على
ق�ضاء بع�ض الوقت يف الت�أمل يف �أي م�سائل
هيكلية قد تعيق تنفيذ "املبادئ" بفعالية يف والية
املي�سر ال�س�ؤال التايل على
ق�ضائية معينة .ويطرح ِّ
املجموعة:
هل هناك �إطار ق�ضائي ت�شغيلي �أمثل
ميكن �ضمنه ملبادئ بانغالور �أن تزدهر؟

التح�ضري وتفا�صيل الن�شاط
العمل يف جمموعات �صغرية
مي�سر
عند الإعداد لهذه اجلل�سة ،يكون لدى كل ِّ
�ست بطاقات جاهزة للتوزيع ،بافرتا�ض �أن
املجموعة ال�صغرية ت�ضم �ستة م�شاركني .ف�إذا
اختلف عدد امل�شاركني عن �ستة ،ميكن �إح�ضار
املزيد من البطاقات �أو �إعطاء امل�شاركني بطاقتني
�أو مناق�شة بع�ض البطاقات مع ًا � -أ ًّيا كانت الطريقة
املنا�سبة للمجموعة .ومرفق بالدليل جمموعة من
البطاقات التي ميكن ا�ستخدامها خالل
هذا الن�شاط.
للمي�سرين �أن تكون لديهم خطة ملراقبة
كما ينبغي ِّ
الوقت على نحو �صارم ومنتظم ،وذلك ل�ضمان
�أن تتاح جلميع املتدربني ال�ستة الفر�صة لتقدمي
عرو�ضهم للمجموعة .ومن هذا املنطلق ،يرجى
حتديد الوقت املتاح للعمل الثنائي مبا بني  20و25
دقيقة.

العمل يف جمموعات �صغرية
للمي�سرين �إتاحة �إجراء نقا�ش مفتوح ومثمر
ينبغي ِّ
ب�ش�أن امل�سائل والأ�سئلة املطروحة .وهناك بع�ض
النقاط التي ينبغي مراعاتها ،منها ما يلي:
ُتختتم مبادئ بانغالور ب�ش�أن �سلوك اجلهاز
الق�ضائي بالعبارة التالية التي �أ�صبحت ُتعرف
بحكم التنفيذ:
نظر ًا لطبيعة املن�صب الق�ضائي ،يجب �أن
تعتمد ال�سلطات الق�ضائية الوطنية تدابري
ف َّعالة لتوفري الآليات الالزمة لتنفيذ هذه
املبادئ �إن مل تكن هذه الآليات موجودة
بالفعل يف والياتها الق�ضائية.

دورة التدريب وجه ًا لوجه

الن�شاط
والإجابة وفق ًا للفريق املعني بنزاهة الق�ضاء هي
"نعم" .فعلى وجه اخل�صو�ص ،ي�ؤكد الفريق على
�أنه كي يتمكن الق�ضاة من اال�ضطالع ب�أعمالهم
با�ستقالل ونزاهة كاملني ،ال بد �أن ُير�سى الإطار
الق�ضائي التايل:
•  �إجراءات وم�ؤهالت متفق عليها لتعيني الق�ضاة
•  �ضمانات تتعلق بالأمن الوظيفي للق�ضاة �إما
�إىل حني بلوغهم �سنَّ التقاعد الإلزامية �أو
انتهاء الفرتة املقررة لتوليهم املن�صب
•  �شروط وا�ضحة حتكم الرتقية والنقل وتعليق
ووقف الوظائف الق�ضائية
•  �ضمان �صريح ال�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية
�سواء من التدخل ال�سيا�سي من جانب
ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية� ،أو ب�صورة
�أعم �أي�ض ًا من حماوالت الت�أثري على �أداء
القا�ضي لواجبه امل�ستقل املتمثل يف اال�ضطالع
مب�س�ؤولياته الق�ضائية دون تدخل خارجي.
املي�سر يف هذا التمرين اجلماعي
وينبغي �أن يدعو ِّ
كل ع�ضو �إىل �أن ينظر فيما يلي:
(�أ) كيف ي�ؤثر �أو ال ي�ؤثر � ٌّأي من هذه العنا�صر
الأربعة حال ًّيا على واليته الق�ضائية؟
(ب) يف احلاالت التي يكون فيها �أي من هذه
العنا�صر �ضعيفاً ،بل ومنعدم ًا بالكامل� ،أي مبد�أ
من مبادئ بانغالور يكون الأكرث ت�ضرر ًا
يف ر�أيه؟
(ج) ما الذي ميكن عمله ملعاجلة هذه امل�س�ألة؟

14/00-13/00

ا�سرتاحة الغداء

التح�ضري وتفا�صيل الن�شاط
وقد ناق�ش الفريق املعني بنزاهة الق�ضاء ،يف
اجتماعه املنعقد يف لو�ساكا يف كانون الثاين/
يناير  ،٢٠١٠هذه التدابري والآليات واتفق عليها.
واملي�سرون على ّ
االطالع �أكرث
َّ
وي�شجع املدربون ِّ
على املناق�شات التي �أدت �إىل الو�صول �إىل هذه
اال�ستنتاجات من خالل زيارة الرابط التايل:

› �www.judicialintegritygroup.org/jig-group/jig-his
tory/9-uncategorised/102-lusaka-2010

وعقب هذا االجتماع� ،أ�صدر الفريق جمموعة
مف�صلة من التدابري تهدف �إىل التنفيذ الفعال
ملبادئ بانغالور� ،إىل جانب جمموعة �أخرى من
الأن�شطة الرامية �إىل ت�شجيع موا�صلة تعزيز املبادئ
ون�شرها.
وعر�ض الفريق هذه املبادرة على النحو التايل:
يقدم الفريق تدابري التنفيذ الفعال ملبادئ
بانغالور ("تدابري التنفيذ") كمبادئ
توجيهية �أو �أ�س�س مرجعية لتعزيز تنفيذ
مبادئ بانغالور على ال�صعيد املحلي.
وللت�أكد من �أن تدابري التنفيذ جت�سد
توافق ًا وطن ًّيا ودول ًّيا يف الآراء على نطاق
وا�سع ،جرى الرجوع �أثناء �إعدادها �إىل
عدة د�ساتري وطنية و�إىل مبادرات �إقليمية
ودولية .وتنق�سم تدابري التنفيذ �إىل
جز�أين.
ويقدم اجلزء الأول و�صف ًا للتدابري التي يتعني على
اجلهاز الق�ضائي اتباعها.
ويبني اجلزء الثاين الرتتيبات امل�ؤ�س�سية الالزمة
ل�ضمان ا�ستقاللية الق�ضاء والتي تقع ح�صر ًّيا �ضمن
اخت�صا�ص الدولة.
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الن�شاط
15/30-14/00

درا�سات احلالة �ضمن العمل
اجلماعي ب�ش�أن اال�ستقاللية
واحلياد واللياقة
هذه هي اجلل�سة الأوىل التي تعمل فيها
املجموعات على درا�سات حالة حمددة .ولتي�سري
هذا الن�شاط ،يت�ضمن هذا الدليل بع�ض الأمثلة
الإر�شادية لدرا�سات احلالة.
ويالحظ �أن هذه الدرا�سات �إر�شادية فقط.
َ
وي�شجع �أي�ض ًا على تعديل درا�سات احلالة �أو
َّ
و�ضع درا�سات حالة جديدة قد جت�سد بدقة �أكرب
امل�سائل التي ميكن �أن تن�ش�أ يف الواليات
الق�ضائية املعنية.
و ُيفرت�ض �أن تكون الدقائق الت�سعون املخ�ص�صة
لهذه اجلل�سة كافية لت�شمل درا�سات احلالة الأربع.

16/00-15/30

ا�سرتاحة لتناول ال�شاي/القهوة

التح�ضري وتفا�صيل الن�شاط
العمل يف جمموعات �صغرية
من املهم لأغرا�ض هذا التمرين �أن يت�أكد املدرب
املي�سرين م�سبق ًا مبوجز
(املدربون) من تزويد ِّ
مكتوب .و ُيفرت�ض �أن يت�ضمن املوجز امل�سائل
يرجح
الرئي�سية املتعلقة بال�سلوك والأخالقيات التي َّ
�إثارتها يف كل درا�سة من درا�سات احلالة ،و�إ�شارات
�إىل املبادئ والأجزاء من التعليق التي قد ت�ساعد يف
املناق�شة.
و ُيرفق بالدليل �أربع بطاقات منف�صلة تت�ضمن
درا�سات حالة �إر�شادية (درا�سات احلالة حول
"جمل�س اجلامعة" ،و"حماكمة موظف حكومي"،
و"�صالة التدليك" ،و"قا�ضي الإجها�ض") .وهناك
جمموعتان من البطاقات� ،إحداهما تت�ضمن
ال�سيناريو فقط ،والأخرى ال�سيناريو و�إ�شارات
�إىل الفقرات ذات ال�صلة من املبادئ والتعليق.
و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ترد درا�سات احلالة والإ�شارات
�إىل املبادئ وفقرات التعليق ذات ال�صلة وكذلك
موجزات �أكرث تف�صي ًال للم�سائل الرئي�سية التي
ُيحتمل �أن تثريها كل واحدة من درا�سات احلالة يف
املرفق الثالث �أي�ضاً.
وينبغي الت�أكيد �أي�ض ًا على �أن درا�سات احلالة هذه
كثري ًا ما تثري اخلالف ب�ش�أن الإجابة ال�صحيحة.
وينبغي عدم الإثناء عن ذلك �إذا كانت الأ�سباب
معقولة ومدعومة بحجج.

ومن ال�ضروري مراقبة الوقت جيد ًا خالل هذه
اجلل�سة.
ومن امل�ست�صوب للغاية تعميم �سيناريوهات درا�سات
احلالة على امل�شاركني ودعوتهم �إىل حت�ضري
�أفكارهم م�سبق ًا باال�ستناد �إىل املبادئ والتعليق
ك�أدوات توجيهية.
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16/45-16/00

عمل جماعي :مترين عملي ب�ش�أن النزاهة
يف هذه اجلل�سة ،يناق�ش املتدربون النزاهة من
خالل الق�ضية املتعلقة بالقا�ضي "باء" .و ُيقرتح
مي�سرة ب�ش�أن
�أن تبد�أ اجلل�سة مبناق�شة موجزة َّ
اجلوانب الرئي�سية املتعلقة بالنزاهة التي يتعني
املي�سر
�أن توجد يف الق�ضاة .وينبغي �أن ي�سجل ِّ
املناق�شة على اللوح الورقي القالب.
املي�سر بعد ذلك ن�سخ ًا من درا�سة احلالة
ويوزع ِّ
على املجموعة .و�سيكون العديد من �أفرادها على
دراية بالفعل بدرا�سة احلالة من دورة التعلم
الإلكرتوين .ومع ذلك ،فمن املرجح �أن تكون هذه
هي املرة الأوىل التي يتناق�شون فيها مبا�شرة
مع ق�ضاة �آخرين ب�ش�أن مزايا �أو عيوب �سلوك
القا�ضي "باء".

العمل يف جمموعات �صغرية
ينبغي توافر �ألواح ورقية قالبة.
على غرار درا�سات احلالة ال�سابقة ،ميكن االطِّ الع
على درا�سة احلالة املتعلقة بالقا�ضي "باء" يف
بطاقات منف�صلة ويف املرفق الثالث.

17/30-16/45

عر�ض التعليقات الواردة من جل�سات عمل
املجموعات ال�صغرية يف جل�سة عامة

العمل يف اجلل�سة العامة
ينبغي توافر �ألواح ورقية قالبة.
خالل هذه اجلل�سة العامة (التي ينبغي �أن يديرها
املدرب الرئي�سي)ُ ،تدعى كل جمموعة من
املجموعات ال�صغرية من خالل مقررها امل�سمى
(�أو املتطوع ،وهو املح َّبذ) �إىل تقدمي تعليقات ب�ش�أن
املناق�شات التي �أجرتها واال�ستنتاجات التي خل�صت
�إليها ب�ش�أن درا�سات احلالة املتعلقة باال�ستقاللية
واحلياد واللياقة والنزاهة .و�أثناء تقدمي التعليقات،
مي�سر �أو �أكرث بكتابة النقاط الرئي�سية
ينبغي �أن يقوم ِّ
على الألواح القالبة .وبعد االنتهاء من تقدمي
التعليقات ،يقدم املدرب الرئي�سي حتلي ًال ختام ًّيا
ملدة  ١٠دقائق ب�ش�أن ما يلي�( :أ) جماالت االتفاق،
و(ب) جماالت االختالف ،مع الرتكيز على النقاط
وي�شجع
الرئي�سية املو�ضحة على الألواح القالبةَّ .
املي�سرون على امل�شاركة بن�شاط يف هذه اجلل�سة
ِّ
بو�سائل منها الإ�شارة �إىل النقاط التي قد يكون
مقررو املجموعات �أغفلوها وامل�ساعدة على تو�ضيح
جماالت االتفاق/االختالف يف املجموعات ال�صغرية.
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اليوم الثاين

ا�ستعرا�ض اليوم الأول ،وعر�ض خمطط
اليوم الثاين

جل�سة عامة
من املفيد دائم ًا �أن يبد�أ اليوم الثاين على نحو
�إيجابي .وي�ؤمل �أن يكون جميع امل�شاركني قد حظوا
بيوم �أول حم ِّفز ،وتعرف بع�ضهم على بع�ض وتبادلوا
اخلربات وتعلموا �شيئ ًا جديداً .ولذا فهم ُيق ِبلون
على اليوم الثاين ب�شغف لزيادة معارفهم.
وا�ستناد ًا �إىل هذا املناخ ،ينبغي �أن يت�سم توجه
املدرب الرئي�سي بالدفء والرتحاب والتفا�ؤل.
ومن ثم ،ينبغي للجل�سة�( :أ) البدء ببع�ض عبارات
الرتحيب والطم�أنة؛ (ب) عر�ض موجز للنقاط
الرئي�سية لليوم الأول؛ (ج) عر�ض برنامج اليوم
الثاين ،والت�أكيد على �أنه ا�ستمرار لليوم الأول.

10/00-9/15

مترينا اجلل�سة العامة
يكون هذان التمرينان مبثابة تنفي�س خفيف (و�إن
كان بق�صد جاد) لتمكني امل�شاركني من النظر يف
م�سائل جادة يف جو لطيف .والتمرينان م�ص َّممان
لتذكري امل�شاركني بتوخي احلذر من الإفراط يف
الثقة.
ال
التمرين الأول :ما مدى كون املحتمل حمتم ً
ح ًّقا؟
يدعو هذا التمرين املتدربني �إىل حتديد ن�سبة
مئوية ل�سل�سلة من الكلمات التي يكرث ال�شهود
(مبن فيهم اخلرباء) واملحامون والق�ضاة
ا�ستخدامها يف �إجراءات املحكمة .ويعطى كل
متدرب القائمة املكونة من  ٢٠كلمة �أو عبارة،
و ُيطلب �إليه ب�سرعة منح ن�سبة مئوية لكل منها،
على �سبيل املثال ،قد ُتعطى كلمة "بالت�أكيد" ن�سبة
 ١٠٠يف املائة ،وعبارة "يف املح�صلة" ن�سبة  ٥١يف
املائة ،وهلم ج ًّرا .وت�ساعد املو�سيقى ال�صاخبة يف
اخللفية على زيادة الإثارة يف القاعة .وبعد مرور
دقيقة واحدة ،يتوقف املتدربون عن الكتابة .ثم
ي�ستخدم املدرب لوحا ورقيا قالبا لي�سجل �أعلى
و�أدنى ن�سبة مئوية و�ضعها �أع�ضاء املجموعة �أمام
كل كلمة �أو عبارة.

العمل يف اجلل�سة العامة
فيما يخ�ص التمرين الأول ،يو�صى با�ستخدام لوح
ورقي قالب وبع�ض املو�سيقى احلما�سية .وينبغي
للمدرب �أي�ض ًا �إعداد قائمة من نحو  ٢٠كلمة/
عبارة ،ت�شكل الكلمات التالية �أمثلة �إر�شادية على
الكلمات التي قد ُت�ستخدم منها لو�صف "اخلطر"
(متو�سط ،حمتمل� ،ساحق ،ب�سيط ،ممكن ،م�ستبعد
للغاية� ،أكيد ،مرتقب ،م�ستبعد ،مرجح ،حتمي،
وا�ضح ،مرجح جدًّا ،ممكن �إىل حد ما ،يف املح�صلة
نعم ،غري �أكيد� ،شديد ،جائز ،م�ستحيل ،دون �أدنى
�شك) .والهدف من هذه اجلل�سة هو �إتاحة الفر�صة
للق�ضاة ليختربوا ب�أنف�سهم التحيزات دون ال�شعورية
التي قد تكون لديهم عند تقييم الأدلة ،والتي مل
يكونوا مدركني لها من قبل.

9/15-9/00
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وعادة ما تنطوي النتائج على �صدمة كبرية حيث
تزيد التفاوتات على  ٥٠يف املائة بالن�سبة للعديد
من الكلمات .وينبغي �أن تعقب هذا التدريب
مناق�شة توعوية وجيزة ب�ش�أن ا�ستنتاجات اجلل�سة.

فيما يخ�ص التمرين الثاين ،يجب �أن يتوافر يف
القاعة حا�سوب مكتبي/حممول وجهاز عر�ض
و�شا�شة ،مع �إمكانية التو�صيل بالإنرتنت .ويف �إطار
التمرين الثاينُ ،يعر�ض هذا الفيديو الق�صري على
املتدربنيُ .يرجى اتباع التعليمات الواردة يف الو�صلة
التالية:

التمرين الثاين :لعبة كرة ال�سلة
يت�ضمن هذا التمرين م�شاهدة املتدربني �شريط
فيديو ق�صري علـى موقـع يوتيـوب يتناوب فيه
عدد من الطالب على مترير كرة ال�سلة بينهم
يف م�ساحة �ضيقة .ويطرح الفيديو على املتدربني
�س�ؤا ًال واحد ًا ينبغي لهم الرد عليه فور انتهاء
عر�ض الفيديو .ثم يطرح الفيديو �س�ؤا ًال
ثاني ًا مفاجئاً.

11/00-10/00

درا�سة احلالة �ضمن العمل اجلماعي ب�ش�أن
امل�ساواة واالخت�صا�ص واحلر�ص
تنا َق�ش يف هذه اجلل�سة درا�سة حالة واحدة فقط،
�إذ �إنها تثري م�سائل متعددة فيما يتعلق بالقيمتني،
كما �أنها تتطلب �أن تناق�ش املجموعة كيفية
التعامل مع التوترات فيما بني �صغار الق�ضاة
داخل املحكمة.
وال توجد حاجة لإجراء مناق�شة عامة بعد هذه
املدرب/املي�سرون القيام
اجلل�سة ،ولكن قد يو ُّد
ِّ
بذلك على نحو مقت�ضب �إذا اقت�ضت دينامية
املجموعة وم�ستوى امل�شاركة ذلك .ويت�ضمن املرفق
للمي�سرين ب�ش�أن امل�سائل
الثالث بع�ض الإر�شادات ِّ
التي ميكن مناق�شتها يف هذه اجلل�سة.

11/30-11/00

ا�سرتاحة لتناول ال�شاي/القهوة

› www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY

ويرمي التمرينان �إىل ت�شجيع املتدربني على توخي
احلذر ب�ش�أن الإفراط يف الثقة ب�أنف�سهم كق�ضاة.

العمل يف جمموعات �صغرية
على غرار درا�سات احلالة ال�سابقة ،ميكن االطِّ الع
على هذه الدرا�سة الإفرادية (املتعلقة بالقا�ضي
املبجل) يف بطاقات منف�صلة ويف املرفق
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١2/١5-11/30

عمل جماعي لتحديد "املجاالت الرئي�سية"
الثالثة للن�شاط الق�ضائي التي يكون الق�ضاة
�أكرث عر�ضة لالنتقاد ب�ش�أنها يف كل والية
ق�ضائية
يعر�ض مقرر كل جمموعة هذه الأفكار على
اجلل�سة العامة.

العمل يف جمموعات �صغرية
ينبغي توافر لوح �أو �أكرث من الألواح القالبة.
�أف�ضل طريقة لتنفيذ هذه اجلل�سة هي ا�ستخدام
طريقة تطارح الأفكار .ف ُيطلب �إىل امل�شاركني طرح
�أفكار �أو حلول للم�شاكل التي تنطوي على حتديات،
وتتوا�صل م�شاركتهم الن�شطة طوال اجلل�سة .ويعرب
امل�شاركون عن الأفكار كيفما ترتاءى لهم .ويدون
املي�سر جميع الأفكار على لوح ورقي قالب ،دون
ِّ
انتقادها .وال ي�أتي التحليل �أو الت�صنيف الالحقان
للأفكار ،ومن ثم مناق�شة مدى مالءمتها� ،إ َّال بعد
االنتهاء من تدوين جميع الردود .وبحلول نهاية
اجلل�سة ،يجب �أن تكون املجموعة قد اتفقت على
"املجاالت الرئي�سية" الثالثة اخلا�صة بها ،و ُي َّعي
مقرر من داخل املجموعة (�أو ُي َّ
ف�ضل �أن يتطوع للقيام
بذلك يف بداية اجلل�سة) لعر�ض التعليقات على
اجلل�سة العامة التي تعقب هذه اجلل�سة مبا�شرة.

13/00-12/15

تقدمي تعليقات يف اجلل�سة العامة ب�ش�أن "نقد
املبادئ"

العمل يف اجلل�سة العامة
ينبغي توافر لوح �أو �أكرث من الألواح الورقية
القالبة.
ينبغي �إدارة هذه اجلل�سة بعناية لتنقيح الأفكار
الرئي�سية .وهي ال حتتاج �إىل الكثري من الإعداد� ،إذ
ت�أتي جميع الأفكار من املجموعات ال�صغرية ،وقد
ت�ستجد بع�ض املفاج�آت .واملهم هو حتديد الأفكار
الكربى على الألواح القالبة (�أو ال�س ُّبورات البي�ضاء).
وي�ستف�سر املدرب الرئي�سي من كل جمموعة عن
املي�سرين �إىل
�أفكارها الثالث الرئي�سية ،ثم يدعو ِّ
تدوينها على �سل�سلة من الألواح القالبة بواقع فكرتني
تقريب ًا على كل لوح .ويف كل مرة تتكرر فيها تالوة
املي�سر عالمة �إىل تلك الفكرة على
فكرة ،ي�ضيف ِّ
اللوح القالب .وتتيح هذه العملية تدوين �ست �أفكار
على الأرجح با�ستخدام عدد حمدود فقط من الألواح
القالبة .وبذلك �ستربز فكرة �أو اثنتان باعتبارهما
حا�صلتني على "�أعلى العالمات" مع تزايد العالمات
املو�ضوعة �إىل جوارهما �أ�سرع من باقي الأفكار.

دورة التدريب وجه ًا لوجه
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ومن �ش�أن ذلك �إ�ضافة املزيد من الإثارة �إىل
اجلل�سة ،و ُيفرت�ض �أي�ض ًا �أن يعزز الإح�سا�س
بالت�ضامن فيما بني �أع�ضاء املجموعة �إذا كان هناك
اتفاق عام ب�ش�أن "املوا�ضيع الرئي�سية".
ويجوز �أن تنتهي اجلل�سة مبناق�شة موجزة ب�ش�أن "ما
ميكن عمله ب�ش�أن النتائج املتو�صل �إليها".

14/00-13/00

يعقب هذه اجلل�سة ا�سرتاحة للغداء.

15/00-14/00

امل�سائل الإقليمية واملحلية
رهن ًا بالوقت املتاح ،ينبغي لكل دورة �أن ت�سعى
لتخ�صي�ص وقت لل�سماح للمتدربني مبناق�شة
امل�سائل وامل�شاكل املتعلقة بال�سلوك والأخالقيات يف
والياتهم الق�ضائية .وينبغي �أن تتاح للمتدربني على
وجه اخل�صو�ص الفر�صة ملناق�شة �أوجه التداخل
و�/أو التوتر القائمة بني مبادئ بانغالور ومدونات
الأخالق وال�سلوك املوجودة لديهم (�إن ُوجدت).

(�أو لفرتة
�أطول� ،إذا �سمح
الوقت).

العمل يف جمموعات �صغرية مع تقدمي تعليقات يف
اجلل�سة العامة
هناك عدد من الطرائق التي ميكن بها تنظيم هذه
اجلل�سة .ويح َّبذ �أن تن َّفذ هذه اجلل�سة ،التي ير�أ�سها
املدرب الرئي�سي ،يف �صيغة جمموعات �صغرية ،على
�أن ُتعقد جل�سة عامة خمت�صرة لتل ِّقي التعليقات
لتجميع �أي موا�ضيع م�شرتكة .وتك َّلل هذه اجلل�سة
بالنجاح لدى حت ُّقق ما يلي:
(�أ)  قيام املدرب الرئي�سي ،قبل احلدث التدريبي،
ببع�ض التحليالت الأولية لأي مدونات لقواعد
ال�سلوك والأخالقيات القائمة يف الوالية
الق�ضائية املعنية (ينبغي �أي�ض ًا �إدراج اليمني
الق�ضائية التي ي�ؤديها الق�ضاة يف تلك الوالية
الق�ضائية يف هذا التحليل .ويت�ضمن املرفق
الرابع عدد ًا من الأمثلة على هذه اليمني).
مي�سر موجز ًا
(ب)  يقدم املدرب الرئي�سي لكل ِّ
بالنقاط الرئي�سية لأي م�سائل قد تنطوي على
ت�ضارب ،مما �سي�ساعد على توجيه املناق�شات.
ويجوز لفريق التدريب ،من خالل جل�سة تعقد بعد
الدورة ال�ستخال�ص املعلومات (وهو مترين من
امل�ستح�سن دائم ًا تنفيذه) ،النظر يف خماطبة رئي�س
(ر�ؤ�ساء) الق�ضاة يف الوالية (الواليات) الق�ضائية
املعنية ال�سرتعاء انتباههم لأي ت�ضارب فعلي �أو
حمتمل ك�شفت عنه هذه اجلل�سة.
وميكن للمدربني الرئي�سيني ،بغر�ض توجيه هذه
اجلل�سة� ،أن ي�شريوا �إىل قائمة بامل�سائل الرئي�سية
الع�شر التي تناولها الفريق املعني بنزاهة الق�ضاء يف
اجتماعه املنعقد يف لو�ساكا يف عام .٢٠١٠
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تقييم الدورة
هناك �صلة وثيقة قائمة بني تقييم االحتياجات التدريبية وتقييم فعالية �أن�شطة التدريب الالحقة .وب�صفة عامة،
ي�شري تقييم الن�شاط التدريبي �إىل مقدار النجاح يف تلبية االحتياجات التدريبية .ويف الوقت نف�سه ،ي�ساعد تقييم
الأن�شطة التدريبية على حتديد االحتياجات التدريبية اجلديدة �أو الإ�ضافية .ومتثل الفئتان العنا�صر الرئي�سية
لدورة تقييم االحتياجات والتخطيط لتلبيتها وتنفيذ ذلك وتقييمه.
وهناك عدة مناذج لقيا�س �أثر �أن�شطة التدريب ،من �أ�شهرها منوذج تقييم التدريب الذي و�ضعه دونالد
كريكباتريك )3(.وهو يق�سم تقييم التدريب �إىل �أربعة م�ستويات متدرجة:
امل�ستوى  :1رد الفعل .يقي�س هذا امل�ستوى رد فعل املتدربني جتاه احلدث التدريبي  -ر�أيهم
و�شعورهم ب�ش�أن التدريب وحمتواه وما ي�شمله من موا�ضيع .ومن املظاهر ال�شائعة لهذا امل�ستوى
من التقييم ا�ستخدام ا�ستمارات التعليق وردود الفعل ال�شفوية والدرا�سات اال�ستق�صائية �أو
اال�ستبيانات الالحقة للتدريب .ويجوز �س�ؤال املتدربني عما �إذا كان التدريب ناجح ًا وي�ستحق
ما ق�ضوه فيه من وقت ،وعن نقاط القوة وال�ضعف يف التدريب ،وما �إذا ا�ستح�سنوا مكان عقد
التدريب و�أ�سلوب تقدميه .ومبجرد احل�صول على هذه املعلومات ،ينبغي التمعن فيها والتفكري
يف التغيريات التي ميكن �إدخالها على الدورة التالية .ويت�ضمن املرفق ال�ساد�س ا�ستبيان ًا مقرتح ًا
ب�ش�أن ر�ضا امل�شاركني عن الدورة.
امل�ستوى  :٢التعلم .يقا�س هنا ما تعلمه املتدربون ومدى تزايد معارفهم و�/أو قدراتهم نتيجة
حت�سن املعارف
للتدريب .ولقيا�س التعلم ،يجب البدء بتحديد ما يراد تقييمه ،على �سبيل املثالُّ ،
واملهارات والثقة واالجتاهات وغري ذلك لدى املتدربني .ومن املمكن �أن يكون من املفيد �أي�ض ًا قيا�س
هذه املجاالت قبل التدريب وبعده .وينبغي� ،إذا �أمكن ،و�ضع اختبارات �سابقة للتدريب والحقة له
ويخ�ص�ص لها ما بني  15و20
(يف�ضل �أن تكون يف �صيغة مغفلة الهوية) تت�ضمن نف�س الأ�سئلة
َّ
دقيقة يف بداية التدريب ونهايته .ويت�ضمن املرفق ال�ساد�س ب�ضعة �أمثلة لأ�سئلة �سبق ا�ستخدامها
باملخدرات واجلرمية .وت�ساعد هذه االختبارات على فهم ما
يف ا�ستبيان تدريبي للمكتب املعني
ِّ
يتعلمه املتدربون وما ال يتعلمونه ،وعلى حت�سني التدريب يف امل�ستقبل.
()3ن�شر دونالد كريكباتريك ( )Donald Kirkpatrickمنوذج تقييم التدريب على �أربعة م�ستويات (Four-Level Training Evaluation
 )Modelللمرة الأوىل يف عام  ١٩٥٩بالواليات املتحدة ،يف  .Training and Development Journalثم ُح ِّدث النموذج يف عام  ،١٩٧٥ومرة
�أخرى يف عام  ١٩٩٤عندما ن�شر كتابه الأ�شهر .Evaluating Training Programs
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امل�ستوى  :٣ال�سلوك .يق َّيم عند هذا امل�ستوى مقدار التغيري يف �سلوك املتدربني
بف�ضل التدريب� ،إ�ضاف ًة �إىل كيفية تطبيقهم للمعلومات عند عودتهم �إىل العمل .ومن
املمكن �أن ي�صعب قيا�س ال�سلوك على نحو فعال ،فهو ن�شاط طويل الأجل ُيفرت�ض �أن
ُي�ضط َلع به بعد �أ�سابيع �أو �أ�شهر من التدريب الأويل .ومن �أف�ضل �سبل قيا�س ال�سلوك
اال�ضطالع مب�شاهدات و�إجراء مقابالت مع مرور الوقت .وميكن النظر يف طرح
�أ�سئلة من قبيل :هل و�ضع املتدربون �أ ًّيا مما تعلموه مو�ضع اال�ستخدام العملي؟ هل
املتدربون قادرون على التحدث �إىل الآخرين ب�ش�أن معارفهم �أو مهاراتهم �أو مواقفهم
اجلديدة؟ هل يدرك املتدربون طروء �أي تغيري على �سلوكهم؟ ويراعى �أن التغري يف
ال�سلوك ال يحدث �إال �إذا كانت الظروف م�ؤاتية .فعلى �سبيل املثال ،ميكن �أن يكون
التعلم قد حدث بفعالية خالل الدورة التدريبية ،ولكن �إذا مل تكن الثقافة التنظيمية
ال�شاملة مهي�أة ال�ستيعاب �أي تغريات الحقة يف ال�سلوك (�أو �إذا مل يح�صل املتدربون
على دعم م�شرفيهم ب�ش�أن التغري ال�سلوكي) ،فقد ال يتمكنون من تطبيق ما تعلموه.
امل�ستوى  :٤النتائجُ .ت َّلل عند هذا امل�ستوى النتائج النهائية للتدريب و�أثره على
امل�ؤ�س�سة الق�ضائية ب�أكملها .ومن بني جميع امل�ستويات ،ف�إن قيا�س النتائج النهائية
للتدريب يكون على الأرجح الأكرث تكلفة وا�ستهالك ًا للوقت .وتتمثل �أكرب التحديات يف
حتديد املخرجات �أو املزايا �أو النتائج النهائية الأوثق ارتباط ًا بالربنامج التدريبي،
ومن ثم ا�ستحداث الو�سائل الفعالة لقيا�س تلك النواجت يف الأجل الطويلَّ .
ولعل
املدربني يو ُّدون ا�ستحداث عملية تقييم تلتم�س ب�صورة �أو ب�أخرى �أدلة على �أن
التدريب وجه ًا لوجه (�إىل جانب العمل ال�سابق للدورة) قد �أدى ،على �سبيل املثال،
�إىل زيادة الإنتاجية� ،أو حت�سني الروح املعنوية� ،أو خف�ض عدد ال�شكاوى الق�ضائية،
�أو تعزيز االحرتام العام للجهاز الق�ضائي� ،أو حت�سني ال�سلوك �سواء بني الزمالء �أو
جتاه الأطراف الثالثة ،وما �إىل ذلك.
ويف عام  ،٢٠١٨ن�شرت �شبكة التدريب الق�ضائي الأوروبية دلي ًال �شام ًال يقدم م�ساعدة ِّقيمة جلميع
املدربني الق�ضائيني ب�ش�أن تنظيم ال ُّن ُهج القائمة على �أف�ضل املمار�سات جتاه تقييم التدريب الق�ضائي
()4
ا�ستناد ًا �إىل منوذج كريكباتريك.

( ،EJTN Judicial Training Methods Guidelines for Evaluation of Judicial Training Practices)4متاح على
املوقع ال�شبكي التايل.www.ejtn.eu/Templates/Public/Pages/NewsItem.aspx?id=4975 :
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Judicial Conduct and Ethics (5th Edition) Shaman J, Lubret S. and Alfini J. (The
) .Michie Company, Virginiaال ُيتوقع من الق�ضاة تنفيذ القانون فح�سب ،و�إمنا جت�سيده يف

�سلوكهم �أي�ضاً .ونظر ًا لزيادة الرقابة العامة واخلليط املوجود من القرارات اجلديدة ،ف�إنه
حتى الق�ضاة الذين يتحلون ب�أف�ضل النوايا قد يجدون �أنف�سهم يف حرية .وهذا الكتاب عبارة عن
دليل موثوق وعملي م�صمم مل�ساعدة الق�ضاة على �ضمان �أن تكون �أن�شطتهم الق�ضائية �صائبة.
).The Strange Alchemy of Life and Law (2009) Sachs. A. (Oxford University Press
يقدم هذا الكتاب ر�ؤية فريدة للفل�سفة الق�ضائية لأحد �أبرز الق�ضاة الد�ستوريني ،وهو الآن
متقاعد.

The Judicial Process: Realism, Pragmatism, Practical Reasoning and Principles.
) .(2005) Thomas E. (Cambridge University Pressي�ستك�شف هذا الكتاب التوترات

القائمة بني ما يتوقعه املجتمع احلديث من نظمه الق�ضائية والدور احلا�سم الذي قد ت�ؤديه
هذه التوقعات يف حتديد املبادئ القانونية.
).The Limits of Judicial Independence? (2016) Borkowski. G. (ed.) (Warsaw-Torin
ي�ضم هذا املجلد جمموعة من الأوراق املقدمة واخلطب امللقاة يف م�ؤمتر دويل ب�ش�أن ا�ستقالل
الق�ضاء يف بولندا يف عام  .2016وامل�ساهمون عبارة عن جمموعة من الأكادمييني والق�ضاة
الدوليني.

The Culture of Judicial Independence in a Civilized World (2016) Shetreet. S and
) .McCormack W. .(eds.). (Brill Nijhoffيت�ضمن هذا الكتاب �أوراق ًا ودرا�سات �أع َّدها

�أكادمييون وق�ضاة وممار�سون من العديد من الواليات الق�ضائية عن ا�ستقالل الق�ضاء.
) .Thinking Fast and Slow (2011) Kahneman, D. (Penguinحتليل �أجراه حا�صل على
جائزة نوبل للكيفية التي نختار بها ما نختاره و�أ�سباب ذلك ،واملخاطر التي تنطوي عليها هذه
العملية.
( Training Methods (2018) Judicial College Londonيرد الن�ص الكامل يف املرفق
اخلام�س)� .أ�صدرت كلية الق�ضاة ،التي ُتعترب واحدة من �أكرث م�ؤ�س�سات التدريب الق�ضائي
ابتكاراً ،هذا املوجز املفيد لطائفة طرائق التدريب املتاحة للمدربني الق�ضائيني حيث يبني
ما ميكن �أن يتحقق من خالل كل طريقة ،ونقاط ال�ضعف املحتملة لكل منها.
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�أوالً -م�سرد امل�صطلحات
االتفاقية :اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
االخت�صا�ص :امتالك القدرات �أو ال�صفات املطلوبة �أو املنا�سبة.
الأخالقيات :نظام للمبادئ الأخالقية التي توجه ال�سلوك.
اال�ستقاللية :التحرر من نفوذ الآخرين �أو �سيطرتهم �أو قرارهم.
ت�ضارب امل�صالح :الت�ضارب بني امل�صالح اخلا�صة للموظفني العموميني ومهامهم .وقد ين�ش�أ ت�ضارب
امل�صالح ،على �سبيل املثال ،من �أن�شطة خارجية �أو توظيف �أو ا�ستثمارات �أو موجودات �أو هدايا �أو
مزايا كبرية.
التعلم املختلط :طريقة تعليمية جتمع بني التدريب عرب الإنرتنت والتدريب التقليدي وجه ًا لوجه.
احلر�ص :بذل اجلهود احلري�صة والد�ؤوبة وامل�ستمرة لتنفيذ مهمة.
احلياد :التعامل مع جميع �أطراف النزاع ب�إن�صاف وم�ساواة ودون �إ�ضرار �أو حتيز.
يوعد بها موظف عمومي �أو ُتع َر�ض عليه �أو ُتنح له� ،أو يطلبها موظف
الر�شوةِّ � :أي مزية غري م�ستحقة َ
عمومي �أو يقبلها ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر� ،سواء ل�صالح املوظف نف�سه �أو ل�صالح �شخ�ص �آخر
بفعل ما �أو ميتنع عن القيام بفعل ما �ضمن نطاق ممار�سته
�أو هيئة �أخرى ،لكي يقوم ذلك املوظف ٍ
مهامه الر�سمية.
�سيادة القانون :هو مبد�أ للحكم يكون فيه جميع الأ�شخا�ص وامل�ؤ�س�سات والكيانات ،من كال القطاعني
العام واخلا�ص ،مبا يف ذلك الدولة ذاتها ،م�س�ؤولني �أمام قوانني �صادرة علناً ،وتط َّبق على اجلميع
بالت�ساوي و ُيحتكم يف �إطارها �إىل ق�ضاء م�ستقل ،وتتفق مع القواعد واملعايري الدولية حلقوق الإن�سان.
ويقت�ضي هذا املبد�أ كذلك اتخاذ تدابري لكفالة االلتزام مببادئ �سيادة القانون وامل�ساواة �أمام
القانون وامل�ساءلة �أمام القانون ،والعدل يف تطبيق القانون ،والف�صل بني ال�سلطات ،وامل�شاركة يف
التع�سف ،وال�شفافية الإجرائية والقانونية.
�صنع القرار ،واليقني القانوين ،وجت ُّنب ُّ
ال�شبكة العاملية لنزاهة الق�ضاء :من�صة خا�صة بالق�ضاة ومن �أجلهم �أُطلقت يف ني�سان�/أبريل ٢٠١٨
وتهدف �إىل تعزيز فر�ص التوا�صل ال�شخ�صي وجه ًا لوجه �أو عرب الإنرتنت لتبادل املعلومات و�إ�سداء
الن�صح وامل�شورة فيما بني الأقران ،وكذلك امل�ساعدة على حتديد التحديات وامل�سائل ذات الأولوية
و�إقامة الروابط بني املبادرات املحلية والإقليمية القائمة مل�ضاعفة نتائجها.
› www.unodc.org/ji
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ال�شفافية :تبادل املعلومات والعمل ب�صورة منفتحة .والت�صرف ب�شكل وا�ضح ومتوقع ومنطقي.
القيم� :أمر يرى فرد �أو جمتمع �أن له قيمة جتعله ي�ستحق ال�سعي لبلوغه �أو الت�شجيع عليه �أو حمايته.
اللياقة :االمتثال للمعايري املقبولة تقليد ًّيا لل�سلوك �أو الآداب العامة.
مدونة الأخالقيات :عاد ًة ما تكون عبارة عن معايري تطلُّعية م�ستقرة ومتفق عليها حل�سن ال�سلوك
والأهداف املراد حتقيقها يف �إطار مهنة ما .ويف كثري من احلاالت ،ال يكون الفارق بني املد َّونات
التطلُّعية واملد َّونات الت�أديبية قطعي الو�ضوح.
وم�شرف و�سليم قد ت�ؤدي،
مدونة قواعد ال�سلوك :قائمة قواعد ب�ش�أن �أداء املهام على وجه �صحيح ِّ
�إذا ان ُتهكت� ،إىل اتخاذ �إجراءات ت�أديبية .ويف الكثري من احلاالت ،ال يكون الفارق بني املد َّونات
التطلُّعية واملد َّونات الت�أديبية قطعي الو�ضوح.
امل�ساواة :الت�ساوي يف املركز واحلقوق والفر�ص.
املع�ضالت الأخالقية :احلاالت التي يتطلب البت فيها قرار ًا �أخالق ًّيا.
باملخدرات واجلرمية.
املكتب :مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
النزاهة :االت�ساق بني املعتقدات والقرارات والت�صرفات ،وموا�صلة التم�سك بالقيم واملبادئ.
و�سائل التوا�صل االجتماعي :مواقع �شبكية وتطبيقات قائمة على التكنولوجيا متكِّن امل�ستخدمني من
�إنتاج وتبادل املحتوى �أو امل�شاركة يف ال�شبكات االجتماعية.
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ثانياً  -م�شورة ب�ش�أن تقدمي عر�ض �إي�ضاحي
وحمتوى �إر�شادي للعر�ض اال�ستهاليل
يقدم دليل �شبكة التدريب الق�ضائي الأوروبية ب�ش�أن منهجية التدريب الق�ضائي يف �أوروبا
( )EJTN Handbook on Judicial Training Methodology in Europe, 2016م�شورة مفيدة ب�ش�أن
�إعداد وتنفيذ عر�ض �إي�ضاحي على النحو التايل:
متثل العرو�ض الإي�ضاحية املقرتنة بالعمل اجلماعي اثنتني من طرائق التدريب امل�ستخدمة
تي�سر اكت�ساب معارف جديدة .وبالنظر �إىل �أن امل�شاركة عامل مهم
يف التعليم الق�ضائي التي ِّ
ل�ضمان جناح التعلم ،يو�صى ب�إتاحة وقت كاف للمناق�شات اجلماعية �أو الفردية بعد تقدمي
العرو�ض مبا�شرة� ،سواء لإزالة جوانب عدم اليقني �أو اللب�س ،وكذلك لتجنب خطر حتول
العملية �إىل تدري�س "تلقيني بحت".
متى ُت�ستخدم العرو�ض الإي�ضاحية؟ ميكن ا�ستخدام العرو�ض الإي�ضاحية يف مواقف خمتلفة
وللقيام مبهام متنوعة ،منها:
عر�ض �إ�سهامات من ممار�س بارز لت�سليط ال�ضوء على م�سائل عملية.
 عر�ض �إ�سهامات من �أع�ضاء املجموعة لتقدمي نهج مقارن �أو متعدد التخ�ص�صات
للمو�ضوع قيد املناق�شة.
 تقدمي عرو�ض �إي�ضاحية ق�صرية من املجموعات ب�ش�أن ما �أُ�سند �إليها من مهام ،مما
ي�سمح با�ستبانة ال ُّن ُهج املت�ضاربة �أو اجلديدة فيما يتعلق مبو�ضوع ما.
وال ينح�صر نطاق العرو�ض الإي�ضاحية يف املحتوى فح�سب� ،إذ �إنها �أي�ض ًا مبثابة منرب للمناق�شة
وتبادل الآراء ب�ش�أن املوا�ضيع اجلديدة التي حتتاج �إىل مدخالت تت�ضمن عر�ض ًا للمعلومات.
وتتمثل التحديات الرئي�سية فيما يلي:
 فرتة انتباه املتدربني ترتاوح ما بني  20و 30دقيقة.
 قد ي�ؤثر االختالف يف �أ�ساليب تعلُّم احلا�ضرين على نقل املعلومات.
 تتطلب �إقامة عالقة جيدة مع احلا�ضرين ا�ستخدام لغة حديث ولغة ج�سد مالئمتني.

املرفقات

 هيكل العر�ض.
 توافق ت�صميم املواد الب�صرية و�شرائح  PowerPointمع معايري مالئمة.

مرحلة الإعداد :ن�صائح للمدرب

ينبغي للعر�ض الإي�ضاحي ،مهما ق�صرت مدته� ،أن يكون عمومي املنحى .ومن املهم �أن يبد�أ
وحتدد تركيبة
العمل بفهم ما يثري اهتمام احلا�ضرين و�/أو ما يتوقعونه من مقدم العر�ضِّ .
احلا�ضرين مدى الطابع الر�سمي الذي ينبغي �أن يت�سم به العر�ض الإي�ضاحي.
وينبغي العمل على �أن يت�سم هيكل العر�ض بالو�ضوح واملنطقية .وينبغي �أن يت�ضمن ما يلي:
 مقدمة :يف املقدمة ،ينبغي �إعالم احلا�ضرين مبحور احلديث ،ورمبا طرح �س�ؤال ُيعتزم
الرد عليه.
اجلزء الرئي�سي :يف اجلزء الرئي�سي ،ينبغي التو�سع يف مناق�شة املو�ضوع وتق�سيم املناق�شة
�إىل عدد من املوا�ضيع الفرعية املرتبة ترتيب ًا منطق ًّيا.
خامتة :يعتمد ما يقدم يف اخلامتة على ما يتوخى حتقيقه .ف�إذا كان ما قدم جمرد
و�صف ،ميكن االكتفاء مبوجز للنقاط الرئي�سية� .أما �إذا كان يتوخى تربير ا�ستح�سان �أمر
ما ،فقد يكون من املالئم �إعادة الت�أكيد على احلجة الرئي�سية� ،أو الإجابة عن ال�س�ؤال
الذي طُ رح يف البداية .وينبغي تو�ضيح هيكل العر�ض للمتدربني.
ويكفل اختيار الكلمات و�أ�سلوب اخلطاب نقل الر�سالة .فقد يود مقدم العر�ض �أن يقول ،على �سبيل
املثال" ،النقطة الأوىل التي �أود طرحها هي ]� ،"[...أو "يف هذا اجلزء �سوف �أحتدث عن ]،"[...
�أو "ويف اخلتام ."[...] ،وباملثل ،ت�ساعد �أ�شياء من قبيل التوقف بني كل نقطة و�أخرى� ،أو القيام
ب�إمياءات مثل رفع �إ�صبع واحد لبيان النقطة الأوىل ،و�إ�صبعني للنقطة الثانية ،وهكذا ،على ت�أكيد
الروابط املهمة.
ومن الأهمية مبكان االلتزام بالوقت لأن �آخرين قد يكونون معتمدين على انتهاء العر�ض يف
وقت حمدد ،ال قبله وال بعده .ويف الواقع ،ينبغي �أن ي�ص َّمم العر�ض بحيث يكون �أق�صر من
الوقت املخ�ص�ص بقليل ،لأن من املحتمل جدًّا �أن يت�ضمن يوم العر�ض الفعلي بع�ض الإ�سهاب
�أو االرجتال.
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مرحلة التقدمي :ن�صائح للمدرب

يجب النظر يف طريقة التقدمي التي ُيعتزم ا�ستخدامها :ما هو نوع التحفيز املتوقع ا�ستخدامه؟
ما هي الو�سائل الب�صرية التي �ستكون مفيدة؟ هل �سيجل�س مقدم العر�ض �أم �سيقف؟ ما �أنواع
الإمياءات التي ينبغي ا�ستخدامها؟

ينبغي النظر يف �سرعة احلديث وارتفاع ال�صوت وطريقة النطق ونربة ال�صوت.
وال تقت�صر �أهمية حتديد ال�سرعة املنا�سبة للحديث على �ضمان االلتزام بالوقت املحدد.
ف�إذا حتدث املقدم ب�سرعة مفرطة ،لن يتمكن احلا�ضرون من املتابعة؛ و�إذا حتدث ببطء،
فمن املرجح �أن ي�شعروا بامللل .ومع ذلك ،ف�إن ال�سرعة املنا�سبة للحديث تختلف رهن ًا ب�أمور
منها ،على �سبيل املثال ،ما �إذا كان ُيتوقع �أن يدون امل�ستمعون مالحظات ،وما �إذا كانت اللغة
امل�ستخدمة هي لغتهم الأ�صلية ،ومدى معرفتهم بامل�سائل قيد املناق�شة �أو مدى تعقدها.
ويعتمد ارتفاع ال�صوت على حجم القاعة التي يق َّدم فيها العر�ض ومدى جودة ال�صوتيات بها؛
ويجدر دائم ًا �س�ؤال احلا�ضرين ع َّما �إذا كانوا ي�ستطيعون �سماع �صوت مقدم العر�ض .ف�إذا
كانوا ال ي�ستطيعون �سماعه دون �صراخ ،ينبغي طلب ا�ستخدام امليكروفون ،و�إال ف�سيبدو �صوت
مقدم العر�ض مرهَ قاً.
ويجب االنتباه �أي�ض ًا �إىل نربة ال�صوت .فعند تقدمي العرو�ض (ال �سيما �إذا كانت تت�ضمن
قراءة ن�ص) ،يبدو ال�صوت يف كثري من الأحيان �أكرث رتابة (ومن ثم �أكرث ملالً) من احلديث
َ
املتجاذب يوم ًّيا .وللحفاظ على تركيز احلا�ضرين ،من ال�ضروري �أن يكون ال�صوت �أكرث حيوية
و�أن ُي�ستخدم التنوع ال�صوتي �أكرث مما هو معتاد يف طريقة احلديث العادية.

قائمة مرجعية مبهارات املقدم اجليد للعرو�ض الإي�ضاحية
 هل ميكن �سماع �صوت مقدم العر�ض يف �آخر القاعة؟
 هل ا�س ُتخدم التوا�صل بالأعني على نحو متوا�صل بغر�ض �إ�شراك احلا�ضرين؟
 هل ا�س ُتخدمت الو�سائل ال�سمعية الب�صرية على نحو مالئم؟
 هل كان �أي ن�ص مكتوب على �سبورات �سوداء �أو بي�ضاء� ،أو مقدم خالل عرو�ض الفيديو،
مرئ ًّيا من جميع �أنحاء القاعة؟
 هل ا�ستخدم املدرب �أي �أوراق مطبوعة موزعة بطريقة مالئمة؟
وينبغي الإعداد ال�ستخدام ال�صوت وحركة العينني والتكنولوجيا واملواد التدريبية م�سبقاً ،بل
والتدرب على ذلك.

املرفقات

حمتوى �إر�شادي للعر�ض اال�ستهاليل
�سوف يرغب كل مدرب رئي�سي يف �إ�ضفاء طابعه اخلا�ص و�إبراز �سلطته على هذا العر�ض الإي�ضاحي
(وهو العر�ض الر�سمي الوحيد يف الدورة ب�أكملها) .ومع ذلكُ ،يقرتح �أن ي�شمل العر�ض الإي�ضاحي
عموم ًا امل�سائل التالية:
 موجز لل�صكوك الدولية ذات ال�صلة ال�سابقة ملبادئ بانغالور
 حالة مبادئ بانغالور
 موجز للمبادئ
 دور التعليق
 اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
 بيان الفريق املعني بنزاهة الق�ضاء "( 2010بيان لو�ساكا")
 املدونات الإقليمية والوطنية
 اليمني الق�ضائية
 �سمات خا�صة للنظر فيها
 التطور امل�ستقبلي للمبادئ
 �إعالن الدوحة لعام  :٢٠١٥تر�سيخ ثقافة احرتام القانون
 ال�شبكة العاملية لنزاهة الق�ضاء
ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة ال�سابقة ملبادئ بانغالور
ينبغي تقدمي معلومات �أ�سا�سية موجزة عن الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،والعهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،ومبادئ الأمم املتحدة الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية،
و�إجراءات التنفيذ الفعال للمبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية .ويف حني ال ُي�شرتط
عر�ض هذه ال�صكوك ب�صورة مف�صلة ،يتعني �أن يعي امل�شاركون �أن عدد ًا من �صكوك القانون الدويل
الرئي�سية يت�ضمن بالفعل على الأقل بع�ض عنا�صر مبادئ بانغالور ،و�أن املبادئ لي�ست �أول �صك من
�صكوك الأمم املتحدة يركز على م�س�ألة نزاهة الق�ضاء.

| 43

| 44

�سلوك اجلهاز الق�ضائي و�أخالقياته—دليل املدربني

معلومات �أ�سا�سية عن مبادئ بانغالور
ت�أ�س�س الفريق املعني بنزاهة الق�ضاء يف عام  ٢٠٠٠كفريق من ق�ضاة كانوا جميع ًا ير�أ�سون
(�أو ر�أ�سوا يف ال�سابق) اجلهاز الق�ضائي� ،أو ق�ضاة كبار يف بلدانهم �أو على ال�صعيد الإقليمي �أو
الدويل( .لالطالع على مزيد من املعلومات عن الفريق ،يرجى الرجوع �إىل املوقع ال�شبكي التايل:
 .)www.judicialintegritygroup.org/ويجمع ه�ؤالء قيما ومعتقدات م�شرتكة ب�ش�أن نزاهة ال�سلطة
الق�ضائية� ،إىل جانب العزم على حت�سني النوعية فيما يخ�ص �إقامة العدل وتو�سيع دائرته ب�سبل
مالئمة .وفيما يلي �أهداف الفريق:
 �صياغة مفهوم امل�ساءلة الق�ضائية وتطويره؛
 و�ضع �آليات ميكن للجهاز الق�ضائي ا�ستخدامها يف تعزيز نزاهة النظام الق�ضائي؛
 و�ضع وتعزيز املعايري واملبادئ التوجيهية وال�صكوك ،ح�سب االقت�ضاء ،التي تتعلق باجلوانب
احليوية للنظام الق�ضائي؛
 ا�ستبانة تدابري الإ�صالح الق�ضائي التي تثبت فعاليتها يف الق�ضاء على الف�ساد يف النظم
الق�ضائية وتوفر املزيد من ال�سبل الأ�سرع والأقل تكلفة للو�صول �إىل العدالة ،وامل�ساعدة يف تنفيذ
تلك التدابري.
واتفق الفريق كذلك على ما يلي�( :أ) تقع على اجلهاز الق�ضائي ،وبخا�صة كبار امل�س�ؤولني فيه،
م�س�ؤولية اال�ضطالع بدور قيادي يف و�ضع املجموعة القطعية من املبادئ الأ�سا�سية لقواعد ال�سلوك
والأخالقيات التي ترتكز عليها ممار�سة الوظائف الق�ضائية؛ (ب) ينبغي �أن تكون هذه املبادئ عاملية
التطبيق بحيث ال تخ�ضع لأي تباين �إقليمي.
حالة مبادئ بانغالور
خ�صي�ص ًا لتزويد الق�ضاة
تر�سي املبادئ معاي َري خا�صة بال�سلوك الأخالقي للق�ضاة ،وهي ُم َع َّدة ِّ
بالإر�شادات وتهيئة �إطار عمل لل�سلطة الق�ضائية لتنظيم �سلوك اجلهاز الق�ضائي .وهي ت�شكل جزء ًا
من معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،ومن ثم فهي تقدم
�إر�شادات للأجهزة الق�ضائية يف خمتلف �أنحاء العامل ولي�س معايري لل�سلوك قابلة للإنفاذ على
نحو مبا�شر.
وقد �أق َّر املجل�س االقت�صادي واالجتماعي للأمم املتحدة املبادئ يف عام ( ٢٠٠٦بعد �أن �أحاطت بها
مفو�ضية حقوق الإن�سان التابعة للأمم املتحدة علم ًا يف عام .)٢٠٠٣

املرفقات

موجز املبادئ
تت�ألف مبادئ بانغالور من ديباجة و�ستة مبادئ رئي�سية ت�ستند �إىل �ست قيم رئي�سية (اال�ستقاللية،
واحلياد ،والنزاهة ،واللياقة ،وامل�ساواة ،واالخت�صا�ص واحلر�ص) و�أحكام مف�صلة ب�ش�أن التطبيق .ويف
حني �أن معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية غري ملزمة ،فقد
مر ال�سنني ر�ؤية جماعية عن الكيفية التي ينبغي بها هيكلة نظام
قدمت تلك املعايري والقواعد على ِّ
العدالة اجلنائية .وعلى الرغم من الطبيعة القانونية "الل ِّينة" ،غري امللزمة ،التي تت�سم بها هذه املعايري
والقواعد ،ف�إنها قدَّمت �إ�سهام ًا بالغ الأهمية يف الرتويج لنظم عدالة جنائية �أكرث فعالية و�إن�صاف ًا.
دور التعليق
باملخدرات واجلرمية تعليق ًا م�ستفي�ض ًا على املبادئ يقدم مزيد ًا من
يف عام  ،٢٠٠٧ن�شر املكتب املعني
ِّ
الإر�شادات املف�صلة ب�ش�أن تنفيذها .وكان الفريق املعني بنزاهة الق�ضاء هو الفريق الأ�سا�سي امل�س�ؤول
عن و�ضع التعليق ون�شره .و�ست�شري هذه الدورة ب�شكل مف�صل �إىل التعليق.
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
يتمثل �صك دويل �آخر ي�ستند �إىل املبادئ والتعليق يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد .وتن�ص
املادة  ١١من االتفاقية ،التي اع ُتمدت يف عام  ٢٠٠٣ودخلت حيز النفاذ يف عام  ،٢٠٠٥على ما يلي:
 -١نظرا لأهمية ا�ستقاللية الق�ضاء وما له من دور حا�سم يف مكافحة الف�ساد ،تتخذ
كل دولة طرف ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ودون م�سا�س با�ستقاللية
الق�ضاء ،تدابري لتدعيم النزاهة ودرء فر�ص الف�ساد بني �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي.
ويجوز �أن ت�شمل تلك التدابري قواعد ب�ش�أن �سلوك �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي.
()5

بيان الفريق املعني بنزاهة الق�ضاء لعام "( 2010بيان لو�ساكا")
يف عام  ،٢٠١٠ن�شر الفريق املعني بنزاهة الق�ضاء بيان ًا مه ًّما ت�ضمن منا�شدة ب�أن يتلقى �أع�ضاء
اجلهاز الق�ضائي� ،أ ًّيا كان موقعهم يف العامل ،تدريب ًا كافي ًا ب�ش�أن م�ضمون مبادئ بانغالور و�أهميتها.
()5

Judicial Integrity – What Has Been Achieved? The Judicial Integrity Group, Sixth Meeting, Lusaka,
 Zambia, 23 January 2010. Hon. Michael Kirbyمتاح على املوقع ال�شبكي التايلwww.michaelkirby.com.au/images/ :
stories/speeches/2000s/2010_Speeches/2427.JudicialIntegrityGroup-Lusaka%2CZambia%2C23January2010.pdf

.

.
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وحتقيق ًا لهذه الغاية ،دعا الفريق الأجهزة الق�ضائية يف كل مكان �إىل القيام مبا يلي:
 اعتماد بيان مبادئ ب�ش�أن �سلوك اجلهاز الق�ضائي ،مع �أخذ مبادئ بانغالور ب�ش�أن �سلوك اجلهاز
الق�ضائي يف االعتبار.
 �ضمان توزيع بيان املبادئ ب�ش�أن �سلوك اجلهاز الق�ضائي على الق�ضاة ويف املجتمع.
 الت�أكد من �أن �أخالقيات الق�ضاء ،امل�ستندة �إىل بيان املبادئ ب�ش�أن �سلوك اجلهاز الق�ضائي
املذكورة ،ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من التدريب الأويل وامل�ستمر للق�ضاة.
 القيام� ،إىل �أق�صى حدود �صالحياتها ،بتنظيم تدريب للق�ضاة �أو تنفيذه �أو الإ�شراف عليه.
ويف الواليات الق�ضائية التي ال متلك ما يكفي من املرافق التدريبية ،ينبغي للجهاز الق�ضائي
طلب امل�ساعدة من الهيئات الوطنية والدولية وامل�ؤ�س�سات التعليمية املالئمة ،من خالل القنوات
املنا�سبة ،لإتاحة مثل هذه املرافق �أو تطوير الأجهزة الق�ضائية املحلية.
مدونات القواعد الإقليمية والوطنية
�أبدت الأجهزة الق�ضائية يف خمتلف �أنحاء العامل ردود فعل متباينة جتاه مبادئ بانغالور .فقد
اعتمدت بع�ضها املبادئ مبا�شرة باعتبارها قواعد ال�سلوك والأخالقيات امللزمة اخلا�صة بها ،مع
ربطها يف �أحيان كثرية بالقواعد الت�أديبية ،يف حني و�ضعت �أجهزة �أخرى مدونات قواعد �إقليمية
�أو وطنية خا�صة بها ،و�إن اعتمدت يف العادة ب�صورة وا�سعة على املبادئ .ومن الأمثلة اجليدة
على مدونات القواعد الإقليمية تلك مدونة قواعد الأخالقيات الق�ضائية الأيبريية-الأمريكية يف
�أمريكا الالتينية.
› www.tsjbaires.gov.ar/ciej/sites/default/files/axiologicos/CIEJ_reformado_2014.pdf

ن�صيحة
لعل املدربني يو ُّدون يف هذه املرحلة �إدراج �أي معلومات
�أ�سا�سية عن مدونات قواعد ال�سلوك املطبقة على
ال�صعيد املحلي يف منطقتهم.

املرفقات

اليمني الق�ضائية
من املعتاد �أن يقوم الق�ضاة اجلدد عند تعيينهم يف اجلهاز الق�ضائي بحلف ميني ر�سمية ،عاد ًة �أمام
رئي�س الق�ضاة �أو �أحد الق�ضاة الآخرين الرفيعي امل�ستوى .ويت�ضمن املرفق الرابع عدد ًا من مناذج
هذه اليمني .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن اليمني الق�ضائية تت�ضمن يف الغالب بع�ض ًا من م�ضمون مبادئ
بانغالور ،و�إن كان لي�س كل امل�ضمون .ومع ذلك ،ينبغي مراعاة �أن عدد ًا كبري ًا من مناذج اليمني
الق�ضائية ُو�ضعت قبل �صدور مبادئ بانغالور.
�سمات خا�صة للنظر فيها
ينبغي الت�شديد على �أن املبادئ تت�ضمن جمموعة وا�سعة من اجلوانب املتعلقة بحياة الق�ضاة،
وال تقت�صر على احلدود ال�ضيقة لقاعة املحكمة �أو اال�ستماع .فهي يف هذا ال�سياق الأخري متتد
�إىل عالقات الق�ضاة باملتهمني وال�شهود واملحامني وموظفي املحاكم وعموم اجلمهور .و�إ�ضاف ًة
�إىل ذلك ،تتعلق املبادئ ببع�ض جوانب احلياة ال�شخ�صية للق�ضاة ،مبا يف ذلك �أفراد �أ�سرهم.
و�أخرياً ،ينبغي الإ�شارة �أي�ض ًا �إىل امل�سائل املتعلقة بزمالئهم من الق�ضاة الذين يكون �أدا�ؤهم دون
املعايري املقبولة.
التطور امل�ستقبلي للمبادئ
�صدرت املبادئ يف بداية القرن احلادي والع�شرين ،ومل تخ�ضع للتنقيح بعد .ورغم �أنها ال
تزال تكت�سي �أهمية وا�سعة النطاق و�أ�سا�سية بالن�سبة للق�ضاة املعا�صرين ،فقد تكون هناك
�أ�سباب وجيهة ل�صقلها وتنقيحها بحيث تراعي التغري يف القيم االجتماعية ،و�أثر التكنولوجيا
على املمار�سات املهنية ،ومن ذلك توافر حمركات البحث القوية ومواقع التوا�صل االجتماعي
�أمام اجلميع.
�إعالن الدوحة لعام  :٢٠١٥تر�سيخ ثقافة احرتام القانون
اعتمد م�ؤمتر الأمم املتحدة الثالث ع�شر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،املنعقد يف قطر يف عام ،2015
�إعالن الدوحة .ويدعو الإعالن ،الذي �أقرته اجلمعية العامة� ،إىل �إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
يف جدول �أعمال الأمم املتحدة الأو�سع ،وي�ستند يف جوهره �إىل فهم مفاده �أن �سيادة القانون والتنمية
امل�ستدامة مرتابطتان ومتعا�ضدتان .ومبوجب الإعالن ،التزمت الدول الأع�ضاء بعدة �أمور ،منها بذل
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ق�صارى اجلهود ملنع الف�ساد ومكافحته ،وتنفيذ تدابري تهدف �إىل تعزيز ال�شفافية يف الإدارة العمومية
و�إىل ت�شجيع النزاهة وامل�ساءلة يف النظم املعنية بالعدالة اجلنائية ،مبا يتوافق مع اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد .وبهدف التنفيذ الفعال لإعالن الدوحة� ،أطلق املكتب يف عام  ٢٠١٦الربنامج العاملي
لتنفيذ �إعالن الدوحة .ويركز الربنامج على عدة جماالت رئي�سية من �إعالن الدوحة ،من �ضمنها
نزاهة الق�ضاء.
ال�شبكة العاملية لنزاهة الق�ضاء
تتمثل �إحدى النتائج الرئي�سية للربنامج العاملي لتنفيذ �إعالن الدوحة يف �إن�شاء ال�شبكة العاملية
لنزاهة الق�ضاء .ففي �أعقاب عملية مو�سعة ت�ضمنت م�شاورات واجتماعات حت�ضريية وتباد ًال للآراء
مع نحو  ٤ ٠٠٠من الق�ضاة وغريهم من اجلهات املعنية يف قطاع العدالة من جميع �أنحاء العامل،
�شجع ال�شبكة �أن�شطة التعلُّم من
�أُطلقت ال�شبكة ر�سم ًّيا يومي  ٩و ١٠ني�سان�/أبريل  ٢٠١٨يف فيينا .و ُت ِّ
الأقران وتبادل الدعم بني الق�ضاة و�سائر اجلهات املعنية يف قطاع العدالة؛ و ُت�س ِّهل �سبل الو�صول �إىل
الأدوات واملوارد ذات ال�صلة مبختلف امل�سائل املتعلقة بنزاهة الق�ضاء؛ وتدعم موا�صلة تطوير مبادئ
ال�سلوك الق�ضائي وتنفيذها فعل ًّيا ومنع الف�ساد يف نظام العدالة .ويجري من خالل ال�شبكة �إعداد
مواد �إر�شادية وتقنية عاملية ب�ش�أن نزاهة الق�ضاء ومكافحة الف�ساد وتدعيم ما هو موجود منها ،كما
تق َّدم م�ساعدة تقنية لدعم جهود الأجهزة الق�ضائية يف جمال �صوغ وتنفيذ اال�سرتاتيجيات والتدابري
والنظم الالزمة لتدعيم النزاهة وامل�ساءلة يف نظام العدالة .وتعزز ال�شبكة ،على وجه اخل�صو�ص،
فر�ص الربط ال�شبكي من خالل �إتاحة احلوار عرب الإنرتنت ومبا�شر ًة ،وت�ساعد يف ا�ستبانة املجاالت
ذات الأولوية ومعاجلتها ،وحتديد التحديات النا�شئة والثغرات يف املعايري الدولية والت�صدي لها.
› لالطِّ الع على املزيد من املعلومات عن ال�شبكة ،يرجى زيارة املوقع ال�شبكي التايل:

www.unodc.org/ji

املرفقات

ثالثاًَّ -
 ملخ�ص نقاط النقا�ش اخلا�صة
بدرا�سات احلالة
كل درا�سة حالة م�صممة لإثارة نقا�ش ،وال توجد �إجابات �صحيحة �أو خاطئة باملطلق يف هذه احلاالت.
واملي�سرين �أن ي�ضمنوا اال�ستعداد على نحو مالئم للمناق�شات التالية .وتت�صل
وينبغي للمدربني
ِّ
املبادئ وفقرات التعليق املبينة �أدناه بكل واحدة من درا�سات احلالة ،كما �أنها توفر �إر�شادات ب�ش�أن
الإجابات النموذجية.
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درا�سة احلالة :1
جمل�س اجلامعة
وتكن لها معزة كبرية .وقد ُدعيت
حتافظ على عالقة وثيقة بجامعتك القدمية منذ التخرج ُّ
لالن�ضمام �إىل جمل�س �إدارتها .وتت�ضمن ر�سالة الدعوة �إ�شارة خا�صة �إىل ما حتظى به من "معرفة
ق�ضائية و�سلطة يف املجتمع املحلي" .والوظيفة غري مدفوعة الأجر ،ولكنها �ست�ستحوذ على الكثري
من وقتك .وقد تعر�ضت اجلامعة خالل الأ�شهر الأخرية للكثري من االنتقاد يف ال�صحافة ،وبخا�صة
ب�سبب الراتب ال�ضخم الذي يتقا�ضاه رئي�سها ،واملواد الدرا�سية املثرية للجدل التي تقدمها ،وعدم
وجود تنوع �إثني �ضمن طالبها .كما �أُوقف امل�س�ؤول عن الت�سجيل بها عن العمل بعد ورود تقارير عن
وجود خمالفات مالية .فهل يجدر بك قبول الدعوة؟
املبد�أ  :6-4يحق للقا�ضي  ...حرية التعبري والعقيدة واالرتباط والتجمع.
املبد�أ  :)4(-11-4يجوز للقا�ضي ممار�سة �أن�شطة �أخرى �إذا كانت تلك الأن�شطة ال
تنتق�ص من هيبة املن�صب الق�ضائي �أو تتدخل ب�شكل �آخر يف �أداء واجباته الق�ضائية.
املبد�أ  :1-6حتتل الواجبات الق�ضائية التي يقوم بها القا�ضي مركز ال�صدارة
بالن�سبة لكافة الأن�شطة الأخرى.
الفقرات ذات ال�صلة من التعليق
 :١٣٤يحق للقا�ضي اال�ستمتاع بحقوق �سائر املواطنني
 :١٣٦ال يجب على القا�ضي التورط يف امل�سائل اخلالفية للر�أي العام
 :١٣٧انتقاد القا�ضي من قبل الآخرين
 :١٦٧ع�ضوية مبنظمة غري ربحية
 :195يجب �أن تكون للمحكمة الأولوية بالن�سبة للقا�ضي

املرفقات

تتعلق درا�سة احلالة هذه باملبد�أ ( ٤اللياقة) واملبد�أ ( ٦االخت�صا�ص واحلر�ص) .فينبغي على الق�ضاة
دائم ًا توخي احلذر عند اختيارهم لأن�شطة خارج نطاق عملهم ،مهما كانت قوة دعمهم للم�س�ألة
املعنية .بيد �أن املبد�أ  )4(-11-4وفقرات التعليق امل�صاحب ت�شجع وتدعم على نحو وا�ضح الق�ضاة
الذين يرغبون يف اال�ضطالع بدور يف املجتمع يتنا�سب مع خرباتهم و�سلطاتهم ،وت�شري الفقرة ١٦٧
حتديد ًا �إىل االن�ضمام �إىل جمال�س اجلامعات كمثال ملمو�س .بيد� أن اجلدل الدائر ب�ش�أن اجلامعة
يف الوقت احلايل هو من عالمات اخلطر ،وينبغي مناق�شة كل نقطة من النقاط املثارة من حيث
املو�ضوع� ،سواء على نحو منفرد �أو جمتمعة .وينبغي للمجموعة �أي�ض ًا مناق�شة تداعيات ال�صياغة
امل�ستخدمة يف خطاب الدعوة ،والتي ت�شري �إىل ما يحظى به القا�ضي من "معرفة ق�ضائية و�سلطة يف
املجتمع املحلي" .فهل �س ُي�ستخدم ذلك ك�سالح للدفاع عن اجلامعة �ضد االنتقادات ال�سلبية املوجهة
لها ،وهل �ستتعر�ض �سمعة القا�ضي للخطر �إذا حدث ذلك؟
و�أخرياً ،ينبغي للمجموعة النظر يف الآثار الرتاكمية لهذه امل�س�ؤولية الإ�ضافية على قدرة القا�ضي على
�ضمان �إعطاء واجباته الق�ضائية الأولوية على جميع الأن�شطة الأخرى.

| 51

| 52

�سلوك اجلهاز الق�ضائي و�أخالقياته—دليل املدربني

درا�سة احلالة :2
حماكمة موظف حكومي
املعي يف حماكمة موظف حكومي متهم بقبول ر�شوة مقابل منح عقد مربح ل�شركة بناء
�أنت القا�ضي َّ
حملية معروفة .وينفذ زوج �شقيقتك ،وهو معماري� ،أعما ًال متكررة مقابل �أجر لهذه ال�شركة ،و�إن كان
ذلك غري معروف للعموم .وقبل �أ�سبوع من بدء الق�ضية� ،أبلغك كبري الق�ضاة يف املحكمة التي تعمل
بها ،وتعمل زوجته يف نف�س الإدارة احلكومية التي يعمل بها املتهم ،ب�أنه �أعاد توزيع الق�ضية ليتوالها
بنف�سه دون �إبداء �أ�سباب .فماذا عليك �أن تفعل؟
املبد�أ  :2-1على القا�ضي �أن يكون م�ستق ًّال فيما يتعلق ب�أطراف �أي نزاع يتعني عليه
البت فيه.
املبد�أ  :5-2على القا�ضي �أن يتنحى عن امل�شاركة يف � ِّأي �إجراءات ق�ضائية ال ي�ستطيع
حتيز �أو يبدو فيها ملراقب معقول �أنه ال ي�ستطيع �أن يتخذ
�أن يتخذ فيها قرار ًا دون ُّ
حتيز.
فيها قرار ًا دون ُّ
املبد�أ  :3النـزاهة �أ�سا�سية لأداء مهام املن�صب الق�ضائي بطريقة �سليمة.
املبد�أ  :4-4على القا�ضي �أال ي�شرتك يف الف�صل يف ق�ضية يكون فيها �أي فرد من
�أفراد عائلته ...مرتبط ًا ب�أية كيفية بالق�ضية.
املبد�أ  :8-4على القا�ضي �أال ي�سمح لعالقاته العائلية �أو االجتماعية �أو غريها من
العالقات �أن ت�ؤثِّر على نحو غري مالئم يف �سلوكه الق�ضائي وحكمه كقا�ض.
الفقرات ذات ال�صلة من التعليق
 :٢٥الق�ضاة غري مدينني بالف�ضل للحكومة احلالية
 :٣٧الإدراك ال�شعبي ال�ستقالل الق�ضاء
 :40التدرج الوظيفي بال�سلطة الق�ضائية لي�س له وزن
 :٩٠ال�صداقة والعداء و�أ�س�س مقبولة �أخرى ل�سحب الأهلية
 :١١٠يجب �أن يرى النا�س تطبيق العدالة
 :130عندما يكون �أع�ضاء العائلة موظفني باحلكومة
 :143واجب تفادي التعر�ض للم�ؤثرات غري الالئقة

املرفقات

تتعلق درا�سة احلالة هذه باملبد�أ ( 1اال�ستقاللية) ،واملبد�أ ( 2احلياد) ،واملبد�أ ( ٣النزاهة) واملبد�أ ٤
(اللياقة) .كما تثري �أ�سئلة �صعبة ب�ش�أن كيفية ت�صدي �أحد �صغار الق�ضاة لقا�ض �آخر �أعلى درجة �إذا
كان التزام هذا الأخري باملبادئ حمل �شك .وينبغي تناول امل�س�ألة على مرحلتني� .أوالً ،هل كان على
القا�ضي الأ�صغر �أن يتنحى عن النظر يف الق�ضية عند �إ�سنادها له على �أ�سا�س و�ضع زوج �شقيقته؟
ف�إذا ر�أي �أن كون العالقة غري معروفة يكفي لتجنب الأمر ،تثار م�س�ألة النزاهة" :يجب �أن يرى النا�س
تطبيق العدالة" .وينبغي �أن يعقب ذلك مناق�شة ب�ش�أن ما �إذا كان الك�شف عن تلك العالقة ي�ؤدي
�إىل تنحيه �أم ال .و�ستكون املناق�شة الأكرث تعقيد ًا على الأرجح ب�ش�أن ت�صرفات كبري الق�ضاة .فهناك
توجيهات وا�ضحة يف التعليق ب�ش�أن خماطر النظر يف ق�ضية عندما تكون زوجة القا�ضي (�أو زوج
القا�ضية) يعمل (تعمل) يف نف�س الإدارة احلكومية التي يعمل بها املتهم .و�سوف تتفاقم امل�شكلة
ب�شكل �أكرب لو ات�ضح �أن كبري الق�ضاة مل يك�شف عن هذه العالقة ومل َيد ُع �إىل مناق�شة ب�ش�أن �إمكانية
تنحيه .ومما ال ريب فيه �أن �شكوك القا�ضي الأ�صغر �سوف تزداد ب�سبب عدم تقدمي كبري الق�ضاة
تف�سري ًا لتوليه النظر يف الق�ضية بنف�سه .ومع مراعاة امل�شورة التي يقدمها التعليق ب�ش�أن كون "التدرج
الوظيفي بال�سلطة الق�ضائية لي�س له وزن"� ،سوف تنا َق�ش دون �شك خيارات القا�ضي الأ�صغر ،وهي:
التزام ال�صمت؛ �أو خماطبة كبري الق�ضاة مبا�شرة ب�ش�أن ت�صرفاته؛ �أو التحدث على انفراد �إىل �أحد
كبار الق�ضاة الآخرين؛ �أو تقدمي �شكوى ر�سمية .وجميع ما �سبق خيارات ميكن مناق�شتها.
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درا�سة احلالة :3
�صالة التدليك
عندما كان القا�ضي "�ألف" يف رحلة خارجية �إىل بلد يباح فيه تقدمي اخلدمات اجلن�سية مقابل املال،
توجه �إىل �إحدى �صاالت التدليك .و�أثناء مغادرة املن�ش�أة ،مت التعرف عليه وظهرت �صورته يف �إحدى
َّ
اجلرائد املحلية وحتتها التعليق التايل" :كيف ي�سرتخي ق�ضاتنا!" والقا�ضي "�ألف" يت�سم بالكفاءة
وهو حمبوب ومعروف بالنزاهة والإن�صاف .وطالبت ال�صحافة املحلية بف�صله �أو ا�ستقالته .فما الذي
ينبغي حدوثه؟
املبد�أ  :1-3على القا�ضي �أن يكفل �أن يكون �سلوكه فوق ال�شبهات من وجهة نظر
املراقب املعقول.
املبد�أ  :4اللياقة ومظهر اللياقة �أمران جوهريان يف ممار�سة كافة �أن�شطة القا�ضي.
املبد�أ  :2-4نظر ًا لأنَّ القا�ضي يتع َّر�ض دائم ًا للرقابة ال�شعبية ،يجب �أن يتق َّبل القيود
ال�شخ�صية التي قد تبدو عبئ ًا بالن�سبة �إىل املواطن العادي وينبغي �أن يفعل ذلك
تلقائ ًّيا وعن طيب خاطر .وعلى وجه اخل�صو�ص ،يجب على القا�ضي �أن يت�ص ّرف
ب�شكل يتما�شى مع هيبة املن�صب الق�ضائي.
الفقرات ذات ال�صلة من التعليق
 :٧٦العالقة بالإعالم
 :١٠٣املعايري العالية مطلوبة يف كل من احلياة اخلا�صة واحلياة العامة
� :١٠٩سلوك القا�ضي ال�شخ�صي ي�ؤثر على النظام الق�ضائي ككل
 :١١١كيف �سيبدو ذلك يف نظر النا�س؟
 :١١٢اختبار عدم اللياقة
� :١١٥شرط احلياة املثالية
 :١١٦زيارات للأماكن العامة مثل احلانات �إلخ ...
 :١١٨الرتدد على النوادي

املرفقات

تتعلق درا�سة احلالة هذه باملبد�أ ( 3النزاهة) واملبد�أ ( 4اللياقة) .وينبغي من البداية الإقرار ب�أن
بناء على
القا�ضي مل يخالف القانون و�أنه كان بعيد ًا جدًّا عن بلده وقتها ،و�أنه ت�صرف على الأرجح ً
اعتقاد �صادق ب�أن ما يفعله يدخل �ضمن نطاق "حياته اخلا�صة" املحمية ،و�أن هذا الن�شاط ،من ثم،
ال ينبغي �أن ي�ؤثر على مكانته املهنية .وت�صب الفقرة  103من التعليق يف �صميم هذه املناق�شة ،ومن
ثم يرد هنا ن�صها بالكامل:
يجب على القا�ضي احلفاظ على معايري عالية يف احلياة العادية واحلياة العامة
�أي�ضاً .وال�سبب يف ذلك يكمن يف املدى الوا�سع لالختبارات الإن�سانية التي قد
ُي�ستدعى القا�ضي للنطق باحلكم فيها .ف�إن �أدان القا�ضي عالنية ما يفعله يف
حياته اخلا�صة� ،سينظر �إىل القا�ضي على �أنه مراءٍ  .و�سي�ؤدي ذلك ال حمالة
�إىل �ضياع الثقة يف القا�ضي املعني ،الأمر الذي قد ي�ؤثر على ال�سلطة الق�ضائية
ب�شكل عام.
ومن اجلائز جدًّا �أن تختلف الآراء ب�ش�أن درا�سة احلالة هذه تبع ًا لنوع اجلن�س وال�سن والثقافة العامة
ت�شجع املجموعة على
للم�شاركني يف املجموعة .ومن ناحية �أخرى ،قد ال يحدث ذلك! ويو�صى ب�أن َّ
االهتمام ب�شكل كبري ب�صياغة فقرات التعليق امل�شار �إليها �أعاله ،والرتكيز يف املناق�شات على املوازنة
بني حقوق الفرد والتوقعات امل�شروعة للجمهور .وينبغي �أي�ض ًا طرح ال�س�ؤال التايل :هل كان ر�أيكم
�سيختلف لو مل تكن �صورة القا�ضي والتعليق عليها قد ظهرا يف ال�صحيفة؟
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درا�سة احلالة :4
قا�ضي الإجها�ض
قبل �أن ت�صبح قا�ضياً ،كنت �سيا�س ًّيا منتخب ًا ُتعرف عنه �آرا�ؤه املت�شددة ب�ش�أن الإجها�ض .و�أُ�سندت
�إليك ق�ضية ا ُّتهم فيها طبيب ب�إجراء عمليات �إجها�ض غري قانونية ،وهو ما ينكره .فهل يجدر بك
النظر يف الق�ضية؟
املبد�أ  :2احلياد جوهري لأداء واجبات املن�صب الق�ضائي بطريقة �سليمة.
الفقرات ذات ال�صلة من التعليق
� :٢٨أفعال القا�ضي يحب �أال ت�أخذ يف االعتبار الت�أييد �أو النقد ال�شعبي
 :٤٣يجب مقاومة حماوالت �إ�ضعاف ا�ستقالل الق�ضاء
� :٥٢إدراك مفهوم احلياد
 :٥٥الإح�سا�س بالتحيز ي�ضعف من ثقة ال�شعب
 :٦٠ما قد ال ميثل حتيز ًا �أو حتامالً :التمييز بني الر�أي والتحيز
 ٨١وما بعدها :التخوف املعتدل من التحيز
 :٨٨االنت�ساب ال�سابق الجتاهات حزبية ال يعد �أ�سا�س ًا ل�سحب الأهلية
تتعلق درا�سة احلالة هذه باملبد�أ ( ٢احلياد) .ويقدم التعليق الكثري من الأمثلة اجليدة على الظروف
التي يتعني فيها على القا�ضي التنحي ،وتلك التي ال يتعني عليه فيها ذلك .وينبغي النظر �إىل درا�سة
احلالة هذه ب�شكل عام باعتبارها و�سيلة ملناق�شة مبد�أ التنحي وما يثريه من حجج متناق�ضة .وميكن
القول �إن التدريب واليمني الق�ضائية وقواعد الأخالق وال�سلوك التي حتكم جمتمع ًة حياة الق�ضاة
ُيفرت�ض �أن تخفف من �شبهة التحيز� ،إال يف �أكرث احلاالت تطرفاً .ف�إذا التزم الق�ضاة مببد�أ احلياد،
ما الذي �سيجلب �أي حاجة �إىل التنحي؟ كما �أن ت�صورات اجلمهور (مقارنة باملفهوم املق�صور
على فئة خا�صة والقائم على "الفرد العادل َّ
واملطلع من �أفراد اجلمهور") ال ميكن �أن تكون �سبب ًا
يع َّول عليه لتحديد التحيز ،وبخا�صة يف ع�صر يت�أثر ب�شكل كبري بو�سائط الإعالم ،وال �سيما و�سائل
التوا�صل االجتماعي .وعليه ،ف�إن �أي مناق�شة ب�ش�أن التنحي ينبغي �أن ت�سعى �إىل حتقيق التوازن
بني تلك االعتبارات واحلاجة �إىل تطبيق العدالة .وينبغي الت�أكيد �أي�ض ًا على �ضرورة �أن ي�ستوعب
آراء خمتلفة .وتو�ضح الفقرة  ٦٠هذه النقطة من خالل
اجلهاز الق�ضائي يف �صفوفه �أ�شخا�ص ًا يتبنون � ً
املالحظة التالية:

املرفقات

وحقيقة �أن القا�ضي له ر�أي عام يف �أمر قانوين �أو اجتماعي مت�صل مبا�شرة بالدعوى
ال ُيف ِقد القا�ضي �أهليته لرئا�سة املحكمة .فيجب متييز الر�أي ،وهو �شيء مقبول ،عن
التحيز ،وهو �شيء غري مقبول .وقد قيل �إن "ثبوت �أن عقل القا�ضي خال من الأفكار
ميكن اعتباره دلي ًال على عدم الأهلية ولي�س دلي ًال على التحيز".
و�أخرياً ،فيما يتعلق بامل�س�ألة املحددة اخلا�صة ب�أن�شطة القا�ضي ال�سيا�سية قبل �أن ي�صبح قا�ضياً،
يقدم التعليق امل�شورة التالية (الفقرة :)٨٨
قا�ض ما ،يجب �أن ت�ؤخذ يف االعتبار امل�س�ؤوليات وامل�صالح التي
عند تقييم حياد ٍ
رمبا كانت تخ�ص القا�ضي �أثناء مرحلة من الن�شاط العملي �سابقة لتعيينه بال�سلطة
الق�ضائية .ويف تلك البالد التي ُينتقى فيها الق�ضاة من مهنة املحاماة اخلا�صة ،من
عب من خالله عالنية عن وجهات نظر
اجلائز �أن يكون القا�ضي قد �شغل من�صب ًا َّ
معينة �أو اتخذ مواقف لأحزاب �أو م�صالح معينة .ومن امل�ؤكد حدوث ذلك �إن كان له
عالقة باحلياة ال�سيا�سية فيما �سبق .والتجارب ال�سابقة خارج القانون� ،سواء كانت
�سيا�سية �أو خا�صة ب�أي ن�شاط �آخر ،ميكن اعتبارها من وجهة نظر املراقب املعتدل
معززة للم�ؤهالت الق�ضائية بد ًال من اعتبارها معيقة .لكن يجب االعرتاف والقبول
ِّ
ب�أن املتوقع من القا�ضي هو ترك االنتماءات ال�سيا�سية واالهتمامات احلزبية جانب ًا
عندما يردد الق�سم �أو التعهد الق�ضائي ب�أداء الواجبات الق�ضائية با�ستقاللية وحياد.
ويجب �أن يكون هذا الأمر �أحد االعتبارات التي يزنها ال�شخ�ص املعتدل العادل واملطلع
يف تقرير ما �إذا كان هناك تخوف معتدل من التحيز.
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درا�سة احلالة :5
القا�ضي "باء"
يبلغ القا�ضي "باء" من العمر  48عاماً .وهو متزوج ولديه طفالن يف �سن املراهقة .ويتطلع القا�ضي
للم�شاركة يف م�ؤمتر عن القانون التنظيمي الدويل يف �إحدى جزر الكاريبي .وطُ لب منه تقدمي ورقة
عن حالة القانون املتعلق مبو�ضوع امل�ؤمتر يف بلده .ويح�ضر امل�ؤمت َر ق�ضاة وحمامون من جميع �أنحاء
العامل .وحتملت املحكمة التي يتبع لها القا�ضي "باء" تكلفة ال�سفر بالدرجة ال�سياحية للقا�ضي
واثنني من املرافقني له هما �أحد �صغار الق�ضاة يف حمكمته وكاتبته .و�سيح�صل القا�ضي على بدل
�إقامة يومي نقدي من منظمي امل�ؤمتر بالعملة املحلية عند و�صوله لتغطية تكاليف الإقامة يف الفندق
والوجبات �أثناء امل�ؤمتر .وفيما يلي ت�سل�سل الأحداث ح�سب وقوعها:
(ترد امل�سائل التي قد متثل انتهاك ًا ملبادئ بانغالور مبينة بو�ضع خط �أحمر حتتها ،وتلك التي ُيحتمل
�أن تكون متوافقة معها بخط داكن).
عند الت�سجيل لدى �شركة الطريانُ ،خ�ص�ص للقا�ضي ومرافقيه مقاعد يف م�ؤخرة
الطائرة .وبعد ذلك ،عاد القا�ضي �إىل مكتب �إجراءات الت�سجيل مفيد ًا ب�أنه يعاين
من �أمل يف الظهر (وهذا غري �صحيح) ،و�أنه قا�ض .ومن ثمُ ،ر ِّقي مقعده �إىل درجة
رجال الأعمال .ومل يبلغ زميليه.
بعد ح�صوله على تذكرة درجة رجال الأعمال ،ذهب �إىل �صالة كبار ال�شخ�صيات
وتناول وجبة وم�شروبات باملجان .وعند املغادرة� ،أخذ معه ب�ضع قنينات �صغرية
من الكحول ،مثلما ر�أى �آخرين يفعلون ،على الرغم من وجود لوحة حتظر �أخذ تلك
القنينات من ال�صالة.
ويف مطار الو�صول ،توجه القا�ضي "باء" �إىل باب خروج كبار ال�شخ�صيات على
�أ�سا�س �أنه قا�ض م�سافر يف درجة رجال الأعمال .ثم ل َّوح بيديه لزميليه الواقفني يف
�صف �إنهاء �إجراءات الو�صول الطويل.
وعند اخلروج من املطار ،التقى بقا�ضية �صديقة ،وهي �أرملة جميلة ت�سكن يف
املنطقة .ودعته �صديقته مع زميليه لتناول الع�شاء يف فيلتها .وقبل القا�ضي
الدعوة لنف�سه ،ولكنه رف�ضها نيابة عن زميليه دون ا�ست�شارتهما مدعي ًا �أنهما
"ي�شعران بتعب �شديد".
وبعد ق�ضاء �سهرة �سعيدة ،اقرتحت �صديقته �أن يقيم يف جناح ال�ضيوف يف فيلتها
خالل فرتة انعقاد امل�ؤمتر .وقد قبل الدعوة عن طيب خاطر.
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وعند الو�صول �إىل امل�ؤمتر يف اليوم التايل ،طالب ببدل الإقامة اليومي "لتغطية
م�صروفات جميع الوجبات والإقامة"( .ميكن �أن ي�شار �إىل هذا ال�سلوك �إما بو�ضع
خط �أحمر حتته �أو بخط داكن).
وخالل اليوم ،هاتف زوجته وطفليه ،و�أخربهم �أن �إقامته بالفندق "رائعة".
ويف اليوم الثاين من امل�ؤمتر� ،شعر ببع�ض الذنب جتاه زميليه ،فدعاهما �إىل تناول
الع�شاء يف �أحد املطاعم الفخمة املحلية.
وقبل العودة �إىل الوطن ،ا�شرتى القا�ضي باقة زهور قيمة مل�ضيفته كبادرة للتعبري
عن �شكره .كما ترك م�ساهمة �سخية جلمعيتها اخلريية املف�ضلة لإغاثة احلمري.
ومل يلق القا�ضي "باء" ورقة يف امل�ؤمتر ،مبدي ًا �أ�سفه لأنه تركها يف مكتبه .ويف الواقع،
مل يع َّد القا�ضي �أي ورقة .ومع ذلك ،فقد د َّون الكثري من املالحظات خالل امل�ؤمتر
بغر�ض �إحاطة زمالئه الق�ضاة علماً بها عند عودته.
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درا�سة احلالة :6
املبجل
القا�ضي َّ
القا�ضي "جيم" قا�ض مبجل ولطيف وحمبوب جدًّا .وهو ثاين �أقدم الق�ضاة يف املحكمة التي ينتمي
�إليها .وهو �أي�ض ًا �شديد البطء ،وت�ستغرق الق�ضايا التي ينظر فيها يف املتو�سط �ضعف املدة التي
يحتاجها زمال�ؤه ال�ستكمال الق�ضايا (وهو يعلل ذلك ب�أنه "دقيق") .والقا�ضي "جيم" �شغوف
بالن�ساء ،وكثري ًا ما يعلق على مظهرهن عندما يح�ضرن ك�شاهدات �أو حماميات يف دائرته .كما ي�سعى
دائماً ،كلما �أمكن� ،إىل �أن تك َّلف �إحدى الكاتبات مب�ساعدته يف �إدارة قاعة املحكمة ،معل ًال ذلك ب�أن
"الن�ساء �أكرث موثوقية من الرجال ويعملن بجد �أكرب" .وقد ا�شتهر برتديد عبارة "فت�ش عن املر�أة!"
خالل تناوله الغداء مع زمالئه من الق�ضاة يف املحكمة ،و�إن كان �سياق ا�ستخدامه لذلك القول ال
يكون وا�ضح ًا دائم ًا! ومنذ ان�ضمامك �إىل املحكمة ك�أحدث القا�ضيات ،حر�ص دائم ًا على جلو�سك �إىل
جواره خالل لقاءات الغداء تلك لي�شرح لك "طريقة �سري الأمور"� .أما �سائر الق�ضاة احلديثي العهد
فمعظمهم من الذكور ،وال يبدو �أن لديه نف�س الدافع لكي يبني لهم طريقة �سري الأمور .ويجعلك هذا
ت�شعرين بعدم االرتياح وب�أنك حتت التهديد .فما الذي ينبغي لك فعله؟
املبد�أ  :5كفالة امل�ساواة يف املعاملة للجميع �أمام املحاكم �أمر �ضروري لأداء مهام
املن�صب الق�ضائي على النحو الواجب.
املبد�أ  :6االخت�صا�ص واحلر�ص �شرطان جوهريان يف �أداء املهام الق�ضائية على
النحو الواجب.
املبد�أ  :5-6على القا�ضي �أن ي�ؤدي كافة واجباته الق�ضائية ،مبا فيها �إ�صدار القرارات
املتح ِّفظة.
الفقرات ذات ال�صلة من التعليق
 :٤٢الدرا�سة الالزمة للدعوى لها ال�صدارة على "الإنتاجية"
 :٥٥الإح�سا�س بالتحيز ي�ضعف من ثقة ال�شعب
 :١٨٤يجب على القا�ضي تفادي الآراء املقولبة
 :١٨٥التمييز اجلن�سي
 :٢٠٧واجب تناول الأمور ب�سرعة معقولة
تتعلق درا�سة احلالة هذه باملبد�أ ( 5امل�ساواة) واملبد�أ ( ٦االخت�صا�ص واحلر�ص) .وقد ت�ؤدي درا�سة
احلالة هذه �إىل ردود �أفعال �أكرث تعقيد ًا من املتوقع من �أع�ضاء املجموعة .فالدرا�سة تقدم منوذج ًا
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ل�شخ�ص منطي طيب يتبع طرق ًا ثابتة اعتادها ،وميثل �إىل حد كبري منوذج للق�ضاة من جيله ،يف بع�ض
الثقافات على الأقل .وقد يقول البع�ض �إن موقف القا�ضي "جيم" جتاه املر�أة يت�سم بالود والدعم و�إنه
منا�سب ،يف حني يقول �آخرون �إنه يت�سم بالغرور والتمييز اجلن�سي وعدم املراعاة و�إنه غري منا�سب!
ومما ال �شك فيه �أن القا�ضي "جيم" �شخ�صية "منطية" ،و�أنه ينظر �إىل املر�أة يف �إطار "مقولب"
(انظر الفقرة  ١٨٤من التعليق) .ومن املرجح �أن ي�شري البع�ض �إىل �أن تعليقاته ب�ش�أن تف ُّوق املر�أة
كانت �س ُتعترب بالت�أكيد غري مقبولة لو قيلت بالإ�شارة �إىل الرجل.
وتكون امل�سائل الرئي�سية املطروحة للمناق�شة على النحو التايل:
�  -1أي من مواقف القا�ضي "جيم" املتعلقة باملر�أة تعد غري مقبولة بالن�سبة للقا�ضي املعا�صر؟
وينبغي �أن تت�ضمن الإجابة�( :أ) تعليقاته على مظهر ال�شاهدات واملحاميات( ،ب) �إ�صراره
على تف�ضيل الكاتبات ،ب�صرف النظر عن ال�سبب الذي ي�سوقه لذلك( ،ج) تف�ضيله القا�ضية
ال�شابة يف املعاملة على زمالئها من الذكور (رمبا يعد ا�ستخدامه امل�ستمر لعبارة "فت�ش عن
املر�أة" غام�ض ًا و�سخيف ًا بحيث ال ي�ستدعي اتخاذ �أي �إجراء).
  -2ما الذي ميكنك فعله ،بو�صفك القا�ضية ال�شابة املعنية ،ملعاجلة هذه امل�شكلة؟ يتمثل ال�سبيل
اجللي للم�ضي قدم ًا يف الرتكيز على �أن القا�ضي "جيم" هو ثاين �أقدم الق�ضاة يف املحكمة.
فمن �ش�أن ذلك �أن ميكِّن القا�ضية ال�شابة من التما�س االجتماع على انفراد بكبري الق�ضاة
لإثارة �شواغلها معه (رمبا باال�شرتاك مع بع�ض من زمالئها من الق�ضاة الذكور الذين قد
تكون اكت�سبت عداوتهم دون خط�أ من جانبها) .وي�ؤمل �أن ي�ضطلع كبري الق�ضاة ،الذي كان
يتعني �أن يعالج هذه امل�سائل منذ فرتة طويلة ،مب�س�ؤولياته الرعوية والإدارية بجدية ويتدخل
مبا�شرة نيابة عنها .وميكن �أي�ض ًا مناق�شة كيفية تنفيذ ذلك� ،إذا كان ذلك منا�سب ًا للمجموعة.
وتت�ضمن الفقرة  ١٨٥من التعليق بع�ض الإر�شادات املفيدة ب�ش�أن هذه امل�س�ألة ،على النحو التايل:
يلعب القا�ضي دور ًا يف �ضمان �أن دخول املحكمة متاح بالت�ساوي للرجال والن�ساء.
وهذا الواجب ينطبق على عالقات القا�ضي بالأطراف ،واملحامني ،وموظفي
املحكمة ،بالإ�ضافة �إىل عالقة موظفي املحكمة واملحامني بالآخرين .وقد ال يحدث
حتيز جن�سي من قبل الق�ضاة جتاه املحامني ب�شكل علني كثري ًا يف املحاكم اليوم ،لكن
ميكن اعتبار بع�ض �أ�ساليب الكالم �أو احلركات �أو �أي �سلوك �آخر نوع ًا من التحر�ش
اجلن�سي؛ فعلى �سبيل املثال ،ا�ستخدام بع�ض الألفاظ املتعالية عند توجيه احلديث
�إىل املحامني من الن�ساء � ...أو التعليق على مظهر املحاميات اخلارجي �أو مالب�سهن
ب�أ�سلوب ال ُيتبع عادة عند احلديث مع رجل  ...وعادة ما يعترب التحر�ش اجلن�سي
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مبوظفي املحكمة �أو املحامني �أو املتنازعني �أو الزمالء �سلوك ًا غري قانوين وغري
�أخالقي �أي�ضاً.
  -3هل ميكن �أن يثري بطء القا�ضي يف البت يف الق�ضايا م�سائل �أخرى تتعلق مببادئ بانغالور؟
الإجابة عن هذا ال�س�ؤال هي يف الأرجح "نعم" ،ما مل تكن الق�ضايا املوكلة �إىل القا�ضي "جيم"
لها خ�صو�صية تربر الوقت الطويل الذي ي�ستغرقه للبت فيها مقارنة بزمالئه .ومن الوا�ضح
�أن هذا �أمر يتعني على كبري الق�ضاة معاجلته.
وتت�ضمن الفقرة  207من التعليق بع�ض الإر�شادات املفيدة ب�ش�أن هذه امل�س�ألة ،على النحو التايل:
يجب على القا�ضي يف تناوله للأمور بفاعلية وعدالة و�سرعة� ،أن ُيظهِ َر احرتام ًا
م�ستوجب ًا حلقوق الأطراف عند اال�ستماع �إليها ،و�أن يح�سم الأمور دون الت�سبب يف
تكاليف �إ�ضافية �أو ت�أخري غري �ضروري .ويجب على القا�ضي مراقبة ومتابعة الدعاوى
بحيث يقلل �أو يزيل املمار�سات الت�سويفية ،والت�أخري الذي ميكن تفاديه ،والتكاليف
غري ال�ضرورية .ويحب على القا�ضي ت�شجيع ت�سوية النزاع وال�سعي �إىل ت�سهيلها ،لكن
ال يجب �أن ي�شعر الأطراف �أنهم م�ضطرون للتنازل عن حقهم يف حل نزاعهم عن
طريق املحكمة .وواجب �سماع الدعاوى بعدل و�صرب ال يتعار�ض مع واجب �إجناز عمل
املحكمة ب�سرعة .وميكن للقا�ضي �أن يعمل بفعالية ومبهنية و�أن يتحلى يف نف�س الوقت
بال�صرب والت�أين.
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رابعاً -اليمني الق�ضائية
املنهجية
ي�سلط هذا امللخ�ص ال�ضوء على اليمني الق�ضائية امل�ستخدمة يف عدد من البلدان يف خمتلف �أنحاء العامل.
وللح�صول على هذه املعلومات ،ا�س ُتخدمت من�صات البحث التالية :املوقع ال�شبكي للمكتبة البحثية
القانونية  ،Westlaw Internationalوال�صفحاتال�شبكيةالر�سميةلبلدانخمتلفة،وكذلكاملوقعال�شبكي
 Constitute Projectالذي يت�ضمن عدد ًا من الد�ساتري املرتجمة بالفعل �إىل الإنكليزية ،وت�شريعات
فرادى البلدان املتعلقة ب�أجهزتها الق�ضائية .وجرى حتليل كل ميني ق�ضائية من حيث مدى امتثالها
للقيم ال�ست املبينة يف مبادئ بانغالور ب�ش�أن �سلوك اجلهاز الق�ضائي.
ويرجى �أي�ض ًا مالحظة �أن املوقع ال�شبكي لقاعدة بيانات ال�شبكة العاملية لنزاهة الق�ضاء يعد من
املوارد القيمة التي تت�ضمن العديد من مدونات قواعد ال�سلوك وقواعد الأخالق لبلدان من خمتلف
�أنحاء العامل.

› www.unodc.org/ji

االحتاد الرو�سي
"�أق�سم ر�سم ًّيا ب�أن �أ�ؤدي واجباتي ب�أمانة و�ضمري ،و�أن �أقيم العدل ،و�أال �أمتثل �إال �إىل القانون ،و�أن
()6
علي واجبي كقا�ض و�ضمريي".
�أكون حمايد ًا وعاد ًال على نحو ما ميليه َّ
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :االخت�صا�ص واحلر�ص؛ النزاهة؛ احليـاد؛ اللياقة (.)4
�أذربيجان
"�أق�سم ب�أن �أ�ؤدي ب�أمانة واجبات القا�ضي يف املحكمة الد�ستورية على نحو الئق ،و�أن �أحمي �سيادة
الد�ستور يف جمهورية �أذربيجان ،و�أن �أتخذ القرارات ب�ش�أن ما �أدر�سه من �أمور على �أ�سا�س القانون
()7
واحلياد والعدالة".
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :االخت�صا�ص واحلر�ص؛ النزاهة؛ احلياد (.)٣
()6ميني الق�ضاة ،قانون االحتاد الرو�سي رقم  1-3132ب�ش�أن مركز الق�ضاة يف االحتاد الرو�سي ،املادة ،٨
 ،www.legislationline.org/documents/action/popup/id/4369اطُّ لع على الن�ص يف � 27أيلول�/سبتمرب  .2017يرجى
مالحظة �أن �آخر تعديل كان يف  ٥ني�سان�/أبريل .٢٠٠٥
()7ميني قا�ضي املحكمة الد�ستورية ،قانون جمهورية �أذربيجان ب�ش�أن املحكمة الد�ستورية ،الف�صل الأول� ،أحكام عامة،
املادة ،www.commission-anticorruption.gov.az/upload/file/Law%20on%20Constitutional%20Court.pdf ،13
اطُّ لع على الن�ص يف � 26أيلول�/سبتمرب .2017
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الأردن
"�أق�سم باهلل العظيم �أن �أكون خمل�ص ًا للملك والوطن و�أن �أحكم بني النا�س بالعدل و�أن �أحرتم القوانني
()8
و�أ�ؤدي وظائفي بكل �أمانة و�إخال�ص و�أن �ألتزم �سلوك القا�ضي ال�صادق ال�شريف".
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :امل�ساواة؛ النزاهة (.)2
�أرمينيا
"�أق�سم مع ا�ضطالعي مبن�صبي الق�ضائي ال�سامي �أال �أخ�ضع يف �إقامة العدل �إال للد�ستور والقوانني،
و�أن �أكون حمايد ًا و�أحتلى باملبادئ والإن�سانية و�أن �أكون من�صفاً ،و�أحافظ على �سمعة الدولة
()9
واملحكمة".
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :احليـاد؛ النزاهة؛ امل�ساواة؛ االخت�صا�ص واحلر�ص (.)4
�أفغان�ستان
"ب�سم اهلل الرحمن الرحيم� ،أق�سم باهلل العظيم �أن �أحقق العدل واال�ستقامة وفق ًا لتعاليم الدين
الإ�سالمي احلنيف ،و�أحكام هذا الد�ستور و�سائر قوانني �أفغان�ستان ،و�أن �أنفذ الواجب الق�ضائي
()10
ب�أق�صى درجات الأمانة واال�ستقامة واحلياد".
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :النزاهة ،االخت�صا�ص واحلر�ص؛ احليـاد؛ اللياقة (.)٤
�ألبانيا
"�أق�سم ر�سم ًّيا �أن �أخل�ص لد�ستور جمهورية �ألبانيا والقوانني النافذة ،و�أن �أحرتم قواعد الأخالقيات
()11
املهنية �أثناء �أدائي لواجبي".
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :احليـاد؛ اللياقة؛ االخت�صا�ص واحلر�ص (.)3
()8قانون ا�ستقالل الق�ضاء (القانون رقم  ١٥ل�سنة  ،)٢ ٠٠١املادة ( ١٥الأردن)،www.jc.jo/en/node/3040 ،
اطُّ لع على الن�ص يف � 26أيلول�/سبتمرب .2017
()9قانون جمهورية �أرمينيا ب�ش�أن مركز الق�ضاة ،الف�صل الأول ،املادة www.legislationline.org/documents/ ،١٢
 ، action/popup/id/6590اطُّ لع على الن�ص يف � 20أيلول�/سبتمرب .2017
()10اليمني الق�ضائية ،املادة  119من د�ستور �أفغان�ستانwww.berkleycenter.georgetown.edu/quotes/ ،
 ،constitution-of-afghanistan-article-119-oath-of-office-for-judiciaryاطُّ لع على الن�ص يف � 28أيلول�/سبتمرب .2017
()11قانون رقم  8436ب�ش�أن تنظيم ال�سلطة الق�ضائية يف جمهورية �ألبانيا ،الف�صل الثالث ،املادة www.osce.org/ ،23
 ،albania/41891?download=trueاطُّ لع على الن�ص يف � 19أيلول�/سبتمرب .2017
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�أملانيا
"�أق�سم �أن �أمار�س وظيفتي الق�ضائية مبا يتوافق مع القانون الأ�سا�سي جلمهورية �أملانيا االحتادية ومع
القانون ،و�أن �أف�صل يف الق�ضايا ب�أق�صى ما ي�سمح به علمي و�إمياين ودون �أي متييز بني الأ�شخا�ص،
()12
و�أن �أخدم احلق والعدل وحدهما  -واهلل على ما �أقول �شهيد".
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :االخت�صا�ص واحلر�ص؛ احليـاد؛ اال�ستقاللية؛ النزاهة (.)4
�أوكرانيا
"�أق�سم ر�سم ًّيا �أنا( ،اال�سم واللقب) ،و�أنا �أتوىل واجباتي كقا�ض ،ب�أن �أقيم العدل مبو�ضوعية
و�إن�صاف ودون حتيز و�أال �أتقيد �إال بالقانون ،و�أن �أ�سرت�شد مببد�أ �سيادة القانون ،و�أن �أ�ؤدي واجباتي
الق�ضائية ب�أمانة و�ضمري ،و�أن �ألتزم باملبادئ املعنوية والأخالقية لل�سلوك الق�ضائي ،و�أال� أرتكب �أي
()13
�أعمال ت�سيء ملن�صب الق�ضاة �أو �سلطة الهيئة الق�ضائية".
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :اال�ستقاللية؛ احليـاد؛ النزاهة؛ اللياقة؛ امل�ساواة؛ االخت�صا�ص
واحلر�ص (.)6
باك�ستان
"(ب�سم اهلل الرحمن الرحيم) �أق�سم ر�سم ًّيا �أنا ،]___[ ،ب�أن �أدين بالإخال�ص والوالء لباك�ستان:
و�أن �أقوم ب�صفتي كبري الق�ضاة يف باك�ستان (�أو قا�ض يف املحكمة العليا يف باك�ستان� ،أو كبري ق�ضاة،
�أو قا�ض يف املحكمة العالية ملقاطعة �أو مقاطعات[___]) ،باال�ضطالع بواجباتي و�أداء مهامي ب�أمانة
و�إخال�ص ،وب�أق�صى ما ت�سمح به قدرتي ،وفق ًا لد�ستور جمهورية باك�ستان الإ�سالمية والقانون؛ و�أن
�ألتزم مبدونة قواعد ال�سلوك ال�صادرة عن املجل�س الأعلى للق�ضاء؛ و�أال �أ�سمح مل�صلحتي ال�شخ�صية
بالت�أثري على �سلوكي الر�سمي �أو ما �أتخذه من قرارات ر�سمية؛
و�أن �أحافظ على د�ستور جمهورية باك�ستان الإ�سالمية و�أحميه و�أدافع عنه؛ و�أن �ألتزم ،يف جميع
الأحوال ،بجادة ال�صواب �إزاء النا�س جميع ًا على اختالف �أ�شكالهم ،وفق ًا للقانون ،دون خوف �أو
()14
حماباة� ،أو ميل �أو �سوء نية] .و�أ�س�أل اهلل تعاىل العون والإر�شاد (�آمني)["
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :اال�ستقاللية؛ احليـاد؛ النزاهة؛ االخت�صا�ص واحلر�ص (.)4
()12القانون الأملاين ب�ش�أن ال�سلطة الق�ضائية ،الف�صل اخلام�س ،املادة www.gesetze-im-internet.de/ ،)3-1( 38
 ،englisch_drig/اطُّ لع على الن�ص يف  1ت�شرين الأول�/أكتوبر  .2017يرجى مالحظة �أن �أداء اليمني يتم يف العلن يف املحكمة،
و�أنه من حق القا�ضي �أن يختار حذف عبارة "واهلل على ما �أقول �شهيد" .وميكن للق�ضاة العاملني يف خدمة �إحدى الواليات �أن

ي�ضمنوا ميينهم التزام ًا بد�ستور الوالية ،وميكن �أدا�ؤها عالنية دون �أن يكون ذلك بال�ضرورة �أمام املحكمة.
ِّ
()13قانون�أوكرانياب�ش�أنال�سلطةالق�ضائيةومركزالق�ضاة،الف�صلالأول،املادة،www.judges.org.ua/eng/law.htm،55
اطُّ لع على الن�ص يف � 22أيلول�/سبتمرب .2017
()14املادتان  ١٧٨و ١٩٤من د�ستور باك�ستان :كبري الق�ضاة يف باك�ستان �أو يف حمكمة عالية �أو قا�ض يف املحكمة العليا
�أو يف حمكمة عالية.
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البحرين
()15
"�أق�سم باهلل العظيم �أن �أحكم بني النا�س بالعدل و�أن �أحرتم قوانني اململكة ونظمها".
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :االخت�صا�ص واحلر�ص؛ امل�ساواة (.)2
بلغاريا
"با�سم ال�شعب� ،أق�سم �أن �ألتزم التزام ًا �صارم ًا بد�ستور جمهورية بلغاريا وقوانينها؛ و�أن �أ�ؤدي واجباتي
علي �ضمريي ووفق ًا لقناعاتي الرا�سخة؛ و�أن �أكون حمايد ًا ومو�ضوع ًّيا ومن�صفاً؛ و�أن �أ�سهم
مبا ميليه َّ
يف رفعة مكانة املهنة؛ و�أن �أحافظ على �سرية املداوالت ،و�أن �أتذكر دائم ًا م�س�ؤوليتي �أمام القانون عن
()16
كل �شيء .وعلى ذلك �أق�سم!"
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :االخت�صا�ص واحلر�ص؛ اللياقة؛ احلياد (.)3
بليز
ميني الوالء واملن�صب:
"�أق�سم ب�أن �أدين بالإخال�ص والوالء لبليز ،و�أن �أحرتم الد�ستور والقانون ،و�أن �أ�ؤدي واجباتي كـ]___[
ب�ضمري وحياد ،وب�أق�صى ما ت�سمح به قدرتي ،و�أن �ألتزم بجادة ال�صواب �إزاء النا�س جميع ًا على
اختالف �أ�شكالهم دون خوف �أو حماباة� ،أو ميل �أو �سوء نية] .واهلل على ما �أقول �شهيد"[.
تعهد الوالء واملن�صب:
"�أتعهد�/أقر ر�سم ًّيا ب�أن �أدين بالإخال�ص والوالء لبليز ،و�أن �أحرتم الد�ستور والقانون ،و�أن �أ�ؤدي
واجباتي كـ]___[ ب�ضمري وحياد ،وب�أق�صى ما ت�سمح به قدرتي ،و�أن �ألتزم بجادة ال�صواب �إزاء النا�س
()17
جميع ًا على اختالف �أ�شكالهم دون خوف �أو حماباة� ،أو ميل �أو �سوء نية".
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :اال�ستقاللية؛ احليـاد؛ النزاهة؛ اللياقة؛ امل�ساواة (.)5

()15املر�سوم بقانون رقم ( ،)٤٢الف�صل الثاين ،املادة ( ٢٦البحرين)،
 ،html?printid=977اطُّ لع على الن�ص يف � 27أيلول�/سبتمرب .2017
()16قانون النظام الق�ضائي ،ب�صيغته الأحدث (بلغاريا) ،الف�صل ال�ساد�س ،املادة www.legislationline.org/ ،١٠٧
 ،documents/id/6226اطُّ لع على الن�ص يف � 20أيلول�/سبتمرب .2017
()17د�ستور بليز ،الف�صل الرابع ،املادة  ،www.parliament.am/library/sahmanadrutyunner/beliz.pdf ،3اطُّ لع
على الن�ص يف � 19أيلول�/سبتمرب  .2017يرجى العلم ب�أن الأميان/التعهدات هي نف�سها جلميع املنا�صب.

www.moj.gov.bh/en/Print_p6f7c.
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تايلند
أقر ر�سم ًّيا �أنا (ا�سم املعلن) ب�أنني �س�أكون وف ًّيا جلاللة امللك و�أ�ؤدي واجباتي ب�إخال�ص وحياد
"� ُّ
با�سم امللك ل�صالح العدل وال�شعب والنظام العام يف اململكة .كما �س�أدعم و�أحرتم بكل �شكل
ممكن النظام الدميقراطي للحكم الذي يكون فيه امللك على ر�أ�س الدولة ،ود�ستور مملكة تايلند
()21
والقانون".
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :االخت�صا�ص واحلر�ص؛ احليـاد؛ النزاهة؛ امل�ساواة (.)4
تركمان�ستان
"�أق�سم ر�سم ًّيا �أنا (اللقب ،اال�سم ،اال�سم الأو�سط) ،مع تويل م�س�ؤولياتي كقا�ض ،ب�أن �ألتزم
بقد�سية احرتام د�ستور تركمان�ستان وقوانينها ب�إن�صاف و�أمانة للوفاء بواجبات القا�ضي ،وحماية
حقوق املواطنني وحرياتهم وم�صالح تركمان�ستان امل�ستقلة واملحايدة دائماً ،وب�أن �أكون حمايد ًا
ومن�صفاً ،و�أن �أحافظ دائم ًا على نقاء املنزلة الرفيعة للق�ضاة ،و�أن �أخل�ص لق�سمي وللوطن ولرئي�س
()22
تركمان�ستان".
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :االخت�صا�ص واحلر�ص؛ النزاهة؛ احليـاد؛ امل�ساواة؛ اللياقة؛
اال�ستقاللية (.)6
توفالو
"�أق�سم باهلل العظيم �أن �أخدم ب�أمانة وحق جاللة امللكة �إليزابيث الثانية ووالة عر�شها وخلفائهم،
ب�صفتي موظف ًا ق�ضائ ًّيا ،و�أن �ألتزم بجادة ال�صواب �إزاء النا�س جميع ًا على اختالف �أ�شكالهم دون
()23
خوف �أو حماباة� ،أو ميل �أو �سوء نية ،مبوجب قانون توفالو و�أعرافها .واهلل على ما� أقول �شهيد".
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :االخت�صا�ص واحلر�ص؛ امل�ساواة؛ احلياد (.)3

()21د�ستور تايلند ،الف�صل  ،10املادة  ،www.constituteproject.org/constitution/Thailand_2007.pdf ،٢١٠اطُّ لع
على الن�ص يف � 29أيلول�/سبتمرب .2017
()22قانون تركمان�ستان ب�ش�أن النظام الق�ضائي ومركز الق�ضاة يف تركمان�ستان ،املادة http://www.cis- ،٨٦
 ،legislation.com/document.fwx?rgn=2442اطُّ لع على الن�ص يف � 29أيلول�/سبتمرب .2017
()23قانون الأميان والإقرارات القانونية ،اجلدول  ،1املادة ( 2توفالو)http://www.tuvalu-legislation.tv/cms/ ،
 ، images/LEGISLATION/PRINCIPAL/1979/1979-0012/OathsandStatutoryDeclarationsAct_1.pdfاطُّلع على
الن�ص يف � 25أيلول�/سبتمرب  .2017يرجى مالحظة �أن القانون يتيح �أداء ميني تعهدية و�إن كانت غري مدرجة يف القانون.
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اجلبل الأ�سود
()24
"�أق�سم ر�سم ًّيا �أن �أ�ؤدي واجباتي الق�ضائية وفق ًا للد�ستور والقانون".
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :االخت�صا�ص واحلر�ص (.)1
جنوب �أفريقيا
"�أق�سم�/أتعهد ر�سم ًّيا ،كقا�ض يف املحكمة الد�ستورية/حمكمة اال�ستئناف العليا/املحكمة العالية/
حمكمة (__)� ،أن/ب�أن �أكون وف ًّيا جلمهورية جنوب �أفريقيا ،و�أن �أدعم و�أحمي الد�ستور وحقوق
الإن�سان املح�صنة فيه ،و�أن �أوفر العدالة جلميع الأ�شخا�ص على ال�سواء دون خوف� ،أو انحياز �أو
()25
حتيز ،وفق ًا للد�ستور والقانون( ".يف حالة �أداء اليمني :واهلل على ما �أقول �شهيد).
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :االخت�صا�ص واحلر�ص؛ امل�ساواة؛ احليـاد؛ اللياقة؛ النزاهة (.)5
رومانيا
"�أق�سم ب�أن �ألتزم بد�ستور هذا البلد وقوانينه ،و�أن �أدافع عن حقوق الأ�شخا�ص وحرياتهم الأ�سا�سية،
()26
و�أن �أ�ؤدي واجباتي ب�شرف و�ضمري ودون حتيز .واهلل على ما �أقول �شهيد!"
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :االخت�صا�ص واحلر�ص؛ امل�ساواة؛ النزاهة؛ اللياقة (.)4
�سري النكا
"�أعلن و�أتعهد�/أق�سم ر�سم ًّيا ب�أن �أ�ضطلع بواجباتي ب�أمانة و�أن �أ�ؤدي مهام من�صبي باعتباري  ...وفق ًا
لد�ستور وقانون جمهورية �سري النكا اال�شرتاكية الدميقراطية ،و�أن �أكون خمل�ص ًا جلمهورية �سري
النكا و�أن �أحافظ ،ب�أق�صى ما ت�سمح به قدرتي ،على د�ستور وقوانني جمهورية �سري النكا اال�شرتاكية
()27
الدميقراطية و�أدافع عنها".
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :االخت�صا�ص واحلر�ص؛ النزاهة (.)2
()24القانون املتعلق مبجل�س الق�ضاء (اجلبل الأ�سود) ،املادة ،www.legislationline.org/documents/id/20588 ،٤١
اطُّ لع على الن�ص يف � 21أيلول�/سبتمرب .2017
()25الأميان والتعهدات الر�سمية (جنوب �أفريقيا) ،اجلدول www.justice.gov.za/legislation/constitution/ ،2
 ،SAConstitution-web-eng-s02.pdfاطُّ لع على الن�ص يف � 28أيلول�/سبتمرب .2017
()26القانون رقم  2004/303ب�ش�أن مركز الق�ضاة و�أع�ضاء النيابات العامة (رومانيا) ،الف�صل الثالث ،املادة ٣٤
( ،www.legislationline.org/documents/id/20592 ،)١اطُّ لع على الن�ص يف � 21أيلول�/سبتمرب .2017
()27د�ستور جمهورية �سري النكا اال�شرتاكية الدميقراطية ،اجلدول www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/lk/ ،4
 ،lk007en.pdfاطُّ لع على الن�ص يف � 27أيلول�/سبتمرب  .2017يرجى مالحظة �أن اليمني التي ي�ؤديها الق�ضاة ترد يف املادة
 ،107وهي اليمني التي ي�ؤديها �أي�ض ًا �أع�ضاء ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية.
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�سرياليون
"(�أق�سم باهلل �أن) (�أتعهد ر�سم ًّيا ب�أن) �أ�ؤدي واجبات من�صبي ب�إخال�ص ،و�أدعم د�ستور �سرياليون
كما هو قائم مبوجب القانون ،و�ألتزم بجادة ال�صواب �إزاء النا�س جميع ًا على اختالف �أ�شكالهم
دون خوف �أو حماباة� ،أو ميل �أو �سوء نية ،مبوجب قانون �سرياليون و�أعرافها( .واهلل على ما �أقول
()28
�شهيد").
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :االخت�صا�ص واحلر�ص؛ امل�ساواة؛ اللياقة؛ النزاهة؛ احلياد (.)5
فرن�سا
"�أق�سم ب�أن �أ�ؤدي واجباتي ب�أمانة و�أن �أحافظ على �سرية املداوالت ،و�أن �أكون يف كل ت�صرفاتي جدير ًا
()29
مبن�صب القا�ضي الأمني".
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :االخت�صا�ص واحلر�ص؛ النزاهة؛ اللياقة (.)3
الفلبني
املعي حديث ًا ملن�صب  ،...ب�أن �أقيم العدل ب�إن�صاف ودون �إبطاء؛ و�أن �أ�ؤدي واجباتي
�أق�سم ر�سم ًّيا �أناَّ ،
ب�أمانة وحياد وحر�ص ب�أق�صى ما ت�سمح به قدرتي؛ و�أنفذ �سيادة القانون و�أدافع عن الد�ستور ،و�أحافظ
على نزاهة ال�سلطة الق�ضائية وا�ستقاللها.
و�أَ ِع ُد �أي�ض ًا ب�إطاعة قوانني البلد وب�أن �أقيم العدل دون خوف �أو حماباة يف �إطار �سلطة ق�ضائية �شريفة
وم�ؤهلة وم�ستقلة من �أجل تعزيز وحدة البلد وا�ستقرار احلكومة ورفاه مواطني جمهورية الفلبني.
واهلل على ما �أقول �شهيد.
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :االخت�صا�ص واحلر�ص؛ النزاهة؛ احليـاد؛ اال�ستقاللية (.)4
وا�ستحدثت الأكادميية الق�ضائية يف الفلبني مبادرة �أخرى جديرة باالهتمام .ف�إ�ضاف ًة �إىل اليمني القانونية،
ُيطلب �أي�ضا �إىل الق�ضاة املعينني حديث ًا االلتزام بتعهد ي�سمى "تعهد النزاهة" .وهو تعهد طوعي ،لكن يبدو
�أن جميع الق�ضاة اجلدد �أدوه على مدى ال�سنوات اخلم�س املا�ضية .وفيما يلي ن�ص التعهد:
االلتزام بق�ضية العدالة.
()28د�ستور جمهورية �سرياليون ،اجلدول  ،www.commonlii.org/sl/legis/const/1991/17.html ،3اطُّ لع على الن�ص
يف � 26أيلول�/سبتمرب .2017
()29الأمر رقم  ،1270-58امل�ؤرخ  22كانون الأول/دي�سمرب  ،1958الف�صل الأول ،املادة www.legifrance.gouv. .٦
 ،fr/affichTexte.do?cidTexte= JORFTEXT000000339259اطُّ لع على الن�ص يف � 18أيلول�/سبتمرب ُ .2017عدل القانون
بالقانون رقم  1090-2016امل�ؤرخ � 8آب�/أغ�سط�س  ،2016وهو اليمني التي ي�ؤديها الق�ضاة يف ال�سلطة الق�ضائية.

املرفقات

إيل بثقتهما بو�ضعي خلف املن�صة لإقامة العدل .واليوم� ،أُلزم نف�سي
لقد عهد �شعب بلدي وحكومته � َّ
دون حتفظ بق�ضية العدالة ،وعي ًا مني بقدا�سة الوالية امل�سندة �إ َّ
يل .و�أُ�شهد اهلل على �أنني �س�ألتزم مبا
�أق�سمت عليه الآن .و�ألزم نف�سي ب�أن �أكون خادم ًا لل�شعب وب�أن �أمنح كل �شخ�ص ما يتطلبه من حيث
علي بناء على مبادئ
احلقيقة والإن�صاف .و�سوف �أ�صدر �أحكامي يف جميع الق�ضايا التي ُتعر�ض َّ
القانون وعلى �أ�سا�س الأدلة املقدمة فقط .ولن �أعري اهتمام ًا للخوف �أو املحاباة .ولن �ألقي با ًال �إىل
ثروة املتقا�ضني �أمامي �أو فقرهم �أو قوة نفوذهم �أو �ضعف مركزهم ،بل �س�أبني قراري يف �أي ق�ضية
على الأ�سباب اجلوهرية املتعلقة بها .و�أق�سم ر�سم ًّيا �أن تظل يداي نظيفتني من �أي ت�أثريات غري
مربرة ،و�أال تلحق مبكتبي �أي �شبهات بعدم الأمانة �أو اللياقة .و�أتعهد ب�أن �أحافظ على كرامة من�صبي
بتوا�ضع و�أن �أكون مثا ًال على املعي�شة املتوا�ضعة والتفاين يف العمل .و�سوف �أر�أ�س جميع جل�سات
املحكمة بحما�سة ملنح االنت�صاف ملن ار ُتكبت �ضدهم جرائم ول�ضمد جروح من جرحهم الظلم
والأذى واجل�شع .و�س�أ�سعى على الدوام �إىل �إدارة عملية العدالة ب�سرعة لكن من دون �أن �أحيد عن
م�سار الإجراءات القانونية الواجبة .و�أخرياً� ،سوف �أكر�س نف�سي ملوا�صلة درا�سة القانون لكي يت�سنى
يل �أن �أنفذه بكفاءة .وليمنحني اهلل ،الذي منه ت�أتي العدالة ،احلما�سة والقوة لاللتزام بهذا التعهد.
كازاخ�ستان
"�أق�سم ر�سم ًّيا �أن �أ�ؤدي واجباتي ب�أمانة و�ضمري ،و�أن �أقيم العدل و�أال �أخ�ضع �إال لد�ستور جمهورية
()30
علي واجبي كقا�ض".
كازاخ�ستان وقوانينها ،و�أن �أكون حمايد ًا ونزيه ًا على نحو ما ميليه َّ
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :االخت�صا�ص واحلر�ص ،احلياد ،النزاهة (.)٣
كو�ستاريكا
"هل تق�سم �أمام اهلل وتتعهد �أمام البلد باحلفاظ على د�ستور اجلمهورية وقوانينها والدفاع عنهما
والوفاء بواجبات من�صبك ب�أمانة؟  -نعم� ،أق�سم� - .إذا التزمت بالق�سم ،فلي�ساعدك اهلل ،و�إذا مل
()31
تلتزم به فليحا�سبك اهلل والبلد".
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :النزاهة؛ اللياقة (.)2
(Venice Commission "Article 32 The Judge’s Oath: Constitutional Law of the Republic of)30
Kazakhstan on the Judicial System and State of judges of the Republic of Kazakhstan" (European Commission
for Democracy Through Law (Vienna Commission) 19 May 2011 Strasbourg) www.venice.coe.int/webforms/
 ،documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF%282011%29027اطُّ لع على الن�ص يف � 27أيلول�/سبتمرب .2017

()31د�ستور كو�ستاريكا ،الباب ال�ساد�س ع�شر ،املادة  ،www.servat.unibe.ch/icl/cs00000_.html ،194اطُّ لع على
الن�ص يف � 19أيلول�/سبتمرب  .2017وعلى نحو ما تبني املادة  ،١١يجب على جميع املوظفني العموميني (ومنهم الق�ضاة) �أداء
هذه اليمني.
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كينيا
"(�أق�سم باهلل العظيم)�(/أتعهد ر�سم ًّيا)� ،أنا (رئي�س الق�ضاة/رئي�س املحكمة العليا ،القا�ضي يف
املحكمة العليا ،القا�ضي يف حمكمة اال�ستئناف ،القا�ضي يف املحكمة العالية)� ،أن/ب�أن �أجتهد يف
خدمة �شعب وجمهورية كينيا ،و�أن �أقيم العدل بحياد وفق ًا للد�ستور كما هو قائم مبوجب القانون،
ولقوانني و�أعراف اجلمهورية ،دون خوف �أو حماباة �أو ميل �أو �سوء نية �أو متييز �أو ت�أثري �سيا�سي
�أو ديني �أو غري ذلك من ت�أثري .و�س�أقوم �أثناء ممار�ستي للوظائف الق�ضائية امل�سندة �إ َّ
يل ،يف جميع
الأوقات وب�أق�صى ما ي�سمح به علمي و�إمياين ،بحماية هذا الد�ستور وتنفيذه والدفاع عنه للحفاظ
على كرامة واحرتام ال�سلطة الق�ضائية والنظام الق�ضائي يف كينيا وتعزيز الإن�صاف واال�ستقاللية
()32
والكفاءة والنزاهة يف �إطاره( .واهلل على ما �أقول �شهيد").
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :امل�ساواة؛ احليـاد؛ اال�ستقاللية؛ االخت�صا�ص واحلر�ص (.)4
التفيا
"�أتعهد �أنا ××× ب�أن �أ�ضطلع بواجبات القا�ضي ،مدرك ًا للم�س�ؤولية امل�سندة �إ َّ
يل ،و�أق�سم ر�سم ًّيا �أن �أكون
�أمين ًا ومن�صفاً ،و�أن �أخل�ص جلمهورية التفيا ،و�أن �أ�سعى دائم ًا للو�صول �إىل احلقيقة و�أ َّال �أنتهكها
()33
مطلقاً ،و�أن �أ�صدر قراراتي بالتقيد ال�صارم بد�ستور جمهورية التفيا وقوانينها".
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :اللياقة؛ امل�ساواة؛ االخت�صا�ص واحلر�ص (.)3
ليربيا
"�أق�سم ر�سم ًّيا �أن (�أتعهد ب�أن) �أدعم د�ستور جمهورية ليربيا وقوانينها و�أحافظ عليها و�أحميها
و�أدافع عنها ،و�أن �أدين بالإخال�ص والوالء للجمهورية ،و�أقوم بواجباتي ومهام من�صبي ب�إخال�ص
()34
و�ضمري وحياد ،ب�أق�صى ما ت�سمح به قدرتي .واهلل على ما �أقول �شهيد".
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :االخت�صا�ص واحلر�ص؛ احليـاد؛ النزاهة (.)3
()32الأميان والتعهدات الوطنية ،د�ستور كينيا ،اجلدول www.klrc.go.ke/index.php/constitution-of- ،3
kenya/166-schedules-schedules/third-schedule-national-oaths-and-affirmations/444-oaths-for-the-chiefjustice-president-of-the-supreme-court-judges-of-the-supreme-court-judges-of-the-court-of-appeal-and ،judges-of-the-high-courtاطُّ لع على الن�ص يف � 23أيلول�/سبتمرب .2017

()33ب�ش�أن ال�سلطة الق�ضائية (التفيا) ،الف�صل  ،10املادة ,68
 ،documents/UNTC/UNPAN018383.pdfاطُّ لع على الن�ص يف � 20أيلول�/سبتمرب .2017

www.unpan1.un.org/intradoc/groups/public/

(Staff Writer, "Liberia: Oath of Office Could be Re-administrated to President Sirleaf" (The New)34
Dispensation 18, January 2012) www.thenewdispensation.com/2012/01/18/liberia-oath-of-office-could-be-re ،administered-to-president-sirleaf/اطُّ لع على الن�ص يف � 25أيلول�/سبتمرب  .2017وتن�ص هذه املادة على �أن ي�ؤدي جميع

املوظفني العموميني اليمني.

املرفقات

ماليزيا
"بعد انتخابي (تعييني) يف من�صب � ،...أق�سم ر�سم ًّيا �أن (�أتعهد ب�أن) �أقوم خمل�ص ًا ب�أداء واجبات
من�صبي ب�أق�صى ما ت�سمح به قدرتي ،و�أن �أدين بالإخال�ص والوالء ملاليزيا ،و�أن �أحافظ على د�ستورها
()35
و�أحميه و�أدافع عنه".
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :االخت�صا�ص واحلر�ص؛ النزاهة (.)2
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�أيرلندا ال�شمالية
�إنكلرتا وويلز

اليمني�" :أق�سم باهلل العظيم �أن �أخدم ب�أمانة وحق جاللة امللكة �إليزابيث الثانية يف من�صب ]___[،
و�أن �ألتزم بجادة ال�صواب �إزاء النا�س جميع ًا على اختالف �أ�شكالهم مبوجب قانون هذ البلد و�أعرافه،
دون خوف �أو حماباة� ،أو ميل �أو �سوء نية".
أقر و�أتعهد ر�سم ًّيا ب�صدق ب�أنني �س�أخدم ب�أمانة وحق جاللة امللكة �إليزابيث الثانية يف
التعهدُّ �" :
من�صب [_____] ،و�س�ألتزم بجادة ال�صواب �إزاء النا�س جميع ًا على اختالف �أ�شكالهم مبوجب
()36
قانون هذا البلد و�أعرافه ،دون خوف �أو حماباة� ،أو ميل �أو �سوء نية".
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :اال�ستقاللية؛ احليـاد؛ النزاهة؛ امل�ساواة؛ االخت�صا�ص
واحلر�ص (.)5
�أيرلندا ال�شمالية

اليمني:
"�أق�سم ر�سم ًّيا �أنا( ،اال�سم) ،ب�أن �أخدم ب�صدق و�أمانة يف من�صب (املن�صب)".
(�)35أ�شكال الأميان والتعهدات ،د�ستور ماليزيا ،1957 ،اجلدول www.commonlii.org/my/legis/const/1957/21. ،6

 ،htmlاطُّ لع على الن�ص يف � 27أيلول� /سبتمرب  .2017يرجى مالحظة �أن القا�ضي يف املحكمة العليا �أو املحكمة العالية ي�ستعي�ض
عن عبارة "�أداء واجبات من�صبي" بعبارة "�أداء الواجبات الق�ضائية يف هذا املن�صب �أو غريه".

(Courts and Tribunal Judiciary, "Oaths" (Judicial Press Office) www.judiciary.gov.uk/about-the-)36
 ،judiciary/the-judiciary-the-government-and-the-constitution/oaths/اطُّ لع على الن�ص لآخر مرة يف � 12أيلول�/سبتمرب

 .2017يرجى مالحظة �أنه توجد عدة �أ�شكال �أخرى مقبولة لليمني الواردة �أعاله بح�سب املعتقدات الدينية ملن ي�ؤديها .فعلى
�سبيل املثال ،ميكن لأتباع الديانة الهندو�سية حذف عبارة "�أق�سم باهلل العظيم" ،واال�ستعا�ضة عنها بعبارة "�أق�سم بالغيتا"،
وميكن لأتباع الديانة اليهودية ا�ستخدام اليمني �أعاله يف حني قد يرغب البع�ض يف تقدمي تعهد بد ًال من �أداء اليمني .ويحذف
�أتباع الدين الإ�سالمي العبارة الإنكليزية " "I swear by Almighty Godوي�ستعي�ضون عنها بعبارة "،"I swear by Allah
ويحذف �أتباع ديانة ال�سيخ عبارة "�أق�سم باهلل العظيم" وي�ستعي�ضون عنها بعبارة "�أق�سم بالغورو ناناك".
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التعهد:
أقر �أنا( ،اال�سم) ،ب�صدق ب�أنني �س�أخدم ب�صدق و�أمانة يف من�صب (املن�صب)".
"�أتعهد و� ُّ
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :االخت�صا�ص واحلر�ص (.)1
ا�سكتلندا

"�سوف �ألتزم بجادة ال�صواب �إزاء النا�س جميع ًا على اختالف �أ�شكالهم دون خوف �أو حماباة� ،أو ميل
()37
�أو �سوء نية ،وفق ًا لقوانني هذا البلد و�أعرافه".
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :امل�ساواة؛ االخت�صا�ص واحلر�ص؛ اال�ستقاللية؛ احليـاد؛
النزاهة (.)5
(واليات-املوحدة)
ميكرونيزيا
َّ
"�أق�سم ر�سم ًّيا �أن (�أو �أتعهد ب�أن) �أ�ؤدي ب�أمانة مهام من�صب [_____] يف واليات ميكرونيزيا
املوحدة ،و�أن �أقوم ،ب�أق�صى ما ت�سمح به قدرتي ،باحلفاظ على قوانني ود�ستور واليات ميكرونيزيا
()38
املوحدة وتعزيزها ودعمها ،واهلل على ما �أقول �شهيد".
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :االخت�صا�ص واحلر�ص (.)1
نيجرييا
"�أق�سم �أن �أكون خمل�صاً ،لدى خدمة بلدي يف من�صب [_____] ،و�أن �أدين بالوالء جلمهورية
نيجرييا االحتادية يف جميع الأوقات .و�س�أ�ضطلع بالوظائف الق�ضائية امل�سندة �إ َّ
يل ب�صدق و�إخال�ص،
و�ألتزم بجادة ال�صواب �إزاء النا�س جميع ًا على اختالف �أ�شكالهم دون خوف �أو حماباة� ،أو ميل �أو
�سوء نية ،وفق ًا لد�ستور جمهورية نيجرييا االحتادية كما هو قائم مبوجب القانون ،ووفق ًا لقوانني
جمهورية نيجرييا االحتادية و�أعرافها .و�س�أ�ضع دائم ًا خدمة الوطن فوق جميع امل�صالح الأنانية،
مدرك ًا �أن املن�صب العام هو �أمانة عمومية .و�سوف �أ�ؤدي واجباتي الق�ضائية دائم ًا باجتهاد وفعالية،
ولن �أ�شارك �أو �أنخرط يف �أي ن�شاط يتعار�ض على نحو مبا�شر �أو غري مبا�شر مع ما �أق�سمت عليه.
(Judicial Office for Scotland, "Judicial Independence", www.scotland-judiciary.org.uk/Upload/)37
 ،Documents/JudicialIndependence_2.pdfاطُّ لع على الن�ص يف  18ت�شرين الأول�/أكتوبر .2017
()38قانون واليات ميكرونيزيا املوحدة ،الف�صل  ،٣املادة http://www.fsmlaw.org/fsm/code/code2014/ ،301

 ،FSMCode2014Tit01Chap03.htmlاطُّ لع على الن�ص يف � 27أيلول�/سبتمرب .2017

املرفقات

و�سوف �أجتنب ،يف �أداء واجباتي الق�ضائية ،الف�ساد بجميع جوانبه .و�سوف �أتبع دائم ًا م�سار العدالة
()39
والأمانة والوئام بني جميع �أفراد �شعب نيجرييا يف كل ما �أفعل .واهلل على ما �أقول �شهيد".
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :االخت�صا�ص واحلر�ص؛ امل�ساواة؛ احليـاد؛ اللياقة؛ النزاهة؛
اال�ستقاللية (.)٦
نيوزيلندا
"�أق�سم �أنا "اال�سم" �أن �أقوم خمل�ص ًا بخدمة جاللة امللكة "�أو امللك" "اال�سم �أعاله" ،ووالة العر�ش
وخلفائهم ،وفق ًا للقانون ،يف من�صب "يح َّدد املن�صب"؛ و�أن �ألتزم بجادة ال�صواب �إزاء النا�س جميع ًا
على اختالف �أ�شكالهم دون خوف �أو حماباة� ،أو ميل �أو �سوء نية ،وفق ًا لقوانني نيوزيالندا و�أعرافها.
()40
واهلل على ما �أقول �شهيد".
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :اال�ستقاللية؛ احليـاد؛ النزاهة؛ امل�ساواة؛ االخت�صا�ص
واحلر�ص (.)5
الواليات املتحدة الأمريكية
"�أق�سم ر�سم ًّيا �أن (�أو �أتعهد ب�أن) �أقيم العدل دون حماباة لأ�شخا�ص ،و�أن �ألتزم بجادة ال�صواب �إزاء
الفقري والغني ،و�أن �أ�ؤدي جميع الواجبات املوكلة �إيل ب�صفتي [___] مبوجب د�ستور الواليات املتحدة
()41
وقوانينها ب�إخال�ص وحياد .واهلل على ما �أقول �شهيد".
مبادئ بانغالور التي ت�شملها اليمني :اال�ستقاللية؛ احليـاد؛ االخت�صا�ص واحلر�ص؛ امل�ساواة (.)4

()39قانون الأميان لعام ( ٢٠٠٣نيجرييا) ،اجلدول  ،www.nigeria-law.org/Oaths%20Act%201990.htm ،1اطُّ لع
على الن�ص يف � 25أيلول�/سبتمرب .2017
()40من القانون املعني بالأميان والإقرارات ل�سنة  ،1957اجلزء  ،٣املادة ( ١٨نيوزيلندا)( ،ن�ص معاد طبعه يف
� 1آذار/مار�س  ،http://www.legislation.govt.nz/act/public/1957/0088/latest/DLM316133.html ،)2017اطُّ لع على
الن�ص يف � 26أيلول�/سبتمرب .2017
()41قانون الواليات املتحدة رقم  ،28املادة  ،٤٥٣ميني اجلهاز الق�ضائي والق�ضاةhttp://www.gpo.gov/fdsys/ ،
 ، pkg/USCODE-2011-title28/pdf/USCODE-2011-title28-partI-chap21-sec453.pdfاطُّ لع على الن�ص يف  1ت�شرين
الأول�/أكتوبر .2017
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خام�ساً -طرائق التدريب
�صدر املوجز املرفق عن الكلية الق�ضائية يف لندن ،وهو م�صمم كدليل للمجموعة الوا�سعة من طرائق
التدريب .ويقدم اجلدول التايل م�ؤ�شر ًا على اال�ستخدامات املمكنة لكل طريقة ومواطن �ضعفها.
امل�صمم/املقدم يف النظر يف اخليارات املتاحة وحتديد الطريقة املنا�سبة يف �ضوء
ويكمن دور
ِّ
االحتياجات التدريبية امل�ستبانة ،والنواجت/الأهداف التعليمية املحددة ،واملوارد املتاحة ،واحتياجات
املتدربني التعلمية.

الطريقة

ما الذي ميكن �أن حتققه

مواطن ال�ضعف

التطبيق الفردي
التوجيه
يقوم �أحد الأفراد الأكرث خربة
بدور املر�شد (يف �إطار دور
جديد/مهمة جديدة مثالً).

تطرح قدوة يحتذى بها .ومتنح دعم ًا
عمل ًّيا وتوجه التعلم .وتوفر فر�صة لطرح
الأ�سئلة واالختبار والتجريب.

قد ال ُتراعى عند التوفيق بني املوجهني
واملتدربني اجلوانب املتعلقة بال�شخ�صية
والقدرة على العمل على امل�ستوى الفردي
ودور كل من املوجه واملتدرب.

القراءة
يز َّود املتعلمني بالأوراق واملراجع
ومناذج لدرا�سات احلالة.

ت�شجع هذه الطريقة� ،إذا ا�س ُتخدمت
للإعداد يف فرتة ما قبل الدورة ،املتدربني
على الت�أمل امل�سبق ،ومت ِّكن املدربني من
تقدمي املحتوى مبزيد من العمق .وهي
تنا�سب املتدربني الذين ي�ستمتعون بالتفكري
املت�أمل .وهي مفيدة ك�أحد املوارد التي تكون
متاحة بعد انتهاء الدورة التدريبية.

تفرت�ض �أن لدى املتدربني وقت ًا للقراءة .وال
ي�ستمتع جميع املتدربني بالقراءة كو�سيلة
للتعلم .و�إذا ا�س ُتخدمت قبل الدورة ،فيجب
التقيد بربوتوكول التدريب الذي ين�ص
على �أال تتجاوز فرتة الإعداد الالزمة �أربع
�ساعات.

التعلم باملراقبة
مالحظة ما يقوم به �شخ�ص
�آخر.

التعرف على الدور الذي ي�ضطلع به �شخ�ص
�آخر بطريقة عملية .وهي طريقة مفيدة
عندما تكون الوظيفتان مرتابطتني.

قد ال تنجح طريقة التعلم باملراقبة �إذا
كانت بع�ض جوانب العمل �سرية.

املرفقات

ما الذي ميكن �أن حتققه

مواطن ال�ضعف

الطريقة
التوجيه
تختلف الطريقة باختالف
م�ستوى املعارف /املهارات.
ميكن �أن تتم داخل ًّيا :فيما بني
الأقران �أو مع �شخ�ص ي�شغل
من�صب ًا ق�ضائ ًّيا �أعلى �أو مع
موجه خارجي.

تقدم الدعم ال�شخ�صي مل�ساعدة املتدربني
على حتقيق الأهداف ال�شخ�صية �أو املتعلقة
بالعمل .وهي تركز على احتياجات الأفراد.
وكثري ًا ما مت ِّكن املتعلمني وحتفزهم.

ميكن �أن ُتعترب طريقة ت�صحيحية ،ومن
ثم يجب التعامل مع ترتيباتها بح�سا�سية.
املوجه ،وقد
يتطلب جناحها وجود توافق مع ِّ
يلزم �إيجاد موجهني بدالء .وقد تكون مكلفة
�إذا ا�ستعني مبوجهني من اخلارج.

التعلم الإلكرتوين
تتوافر املواد من خالل و�سائط
�إلكرتونية

ميكن للعديد من الأ�شخا�ص الو�صول
�إىل املعلومات والتدريب .وهي ت�شجع
على التفكري .وتتيح املرونة والتعلم
املجز�أ .ويتحكم فيها املتدرب يف
وترية عملية التعلم وتوقيتها ومكانها.
طريقة ممتازة للتعلم املجز�أ،
وبخا�صة لتعلم املعارف والعمليات.
ميكن تطوير املوارد على نحو م�ستمر
والرجوع �إليها عند احلاجة .وميكن
�أن تكون جزء ًا من نهج "التعلم
املختلط"
و ُت�ستخدم يف التدريب وجه ًا لوجه،
�أي كمواد للقراءة قبل التدريب� ،أو
للتدعيم خالل الربنامج� ،أو للعمل/
التذكري بعد انتهاء الدورة.

ال ي�ستمتع بع�ض املتدربني ب�إدارة عملية
التعلم ب�أنف�سهم .وقد تتطلب قدر ًا من
كفاءة التعامل مع التكنولوجيا .وميكن �أن
ُتف َقد بع�ض عنا�صر التدريب على املهارات
خاللها ،مثل جل�سات التدريب العامة ،وغري
ذلك.
يجب التخطيط للتعلم الإلكرتوين قبل بدء
التدريب مبا بني ثالثة و�ستة �أ�شهر.

التطبيق املبا�شر (وجهاً لوجه)
كرة الثلج
تتجمع �أربع جمموعات �صغرية
�أو �أكرث مع ًا على مراحل
(لت�شكل يف النهاية جمموعة
واحدة) بحيث يجري جتميع
وتنقيح مناق�شات املجموعات
وما تخل�ص �إليه من اتفاقات
يف كل مرحلة.

طريقة فعالة لكي ت�صل جمموعة كبرية
من الأ�شخا�ص �إىل اتفاق م�شرتك.
وتتطلب حترك الأفراد فعل ًّيا لالن�ضمام
�إىل املجموعات مما يبقي على احلما�سة
مرتفعةً.

ميكن �أن تنتج �ضجيجاً/حما�سة كبرية
يف القاعة مما قد ي�ساعد/يعيق بع�ض
الأ�شخا�ص.
حتتاج �إىل تي�سري للت�أكد من عدم هيمنة
�أفراد بعينهم على اجلل�سة و�ضمان م�شاركة
اجلميع.
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ما الذي ميكن �أن حتققه

مواطن ال�ضعف

الطريقة
جدار احلوار
تتحرك جمموعات �صغرية
�ضمن القاعة للكتابة على
الألواح القالبة جانب
جدار بحيث ت�سهم معظم
املجموعات يف جميع الألواح
وميكن بعد ذلك مناق�شة ما
كُتب على الألواح القالبة يف
جل�سة عامة.

تت�ضمن هذه الطريقة التحرك الفعلي مما
يبقي على احلما�سة  -وميكن ا�ستخدامها
يف حالة تراجع حما�سة املتدربني.

تتطلب �أن يتحرك جميع املتدربني (وميكن
تكييفها بحيث حت َّرك الألواح القالبة بد ًال
من املجموعات) .وت�ستلزم �أي�ض ًا �أن تكون
القاعة كبرية مبا ي�سمح باحلركة.

تطارح الأفكار با�ستخدام �أوراق
املالحظات الال�صقة
يكتب املتدربون �أفكارهم على
�أوراق املالحظات الال�صقة التي
تو�ضع على اجلدار حتت بند
�أو �أكرث.

طريقة مرئية لتج�سيد الأفكار .ويكون من
اجليد ا�ستخدامها عندما يكون هناك
للمي�سر
الكثري من الأفكار املحتملة .وميكن ِّ
�أو املتعلم جتميع الأوراق الال�صقة ح�سب
املو�ضوع.

حتتاج �إىل حترك �أحد �أع�ضاء املجموعة
لو�ضع الأوراق الال�صقة على اجلدار.
املي�سر ت�صنيف الأوراق
وتتطلب �أن يتوىل ِّ
الال�صقة ح�سب املو�ضوع خالل التدريب.

ت�صوير املتعلمني
ت�صوير الأفراد �أو املجموعات
�أثناء القيام بن�شاط وا�ستخدام
ذلك كو�سيلة لتقدمي التعليقات.

يكون بو�سع املتعلم ر�ؤية �أدائه وربط ذلك
بالتعليقات املقدمة.

قد ت�ؤثر عدم رغبة بع�ض الأفراد يف
الت�صوير على �أدائهم .وت�ساعد التوجيهات
الوا�ضحة اخلا�صة بتقدمي التعليقات على
تبديد املخاوف.

لعب الأدوار
القيام ب�أدوار يف �إطار جمموعات
التدريب.

تتيح التدريب على التعامل مع مواقف
خمتلفة يف بيئة �آمنة .ميكن �أن ت�ؤدي �إىل
تعزيز الثقة �إذا �أديرت ب�شكل جيد .وهي
تتيح الفر�صة للتعلم من م�شاهدة الآخرين
وتلقي التعليقات.

قد يبدي املتدربون تخوفاً .ويف بع�ض
الأحيان ،قد ال يتعاملون مع الأمر
بجدية – "�إنها جمرد لعبة ،هذا لي�س
ما �س�أفعله يف الواقع!" وحتتاج هذه
الطريقة �إىل وقت لكي تت�سنى م�شاركة
اجلميع.

ت�صنيف البطاقات
ت�ص ِّنف املجموعات �أو الأفراد
بطاقات مكتوبة م�سبق ًا �ضمن
فئات.

حتث املتعلم على التفكري .ويكون من اجليد
ا�ستخدامها عندما يكون هناك الكثري من
اخليارات/الإجابات.

ي�ستغرق �إعدادها وقتاً .ت�ستدعي الت�أكد من
�أن تكون ال�صياغة مفهومة للجميع.

و�أخالقياته

الطريقة

ما الذي ميكن �أن حتققه

مواطن ال�ضعف

مقاطع الفيديو
تعر�ض على املتعلمني مبا�شرة �أو
عرب الإنرتنت – وتت�ضمن مقاطع
�سابقة الت�سجيل ملتحدثني �أو
ل�سيناريوهات مو�ضوعة.

طريقة فعالة من حيث التكلفة ل�ضمان توافر
املحتوى للمتحدثني يف الأحداث املختلفة.
وميكن ا�ستخدامها كعر�ض (على النحو
الوارد �أدناه).

تتطلب �إملام ًا بالتكنولوجيا للتمكن من
عر�ض املقاطع .طريقة �سلبية ،ويلزم
اقرتانها بن�شاط �آخر لتفعيل قابلية التعلم.

العرو�ض
تقدَّم مبا�شرة للمتعلمني� ،أو
من خالل مقاطع الفيديو �أو
الإنرتنت .مثال عملي على مهارة
�أو �سلوك .وميكن ملدرب �أو
ممثلني �أو متدربني تنفيذها.

تعر�ض عملية ما بطريقة حية؛ وتقدم فهم ًا
مرئ ًّيا لعملية ما .وهي مت ِّكن املتدربني من
التعلم من ال ُّن ُهج التي ي�ستخدمها الآخرون.
ومن �أمثلة ذلك القرارات  -املكتوبة �أو
امل�سموعة

�إمكانية ن�سيان ما مت تعلمه �إذا مل تكن
هناك فر�صة للمتدربني ملمار�سة ما تعلموه
ب�أنف�سهم.
ميكن �أن تكون باهظة التكلفة �إذا قام بها
ممثلون.

املحا�ضرات
تقدم مبا�شرة �إىل املتعلمني
�أو من خالل مقطع فيديو �أو
حمادثة هاتفية جماعية �أو عرب
الإنرتنت
حديث مع القليل من امل�شاركة �أو
دون م�شاركة.

تقدم املعلومات �إىل جمهور عري�ض.
وميكن �أن تكون فعالة من حيث التكلفة �إذا
جرت من خالل حمادثة هاتفية جماعية.
وميكن �أن تكون ح�سنة التوقيت �إذا نُفذت
كجل�سات افرتا�ضية وجيزة ،كملف رقمي
(بودكا�ست) مثالً.

قد ت�ؤدي عدم م�شاركة املتدربني �إىل
فقدهم االهتمام ،ما مل ُيدرج ن�شاط يف
�إطار املحا�ضرة .وال توجد و�سيلة للتحقق
من التعلم .وال تت�سم مبا يكفي من املرونة
للتكييف مع احتياجات املجموعة.

املحاكاة
تنفَّذ مبا�شرة مع املتعلمني �أو
عرب الإنرتنت
ُت�سند �إىل الأفراد �أدوار/مهام
مماثلة للواقع ،و ُيطلب �إليهم
امل�شاركة يف �سيناريو م�ستمد مما
يقومون به من �أعمال.

من اجلوانب الأ�سا�سية للتعلم القدرة على
التنفيذ واملمار�سة .وهي طريقة مفيدة
للتدريب على �سلوك ،مثل حرفية الق�ضاء،
�أو ا�ستخدام نظم �إدارة الق�ضايا .وهي
مفيدة يف التدريب على املهارات والتدريب
التوجيهي .وت�ساعد على نقل التعلم .وتخترب
تطبيق النظرية.

قد يرف�ض املتعلمون الطريقة بالكامل �إذا
�شعروا �أن التمارين غري واقعية.
حتتاج �إىل ترتيبات دقيقة �إذ ميكن
للمتعلمني �أن يفقدوا الثقة ب�أنف�سهم �إذا مل
ي�ؤدوا ب�شكل جيد.

اجلل�سات الإر�شادية
تقدَّم مبا�شرة �إىل املتدربني
�أو يف �صف افرتا�ضي (على
نحو م�سموع �أو كفيديو) .وهي
مناق�شات ُتعقد بعيد ًا عن
املجموعة بني املدرب/واملتعلم.

مفيدة ال�ستعرا�ض العمل ال�سابق للدورة،
وما �أُحرز من تقدم ،وما يعتزم املتعلمون
القيام به بعد عودتهم �إىل العمل .وهي تتيح
الفر�صة للتعامل مع املواقف التي طر�أت
خالل عمل املجموعة.

ينبغي للمتعلم واملدرب تقا�سم الوقت
املخ�ص�ص لتمكني كل طرف من �إثارة بع�ض
امل�سائل .وينبغي �أن يكون املدرب م�ستعدًّا
لتلقي تعليقات على �أدائه .وقد ت�ستغرق وقت ًا
طويالً.
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ما الذي ميكن �أن حتققه

مواطن ال�ضعف

احللقات الدرا�سية ال�شبكية
تدريب ينفذ عرب �شبكة الإنرتنت
(على نحو م�سموع �أو كفيديو)
ويتعني على الأفراد ت�سجيل
دخولهم .وميكن �أن ُترى بالبث
املبا�شر �أو �أن تكون م�سجلة.

طريقة فعالة لعقد حدث تدريبي مبا�شر
مب�شاركة جمهور عري�ض يف مواقع خمتلفة.
وميكن للم�شاركني طرح �أ�سئلة على املدرب
وتلقي الإجابة من خالل من�صة للر�سائل.

تتطلب من جميع املتعلمني ت�سجيل الدخول
يف وقت حمدد (�إذا كان البث مبا�شراً)،
و�إن كان ميكنهم م�شاهدة حلقة العمل
امل�سجلة الحقاً .وال ت�سمح للم�شاركني
مبمار�سة التعلم على نحو ن�شط.

الف�صول الدرا�سية االفرتا�ضية
عرب الإنرتنت
تدريب عن طريق البث املبا�شر
يتفاعل خالله امل�شاركون بع�ضهم
مع بع�ض �أو ي�شاهدون عرو�ض ًا
�إي�ضاحية �أو مقاطع فيديو،
وي�شاركون من خالل املوارد يف
جمموعات عمل.

تذهب �أبعد من احللقات الدرا�سية ال�شبكية
لأنها تتيح التوا�صل الن�شط بني امل�شاركني
واملدرب وتت�ضمن مواد تدريبية.

تتطلب من جميع املتعلمني ت�سجيل الدخول
يف وقت حمدد (�إذا كان البث مبا�شراً)،
و�إن �أمكنهم م�شاهدتها م�سجلة الحقاً.
يتعني التخطيط لها قبل التنفيذ.

املناق�شات
ب�شكل مبا�شر (وجه ًا لوجه) �أو
على �شبكة الإنرتنت �أو من خالل
الف�صول الدرا�سية االفرتا�ضية -
تبادل املعارف والأفكار والآراء.
مي�سر �أو
يقودها متحدث �أو ِّ
امل�شاركون �أنف�سهم.

�إحدى �أكرث الطرق �شيوع ًا يف التدريب
الق�ضائي .مت ِّكن امل�شاركني من تبادل
اخلربات واملعارف .قد ي�شعر املتعلمون
براحة �أكرب يف جمموعات �صغرية لتنفيذ
بع�ض التمارين.

مي�سرين ماهرين للت�أكد من عدم
حتتاج �إىل ِّ
ابتعاد املتعلمني عن املو�ضوع .ميكن ملزج
املتعلمني �ضمن جمموعات �أن ي�ساعد على
التعلم �أو يعيقه .ف�إذا كان �أع�ضاء املجموعة
متماثلني ،قد يعزز ذلك املنظورات احلالية
بد ًال من طرح منظورات جديدة.

درا�سة احلالة
على نحو مبا�شر(وجه ًا لوجه)،
�أو من خالل ال�صفوف الدرا�سية
االفرتا�ضية �أو التعلم
الإلكرتوين  -جمموعة من
املعلومات التي يفح�صها املتعلم/
املتعلمون لتحليل امل�سائل
والتعرف على اخليارات املمكنة.

ت�شجع على ا�ستك�شاف اخليارات .وتتيح
حرية ا�ستك�شاف امل�سائل بعيد ًا عن �ضغوط
احلياة الواقعية .و�إذا نُفذت يف جمموعات،
ميكن �أن تعزز تبادل الأفكار/ال ُّن ُهج.

تخيلية ،وال
ميكن �أن ُينظر �إليها كمواقف ُّ
ُتقبل التعليقات املقدمة �إذا كانت درا�سة
احلالة ال ت�ستند �إىل �أمثلة من احلياة
الواقعية.
حتتاج �إىل �صياغة وتوجيهات/معلومات
املي�سر.
وا�ضحة من ِّ

املرفقات

�ساد�ساً -ا�ستبيانات امل�شاركني
ا�ستبيان قبل التدريب وبعده
فيما يلي بع�ض النماذج للأ�سئلة .وميكن للمدربني طرح املزيد من الأ�سئلة �أو �أ�سئلة خمتلفة يرون �أن
لها �أهمية.
�  -1أي من العبارات التالية �صحيحة؟ يرجى و�ضع عالمة.

 املادة  ١١من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد هي احلكم الوحيد يف االتفاقية الذي له
�صلة مبا�شرة بنزاهة اجلهاز الق�ضائي.
 العديد من �أحكام اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ذات �صلة مبا�شرة بتدعيم نزاهة
الق�ضاء ومنع الف�ساد يف اجلهاز الق�ضائي.

�  -2أي من املبادئ التالية هي �ضمن مبادئ بنغالور لل�سلوك الق�ضائي؟
 اال�ستقاللية
 احليـاد
 املهنية
 اللياقة
 ال�سرية
 االخت�صا�ص واحلر�ص
 الإن�صاف
 امل�ساواة

�  -3أي من امل�سائل التالية ال ت�شملها مبادئ بانغالور؟
 ت�ضارب امل�صالح
 التحر�ش اجلن�سي
 التنحي
 التنوع يف املجتمع
 اال�ستقالل عن الق�ضاة الآخرين

  -4هل العبارة التالية �صحيحة �أم خاطئة :ا�ستقالل الق�ضاء هو �أهم احلقوق واالمتيازات
الأ�سا�سية لكل قا�ض؟
� صحيحة
 خاطئة
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  -5هل العبارة التالية �صحيحة �أم خاطئة :تهدف مبادئ بانغالور �إىل توجيه �سلوك القا�ضي
يف ممار�سة مهامه الق�ضائية ،ولي�س لها �صلة مبا�شرة بحياة القا�ضي اخلا�صة.
� صحيحة
 خاطئة

 -6هل تنطبق مبادئ بانغالور على الق�ضاة املتقاعدين؟
 نعم
 ال

 -7حدد جوانب التنوع واالختالف يف املجتمع التي ينبغي للقا�ضي مراعاتها عند �أداء واجباته.
 العرق
 اللون
 نوع اجلن�س
 الدين
 الأ�صل القومي
 الطبقة
 العجز
 ال�سن
 احلالة االجتماعية
التوجه اجلن�ساين
ُّ  
 الو�ضع االجتماعي واالقت�صادي

  -8هل يتعني على القا�ضي �أن يتخذ �إجراءات مالئمة عند علمه ب�أدلة موثوق بها على احتمال
قيام قا�ض �آخر ب�سلوك غري �سوي؟
 نعم
 ال

املرفقات

ا�ستبيان بعد نهاية التدريب—م�ستوى الر�ضا
الأ�سئلة التالية جمرد مناذج .وميكن للمدربني طرح املزيد من الأ�سئلة �أو �أ�سئلة خمتلفة يرون �أن لها
�أهمية.
امل�شاركات وامل�شاركون الأعزاء ،نحن ن�سعى دائم ًا �إىل حت�سني ما نقدمه من خدمات ل�ضمان �أن تكون ذات
�صلة بعملكم واحتياجاتكم .ويف هذا ال�سياق ،نود �أن نطلب منكم تقدمي تعليقاتكم البناءة على التدريب/
حلقة العمل.
يرجى الإجابة عن جميع الأ�سئلة .و�سوف جتمع الإجابات دون ذكر الأ�سماء وتعامل ب�سرية!

التدريب:
 -١ب�شكل عام ،ما هو
م�ستوى ر�ضاك عن
التدريب؟
� -٢إىل �أي مدى �سيكون
هذا التدريب جمدي ًا
لعملك؟
 -٣هل من املحتمل
�أن ت�ستخدم املهارات
املكت�سبة خالل الأ�شهر
ال�ستة القادمة؟

املوقع والتاريخ:
مر�ض للغاية

مر�ض

حمايد

غري مر�ض

غري مر�ض
باملرة

5

4

3

2

1

جمدي ًا للغاية

جمدي ًا �إىل
حد ما

حمايد

غري جمد
�إىل حد ما

غري جمد

5

4

3

2

1

حمتمل
للغاية

حمتمل

حمايد

غري حمتمل

غري حمتمل
باملرة

5

4

3

2

1

�إذا مل يكن من املحتمل ا�ستخدامها ،يرجى تو�ضيح ال�سبب:
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 -٤ما هو �أهم مو�ضوع ح�صلت على معلومات ب�ش�أنه خالل هذا احلدث ،وكيف �سي�ؤثر هذا على عملك
(�إن كان �سي�ؤثر)؟

كبرية للغاية

كبرية

متو�سطة

قليلة

قليلة للغاية

 -٥ما مدى معرفتك
ال�سابقة بهذا املو�ضوع؟

5

4

3

2

1

كبرية للغاية

كبرية

متو�سطة

قليلة

قليلة للغاية

5

4

3

2

1

مر�ض للغاية

مر�ض

حمايد

غري مر�ض

غري مر�ض
باملرة

5

4

3

2

1

�إىل حد كبري

�إىل حد ما

�إىل حد متو�سط

لي�س كثري ًا

غري ملبية

(�أ) الأ�ساليب التفاعلية

5

4

3

2

1

(ب) ا�ستخال�ص املعلومات

5

4

3

2

1

(ج) العرو�ض املقدمة خالل
اجلل�سات

5

4

3

2

1

 -٦ما هو كم املعارف
اجلديدة التي اكت�سبتها من
خالل هذا التدريب؟
 -٧ما مدى ر�ضاك عن
�إجمايل املحتوى/املوا�ضيع
التي جرى تناولها؟
�إىل �أي مدى كانت النقاط
التالية ملبية الحتياجاتك؟

تعليقات:

املرفقات

 -٩ما مدى ر�ضاك
عن املواد التدريبية
(مواد القراءة ،الأوراق
املطبوعة املوزعة ،العرو�ض
الإي�ضاحية)؟

مر�ض للغاية

مر�ض

حمايد

غري مر�ض

غري مر�ض
باملرة

5

4

3

2

1

تعليقات:

مر�ض للغاية

مر�ض

حمايد

غري مر�ض

غري مر�ض
باملرة

 -١٠ما مدى ر�ضاك عن
نهج التدريب (العرو�ض
الإي�ضاحية ،واملناق�شات،
والعمل اجلماعي ،وغري
ذلك)؟
(�أ) املقدمات

5

4

3

2

1

(ب) العمل اجلماعي

5

4

3

2

1

(ج) املناق�شات

5

4

3

2

1

(د) تبادل اخلربات

5

4

3

2

1

تعليقات:
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مرتفعة للغاية

مرتفعة

متو�سطة

منخف�ضة

منخف�ضة
للغاية

 -١١يرجى تقييم مهارات
املدرب/املدربة:
(�أ) املعرفة

5

4

3

2

1

(ب) الو�ضوح يف تقدمي
العرو�ض

5

4

3

2

1

(ج) ح�سن التي�سري

5

4

3

2

1

(د) الطرائق امل�ستخدمة

5

4

3

2

1

تعليقات:

 -١٢ما مدى ر�ضاك عن
م�ستوى �إر�شادات الدورة
وتوجيهاتها (�أي و�ضوحها
ووتريتها والتف�سريات
املقدمة ،وغري ذلك)؟
 -١٣ما مدى ر�ضاك عن
م�ستوى تنظيم و�إدارة
احلدث ب�شكل عام؟

مر�ض للغاية

مر�ض

حمايد

غري مر�ض

غري مر�ض
باملرة

5

4

3

2

1

مر�ض للغاية

مر�ض

حمايد

غري مر�ض

غري مر�ض
باملرة

5

4

3

2

1

 -١٤ما هي اجلل�سات �أو املوا�ضيع التي اكت�ست �أهمية خا�صة بالن�سبة لك؟ ما هو �أكرث ما �أعجبك ب�ش�أن التدريب؟

املرفقات

 -١٥هل لديك تعليقات ب�ش�أن حت�سني الدورة التدريبية؟ (�أي موا�ضيع مل تكن مدرجة ،موا�ضيع ينبغي حذفها ،تغيريات
مقرتحة يف املنهجية� ،أي تغيريات �أخرى)

 -١٦ما هي التدريبات/املوا�ضيع الإ�ضافية التي قد تكون لها �أهمية يف حت�سني عملك؟

�شكرا على م�شاركتكم وتعليقاتكم.
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�سابعاً -برنامج الدورة الإر�شادي
اليوم الأول

اليوم الثاين

املرفقات

ثامناً -بطاقات التعليمات
بالإ�ضافة �إىل هذا الدليل� ،ستت�سلمون �أي�ضا جمموعة البطاقات هذه .وهي متاحة
�أي�ضا على املوقع ال�شبكي:
‹ www.unodc.org/ji/trainersmanual.html

البطاقة  :1التمارين التعارفية � -أمثلة
�لتمارين �لتعارفية� :أمثلة
 -1قدِّ م اإىل املتدرب اجلال�س اإىل جوارك موجز ًا عن( :اأ) النقاط
"الإيجابية" التي تاأمل اخلروج بها من هذه الدورة؛ (ب) جوانب
الدورة التي تتوقع اأن تكون الأكرث تعقيداً.
 -2قدِّ م اإىل املتدرب اجلال�س اإىل جوارك( :اأ) مثا ًل موجز ًا على
ما تعتربه اأهم ما حققته يف حياتك من اإجنازات حتى الآن؛
(ب) �سيئ ًا غري ماألوف عن نف�سك .ويقدم املتدربون تعليقاتهم
ب�ساأن التمرين يف اجلل�سة العامة.
 -3يوؤمن الق�ساة بالأ�سباب .اعمل مع املتدرب اجلال�س اإىل جوارك
لل�سعي اإىل العثور على مثال اأو اأكرث على اأمر حدث دون �سبب
وا�سح ،ثم حاول اأن تثبت له خطاأ املثال الذي قدمه لك .هذا
التمرين اأ�سعب مما يبدو .وقد تلقى اأمثلتك اعرتا�س ًا يف جل�سة
التعليقات العامة.

ُ -5يطلب اإىل كل م�سارك التجول يف القاعة وحماولة العثور على
�سخ�س ل يعرفه اأو تكون معرفته به هي الأقل مقارن ًة بغريه.
وعندما ينق�سم املتدربون اإىل اأفرقة ثنائية ،يعلن املي�سِّ ر املو�سوع
الذي يتعني عليهم مناق�سته والوقت املحدد لذلك.
 -6يكتب كل �سخ�س على ورقة اأمر ًا يظن اأن اأحد ًا ل يعرفه عنه.
ويقراأ القائد الأوراق ويطلب اإىل الآخرين تخمني �ساحب كل
ورقة .ومن املذهل روؤية ما قد يك�سفه البع�س عن اأنف�سهم .وهذا
التمرين يكون اأف�سل عندما يكون اأع�ساء املجموعة متعارفني اإىل
حد ما.
ُ -7يطلب اإىل املتدربني العمل يف جمموعات من  2اإىل 3
اأفراد للو�سول اإىل �ستة اأ�سياء م�سرتكة بينهم ،ثم يطلعون
املجموعة عليها.

 -4توزَّع على كل متدرب ورقة تت�سمن تعليمات باأن يكتب كلمات اأو
ير�سم �سور ًا ي�سف بها نف�سه .ثم ُيطلب اإليه تثبيت الورقة على
�سدره ،والتجول يف اأنحاء القاعة ،والتمعن يف الأوراق املثبتة على
املتدربني الآخرين دون تعليق .ثم ُتمع الأوراق وتُخلط ويحاول
املتدربون حتديد الورقة التي تخ�س كل متدرب.

1

1

البطاقات � ٢إىل  :٧مبادئ بانغالور
مبــــــادئ
بانغـــالور
�ملبد�أ 1
�ال�سـ ــتقاللية

مبــــــادئ
بانغـــالور

ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية
�سرط م�سبق ل�سيادة القانون
و�سمانة جوهرية للمحاكمة العادلة.
ولذلك يتعني على القا�سي
اأن يدعم ويج�سد ا�ستقالل ال�سلطة
الق�سائية على ال�سعيدين
الفردي واملوؤ�س�ساتي.

2

�ملبد�أ 2
�حل ـيـ ـ ــاد

2

مبــــــادئ
بانغـــالور

3

3

مبــــــادئ
بانغـــالور

النزاهة اأ�سا�سية
لأداء مهام املن�سب الق�سائي
بطريقة �سليمة.

�ملبد�أ 3
�لنز�هة

4

احلياد جوهري لأداء واجبات
املن�سب الق�سائي بطريقة �سليمة .ول
ينطبق ذلك على القرار يف حد ذاته
فح�سب ،ولكنه ينطبق اأي�ساً
على الإجراءات التي ُيتخذ
القرار من خاللها.

اللياقة ومظهر اللياقة اأمران
جوهريان يف ممار�سة كافة
اأن�سطة القا�سي.

�ملبد�أ 4
�للياقة

4

5

5

| 89

| 90

�سلوك اجلهاز الق�ضائي و�أخالقياته—دليل املدربني

مبــــــادئ
بانغـــالور
�ملبد�أ 5
�مل�س ــاو�ة

مبــــــادئ
بانغـــالور

كفالة امل�ساواة يف املعاملة للجميع
اأمام املحاكم اأمر �سروري لأداء
مهام املن�سب الق�سائي
على النحو الواجب.

6

الخت�سا�س واحلر�س
�سرطان جوهريان يف اأداء
املهام الق�سائية على
النحو الواجب.

�ملبد�أ 6
�الخت�سا�ص
و�حلـ ــر�ص

6

7

7

البطاقات � 8إىل  :19درا�سات احلالة
در��سة �حلالة 1
جمل�ص �جلامعة

در��سة �حلالة 1
جمل�ص �جلامعة
(ال�سيناريو)

(ال�سيناريو واملبادئ ذات ال�سلة)

وتكن لها معزة كبرية.
حتافظ على عالقة وثيقة بجامعتك القدمية منذ التخرج ُّ
وقد ُدعيت لالن�سمام اإىل جمل�س اإدارتها .وتت�سمن ر�سالة الدعوة اإ�سارة خا�سة
اإىل ما حتظى به من "معرفة ق�سائية و�سلطة يف املجتمع املحلي" .والوظيفة غري
مدفوعة الأجر ،ولكنها �ست�ستحوذ على الكثري من وقتك .وقد تعر�ست اجلامعة
خالل الأ�سهر الأخرية للكثري من النتقاد يف ال�سحافة ،وبخا�سة ب�سبب الراتب
ال�سخم الذي يتقا�ساه رئي�سها ،واملواد الدرا�سية املثرية للجدل التي تقدمها،
وعدم وجود تنوع اإثني �سمن طالبها .كما اأُوقف امل�سوؤول عن الت�سجيل بها عن
العمل بعد ورود تقارير عن وجود خمالفات مالية .فهل يجدر بك قبول الدعوة؟

وتكن لها معزة كبرية.
حتافظ على عالقة وثيقة بجامعتك القدمية منذ التخرج ُّ
وقد ُدعيت لالن�سمام اإىل جمل�س اإدارتها .وتت�سمن ر�سالة الدعوة اإ�سارة خا�سة
اإىل ما حتظى به من "معرفة ق�سائية و�سلطة يف املجتمع املحلي" .والوظيفة غري
مدفوعة الأجر ،ولكنها �ست�ستحوذ على الكثري من وقتك .وقد تعر�ست اجلامعة
خالل الأ�سهر الأخرية للكثري من النتقاد يف ال�سحافة ،وبخا�سة ب�سبب الراتب
ال�سخم الذي يتقا�ساه رئي�سها ،واملواد الدرا�سية املثرية للجدل التي تقدمها،
وعدم وجود تنوع اإثني �سمن طالبها .كما اأُوقف امل�سوؤول عن الت�سجيل بها عن
العمل بعد ورود تقارير عن وجود خمالفات مالية .فهل يجدر بك قبول الدعوة؟
�ملبد�أ  :6-4يحق للقا�سي  ...حرية التعبري والعقيدة والرتباط
والتجمع.
�ملبد�أ  :)4(-11-4يجوز للقا�سي ممار�سة اأن�سطة اأخرى اإذا كانت
تلك الأن�سطة ل تنتق�س من هيبة املن�سب الق�سائي اأو تتدخل ب�سكل
اآخر يف اأداء واجباته الق�سائية.
�ملبد�أ  :1-6حتتل الواجبات الق�سائية التي يقوم بها القا�سي مركز
ال�سدارة بالن�سبة لكافة الأن�سطة الأخرى.

8

9

در��سة �حلالة 2
حماكمة موظف حكومي

الفقرات ذات ال�سلة من التعليق

:134
:136
:13٧
:16٧
:195

يحق للقا�سي ال�ستمتاع بحقوق �سائر املواطنني
ل يجب على القا�سي التورط يف امل�سائل اخلالفية للراأي العام
انتقاد القا�سي من قبل الآخرين
ع�سوية مبنظمة غري ربحية
يجب اأن تكون للمحكمة الأولوية بالن�سبة للقا�سي
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در��سة �حلالة 2
حماكمة موظف حكومي

(ال�سيناريو)

(ال�سيناريو واملبادئ ذات ال�سلة)

املعني يف حماكمة موظف حكومي متهم بقبول ر�سوة مقابل منح
اأنت القا�سي َّ
عقد مربح ل�سركة بناء حملية معروفة .وينفذ زوج �سقيقتك ،وهو معماري،
اأعما ًل متكررة مقابل اأجر لهذه ال�سركة ،واإن كان ذلك غري معروف للعموم.
وقبل اأ�سبوع من بدء الق�سية ،اأبلغك كبري الق�ساة يف املحكمة التي تعمل بها،
وتعمل زوجته يف نف�س الإدارة احلكومية التي يعمل بها املتهم ،باأنه اأعاد توزيع
الق�سية ليتولها بنف�سه دون اإبداء اأ�سباب .فماذا عليك اأن تفعل؟

املعني يف حماكمة موظف حكومي متهم بقبول ر�سوة مقابل منح
اأنت القا�سي َّ
عقد مربح ل�سركة بناء حملية معروفة .وينفذ زوج �سقيقتك ،وهو معماري،
اأعما ًل متكررة مقابل اأجر لهذه ال�سركة ،واإن كان ذلك غري معروف للعموم.
وقبل اأ�سبوع من بدء الق�سية ،اأبلغك كبري الق�ساة يف املحكمة التي تعمل بها،
وتعمل زوجته يف نف�س الإدارة احلكومية التي يعمل بها املتهم ،باأنه اأعاد توزيع
الق�سية ليتولها بنف�سه دون اإبداء اأ�سباب .فماذا عليك اأن تفعل؟
�ملبد�أ  :2-1على القا�سي اأن يكون م�ستق ًّال فيما يتعلق باأطراف اأي
نزاع يتعني عليه البت فيه.
�ملبد�أ  :5-2على القا�سي اأن يتنحى عن امل�ساركة يف اأيِّ اإجراءات
حتيز اأو يبدو فيها ملراقب
ق�سائية ل ي�ستطيع اأن يتخذ فيها قرار ًا دون ُّ
ً
حتيز.
دون
ا
قرار
فيها
يتخذ
معقول اأنه ل ي�ستطيع اأن
ُّ
�ملبد�أ  :3النزاهة اأ�سا�سية لأداء مهام املن�سب الق�سائي بطريقة
�سليمة.
�ملبد�أ  :4-4على القا�سي األ ي�سرتك يف الف�سل يف ق�سية يكون فيها
اأي فرد من اأفراد عائلته ...مرتبط ًا باأية كيفية بالق�سية.
�ملبد�أ  :8-4على القا�سي األ ي�سمح لعالقاته العائلية اأو الجتماعية اأو
غريها من العالقات اأن توؤثِّر على نحو غري مالئم يف �سلوكه الق�سائي
وحكمه كقا�س.
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الفقرات ذات ال�سلة من التعليق
 :25الق�ساة غري مدينني بالف�سل للحكومة احلالية
 :3٧الإدراك ال�سعبي ل�ستقالل الق�ساء
 :40التدرج الوظيفي بال�سلطة الق�سائية لي�س له وزن
 :90ال�سداقة والعداء واأ�س�س مقبولة اأخرى ل�سحب الأهلية
 :110يجب اأن يرى النا�س تطبيق العدالة
 :130عندما يكون اأع�ساء العائلة موظفني باإدارة قانونية تابعة
للحكومة
 :143واجب تفادي التعر�س للموؤثرات غري الالئقة
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املرفقات

در��سة �حلالة 3
�سالة �لتدليك

در��سة �حلالة 3
�سالة �لتدليك

(ال�سيناريو واملبادئ ذات ال�سلة)

(ال�سيناريو)

عندما كان القا�سي "األف" يف رحلة خارجية اإىل بلد يباح فيه تقدمي اخلدمات
توجه اإىل اإحدى �سالت التدليك .واأثناء مغادرة املن�ساأة،
اجلن�سية مقابل املالَّ ،
مت التعرف عليه وظهرت �سورته يف اإحدى اجلرائد املحلية ،وحتتها التعليق
التايل" :كيف ي�سرتخي ق�ساتنا!" والقا�سي "األف" يت�سم بالكفاءة وهو حمبوب
ومعروف بالنزاهة والإن�ساف .وطالبت ال�سحافة املحلية بف�سله اأو ا�ستقالته.
فما الذي ينبغي حدوثه؟
�ملبد�أ  :1-3على القا�سي اأن يكفل اأن يكون �سلوكه فوق ال�سبهات من
وجهة نظر املراقب املعقول.
�ملبد�أ  :4اللياقة ومظهر اللياقة اأمران جوهريان يف ممار�سة كافة
اأن�سطة القا�سي.
يتعر�س دائما للرقابة ال�سعبية ،يجب
�ملبد�أ  :2-4نظر ًا ل َّأن القا�سي َّ
يتقبل القيود ال�سخ�سية التي قد تبدو عبئا بالن�سبة اإىل املواطن
اأن َّ
العادي وينبغي اأن يفعل ذلك تلقائيا وعن طيب خاطر .وعلى وجه
يت�سرف ب�سكل يتما�سى مع هيبة
اخل�سو�س ،يجب على القا�سي اأن
َّ
املن�سب الق�سائي.
الفقرات ذات ال�سلة من التعليق
 :٧6العالقة بالإعالم
 :103املعايري العالية مطلوبة يف كل من احلياة العامة واحلياة اخلا�سة
� :109سلوك القا�سي ال�سخ�سي يوؤثر على النظام الق�سائي ككل

عندما كان القا�سي "األف" يف رحلة خارجية اإىل بلد يباح فيه تقدمي اخلدمات
توجه اإىل اإحدى �سالت التدليك .واأثناء مغادرة املن�ساأة،
اجلن�سية مقابل املالَّ ،
مت التعرف عليه وظهرت �سورته يف اإحدى اجلرائد املحلية ،وحتتها التعليق التايل:
"كيف ي�سرتخي ق�ساتنا!" والقا�سي "األف" يت�سم بالكفاءة وهو حمبوب ومعروف
بالنزاهة والإن�ساف .وطالبت ال�سحافة املحلية بف�سله اأو ا�ستقالته .فما الذي
ينبغي حدوثه؟
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 :111كيف �سيبدو ذلك يف نظر النا�س؟
 :112اختبار عدم اللياقة
� :115سرط احلياة املثالية
 :116زيارات لالأماكن العامة مثل احلانات
 :118الرتدد على النوادي
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در��سة �حلالة 4
قا�سي �الإجها�ص
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در��سة �حلالة 4
قا�سي �الإجها�ص

(ال�سيناريو)

(ال�سيناريو واملبادئ ذات ال�سلة)

�سيا�سيا منتخب ًا تُعرف عنه اآراوؤه املت�سددة
قبل اأن ت�سبح قا�سياً ،كنت
ًّ
ب�ساأن الإجها�س .واأُ�سندت اإليك ق�سية اتُّهم فيها طبيب باإجراء عمليات
اإجها�س غري قانونية ،وهو ما ينكره .فهل يجدر بك النظر يف الق�سية؟

�سيا�سيا منتخب ًا تُعرف عنه اآراوؤه املت�سددة
قبل اأن ت�سبح قا�سياً ،كنت
ًّ
ب�ساأن الإجها�س .واأُ�سندت اإليك ق�سية اتُّهم فيها طبيب باإجراء عمليات
اإجها�س غري قانونية ،وهو ما ينكره .فهل يجدر بك النظر يف الق�سية؟
�ملبد�أ  :2احلياد جوهري لأداء واجبات املن�سب الق�سائي بطريقة �سليمة.
الفقرات ذات ال�سلة من التعليق
 :28اأفعال القا�سي يجب األ تاأخذ يف العتبار التاأييد اأو النقد ال�سعبي
 :43يجب مقاومة حماولت اإ�سعاف ا�ستقالل الق�ساء
 :52اإدراك مفهوم احلياد
 :55الإح�سا�س بالتحيز ي�سعف من ثقة ال�سعب
 :28اأفعال القا�سي يحب األ تاأخذ يف العتبار التاأييد اأو النقد ال�سعبي
 :43يجب مقاومة حماولت اإ�سعاف ا�ستقالل الق�ساء
 :60ما قد ل ميثل حتيز ًا اأو حتامالً :التمييز بني الراأي والتحيز
 81وما بعدها :التخوف املعتدل من التحيز
 :88النت�ساب ال�سابق لتاهات حزبية ل يعد اأ�سا�س ًا ل�سحب الأهلية
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در��سة �حلالة 5
�لقا�سي "باء"
(ال�سيناريو)
يبلغ القا�سي "باء" من العمر  48عاماً .وهو متزوج ولديه طفالن يف �سن
املراهقة .ويتطلع القا�سي للم�ساركة يف موؤمتر عن القانون التنظيمي الدويل
يف اإحدى جزر الكاريبي .وطُ لب منه تقدمي ورقة عن حالة القانون املتعلق
مبو�سوع املوؤمتر يف بلده .ويح�سر املوؤمت َر ق�ساة وحمامون من جميع اأنحاء
العامل .وحتملت املحكمة التابع لها تكلفة ال�سفر بالدرجة ال�سياحية للقا�سي
ومرافقَني له ،هما اأحد �سغار الق�ساة يف حمكمته وكاتبته .و�سيح�سل القا�سي
على بدل اإقامة يومي نقدي من منظمي املوؤمتر بالعملة املحلية عند و�سوله
لتغطية تكاليف الإقامة يف الفندق والوجبات اأثناء املوؤمتر .وفيما يلي ت�سل�سل
الأحداث ح�سب وقوعها:
عند الت�سجيل لدى �سركة الطريان ،خُ �س�س للقا�سي ومرافقيه مقاعد يف
موؤخرة الطائرة .وبعد ذلك ،عاد القا�سي اإىل مكتب اإجراءات الت�سجيل
مفيد ًا باأنه يعاين من اأمل يف الظهر (وهذا غري �سحيح) ،واأنه قا�س .ومن
ثمُ ،رقِّي مقعده اإىل درجة رجال الأعمال .ومل يبلغ زميليه.
وبعد ح�سوله على تذكرة درجة رجال الأعمال ،ذهب اإىل �سالة كبار
ال�سخ�سيات وتناول وجبة وم�سروبات باملجان .وعند املغادرة ،اأخذ معه ب�سع
قنينات �سغرية من الكحول ،مثلما راأى اآخرين يفعلون ،على الرغم من وجود
لوحة حتظر اأخذ تلك القنينات من ال�سالة.
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ويف مطار الو�سول ،توجه القا�سي "باء" اإىل باب خروج كبار ال�سخ�سيات
على اأ�سا�س اأنه قا�س م�سافر يف درجة رجال الأعمال .ثم َّلوح بيديه لزميليه
الواقفني يف �سف اإنهاء اإجراءات الو�سول الطويل.
وعند اخلروج من املطار ،التقى بقا�سية �سديقة ،وهي اأرملة جميلة ت�سكن يف
املنطقة .ودعته �سديقته مع زميليه لتناول الع�ساء يف فيلتها .وقبل القا�سي
الدعوة لنف�سه ،ولكنه رف�سها نيابة عن زميليه دون ا�ست�سارتهما مدعي ًا اأنهما
"ي�سعران بتعب �سديد".
وبعد ق�ساء �سهرة �سعيدة ،اقرتحت �سديقته اأن يقيم يف جناح ال�سيوف يف
فيلتها خالل فرتة انعقاد املوؤمتر .وقد قبل الدعوة عن طيب خاطر.
وعند الو�سول اإىل املوؤمتر يف اليوم التايل ،طالب ببدل الإقامة اليومي
"لتغطية م�سروفات جميع الوجبات والإقامة".
وخالل اليوم ،هاتف زوجته وطفليه ،واأخربهم اأن اإقامته بالفندق "رائعة".
ويف اليوم الثاين من املوؤمتر� ،سعر ببع�س الذنب تاه زميليه ،فدعاهما اإىل
تناول الع�ساء يف اأحد املطاعم الفخمة املحلية.
وقبل العودة اإىل الوطن ،ا�سرتى القا�سي باقة زهور قيمة مل�سيفته كبادرة
للتعبري عن �سكره .كما ترك م�ساهمة �سخية جلمعيتها اخلريية املف�سلة
لإغاثة احلمري.
ومل يلق القا�سي "باء" ورقة يف املوؤمتر ،مبدي ًا اأ�سفه لأنه تركها يف
دون الكثري
مكتبه .يف الواقع ،مل يع َّد القا�سي اأي ورقة .ومع ذلك ،فقد َّ
من املالحظات خالل املوؤمتر بغر�س اإحاطة زمالئه الق�ساة علم ًا بها
عند عودته.
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در��سة �حلالة 5
�لقا�سي "باء"
(ال�سيناريو والإجابات)
يبلغ القا�سي "باء" من العمر  48عاماً .وهو متزوج ولديه طفالن يف �سن
املراهقة .ويتطلع القا�سي للم�ساركة يف موؤمتر عن القانون التنظيمي الدويل يف
اإحدى جزر الكاريبي .وطُ لب منه تقدمي ورقة عن حالة القانون املتعلق مبو�سوع
املوؤمتر يف بلده .ويح�سر املوؤمت َر ق�ساة وحمامون من جميع اأنحاء العامل.
وحتملت املحكمة التابع لها تكلفة ال�سفر بالدرجة ال�سياحية للقا�سي واثنني من
املرافقني له هما اأحد �سغار الق�ساة يف حمكمته وكاتبته .و�سيح�سل القا�سي
على بدل اإقامة يومي نقدي من منظمي املوؤمتر بالعملة املحلية عند و�سوله
لتغطية تكاليف الإقامة يف الفندق والوجبات اأثناء املوؤمتر .وفيما يلي ت�سل�سل
الأحداث ح�سب وقوعها:
(ترد امل�سائل التي قد متثل انتهاك ًا ملبادئ بانغالور مبينة بو�سع خط اأحمر
حتتها ،وتلك التي ُيحتمل اأن تكون متوافقة معها بخط د�كن).
عند الت�سجيل لدى �سركة الطريان ،خُ �س�س للقا�سي ومرافقيه مقاعد يف
موؤخرة الطائرة .وبعد ذلك ،عاد القا�سي اإىل مكتب اإجراءات الت�سجيل
مفيد ًا باأنه يعاين من اأمل يف الظهر (وهذا غري �سحيح) ،واأنه قا�س .ومن
ثمُ ،رقِّي مقعده اإىل درجة رجال الأعمال .ومل يبلغ زميليه.
وبعد ح�سوله على تذكرة درجة رجال الأعمال ،ذهب اإىل �سالة كبار
ال�سخ�سيات وتناول وجبة وم�سروبات باملجان .وعند املغادرة ،اأخذ معه ب�سع
قنينات �سغرية من الكحول ،مثلما راأى اآخرين يفعلون ،على الرغم من وجود
لوحة حتظر اأخذ تلك القنينات من ال�سالة.
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در��سة �حلالة 6
�لقا�سي �ملبجل
(ال�سيناريو)
القا�سي "جيم" قا�س مبجل ولطيف وحمبوب ج ًّدا .وهو ثاين اأقدم الق�ساة
يف املحكمة التي ينتمي اإليها .وهو اأي�س ًا �سديد البطء ،وت�ستغرق الق�سايا التي
ينظر فيها يف املتو�سط �سعف املدة التي يحتاجها زمالوؤه ل�ستكمال الق�سايا
(وهو يعلل ذلك باأنه "دقيق") .والقا�سي "جيم" �سغوف بالن�ساء ،وكثري ًا ما
يعلق على مظهرهن عندما يح�سرن ك�ساهدات اأو حماميات يف دائرته .كما
ي�سعى دائماً ،كلما اأمكن ،اأن تكلَّف اإحدى الكاتبات مب�ساعدته يف اإدارة قاعة
املحكمة ،معل ًال ذلك باأن "الن�ساء اأكرث موثوقية من الرجال ويعملن بجد اأكرب".
وقد ا�ستهر برتديد عبارة "فت�س عن املراأة!" خالل تناوله الغداء مع زمالئه من
الق�ساة يف املحكمة ،واإن كان �سياق ا�ستخدامه لذلك القول ل يكون وا�سح ًا
دائماً! ومنذ ان�سمامك اإىل املحكمة كاأحدث القا�سيات ،حر�س دائم ًا على
جلو�سك اإىل جواره خالل لقاءات الغداء تلك لي�سرح لكي "طريقة �سري الأمور".
اأما �سائر الق�ساة احلديثي العهد فعظمهم من الذكور ،ول يبدو اأن لديه نف�س
الدافع لكي يبني لهم طريقة �سري الأمور .ويجعلك هذا ت�سعرين بعدم الرتياح
وباأنك حتت التهديد .فما الذي ينبغي لك فعله؟
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ويف مطار الو�سول ،توجه القا�سي "باء" اإىل باب خروج كبار ال�سخ�سيات
على اأ�سا�س اأنه قا�س م�سافر يف درجة رجال الأعمال .ثم َّلوح بيديه لزميليه
الواقفني يف �سف اإنهاء اإجراءات الو�سول الطويل.
وعند �خلروج من �ملطار� ،لتقى بقا�سية �سديقة ،وهي �أرملة جميلة ت�سكن
يف �ملنطقة .ودعته �سديقته مع زميليه لتناول �لع�ساء يف فيلتها .وقبل
�لقا�سي �لدعوة لنف�سه ،ولكنه رف�سها نيابة عن زميليه دون ا�ست�سارتهما
مدعي ًا اأنهما "ي�سعران بتعب �سديد".
وبعد ق�ساء �سهرة �سعيدة� ،قرتحت �سديقته �أن يقيم يف جناح �ل�سيوف
يف فيلتها خالل فرتة �نعقاد �ملوؤمتر .وقد قبل �لدعوة عن طيب خاطر.
وعند الو�سول اإىل املوؤمتر يف اليوم التايل ،طالب ببدل الإقامة اليومي
"لتغطية م�سروفات جميع الوجبات والإقامة"( .ميكن اأن ي�سار اإىل هذا
ال�سلوك اإما بو�سع خط اأحمر حتته اأو بخط د�كن).
وخالل اليوم ،هاتف زوجته وطفليه ،واأخربهم اأن اإقامته بالفندق "رائعة".
ويف �ليوم �لثاين من �ملوؤمتر� ،سعر ببع�ص �لذنب جتاه زميليه ،فدعاهما
�إىل تناول �لع�ساء يف �أحد �ملطاعم �لفخمة �ملحلية.
وقبل �لعودة �إىل �لوطن�� ،سرتى �لقا�سي باقة زهور قيمة مل�سيفته كبادرة
للتعبري عن �سكره .كما ترك م�ساهمة �سخية جلمعيتها �خلريية �ملف�سلة
الإغاثة �حلمري.
ومل يلق القا�سي "باء" ورقة يف املوؤمتر ،مبدي ًا اأ�سفه لأنه تركها يف مكتبه .يف
الواقع ،مل يع َّد القا�سي اأي ورقة .ومع ذلك ،فقد د َّون �لكثري من �ملالحظات
خالل �ملوؤمتر بغر�ص �إحاطة زمالئه �لق�ساة علماً بها عند عودته.
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در��سة �حلالة 6
�لقا�سي �ملبجل
(ال�سيناريو واملبادئ ذات ال�سلة)
القا�سي "جيم" قا�س مبجل ولطيف وحمبوب ج ًّدا .وهو ثاين اأقدم الق�ساة
يف املحكمة التي ينتمي اإليها .وهو اأي�س ًا �سديد البطء ،وت�ستغرق الق�سايا التي
ينظر فيها يف املتو�سط �سعف املدة التي يحتاجها زمالوؤه ل�ستكمال الق�سايا
(وهو يعلل ذلك باأنه "دقيق") .والقا�سي "جيم" �سغوف بالن�ساء ،وكثري ًا ما
يعلق على مظهرهن عندما يح�سرن ك�ساهدات اأو حماميات يف دائرته .كما
ي�سعى دائماً ،كلما اأمكن ،اأن تكلَّف اإحدى الكاتبات مب�ساعدته يف اإدارة قاعة
املحكمة ،معل ًال ذلك باأن "الن�ساء اأكرث موثوقية من الرجال ويعملن بجد اأكرب".
وقد ا�ستهر برتديد عبارة "فت�س عن املراأة!" خالل تناوله الغداء مع زمالئه من
الق�ساة يف املحكمة ،واإن كان �سياق ا�ستخدامه لذلك القول ل يكون وا�سح ًا
دائماً! ومنذ ان�سمامك اإىل املحكمة كاأحدث القا�سيات ،حر�س دائم ًا على
جلو�سك اإىل جواره خالل لقاءات الغداء تلك لي�سرح لكي "طريقة �سري الأمور".
اأما �سائر الق�ساة احلديثي العهد فعظمهم من الذكور ،ول يبدو اأن لديه نف�س
الدافع لكي يبني لهم طريقة �سري الأمور .ويجعلك هذا ت�سعرين بعدم الرتياح
وباأنك حتت التهديد .فما الذي ينبغي لك فعله؟
�ملبد�أ  :5كفالة امل�ساواة يف املعاملة للجميع اأمام املحاكم اأمر �سروري
لأداء مهام املن�سب الق�سائي على النحو الواجب.
�ملبد�أ  :6الخت�سا�س واحلر�س �سرطان جوهريان يف اأداء املهام
الق�سائية على النحو الواجب.
�ملبد�أ  :5-6على القا�سي اأن يوؤدي كافة واجباته الق�سائية ،مبا فيها
اإ�سدار القرارات املتحفِّظة.
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