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�شكر وتنويه

رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  لدى  ا�شت�شاري  )خبري  كوبر  جريميي  الدليل  هذا  �شاغ 
واجلرمية(. واأعد الدليَل الربنامُج العاملي لتنفيذ اإعالن الدوحة التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني 
رات واجلرمية )املكتب(، بتوجيه عام من اأوليفر �شتولب، وبتن�شيق من روبرتا �شولي�س ريبريو  باملخدِّ

مارتين ز وتاتيانا بالي�شوفا.

لتطوير  جتريبية  مواقع  ت�شبح  اأن  على  وافقت  التي  الق�شائية  للوليات  تقديره  عن  املكتب  ويعرب 
جمموعة اأدوات التدريب ب�شاأن اأخالقيات الق�شاء وقدمت تعليقات ومدخالت مهمة، وهي: اأوغندا، 
موري�شيو�س،  مدغ�شقر،  زمبابوي،  �شليمان،  جزر  جامايكا،  تون�س،  بليز،  الربازيل،  باك�شتان، 
موزامبيق، وليات ميكرونيزيا املوحدة. وعلى وجه اخل�شو�س، يودُّ املكتب اأن ي�شكر املدربني من املواقع 
 التجريبية الذين �شاركوا يف حلقة العمل الأوىل لتدريب املدربني يف بروك�شل يف اآذار/مار�س 2018 
التي كان الغر�س منها اختبار هذا الدليل، وهم: القا�شي كارل اأولف �شميث )الربازيل(؛ القا�شي 
اآلن  غراهام  بيفرلني  فينيت  القا�شية  املوحدة(؛  ميكرونيزيا  )وليات  ياما�شي  كيو�شي  ديني�س 
)جامايكا(؛ القا�شية مارفا ماكدونالد بي�شوب )جامايكا(؛ ال�شيدة موك�شدا بريتوب )موري�شيو�س(؛ 
القا�شي  )موزامبيق(؛  موندلني  كارلو�س  القا�شي  )موزامبيق(؛  كاريليو  نوربريتو  جوزي  القا�شي 
األربت روكي باملر )جزر �شليمان(؛ القا�شي هرني بيرت اأدونيو )اأوغندا(. كما يودُّ املكتب اأن يعرب 
عن امتنانه لل�شبكة الأوروبية للتدريب الق�شائي لتوفريها املرافق الالزمة حللقة عمل تدريب املدربني 

وتعليقاتها على الدليل، وملي�شيل اأو�شنت وجريميي كوبر لقيادتهما حلقة العمل.

وال�شكر موجه ب�شفة خا�شة اإىل املجل�س ال�شت�شاري لل�شبكة العاملية لن زاهة الق�شاء على توجيهاته 
القيمة: القا�شي اأدريان �شوندرز؛ القا�شي دورو �شي�شا؛ القا�شي م�شعود بن حممد العامري؛ القا�شية 
ماريا ترييزا مورا؛ القا�شية زينون علي؛ القا�شي ك�شيم زنة؛ الدكتور نهال جاي ويكراما؛ القا�شي 

خو�شيه اإيغريجا ماتو�س؛ القا�شية لني ليت�س؛ القا�شي دييغو غار�شيا �شايان.

وال�شكر موجه اأي�شًا اإىل امل�شاركني يف ال�شبكة العاملية ل ن زاهة الق�شاء الذين كر�شوا وقتهم وخرباتهم 
ملراجعة خمتلف م�شاريع اأق�شام الن�س، مبن فيهم: القا�شي جريوم اأبرامز؛ ال�شيدة فاجنا كارث؛ 

القا�شي موراي كيالم؛ ال�شيدة اأوتيليا باكوراري.

iv
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 م�ضائل 
 التدريب
الأولية
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مة مقدِّ

ا  ا اأم مت�ضورًا—تهديدًا حقيقيًّ ي�ضكل الفتقار اإىل نزاهة الق�ضاء يف قطاع العدالة—�ضواء اأكان فعليًّ
للثقة يف �ضيادة القانون. ومن هذا املنطلق، ُيَعدُّ تعزيز نزاهة الق�ضاء واحلفاظ عليها من اللتزامات 
اأنحاء العامل، وجزءًا ل يتجزاأ من برنامج مكتب الأمم املتحدة املعني  الأ�ضا�ضية للق�ضاة يف جميع 

رات واجلرمية العاملي لتنفيذ اإعلن الدوحة. باملخدِّ

اإطار الربنامج العاملي اإىل م�ضاعدة الهيئات الق�ضائية يف جميع  وتهدف مبادرة نزاهة الق�ضاء يف 
من   11 املادة  مع  مت�ضيًا  العدالة،  نظام  يف  الف�ضاد  ومنع  الق�ضاء  نزاهة  تدعيم  على  العامل  اأنحاء 
رت املبادرة اإن�ضاء ال�ضبكة العاملية لنزاهة  اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد. ولهذا الغر�ض، ي�ضَّ
الق�ضاء، وهي منتدى للق�ضاة من اأجل تبادل املمار�ضات اجليدة، والتعلم بع�ضهم من بع�ض، وتوفري 
الدعم فيما بني الأقران، وتوحيد اجلهود يف تطوير املنتجات والأدوات املعرفية. وميثل اإن�ضاء ال�ضبكة 
العدالة  قطاع  امل�ضلحة يف  اأ�ضحاب  من  للق�ضاة وغريهم  ف�ضاء  باإيجاد  يتعلق  فيما  تاريخيًّا  معلمًا 
للعمل معًا على تعزيز الن زاهة الق�ضائية، وهي ر�ضالة رددها العديد من امل�ضاركني خلل الإطلق 

الر�ضمي لل�ضبكة العاملية لنزاهة الق�ضاء يف فيينا يف ني�ضان/اأبريل 2018.)1(

اجتماعات  �ضبعة  خلل  ُحددت  كما  الق�ضاء،  لنزاهة  العاملية  لل�ضبكة  الأولوية  ذات  املجالت  ومن 
املوزع   2017 لعام  الإلكرتوين  ال�ضتق�ضاء  خلل  ومن   ،2017-2016 الفرتة  يف  اإقليمية  حت�ضريية 
على اأكرث من 000 1 من اأ�ضحاب امل�ضلحة، وخلل حدث الإطلق نف�ضه، تعزيُز تدريب الق�ضاة على 
م�ضائل نزاهة الق�ضاء. ولهذا ال�ضبب، قرر املكتب اإعداد جمموعة املواد التدريبية ب�ضاأن الأخلقيات 
وا�ضع،  نطاق  على  املقبولة  الق�ضائي  اجلهاز  �ضلوك  ب�ضاأن  بانغالور  مبادئ  اإىل  ا�ضتنادًا  الق�ضائية، 
تكون هذه  اأن  هو  واملتوخى  الف�ضاد.  ملكافحة  الأمم املتحدة  اتفاقية  من   11 املادة  تنفيذ  ومتطلبات 
ن الق�ضاة من التو�ضل اإىل فهم عميق  املجموعة �ضهلة التكييف مع خمتلف الوليات الق�ضائية واأن متكِّ

ملبادئ بانغالور واأهميتها وتطبيقها يف عمل الق�ضاة وحياتهم.

.    www.unodc.org/ji 1(للطلع على مزيد من املعلومات عن ال�ضبكة والأن�ضطة التي ت�ضطلع بها، يرجى زيارة املوقع ال�ضبكي(
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وتتكون جمموعة املواد التدريبية ب�ضاأن الأخلقيات الق�ضائية من الأدوات التالية: 

�ضلوك  تتناول خمتلف جوانب  وا�ضع،  نطاق  على  للتطبيق  وقابلة  تفاعلية  اإلكرتونية  تعلم    دورة 
اجلهاز الق�ضائي واأخلقياته. 

لدورة  الرئي�ضية  النقاط  الإنرتنت، جتمع    دورة تدريبية ن�ضية، موجهة ذاتيًّا وغري قائمة على 
التعلم الإلكرتوين ملن ل ي�ضتطيعون اإمتامها عرب الإنرتنت. 

التدريبية  الدورات  و�ضع  يف  الوطنيني  املدربني  لتوجيه  املعد  باملدربني،  اخلا�ض  الدليل    هذا 
اخلا�ضة بهم وت�ضميمها، ويف�ضل اأن يكون ذلك مبجرد اإمتام امل�ضاركني دورة التعلم الإلكرتوين 

اأو الدورة املوجهة ذاتيًّا. 
وهذه الأدوات هي ثمرة عدة جولت من امل�ضاورات مع املواقع التجريبية، اأي الوليات الق�ضائية التي 
وافقت على جتريبها وبدء تنفيذ اأن�ضطة تدريبية وطنية/اإقليمية قائمة عليها. وبدئ بالفعل يف تطبيق 
الدليل، قبل و�ضعه يف �ضيغته النهائية، خلل حلقة عمل تدريب املدربني الأوىل الناجحة اخلا�ضة 
باملواقع التجريبية يف اآذار/مار�ض 2018 يف بروك�ضل. وكانت حلقة العمل فر�ضة ممتازة للمدربني 
لع على الدليل وتقدمي م�ضاهمات اإ�ضافية. كما قدم العديد من اأ�ضحاب امل�ضلحة  الوطنيني للطِّ

وال�ضركاء الآخرون يف �ضياق ال�ضبكة العاملية لن زاهة الق�ضاء تعليقات قيمة على هذه الأدوات. 
على  اخلربة  وذوي  حديثًا  )املعيَّنني  الق�ضاة  تدريب  يف  للم�ضاعدة  كاأداة  الدليل  هذا  مم  �ضُ وقد 
الق�ضائي  اجلهاز  �ضلوك  هو  الدليل  هذا  ومو�ضوع  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  لوجه  وجهًا  �ضواء(  حد 

واأخلقياته. 
"الفئة امل�ضتهدفة" �ضمن امل�ضاركني الرئي�ضيني الذين �ضيح�ضرون هذه الدورة  اأن  وعلى الرغم من 
ُيحتمل اأن تت�ضكل من الق�ضاة احلديثي التعيني، قد يرغب ق�ضاة بارزون ومتمر�ضون اأي�ضًا يف امل�ضاركة 
د وجهة نظر املجموعة املعنية بن زاهة الق�ضاء، على النحو  فيها. ومن �ضاأن مثل هذا النهج اأن يج�ضِّ
الق�ضاة  كبار  يتوىل  اأن  اإىل  بانغالور يف عام 2002، عندما دعت  ملبادئ  الأول  الوارد يف م�ضروعها 
"القيادة بالقدوة" يف ن�ضر املبادئ. وبهذه الطريقة، ميكن للأع�ضاء البارزين يف ال�ضلك الق�ضائي 
الأخلقية  املع�ضلت  ب�ضاأن  املبتدئني  توجيه زملئهم  نف�ضه  الوقت  ويف  للدورة،  الكبري  ثقلهم  منح 
اجلهاز  �ضلوك  ملبادئ  املحتملة  النا�ضئة  النتهاكات  درا�ضة  وكذلك  يواجهونها،  قد  التي  املحتملة 

الق�ضائي يف ولياتهم الق�ضائية. 
ويقدم الدليل بنية وحمتوى اإر�ضاديني للدورة، واقرتاحات ملنهجيات التدريب الأكرث ملءمة لتقدمي 
ودرا�ضات  النموذجية،  الأ�ضئلة  من  عدد  هناك  ذلك،  اإىل  واإ�ضافًة  النوع.  هذا  من  تدريبية  دورات 
احلالت الإفرادية، والختبارات الأخرى التي ميكن اأن ي�ضتخدمها املدربون لتقدمي التدريب ب�ضاأن 
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هذا املو�ضوع. ويف العادة، ت�ضتغرق الدورة يومًا ون�ضف يوم، لكن ميكن توخي املرونة ح�ضب املوارد 
املحلية والتحديات اللوج�ضتية. وهذا الدليل التدريب ي موجه للمدربني الق�ضائيني، ولي�ض للمتدربني 
اأنف�ضهم. وع�ضى اأن يجد املدربون املواد الواردة يف هذا الدليل �ضهلة التكييف، عند ت�ضميمهم دورات 
لفائدة الق�ضاة امل�ضمولني مب�ضوؤوليتهم التدريبية على امل�ضتوى الوطني اأو الإقليمي اأو املحلي، لتلبية 

متطلبات التدريب اخلا�ضة بهم. 

الدليل،  مو�ضوع هذا  ت�ضكل  التي  لوجه،  وجهًا  التدريب  دورة  دون حل�ضور  املحدَّ امل�ضاركون  وُين�ضح 
املقدمني كعمل متهيدي )وهي  التاليني  اأحد اخليارين  الدورة،  قبل ح�ضورهم  يختاروا،  باأن  ب�ضدة 
عملية عادًة ما تو�ضف بالتعلم املختلط(. وميكن اأي�ضًا اعتبار اخليارين �ضرطني م�ضبقني للم�ضاركة 

يف التدريب وجهًا لوجه.

اخليار 1
رات واجلرمية للتعلم الإلكرتوين ب�ساأن  دورة مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ

�سلوك اجلهاز الق�سائي واأخالقياته 
للتعلم الإلكرتوين موؤلفة من ثلث منائط ب�ضاأن مو�ضوع �ضلوك اجلهاز الق�ضائي  اأعد املكتب دورة 
واأخلقياته. وميكن لفرادى الق�ضاة الت�ضجل يف هذه الدورة جمانًا يف جميع اأنحاء العامل، والرجوع 
اإىل النمائط بالوترية التي تنا�ضبهم، حيث ميكنهم العودة اإىل منائط �ضابقة كلما رغبوا يف ذلك. 
و�ضيتطلب ا�ضتكمال النمائط الثلث كلها بنجاح اأن مي�ضي القا�ضي ما جمموعه 3 اإىل 4 �ضاعات على 

الإنرتنت، ولكن ميكن تق�ضيم تلك الفرتة مبا يلئم الحتياجات الفردية. 

اخليار 2
الدورة التمهيدية الذاتية التوجيه ب�ساأن �سلوك اجلهاز الق�سائي واأخالقياته

يف حني يو�ضى ب�ضدة باأن ُيِتمَّ الق�ضاة املتدربون دورة التعلم الإلكرتوين قبل ح�ضور التدريب وجهًا لوجه، 
من امل�ضلَّم به اأنه قد تكون هناك اأ�ضباب وجيهة - لوج�ضتية اأو فنية اأو تتعلق بالختيار ال�ضخ�ضي - ل جتعل 
ذلك ممكنًا دائمًا. ول�ضتيعاب هذا الحتمال، ا�ضتحدث املكتب دورة متهيدية ذاتية التوجيه غري قائمة 
على الإنرتنت، ت�ضتند اإىل منائط التعلم الإلكرتونية الثلث، لفائدة الق�ضاة غري القادرين على درا�ضة هذه 
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النمائط، تقدم لهم موجزًا للم�ضائل الرئي�ضية امل�ضمولة مبواد التعلم الإلكرتوين وفر�ضة اإجناز التمارين 
املرتبطة بالتعلم الإلكرتوين. 

وبعد النتهاء من دورة التعلم الإلكرتوين اأو الدورة الذاتية التوجيه، ميكن اأن يكون هدف التدريب وجهًا 
لوجه ال�ضماح للق�ضاة بتطبيق املعارف املكت�ضبة وتعميقها وو�ضع مو�ضوع اأخلقيات اجلهاز الق�ضائي يف 

ال�ضياق املحلي واللوائح املحلية القائمة لأخلقيات اجلهاز الق�ضائي.

ومع ذلك، قد تكون هناك حالت ل يكون فيها اأيٌّ من اخليارين املذكورين اأعله ممكنًا. ويف تلك 
املحتوى  من  ال�ضتفادة  فر�ضة  فيه  احلا�ضرين  التدريب ي  احلدث  منظمو  مينح  اأن  ُيقرتح  احلالة، 
ه. وميكن القيام بذلك كدورة اأوىل  الأ�ضا�ضي والتمارين الواردة يف اخليارين 1 اأو 2 معًا كن�ضاط موجَّ

اإ�ضافية قبل التدريب وجهًا لوجه.

م�ضائل التدريب الأولية



�ضلوك اجلهاز الق�ضائي  واأخالقياته—دليل املدربني6 |

مالحظات اأولية ب�ساأن املنهجية

من امل�ضلَّم به على نطاق وا�ضع اأن اأف�ضل طريقة يتعلم بها الق�ضاة، بو�ضفهم اأفرادًا عمليني للغاية، 
هي املمار�ضة. ويكت�ضي الإقرار بهذا الأمر اأهمية خا�ضة لكون الوقت املخ�ض�ض للتدريب الق�ضائي 
بني حديثًا، فاإن احلاجة اإىل احل�ضول على اخلربة العملية  حمدودًا بال�ضرورة، وبالن�ضبة للق�ضاة املدرَّ
ل�ضتخدام املهارات املكت�ضبة يف اإطار ق�ضائي بالغة الأهمية. وحتقيقًا لهذه الغاية، فاإن الدليل موجه 
ب�ضكل كبري نحو العمل �ضمن جمموعات �ضغرية، كما اأن الن�ضبة املعتمدة للدورة النموذجية الواردة 
يف الدليل هي نحو 20/80 )80 يف املائة من العمل �ضمن جمموعة �ضغرية، و20 يف املائة من العمل يف 
بت واخُتربت على مدى �ضنوات عدة، هي الهيكل  جل�ضات عامة(. وُي�ضلَّم باأن هذه ال�ضيغة، التي ُجرِّ

الأف�ضل للتدريب الفعال من هذا النوع.

وبالنظر اإىل الهيكل املقرتح للدورة، من املهم للغاية اأن يتلقى املدرب )اأو املدربون( الذين يقومون 
لع على مزيد  بني )للطِّ رين املدرَّ بت�ضميم هذه الدورة وتدري�ضها امل�ضاعدة من جمموعة من املي�ضِّ
بدور  اخلا�ض  الق�ضم  اإىل  الرجوع  يرجى  ودورهم،  املطلوبني  رين  املي�ضِّ عدد  حول  التفا�ضيل  من 
الدورة  هذه  ُتكلَّل  لكي  ولكن  ُمرِهقًا،  رين  املي�ضِّ تدريب  يكون  اأن  ال�ضروري  من  ولي�ض  رين(.  املي�ضِّ
ر بع�ض الإر�ضادات الأ�ضا�ضية على الأقل حول كيفية التي�ضري قبل  بالنجاح، ينبغي اأن ُيعطى كل مي�ضِّ

اأن ي�ضطلع بهذه املهمة. 

لع على مزيد من املعلومات حول منهجية التدريب يف اأماكن خمتلفة من الن�ض، ل �ضيما  وميكن الطِّ
ط الدورة. واإ�ضافًة اإىل ذلك، يقدم املرفق  رين وخمطَّ بني ودور املي�ضِّ يف الأق�ضام املتعلقة بدور املدرِّ
خمتلف  عن  عامة  ملحة  اخلام�ض  املرفق  ويقدم  الإي�ضاحية،  العرو�ض  تقدمي  ب�ضاأن  امل�ضورة  الثاين 

طرائق التدريب التي ميكن ا�ضتخدامها.
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دور املدربني

حددت �ضبكة التدريب الق�ضائي الأوروبية املهام الرئي�ضية للمدرب الق�ضائي على النحو التايل:)2(

  التفاعل مع الق�ضاة كاأ�ضخا�ض موؤهلني وذاتيي التوجيه. 
  تهيئة بيئة تعلم ممتعة واإيجابية ي�ضعر فيها املتدربون اأنهم الفاعل الرئي�ضي. 

   اإ�ضراك املتدربني بن�ضاط قدر الإمكان، مبا يف ذلك اجتذاب امل�ضاركني غري امللتزمني اأو املنعزلني 
ب�ضكل خا�ض، بطريقة ذكية.

من  قا�ض  لكل  خ�ضي�ضًا  مًا  م�ضمَّ تدريبًا  تتيح  والتعلم،  للتدري�ض  فردية  ا�ضرتاتيجيات     و�ضع 
الق�ضاة.

هة نحو املمار�ضة.    ا�ضتخدام جمموعة وا�ضعة من الأ�ضاليب والتقنيات التجريبية التفاعلية املوجَّ
  ت�ضجيع العمل اجلماعي وتعزيزه.

  متكني املتدربني من التعامل ب�ضورة فعالة مع احلالت الواقعية.
  ا�ضتنها�ض الإمكانات الكاملة لكل متدرب.

  تقدمي تعليقات مركزة وبناءة، تتيح اإمكانية ال�ضتجابة الفورية.
   تعزيز دافعية املتدربني عن طريق املحفزات الداخلية )مثل الرغبة يف زيادة الر�ضا الوظيفي 

واحرتام الذات(. 

مم هذا الدليل على اأ�ضا�ض هذه املهام الطموحة. وقد �ضُ

واأخلقياته.  الق�ضائي  اجلهاز  �ضلوك  ب�ضاأن  الق�ضاة  تدريب  ق�ضاة  يقود  اأن  ينبغي  اأمكن،  وحيثما 
لعًا على التحديات  ذلك اأن املدربني من الق�ضاة احلاليني اأو الق�ضاة ال�ضابقني قد يكونون اأكرث اطِّ
الأخلقية التي يواجهها زملوؤهم، ويقدمون اأمثلة عملية على امل�ضاكل التي ُيعرف اأنها ن�ضاأت. ومبا 
اأنهم كانوا �ضابقًا يف نف�ض و�ضع الطلب، تكون لديهم امل�ضداقية الكافية لنقل املعرفة ب�ضاأن مو�ضوع 

 )EJTN Handbook on Judicial Training Methodology in Europe)1 2016، متاح على الرابط:

www.ejtn.eu/Documents/EJTN_JTM_Handbook_2016.pdf )ال�ضفحة 9(.

م�ضائل التدريب الأولية
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ل اأن يكون املدربون الق�ضائيون قد عملوا ق�ضاة بنف�ض  مهم مثل اأخلقيات اجلهاز الق�ضائي. ويف�ضَّ
م�ضتوى الق�ضاة املتدربني.

اأن يكون  اأن املدرب ينبغي  ر. ذلك  املي�ضِّ الدليل بني دور املدرب ودور  اإىل ذلك، مييز هذا  واإ�ضافًة 
خبريًا يف مو�ضوع �ضلوك اجلهاز الق�ضائي واأخلقياته واأن ميتلك اخلربة واملهارات واملعارف ذات 
ال�ضلة لإتاحة التعلم ونقل املعارف. وعادًة ما يكون املدرب هو من ي�ضمم التدريب ويحدد الأهداف 
من  مزيد  على  لع  للطِّ التايل  الق�ضم  مراجعة  ويرجى  الفردية.  واحل�ض�ض  للأن�ضطة  ويخطط 

رين. املعلومات ب�ضاأن دور املي�ضِّ
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رين دور املي�سِّ

الدورة  لنجاح  الأهمية  بالغ  اأمر  منا�ضبًا  تدريبًا  وُمدَربني  ح�ضن  لع  اطِّ ذوي  رين  مي�ضِّ توافر  اإن 
التدريبية املقدمة اإىل الق�ضاة املتدربني. وحيث اإن ما ن�ضبته نحو 80 يف املائة من الدورة التدريبية 
ر يف ت�ضكيل اأن�ضطة املجموعات ال�ضغرية  م يف �ضكل جمموعات فرعية �ضغرية، فاإن دور املي�ضِّ �ضتقدَّ
اأن ي�ضكلوا جزءًا منف�ضًل من فريق  رين  وقيادتها وتعزيزها �ضيكون حا�ضم الأهمية. وميكن للمي�ضِّ
م�ضاركني يف  يكونوا  اأن  املهارات/التدريب،  من  ينا�ضب  ما  توافر  اأي�ضًا، يف حال  اأو ميكن  التدريب 
رين واإعدادهم فيما يخ�ض كل دورة على  الدورة التدريبية. و�ضيتوقف الوقت اللزم لتدريب املي�ضِّ
م�ضتوى مهاراتهم و/اأو خربتهم. وُيفرت�ض اأن ي�ضكل العمل مع املدرب الرئي�ضي ملدة ن�ضف يوم قبل 
رين جميع درا�ضات احلالة والتمارين،  الدورة ا�ضتعدادًا كبريًا، ما دام املدرب الرئي�ضي يوفر للمي�ضِّ

اإىل جانب الإجابات النموذجية قبل جل�ضة الإحاطة هذه.

ولكي يكون العمل يف جمموعات �ضغرية فعاًل، ينبغي اأن ت�ضم املجموعة عددًا كافيًا من الأفراد لإقامة 
حوار ن�ضط، لكن لي�ض بالكرثة التي ت�ضبح بها امل�ضاركة تقييدية. ويو�ضى يف هذا الدليل باأن تتكون 

ر(. املجموعة ال�ضغرية املثلى من �ضتة م�ضاركني )اإ�ضافًة اإىل املي�ضِّ

رين  املي�ضِّ مع  بالت�ضاور  الرئي�ضي،  املدرب  يحر�ض  اأن  يجب  ال�ضدا�ضية،  املجموعات  ت�ضكيل  وعند 
عند  الإثنية  واخللفية  واخلربة  اجلن�ض  ونوع  الأعمار  من  جيد  مزيج  توافر  �ضمان  على  دين،  املحدَّ
اأيام  من  يوم  لكل  خمتلفة  جمموعات  ت�ضكيل  اإمكانية  من  الرغم  وعلى  جمموعة.  كل  يف  القت�ضاء 
الدورة، ت�ضري التجارب اإىل اأن التدريب يكون اأجنح عندما ت�ضتمر املجموعة بالت�ضكيل نف�ضه طوال 
وال�ضداقة  املتبادلة  الثقة  وبناء  املجموعة  اأفراد  بني  الروابط  اإقامة  ذلك  ل  ي�ضهِّ حيث   الدورة، 

وروح الزمالة.

م�ضائل التدريب الأولية

العدد  يكون  اأن  ينبغي  الدورة،  لهذه  التخطيط  عند 
 18 اأو   12(  6 على  للق�ضمة  قابًل  للم�ضاركني  الإجمايل 

اأو 24 اأو 30، اإلخ.(.

ن�سيحة
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اإجراء  واإتاحة  وت�ضهيل الت�ضال  التي�ضري  اأ�ضا�ضًا، يف  ا�ضمهم  يت�ضح من  رين، كما  املي�ضِّ ويتمثل دور 
الأجوبة  كل  لديهم  تكون  اأن  ُينتظر  ول  خرباء،  رون  املي�ضِّ يكون  اأن  ُي�ضرتط  ول  املثمرة.  املناق�ضات 
ال�ضحيحة. بل ينبغي لهم طرح الأ�ضئلة وتهيئة اجلو املنا�ضب للتعلم، وفتح قنوات الت�ضال والتبادلت 
امل�ضاركني  جميع  ت�ضجيع  خلل  من  حد  اأق�ضى  اإىل  املجموعة  اإمكانات  يرفعوا  اأن  وينبغي  املفيدة. 
ن�ضائح  التالية  املرجعية  القائمة  وتقدم  ال�ضحيح.  امل�ضار  يف  واإبقائها  املناق�ضات  يف  الإ�ضهام  على 

رين القيام به: واقرتاحات ب�ضاأن ما ينبغي للمي�ضِّ

  تهيئة بيئة اآمنة ي�ضتطيع فيها الأ�ضخا�ض تبادل اآرائهم بارتياح ومعاملة اجلميع باحرتام.
الذي  الأ�ضا�ض  )لتهيئة  احلالة  لدرا�ضات  اجلميع  قراءة  من  والتاأكد  التعلُّمية،  النتائج     تو�ضيح 

ميكن النطلق منه(.
  اإي�ضال �ضعور باحلما�ض والهتمام مبو�ضوع الدورة.

  طرح اأ�ضئلة مفتوحة )بدًل من الأ�ضئلة ال�ضتدراجية اأو املوحية( واأ�ضئلة متابعة ذات �ضلة.
  التحلي بح�ضن الإ�ضغاء والف�ضول. 

وقلب  الأحيان  بع�ض  يف  امل�ضكك  املجادل  دور  واأداء  امل�ضادة؛  واحلجج  الآراء  خمتلف     ت�ضجيع 
مة.  احلجج املقدَّ

  النتباه اإىل لغة اجل�ضد )احلفاظ على التوا�ضل الب�ضري واملعاملة الودية، وما اإىل ذلك(.
   التحلي باملرونة وتنويع الأ�ضاليب والطرائق والتكيف مع مزاج املجموعة واأ�ضاليب التعلم )انظر 

اأي�ضًا اجلزء املعنون "اأ�ضاليب التعلم ودينامية املجموعات" اأدناه(.
  تدوين روؤو�ض اأقلم بالأفكار الرئي�ضية.

رين. ومن  وقد يكون من املفيد للمدرب الرئي�ضي اأن ينظم جل�ضات ل�ضتخل�ض املعلومات مع املي�ضِّ
معاجلتها  وكيفية  ال�ضغرية  املجموعات  يف  التحديات  حتديد  على  ت�ضاعد  اأن  �ضاأن هذه اجلل�ضات 

رين فر�ضة لتاأمل الذات ب�ضاأن ما تكلل بالنجاح وما ميكن حت�ضينه. واإعطاء املي�ضِّ
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اأ�ساليب التعلم ودينامية املجموعات

رين ب�ضاأن هذه الدورة. ومن  قدمت الأق�ضام ال�ضابقة بع�ض الإر�ضادات العملية لفائدة املدربني واملي�ضِّ
املفيد اأي�ضًا لفت النتباه اإىل بع�ض امللحظات النظرية املهمة ب�ضاأن طبيعة العمل اجلماعي، وهو ما 

�ضي�ضاعد اأكرث يف توجيه تخطيط الدورة وتنفيذها. 

وهناك اأدلة جتريبية على وجود طائفة من اأ�ضاليب التعلم، وعلى اأن اأ�ضاليب التعلم املف�ضلة تختلف 
يت�ضمن  اأن  �ضمان  هي  الق�ضائيني  للمدربني  الأوىل  الن�ضيحة  فاإن  ولذلك،  الأ�ضخا�ض.  باختلف 
احلدث التدريب ي وجهًا لوجه طائفة من اأ�ضاليب التعلم، مبا يدمج يف احلدث اأكرب عدد ممكن من 

التف�ضيلت التعليمية: لكلٍّ ما ينا�ضبه! 

وهناك العديد من الدرا�ضات والنظريات فيما يتعلق بالختلفات يف تعلم الأفراد. ومن النظريات 
اأربعة  التي حتدد   )Honey and Mumford( اأو�ضع نظرية هاين وممفورد بها على نطاق  املعرتف 

اأنواع اأ�ضا�ضية من املتعلمني: 

التجربة  خلل  من  والتعلم  امل�ضاركة  يف�ضلون  "عمليون"  متعلمون  هم   النا�سطون: 
واخلطاأ. ولديهم نهج منفتح جتاه التعلم، حيث يريدون امل�ضاركة على نحو كامل ودون 

اأحكام م�ضبقة يف اأي جتربة جديدة.

يف�ضلون  وهم  يجري.  فيما  والتفكري  باملراقبة  اأكرث  بهدوء  التعلم  يف�ضلون  املتاأملون: 
ل التجارب من منظورات خمتلفة، ويتمهلون يف التو�ضل اإىل ا�ضتنتاج.  التنحي جانبًا وتاأمُّ

رون: يريدون فهم النظريات الكامنة وراء الأفعال. وهم بحاجة اإىل مناذج ومفاهيم  املنظِّ
رون التحليل والرتكيب، حيث  ووقائع من اأجل النخراط يف عملية التعلم. ويف�ضل املنظِّ

ي�ضيغون املعلومات اجلديدة يف "نظرية" منهجية ومنطقية.

الرباغماتيون: يحتاجون اإىل معرفة كيفية تطبيق ما يتعلمونه على اأر�ض الواقع. وهم 
مييلون اإىل جتربة الأفكار والنظريات والتقنيات اجلديدة للوقوف على مدى جناحها، 

ويجدون اأن النظريات وحدها تف�ضلهم عن عملية التعلم.

م�ضائل التدريب الأولية
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ا�ستبيان اأ�ساليب التعلم
متعن يف العبارات الأربع التالية. �ضع علمة من 4 اإىل 1 يف كل من املربعات الأربعة اخلا�ضة بكل عبارة، 

ح�ضب اجلواب الأكرث انطباقًا اأو الأقل انطباقًا عليك: 
4 = الأكرث انطباقاً عليك    1 = الأقل انطباقاً عليك

تاأكد من و�ضع علمة على اأحد الأجوبة اخلا�ضة بكل عبارة.
عندما اأُقِدم على مهمة جديدة، اأف�سل اأن:  -1

ر(  اأقراأ كل التعليمات واأتبع النماذج املتوافرة ل�ضمان القيام بها على نحو �ضحيح )منظِّ
 اأ�ضرع يف املهمة دون الإفراط يف ال�ضتعداد )نا�ضط(

 اأنظر يف الطرائق املختلفة للقيام بها وللتمرين ملعرفة ما اإذا كانت ناجحة )براغماتي(
 اأراقب �ضخ�ضًا اأثناء قيامه بها اأوًل واأتاأمل ما يحدث )متاأمل(

اأتعلم ب�سكل اأف�سل عندما:  -2
 اأ�ضغي واأراقب بدقة )متاأمل(

 اأثق بحد�ضي واأحا�ضي�ضي )براغماتي(
ر(  اأزن الأ�ضياء بطريقة منطقية )منظِّ

 اأنخرط واأ�ضارك )نا�ضط(
اأمتتع باإجناز املهام عندما:  -٣

 يكون هناك حتدٍّ ينبغي الت�ضدي له اأو م�ضكلة ينبغي حلها )براغماتي(
 تكون جديدة وغري ماألوفة )نا�ضط(

 يكون هناك مت�ضع من الوقت للتفكري مليًّا )متاأمل(
ر(  تت�ضح الطريقة الأف�ضل لإجنازها )منظِّ

يف احلياة اليومية:   -4
 عادًة ما األحظ تفا�ضيل يغفل عنها الآخرون )متاأمل(

 اأت�ضرف اأوًل ثم اأفكر يف النتائج لحقًا )نا�ضط(
ر(  اأحب اأن يكون كل �ضيء يف مكانه املنا�ضب )منظِّ

 اأنا �ضخ�ض عملي تطبيقي )براغماتي(
ر، اأو براغماتي( والآن اح�ضب جمموع النقاط لكل نوع )نا�ضط، اأو متاأمل، اأو منظِّ

نتيجة علمة النا�ضط:     نتيجة علمة املتاأمل:           
ر:        نتيجة علمة الرباغماتي:  نتيجة علمة املنظِّ
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وهناك م�ضاألة اأولية مهمة اأخرى يجب الإقرار بها، وهي اأن الق�ضاة ي�ضتمتعون ويتعلمون ب�ضكل اأف�ضل 
عندما يتدربون مع اأقرانهم يف جمموعات ماأمونة �ضغرية حيث ميكنهم تبادل اخلربات والأفكار يف 
بيئة اآمنة. ذلك اأن حياة الق�ضاة ميكن اأن تكون معزولة ووحيدة، ويتيح التدريب وجهًا لوجه فر�ضة 
ثمينة للت�ضدي لهذه امل�ضكلة. بيد اأن لكل جمموعة م�ضاكلها وديناميتها، وعلى املدربني التنبه اإىل هذا 
الأمر. وقد ا�ضتحدث ويلفريد بايون )Wilfred Bion(، وهو حملل نف�ضاين بريطاين مرموق، نظرية 

مثرية للهتمام عن دينامية املجموعات. 

حدث  �ضياق  يف  ذلك  يف  )مبا  مرة  لأول  الغرباء  من  جمموعة  تلتقي  عندما  بايون،  منظور  فمن 
تدريب ي منظم(، تكون هناك فرتة اأولية من الرتباك. وقد ل يكون الأ�ضخا�ض متاأكدين من و�ضعهم 
بالن�ضبة للآخرين يف املجموعة اأو مما هو مطلوب منهم. وت�ضمل امل�ضاعر ال�ضائدة يف تلك احلالت 
ال�ضطحية،  واللباقة  الرتقب،  املرحلة  هذه  يف  النمطية  ال�ضلوكيات  وت�ضمل  والإثارة.  القلق  عادًة 
للتحدث  �ضخ�ض  البحث عن  اأو  ال�ضمت  التزام  وكذلك  وتوقيته،  ما �ضيحدث  ب�ضاأن  الأ�ضئلة  وطرح 
وللتخفيف من  ليعملوا داخله.  �ضلطة  اإطار  اأو  البداية عن هيكل  املجموعة يف  اأع�ضاء  ويبحث  اإليه. 
ال�ضحيح،  املناخ  وتهيئة  الرتحيب،  اإبداء  بدايًة  رين  واملي�ضِّ للمدربني  ينبغي  التوترات،  هذه  حدة 
امل�ضاركني  وت�ضجيع  اأ�ضا�ضية،  قواعد  اأي  على  والتفاق  وخمططها،  الدورة  من  الغر�ض  وتو�ضيح 
 عمومًا على التحدث بع�ضهم مع بع�ض، مع �ضمان اأن تتاح لكل فرد يف املجموعة فر�ضة التحدث يف 

وقت مبكر.

ر املجموعة املعني  ومن املرجح يف هذه املراحل املبكرة اأن يعتمد اأع�ضاء املجموعة على املدرب اأو مي�ضِّ
والقيادة.  التوجيه  يف  مهم  بدور  ي�ضطلعان  املجموعة  ر  ومي�ضِّ املدرب  فاإن  ولذا  الثقة،  لإر�ضاء  بهم 
وبالن�ضبة ملعظم اأع�ضاء املجموعة، يكون ل يزال من ال�ضابق لأوانه القيام مبجازفات من اختيارهم، 
اأعلى مرتبًة.  الراأي مع بقية املجموعة، وخ�ضو�ضًا يف ح�ضور من هم  التعبري عن اختلف يف  مثل 
رون مدركني لقوتهم يف هذه املرحلة. وقد يتطلب تخلي�ض املجموعة  ويلزم اأن يكون املدربون واملي�ضِّ
من هذا الرتهان اإبداء الرفق واحلزم، ومن ذلك الت�ضجيع واإبداء الدعم، واإحالة الأ�ضئلة مرة اأخرى 
اإىل املجموعة، والبناء على امللحظات املبداة. وقد ي�ضاعد الو�ضوح يف تفوي�ض املهام ومتكني الأفراد 

م�ضائل التدريب الأولية

 تاأكد من اأن التدريب وجهًا لوجه يتيح فر�ضة 
 ا�ضتخدام اأ�ضاليب التعلم الأربعة جميعها

خلل مدة الدورة.

ن�سيحة
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ر مبا يكفي من الفطنة مبا ي�ضمن األ ُي�ضمح لفرد  على تعزيز العملية. وينبغي اأن يتحلى املدرب اأو املي�ضِّ
اأنه ي�ضتغل مركزه اأو خربته. ومن �ضاأن الإخفاق  اأو اأكرث بالهيمنة على النقا�ض، وخ�ضو�ضًا اإذا بدا 
يف التعامل مع هذا الحتمال توّلد �ضعور بال�ضتياء وال�ضخط لدى اأع�ضاء املجموعة الآخرين الذين ل 

يزالون يفتقرون اإىل الثقة للتعامل مع هذه امل�ضاألة باأنف�ضهم.

ومن املمكن اأن تكون املرحلة التالية يف تطور املجموعة هي الأ�ضعب لأنها قد تنطوي على الندفاعات 
التي يطلق عليها بايون "القتال اأو الهرب". فقد تن�ضاأ م�ضائل �ضعبة - ميكن اأن يكون الكثري منها يف 
جمال ال�ضلوك والأخلقيات - لكن قد تتفادى املجموعة التطرق اإليها لكونها ل تزال غري واثقة من 
ر  و�ضعها. وبدًل من ذلك، قد يبداأ اأع�ضاء املجموعة يف العرتا�ض على الربنامج اأو املدرب اأو املي�ضِّ
اأو اأع�ضاء املجموعة الآخرين. فاإذا مل تكن اإدارة هذا الو�ضع تت�ضم بالدقة والعناية، ميكن للمجموعة 

اأن تفقد متا�ضكها وتبداأ يف التفكك.

والتعامل معها  اإبرازها  ري املجموعات  للمدربني ومي�ضِّ الأف�ضل عمومًا  وحيثما توجد �ضعوبات، من 
ب�ضكل  وال�ضتجابة  بالذنب،  �ضعور  اأو  لوم  والتعليقات دون  ال�ضتماع  وت�ضجيع  وانفتاح؛  ون�ضج  بهدوء 
اإيجابي من خلل اتخاذ اإجراءات )اأو ت�ضجيع املجموعة على التحرك( ا�ضتنادًا اإىل الحتياجات التي 

عربَّ عنها الأفراد واملجموعة ككل.

اأو ت�ضويته، ف�ضتبداأ املجموعة على الأرجح يف التفتح، مبا  اأو الهرب"  "القتال  واإذا مت تفادي موقف 
وُتنِتج  الكامل.  املجموعة  ن�ضج  املطاف،  نهاية  ويف  وود،  وم�ضاركة  اقرتان  من  ذلك  عليه  ينطوي 
املجموعة النا�ضجة عمًل جيدًا، ويكون اأع�ضاوؤها قادرين على العمل معًا بفعالية والتعامل مع امل�ضاكل 
ال�ضعبة، مبا فيها امل�ضاكل العاطفية، دون تهديد ا�ضتقرار املجموعة. وتكون هناك ثقافة متما�ضكة 
يف املجموعة، ويحظى الأفراد بالقبول على اأ�ضا�ض من هم وما ميكنهم اأن يقدموا. ويف هذه املرحلة 

الأخرية، ُيفرت�ض اأن تعمل املجموعة ب�ضكل م�ضتقل، ح�ضب القت�ضاء. 

ب�ضفة عامة، لتجنب فقدان متا�ضك املجموعة، ينبغي 
للمدربني اأن يخططوا لأن�ضطة ُيحتمل اأن تعزز التحفيز 

والدعم املتبادل.

ن�سيحة
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ا  املمكن جدًّ ولي�ض كقائد ر�ضمي، ومن  املرحلة كندٍّ  ر يف هذه  املي�ضِّ اأو  املدرب  اإىل  ُينَظر  اأن  وينبغي 
اأن يتحول دوره اإىل الدعم والتف�ضري اأ�ضا�ضًا. وعندما يحني وقت انتقال املجموعة اإىل اأمور اأخرى، 
ر عندئذ اأخذ زمام املبادرة و�ضمان ا�ضتمرار التقدم يف الجتاه ال�ضحيح. �ضيتعني على املدرب اأو املي�ضِّ

ور�ضم تاكمان وجين�ضن )Tuckman and Jensen( خريطة لتحليل اأب�ضط لدينامية املجموعات )انظر 
"مراجع ملزيد من املطالعة"( بال�ضيغة البديلة التالية، واإن بقي التحليل هو نف�ضه:  الق�ضم امل�ضمى 
املواءمة  )"القتال/الهرب"(؛   )storming( الع�ضف  والتبعية(؛  )الرتباك   )forming( الت�ضكيل 

)norming( )املزاوجة(؛ الأداء )performing( )الن�ضج(.

ومن امل�ضائل املهمة التي ينبغي للمدربني النظر فيها ما اإذا كان ينبغي ملجموعات الق�ضاة يف التدريب 
اأن تكون مت�ضاوية املرتبة اأم ل. ويف حني اأن اجلواب على هذا ال�ضوؤال يتوقف على الولية الق�ضائية 
وحجمها وال�ضياق الوطني، ينبغي للمدربني اأن يتاأكدوا من عدم هيمنة الق�ضاة ذوي امل�ضتوى الأعلى 
ي�ضعر اجلميع فيها  ودية  بيئة  تهيئة  دائمًا على  اأن يحر�ض  للمدرب  وينبغي  املناق�ضات.  هرميًّا على 

باأنهم على قدم امل�ضاواة ول يتملكهم اخلوف من الكلم.

م�ضائل التدريب الأولية

رًا من فهمك دينامية  تاأكد ب�ضفتك مدربًا اأو مي�ضِّ
املجموعات، واجعلها تعمل ل�ضاحلك ل �ضدك. 

و�ضيكون الوقت حمدودًا يف هذا احلدث وجهًا لوجه، 
وكل حلظة اإيجابية هي مكافاأة.

�ضع يف اأولوياتك اإدماج تقييم فعال وناجع للدورة 
يف التدريب منذ البداية، وطوال الدورة. وُيذكر من 

املرجعيات الرائدة يف هذا املجال دونالد كريكباتريك 
ر اإطار التقييم التقليدي الرباعي املراحل.  الذي طوَّ
و�ضيتطرق اإىل هذه امل�ضاألة يف وقت لحق يف الدليل 

)انظر الق�ضم املعنون "تقييم الدورة"(.

ن�سيحة

ن�سيحة
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وجهًا لوجه
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اجلهاز  اأخلقيات  ب�ضاأن  تدريبية  لدورة  مف�ضًل  خمططًا  الدليل  هذا  من  التايل  الق�ضم  يت�ضمن 
املحلية  الختلفات  يج�ضد  مبا  مواءمتها  اأو  هي،  كما  الدورة  تقدمي  وميكن  و�ضلوكه.  الق�ضائي 
وتقدمي  بت�ضميم  مكلَّف  ر  مي�ضِّ اأو  مدرب  اأي  ي�ضتخدمه  اأن  ميكن  خمطط  يلي  وفيما  الإقليمية.  اأو 
ال�ضخ�ضية  احلياة  يف  والأخلقيات  لل�ضلوك  املركزي  الدور  ب�ضاأن  للق�ضاة  مبا�ضر   تدريب 

واملهنية للق�ضاة. 

هدف الدورة
تهدف الدورة اإىل توفري وعي وفهم عميقني لدى اأع�ضاء اجلهاز الق�ضائي على جميع امل�ضتويات ب�ضاأن 

الدور املركزي لل�ضلوك والأخلقيات يف احلياة املهنية وال�ضخ�ضية للق�ضاة.

النواجت التعلُّمية للدورة 
بعد ا�ضتكمال هذه الدورة )اإ�ضافًة اإىل اخليار الأول اأو الثاين، على النحو املبني اأعله يف املقدمة(، 

يكون القا�ضي املتدرب قد اكت�ضب اأو عزز املعارف واملهارات التالية:

  فهم معمق لن�ضاأة مبادئ بانغالور ب�ضاأن �ضلوك اجلهاز الق�ضائي والغر�ض منها وحمتواها، 
واأهمية تلك املبادئ وتطبيقها على عمل الق�ضاة وحياتهم.

�ضواء  واأخلقياته،  الق�ضائي  اجلهاز  �ضلوك  مب�ضائل  الأخذ  توقيت  ا�ضتبانة  على  القدرة    زيادة 
يرتبط  ما  مع  التعامل  على  ت�ضاعد  التي  الأ�ضاليب  من  وطائفة  اأو خارجه،  العمل  مكان  داخل 

بذلك من حتديات.
  الوعي مبجموعة من التحيُّزات املعرفية التي ميكن اأن توؤثر على عمل الق�ضاة، واملهارات التاأملية 

اللزمة ملواجهة هذه التحيُّزات.
  فهم اأ�ضا�ضي للتفاعل بني و�ضائل التوا�ضل الجتماعي وال�ضلوك الق�ضائي.
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وثائق الدورة الأ�سا�سية 
الوثائق الأ�ضا�ضية لهذه الدورة هي:

 مبادئ بانغالور ب�ضاأن �ضلوك اجلهاز الق�ضائي 2002
 تعليق على مبادئ بانغالور 2007 

على  اأو  الإنرتنت  عرب  اإما  �ضهًل،  اإليها  الو�ضول  يكون  واأن  للمتدربني  الوثائق  هذه  تتاح  اأن  وينبغي 
حوا�ضيب لوحية اأو كن�ضخ مطبوعة طوال فرتة الدورة. وُيرفق كتيب �ضغري عن مبادئ بانغالور بهذا 

الدليل، وقد يكون مفيدًا خلل الأعمال التح�ضريية حللقة العمل التدريبية وتنفيذها. 

ني باتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد، مبا يف  وينبغي اأن يكون املتدربون �ضمن اإطار الدورة ملمِّ
ذلك الفقرة 1 من املادة 11، التي تن�ض على ما يلي: 

الف�ضاد،  مكافحة  يف  حا�ضم  دور  من  له  وما  الق�ضاء  ا�ضتقللية  لأهمية  نظرا 
م�ضا�ض  ودون  القانوين  لنظامها  الأ�ضا�ضية  للمبادئ  وفقا  طرف،  دولة  كل  تتخذ 
اأع�ضاء  بني  الف�ضاد  فر�ض  ودرء  الن زاهة  لتدعيم  تدابري  الق�ضاء،  با�ضتقللية 
اأع�ضاء  �ضلوك  ب�ضاأن  قواعد  التدابري  تلك  ت�ضمل  اأن  ويجوز  الق�ضائي.   اجلهاز 

اجلهاز الق�ضائي.

ويف حني تتناول املادة 11 نزاهة الق�ضاء على وجه التحديد، تت�ضمن التفاقية اأحكامًا اأكرث بكثري 
ذات �ضلة مبا�ضرة باجلهاز الق�ضائي. ويرجع ذلك يف املقام الأول اإىل اأن املادة 2 )اأ( من التفاقية 
اأو ق�ضائيا  اإداريا  اأو  اأو تنفيذيا  "اأي �ضخ�ض ي�ضغــل من�ضبـا ت�ضريعيا  باأنه  ف املوظف العمومي،  تعرِّ
لدى دولة طرف". ولذلك، فاإن جميع اأحكام التفاقية التي تنطبق على املوظفني العموميني لها �ضلة 
لع على التفاقية وتن زيلها بجميع لغات الأمم املتحدة الر�ضمية  مبا�ضرة بالق�ضاة اأي�ضًا. وميكن الطِّ

ال�ضت 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 واإطار التقييم ب�ضاأن املادة 11 من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد
 دليل مرجعي ب�ضاأن تدعيم نزاهة الق�ضاء وقدرته

 التدابري الرامية اإىل التنفيذ الفعال ملبادئ بانغالور 
 املبادئ الأ�ضا�ضية ب�ضاأن ا�ضتقلل ال�ضلطة الق�ضائية 

 الإجراءات الرامية اإىل التنفيذ الفعال للمبادئ الأ�ضا�ضية املتعلقة با�ضتقلل ال�ضلطة الق�ضائية

وميكن الطلع على جميع الوثائق املذكورة اأعله بجميع اللغات الر�ضمية للأمم املتحدة.
 www.unodc.org/ji/en/core-documents.html <
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برنامج الدورة الإر�سادي 

اليوم الأول
الو�ضول والت�ضجيل  09/15 – 09/00

الرتحيب يف الدورة  09/30 – 09/15
مترين تعارفي يف قاعة اجلل�ضات العامة  10/00 – 09/30

عر�ض عام عن مبادئ بانغالور  10/45 – 10/00
ا�ضرتاحة لتناول ال�ضاي/القهوة  11/15 – 10/45

عمل جماعي مع تقدمي عرو�ض فردية عن كل مبداأ من املبادئ ال�ضتة  12/15 – 11/15
عمل جماعي عن امل�ضائل الهيكلية  13/00 – 12/15

الغداء  14/00 – 13/00
عمل جماعي: درا�ضات حالة عن ال�ضتقللية واحلياد واللياقة  15/30 – 14/00

ا�ضرتاحة لتناول ال�ضاي/القهوة  16/00 – 15/30
عمل جماعي: مترين عملي ب�ضاأن الن زاهة  16/45 – 16/00

عر�ض التعليقات الواردة من جل�ضات العمل اجلماعي يف جل�ضة عامة  17/30 – 16/45

اليوم الثاين
ا�ضتعرا�ض اليوم الأول وعر�ض عام لليوم الثاين  09/ 15 – 09/00

متارين يف اجلل�ضة العامة  10/00 – 09/15
عمل جماعي: درا�ضة حالة عن امل�ضاواة والخت�ضا�ض واحلر�ض  11/00 – 10/00

ا�ضرتاحة لتناول ال�ضاي/القهوة  11/30 – 11/00
عمل جماعي عن نقد "املبادئ"  12/15 – 11/30

عر�ض التعليقات الواردة من جل�ضات العمل اجلماعي يف جل�ضة عامة  13/00 – 12/15
الغداء  14/00 – 13/00

امل�ضائل الإقليمية واملحلية  15/00 – 14/00
)اأو لفرتة اأطول(
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اأعمال 
التح�سري 

ال�سابقة للدورة

يرجى الرجوع اإىل خياري الأن�ضطة ال�ضابقة لبدء 
الدورة املبينة يف اجلزء الأول اأعله.

ح، يجب اأن يكون لدى جميع  واأيًّا كان اخليار املرجَّ
امل�ضاركني يف دورة التدريب وجها لوجه ن�ضخة 

من مبادئ بانغالور والتعليق على مبادئ بانغالور، 
اإما يف �ضكل مطبوع اأو على حوا�ضيبهم املحمولة 

اأو اللوحية اأو هواتفهم ال�ضخ�ضية. والوثيقتان 
متاحتان للتن زيل عرب �ضبكة الإنرتنت.

الأمور التي ينبغي لفريق التدريب التاأكد من 
توافرها قبل بدء التدريب بوقت كاف:

 القاعة 
  اإمكانية توافر قاعات فرعية اأ�ضغر للأعمال 

اجلماعية 
 اإمكانية توافر حوا�ضيب مو�ضولة بالإنرتنت

 جهاز عر�ض
بة )اأو �ضبورة بي�ضاء(  األواح ورقية قلَّ

 ن�ضخ من مبادئ بانغالور 
 ن�ضخ من التعليق على مبادئ بانغالور 

  وثائق للم�ضاركني )جدول الأعمال، قائمة 
امل�ضاركني، ورقة معلومات )مكان الإقامة، 

ال�ضفر، مكان انعقاد الدورة، اإلخ.((
 معدات اأخرى

 قائمة مرجعية لتدابري التنظيم الداخلي
   تفا�ضيل الرتتيبات املتعلقة بالوجبات 

       )ح�ضب القت�ضاء(
 الدعم التقني )ح�ضب القت�ضاء(

وينبغي اإيلء عناية خا�ضة ل�ضمان توافر الدعم 
التقني من اأجل جوانب الدورة التي ت�ضتخدم 

التكنولوجيا.
رين واملدرب الرئي�ضي قبل  وُيعقد اجتماع بني املي�ضِّ

احلدث التدريب ي مدته ن�ضف يوم على الأكرث، 
ح خلله املنهجية املتوخى تنفيذها والإجابات  تو�ضَّ

الإر�ضادية للتمارين ودرا�ضات احلالة.
وينبغي جلميع امل�ضاركني احل�ضور والنتهاء من 

الت�ضجيل بحلول ال�ضاعة 9/15.
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اليوم الأول
9/٣0-9/15

الفتتاح والتمهيد
يهيئ املدرب الرئي�ضي اجلو بتقدمي نف�ضه ومن 
رين، ويو�ضح تدابري  معه من مدربني و/اأو مي�ضِّ

التنظيم الداخلي وغري ذلك من امل�ضائل العملية، 
ويقدم ملحة عامة موجزة عن الربنامج.

مترين تعارفي يف قاعة اجلل�سات العامة٣0/10/00-9
ميثل التمرين فر�ضة للم�ضاركني للتعرف بع�ضهم 
على بع�ض والتاأقلم واإ�ضفاء قليل من املرح. ومن 
الأهمية مبكان تعارف امل�ضاركني من اأجل تنفيذ 

الأن�ضطة التالية. وينبغي تنفيذ التمارين التعارفية 
يف قاعة اجلل�ضات العامة، واإجراء احلوارات 

ذات ال�ضلة بني جمموعات ت�ضم متدربنْي اثنني 
اأو اأكرث، ح�ضب طبيعة التمرين التعاريف، على اأن 

يكون ذلك على اأ�ضا�ض غري ر�ضمي بالكامل. 
ُيقرتح اأن ت�ضتغرق التمارين التعارفية نحو 20 

دقيقة، على اأن يخ�ض�ض نحو 10 دقائق لتقدمي 
التعليقات يف اجلل�ضة العامة.

العمل يف اجلل�سة العامة
التمارين التعارفية عبارة عن متارين ق�ضرية ُيلجاأ 

اإليها يف بداية احلدث التدريب ي لتتيح للمتدربني 
التعرف بع�ضهم على بع�ض قبل بدء العمل الرئي�ضي 

اخلا�ض باحلدث. كما اأنها تتيح للمدرب تقييم 
اأع�ضاء املجموعة من الناحية ال�ضلوكية. وميكن 

اأن ُت�ضتخدم بع�ض التمارين التعارفية للف�ضل بني 
املتدربني الذين يعرف بع�ضهم بع�ضًا وت�ضجيع 

املجموعة على الختلط. وتكون التمارين التعارفية 
الأكرث فعالية هي تلك التي )اأ( ت�ضتفيد من اخلربات 
ال�ضخ�ضية واملهنية للمتدربني، )ب( ل تكون متعلقة 

مبو�ضوع الدورة، )ج( تكون متعلقة بامل�ضاركني. 
وكم�ضدر للإلهام، ُيرجى الرجوع اإىل البطاقة 
املرفقة التي تت�ضمن اأمثلة على بع�ض التمارين 

التعارفية التي ميكن ا�ضتخدامها. 

عر�ض عام عن مبادئ بانغالور10/45-10/00
عبارة عن عر�ض اإي�ضاحي ا�ضتهليل يقدمه 

املدرب الرئي�ضي، تعقبه ا�ضرتاحة لتناول القهوة. 
وميكن الطلع على موجز للنقاط الرئي�ضية التي 

ميكن للمدرب الرئي�ضي اأن يتطرق اإليها خلل 
العر�ض يف املرفق الثاين.

العمل يف اجلل�سة العامة

ُيِعدُّ مقدم العر�ض )وغالبًا ما يكون املدرب 
الرئي�ضي( م�ضبقًا عر�ضًا ترتاوح مدته بني 35 و40 
دقيقة، با�ضتخدام �ضرائح PowerPoint يف الغالب، 

وي�ضمل املوا�ضيع الأ�ضا�ضية املبينة يف املرفق الثاين، 
اأو بع�ض املواد التمهيدية الأخرى امللئمة.

ويعقب ذلك ا�ضرتاحة ق�ضرية لتناول القهوة/ال�ضاي.11/15-10/45

دورة التدريب وجهًا لوجه
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عمل جماعي مع تقدمي عرو�ض اإي�ساحية 12/15-11/15
فردية عن كل مبداأ من املبادئ ال�ستة

هذه هي الفر�ضة الأوىل للمتدربني لللتحاق 
مبجموعاتهم ال�ضغرية والعمل �ضمنها. وهذا 

ر اأو اأكرث يف  اأي�ضًا هو الوقت املنا�ضب مل�ضاركة مي�ضِّ
رين  ر/املي�ضِّ توجيه املناق�ضات. ويتعني على املي�ضِّ
ق�ضاء ب�ضعة دقائق يف تعريف املتدربني بطريقة 

عمل املائدة امل�ضتديرة، ومن ثم تنظيم املجموعة 
يف اأفرقة يتاألف كل منها من متدرَبني. 

و�ضتتاح �ضت بطاقات، تت�ضمن كل واحدة منها اأحد 
مبادئ بانغالور ال�ضتة. وي�ضحب كل متدرب اإحدى 

البطاقات ع�ضوائيًّا. والغر�ض من اجلل�ضة هو اأن 
ُيِعدَّ كل متدرب، بالتعاون مع �ضريكه، موجزًا مدته 

ما بني دقيقتني وثلث دقائق عن الآثار العملية 
املرتتبة على املبداأ بالن�ضبة للقا�ضي )�ضواء داخل 

قاعة املحكمة اأو خارجها(، مع اأمثلة عن التحديات 
التي قد ميثلها ذلك. وخلل الدقائق الع�ضرين 

الأخرية من اجلل�ضة، يقدم كل فريق من املتدربني 
عر�ضه عن مو�ضوعه على املجموعة التما�ضًا للآراء 

النقدية. وي�ضجع العمل يف اإطار اأفرقة ثنائية على 
التعاون والتعبري ب�ضكل اأو�ضح.

العمل يف جمموعات �سغرية 

ر  عند الإعداد لهذه اجلل�ضة، يكون لدى كل مي�ضِّ
�ضت بطاقات جاهزة للتوزيع، بافرتا�ض اأن 

املجموعة ال�ضغرية ت�ضم �ضتة م�ضاركني. فاإذا 
اختلف عدد امل�ضاركني عن �ضتة، ميكن اإح�ضار 

املزيد من البطاقات اأو اإعطاء امل�ضاركني بطاقتني 
اأو مناق�ضة بع�ض البطاقات معًا - اأيًّا كانت الطريقة 

املنا�ضبة للمجموعة. ومرفق بالدليل جمموعة من 
 البطاقات التي ميكن ا�ضتخدامها خلل 

هذا الن�ضاط.

رين اأن تكون لديهم خطة ملراقبة  كما ينبغي للمي�ضِّ
الوقت على نحو �ضارم ومنتظم، وذلك ل�ضمان 
اأن تتاح جلميع املتدربني ال�ضتة الفر�ضة لتقدمي 
عرو�ضهم للمجموعة. ومن هذا املنطلق، يرجى 

حتديد الوقت املتاح للعمل الثنائي مبا بني 20 و25 
دقيقة. 

العمل اجلماعي ب�ساأن امل�سائل الهيكلية00-12/15/1٣

بعد القيام ببع�ض الأعمال الأولية فيما يتعلق 
باملبادئ، ت�ضجع هذه اجلل�ضة املتدربني على 
ق�ضاء بع�ض الوقت يف التاأمل يف اأي م�ضائل 

هيكلية قد تعيق تنفيذ "املبادئ" بفعالية يف ولية 
ر ال�ضوؤال التايل على  ق�ضائية معينة. ويطرح املي�ضِّ

املجموعة:
هل هناك اإطار ق�ضائي ت�ضغيلي اأمثل 

ميكن �ضمنه ملبادئ بانغالور اأن تزدهر؟ 

العمل يف جمموعات �سغرية
رين اإتاحة اإجراء نقا�ض مفتوح ومثمر  ينبغي للمي�ضِّ

ب�ضاأن امل�ضائل والأ�ضئلة املطروحة. وهناك بع�ض 
النقاط التي ينبغي مراعاتها، منها ما يلي: 
ُتختتم مبادئ بانغالور ب�ضاأن �ضلوك اجلهاز 

الق�ضائي بالعبارة التالية التي اأ�ضبحت ُتعرف 
بحكم التنفيذ:

نظرًا لطبيعة املن�ضب الق�ضائي، يجب اأن 
تعتمد ال�ضلطات الق�ضائية الوطنية تدابري 
الة لتوفري الآليات اللزمة لتنفيذ هذه  فعَّ

املبادئ اإن مل تكن هذه الآليات موجودة 
بالفعل يف ولياتها الق�ضائية. 
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والإجابة وفقًا للفريق املعني بن زاهة الق�ضاء هي 
"نعم". فعلى وجه اخل�ضو�ض، يوؤكد الفريق على 
اأنه كي يتمكن الق�ضاة من ال�ضطلع باأعمالهم 

با�ضتقلل ونزاهة كاملني، ل بد اأن ُير�ضى الإطار 
الق�ضائي التايل:

•  اإجراءات وموؤهلت متفق عليها لتعيني الق�ضاة

•  �ضمانات تتعلق بالأمن الوظيفي للق�ضاة اإما 

اإىل حني بلوغهم �ضنَّ التقاعد الإلزامية اأو 
انتهاء الفرتة املقررة لتوليهم املن�ضب

•  �ضروط وا�ضحة حتكم الرتقية والنقل وتعليق 

ووقف الوظائف الق�ضائية
•  �ضمان �ضريح ل�ضتقلل ال�ضلطة الق�ضائية 

�ضواء من التدخل ال�ضيا�ضي من جانب 
ال�ضلطتني التنفيذية والت�ضريعية، اأو ب�ضورة 

اأعم اأي�ضًا من حماولت التاأثري على اأداء 
القا�ضي لواجبه امل�ضتقل املتمثل يف ال�ضطلع 

مب�ضوؤولياته الق�ضائية دون تدخل خارجي.
ر يف هذا التمرين اجلماعي  وينبغي اأن يدعو املي�ضِّ

كل ع�ضو اإىل اأن ينظر فيما يلي: 
)اأ(   كيف يوؤثر اأو ل يوؤثر اأيٌّ من هذه العنا�ضر 

الأربعة حاليًّا على وليته الق�ضائية؟
)ب( يف احلالت التي يكون فيها اأي من هذه 

العنا�ضر �ضعيفًا، بل ومنعدمًا بالكامل، اأي مبداأ 
 من مبادئ بانغالور يكون الأكرث ت�ضررًا 

يف راأيه؟
)ج(  ما الذي ميكن عمله ملعاجلة هذه امل�ضاألة؟

وقد ناق�ض الفريق املعني بن زاهة الق�ضاء، يف 
اجتماعه املنعقد يف لو�ضاكا يف كانون الثاين/

يناير 2010، هذه التدابري والآليات واتفق عليها. 
رون على الّطلع اأكرث  ع املدربون واملي�ضِّ وي�ضجَّ

على املناق�ضات التي اأدت اإىل الو�ضول اإىل هذه 
 ال�ضتنتاجات من خلل زيارة الرابط التايل:

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

وعقب هذا الجتماع، اأ�ضدر الفريق جمموعة 
مف�ضلة من التدابري تهدف اإىل التنفيذ الفعال 
ملبادئ بانغالور، اإىل جانب جمموعة اأخرى من 

الأن�ضطة الرامية اإىل ت�ضجيع موا�ضلة تعزيز املبادئ 
ون�ضرها.

وعر�ض الفريق هذه املبادرة على النحو التايل:
يقدم الفريق تدابري التنفيذ الفعال ملبادئ 

بانغالور )"تدابري التنفيذ"( كمبادئ 
توجيهية اأو اأ�ض�ض مرجعية لتعزيز تنفيذ 

مبادئ بانغالور على ال�ضعيد املحلي. 
وللتاأكد من اأن تدابري التنفيذ جت�ضد 

توافقًا وطنيًّا ودوليًّا يف الآراء على نطاق 
وا�ضع، جرى الرجوع اأثناء اإعدادها اإىل 

عدة د�ضاتري وطنية واإىل مبادرات اإقليمية 
ودولية. وتنق�ضم تدابري التنفيذ اإىل 

جزاأين.
ويقدم اجلزء الأول و�ضفًا للتدابري التي يتعني على 

اجلهاز الق�ضائي اتباعها.
ويبني اجلزء الثاين الرتتيبات املوؤ�ض�ضية اللزمة 

ل�ضمان ا�ضتقللية الق�ضاء والتي تقع ح�ضريًّا �ضمن 
اخت�ضا�ض الدولة.

ا�ضرتاحة الغداء00/14/00-1٣

دورة التدريب وجهًا لوجه
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 درا�سات احلالة �سمن العمل ٣0-14/00/15
 اجلماعي  ب�ساأن ال�ستقاللية

واحلياد واللياقة
هذه هي اجلل�ضة الأوىل التي تعمل فيها 

املجموعات على درا�ضات حالة حمددة. ولتي�ضري 
هذا الن�ضاط، يت�ضمن هذا الدليل بع�ض الأمثلة 

الإر�ضادية لدرا�ضات احلالة.
ويلَحظ اأن هذه الدرا�ضات اإر�ضادية فقط. 
ع اأي�ضًا على تعديل درا�ضات احلالة اأو  وي�ضجَّ

و�ضع درا�ضات حالة جديدة قد جت�ضد بدقة اأكرب 
 امل�ضائل التي ميكن اأن تن�ضاأ يف الوليات 

الق�ضائية املعنية.
وُيفرت�ض اأن تكون الدقائق الت�ضعون املخ�ض�ضة 

لهذه اجلل�ضة كافية لت�ضمل درا�ضات احلالة الأربع.

العمل يف جمموعات �سغرية

من املهم لأغرا�ض هذا التمرين اأن يتاأكد املدرب 
رين م�ضبقًا مبوجز  )املدربون( من تزويد املي�ضِّ

مكتوب. وُيفرت�ض اأن يت�ضمن املوجز امل�ضائل 
ح  الرئي�ضية املتعلقة بال�ضلوك والأخلقيات التي يرجَّ
اإثارتها يف كل درا�ضة من درا�ضات احلالة، واإ�ضارات 
اإىل املبادئ والأجزاء من التعليق التي قد ت�ضاعد يف 

املناق�ضة. 

وُيرفق بالدليل اأربع بطاقات منف�ضلة تت�ضمن 
درا�ضات حالة اإر�ضادية )درا�ضات احلالة حول 

"جمل�ض اجلامعة"، و"حماكمة موظف حكومي"، 

و"�ضالة التدليك"، و"قا�ضي الإجها�ض"(. وهناك 
جمموعتان من البطاقات، اإحداهما تت�ضمن 

ال�ضيناريو فقط، والأخرى ال�ضيناريو واإ�ضارات 
اإىل الفقرات ذات ال�ضلة من املبادئ والتعليق. 

واإ�ضافًة اإىل ذلك، ترد درا�ضات احلالة والإ�ضارات 
اإىل املبادئ وفقرات التعليق ذات ال�ضلة وكذلك 
موجزات اأكرث تف�ضيًل للم�ضائل الرئي�ضية التي 

ُيحتمل اأن تثريها كل واحدة من درا�ضات احلالة يف 
املرفق الثالث اأي�ضًا.

وينبغي التاأكيد اأي�ضًا على اأن درا�ضات احلالة هذه 
كثريًا ما تثري اخللف ب�ضاأن الإجابة ال�ضحيحة. 
وينبغي عدم الإثناء عن ذلك اإذا كانت الأ�ضباب 

معقولة ومدعومة بحجج. 

ومن ال�ضروري مراقبة الوقت جيدًا خلل  هذه 
اجلل�ضة.

ومن امل�ضت�ضوب للغاية تعميم �ضيناريوهات درا�ضات 
احلالة على امل�ضاركني ودعوتهم اإىل حت�ضري 

اأفكارهم م�ضبقًا بال�ضتناد اإىل املبادئ والتعليق 
كاأدوات توجيهية. 

ا�ضرتاحة لتناول ال�ضاي/القهوة٣0/16/00-15
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عمل جماعي: مترين عملي ب�ساأن الن زاهة16/45-16/00
يف هذه اجلل�ضة، يناق�ض املتدربون الن زاهة من 

خلل الق�ضية املتعلقة بالقا�ضي "باء". وُيقرتح 
رة ب�ضاأن  اأن تبداأ اجلل�ضة مبناق�ضة موجزة مي�ضَّ
اجلوانب الرئي�ضية املتعلقة بالن زاهة التي يتعني 

ر  اأن توجد يف الق�ضاة. وينبغي اأن ي�ضجل املي�ضِّ
املناق�ضة على اللوح الورقي القلب. 

ر بعد ذلك ن�ضخًا من درا�ضة احلالة  ويوزع املي�ضِّ
على املجموعة. و�ضيكون العديد من اأفرادها على 

دراية بالفعل بدرا�ضة احلالة من دورة التعلم 
الإلكرتوين. ومع ذلك، فمن املرجح اأن تكون هذه 

هي املرة الأوىل التي يتناق�ضون فيها مبا�ضرة 
مع ق�ضاة اآخرين ب�ضاأن مزايا اأو عيوب �ضلوك 

القا�ضي "باء".

العمل يف جمموعات �سغرية
ينبغي توافر األواح ورقية قلبة. 

لع  على غرار درا�ضات احلالة ال�ضابقة، ميكن الطِّ
على درا�ضة احلالة املتعلقة بالقا�ضي "باء" يف 

بطاقات منف�ضلة ويف املرفق الثالث.

عر�ض التعليقات الواردة من جل�سات عمل ٣0-16/45/17
املجموعات ال�سغرية يف جل�سة عامة

العمل يف اجلل�سة العامة
ينبغي توافر األواح ورقية قلبة. 

خلل هذه اجلل�ضة العامة )التي ينبغي اأن يديرها 
املدرب الرئي�ضي(، ُتدعى كل جمموعة من 

املجموعات ال�ضغرية من خلل مقررها امل�ضمى 
)اأو املتطوع، وهو املحبَّذ( اإىل تقدمي تعليقات ب�ضاأن 
املناق�ضات التي اأجرتها وال�ضتنتاجات التي خل�ضت 

اإليها ب�ضاأن درا�ضات احلالة املتعلقة بال�ضتقللية 
واحلياد واللياقة والن زاهة. واأثناء تقدمي التعليقات، 

ر اأو اأكرث بكتابة النقاط الرئي�ضية  ينبغي اأن يقوم مي�ضِّ
على الألواح القلبة. وبعد النتهاء من تقدمي 

التعليقات، يقدم املدرب الرئي�ضي حتليًل ختاميًّا 
ملدة 10 دقائق ب�ضاأن ما يلي: )اأ( جمالت التفاق، 

و)ب( جمالت الختلف، مع الرتكيز على النقاط 
ع  الرئي�ضية املو�ضحة على الألواح القلبة. وي�ضجَّ
رون على امل�ضاركة بن�ضاط يف هذه اجلل�ضة  املي�ضِّ
بو�ضائل منها الإ�ضارة اإىل النقاط التي قد يكون 

مقررو املجموعات اأغفلوها وامل�ضاعدة على تو�ضيح 
جمالت التفاق/الختلف يف املجموعات ال�ضغرية.

دورة التدريب وجهًا لوجه
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اليوم الثاين
9/15-9/00

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

جل�سة عامة
من املفيد دائمًا اأن يبداأ اليوم الثاين على نحو 

اإيجابي. ويوؤمل اأن يكون جميع امل�ضاركني قد حظوا 
ز، وتعرف بع�ضهم على بع�ض وتبادلوا  بيوم اأول حمفِّ

اخلربات وتعلموا �ضيئًا جديدًا. ولذا فهم ُيقِبلون 
على اليوم الثاين ب�ضغف لزيادة معارفهم. 

وا�ضتنادًا اإىل هذا املناخ، ينبغي اأن يت�ضم توجه 
املدرب الرئي�ضي بالدفء والرتحاب والتفاوؤل. 

ومن ثم، ينبغي للجل�ضة: )اأ( البدء ببع�ض عبارات 
الرتحيب والطماأنة؛ )ب( عر�ض موجز للنقاط 

الرئي�ضية لليوم الأول؛ )ج( عر�ض برنامج اليوم 
الثاين، والتاأكيد على اأنه ا�ضتمرار لليوم الأول.

مترينا اجلل�سة العامة10/00-9/15
يكون هذان التمرينان مبثابة تنفي�ض خفيف  )واإن 
كان بق�ضد جاد( لتمكني امل�ضاركني من النظر يف 
مان  م�ضائل جادة يف جو لطيف. والتمرينان م�ضمَّ

لتذكري امل�ضاركني بتوخي احلذر من الإفراط يف 
الثقة.

التمرين الأول: ما مدى كون املحتمل  حمتماًل 
ا؟ حقًّ

يدعو هذا التمرين املتدربني اإىل حتديد ن�ضبة 
مئوية ل�ضل�ضلة من الكلمات التي يكرث ال�ضهود 

)مبن فيهم اخلرباء( واملحامون والق�ضاة 
ا�ضتخدامها يف اإجراءات املحكمة. ويعطى كل 
متدرب القائمة املكونة من 20 كلمة اأو عبارة، 

وُيطلب اإليه ب�ضرعة منح ن�ضبة مئوية لكل منها، 
على �ضبيل املثال، قد ُتعطى كلمة "بالتاأكيد" ن�ضبة 
100 يف املائة، وعبارة "يف املح�ضلة" ن�ضبة 51 يف 
ا. وت�ضاعد املو�ضيقى ال�ضاخبة يف  املائة، وهلم جرًّ
اخللفية على زيادة الإثارة يف القاعة. وبعد مرور 

دقيقة واحدة، يتوقف املتدربون عن الكتابة. ثم 
ي�ضتخدم املدرب لوحا ورقيا قلبا لي�ضجل اأعلى 

واأدنى ن�ضبة مئوية و�ضعها اأع�ضاء املجموعة اأمام 
كل كلمة اأو عبارة.

العمل يف اجلل�سة العامة
فيما يخ�ض التمرين الأول، يو�ضى با�ضتخدام لوح 

ورقي قلب وبع�ض املو�ضيقى احلما�ضية. وينبغي 
للمدرب اأي�ضًا اإعداد قائمة من نحو 20 كلمة/

عبارة، ت�ضكل الكلمات التالية اأمثلة اإر�ضادية على 
الكلمات التي قد ُت�ضتخدم منها لو�ضف "اخلطر" 

)متو�ضط، حمتمل، �ضاحق، ب�ضيط، ممكن، م�ضتبعد 
للغاية، اأكيد، مرتقب، م�ضتبعد، مرجح، حتمي، 

ا، ممكن اإىل حد ما، يف املح�ضلة  وا�ضح، مرجح جدًّ
نعم، غري اأكيد، �ضديد، جائز، م�ضتحيل، دون اأدنى 

�ضك(. والهدف من هذه اجلل�ضة هو اإتاحة الفر�ضة 
للق�ضاة ليختربوا باأنف�ضهم التحيزات دون ال�ضعورية 

التي قد تكون لديهم عند تقييم الأدلة، والتي مل 
يكونوا مدركني لها من قبل. 
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وعادة ما تنطوي النتائج على �ضدمة كبرية حيث 
تزيد التفاوتات على 50 يف املائة بالن�ضبة للعديد 

من الكلمات. وينبغي اأن تعقب هذا التدريب 
مناق�ضة توعوية وجيزة ب�ضاأن ا�ضتنتاجات اجلل�ضة.

التمرين الثاين: لعبة كرة ال�سلة
يت�ضمن هذا التمرين م�ضاهدة املتدربني �ضريط 

فيديو ق�ضري علـى موقـع يوتيـوب يتناوب فيه 
عدد من الطلب على مترير كرة ال�ضلة بينهم 

يف م�ضاحة �ضيقة. ويطرح الفيديو على املتدربني 
�ضوؤاًل واحدًا ينبغي لهم الرد عليه فور انتهاء 

 عر�ض الفيديو. ثم يطرح الفيديو �ضوؤاًل
ثانيًا مفاجئًا.

فيما يخ�ض التمرين الثاين، يجب اأن يتوافر يف 
القاعة حا�ضوب مكتبي/حممول وجهاز عر�ض 

و�ضا�ضة، مع اإمكانية التو�ضيل بالإنرتنت. ويف اإطار 
التمرين الثاين، ُيعر�ض هذا الفيديو الق�ضري على 

املتدربني. ُيرجى اتباع التعليمات الواردة يف الو�ضلة 
التالية:

 www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY ›

ويرمي التمرينان اإىل ت�ضجيع املتدربني على توخي 
احلذر ب�ضاأن الإفراط يف الثقة باأنف�ضهم كق�ضاة. 

درا�سة احلالة �سمن العمل اجلماعي ب�ساأن 11/00-10/00
امل�ساواة والخت�سا�ض واحلر�ض

تناَق�ض يف هذه اجلل�ضة درا�ضة حالة واحدة فقط، 
اإذ اإنها تثري م�ضائل متعددة فيما يتعلق بالقيمتني، 

كما اأنها تتطلب اأن تناق�ض املجموعة كيفية 
التعامل مع التوترات فيما بني �ضغار الق�ضاة 

داخل املحكمة.
ول توجد حاجة لإجراء مناق�ضة عامة بعد هذه 
رون القيام  اجلل�ضة، ولكن قد يودُّ املدرب/املي�ضِّ

بذلك على نحو مقت�ضب اإذا اقت�ضت دينامية 
املجموعة وم�ضتوى امل�ضاركة ذلك. ويت�ضمن املرفق 

رين ب�ضاأن امل�ضائل  الثالث بع�ض الإر�ضادات للمي�ضِّ
التي ميكن مناق�ضتها يف هذه اجلل�ضة. 

العمل يف جمموعات �سغرية
لع  على غرار درا�ضات احلالة ال�ضابقة، ميكن الطِّ

على هذه الدرا�ضة الإفرادية )املتعلقة بالقا�ضي 
املبجل( يف بطاقات منف�ضلة ويف املرفق 

ا�ضرتاحة لتناول ال�ضاي/القهوة٣0-11/00/11

دورة التدريب وجهًا لوجه
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عمل جماعي لتحديد "املجالت الرئي�سية" ٣0/12/15-11
الثالثة للن�ساط الق�سائي التي يكون الق�ساة 

اأكرث عر�سة لالنتقاد ب�ساأنها يف كل ولية 
ق�سائية

يعر�ض مقرر كل جمموعة هذه الأفكار على 
اجلل�ضة العامة.

العمل يف جمموعات �سغرية
ينبغي توافر لوح اأو اأكرث من الألواح القلبة. 

اأف�ضل طريقة لتنفيذ هذه اجلل�ضة هي ا�ضتخدام 
طريقة تطارح الأفكار. فُيطلب اإىل امل�ضاركني طرح 
اأفكار اأو حلول للم�ضاكل التي تنطوي على حتديات، 

وتتوا�ضل م�ضاركتهم الن�ضطة طوال اجلل�ضة. ويعرب 
امل�ضاركون عن الأفكار كيفما ترتاءى لهم. ويدون 

ر جميع الأفكار على لوح ورقي قلب، دون  املي�ضِّ
انتقادها. ول ياأتي التحليل اأو الت�ضنيف اللحقان 
للأفكار، ومن ثم مناق�ضة مدى ملءمتها، اإلَّ بعد 

النتهاء من تدوين جميع الردود. وبحلول نهاية 
اجلل�ضة، يجب اأن تكون املجموعة قد اتفقت على 
"املجالت الرئي�ضية" الثلثة اخلا�ضة بها، وُيعنيَّ 

ل اأن يتطوع للقيام  مقرر من داخل املجموعة )اأو ُيف�ضَّ
بذلك يف بداية اجلل�ضة( لعر�ض التعليقات على 

اجلل�ضة العامة التي تعقب هذه اجلل�ضة مبا�ضرة.

تقدمي تعليقات يف اجلل�سة العامة ب�ساأن "نقد 00-12/15/1٣
املبادئ"

العمل يف اجلل�سة العامة
ينبغي توافر لوح اأو اأكرث من الألواح الورقية 

القلبة. 
ينبغي اإدارة هذه اجلل�ضة بعناية لتنقيح الأفكار 

الرئي�ضية. وهي ل حتتاج اإىل الكثري من الإعداد، اإذ 
تاأتي جميع الأفكار من املجموعات ال�ضغرية، وقد 
ت�ضتجد بع�ض املفاجاآت. واملهم هو حتديد الأفكار 

الكربى على الألواح القلبة )اأو ال�ضبُّورات البي�ضاء(. 
وي�ضتف�ضر املدرب الرئي�ضي من كل جمموعة عن 

رين اإىل  اأفكارها الثلث الرئي�ضية، ثم يدعو املي�ضِّ
تدوينها على �ضل�ضلة من الألواح القلبة بواقع فكرتني 

تقريبًا على كل لوح. ويف كل مرة تتكرر فيها تلوة 
ر علمة اإىل تلك الفكرة على  فكرة، ي�ضيف املي�ضِّ

اللوح القلب. وتتيح هذه العملية تدوين �ضت اأفكار 
على الأرجح با�ضتخدام عدد حمدود فقط من الألواح 

القلبة. وبذلك �ضتربز فكرة اأو اثنتان باعتبارهما 
حا�ضلتني على "اأعلى العلمات" مع تزايد العلمات 

املو�ضوعة اإىل جوارهما اأ�ضرع من باقي الأفكار.
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ومن �ضاأن ذلك اإ�ضافة املزيد من الإثارة اإىل 
اجلل�ضة، وُيفرت�ض اأي�ضًا اأن يعزز الإح�ضا�ض 

بالت�ضامن فيما بني اأع�ضاء املجموعة اإذا كان هناك 
اتفاق عام ب�ضاأن "املوا�ضيع الرئي�ضية". 

ويجوز اأن تنتهي اجلل�ضة مبناق�ضة موجزة ب�ضاأن "ما 
ميكن عمله ب�ضاأن النتائج املتو�ضل اإليها".

يعقب هذه اجلل�ضة ا�ضرتاحة للغداء.00/14/00-1٣

 15/00-14/00

)اأو لفرتة 
اأطول، اإذا �سمح 

الوقت(.

امل�سائل الإقليمية واملحلية
رهنًا بالوقت املتاح، ينبغي لكل دورة اأن ت�ضعى 
لتخ�ضي�ض وقت لل�ضماح للمتدربني مبناق�ضة 

امل�ضائل وامل�ضاكل املتعلقة بال�ضلوك والأخلقيات يف 
ولياتهم الق�ضائية. وينبغي اأن تتاح للمتدربني على 

وجه اخل�ضو�ض الفر�ضة ملناق�ضة اأوجه التداخل 
و/اأو التوتر القائمة بني مبادئ بانغالور ومدونات 
الأخلق وال�ضلوك املوجودة لديهم )اإن ُوجدت(.

العمل يف جمموعات �سغرية مع تقدمي تعليقات يف 
اجلل�سة العامة

هناك عدد من الطرائق التي ميكن بها تنظيم هذه 
ذ هذه اجلل�ضة، التي يراأ�ضها  ذ اأن تنفَّ اجلل�ضة. ويحبَّ
املدرب الرئي�ضي، يف �ضيغة جمموعات �ضغرية، على 

ي التعليقات  اأن ُتعقد جل�ضة عامة خمت�ضرة لتلقِّ
لتجميع اأي موا�ضيع م�ضرتكة. وتكلَّل هذه اجلل�ضة 

ق ما يلي: بالنجاح لدى حتقُّ
)اأ(  قيام املدرب الرئي�ضي، قبل احلدث التدريبي، 
ببع�ض التحليلت الأولية لأي مدونات لقواعد 

ال�ضلوك والأخلقيات القائمة يف الولية 
الق�ضائية املعنية )ينبغي اأي�ضًا اإدراج اليمني 

الق�ضائية التي يوؤديها الق�ضاة يف تلك الولية 
الق�ضائية يف هذا التحليل. ويت�ضمن املرفق 
الرابع عددًا من الأمثلة على هذه اليمني.(
ر موجزًا  )ب(  يقدم املدرب الرئي�ضي لكل مي�ضِّ

بالنقاط الرئي�ضية لأي م�ضائل قد تنطوي على 
ت�ضارب، مما �ضي�ضاعد على توجيه املناق�ضات. 

ويجوز لفريق التدريب، من خلل جل�ضة تعقد بعد 
الدورة ل�ضتخل�ض املعلومات )وهو مترين من 

امل�ضتح�ضن دائمًا تنفيذه(، النظر يف خماطبة رئي�ض 
)روؤ�ضاء( الق�ضاة يف الولية )الوليات( الق�ضائية 

املعنية ل�ضرتعاء انتباههم لأي ت�ضارب فعلي اأو 
حمتمل ك�ضفت عنه هذه اجلل�ضة.

وميكن للمدربني الرئي�ضيني، بغر�ض توجيه هذه 
اجلل�ضة، اأن ي�ضريوا اإىل قائمة بامل�ضائل الرئي�ضية 

الع�ضر التي تناولها الفريق املعني بن زاهة الق�ضاء يف 
اجتماعه املنعقد يف لو�ضاكا يف عام 2010.

دورة التدريب وجهًا لوجه
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تقييم الدورة 

هناك �ضلة وثيقة قائمة بني تقييم الحتياجات التدريبية وتقييم فعالية اأن�ضطة التدريب اللحقة. وب�ضفة عامة، 
ي�ضري تقييم الن�ضاط التدريب ي اإىل مقدار النجاح يف تلبية الحتياجات التدريبية. ويف الوقت نف�ضه، ي�ضاعد تقييم 
الرئي�ضية  العنا�ضر  الفئتان  اأو الإ�ضافية. ومتثل  التدريبية اجلديدة  التدريبية على حتديد الحتياجات  الأن�ضطة 

لدورة تقييم الحتياجات والتخطيط لتلبيتها وتنفيذ ذلك وتقييمه. 

دونالد  و�ضعه  الذي  التدريب  تقييم  منوذج  اأ�ضهرها  من  التدريب،  اأن�ضطة  اأثر  لقيا�ض  مناذج  عدة  وهناك 
كريكباتريك.)3( وهو يق�ضم تقييم التدريب اإىل اأربعة م�ضتويات متدرجة:

راأيهم   - التدريب ي  املتدربني جتاه احلدث  فعل  رد  امل�ضتوى  هذا  يقي�ض  الفعل.  رد   :1 امل�ستوى 
و�ضعورهم ب�ضاأن التدريب وحمتواه وما ي�ضمله من موا�ضيع. ومن املظاهر ال�ضائعة لهذا امل�ضتوى 
اأو  ال�ضتق�ضائية  والدرا�ضات  ال�ضفوية  الفعل  وردود  التعليق  ا�ضتمارات  ا�ضتخدام  التقييم  من 
وي�ضتحق  ناجحًا  التدريب  كان  اإذا  عما  املتدربني  �ضوؤال  ويجوز  للتدريب.  اللحقة  ال�ضتبيانات 
ا�ضتح�ضنوا مكان عقد  اإذا  وما  التدريب،  وال�ضعف يف  القوة  نقاط  ما ق�ضوه فيه من وقت، وعن 
والتفكري  فيها  التمعن  ينبغي  املعلومات،  تقدميه. ومبجرد احل�ضول على هذه  واأ�ضلوب  التدريب 
يف التغيريات التي ميكن اإدخالها على الدورة التالية. ويت�ضمن املرفق ال�ضاد�ض ا�ضتبيانًا مقرتحًا 

ب�ضاأن ر�ضا امل�ضاركني عن الدورة.

امل�ستوى 2: التعلم. يقا�ض هنا ما تعلمه املتدربون ومدى تزايد معارفهم و/اأو قدراتهم نتيجة 
ن املعارف  للتدريب. ولقيا�ض التعلم، يجب البدء بتحديد ما يراد تقييمه، على �ضبيل املثال، حت�ضُّ
واملهارات والثقة والجتاهات وغري ذلك لدى املتدربني. ومن املمكن اأن يكون من املفيد اأي�ضًا قيا�ض 
هذه املجالت قبل التدريب وبعده. وينبغي، اإذا اأمكن، و�ضع اختبارات �ضابقة للتدريب ولحقة له 
لها ما بني 15 و20  �ض  الأ�ضئلة ويخ�ضَّ الهوية( تت�ضمن نف�ض  اأن تكون يف �ضيغة مغفلة  )يف�ضل 
دقيقة يف بداية التدريب ونهايته. ويت�ضمن املرفق ال�ضاد�ض ب�ضعة اأمثلة لأ�ضئلة �ضبق ا�ضتخدامها 
رات واجلرمية. وت�ضاعد هذه الختبارات على فهم ما  يف ا�ضتبيان تدريب ي للمكتب املعني باملخدِّ

يتعلمه املتدربون وما ل يتعلمونه، وعلى حت�ضني التدريب يف امل�ضتقبل. 

 Four-Level Training Evaluation( منوذج تقييم التدريب على اأربعة م�ضتويات )Donald Kirkpatrick( ن�ضر دونالد كريكباتريك)3(

ث النموذج يف عام 1975، ومرة  Model( للمرة الأوىل يف عام 1959 بالوليات املتحدة، يف Training and Development Journal. ثم ُحدِّ
.Evaluating Training Programs اأخرى يف عام 1994 عندما ن�ضر كتابه الأ�ضهر
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املتدربني  �ضلوك  يف  التغيري  مقدار  امل�ضتوى  هذا  عند  يقيَّم  ال�سلوك.   :٣ امل�ستوى 
بف�ضل التدريب، اإ�ضافًة اإىل كيفية تطبيقهم للمعلومات عند عودتهم اإىل العمل. ومن 
املمكن اأن ي�ضعب قيا�ض ال�ضلوك على نحو فعال، فهو ن�ضاط طويل الأجل ُيفرت�ض اأن 
ُي�ضطَلع به بعد اأ�ضابيع اأو اأ�ضهر من التدريب الأويل. ومن اأف�ضل �ضبل قيا�ض ال�ضلوك 
طرح  يف  النظر  وميكن  الوقت.  مرور  مع  مقابلت  واإجراء  مب�ضاهدات  ال�ضطلع 
اأيًّا مما تعلموه مو�ضع ال�ضتخدام العملي؟ هل  اأ�ضئلة من قبيل: هل و�ضع املتدربون 
املتدربون قادرون على التحدث اإىل الآخرين ب�ضاأن معارفهم اأو مهاراتهم اأو مواقفهم 
اجلديدة؟ هل يدرك املتدربون طروء اأي تغيري على �ضلوكهم؟ ويراعى اأن التغري يف 
ال�ضلوك ل يحدث اإل اإذا كانت الظروف موؤاتية. فعلى �ضبيل املثال، ميكن اأن يكون 
التعلم قد حدث بفعالية خلل الدورة التدريبية، ولكن اإذا مل تكن الثقافة التنظيمية 
ال�ضاملة مهياأة ل�ضتيعاب اأي تغريات لحقة يف ال�ضلوك )اأو اإذا مل يح�ضل املتدربون 

على دعم م�ضرفيهم ب�ضاأن التغري ال�ضلوكي(، فقد ل يتمكنون من تطبيق ما تعلموه. 

حُتلَّل عند هذا امل�ضتوى النتائج النهائية للتدريب واأثره على  امل�ستوى 4: النتائج. 
املوؤ�ض�ضة الق�ضائية باأكملها. ومن بني جميع امل�ضتويات، فاإن قيا�ض النتائج النهائية 
للتدريب يكون على الأرجح الأكرث تكلفة وا�ضتهلكًا للوقت. وتتمثل اأكرب التحديات يف 
حتديد املخرجات اأو املزايا اأو النتائج النهائية الأوثق ارتباطًا بالربنامج التدريبي، 
ولعلَّ  الطويل.  الأجل  يف  النواجت  تلك  لقيا�ض  الفعالة  الو�ضائل  ا�ضتحداث  ثم  ومن 
اأن  على  اأدلة  باأخرى  اأو  ب�ضورة  تلتم�ض  تقييم  عملية  ا�ضتحداث  ون  يودُّ املدربني 
التدريب وجهًا لوجه )اإىل جانب العمل ال�ضابق للدورة( قد اأدى، على �ضبيل املثال، 
اإىل زيادة الإنتاجية، اأو حت�ضني الروح املعنوية، اأو خف�ض عدد ال�ضكاوى الق�ضائية، 
اأو تعزيز الحرتام العام للجهاز الق�ضائي، اأو حت�ضني ال�ضلوك �ضواء بني الزملء اأو 

جتاه الأطراف الثالثة، وما اإىل ذلك. 

ويف عام 2018، ن�ضرت �ضبكة التدريب الق�ضائي الأوروبية دليًل �ضامًل يقدم م�ضاعدة قيِّمة جلميع 
املدربني الق�ضائيني ب�ضاأن تنظيم النُُّهج القائمة على اأف�ضل املمار�ضات جتاه تقييم التدريب الق�ضائي 

ا�ضتنادًا اإىل منوذج كريكباتريك.)4( 

)EJTN Judicial Training Methods Guidelines for Evaluation of Judicial Training Practices)4، متاح على 

. www.ejtn.eu/Templates/Public/Pages/NewsItem.aspx?id=4975 :املوقع ال�ضبكي التايل
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مراجع ملزيد من املطالعة

 .The Theory and Practice of Training (2009) R. Buckley and J. Capel (Kogan Paul) 

كتاب متخ�ض�ض لفائدة املهتمني بنظرية التدريب والتعلم.
 .How to Design a Training Course (2003) Peter Taylor (Bloomsbury Publishing)

كتاب يف الأ�ضا�ضيات لو�ضع برامج تدريب من نقطة ال�ضفر.
 .The Adult Learner (2005) M. Knowles, E. Holton and R. Swanson (Elsevier)

مقدمة اأخرى للنظرية والتطبيق يف جمال تعلم وتدريب الكبار.
 (Assessment for Effective Teaching (2004) G. Hanna, P. Dettmer (Toronto, Pearson

.Education, Inc. درا�ضة للنظرية والتطبيق يف جمال التقييم ت�ضتك�ضف العملية التي يجمع 

مبوجبها املدربون بيانات عن تدريبهم وما تعلَّمه امل�ضاركون فيه.
 Implementing the Four Levels: A Practical Guide to the Evaluation of Training

Programmes (2007) J. Kirkpatrick and D. Kirkpatrick (Barrett-Koehler Publica-

(tions Inc. دليل التقييم القاطع الذي و�ضعه اأ�ضهر خبريين يف هذا املو�ضوع.

مفيد  كتاب   .Facilitating Groups (2010) Jenny Rogers (Open University Press)

للمهتمني بدينامية املجموعات ومهارات التي�ضري ولي�ض التدري�ض. 
انظر   .Experiences in Groups (1961) W. R. Bion, (Tavistock Publications Ltd)

اأعله يف ق�ضم "اأ�ضاليب التعلم ودينامية املجموعات".
 "Stages of Small-Group Development Revisited" (1977), Bruce W. Tuckman and

Mary Ann C. Jensen, 1977, Group & Organization Studies, December 2(4), 419-

427. انظر اأعله يف ق�ضم "اأ�ضاليب التعلم ودينامية املجموعات".

EJTN Handbook on Judicial Training Methodology in Europe (2016). يوجز هذا 

اإىل  امل�ضورة  يقدم  كما  الق�ضائي.  التدريب  جمال  يف  الأوروبية  املمار�ضات  اأف�ضل  الدليل 
املدربني ب�ضاأن ت�ضميم وتنفيذ دورات تدريبية فعالة، مع جمموعة كبرية من طرائق التدريب.

.Judicial Oaths (2017) Clark-Piper, T. (2007)
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 Judicial Conduct and Ethics (5th Edition) Shaman J, Lubret S. and Alfini J. (The

(Michie Company, Virginia. ل ُيتوقع من الق�ضاة تنفيذ القانون فح�ضب، واإمنا جت�ضيده يف 

فاإنه  القرارات اجلديدة،  املوجود من  واخلليط  العامة  الرقابة  لزيادة  ونظرًا  اأي�ضًا.  �ضلوكهم 
حتى الق�ضاة الذين يتحلون باأف�ضل النوايا قد يجدون اأنف�ضهم يف حرية. وهذا الكتاب عبارة عن 

دليل موثوق وعملي م�ضمم مل�ضاعدة الق�ضاة على �ضمان اأن تكون اأن�ضطتهم الق�ضائية �ضائبة.
 .The Strange Alchemy of Life and Law (2009) Sachs. A. (Oxford University Press)

الآن  وهو  الد�ضتوريني،  الق�ضاة  اأبرز  لأحد  الق�ضائية  للفل�ضفة  روؤية فريدة  الكتاب  يقدم هذا 
متقاعد.

 The Judicial Process: Realism, Pragmatism, Practical Reasoning and Principles.

التوترات  الكتاب  هذا  ي�ضتك�ضف   .(2005) Thomas E. (Cambridge University Press)

القائمة بني ما يتوقعه املجتمع احلديث من نظمه الق�ضائية والدور احلا�ضم الذي قد توؤديه 
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 موؤمتر دويل ب�ضاأن ا�ضتقلل 
الق�ضاء يف بولندا يف عام 2016. وامل�ضاهمون عبارة عن جمموعة من الأكادمييني والق�ضاة 

الدوليني. 
 The Culture of Judicial Independence in a Civilized World (2016) Shetreet. S and

ها  اأعدَّ ودرا�ضات  اأوراقًا  الكتاب  هذا  يت�ضمن   .McCormack W. .(eds.). (Brill Nijhoff)

اأكادمييون وق�ضاة وممار�ضون من العديد من الوليات الق�ضائية عن ا�ضتقلل الق�ضاء.
اأجراه حا�ضل على  Thinking Fast and Slow (2011) Kahneman, D. (Penguin). حتليل 

جائزة نوبل للكيفية التي نختار بها ما نختاره واأ�ضباب ذلك، واملخاطر التي تنطوي عليها هذه 
العملية.

املرفق  يف  الكامل  الن�ض  )يرد   Training Methods (2018) Judicial College London

الق�ضائي  التدريب  موؤ�ض�ضات  اأكرث  واحدة من  ُتعترب  التي  الق�ضاة،  كلية  اأ�ضدرت  اخلام�ض(. 
يبني  حيث  الق�ضائيني  للمدربني  املتاحة  التدريب  طرائق  لطائفة  املفيد  املوجز  هذا  ابتكارًا، 

ما ميكن اأن يتحقق من خلل كل طريقة، ونقاط ال�ضعف املحتملة لكل منها.
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اأوًل-  م�سرد امل�سطلحات 

التفاقية: اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد.
الخت�سا�ض: امتلك القدرات اأو ال�ضفات املطلوبة اأو املنا�ضبة. 

الأخالقيات: نظام للمبادئ الأخلقية التي توجه ال�ضلوك. 
ال�ستقاللية: التحرر من نفوذ الآخرين اأو �ضيطرتهم اأو قرارهم. 

ت�سارب امل�سالح: الت�ضارب بني امل�ضالح اخلا�ضة للموظفني العموميني ومهامهم. وقد ين�ضاأ ت�ضارب 
اأو  اأو ا�ضتثمارات اأو موجودات اأو هدايا  امل�ضالح، على �ضبيل املثال، من اأن�ضطة خارجية اأو توظيف 

مزايا كبرية. 
التعلم املختلط: طريقة تعليمية جتمع بني التدريب عرب الإنرتنت والتدريب التقليدي وجهًا لوجه.

احلر�ض: بذل اجلهود احلري�ضة والدوؤوبة وامل�ضتمرة لتنفيذ مهمة.
احلياد: التعامل مع جميع اأطراف الن زاع باإن�ضاف وم�ضاواة ودون اإ�ضرار اأو حتيز.

الر�سوة: اأيِّ مزية غري م�ضتحقة يوَعد بها موظف عمومي اأو ُتعَر�ض عليه اأو مُتنح له، اأو يطلبها موظف 
عمومي اأو يقبلها، ب�ضكل مبا�ضر اأو غري مبا�ضر، �ضواء ل�ضالح املوظف نف�ضه اأو ل�ضالح �ضخ�ض اآخر 
اأو هيئة اأخرى، لكي يقوم ذلك املوظف بفعٍل ما اأو ميتنع عن القيام بفعل ما �ضمن نطاق ممار�ضته 

مهامه الر�ضمية.
�سيادة القانون: هو مبداأ للحكم يكون فيه جميع الأ�ضخا�ض واملوؤ�ض�ضات والكيانات، من كل القطاعني 
العام واخلا�ض، مبا يف ذلك الدولة ذاتها، م�ضوؤولني اأمام قوانني �ضادرة علنًا، وتطبَّق على اجلميع 
بالت�ضاوي وُيحتكم يف اإطارها اإىل ق�ضاء م�ضتقل، وتتفق مع القواعد واملعايري الدولية حلقوق الإن�ضان. 
اأمام  وامل�ضاواة  القانون  �ضيادة  مببادئ  اللتزام  لكفالة  تدابري  اتخاذ  كذلك  املبداأ  هذا  ويقت�ضي 
وامل�ضاركة يف  ال�ضلطات،  والف�ضل بني  القانون،  تطبيق  والعدل يف  القانون،  اأمام  وامل�ضاءلة  القانون 

ف، وال�ضفافية الإجرائية والقانونية. �ضنع القرار، واليقني القانوين، وجتنُّب التع�ضُّ
ال�سبكة العاملية لن زاهة الق�ساء: من�ضة خا�ضة بالق�ضاة ومن اأجلهم اأُطلقت يف ني�ضان/اأبريل 2018 
وتهدف اإىل تعزيز فر�ض التوا�ضل ال�ضخ�ضي وجهًا لوجه اأو عرب الإنرتنت لتبادل املعلومات واإ�ضداء 
الن�ضح وامل�ضورة فيما بني الأقران، وكذلك امل�ضاعدة على حتديد التحديات وامل�ضائل ذات الأولوية 

واإقامة الروابط بني املبادرات املحلية والإقليمية القائمة مل�ضاعفة نتائجها. 
www.unodc.org/ji ›
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ال�سفافية: تبادل املعلومات والعمل ب�ضورة منفتحة. والت�ضرف ب�ضكل وا�ضح ومتوقع ومنطقي. 

القيم: اأمر يرى فرد اأو جمتمع اأن له قيمة جتعله ي�ضتحق ال�ضعي لبلوغه اأو الت�ضجيع عليه اأو حمايته. 

ا لل�ضلوك اأو الآداب العامة.  اللياقة: المتثال للمعايري املقبولة تقليديًّ

مدونة الأخالقيات: عادًة ما تكون عبارة عن معايري تطلُّعية م�ضتقرة ومتفق عليها حل�ضن ال�ضلوك 
نات  املدوَّ بني  الفارق  يكون  ل  كثري من احلالت،  ويف  ما.  مهنة  اإطار  املراد حتقيقها يف  والأهداف 

نات التاأديبية قطعي الو�ضوح. التطلُّعية واملدوَّ
ف و�ضليم قد توؤدي،  مدونة قواعد ال�سلوك: قائمة قواعد ب�ضاأن اأداء املهام على وجه �ضحيح وم�ضرِّ
نات  املدوَّ بني  الفارق  يكون  ل  احلالت،  من  الكثري  ويف  تاأديبية.  اإجراءات  اتخاذ  اإىل  انُتهكت،  اإذا 

نات التاأديبية قطعي الو�ضوح.  التطلُّعية واملدوَّ
امل�ساواة: الت�ضاوي يف املركز واحلقوق والفر�ض. 

املع�سالت الأخالقية: احلالت التي يتطلب البت فيها قرارًا اأخلقيًّا.

رات واجلرمية. املكتب: مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ

الن زاهة: الت�ضاق بني املعتقدات والقرارات والت�ضرفات، وموا�ضلة التم�ضك بالقيم واملبادئ. 

ن امل�ضتخدمني من  و�سائل التوا�سل الجتماعي: مواقع �ضبكية وتطبيقات قائمة على التكنولوجيا متكِّ
اإنتاج وتبادل املحتوى اأو امل�ضاركة يف ال�ضبكات الجتماعية.
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 ثانياً-  م�سورة ب�ساأن تقدمي عر�ض اإي�ساحي 
وحمتوى اإر�سادي للعر�ض ال�ستهاليل

اأوروبا  يف  الق�ضائي  التدريب  منهجية  ب�ضاأن  الأوروبية  الق�ضائي  التدريب  �ضبكة  دليل   يقدم 
)EJTN Handbook on Judicial Training Methodology in Europe, 2016( م�ضورة مفيدة ب�ضاأن 

اإعداد وتنفيذ عر�ض اإي�ضاحي على النحو التايل: 

امل�ضتخدمة  التدريب  اثنتني من طرائق  بالعمل اجلماعي  املقرتنة  الإي�ضاحية  العرو�ض  متثل 
ر اكت�ضاب معارف جديدة. وبالنظر اإىل اأن امل�ضاركة عامل مهم  يف التعليم الق�ضائي التي تي�ضِّ
اأو الفردية بعد تقدمي  باإتاحة وقت كاف للمناق�ضات اجلماعية  ل�ضمان جناح التعلم، يو�ضى 
حتول  خطر  لتجنب  وكذلك  اللب�ض،  اأو  اليقني  عدم  جوانب  لإزالة  �ضواء  مبا�ضرة،  العرو�ض 

العملية اإىل تدري�ض "تلقيني بحت".

متى ُت�ضتخدم العرو�ض الإي�ضاحية؟ ميكن ا�ضتخدام العرو�ض الإي�ضاحية يف مواقف خمتلفة 
وللقيام مبهام متنوعة، منها:

 عر�ض اإ�ضهامات من ممار�ض بارز لت�ضليط ال�ضوء على م�ضائل عملية. 
التخ�ض�ضات  متعدد  اأو  مقارن  نهج  لتقدمي  املجموعة  اأع�ضاء  من  اإ�ضهامات    عر�ض 

للمو�ضوع قيد املناق�ضة.
مما  مهام،  من  اإليها  اأُ�ضند  ما  ب�ضاأن  املجموعات  من  ق�ضرية  اإي�ضاحية  عرو�ض    تقدمي 

ي�ضمح با�ضتبانة النُُّهج املت�ضاربة اأو اجلديدة فيما يتعلق مبو�ضوع ما.

ول ينح�ضر نطاق العرو�ض الإي�ضاحية يف املحتوى فح�ضب، اإذ اإنها اأي�ضًا مبثابة منرب للمناق�ضة 
وتبادل الآراء ب�ضاأن املوا�ضيع اجلديدة التي حتتاج اإىل مدخلت تت�ضمن عر�ضًا للمعلومات.

وتتمثل التحديات الرئي�ضية فيما يلي: 

  فرتة انتباه املتدربني ترتاوح ما بني 20 و30 دقيقة.
  قد يوؤثر الختلف يف اأ�ضاليب تعلُّم احلا�ضرين على نقل املعلومات.

  تتطلب اإقامة علقة جيدة مع احلا�ضرين ا�ضتخدام لغة حديث ولغة ج�ضد ملئمتني. 
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  هيكل العر�ض. 
  توافق ت�ضميم املواد الب�ضرية و�ضرائح PowerPoint مع معايري ملئمة.

مرحلة الإعداد: ن�سائح للمدرب
ينبغي للعر�ض الإي�ضاحي، مهما ق�ضرت مدته، اأن يكون عمومي املنحى. ومن املهم اأن يبداأ 
د تركيبة  العمل بفهم ما يثري اهتمام احلا�ضرين و/اأو ما يتوقعونه من مقدم العر�ض. وحتدِّ

احلا�ضرين مدى الطابع الر�ضمي الذي ينبغي اأن يت�ضم به العر�ض الإي�ضاحي.

وينبغي العمل على اأن يت�ضم هيكل العر�ض بالو�ضوح واملنطقية. وينبغي اأن يت�ضمن ما يلي:

  مقدمة: يف املقدمة، ينبغي اإعلم احلا�ضرين مبحور احلديث، ورمبا طرح �ضوؤال ُيعتزم 
الرد عليه. 

  اجلزء الرئي�سي: يف اجلزء الرئي�ضي، ينبغي التو�ضع يف مناق�ضة املو�ضوع وتق�ضيم املناق�ضة 
اإىل عدد من املوا�ضيع الفرعية املرتبة ترتيبًا منطقيًّا. 

جمرد  قدم  ما  كان  فاإذا  حتقيقه.  يتوخى  ما  على  اخلامتة  يف  يقدم  ما  يعتمد    خامتة: 
و�ضف، ميكن الكتفاء مبوجز للنقاط الرئي�ضية. اأما اإذا كان يتوخى تربير ا�ضتح�ضان اأمر 
ال�ضوؤال  اأو الإجابة عن  الرئي�ضية،  التاأكيد على احلجة  اإعادة  ما، فقد يكون من امللئم 

الذي ُطرح يف البداية. وينبغي تو�ضيح هيكل العر�ض للمتدربني.

ويكفل اختيار الكلمات واأ�ضلوب اخلطاب نقل الر�ضالة. فقد يود مقدم العر�ض اأن يقول، على �ضبيل 
املثال، "النقطة الأوىل التي اأود طرحها هي [...]"، اأو "يف هذا اجلزء �ضوف اأحتدث عن [...]"، 
اأو "ويف اخلتام، [...]". وباملثل، ت�ضاعد اأ�ضياء من قبيل التوقف بني كل نقطة واأخرى، اأو القيام 
باإمياءات مثل رفع اإ�ضبع واحد لبيان النقطة الأوىل، واإ�ضبعني للنقطة الثانية، وهكذا، على تاأكيد 

الروابط املهمة.

ومن الأهمية مبكان اللتزام بالوقت لأن اآخرين قد يكونون معتمدين على انتهاء العر�ض يف 
اأق�ضر من  العر�ض بحيث يكون  م  اأن ي�ضمَّ الواقع، ينبغي  وقت حمدد، ل قبله ول بعده. ويف 
ا اأن يت�ضمن يوم العر�ض الفعلي بع�ض الإ�ضهاب  الوقت املخ�ض�ض بقليل، لأن من املحتمل جدًّ

اأو الرجتال.
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مرحلة التقدمي: ن�سائح للمدرب
يجب النظر يف طريقة التقدمي التي ُيعتزم ا�ضتخدامها: ما هو نوع التحفيز املتوقع ا�ضتخدامه؟ 
ما هي الو�ضائل الب�ضرية التي �ضتكون مفيدة؟ هل �ضيجل�ض مقدم العر�ض اأم �ضيقف؟ ما اأنواع 

الإمياءات التي ينبغي ا�ضتخدامها؟
ينبغي النظر يف �ضرعة احلديث وارتفاع ال�ضوت وطريقة النطق ونربة ال�ضوت.

املحدد.  بالوقت  اللتزام  �ضمان  على  للحديث  املنا�ضبة  ال�ضرعة  حتديد  اأهمية  تقت�ضر  ول 
ببطء،  واإذا حتدث  املتابعة؛  من  يتمكن احلا�ضرون  لن  ب�ضرعة مفرطة،  املقدم  فاإذا حتدث 
فمن املرجح اأن ي�ضعروا بامللل. ومع ذلك، فاإن ال�ضرعة املنا�ضبة للحديث تختلف رهنًا باأمور 
منها، على �ضبيل املثال، ما اإذا كان ُيتوقع اأن يدون امل�ضتمعون ملحظات، وما اإذا كانت اللغة 

امل�ضتخدمة هي لغتهم الأ�ضلية، ومدى معرفتهم بامل�ضائل قيد املناق�ضة اأو مدى تعقدها.
م فيها العر�ض ومدى جودة ال�ضوتيات بها؛  ويعتمد ارتفاع ال�ضوت على حجم القاعة التي يقدَّ
فاإذا  العر�ض.  مقدم  �ضماع �ضوت  ي�ضتطيعون  كانوا  اإذا  ا  عمَّ �ضوؤال احلا�ضرين  دائمًا  ويجدر 
كانوا ل ي�ضتطيعون �ضماعه دون �ضراخ، ينبغي طلب ا�ضتخدام امليكروفون، واإل ف�ضيبدو �ضوت 

مقدم العر�ض مرَهقًا.
تت�ضمن  كانت  اإذا  �ضيما  )ل  العرو�ض  تقدمي  فعند  ال�ضوت.  نربة  اإىل  اأي�ضًا  النتباه  ويجب 
قراءة ن�ض(، يبدو ال�ضوت يف كثري من الأحيان اأكرث رتابة )ومن ثم اأكرث ملًل( من احلديث 
املتجاَذب يوميًّا. وللحفاظ على تركيز احلا�ضرين، من ال�ضروري اأن يكون ال�ضوت اأكرث حيوية 

واأن ُي�ضتخدم التنوع ال�ضوتي اأكرث مما هو معتاد يف طريقة احلديث العادية.

قائمة مرجعية مبهارات املقدم اجليد للعرو�ض الإي�ساحية
  هل ميكن �ضماع �ضوت مقدم العر�ض يف اآخر القاعة؟

  هل ا�ضُتخدم التوا�ضل بالأعني على نحو متوا�ضل بغر�ض اإ�ضراك احلا�ضرين؟
  هل ا�ضُتخدمت الو�ضائل ال�ضمعية الب�ضرية على نحو ملئم؟ 

  هل كان اأي ن�ض مكتوب على �ضبورات �ضوداء اأو بي�ضاء، اأو مقدم خلل عرو�ض الفيديو، 
مرئيًّا من جميع اأنحاء القاعة؟ 

  هل ا�ضتخدم املدرب اأي اأوراق مطبوعة موزعة بطريقة ملئمة؟ 
وينبغي الإعداد ل�ضتخدام ال�ضوت وحركة العينني والتكنولوجيا واملواد التدريبية م�ضبقًا، بل 

والتدرب على ذلك.
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حمتوى اإر�سادي للعر�ض ال�ستهاليل

�ضوف يرغب كل مدرب رئي�ضي يف اإ�ضفاء طابعه اخلا�ض واإبراز �ضلطته على هذا العر�ض الإي�ضاحي 
)وهو العر�ض الر�ضمي الوحيد يف الدورة باأكملها(. ومع ذلك، ُيقرتح اأن ي�ضمل العر�ض الإي�ضاحي 

عمومًا امل�ضائل التالية:

  موجز لل�ضكوك الدولية ذات ال�ضلة ال�ضابقة ملبادئ بانغالور 
  حالة مبادئ بانغالور

  موجز للمبادئ
  دور التعليق

  اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد
  بيان الفريق املعني بن زاهة الق�ضاء 2010 )"بيان لو�ضاكا"(

  املدونات الإقليمية والوطنية
  اليمني الق�ضائية

  �ضمات خا�ضة للنظر فيها
  التطور امل�ضتقبلي للمبادئ

  اإعلن الدوحة لعام 2015: تر�ضيخ ثقافة احرتام القانون
  ال�ضبكة العاملية لن زاهة الق�ضاء

ال�سكوك الدولية ذات ال�سلة ال�سابقة ملبادئ بانغالور
ينبغي تقدمي معلومات اأ�ضا�ضية موجزة عن الإعلن العاملي حلقوق الإن�ضان، والعهد الدويل اخلا�ض 
الق�ضائية،  ال�ضلطة  ا�ضتقلل  ب�ضاأن  الأ�ضا�ضية  املتحدة  الأمم  ومبادئ  وال�ضيا�ضية،  املدنية  باحلقوق 
واإجراءات التنفيذ الفعال للمبادئ الأ�ضا�ضية ب�ضاأن ا�ضتقلل ال�ضلطة الق�ضائية. ويف حني ل ُي�ضرتط 
عر�ض هذه ال�ضكوك ب�ضورة مف�ضلة، يتعني اأن يعي امل�ضاركون اأن عددًا من �ضكوك القانون الدويل 
الرئي�ضية يت�ضمن بالفعل على الأقل بع�ض عنا�ضر مبادئ بانغالور، واأن املبادئ لي�ضت اأول �ضك من 

�ضكوك الأمم املتحدة يركز على م�ضاألة نزاهة الق�ضاء. 
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معلومات اأ�سا�سية عن مبادئ بانغالور
يراأ�ضون  جميعًا  كانوا  ق�ضاة  من  كفريق   2000 عام  يف  الق�ضاء  بن زاهة  املعني  الفريق  تاأ�ض�ض 
اأو  الإقليمي  ال�ضعيد  على  اأو  بلدانهم  يف  كبار  ق�ضاة  اأو  الق�ضائي،  اجلهاز  ال�ضابق(  يف  راأ�ضوا  )اأو 
 الدويل. )للطلع على مزيد من املعلومات عن الفريق، يرجى الرجوع اإىل املوقع ال�ضبكي التايل:
 /www.judicialintegritygroup.org(. ويجمع هوؤلء قيما ومعتقدات م�ضرتكة ب�ضاأن نزاهة ال�ضلطة 
ب�ضبل  دائرته  وتو�ضيع  العدل  اإقامة  يخ�ض  فيما  النوعية  حت�ضني  على  العزم  جانب  اإىل  الق�ضائية، 

ملئمة. وفيما يلي اأهداف الفريق: 

  �ضياغة مفهوم امل�ضاءلة الق�ضائية وتطويره؛
  و�ضع اآليات ميكن للجهاز الق�ضائي ا�ضتخدامها يف تعزيز نزاهة النظام الق�ضائي؛

باجلوانب  تتعلق  التي  القت�ضاء،  ح�ضب  وال�ضكوك،  التوجيهية  واملبادئ  املعايري  وتعزيز    و�ضع 
احليوية للنظام الق�ضائي؛

النظم  يف  الف�ضاد  على  الق�ضاء  يف  فعاليتها  تثبت  التي  الق�ضائي  الإ�ضلح  تدابري    ا�ضتبانة 
الق�ضائية وتوفر املزيد من ال�ضبل الأ�ضرع والأقل تكلفة للو�ضول اإىل العدالة، وامل�ضاعدة يف تنفيذ 

تلك التدابري.

فيه،  امل�ضوؤولني  كبار  وبخا�ضة  الق�ضائي،  اجلهاز  على  تقع  )اأ(  يلي:  ما  على  كذلك  الفريق  واتفق 
م�ضوؤولية ال�ضطلع بدور قيادي يف و�ضع املجموعة القطعية من املبادئ الأ�ضا�ضية لقواعد ال�ضلوك 
والأخلقيات التي ترتكز عليها ممار�ضة الوظائف الق�ضائية؛ )ب( ينبغي اأن تكون هذه املبادئ عاملية 

التطبيق بحيث ل تخ�ضع لأي تباين اإقليمي.

حالة مبادئ بانغالور
الق�ضاة  لتزويد  ي�ضًا  خ�ضِّ ة  ُمَعدَّ وهي  للق�ضاة،  الأخلقي  بال�ضلوك  خا�ضة  معايرَي  املبادئ  تر�ضي 
بالإر�ضادات وتهيئة اإطار عمل لل�ضلطة الق�ضائية لتنظيم �ضلوك اجلهاز الق�ضائي. وهي ت�ضكل جزءًا 
من معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ومن ثم فهي تقدم 
على  للإنفاذ  قابلة  لل�ضلوك  معايري  ولي�ض  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  الق�ضائية  للأجهزة   اإر�ضادات 

نحو مبا�ضر. 

وقد اأقرَّ املجل�ض القت�ضادي والجتماعي للأمم املتحدة املبادئ يف عام 2006 )بعد اأن اأحاطت بها 
مفو�ضية حقوق الإن�ضان التابعة للأمم املتحدة علمًا يف عام 2003(.
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موجز املبادئ
)ال�ضتقللية،  رئي�ضية  قيم  �ضت  اإىل  ت�ضتند  رئي�ضية  مبادئ  و�ضتة  ديباجة  بانغالور من  مبادئ  تتاألف 
واحلياد، والن زاهة، واللياقة، وامل�ضاواة، والخت�ضا�ض واحلر�ض( واأحكام مف�ضلة ب�ضاأن التطبيق. ويف 
اأن معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية غري ملزمة، فقد  حني 
التي ينبغي بها هيكلة نظام  قدمت تلك املعايري والقواعد على مرِّ ال�ضنني روؤية جماعية عن الكيفية 
نة"، غري امللزمة، التي تت�ضم بها هذه املعايري  العدالة اجلنائية. وعلى الرغم من الطبيعة القانونية "الليِّ

مت اإ�ضهامًا بالغ الأهمية يف الرتويج لنظم عدالة جنائية اأكرث فعالية واإن�ضافًا.  والقواعد، فاإنها قدَّ

دور التعليق
رات واجلرمية تعليقًا م�ضتفي�ضًا على املبادئ يقدم مزيدًا من  يف عام 2007، ن�ضر املكتب املعني باملخدِّ
الإر�ضادات املف�ضلة ب�ضاأن تنفيذها. وكان الفريق املعني بن زاهة الق�ضاء هو الفريق الأ�ضا�ضي امل�ضوؤول 

عن و�ضع التعليق ون�ضره. و�ضت�ضري هذه الدورة ب�ضكل مف�ضل اإىل التعليق.

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد 
يتمثل �ضك دويل اآخر ي�ضتند اإىل املبادئ والتعليق يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد. وتن�ض 
املادة 11 من التفاقية، التي اعُتمدت يف عام 2003 ودخلت حيز النفاذ يف عام 2005، على ما يلي:

1- نظرا لأهمية ا�ضتقللية الق�ضاء وما له من دور حا�ضم يف مكافحة الف�ضاد، تتخذ 
كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأ�ضا�ضية لنظامها القانوين ودون م�ضا�ض با�ضتقللية 
الق�ضاء، تدابري لتدعيم الن زاهة ودرء فر�ض الف�ضاد بني اأع�ضاء اجلهاز الق�ضائي. 

ويجوز اأن ت�ضمل تلك التدابري قواعد ب�ضاأن �ضلوك اأع�ضاء اجلهاز الق�ضائي.

بيان الفريق املعني بن زاهة الق�ساء لعام 2010 )"بيان لو�ساكا"()5(
اأع�ضاء  يتلقى  باأن  منا�ضدة  ت�ضمن  ا  مهمًّ بيانًا  الق�ضاء  بن زاهة  املعني  الفريق  ن�ضر   ،2010 عام  يف 
اجلهاز الق�ضائي، اأيًّا كان موقعهم يف العامل، تدريبًا كافيًا ب�ضاأن م�ضمون مبادئ بانغالور واأهميتها. 

 Judicial Integrity – What Has Been Achieved? The Judicial Integrity Group, Sixth Meeting, Lusaka,
)5(  

www.michaelkirby.com.au/images/ :متاح على املوقع ال�ضبكي التايل .Zambia, 23 January 2010. Hon. Michael Kirby
.stories/speeches/2000s/2010_Speeches/2427.JudicialIntegrityGroup-Lusaka%2CZambia%2C23January2010.pdf
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وحتقيقًا لهذه الغاية، دعا الفريق الأجهزة الق�ضائية يف كل مكان اإىل القيام مبا يلي:

  اعتماد بيان مبادئ ب�ضاأن �ضلوك اجلهاز الق�ضائي، مع اأخذ مبادئ بانغالور ب�ضاأن �ضلوك اجلهاز 
الق�ضائي يف العتبار.

  �ضمان توزيع بيان املبادئ ب�ضاأن �ضلوك اجلهاز الق�ضائي على الق�ضاة ويف املجتمع.
الق�ضائي  اجلهاز  �ضلوك  ب�ضاأن  املبادئ  بيان  اإىل  امل�ضتندة  الق�ضاء،  اأخلقيات  اأن  من    التاأكد 

املذكورة، ت�ضكل جزءًا ل يتجزاأ من التدريب الأويل وامل�ضتمر للق�ضاة. 
عليه.  الإ�ضراف  اأو  تنفيذه  اأو  للق�ضاة  تدريب  بتنظيم  �ضلحياتها،  حدود  اأق�ضى  اإىل    القيام، 
الق�ضائي  التدريبية، ينبغي للجهاز  التي ل متلك ما يكفي من املرافق  الق�ضائية  الوليات  ويف 
طلب امل�ضاعدة من الهيئات الوطنية والدولية واملوؤ�ض�ضات التعليمية امللئمة، من خلل القنوات 

املنا�ضبة، لإتاحة مثل هذه املرافق اأو تطوير الأجهزة الق�ضائية املحلية.

مدونات القواعد الإقليمية والوطنية
فقد  بانغالور.  مبادئ  جتاه  متباينة  فعل  ردود  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  الق�ضائية  الأجهزة  اأبدت 
مع  بها،  اخلا�ضة  امللزمة  والأخلقيات  ال�ضلوك  قواعد  باعتبارها  مبا�ضرة  املبادئ  بع�ضها  اعتمدت 
اإقليمية  قواعد  مدونات  اأخرى  اأجهزة  و�ضعت  التاأديبية، يف حني  بالقواعد  كثرية  اأحيان  ربطها يف 
اجليدة  الأمثلة  ومن  املبادئ.  على  وا�ضعة  ب�ضورة  العادة  يف  اعتمدت  واإن  بها،  خا�ضة  وطنية  اأو 
يف  الأيبريية-الأمريكية  الق�ضائية  الأخلقيات  قواعد  مدونة  تلك  الإقليمية  القواعد  مدونات   على 

اأمريكا اللتينية. 

  www.tsjbaires.gov.ar/ciej/sites/default/files/axiologicos/CIEJ_reformado_2014.pdf ›

ون يف هذه املرحلة اإدراج اأي معلومات  لعل املدربني يودُّ
اأ�ضا�ضية عن مدونات قواعد ال�ضلوك املطبقة على 

ال�ضعيد املحلي يف منطقتهم.

ن�سيحة



47 |

اليمني الق�سائية
من املعتاد اأن يقوم الق�ضاة اجلدد عند تعيينهم يف اجلهاز الق�ضائي بحلف ميني ر�ضمية، عادًة اأمام 
اأو اأحد الق�ضاة الآخرين الرفيعي امل�ضتوى. ويت�ضمن املرفق الرابع عددًا من مناذج  رئي�ض الق�ضاة 
هذه اليمني. وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن اليمني الق�ضائية تت�ضمن يف الغالب بع�ضًا من م�ضمون مبادئ 
اليمني  كبريًا من مناذج  عددًا  اأن  مراعاة  ينبغي  ذلك،  ومع  امل�ضمون.  كل  لي�ض  كان  واإن  بانغالور، 

الق�ضائية ُو�ضعت قبل �ضدور مبادئ بانغالور.

�سمات خا�سة للنظر فيها
الق�ضاة،  بحياة  املتعلقة  اجلوانب  من  وا�ضعة  جمموعة  تت�ضمن  املبادئ  اأن  على  الت�ضديد  ينبغي 
متتد  الأخري  ال�ضياق  هذا  يف  فهي  ال�ضتماع.  اأو  املحكمة  لقاعة  ال�ضيقة  احلدود  على  تقت�ضر  ول 
واإ�ضافًة  اجلمهور.  وعموم  املحاكم  وموظفي  واملحامني  وال�ضهود  باملتهمني  الق�ضاة  علقات  اإىل 
اأ�ضرهم.  اأفراد  ذلك  يف  مبا  للق�ضاة،  ال�ضخ�ضية  احلياة  جوانب  ببع�ض  املبادئ  تتعلق  ذلك،  اإىل 
اأداوؤهم دون  اإىل امل�ضائل املتعلقة بزملئهم من الق�ضاة الذين يكون  اأي�ضًا   واأخريًا، ينبغي الإ�ضارة 

املعايري املقبولة.

التطور امل�ستقبلي للمبادئ
ل  اأنها  ورغم  بعد.  للتنقيح  تخ�ضع  ومل  والع�ضرين،  احلادي  القرن  بداية  يف  املبادئ  �ضدرت 
هناك  تكون  فقد  املعا�ضرين،  للق�ضاة  بالن�ضبة  واأ�ضا�ضية  النطاق  وا�ضعة  اأهمية  تكت�ضي  تزال 
التكنولوجيا  واأثر  الجتماعية،  القيم  يف  التغري  تراعي  بحيث  وتنقيحها  ل�ضقلها  وجيهة  اأ�ضباب 
الجتماعي  التوا�ضل  ومواقع  القوية  البحث  حمركات  توافر  ذلك  ومن  املهنية،  املمار�ضات   على 

اأمام اجلميع. 

اإعالن الدوحة لعام 2015: تر�سيخ ثقافة احرتام القانون
اعتمد موؤمتر الأمم املتحدة الثالث ع�ضر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املنعقد يف قطر يف عام 2015، 
اإعلن الدوحة. ويدعو الإعلن، الذي اأقرته اجلمعية العامة، اإىل اإدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
يف جدول اأعمال الأمم املتحدة الأو�ضع، وي�ضتند يف جوهره اإىل فهم مفاده اأن �ضيادة القانون والتنمية 
امل�ضتدامة مرتابطتان ومتعا�ضدتان. ومبوجب الإعلن، التزمت الدول الأع�ضاء بعدة اأمور، منها بذل 

املرفقات
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ق�ضارى اجلهود ملنع الف�ضاد ومكافحته، وتنفيذ تدابري تهدف اإىل تعزيز ال�ضفافية يف الإدارة العمومية 
واإىل ت�ضجيع الن زاهة وامل�ضاءلة يف النظم املعنية بالعدالة اجلنائية، مبا يتوافق مع اتفاقية الأمم املتحدة 
ملكافحة الف�ضاد. وبهدف التنفيذ الفعال لإعلن الدوحة، اأطلق املكتب يف عام 2016 الربنامج العاملي 
�ضمنها من  الدوحة،  اإعلن  من  رئي�ضية  على عدة جمالت  الربنامج  ويركز  الدوحة.  اإعلن   لتنفيذ 

 نزاهة الق�ضاء. 

ال�سبكة العاملية لن زاهة الق�ساء

العاملية  ال�ضبكة  اإن�ضاء  يف  الدوحة  اإعلن  لتنفيذ  العاملي  للربنامج  الرئي�ضية  النتائج  اإحدى  تتمثل 
ل ن زاهة الق�ضاء. ففي اأعقاب عملية مو�ضعة ت�ضمنت م�ضاورات واجتماعات حت�ضريية وتبادًل للآراء 
اأنحاء العامل،  مع نحو 000 4 من الق�ضاة وغريهم من اجلهات املعنية يف قطاع العدالة من جميع 
ع ال�ضبكة اأن�ضطة التعلُّم من  اأُطلقت ال�ضبكة ر�ضميًّا يومي 9 و10 ني�ضان/اأبريل 2018 يف فيينا. وُت�ضجِّ
ل �ضبل الو�ضول اإىل  الأقران وتبادل الدعم بني الق�ضاة و�ضائر اجلهات املعنية يف قطاع العدالة؛ وُت�ضهِّ
الأدوات واملوارد ذات ال�ضلة مبختلف امل�ضائل املتعلقة بن زاهة الق�ضاء؛ وتدعم موا�ضلة تطوير مبادئ 
اإعداد  ال�ضلوك الق�ضائي وتنفيذها فعليًّا ومنع الف�ضاد يف نظام العدالة. ويجري من خلل ال�ضبكة 
مواد اإر�ضادية وتقنية عاملية ب�ضاأن نزاهة الق�ضاء ومكافحة الف�ضاد وتدعيم ما هو موجود منها، كما 
م م�ضاعدة تقنية لدعم جهود الأجهزة الق�ضائية يف جمال �ضوغ وتنفيذ ال�ضرتاتيجيات والتدابري  تقدَّ
والنظم اللزمة لتدعيم الن زاهة وامل�ضاءلة يف نظام العدالة. وتعزز ال�ضبكة، على وجه اخل�ضو�ض، 
فر�ض الربط ال�ضبكي من خلل اإتاحة احلوار عرب الإنرتنت ومبا�ضرًة، وت�ضاعد يف ا�ضتبانة املجالت 

ذات الأولوية ومعاجلتها، وحتديد التحديات النا�ضئة والثغرات يف املعايري الدولية والت�ضدي لها. 
www.unodc.org/ji :لع على املزيد من املعلومات عن ال�ضبكة، يرجى زيارة املوقع ال�ضبكي التايل ‹ للطِّ
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�ض نقاط النقا�ض اخلا�سة   ثالثاً-  ملخَّ
بدرا�سات احلالة

كل درا�ضة حالة م�ضممة لإثارة نقا�ض، ول توجد اإجابات �ضحيحة اأو خاطئة باملطلق يف هذه احلالت. 
وتت�ضل  التالية.  للمناق�ضات  ملئم  نحو  على  ال�ضتعداد  ي�ضمنوا  اأن  رين  واملي�ضِّ للمدربني  وينبغي 
املبادئ وفقرات التعليق املبينة اأدناه بكل واحدة من درا�ضات احلالة، كما اأنها توفر اإر�ضادات ب�ضاأن 

الإجابات النموذجية.

املرفقات
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درا�ضة احلالة 1:
جمل�ض اجلامعة

ُدعيت  وقد  كبرية.  معزة  لها  وتكنُّ  التخرج  منذ  القدمية  بجامعتك  وثيقة  علقة  على  حتافظ 
للن�ضمام اإىل جمل�ض اإدارتها. وتت�ضمن ر�ضالة الدعوة اإ�ضارة خا�ضة اإىل ما حتظى به من "معرفة 
الكثري  �ضت�ضتحوذ على  ولكنها  الأجر،  والوظيفة غري مدفوعة  املحلي".  املجتمع  و�ضلطة يف  ق�ضائية 
من وقتك. وقد تعر�ضت اجلامعة خلل الأ�ضهر الأخرية للكثري من النتقاد يف ال�ضحافة، وبخا�ضة 
ب�ضبب الراتب ال�ضخم الذي يتقا�ضاه رئي�ضها، واملواد الدرا�ضية املثرية للجدل التي تقدمها، وعدم 
وجود تنوع اإثني �ضمن طلبها. كما اأُوقف امل�ضوؤول عن الت�ضجيل بها عن العمل بعد ورود تقارير عن 

وجود خمالفات مالية. فهل يجدر بك قبول الدعوة؟

املبداأ 4-6: يحق للقا�ضي ... حرية التعبري والعقيدة والرتباط والتجمع.
املبداأ 4-11-)4(: يجوز للقا�ضي ممار�ضة اأن�ضطة اأخرى اإذا كانت تلك الأن�ضطة ل 
تنتق�ض من هيبة املن�ضب الق�ضائي اأو تتدخل ب�ضكل اآخر يف اأداء واجباته الق�ضائية.
ال�ضدارة  مركز  القا�ضي  بها  يقوم  التي  الق�ضائية  الواجبات  حتتل   :1-6 املبداأ 

بالن�ضبة لكافة الأن�ضطة الأخرى.

الفقرات ذات ال�ضلة من التعليق
1٣4: يحق للقا�ضي ال�ضتمتاع بحقوق �ضائر املواطنني

1٣6: ل يجب على القا�ضي التورط يف امل�ضائل اخللفية للراأي العام
1٣7: انتقاد القا�ضي من قبل الآخرين

167: ع�ضوية مبنظمة غري ربحية
195: يجب اأن تكون للمحكمة الأولوية بالن�ضبة للقا�ضي
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تتعلق درا�ضة احلالة هذه باملبداأ 4 )اللياقة( واملبداأ 6 )الخت�ضا�ض واحلر�ض(. فينبغي على الق�ضاة 
للم�ضاألة  دعمهم  قوة  كانت  مهما  عملهم،  نطاق  خارج  لأن�ضطة  اختيارهم  عند  احلذر  توخي  دائمًا 
املعنية. بيد اأن املبداأ 4-11-)4( وفقرات التعليق امل�ضاحب ت�ضجع وتدعم على نحو وا�ضح الق�ضاة 
الذين يرغبون يف ال�ضطلع بدور يف املجتمع يتنا�ضب مع خرباتهم و�ضلطاتهم، وت�ضري الفقرة 167 
حتديدًا اإىل الن�ضمام اإىل جمال�ض اجلامعات كمثال ملمو�ض. بيد اأن اجلدل الدائر ب�ضاأن اجلامعة 
املثارة من حيث  النقاط  الوقت احلايل هو من علمات اخلطر، وينبغي مناق�ضة كل نقطة من  يف 
ال�ضياغة  تداعيات  مناق�ضة  اأي�ضًا  للمجموعة  وينبغي  جمتمعة.  اأو  منفرد  نحو  على  �ضواء  املو�ضوع، 
امل�ضتخدمة يف خطاب الدعوة، والتي ت�ضري اإىل ما يحظى به القا�ضي من "معرفة ق�ضائية و�ضلطة يف 
املجتمع املحلي". فهل �ضُي�ضتخدم ذلك ك�ضلح للدفاع عن اجلامعة �ضد النتقادات ال�ضلبية املوجهة 

لها، وهل �ضتتعر�ض �ضمعة القا�ضي للخطر اإذا حدث ذلك؟

واأخريًا، ينبغي للمجموعة النظر يف الآثار الرتاكمية لهذه امل�ضوؤولية الإ�ضافية على قدرة القا�ضي على 
�ضمان اإعطاء واجباته الق�ضائية الأولوية على جميع الأن�ضطة الأخرى.
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درا�ضة احلالة 2: 
حماكمة موظف حكومي

اأنت القا�ضي املعنيَّ يف حماكمة موظف حكومي متهم بقبول ر�ضوة مقابل منح عقد مربح ل�ضركة بناء 
حملية معروفة. وينفذ زوج �ضقيقتك، وهو معماري، اأعماًل متكررة مقابل اأجر لهذه ال�ضركة، واإن كان 
ذلك غري معروف للعموم. وقبل اأ�ضبوع من بدء الق�ضية، اأبلغك كبري الق�ضاة يف املحكمة التي تعمل 
بها، وتعمل زوجته يف نف�ض الإدارة احلكومية التي يعمل بها املتهم، باأنه اأعاد توزيع الق�ضية ليتولها 

بنف�ضه دون اإبداء اأ�ضباب. فماذا عليك اأن تفعل؟

املبداأ 1-2: على القا�ضي اأن يكون م�ضتقلًّ فيما يتعلق باأطراف اأي نزاع يتعني عليه 
البت فيه.

املبداأ 2-5: على القا�ضي اأن يتنحى عن امل�ضاركة يف اأيِّ اإجراءات ق�ضائية ل ي�ضتطيع 
اأن يتخذ فيها قرارًا دون حتيُّز اأو يبدو فيها ملراقب معقول اأنه ل ي�ضتطيع اأن يتخذ 

فيها قرارًا دون حتيُّز.
املبداأ ٣: النـزاهة اأ�ضا�ضية لأداء مهام املن�ضب الق�ضائي بطريقة �ضليمة.

اأي فرد من  يكون فيها  الف�ضل يف ق�ضية  ي�ضرتك يف  األ  القا�ضي  املبداأ 4-4: على 
اأفراد عائلته... مرتبطًا باأية كيفية بالق�ضية.

اأو غريها من  اأو الجتماعية  العائلية  األ ي�ضمح لعلقاته  على القا�ضي  املبداأ 8-4: 
ر على نحو غري ملئم يف �ضلوكه الق�ضائي وحكمه كقا�ض. العلقات اأن توؤثِّ

الفقرات ذات ال�ضلة من التعليق

25: الق�ضاة غري مدينني بالف�ضل للحكومة احلالية
٣7: الإدراك ال�ضعبي ل�ضتقلل الق�ضاء

40: التدرج الوظيفي بال�ضلطة الق�ضائية لي�ض له وزن
90: ال�ضداقة والعداء واأ�ض�ض مقبولة اأخرى ل�ضحب الأهلية

110: يجب اأن يرى النا�ض تطبيق العدالة
1٣0: عندما يكون اأع�ضاء العائلة موظفني باحلكومة

14٣: واجب تفادي التعر�ض للموؤثرات غري اللئقة
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تتعلق درا�ضة احلالة هذه باملبداأ 1 )ال�ضتقللية(، واملبداأ 2 )احلياد(، واملبداأ 3 )الن زاهة( واملبداأ 4 
)اللياقة(. كما تثري اأ�ضئلة �ضعبة ب�ضاأن كيفية ت�ضدي اأحد �ضغار الق�ضاة لقا�ض اآخر اأعلى درجة اإذا 
كان التزام هذا الأخري باملبادئ حمل �ضك. وينبغي تناول امل�ضاألة على مرحلتني. اأوًل، هل كان على 
القا�ضي الأ�ضغر اأن يتنحى عن النظر يف الق�ضية عند اإ�ضنادها له على اأ�ضا�ض و�ضع زوج �ضقيقته؟ 
فاإذا راأي اأن كون العلقة غري معروفة يكفي لتجنب الأمر، تثار م�ضاألة الن زاهة: "يجب اأن يرى النا�ض 
يوؤدي  تلك العلقة  الك�ضف عن  كان  اإذا  ما  ب�ضاأن  مناق�ضة  ذلك  يعقب  اأن  وينبغي  العدالة".  تطبيق 
اإىل تنحيه اأم ل. و�ضتكون املناق�ضة الأكرث تعقيدًا على الأرجح ب�ضاأن ت�ضرفات كبري الق�ضاة. فهناك 
زوج  )اأو  القا�ضي  زوجة  تكون  ق�ضية عندما  النظر يف  ب�ضاأن خماطر  التعليق  وا�ضحة يف  توجيهات 
امل�ضكلة  تتفاقم  و�ضوف  املتهم.  بها  يعمل  التي  احلكومية  الإدارة  نف�ض  يف  )تعمل(  يعمل  القا�ضية( 
ب�ضكل اأكرب لو ات�ضح اأن كبري الق�ضاة مل يك�ضف عن هذه العلقة ومل َيدُع اإىل مناق�ضة ب�ضاأن اإمكانية 
تنحيه. ومما ل ريب فيه اأن �ضكوك القا�ضي الأ�ضغر �ضوف تزداد ب�ضبب عدم تقدمي كبري الق�ضاة 
تف�ضريًا لتوليه النظر يف الق�ضية بنف�ضه. ومع مراعاة امل�ضورة التي يقدمها التعليق ب�ضاأن كون "التدرج 
الوظيفي بال�ضلطة الق�ضائية لي�ض له وزن"، �ضوف تناَق�ض دون �ضك خيارات القا�ضي الأ�ضغر، وهي: 
التزام ال�ضمت؛ اأو خماطبة كبري الق�ضاة مبا�ضرة ب�ضاأن ت�ضرفاته؛ اأو التحدث على انفراد اإىل اأحد 

كبار الق�ضاة الآخرين؛ اأو تقدمي �ضكوى ر�ضمية. وجميع ما �ضبق خيارات ميكن مناق�ضتها.

املرفقات
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درا�ضة احلالة 3: 
�سالة التدليك

عندما كان القا�ضي "األف" يف رحلة خارجية اإىل بلد يباح فيه تقدمي اخلدمات اجلن�ضية مقابل املال، 
ه اإىل اإحدى �ضالت التدليك. واأثناء مغادرة املن�ضاأة، مت التعرف عليه وظهرت �ضورته يف اإحدى  توجَّ
"األف" يت�ضم بالكفاءة  "كيف ي�ضرتخي ق�ضاتنا!" والقا�ضي  اجلرائد املحلية وحتتها التعليق التايل: 
وهو حمبوب ومعروف بالن زاهة والإن�ضاف. وطالبت ال�ضحافة املحلية بف�ضله اأو ا�ضتقالته. فما الذي 

ينبغي حدوثه؟

نظر  وجهة  من  ال�ضبهات  فوق  �ضلوكه  يكون  اأن  يكفل  اأن  القا�ضي  على   :1-٣ املبداأ 
املراقب املعقول.

املبداأ 4: اللياقة ومظهر اللياقة اأمران جوهريان يف ممار�ضة كافة اأن�ضطة القا�ضي.
ل القيود  �ض دائمًا للرقابة ال�ضعبية، يجب اأن يتقبَّ املبداأ 4-2: نظرًا لأنَّ القا�ضي يتعرَّ
ذلك  يفعل  اأن  وينبغي  العادي  املواطن  اإىل  بالن�ضبة  عبئًا  تبدو  قد  التي  ال�ضخ�ضية 
يت�ضّرف  اأن  القا�ضي  وعلى وجه اخل�ضو�ض، يجب على  تلقائيًّا وعن طيب خاطر. 

ب�ضكل يتما�ضى مع هيبة املن�ضب الق�ضائي.

الفقرات ذات ال�ضلة من التعليق
76: العلقة بالإعلم

10٣: املعايري العالية مطلوبة يف كل من احلياة اخلا�ضة واحلياة العامة 
109:  �ضلوك القا�ضي ال�ضخ�ضي يوؤثر على النظام الق�ضائي ككل

111: كيف �ضيبدو ذلك يف نظر النا�ض؟
112: اختبار عدم اللياقة

115: �ضرط احلياة املثالية 
116:  زيارات للأماكن العامة مثل احلانات اإلخ ...

118: الرتدد على النوادي
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تتعلق درا�ضة احلالة هذه باملبداأ 3 )الن زاهة( واملبداأ 4 )اللياقة(. وينبغي من البداية الإقرار باأن 
ا عن بلده وقتها، واأنه ت�ضرف على الأرجح بناًء على  القا�ضي مل يخالف القانون واأنه كان بعيدًا جدًّ
اعتقاد �ضادق باأن ما يفعله يدخل �ضمن نطاق "حياته اخلا�ضة" املحمية، واأن هذا الن�ضاط، من ثم، 
ل ينبغي اأن يوؤثر على مكانته املهنية. وت�ضب الفقرة 103 من التعليق يف �ضميم هذه املناق�ضة، ومن 

ثم يرد هنا ن�ضها بالكامل: 

العامة  واحلياة  العادية  احلياة  يف  عالية  معايري  على  احلفاظ  القا�ضي  على  يجب 
قد  التي  الإن�ضانية  للختبارات  الوا�ضع  املدى  يف  يكمن  ذلك  يف  وال�ضبب  اأي�ضًا. 
يف  يفعله  ما  علنية  القا�ضي  اأدان  فاإن  فيها.  باحلكم  للنطق  القا�ضي  ُي�ضتدعى 
حمالة  ل  ذلك  و�ضيوؤدي  مراٍء.  اأنه  على  القا�ضي  اإىل  �ضينظر  اخلا�ضة،  حياته 
الق�ضائية  ال�ضلطة  على  يوؤثر  قد  الذي  الأمر  املعني،  القا�ضي  يف  الثقة  �ضياع   اإىل 

ب�ضكل عام.

ا اأن تختلف الآراء ب�ضاأن درا�ضة احلالة هذه تبعًا لنوع اجلن�ض وال�ضن والثقافة العامة  ومن اجلائز جدًّ
ع املجموعة على  باأن ت�ضجَّ اأخرى، قد ل يحدث ذلك! ويو�ضى  للم�ضاركني يف املجموعة. ومن ناحية 
الهتمام ب�ضكل كبري ب�ضياغة فقرات التعليق امل�ضار اإليها اأعله، والرتكيز يف املناق�ضات على املوازنة 
راأيكم  التايل: هل كان  ال�ضوؤال  اأي�ضًا طرح  الفرد والتوقعات امل�ضروعة للجمهور. وينبغي  بني حقوق 

�ضيختلف لو مل تكن �ضورة القا�ضي والتعليق عليها قد ظهرا يف ال�ضحيفة؟

املرفقات
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درا�ضة احلالة 4:
 قا�سي الإجها�ض

واأُ�ضندت  اآراوؤه املت�ضددة ب�ضاأن الإجها�ض.  ُتعرف عنه  اأن ت�ضبح قا�ضيًا، كنت �ضيا�ضيًّا منتخبًا  قبل 
اإليك ق�ضية اتُّهم فيها طبيب باإجراء عمليات اإجها�ض غري قانونية، وهو ما ينكره. فهل يجدر بك 

النظر يف الق�ضية؟

املبداأ 2: احلياد جوهري لأداء واجبات املن�ضب الق�ضائي بطريقة �ضليمة.

الفقرات ذات ال�ضلة من التعليق
28: اأفعال القا�ضي يحب األ تاأخذ يف العتبار التاأييد اأو النقد ال�ضعبي

4٣:  يجب مقاومة حماولت اإ�ضعاف ا�ضتقلل الق�ضاء
52:  اإدراك مفهوم احلياد

55: الإح�ضا�ض بالتحيز ي�ضعف من ثقة ال�ضعب
60: ما قد ل ميثل حتيزًا اأو حتامًل: التمييز بني الراأي والتحيز

81 وما بعدها: التخوف املعتدل من التحيز
88: النت�ضاب ال�ضابق لجتاهات حزبية ل يعد اأ�ضا�ضًا ل�ضحب الأهلية 

تتعلق درا�ضة احلالة هذه باملبداأ 2 )احلياد(. ويقدم التعليق الكثري من الأمثلة اجليدة على الظروف 
التي يتعني فيها على القا�ضي التنحي، وتلك التي ل يتعني عليه فيها ذلك. وينبغي النظر اإىل درا�ضة 
احلالة هذه ب�ضكل عام باعتبارها و�ضيلة ملناق�ضة مبداأ التنحي وما يثريه من حجج متناق�ضة. وميكن 
الق�ضاة  التي حتكم جمتمعًة حياة  وال�ضلوك  الأخلق  وقواعد  الق�ضائية  واليمني  التدريب  اإن  القول 
ُيفرت�ض اأن تخفف من �ضبهة التحيز، اإل يف اأكرث احلالت تطرفًا. فاإذا التزم الق�ضاة مببداأ احلياد، 
املق�ضور  باملفهوم  )مقارنة  اجلمهور  ت�ضورات  اأن  كما  التنحي؟  اإىل  حاجة  اأي  �ضيجلب  الذي  ما 
�ضببًا  تكون  اأن  اأفراد اجلمهور"( ل ميكن  لع من  واملطَّ العادل  "الفرد  والقائم على  فئة خا�ضة  على 
ل عليه لتحديد التحيز، وبخا�ضة يف ع�ضر يتاأثر ب�ضكل كبري بو�ضائط الإعلم، ول �ضيما و�ضائل  يعوَّ
التوازن  حتقيق  اإىل  ت�ضعى  اأن  ينبغي  التنحي  ب�ضاأن  مناق�ضة  اأي  فاإن  وعليه،  الجتماعي.  التوا�ضل 
ي�ضتوعب  اأن  على �ضرورة  اأي�ضًا  التاأكيد  وينبغي  العدالة.  تطبيق  اإىل  واحلاجة  العتبارات  تلك  بني 
اجلهاز الق�ضائي يف �ضفوفه اأ�ضخا�ضًا يتبنون اآراًء خمتلفة. وتو�ضح الفقرة 60 هذه النقطة من خلل 

امللحظة التالية: 
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وحقيقة اأن القا�ضي له راأي عام يف اأمر قانوين اأو اجتماعي مت�ضل مبا�ضرة بالدعوى 
ل ُيفِقد القا�ضي اأهليته لرئا�ضة املحكمة. فيجب متييز الراأي، وهو �ضيء مقبول، عن 
التحيز، وهو �ضيء غري مقبول. وقد قيل اإن "ثبوت اأن عقل القا�ضي خال من الأفكار 

ميكن اعتباره دليًل على عدم الأهلية ولي�ض دليًل على التحيز". 

قا�ضيًا،  ي�ضبح  اأن  قبل  ال�ضيا�ضية  القا�ضي  باأن�ضطة  اخلا�ضة  املحددة  بامل�ضاألة  يتعلق  فيما  واأخريًا، 
يقدم التعليق امل�ضورة التالية )الفقرة 88(:

التي  وامل�ضالح  امل�ضوؤوليات  العتبار  يف  توؤخذ  اأن  يجب  ما،  قا�ٍض  حياد  تقييم  عند 
رمبا كانت تخ�ض القا�ضي اأثناء مرحلة من الن�ضاط العملي �ضابقة لتعيينه بال�ضلطة 
الق�ضائية. ويف تلك البلد التي ُينتقى فيها الق�ضاة من مهنة املحاماة اخلا�ضة، من 
اجلائز اأن يكون القا�ضي قد �ضغل من�ضبًا عربَّ من خلله علنية عن وجهات نظر 
معينة اأو اتخذ مواقف لأحزاب اأو م�ضالح معينة. ومن املوؤكد حدوث ذلك اإن كان له 
علقة باحلياة ال�ضيا�ضية فيما �ضبق. والتجارب ال�ضابقة خارج القانون، �ضواء كانت 
�ضيا�ضية اأو خا�ضة باأي ن�ضاط اآخر، ميكن اعتبارها من وجهة نظر املراقب املعتدل 
زة للموؤهلت الق�ضائية بدًل من اعتبارها معيقة. لكن يجب العرتاف والقبول  معزِّ
باأن املتوقع من القا�ضي هو ترك النتماءات ال�ضيا�ضية والهتمامات احلزبية جانبًا 
عندما يردد الق�ضم اأو التعهد الق�ضائي باأداء الواجبات الق�ضائية با�ضتقللية وحياد. 
ويجب اأن يكون هذا الأمر اأحد العتبارات التي يزنها ال�ضخ�ض املعتدل العادل واملطلع 

يف تقرير ما اإذا كان هناك تخوف معتدل من التحيز.

املرفقات
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درا�ضة احلالة 5:
القا�سي "باء"

يبلغ القا�ضي "باء" من العمر 48 عامًا. وهو متزوج ولديه طفلن يف �ضن املراهقة. ويتطلع القا�ضي 
للم�ضاركة يف موؤمتر عن القانون التنظيمي الدويل يف اإحدى جزر الكاريبي. وُطلب منه تقدمي ورقة 
عن حالة القانون املتعلق مبو�ضوع املوؤمتر يف بلده. ويح�ضر املوؤمتَر ق�ضاة وحمامون من جميع اأنحاء 
للقا�ضي  ال�ضياحية  بالدرجة  ال�ضفر  تكلفة  "باء"  القا�ضي  لها  يتبع  التي  املحكمة  وحتملت  العامل. 
واثنني من املرافقني له هما اأحد �ضغار الق�ضاة يف حمكمته وكاتبته. و�ضيح�ضل القا�ضي على بدل 
اإقامة يومي نقدي من منظمي املوؤمتر بالعملة املحلية عند و�ضوله لتغطية تكاليف الإقامة يف الفندق 

والوجبات اأثناء املوؤمتر. وفيما يلي ت�ضل�ضل الأحداث ح�ضب وقوعها:

)ترد امل�ضائل التي قد متثل انتهاكًا ملبادئ بانغالور مبينة بو�ضع خط اأحمر حتتها، وتلك التي ُيحتمل 
اأن تكون متوافقة معها بخط داكن(. 

عند الت�ضجيل لدى �ضركة الطريان، ُخ�ض�ض للقا�ضي ومرافقيه مقاعد يف موؤخرة 
الطائرة. وبعد ذلك، عاد القا�ضي اإىل مكتب اإجراءات الت�ضجيل مفيدًا باأنه يعاين 
ي مقعده اإىل درجة  من اأمل يف الظهر )وهذا غري �ضحيح(، واأنه قا�ض. ومن ثم، ُرقِّ

رجال الأعمال. ومل يبلغ زميليه.
ال�ضخ�ضيات  كبار  اإىل �ضالة  الأعمال، ذهب  تذكرة درجة رجال  بعد ح�ضوله على 
�ضغرية  قنينات  ب�ضع  معه  اأخذ  املغادرة،  وعند  باملجان.  وم�ضروبات  وجبة  وتناول 
من الكحول، مثلما راأى اآخرين يفعلون، على الرغم من وجود لوحة حتظر اأخذ تلك 

القنينات من ال�ضالة.
على  ال�ضخ�ضيات  كبار  خروج  باب  اإىل  "باء"  القا�ضي  توجه  الو�ضول،  مطار  ويف 
ح بيديه لزميليه الواقفني يف  اأ�ضا�ض اأنه قا�ض م�ضافر يف درجة رجال الأعمال. ثم لوَّ

�ضف اإنهاء اإجراءات الو�ضول الطويل.
يف  ت�سكن  جميلة  اأرملة  وهي  �سديقة،  بقا�سية  التقى  املطار،  من  اخلروج  وعند 
القا�سي  وقبل  فيلتها.  يف  الع�ساء  لتناول  زميليه  مع  �سديقته  ودعته  املنطقة. 
اأنهما  مدعيًا  ا�ضت�ضارتهما  دون  زميليه  عن  نيابة  رف�ضها  ولكنه  لنف�سه،  الدعوة 

"ي�ضعران بتعب �ضديد".
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.
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"لتغطية  اليومي  الإقامة  ببدل  طالب  التايل،  اليوم  يف  املوؤمتر  اإىل  الو�ضول  وعند 
م�ضروفات جميع الوجبات والإقامة". )ميكن اأن ي�ضار اإىل هذا ال�ضلوك اإما بو�ضع 

خط اأحمر حتته اأو بخط داكن(.
وخلل اليوم، هاتف زوجته وطفليه، واأخربهم اأن اإقامته بالفندق "رائعة".

ويف اليوم الثاين من املوؤمتر، �سعر ببع�ض الذنب جتاه 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�ضي "باء" ورقة يف املوؤمتر، مبديًا اأ�ضفه لأنه تركها يف مكتبه. ويف الواقع، 
ن الكثري من املالحظات خالل املوؤمتر  مل يعدَّ القا�ضي اأي ورقة. ومع ذلك، فقد دوَّ

بغر�ض اإحاطة زمالئه الق�ساة علماً بها عند عودته.

املرفقات
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درا�ضة احلالة 6:
ل  القا�سي املبجَّ

ا. وهو ثاين اأقدم الق�ضاة يف املحكمة التي ينتمي  القا�ضي "جيم" قا�ض مبجل ولطيف وحمبوب جدًّ
التي  املدة  �ضعف  املتو�ضط  يف  فيها  ينظر  التي  الق�ضايا  وت�ضتغرق  البطء،  �ضديد  اأي�ضًا  وهو  اإليها. 
�ضغوف  "جيم"  والقا�ضي  "دقيق"(.  باأنه  ذلك  يعلل  )وهو  الق�ضايا  ل�ضتكمال  زملوؤه  يحتاجها 
بالن�ضاء، وكثريًا ما يعلق على مظهرهن عندما يح�ضرن ك�ضاهدات اأو حماميات يف دائرته. كما ي�ضعى 
دائمًا، كلما اأمكن، اإىل اأن تكلَّف اإحدى الكاتبات مب�ضاعدته يف اإدارة قاعة املحكمة، معلًل ذلك باأن 
"الن�ضاء اأكرث موثوقية من الرجال ويعملن بجد اأكرب". وقد ا�ضتهر برتديد عبارة "فت�ض عن املراأة!" 
خلل تناوله الغداء مع زملئه من الق�ضاة يف املحكمة، واإن كان �ضياق ا�ضتخدامه لذلك القول ل 
يكون وا�ضحاً دائماً! ومنذ ان�ضمامك اإىل املحكمة كاأحدث القا�ضيات، حر�ض دائمًا على جلو�ضك اإىل 
جواره خلل لقاءات الغداء تلك لي�ضرح لك "طريقة �ضري الأمور". اأما �ضائر الق�ضاة احلديثي العهد 
فمعظمهم من الذكور، ول يبدو اأن لديه نف�ض الدافع لكي يبني لهم طريقة �ضري الأمور. ويجعلك هذا 

ت�ضعرين بعدم الرتياح وباأنك حتت التهديد. فما الذي ينبغي لك فعله؟

اأمر �ضروري لأداء مهام  اأمام املحاكم  املبداأ 5: كفالة امل�ضاواة يف املعاملة للجميع 
املن�ضب الق�ضائي على النحو الواجب.

على  الق�ضائية  املهام  اأداء  يف  جوهريان  �ضرطان  واحلر�ض  الخت�ضا�ض   :6 املبداأ 
النحو الواجب.

املبداأ 6-5: على القا�ضي اأن يوؤدي كافة واجباته الق�ضائية، مبا فيها اإ�ضدار القرارات 
ظة. املتحفِّ

الفقرات ذات ال�ضلة من التعليق
42: الدرا�ضة اللزمة للدعوى لها ال�ضدارة على "الإنتاجية"

55:  الإح�ضا�ض بالتحيز ي�ضعف من ثقة ال�ضعب
184: يجب على القا�ضي تفادي الآراء املقولبة

185: التمييز اجلن�ضي
207: واجب تناول الأمور ب�ضرعة معقولة

تتعلق درا�ضة احلالة هذه باملبداأ 5 )امل�ضاواة( واملبداأ 6 )الخت�ضا�ض واحلر�ض(. وقد توؤدي درا�ضة 
احلالة هذه اإىل ردود اأفعال اأكرث تعقيدًا من املتوقع من اأع�ضاء املجموعة. فالدرا�ضة تقدم منوذجًا 
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ل�ضخ�ض منطي طيب يتبع طرقًا ثابتة اعتادها، وميثل اإىل حد كبري منوذج للق�ضاة من جيله، يف بع�ض 
الثقافات على الأقل. وقد يقول البع�ض اإن موقف القا�ضي "جيم" جتاه املراأة يت�ضم بالود والدعم واإنه 
منا�ضب، يف حني يقول اآخرون اإنه يت�ضم بالغرور والتمييز اجلن�ضي وعدم املراعاة واإنه غري منا�ضب! 
"مقولب"  اإطار  املراأة يف  اإىل  ينظر  واأنه  "منطية"،  �ضخ�ضية  "جيم"  القا�ضي  اأن  فيه  �ضك  ل  ومما 
اأن تعليقاته ب�ضاأن تفوُّق املراأة  اأن ي�ضري البع�ض اإىل  )انظر الفقرة 184 من التعليق(. ومن املرجح 

كانت �ضُتعترب بالتاأكيد غري مقبولة لو قيلت بالإ�ضارة اإىل الرجل.

وتكون امل�ضائل الرئي�ضية املطروحة للمناق�ضة على النحو التايل:

املعا�ضر؟  للقا�ضي  بالن�ضبة  باملراأة تعد غري مقبولة  املتعلقة  "جيم"  القا�ضي  1-  اأي من مواقف 
وينبغي اأن تت�ضمن الإجابة: )اأ( تعليقاته على مظهر ال�ضاهدات واملحاميات، )ب( اإ�ضراره 
على تف�ضيل الكاتبات، ب�ضرف النظر عن ال�ضبب الذي ي�ضوقه لذلك، )ج( تف�ضيله القا�ضية 
ال�ضابة يف املعاملة على زملئها من الذكور )رمبا يعد ا�ضتخدامه امل�ضتمر لعبارة "فت�ض عن 

املراأة" غام�ضًا و�ضخيفًا بحيث ل ي�ضتدعي اتخاذ اأي اإجراء(.

2-  ما الذي ميكنك فعله، بو�ضفك القا�ضية ال�ضابة املعنية، ملعاجلة هذه امل�ضكلة؟ يتمثل ال�ضبيل 
اجللي للم�ضي قدمًا يف الرتكيز على اأن القا�ضي "جيم" هو ثاين اأقدم الق�ضاة يف املحكمة. 
الق�ضاة  انفراد بكبري  التما�ض الجتماع على  ال�ضابة من  القا�ضية  ن  اأن ميكِّ �ضاأن ذلك  فمن 
الذين قد  الق�ضاة الذكور  لإثارة �ضواغلها معه )رمبا بال�ضرتاك مع بع�ض من زملئها من 
تكون اكت�ضبت عداوتهم دون خطاأ من جانبها(. ويوؤمل اأن ي�ضطلع كبري الق�ضاة، الذي كان 
يتعني اأن يعالج هذه امل�ضائل منذ فرتة طويلة، مب�ضوؤولياته الرعوية والإدارية بجدية ويتدخل 
مبا�ضرة نيابة عنها. وميكن اأي�ضًا مناق�ضة كيفية تنفيذ ذلك، اإذا كان ذلك منا�ضبًا للمجموعة.

وتت�ضمن الفقرة 185 من التعليق بع�ض الإر�ضادات املفيدة ب�ضاأن هذه امل�ضاألة، على النحو التايل:

والن�ضاء.  للرجال  بالت�ضاوي  متاح  املحكمة  اأن دخول  دورًا يف �ضمان  القا�ضي  يلعب 
وموظفي  واملحامني،  بالأطراف،  القا�ضي  علقات  على  ينطبق  الواجب  وهذا 
املحكمة، بالإ�ضافة اإىل علقة موظفي املحكمة واملحامني بالآخرين. وقد ل يحدث 
حتيز جن�ضي من قبل الق�ضاة جتاه املحامني ب�ضكل علني كثريًا يف املحاكم اليوم، لكن 
ميكن اعتبار بع�ض اأ�ضاليب الكلم اأو احلركات اأو اأي �ضلوك اآخر نوعًا من التحر�ض 
اجلن�ضي؛ فعلى �ضبيل املثال، ا�ضتخدام بع�ض الألفاظ املتعالية عند توجيه احلديث 
اإىل املحامني من الن�ضاء ... اأو التعليق على مظهر املحاميات اخلارجي اأو ملب�ضهن 
التحر�ض اجلن�ضي  ... وعادة ما يعترب  ُيتبع عادة عند احلديث مع رجل  باأ�ضلوب ل 

املرفقات
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وغري  قانوين  غري  �ضلوكًا  الزملء  اأو  املتنازعني  اأو  املحامني  اأو  املحكمة  مبوظفي 
اأخلقي اأي�ضًا.

3-  هل ميكن اأن يثري بطء القا�ضي يف البت يف الق�ضايا م�ضائل اأخرى تتعلق مببادئ بانغالور؟ 
الإجابة عن هذا ال�ضوؤال هي يف الأرجح "نعم"، ما مل تكن الق�ضايا املوكلة اإىل القا�ضي "جيم" 
لها خ�ضو�ضية تربر الوقت الطويل الذي ي�ضتغرقه للبت فيها مقارنة بزملئه. ومن الوا�ضح 

اأن هذا اأمر يتعني على كبري الق�ضاة معاجلته. 

وتت�ضمن الفقرة 207 من التعليق بع�ض الإر�ضادات املفيدة ب�ضاأن هذه امل�ضاألة، على النحو التايل:

احرتامًا  ُيظِهَر  اأن  و�ضرعة،  وعدالة  بفاعلية  للأمور  تناوله  يف  القا�ضي  على  يجب 
م�ضتوجبًا حلقوق الأطراف عند ال�ضتماع اإليها، واأن يح�ضم الأمور دون الت�ضبب يف 
تكاليف اإ�ضافية اأو تاأخري غري �ضروري. ويجب على القا�ضي مراقبة ومتابعة الدعاوى 
بحيث يقلل اأو يزيل املمار�ضات الت�ضويفية، والتاأخري الذي ميكن تفاديه، والتكاليف 
غري ال�ضرورية. ويحب على القا�ضي ت�ضجيع ت�ضوية ال ن زاع وال�ضعي اإىل ت�ضهيلها، لكن 
اأنهم م�ضطرون للتنازل عن حقهم يف حل نزاعهم عن  اأن ي�ضعر الأطراف  ل يجب 
طريق املحكمة. وواجب �ضماع الدعاوى بعدل و�ضرب ل يتعار�ض مع واجب اإجناز عمل 
املحكمة ب�ضرعة. وميكن للقا�ضي اأن يعمل بفعالية ومبهنية واأن يتحلى يف نف�ض الوقت 

بال�ضرب والتاأين.
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رابعاً-  اليمني الق�ضائية
املنهجية

ي�سلط هذا امللخ�ص ال�سوء على اليمني الق�سائية امل�ستخدمة يف عدد من البلدان يف خمتلف اأنحاء العامل. 
وللح�سول على هذه املعلومات، ا�سُتخدمت من�سات البحث التالية: املوقع ال�سبكي للمكتبة البحثية 
 القانونية Westlaw International،  وال�سفحات ال�سبكية الر�سمية لبلدان خمتلفة، وكذلك املوقع ال�سبكي
Constitute Project الذي يت�سمن عددًا من الد�ساتري املرتجمة بالفعل اإىل الإنكليزية، وت�سريعات 

فرادى البلدان املتعلقة باأجهزتها الق�سائية. وجرى حتليل كل ميني ق�سائية من حيث مدى امتثالها 
للقيم ال�ست املبينة يف مبادئ بانغالور ب�ساأن �سلوك اجلهاز الق�سائي. 

من  يعد  الق�ساء  لن زاهة  العاملية  ال�سبكة  بيانات  لقاعدة  ال�سبكي  املوقع  اأن  مالحظة  اأي�سًا  ويرجى 
املوارد القيمة التي تت�سمن العديد من مدونات قواعد ال�سلوك وقواعد الأخالق لبلدان من خمتلف 

اأنحاء العامل. 
www.unodc.org/ji ›

االحتاد الرو�ضي
اأوؤدي واجباتي باأمانة و�سمري، واأن اأقيم العدل، واأل اأمتثل اإل اإىل القانون، واأن  ا باأن  "اأق�سم ر�سميًّ

اأكون حمايدًا وعادًل على نحو ما ميليه عليَّ واجبي كقا�ص و�سمريي.")6(

مبادئ بانغالور التي ت�سملها اليمني: الخت�سا�ص واحلر�ص؛ الن زاهة؛ احليـاد؛ اللياقة )4(. 

اأذربيجان
اأحمي �سيادة  اأوؤدي باأمانة واجبات القا�سي يف املحكمة الد�ستورية على نحو لئق، واأن  "اأق�سم باأن 
الد�ستور يف جمهورية اأذربيجان، واأن اأتخذ القرارات ب�ساأن ما اأدر�سه من اأمور على اأ�سا�ص القانون 

واحلياد والعدالة".)7(

مبادئ بانغالور التي ت�سملها اليمني: الخت�سا�ص واحلر�ص؛ الن زاهة؛ احلياد )٣(.

،٨ املادة  الرو�سي،  الحتاد  يف  الق�ساة  مركز  ب�ساأن   1-٣1٣2 رقم  الرو�سي  الحتاد  قانون  الق�ساة،   )6(ميني 

يرجى   .2017 اأيلول/�سبتمرب   27 يف  الن�ص  على  لع  اطُّ  ،www.legislationline.org/documents/action/popup/id/4369
مالحظة اأن اآخر تعديل كان يف ٥ ني�سان/اأبريل 200٥. 

)7(ميني قا�سي املحكمة الد�ستورية، قانون جمهورية اأذربيجان ب�ساأن املحكمة الد�ستورية، الف�سل الأول، اأحكام عامة، 

 ،www.commission-anticorruption.gov.az/upload/file/Law%20on%20Constitutional%20Court.pdf  ،1٣ املادة 
لع على الن�ص يف 26 اأيلول/�سبتمرب 2017. اطُّ

املرفقات
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الأردن
"اأق�ضم باهلل العظيم اأن اأكون خمل�ضًا للملك والوطن واأن اأحكم بني النا�ض بالعدل واأن اأحرتم القوانني 

واأوؤدي وظائفي بكل اأمانة واإخل�ض واأن األتزم �ضلوك القا�ضي ال�ضادق ال�ضريف.")8(
مبادئ بانغالور التي ت�ضملها اليمني: امل�ضاواة؛ الن زاهة )2(.

اأرمينيا
"اأق�ضم مع ا�ضطلعي مبن�ضبي الق�ضائي ال�ضامي األ اأخ�ضع يف اإقامة العدل اإل للد�ضتور والقوانني، 
الدولة  �ضمعة  على  واأحافظ  من�ضفًا،  اأكون  واأن  والإن�ضانية  باملبادئ  واأحتلى  حمايدًا  اأكون  واأن 

واملحكمة".)9(
مبادئ بانغالور التي ت�ضملها اليمني: احليـاد؛ الن زاهة؛ امل�ضاواة؛ الخت�ضا�ض واحلر�ض )4(. 

اأفغان�ستان
الدين  لتعاليم  وفقًا  وال�ضتقامة  العدل  اأحقق  اأن  العظيم  باهلل  اأق�ضم  الرحيم،  الرحمن  اهلل  "ب�ضم 
الق�ضائي  الواجب  اأنفذ  واأن  اأفغان�ضتان،  قوانني  و�ضائر  الد�ضتور  هذا  واأحكام  احلنيف،  الإ�ضلمي 

باأق�ضى درجات الأمانة وال�ضتقامة واحلياد.")10(
مبادئ بانغالور التي ت�ضملها اليمني: الن زاهة، الخت�ضا�ض واحلر�ض؛ احليـاد؛ اللياقة )4(. 

األبانيا
ا اأن اأخل�ض لد�ضتور جمهورية األبانيا والقوانني النافذة، واأن اأحرتم قواعد الأخلقيات  "اأق�ضم ر�ضميًّ

املهنية اأثناء اأدائي لواجبي.")11(
مبادئ بانغالور التي ت�ضملها اليمني: احليـاد؛ اللياقة؛ الخت�ضا�ض واحلر�ض )3(.

،www.jc.jo/en/node/3040 )الأردن(،   15 املادة   ،)2  001 ل�ضنة   15 رقم  )القانون  الق�ضاء  ا�ضتقلل   )8(قانون 

لع على الن�ض يف 26 اأيلول/�ضبتمرب 2017. اطُّ
www.legislationline.org/documents/ ،12 9(قانون جمهورية اأرمينيا ب�ضاأن مركز الق�ضاة، الف�ضل الأول، املادة(

لع على الن�ض يف 20 اأيلول/�ضبتمرب 2017. action/popup/id/6590 ، اطُّ

www.berkleycenter.georgetown.edu/quotes/ اأفغان�ضتان،  د�ضتور  من   119 املادة  الق�ضائية،  )10(اليمني 

لع على الن�ض يف 28 اأيلول/�ضبتمرب 2017. constitution-of-afghanistan-article-119-oath-of-office-for-judiciary، اطُّ

www.osce.org/ ،23 11(قانون رقم 8436 ب�ضاأن تنظيم ال�ضلطة الق�ضائية يف جمهورية األبانيا، الف�ضل الثالث، املادة(

لع على الن�ض يف 19 اأيلول/�ضبتمرب 2017. albania/41891?download=true، اطُّ

www.legislationline.org/documents/action/popup/id/6590
www.legislationline.org/documents/action/popup/id/6590
www.berkleycenter.georgetown.edu/quotes/constitution-of-afghanistan-article-119-oath-of-office-for-judiciary
www.berkleycenter.georgetown.edu/quotes/constitution-of-afghanistan-article-119-oath-of-office-for-judiciary
www.osce.org/albania/41891?download=true
www.osce.org/albania/41891?download=true
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اأملانيا
"اأق�ضم اأن اأمار�ض وظيفتي الق�ضائية مبا يتوافق مع القانون الأ�ضا�ضي جلمهورية اأملانيا الحتادية ومع 
القانون، واأن اأف�ضل يف الق�ضايا باأق�ضى ما ي�ضمح به علمي واإمياين ودون اأي متييز بني الأ�ضخا�ض، 

واأن اأخدم احلق والعدل وحدهما - واهلل على ما اأقول �ضهيد.")12( 
مبادئ بانغالور التي ت�ضملها اليمني: الخت�ضا�ض واحلر�ض؛ احليـاد؛ ال�ضتقللية؛ الن زاهة )4(. 

اأوكرانيا
مبو�ضوعية  العدل  اأقيم  باأن  كقا�ض،  واجباتي  اأتوىل  واأنا  واللقب(،  )ال�ضم  اأنا،  ا  ر�ضميًّ "اأق�ضم 
واإن�ضاف ودون حتيز واأل اأتقيد اإل بالقانون، واأن اأ�ضرت�ضد مببداأ �ضيادة القانون، واأن اأوؤدي واجباتي 
الق�ضائية باأمانة و�ضمري، واأن األتزم باملبادئ املعنوية والأخلقية لل�ضلوك الق�ضائي، واأل اأرتكب اأي 

اأعمال ت�ضيء ملن�ضب الق�ضاة اأو �ضلطة الهيئة الق�ضائية.")13(
مبادئ بانغالور التي ت�ضملها اليمني: ال�ضتقللية؛ احليـاد؛ الن زاهة؛ اللياقة؛ امل�ضاواة؛ الخت�ضا�ض 

واحلر�ض )6(. 
باك�ستان

ا اأنا، ]___[، باأن اأدين بالإخل�ض والولء لباك�ضتان:  ")ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم( اأق�ضم ر�ضميًّ

واأن اأقوم ب�ضفتي كبري الق�ضاة يف باك�ضتان )اأو قا�ض يف املحكمة العليا يف باك�ضتان، اأو كبري ق�ضاة، 
اأو قا�ض يف املحكمة العالية ملقاطعة اأو مقاطعات]___[(، بال�ضطلع بواجباتي واأداء مهامي باأمانة 
واإخل�ض، وباأق�ضى ما ت�ضمح به قدرتي، وفقًا لد�ضتور جمهورية باك�ضتان الإ�ضلمية والقانون؛ واأن 
األتزم مبدونة قواعد ال�ضلوك ال�ضادرة عن املجل�ض الأعلى للق�ضاء؛ واأل اأ�ضمح مل�ضلحتي ال�ضخ�ضية 

بالتاأثري على �ضلوكي الر�ضمي اأو ما اأتخذه من قرارات ر�ضمية؛ 
جميع  يف  األتزم،  واأن  عنه؛  واأدافع  واأحميه  الإ�ضلمية  باك�ضتان  جمهورية  د�ضتور  على  اأحافظ  واأن 
اأو  دون خوف  للقانون،  وفقًا  اأ�ضكالهم،  اختلف  على  النا�ض جميعًا  اإزاء  ال�ضواب  بجادة  الأحوال، 

حماباة، اأو ميل اأو �ضوء نية. [واأ�ضاأل اهلل تعاىل العون والإر�ضاد )اآمني(]")14(
مبادئ بانغالور التي ت�ضملها اليمني: ال�ضتقللية؛ احليـاد؛ الن زاهة؛ الخت�ضا�ض واحلر�ض )4(.

www.gesetze-im-internet.de/ ،)3-1( 38 القانون الأملاين ب�ضاأن ال�ضلطة الق�ضائية، الف�ضل اخلام�ض، املادة)12(

لع على الن�ض يف 1 ت�ضرين الأول/اأكتوبر 2017. يرجى ملحظة اأن اأداء اليمني يتم يف العلن يف املحكمة،  /englisch_drig، اطُّ

واأنه من حق القا�ضي اأن يختار حذف عبارة "واهلل على ما اأقول �ضهيد". وميكن للق�ضاة العاملني يف خدمة اإحدى الوليات اأن 
نوا ميينهم التزامًا بد�ضتور الولية، وميكن اأداوؤها علنية دون اأن يكون ذلك بال�ضرورة اأمام املحكمة.  ي�ضمِّ

، www.judges.org.ua/eng/law.htm ،55 13(قانون اأوكرانيا ب�ضاأن ال�ضلطة الق�ضائية ومركز الق�ضاة، الف�ضل الأول، املادة( 

لع على الن�ض يف 22 اأيلول/�ضبتمرب 2017.  اطُّ
)14(املادتان 178 و194 من د�ضتور باك�ضتان: كبري الق�ضاة يف باك�ضتان اأو يف حمكمة عالية اأو قا�ض يف املحكمة العليا 

اأو يف حمكمة عالية. 

املرفقات

www.gesetze-im-internet.de/englisch_drig/
www.gesetze-im-internet.de/englisch_drig/
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البحرين
"اأق�ضم باهلل العظيم اأن اأحكم بني النا�ض بالعدل واأن اأحرتم قوانني اململكة ونظمها.")15( 

مبادئ بانغالور التي ت�ضملها اليمني: الخت�ضا�ض واحلر�ض؛ امل�ضاواة )2(. 

بلغاريا
"با�ضم ال�ضعب، اأق�ضم اأن األتزم التزامًا �ضارمًا بد�ضتور جمهورية بلغاريا وقوانينها؛ واأن اأوؤدي واجباتي 
مبا ميليه عليَّ �ضمريي ووفقًا لقناعاتي الرا�ضخة؛ واأن اأكون حمايدًا ومو�ضوعيًّا ومن�ضفًا؛ واأن اأ�ضهم 
يف رفعة مكانة املهنة؛ واأن اأحافظ على �ضرية املداولت، واأن اأتذكر دائمًا م�ضوؤوليتي اأمام القانون عن 

كل �ضيء. وعلى ذلك اأق�ضم!")16( 
مبادئ بانغالور التي ت�ضملها اليمني: الخت�ضا�ض واحلر�ض؛ اللياقة؛ احلياد )3(.

بليز
ميني الولء واملن�ضب:

"اأق�ضم باأن اأدين بالإخل�ض والولء لبليز، واأن اأحرتم الد�ضتور والقانون، واأن اأوؤدي واجباتي كـ[___] 
على  النا�ض جميعًا  اإزاء  ال�ضواب  بجادة  األتزم  واأن  قدرتي،  به  ت�ضمح  ما  وباأق�ضى  وحياد،  ب�ضمري 

اختلف اأ�ضكالهم دون خوف اأو حماباة، اأو ميل اأو �ضوء نية. [واهلل على ما اأقول �ضهيد.]" 

تعهد الولء واملن�ضب: 
اأوؤدي  واأن  والقانون،  الد�ضتور  اأحرتم  واأن  لبليز،  والولء  بالإخل�ض  اأدين  باأن  ا  ر�ضميًّ "اأتعهد/اأقر 
واجباتي كـ[___] ب�ضمري وحياد، وباأق�ضى ما ت�ضمح به قدرتي، واأن األتزم بجادة ال�ضواب اإزاء النا�ض 

جميعًا على اختلف اأ�ضكالهم دون خوف اأو حماباة، اأو ميل اأو �ضوء نية.")17( 
مبادئ بانغالور التي ت�ضملها اليمني: ال�ضتقللية؛ احليـاد؛ الن زاهة؛ اللياقة؛ امل�ضاواة )5(.

www.moj.gov.bh/en/Print_p6f7c. )البحرين(،   26 املادة  الثاين،  الف�ضل   ،)42( رقم  بقانون  )15(املر�ضوم 

لع على الن�ض يف 27 اأيلول/�ضبتمرب 2017. html?printid=977، اطُّ

www.legislationline.org/ ،107 16(قانون النظام الق�ضائي، ب�ضيغته الأحدث )بلغاريا(، الف�ضل ال�ضاد�ض، املادة(

لع على الن�ض يف 20 اأيلول/�ضبتمرب 2017.  documents/id/6226، اطُّ

لع  اطُّ  ،www.parliament.am/library/sahmanadrutyunner/beliz.pdf  ،3 املادة  الرابع،  الف�ضل  بليز،  )17(د�ضتور 

على الن�ض يف 19 اأيلول/�ضبتمرب 2017. يرجى العلم باأن الأميان/التعهدات هي نف�ضها جلميع املنا�ضب. 

www.moj.gov.bh/en/Print_p6f7c.html?printid=977
www.moj.gov.bh/en/Print_p6f7c.html?printid=977
www.legislationline.org/documents/id/6226
www.legislationline.org/documents/id/6226
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تايلند
وحياد  باإخل�ض  واجباتي  واأوؤدي  امللك  وفيًّا جلللة  �ضاأكون  باأنني  املعلن(  )ا�ضم  اأنا  ا  ر�ضميًّ "اأقرُّ 
�ضكل  بكل  واأحرتم  �ضاأدعم  كما  اململكة.  يف  العام  والنظام  وال�ضعب  العدل  ل�ضالح  امللك  با�ضم 
ممكن النظام الدميقراطي للحكم الذي يكون فيه امللك على راأ�ض الدولة، ود�ضتور مملكة تايلند 

والقانون.")21(
مبادئ بانغالور التي ت�ضملها اليمني: الخت�ضا�ض واحلر�ض؛ احليـاد؛ الن زاهة؛ امل�ضاواة )4(. 

تركمان�ستان
األتزم  باأن  كقا�ض،  م�ضوؤولياتي  تويل  مع  الأو�ضط(،  ال�ضم  ال�ضم،  )اللقب،  اأنا  ا  ر�ضميًّ "اأق�ضم 
وحماية  القا�ضي،  بواجبات  للوفاء  واأمانة  باإن�ضاف  وقوانينها  تركمان�ضتان  د�ضتور  احرتام  بقد�ضية 
حمايدًا  اأكون  وباأن  دائمًا،  واملحايدة  امل�ضتقلة  تركمان�ضتان  وم�ضالح  وحرياتهم  املواطنني  حقوق 
ومن�ضفًا، واأن اأحافظ دائمًا على نقاء املن زلة الرفيعة للق�ضاة، واأن اأخل�ض لق�ضمي وللوطن ولرئي�ض 

تركمان�ضتان".)22(
اللياقة؛  امل�ضاواة؛  احليـاد؛  الن زاهة؛  واحلر�ض؛  الخت�ضا�ض  اليمني:  ت�ضملها  التي  بانغالور  مبادئ 

ال�ضتقللية )6(.

توفالو
الثانية وولة عر�ضها وخلفائهم،  اإليزابيث  امللكة  باأمانة وحق جللة  اأخدم  اأن  العظيم  "اأق�ضم باهلل 
ب�ضفتي موظفًا ق�ضائيًّا، واأن األتزم بجادة ال�ضواب اإزاء النا�ض جميعًا على اختلف اأ�ضكالهم دون 
خوف اأو حماباة، اأو ميل اأو �ضوء نية، مبوجب قانون توفالو واأعرافها. واهلل على ما اأقول �ضهيد.")23(

مبادئ بانغالور التي ت�ضملها اليمني: الخت�ضا�ض واحلر�ض؛ امل�ضاواة؛ احلياد )3(.

لع  )21(د�ضتور تايلند، الف�ضل 10، املادة www.constituteproject.org/constitution/Thailand_2007.pdf ،210، اطُّ

على الن�ض يف 29 اأيلول/�ضبتمرب 2017. 
http://www.cis-  ،86 املادة  تركمان�ضتان،  يف  الق�ضاة  ومركز  الق�ضائي  النظام  ب�ضاأن  تركمان�ضتان  )22(قانون 

لع على الن�ض يف 29 اأيلول/�ضبتمرب 2017.  legislation.com/document.fwx?rgn=2442، اطُّ

http://www.tuvalu-legislation.tv/cms/ )توفالو(،   2 املادة   ،1 اجلدول  القانونية،  والإقرارات  الأميان  )23(قانون 

اطُّلع على   ، images/LEGISLATION/PRINCIPAL/1979/1979-0012/OathsandStatutoryDeclarationsAct_1.pdf

الن�ض يف 25 اأيلول/�ضبتمرب 2017. يرجى ملحظة اأن القانون يتيح اأداء ميني تعهدية واإن كانت غري مدرجة يف القانون. 

http://www.cis-legislation.com/document.fwx?rgn=2442
http://www.cis-legislation.com/document.fwx?rgn=2442
http://www.tuvalu-legislation.tv/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/1979/1979-0012/OathsandStatutoryDeclarationsAct_1.pdf
http://www.tuvalu-legislation.tv/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/1979/1979-0012/OathsandStatutoryDeclarationsAct_1.pdf
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اجلبل الأ�سود
ا اأن اأوؤدي واجباتي الق�ضائية وفقًا للد�ضتور والقانون.")24(  "اأق�ضم ر�ضميًّ

مبادئ بانغالور التي ت�ضملها اليمني: الخت�ضا�ض واحلر�ض )1(.

جنوب اأفريقيا
العالية/ العليا/املحكمة  ال�ضتئناف  الد�ضتورية/حمكمة  املحكمة  كقا�ض يف  ر�ضميًّا،  "اأق�ضم/اأتعهد 

حمكمة )__(، اأن/باأن اأكون وفيًّا جلمهورية جنوب اأفريقيا، واأن اأدعم واأحمي الد�ضتور وحقوق 
اأو  انحياز  اأو  خوف،  دون  ال�ضواء  على  الأ�ضخا�ض  جلميع  العدالة  اأوفر  واأن  فيه،  املح�ضنة  الإن�ضان 

حتيز، وفقًا للد�ضتور والقانون." )يف حالة اأداء اليمني: واهلل على ما اأقول �ضهيد.()25(
مبادئ بانغالور التي ت�ضملها اليمني: الخت�ضا�ض واحلر�ض؛ امل�ضاواة؛ احليـاد؛ اللياقة؛ الن زاهة )5(. 

رومانيا
"اأق�ضم باأن األتزم بد�ضتور هذا البلد وقوانينه، واأن اأدافع عن حقوق الأ�ضخا�ض وحرياتهم الأ�ضا�ضية، 

واأن اأوؤدي واجباتي ب�ضرف و�ضمري ودون حتيز. واهلل على ما اأقول �ضهيد!")26( 
مبادئ بانغالور التي ت�ضملها اليمني: الخت�ضا�ض واحلر�ض؛ امل�ضاواة؛ الن زاهة؛ اللياقة )4(. 

�سري لنكا
ا باأن اأ�ضطلع بواجباتي باأمانة واأن اأوؤدي مهام من�ضبي باعتباري ... وفقًا  "اأعلن واأتعهد/اأق�ضم ر�ضميًّ
لد�ضتور وقانون جمهورية �ضري لنكا ال�ضرتاكية الدميقراطية، واأن اأكون خمل�ضًا جلمهورية �ضري 
لنكا واأن اأحافظ، باأق�ضى ما ت�ضمح به قدرتي، على د�ضتور وقوانني جمهورية �ضري لنكا ال�ضرتاكية 

الدميقراطية واأدافع عنها.")27(
مبادئ بانغالور التي ت�ضملها اليمني: الخت�ضا�ض واحلر�ض؛ الن زاهة )2(.

 ،www.legislationline.org/documents/id/20588 ،41 24(القانون املتعلق مبجل�ض الق�ضاء )اجلبل الأ�ضود(، املادة(

لع على الن�ض يف 21 اأيلول/�ضبتمرب 2017.  اطُّ
www.justice.gov.za/legislation/constitution/  ،2 اجلدول  اأفريقيا(،  )جنوب  الر�ضمية  والتعهدات  )25(الأميان 

لع على الن�ض يف 28 اأيلول/�ضبتمرب 2017.  SAConstitution-web-eng-s02.pdf، اطُّ

 34 املادة  الثالث،  الف�ضل  )رومانيا(،  العامة  النيابات  واأع�ضاء  الق�ضاة  مركز  ب�ضاأن   2004/303 رقم  )26(القانون 

لع على الن�ض يف 21 اأيلول/�ضبتمرب 2017.  )www.legislationline.org/documents/id/20592 ،)1، اطُّ
www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/lk/ ،4 27(د�ضتور جمهورية �ضري لنكا ال�ضرتاكية الدميقراطية، اجلدول(

اأن اليمني التي يوؤديها الق�ضاة ترد يف املادة  لع على الن�ض يف 27 اأيلول/�ضبتمرب 2017. يرجى ملحظة  lk007en.pdf، اطُّ

107، وهي اليمني التي يوؤديها اأي�ضًا اأع�ضاء ال�ضلطتني التنفيذية والت�ضريعية. 

املرفقات
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�سرياليون
ا باأن( اأوؤدي واجبات من�ضبي باإخل�ض، واأدعم د�ضتور �ضرياليون  ")اأق�ضم باهلل اأن( )اأتعهد ر�ضميًّ

اأ�ضكالهم  اختلف  على  جميعًا  النا�ض  اإزاء  ال�ضواب  بجادة  واألتزم  القانون،  مبوجب  قائم  هو  كما 
دون خوف اأو حماباة، اأو ميل اأو �ضوء نية، مبوجب قانون �ضرياليون واأعرافها. )واهلل على ما اأقول 

�ضهيد.(")28(
مبادئ بانغالور التي ت�ضملها اليمني: الخت�ضا�ض واحلر�ض؛ امل�ضاواة؛ اللياقة؛ الن زاهة؛ احلياد )5(. 

فرن�سا
"اأق�ضم باأن اأوؤدي واجباتي باأمانة واأن اأحافظ على �ضرية املداولت، واأن اأكون يف كل ت�ضرفاتي جديرًا 

مبن�ضب القا�ضي الأمني.")29(
مبادئ بانغالور التي ت�ضملها اليمني: الخت�ضا�ض واحلر�ض؛ الن زاهة؛ اللياقة )3(. 

الفلبني
ا اأنا، املعنيَّ حديثًا ملن�ضب ...، باأن اأقيم العدل باإن�ضاف ودون اإبطاء؛ واأن اأوؤدي واجباتي  اأق�ضم ر�ضميًّ
باأمانة وحياد وحر�ض باأق�ضى ما ت�ضمح به قدرتي؛ واأنفذ �ضيادة القانون واأدافع عن الد�ضتور، واأحافظ 

على نزاهة ال�ضلطة الق�ضائية وا�ضتقللها.

واأَِعُد اأي�ضًا باإطاعة قوانني البلد وباأن اأقيم العدل دون خوف اأو حماباة يف اإطار �ضلطة ق�ضائية �ضريفة 
الفلبني.  وا�ضتقرار احلكومة ورفاه مواطني جمهورية  البلد  تعزيز وحدة  اأجل  وموؤهلة وم�ضتقلة من 

واهلل على ما اأقول �ضهيد.
مبادئ بانغالور التي ت�ضملها اليمني: الخت�ضا�ض واحلر�ض؛ الن زاهة؛ احليـاد؛ ال�ضتقللية )4(.

وا�ضتحدثت الأكادميية الق�ضائية يف الفلبني مبادرة اأخرى جديرة بالهتمام. فاإ�ضافًة اإىل اليمني القانونية، 
ُيطلب اأي�ضا اإىل الق�ضاة املعينني حديثًا اللتزام بتعهد ي�ضمى "تعهد الن زاهة". وهو تعهد طوعي، لكن يبدو 

اأن جميع الق�ضاة اجلدد اأدوه على مدى ال�ضنوات اخلم�ض املا�ضية. وفيما يلي ن�ض التعهد:
اللتزام بق�ضية العدالة.

لع على الن�ض  )28(د�ضتور جمهورية �ضرياليون، اجلدول www.commonlii.org/sl/legis/const/1991/17.html ،3، اطُّ

يف 26 اأيلول/�ضبتمرب 2017. 
www.legifrance.gouv. .6 29(الأمر رقم 58-1270، املوؤرخ 22 كانون الأول/دي�ضمرب 1958، الف�ضل الأول، املادة(

لع على الن�ض يف 18 اأيلول/�ضبتمرب 2017. ُعدل القانون  fr/affichTexte.do?cidTexte= JORFTEXT000000339259، اطُّ

بالقانون رقم 2016-1090 املوؤرخ 8 اآب/اأغ�ضط�ض 2016، وهو اليمني التي يوؤديها الق�ضاة يف ال�ضلطة الق�ضائية. 

www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339259
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339259
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لقد عهد �ضعب بلدي وحكومته اإيلَّ بثقتهما بو�ضعي خلف املن�ضة لإقامة العدل. واليوم، اأُلزم نف�ضي 
. واأُ�ضهد اهلل على اأنني �ضاألتزم مبا  دون حتفظ بق�ضية العدالة، وعيًا مني بقدا�ضة الولية امل�ضندة اإيلَّ
اأق�ضمت عليه الآن. واألزم نف�ضي باأن اأكون خادمًا لل�ضعب وباأن اأمنح كل �ضخ�ض ما يتطلبه من حيث 
مبادئ  على  بناء  عليَّ  ُتعر�ض  التي  الق�ضايا  اأحكامي يف جميع  اأ�ضدر  و�ضوف  والإن�ضاف.  احلقيقة 
القانون وعلى اأ�ضا�ض الأدلة املقدمة فقط. ولن اأعري اهتمامًا للخوف اأو املحاباة. ولن األقي باًل اإىل 
ثروة املتقا�ضني اأمامي اأو فقرهم اأو قوة نفوذهم اأو �ضعف مركزهم، بل �ضاأبني قراري يف اأي ق�ضية 
غري  تاأثريات  اأي  من  نظيفتني  يداي  تظل  اأن  ا  ر�ضميًّ واأق�ضم  بها.  املتعلقة  اجلوهرية  الأ�ضباب  على 
مربرة، واأل تلحق مبكتبي اأي �ضبهات بعدم الأمانة اأو اللياقة. واأتعهد باأن اأحافظ على كرامة من�ضبي 
جل�ضات  جميع  اأراأ�ض  و�ضوف  العمل.  يف  والتفاين  املتوا�ضعة  املعي�ضة  على  مثاًل  اأكون  واأن  بتوا�ضع 
الظلم  جرحهم  من  جروح  ول�ضمد  جرائم  �ضدهم  ارُتكبت  ملن  النت�ضاف  ملنح  بحما�ضة  املحكمة 
والأذى واجل�ضع. و�ضاأ�ضعى على الدوام اإىل اإدارة عملية العدالة ب�ضرعة لكن من دون اأن اأحيد عن 
م�ضار الإجراءات القانونية الواجبة. واأخريًا، �ضوف اأكر�ض نف�ضي ملوا�ضلة درا�ضة القانون لكي يت�ضنى 
يل اأن اأنفذه بكفاءة. وليمنحني اهلل، الذي منه تاأتي العدالة، احلما�ضة والقوة لللتزام بهذا التعهد.

كازاخ�ستان
اإل لد�ضتور جمهورية  اأخ�ضع  واأل  العدل  اأقيم  واأن  باأمانة و�ضمري،  اأوؤدي واجباتي  اأن  ا  "اأق�ضم ر�ضميًّ

كازاخ�ضتان وقوانينها، واأن اأكون حمايدًا ونزيهًا على نحو ما ميليه عليَّ واجبي كقا�ض.")30( 
مبادئ بانغالور التي ت�ضملها اليمني: الخت�ضا�ض واحلر�ض، احلياد، الن زاهة )3(.

كو�ستاريكا
"هل تق�ضم اأمام اهلل وتتعهد اأمام البلد باحلفاظ على د�ضتور اجلمهورية وقوانينها والدفاع عنهما 

والوفاء بواجبات من�ضبك باأمانة؟ - نعم، اأق�ضم. - اإذا التزمت بالق�ضم، فلي�ضاعدك اهلل، واإذا مل 
تلتزم به فليحا�ضبك اهلل والبلد.")31(

مبادئ بانغالور التي ت�ضملها اليمني: الن زاهة؛ 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/

لع على الن�ض يف 27 اأيلول/�ضبتمرب 2017.  documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF%282011%29027، اطُّ

على  لع  اطُّ  ،www.servat.unibe.ch/icl/cs00000_.html ،194 املادة ال�ضاد�ض ع�ضر،  الباب  كو�ضتاريكا،  )31(د�ضتور 

الن�ض يف 19 اأيلول/�ضبتمرب 2017. وعلى نحو ما تبني املادة 11، يجب على جميع املوظفني العموميني )ومنهم الق�ضاة( اأداء 
هذه اليمني. 

املرفقات

www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF%282011%29027
www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF%282011%29027
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كينيا
يف  القا�ضي  العليا،  املحكمة  الق�ضاة/رئي�ض  )رئي�ض  اأنا  ر�ضميًّا(،  العظيم(/)اأتعهد  باهلل  ")اأق�ضم 

يف  اأجتهد  اأن/باأن  العالية(،  املحكمة  يف  القا�ضي  ال�ضتئناف،  حمكمة  يف  القا�ضي  العليا،  املحكمة 
اأقيم العدل بحياد وفقًا للد�ضتور كما هو قائم مبوجب القانون،  خدمة �ضعب وجمهورية كينيا، واأن 
�ضيا�ضي  تاأثري  اأو  اأو متييز  نية  �ضوء  اأو  ميل  اأو  اأو حماباة  واأعراف اجلمهورية، دون خوف  ولقوانني 
، يف جميع  اأو ديني اأو غري ذلك من تاأثري. و�ضاأقوم اأثناء ممار�ضتي للوظائف الق�ضائية امل�ضندة اإيلَّ
الأوقات وباأق�ضى ما ي�ضمح به علمي واإمياين، بحماية هذا الد�ضتور وتنفيذه والدفاع عنه للحفاظ 
على كرامة واحرتام ال�ضلطة الق�ضائية والنظام الق�ضائي يف كينيا وتعزيز الإن�ضاف وال�ضتقللية 

والكفاءة والن زاهة يف اإطاره. )واهلل على ما اأقول �ضهيد.(")32(
مبادئ بانغالور التي ت�ضملها اليمني: امل�ضاواة؛ احليـاد؛ ال�ضتقللية؛ الخت�ضا�ض واحلر�ض )4(.

لتفيا
ا اأن اأكون  ، واأق�ضم ر�ضميًّ "اأتعهد اأنا ××× باأن اأ�ضطلع بواجبات القا�ضي، مدركًا للم�ضوؤولية امل�ضندة اإيلَّ
اأنتهكها  واألَّ  اإىل احلقيقة  للو�ضول  دائمًا  اأ�ضعى  واأن  اأخل�ض جلمهورية لتفيا،  واأن  ومن�ضفًا،  اأمينًا 

مطلقًا، واأن اأ�ضدر قراراتي بالتقيد ال�ضارم بد�ضتور جمهورية لتفيا وقوانينها.")33(
مبادئ بانغالور التي ت�ضملها اليمني: اللياقة؛ امل�ضاواة؛ الخت�ضا�ض واحلر�ض )3(.

ليربيا
واأحميها  عليها  واأحافظ  وقوانينها  ليربيا  جمهورية  د�ضتور  اأدعم  باأن(  )اأتعهد  اأن  ا  ر�ضميًّ "اأق�ضم 
باإخل�ض  من�ضبي  ومهام  بواجباتي  واأقوم  للجمهورية،  والولء  بالإخل�ض  اأدين  واأن  عنها،  واأدافع 

و�ضمري وحياد، باأق�ضى ما ت�ضمح به قدرتي. واهلل على ما اأقول �ضهيد.")34( 
مبادئ بانغالور التي ت�ضملها اليمني: الخت�ضا�ض واحلر�ض؛ احليـاد؛ الن زاهة )3(.

www.klrc.go.ke/index.php/constitution-of-  ،3 اجلدول  كينيا،  د�ضتور  الوطنية،  والتعهدات  )32(الأميان 

kenya/166-schedules-schedules/third-schedule-national-oaths-and-affirmations/444-oaths-for-the-chief-

justice-president-of-the-supreme-court-judges-of-the-supreme-court-judges-of-the-court-of-appeal-and-

لع على الن�ض يف 23 اأيلول/�ضبتمرب 2017.  judges-of-the-high-court، اطُّ

www.unpan1.un.org/intradoc/groups/public/  ،68 املادة   ،10 الف�ضل  )لتفيا(،  الق�ضائية  ال�ضلطة  )33(ب�ضاأن 

لع على الن�ض يف 20 اأيلول/�ضبتمرب 2017.  documents/UNTC/UNPAN018383.pdf، اطُّ

 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-
لع على الن�ض يف 25 اأيلول/�ضبتمرب 2017. وتن�ض هذه املادة على اأن يوؤدي جميع  /administered-to-president-sirleaf، اطُّ

املوظفني العموميني اليمني. 

www.klrc.go.ke/index.php/constitution-of-kenya/166-schedules-schedules/third-schedule-national-oaths-and-affirmations/444-oaths-for-the-chief-justice-president-of-the-supreme-court-judges-of-the-supreme-court-judges-of-the-court-of-appeal-and-judges-of-the-high-court
www.klrc.go.ke/index.php/constitution-of-kenya/166-schedules-schedules/third-schedule-national-oaths-and-affirmations/444-oaths-for-the-chief-justice-president-of-the-supreme-court-judges-of-the-supreme-court-judges-of-the-court-of-appeal-and-judges-of-the-high-court
www.klrc.go.ke/index.php/constitution-of-kenya/166-schedules-schedules/third-schedule-national-oaths-and-affirmations/444-oaths-for-the-chief-justice-president-of-the-supreme-court-judges-of-the-supreme-court-judges-of-the-court-of-appeal-and-judges-of-the-high-court
www.unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNTC/UNPAN018383.pdf
www.unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNTC/UNPAN018383.pdf
www.thenewdispensation.com/2012/01/18/liberia-oath-of-office-could-be-re-administered-to-president-sirleaf/
www.thenewdispensation.com/2012/01/18/liberia-oath-of-office-could-be-re-administered-to-president-sirleaf/
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ماليزيا
ا اأن )اأتعهد باأن( اأقوم خمل�ضًا باأداء واجبات  "بعد انتخابي )تعييني( يف من�ضب ...، اأق�ضم ر�ضميًّ
من�ضبي باأق�ضى ما ت�ضمح به قدرتي، واأن اأدين بالإخل�ض والولء ملاليزيا، واأن اأحافظ على د�ضتورها 

واأحميه واأدافع عنه.")35(
مبادئ بانغالور التي ت�ضملها اليمني: الخت�ضا�ض واحلر�ض؛ الن زاهة )2(. 

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واأيرلندا ال�سمالية
اإنكلرتا وويلز

اليمني: "اأق�ضم باهلل العظيم اأن اأخدم باأمانة وحق جللة امللكة اإليزابيث الثانية يف من�ضب [___]، 
واأن األتزم بجادة ال�ضواب اإزاء النا�ض جميعًا على اختلف اأ�ضكالهم مبوجب قانون هذ البلد واأعرافه، 

دون خوف اأو حماباة، اأو ميل اأو �ضوء نية."
يف  الثانية  اإليزابيث  امللكة  جللة  وحق  باأمانة  �ضاأخدم  باأنني  ب�ضدق  ر�ضميًّا  واأتعهد  "اأقرُّ  التعهد: 
مبوجب  اأ�ضكالهم  اختلف  على  جميعًا  النا�ض  اإزاء  ال�ضواب  بجادة  و�ضاألتزم   ،]_____[ من�ضب 

قانون هذا البلد واأعرافه، دون خوف اأو حماباة، اأو ميل اأو �ضوء نية.")36(
الخت�ضا�ض  امل�ضاواة؛  الن زاهة؛  احليـاد؛  ال�ضتقللية؛  اليمني:  ت�ضملها  التي  بانغالور   مبادئ 

واحلر�ض )5(.

اأيرلندا ال�سمالية
اليمني:

ا اأنا، )ال�ضم(، باأن اأخدم ب�ضدق واأمانة يف من�ضب )املن�ضب(". "اأق�ضم ر�ضميًّ

www.commonlii.org/my/legis/const/1957/21. ،6 35(اأ�ضكال الأميان والتعهدات، د�ضتور ماليزيا، 1957، اجلدول(

لع على الن�ض يف 27 اأيلول/ �ضبتمرب 2017. يرجى ملحظة اأن القا�ضي يف املحكمة العليا اأو املحكمة العالية ي�ضتعي�ض  html، اطُّ
عن عبارة "اأداء واجبات من�ضبي" بعبارة "اأداء الواجبات الق�ضائية يف هذا املن�ضب اأو غريه".

Courts and Tribunal Judiciary, "Oaths" (Judicial Press Office) www.judiciary.gov.uk/about-the-)36(

لع على الن�ض لآخر مرة يف 12 اأيلول/�ضبتمرب  /judiciary/the-judiciary-the-government-and-the-constitution/oaths، اطُّ

2017. يرجى ملحظة اأنه توجد عدة اأ�ضكال اأخرى مقبولة لليمني الواردة اأعله بح�ضب املعتقدات الدينية ملن يوؤديها. فعلى 
�ضبيل املثال، ميكن لأتباع الديانة الهندو�ضية حذف عبارة "اأق�ضم باهلل العظيم"، وال�ضتعا�ضة عنها بعبارة "اأق�ضم بالغيتا"، 
وميكن لأتباع الديانة اليهودية ا�ضتخدام اليمني اأعله يف حني قد يرغب البع�ض يف تقدمي تعهد بدًل من اأداء اليمني. ويحذف 
 ،"I swear by Allah" بعبارة  وي�ضتعي�ضون عنها   "I swear by Almighty God" الإنكليزية  العبارة  الإ�ضلمي  الدين  اأتباع 

ويحذف اأتباع ديانة ال�ضيخ عبارة "اأق�ضم باهلل العظيم" وي�ضتعي�ضون عنها بعبارة "اأق�ضم بالغورو ناناك".

املرفقات

www.commonlii.org/my/legis/const/1957/21.html
www.commonlii.org/my/legis/const/1957/21.html
www.judiciary.gov.uk/about-the-judiciary/the-judiciary-the-government-and-the-constitution/oaths/
www.judiciary.gov.uk/about-the-judiciary/the-judiciary-the-government-and-the-constitution/oaths/
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التعهد:
"اأتعهد واأقرُّ اأنا، )ال�ضم(، ب�ضدق باأنني �ضاأخدم ب�ضدق واأمانة يف من�ضب )املن�ضب(".

مبادئ بانغالور التي ت�ضملها اليمني: الخت�ضا�ض واحلر�ض )1(.

ا�سكتلندا
"�ضوف األتزم بجادة ال�ضواب اإزاء النا�ض جميعًا على اختلف اأ�ضكالهم دون خوف اأو حماباة، اأو ميل 

اأو �ضوء نية، وفقًا لقوانني هذا البلد واأعرافه.")37(
احليـاد؛  ال�ضتقللية؛  واحلر�ض؛  الخت�ضا�ض  امل�ضاواة؛  اليمني:  ت�ضملها  التي  بانغالور   مبادئ 

الن زاهة )5(. 

دة( ميكرونيزيا )وليات-املوحَّ
ميكرونيزيا  وليات  يف   ]_____[ من�ضب  مهام  باأمانة  اأوؤدي  باأن(  اأتعهد  )اأو  اأن  ا  ر�ضميًّ "اأق�ضم 
املوحدة، واأن اأقوم، باأق�ضى ما ت�ضمح به قدرتي، باحلفاظ على قوانني ود�ضتور وليات ميكرونيزيا 

املوحدة وتعزيزها ودعمها، واهلل على ما اأقول �ضهيد.")38(
مبادئ بانغالور التي ت�ضملها اليمني: الخت�ضا�ض واحلر�ض )1(.

نيجرييا
جلمهورية  بالولء  اأدين  واأن   ،]_____[ من�ضب  يف  بلدي  خدمة  لدى  خمل�ضًا،  اأكون  اأن  "اأق�ضم 
نيجرييا الحتادية يف جميع الأوقات. و�ضاأ�ضطلع بالوظائف الق�ضائية امل�ضندة اإيلَّ ب�ضدق واإخل�ض، 
واألتزم بجادة ال�ضواب اإزاء النا�ض جميعًا على اختلف اأ�ضكالهم دون خوف اأو حماباة، اأو ميل اأو 
لقوانني  ووفقًا  القانون،  مبوجب  قائم  هو  كما  الحتادية  نيجرييا  جمهورية  لد�ضتور  وفقًا  نية،  �ضوء 
الأنانية،  امل�ضالح  جميع  فوق  الوطن  خدمة  دائمًا  و�ضاأ�ضع  واأعرافها.  الحتادية  نيجرييا  جمهورية 
مدركًا اأن املن�ضب العام هو اأمانة عمومية. و�ضوف اأوؤدي واجباتي الق�ضائية دائمًا باجتهاد وفعالية، 
ولن اأ�ضارك اأو اأنخرط يف اأي ن�ضاط يتعار�ض على نحو مبا�ضر اأو غري مبا�ضر مع ما اأق�ضمت عليه. 

Judicial Office for Scotland, "Judicial Independence", www.scotland-judiciary.org.uk/Upload/)37(

لع على الن�ض يف 18 ت�ضرين الأول/اأكتوبر 2017.  Documents/JudicialIndependence_2.pdf، اطُّ

http://www.fsmlaw.org/fsm/code/code2014/ ،301 38(قانون وليات ميكرونيزيا املوحدة، الف�ضل 3، املادة(

لع على الن�ض يف 27 اأيلول/�ضبتمرب 2017.  FSMCode2014Tit01Chap03.html، اطُّ

www.scotland-judiciary.org.uk/Upload/Documents/JudicialIndependence_2.pdf
www.scotland-judiciary.org.uk/Upload/Documents/JudicialIndependence_2.pdf
http://www.fsmlaw.org/fsm/code/code2014/FSMCode2014Tit01Chap03.html
http://www.fsmlaw.org/fsm/code/code2014/FSMCode2014Tit01Chap03.html
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و�ضوف اأجتنب، يف اأداء واجباتي الق�ضائية، الف�ضاد بجميع جوانبه. و�ضوف اأتبع دائمًا م�ضار العدالة 
والأمانة والوئام بني جميع اأفراد �ضعب نيجرييا يف كل ما اأفعل. واهلل على ما اأقول �ضهيد.")39(

الن زاهة؛  اللياقة؛  احليـاد؛  امل�ضاواة؛  واحلر�ض؛  الخت�ضا�ض  اليمني:  ت�ضملها  التي  بانغالور  مبادئ 
ال�ضتقللية )6(.

نيوزيلندا
"اأو امللك" "ال�ضم اأعله"، وولة العر�ض  "ال�ضم" اأن اأقوم خمل�ضًا بخدمة جللة امللكة  اأنا  "اأق�ضم 
د املن�ضب"؛ واأن األتزم بجادة ال�ضواب اإزاء النا�ض جميعًا  وخلفائهم، وفقًا للقانون، يف من�ضب "يحدَّ
على اختلف اأ�ضكالهم دون خوف اأو حماباة، اأو ميل اأو �ضوء نية، وفقًا لقوانني نيوزيلندا واأعرافها. 

واهلل على ما اأقول �ضهيد.")40(
الخت�ضا�ض  امل�ضاواة؛  الن زاهة؛  احليـاد؛  ال�ضتقللية؛  اليمني:  ت�ضملها  التي  بانغالور   مبادئ 

واحلر�ض )5(.

الوليات املتحدة الأمريكية
ا اأن )اأو اأتعهد باأن( اأقيم العدل دون حماباة لأ�ضخا�ض، واأن األتزم بجادة ال�ضواب اإزاء  "اأق�ضم ر�ضميًّ
الفقري والغني، واأن اأوؤدي جميع الواجبات املوكلة اإيل ب�ضفتي ]___[ مبوجب د�ضتور الوليات املتحدة 

وقوانينها باإخل�ض وحياد. واهلل على ما اأقول �ضهيد.")41(
مبادئ بانغالور التي ت�ضملها اليمني: ال�ضتقللية؛ احليـاد؛ الخت�ضا�ض واحلر�ض؛ امل�ضاواة )4(.

لع  )39(قانون الأميان لعام 2003 )نيجرييا(، اجلدول www.nigeria-law.org/Oaths%20Act%201990.htm ،1، اطُّ

على الن�ض يف 25 اأيلول/�ضبتمرب 2017. 
يف  طبعه  معاد  )ن�ض  )نيوزيلندا(،   18 املادة   ،3 اجلزء   ،1957 ل�ضنة  والإقرارات  بالأميان  املعني  القانون  )40(من 

على  لع  اطُّ  ،http://www.legislation.govt.nz/act/public/1957/0088/latest/DLM316133.html  ،)2017 اآذار/مار�ض   1
الن�ض يف 26 اأيلول/�ضبتمرب 2017. 

http://www.gpo.gov/fdsys/ والق�ضاة،  الق�ضائي  اجلهاز  ميني   ،453 املادة   ،28 رقم  املتحدة  الوليات  )41(قانون 

لع على الن�ض يف 1 ت�ضرين  pkg/USCODE-2011-title28/pdf/USCODE-2011-title28-partI-chap21-sec453.pdf ، اطُّ

الأول/اأكتوبر 2017. 

املرفقات

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title28/pdf/USCODE-2011-title28-partI-chap21-sec453.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title28/pdf/USCODE-2011-title28-partI-chap21-sec453.pdf
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خام�ساً- طرائق التدريب

�ضدر املوجز املرفق عن الكلية الق�ضائية يف لندن، وهو م�ضمم كدليل للمجموعة الوا�ضعة من طرائق 
�ضعفها.  ومواطن  طريقة  لكل  املمكنة  ال�ضتخدامات  على  موؤ�ضرًا  التايل  اجلدول  ويقدم  التدريب. 
�ضوء  يف  املنا�ضبة  الطريقة  وحتديد  املتاحة  اخليارات  يف  النظر  يف  م/املقدم  امل�ضمِّ دور  ويكمن 
الحتياجات التدريبية امل�ضتبانة، والنواجت/الأهداف التعليمية املحددة، واملوارد املتاحة، واحتياجات 

املتدربني التعلمية. 

مواطن ال�سعفما الذي ميكن اأن حتققهالطريقة

التطبيق الفردي

التوجيه
يقوم اأحد الأفراد الأكرث خربة 

بدور املر�ضد )يف اإطار دور 
جديد/مهمة جديدة مثًل(.

تطرح قدوة يحتذى بها. ومتنح دعمًا 
عمليًّا وتوجه التعلم. وتوفر فر�ضة لطرح 

الأ�ضئلة والختبار والتجريب.

قد ل ُتراعى عند التوفيق بني املوجهني 
واملتدربني اجلوانب املتعلقة بال�ضخ�ضية 

والقدرة على العمل على امل�ضتوى الفردي 
ودور كل من املوجه واملتدرب. 

القراءة
د املتعلمني بالأوراق واملراجع  يزوَّ

ومناذج لدرا�ضات احلالة. 

ت�ضجع هذه الطريقة، اإذا ا�ضُتخدمت 
للإعداد يف فرتة ما قبل الدورة، املتدربني 

ن املدربني من  على التاأمل امل�ضبق، ومتكِّ
تقدمي املحتوى مبزيد من العمق. وهي 

تنا�ضب املتدربني الذين ي�ضتمتعون بالتفكري 
املتاأمل. وهي مفيدة كاأحد املوارد التي تكون 

متاحة بعد انتهاء الدورة التدريبية.

تفرت�ض اأن لدى املتدربني وقتًا للقراءة. ول 
ي�ضتمتع جميع املتدربني بالقراءة كو�ضيلة 

للتعلم. واإذا ا�ضُتخدمت قبل الدورة، فيجب 
التقيد بربوتوكول التدريب الذي ين�ض 

على األ تتجاوز فرتة الإعداد اللزمة اأربع 
�ضاعات.

التعلم باملراقبة
ملحظة ما يقوم به �ضخ�ض 

اآخر.

التعرف على الدور الذي ي�ضطلع به �ضخ�ض 
اآخر بطريقة عملية. وهي طريقة مفيدة 

عندما تكون الوظيفتان مرتابطتني.

قد ل تنجح طريقة التعلم باملراقبة اإذا 
كانت بع�ض جوانب العمل �ضرية.
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التوجيه 
تختلف الطريقة باختلف 
م�ضتوى املعارف/ املهارات.

ميكن اأن تتم داخليًّا: فيما بني 
الأقران اأو مع �ضخ�ض ي�ضغل 
ا اأعلى اأو مع  من�ضبًا ق�ضائيًّ

موجه خارجي.

تقدم الدعم ال�ضخ�ضي مل�ضاعدة املتدربني 
على حتقيق الأهداف ال�ضخ�ضية اأو املتعلقة 
بالعمل. وهي تركز على احتياجات الأفراد. 

ن املتعلمني وحتفزهم.  وكثريًا ما متكِّ

ميكن اأن ُتعترب طريقة ت�ضحيحية، ومن 
ثم يجب التعامل مع ترتيباتها بح�ضا�ضية. 

ه، وقد  يتطلب جناحها وجود توافق مع املوجِّ
يلزم اإيجاد موجهني بدلء. وقد تكون مكلفة 

اإذا ا�ضتعني مبوجهني من اخلارج. 

التعلم الإلكرتوين 
تتوافر املواد من خلل و�ضائط 

اإلكرتونية

ميكن للعديد من الأ�ضخا�ض الو�ضول 
اإىل املعلومات والتدريب. وهي ت�ضجع 

على التفكري. وتتيح املرونة والتعلم 
املجزاأ. ويتحكم فيها املتدرب يف 

وترية عملية التعلم وتوقيتها ومكانها. 
طريقة ممتازة للتعلم املجزاأ، 

وبخا�ضة لتعلم املعارف والعمليات.
ميكن تطوير املوارد على نحو م�ضتمر 

والرجوع اإليها عند احلاجة. وميكن 
اأن تكون جزءًا من نهج "التعلم 

 املختلط" 
وُت�ضتخدم يف التدريب وجهًا لوجه، 
اأي كمواد للقراءة قبل التدريب، اأو 

للتدعيم خلل الربنامج، اأو للعمل/
التذكري بعد انتهاء الدورة. 

ل ي�ضتمتع بع�ض املتدربني باإدارة عملية 
التعلم باأنف�ضهم. وقد تتطلب قدرًا من 

كفاءة التعامل مع التكنولوجيا. وميكن اأن 
ُتفَقد بع�ض عنا�ضر التدريب على املهارات 

خللها، مثل جل�ضات التدريب العامة، وغري 
ذلك. 

يجب التخطيط للتعلم الإلكرتوين قبل بدء 
التدريب مبا بني ثلثة و�ضتة اأ�ضهر.

التطبيق املبا�سر )وجهاً لوجه(

كرة الثلج 
تتجمع اأربع جمموعات �ضغرية 

اأو اأكرث معًا على مراحل 
)لت�ضكل يف النهاية جمموعة 
واحدة( بحيث يجري جتميع 
وتنقيح مناق�ضات املجموعات 
وما تخل�ض اإليه من اتفاقات 

يف كل مرحلة.

طريقة فعالة لكي ت�ضل جمموعة كبرية 
من الأ�ضخا�ض اإىل اتفاق م�ضرتك. 

وتتطلب حترك الأفراد فعليًّا للن�ضمام 
اإىل املجموعات مما يبقي على احلما�ضة 

مرتفعًة.

ميكن اأن تنتج �ضجيجًا/حما�ضة كبرية 
يف القاعة مما قد ي�ضاعد/يعيق بع�ض 

الأ�ضخا�ض.
حتتاج اإىل تي�ضري للتاأكد من عدم هيمنة 

اأفراد بعينهم على اجلل�ضة و�ضمان م�ضاركة 
اجلميع.

املرفقات
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جدار احلوار 
تتحرك جمموعات �ضغرية 
�ضمن القاعة للكتابة على 

الألواح القلبة جانب 
جدار بحيث ت�ضهم معظم 

املجموعات يف جميع الألواح 
وميكن بعد ذلك مناق�ضة ما 
ُكتب على الألواح القلبة يف 

جل�ضة عامة.

تت�ضمن هذه الطريقة التحرك الفعلي مما 
يبقي على احلما�ضة - وميكن ا�ضتخدامها 

يف حالة تراجع حما�ضة املتدربني.

تتطلب اأن يتحرك جميع املتدربني )وميكن 
ك الألواح القلبة بدًل  تكييفها بحيث حترَّ
من املجموعات(. وت�ضتلزم اأي�ضًا اأن تكون 

القاعة كبرية مبا ي�ضمح باحلركة.

تطارح الأفكار با�ستخدام اأوراق 
املالحظات الال�سقة

يكتب املتدربون اأفكارهم على 
اأوراق امللحظات الل�ضقة التي 

تو�ضع على اجلدار حتت بند 
اأو اأكرث.

طريقة مرئية لتج�ضيد الأفكار. ويكون من 
اجليد ا�ضتخدامها عندما يكون هناك 

ر  الكثري من الأفكار املحتملة. وميكن للمي�ضِّ
اأو املتعلم جتميع الأوراق الل�ضقة ح�ضب 

املو�ضوع.

حتتاج اإىل حترك اأحد اأع�ضاء املجموعة 
لو�ضع الأوراق الل�ضقة على اجلدار. 

ر ت�ضنيف الأوراق  وتتطلب اأن يتوىل املي�ضِّ
الل�ضقة ح�ضب املو�ضوع خلل التدريب.

ت�سوير املتعلمني 
ت�ضوير الأفراد اأو املجموعات 

اأثناء القيام بن�ضاط وا�ضتخدام 
ذلك كو�ضيلة لتقدمي التعليقات.

يكون بو�ضع املتعلم روؤية اأدائه وربط ذلك 
بالتعليقات املقدمة.

قد توؤثر عدم رغبة بع�ض الأفراد يف 
الت�ضوير على اأدائهم. وت�ضاعد التوجيهات 

الوا�ضحة اخلا�ضة بتقدمي التعليقات على 
تبديد املخاوف.

لعب الأدوار 
القيام باأدوار يف اإطار جمموعات 

التدريب.

تتيح التدريب على التعامل مع مواقف 
خمتلفة يف بيئة اآمنة. ميكن اأن توؤدي اإىل 
تعزيز الثقة اإذا اأديرت ب�ضكل جيد. وهي 

تتيح الفر�ضة للتعلم من م�ضاهدة الآخرين 
وتلقي التعليقات.

قد يبدي املتدربون تخوفًا. ويف بع�ض 
الأحيان، قد ل يتعاملون مع الأمر 

بجدية – "اإنها جمرد لعبة، هذا لي�ض 
ما �ضاأفعله يف الواقع!" وحتتاج هذه 

الطريقة اإىل وقت لكي تت�ضنى م�ضاركة 
اجلميع.

ت�سنيف البطاقات 
ت�ضنِّف املجموعات اأو الأفراد 
بطاقات مكتوبة م�ضبقًا �ضمن 

فئات.

حتث املتعلم على التفكري. ويكون من اجليد 
ا�ضتخدامها عندما يكون هناك الكثري من 

اخليارات/الإجابات.

ي�ضتغرق اإعدادها وقتًا. ت�ضتدعي التاأكد من 
اأن تكون ال�ضياغة مفهومة للجميع.
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مقاطع الفيديو
تعر�ض على املتعلمني مبا�ضرة اأو 
عرب الإنرتنت – وتت�ضمن مقاطع 

�ضابقة الت�ضجيل ملتحدثني اأو 
ل�ضيناريوهات مو�ضوعة.

طريقة فعالة من حيث التكلفة ل�ضمان توافر 
املحتوى للمتحدثني يف الأحداث املختلفة. 

وميكن ا�ضتخدامها كعر�ض )على النحو 
الوارد اأدناه(. 

تتطلب اإملامًا بالتكنولوجيا للتمكن من 
عر�ض املقاطع. طريقة �ضلبية، ويلزم 

اقرتانها بن�ضاط اآخر لتفعيل قابلية التعلم.

العرو�ض 
م مبا�ضرة للمتعلمني، اأو  تقدَّ
من خلل مقاطع الفيديو اأو 

الإنرتنت. مثال عملي على مهارة 
اأو �ضلوك. وميكن ملدرب اأو 

ممثلني اأو متدربني تنفيذها.

تعر�ض عملية ما بطريقة حية؛ وتقدم فهمًا 
ن املتدربني من  مرئيًّا لعملية ما. وهي متكِّ

التعلم من النُُّهج التي ي�ضتخدمها الآخرون. 
ومن اأمثلة ذلك القرارات - املكتوبة اأو 

امل�ضموعة

اإمكانية ن�ضيان ما مت تعلمه اإذا مل تكن 
هناك فر�ضة للمتدربني ملمار�ضة ما تعلموه 

باأنف�ضهم.
ميكن اأن تكون باهظة التكلفة اإذا قام بها 

ممثلون.

املحا�سرات 
تقدم مبا�ضرة اإىل املتعلمني 
اأو من خلل مقطع فيديو اأو 

حمادثة هاتفية جماعية اأو عرب 
الإنرتنت 

حديث مع القليل من امل�ضاركة اأو 
دون م�ضاركة. 

تقدم املعلومات اإىل جمهور عري�ض. 
وميكن اأن تكون فعالة من حيث التكلفة اإذا 
جرت من خلل حمادثة هاتفية جماعية. 
وميكن اأن تكون ح�ضنة التوقيت اإذا ُنفذت 
كجل�ضات افرتا�ضية وجيزة، كملف رقمي 

)بودكا�ضت( مثًل.

قد توؤدي عدم م�ضاركة املتدربني اإىل 
فقدهم الهتمام، ما مل ُيدرج ن�ضاط يف 

اإطار املحا�ضرة. ول توجد و�ضيلة للتحقق 
من التعلم. ول تت�ضم مبا يكفي من املرونة 

للتكييف مع احتياجات املجموعة. 

املحاكاة 
ذ مبا�ضرة مع املتعلمني اأو  تنفَّ

عرب الإنرتنت 
ُت�ضند اإىل الأفراد اأدوار/مهام 

مماثلة للواقع، وُيطلب اإليهم 
امل�ضاركة يف �ضيناريو م�ضتمد مما 

يقومون به من اأعمال.

من اجلوانب الأ�ضا�ضية للتعلم القدرة على 
التنفيذ واملمار�ضة. وهي طريقة مفيدة 

للتدريب على �ضلوك، مثل حرفية الق�ضاء، 
اأو ا�ضتخدام نظم اإدارة الق�ضايا. وهي 

مفيدة يف التدريب على املهارات والتدريب 
التوجيهي. وت�ضاعد على نقل التعلم. وتخترب 

تطبيق النظرية.

قد يرف�ض املتعلمون الطريقة بالكامل اإذا 
�ضعروا اأن التمارين غري واقعية.

حتتاج اإىل ترتيبات دقيقة اإذ ميكن 
للمتعلمني اأن يفقدوا الثقة باأنف�ضهم اإذا مل 

يوؤدوا ب�ضكل جيد.

اجلل�سات الإر�سادية 
م مبا�ضرة اإىل املتدربني  تقدَّ
اأو يف �ضف افرتا�ضي )على 

نحو م�ضموع اأو كفيديو(. وهي 
مناق�ضات ُتعقد بعيدًا عن 

املجموعة بني املدرب/واملتعلم.

مفيدة ل�ضتعرا�ض العمل ال�ضابق للدورة، 
وما اأُحرز من تقدم، وما يعتزم املتعلمون 

القيام به بعد عودتهم اإىل العمل. وهي تتيح 
الفر�ضة للتعامل مع املواقف التي طراأت 

خلل عمل املجموعة.

ينبغي للمتعلم واملدرب تقا�ضم الوقت 
املخ�ض�ض لتمكني كل طرف من اإثارة بع�ض 

ا  امل�ضائل. وينبغي اأن يكون املدرب م�ضتعدًّ
لتلقي تعليقات على اأدائه. وقد ت�ضتغرق وقتًا 

طويًل.
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احللقات الدرا�سية ال�سبكية
تدريب ينفذ عرب �ضبكة الإنرتنت 

)على نحو م�ضموع اأو كفيديو( 
ويتعني على الأفراد ت�ضجيل 

دخولهم. وميكن اأن جُترى بالبث 
املبا�ضر اأو اأن تكون م�ضجلة. 

طريقة فعالة لعقد حدث تدريب ي مبا�ضر 
مب�ضاركة جمهور عري�ض يف مواقع خمتلفة. 
وميكن للم�ضاركني طرح اأ�ضئلة على املدرب 

وتلقي الإجابة من خلل من�ضة للر�ضائل.

تتطلب من جميع املتعلمني ت�ضجيل الدخول 
يف وقت حمدد )اإذا كان البث مبا�ضرًا(، 

واإن كان ميكنهم م�ضاهدة حلقة العمل 
امل�ضجلة لحقًا. ول ت�ضمح للم�ضاركني 

مبمار�ضة التعلم على نحو ن�ضط.

الف�سول الدرا�سية الفرتا�سية
عرب الإنرتنت 

تدريب عن طريق البث املبا�ضر 
يتفاعل خلله امل�ضاركون بع�ضهم 

مع بع�ض اأو ي�ضاهدون عرو�ضًا 
اإي�ضاحية اأو مقاطع فيديو، 

وي�ضاركون من خلل املوارد يف 
جمموعات عمل.

تذهب اأبعد من احللقات الدرا�ضية ال�ضبكية 
لأنها تتيح التوا�ضل الن�ضط بني امل�ضاركني 

واملدرب وتت�ضمن مواد تدريبية.

تتطلب من جميع املتعلمني ت�ضجيل الدخول 
يف وقت حمدد )اإذا كان البث مبا�ضرًا(، 

واإن اأمكنهم م�ضاهدتها م�ضجلة لحقًا. 
يتعني التخطيط لها قبل التنفيذ.

املناق�سات
ب�ضكل مبا�ضر )وجهًا لوجه( اأو 

على �ضبكة الإنرتنت اأو من خلل 
الف�ضول الدرا�ضية الفرتا�ضية - 

تبادل املعارف والأفكار والآراء. 
ر اأو  يقودها متحدث اأو مي�ضِّ

امل�ضاركون اأنف�ضهم.

اإحدى اأكرث الطرق �ضيوعًا يف التدريب 
ن امل�ضاركني من تبادل  الق�ضائي. متكِّ

اخلربات واملعارف. قد ي�ضعر املتعلمون 
براحة اأكرب يف جمموعات �ضغرية لتنفيذ 

بع�ض التمارين. 

رين ماهرين للتاأكد من عدم  حتتاج اإىل مي�ضِّ
ابتعاد املتعلمني عن املو�ضوع. ميكن ملزج 

املتعلمني �ضمن جمموعات اأن ي�ضاعد على 
التعلم اأو يعيقه. فاإذا كان اأع�ضاء املجموعة 
متماثلني، قد يعزز ذلك املنظورات احلالية 

بدًل من طرح منظورات جديدة.

درا�سة احلالة 
على نحو مبا�ضر)وجهًا لوجه(، 

اأو من خلل ال�ضفوف الدرا�ضية 
 الفرتا�ضية اأو التعلم

الإلكرتوين - جمموعة من 
املعلومات التي يفح�ضها املتعلم/

املتعلمون لتحليل امل�ضائل 
والتعرف على اخليارات املمكنة. 

ت�ضجع على ا�ضتك�ضاف اخليارات. وتتيح 
حرية ا�ضتك�ضاف امل�ضائل بعيدًا عن �ضغوط 
احلياة الواقعية. واإذا ُنفذت يف جمموعات، 

ميكن اأن تعزز تبادل الأفكار/النُُّهج. 

ميكن اأن ُينظر اإليها كمواقف تخيُّلية، ول 
ُتقبل التعليقات املقدمة اإذا كانت درا�ضة 

احلالة ل ت�ضتند اإىل اأمثلة من احلياة 
الواقعية. 

حتتاج اإىل �ضياغة وتوجيهات/معلومات 
ر. وا�ضحة من املي�ضِّ



�ساد�ساً- ا�ستبيانات امل�ساركني

ا�ستبيان قبل التدريب وبعده
فيما يلي بع�ض النماذج للأ�ضئلة. وميكن للمدربني طرح املزيد من الأ�ضئلة اأو اأ�ضئلة خمتلفة يرون اأن 

لها اأهمية.

1- اأي من العبارات التالية �سحيحة؟ يرجى و�سع عالمة.
  املادة 11 من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد هي احلكم الوحيد يف التفاقية الذي له 

�ضلة مبا�ضرة بن زاهة اجلهاز الق�ضائي.
  العديد من اأحكام اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد ذات �ضلة مبا�ضرة بتدعيم نزاهة 

الق�ضاء ومنع الف�ضاد يف اجلهاز الق�ضائي.

2- اأي من املبادئ التالية هي �سمن مبادئ بنغالور لل�سلوك الق�سائي؟
  ال�ضتقللية 

  احليـاد
  املهنية

  اللياقة 
  ال�ضرية

  الخت�ضا�ض واحلر�ض
  الإن�ضاف

  امل�ضاواة

٣- اأي من امل�سائل التالية ل ت�سملها مبادئ بانغالور؟
  ت�ضارب امل�ضالح

  التحر�ض اجلن�ضي
  التنحي

  التنوع يف املجتمع
  ال�ضتقلل عن الق�ضاة الآخرين

والمتيازات  احلقوق  اأهم  هو  الق�ساء  ا�ستقالل  خاطئة:  اأم  �سحيحة  التالية  العبارة  4-  هل 
الأ�سا�سية لكل قا�ض؟

   �ضحيحة
  خاطئة
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5-  هل العبارة التالية �سحيحة اأم خاطئة: تهدف مبادئ بانغالور اإىل توجيه �سلوك القا�سي 
يف ممار�سة مهامه الق�سائية، ولي�ض لها �سلة مبا�سرة بحياة القا�سي اخلا�سة.

  �ضحيحة
  خاطئة

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

  ل
7- حدد جوانب التنوع والختالف يف املجتمع التي ينبغي للقا�سي مراعاتها عند اأداء واجباته. 

  العرق
  اللون

  نوع اجلن�ض
  الدين

  الأ�ضل القومي
  الطبقة
  العجز
  ال�ضن

  احلالة الجتماعية
ه اجلن�ضاين   التوجُّ

  الو�ضع الجتماعي والقت�ضادي
8-  هل يتعني على القا�سي اأن يتخذ اإجراءات مالئمة عند علمه باأدلة موثوق بها على احتمال 

قيام قا�ض اآخر ب�سلوك غري �سوي؟ 
  نعم

  ل
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ا�ستبيان بعد نهاية التدريب—م�ستوى الر�سا
الأ�ضئلة التالية جمرد مناذج. وميكن للمدربني طرح املزيد من الأ�ضئلة اأو اأ�ضئلة خمتلفة يرون اأن لها 

اأهمية.

امل�ضاركات وامل�ضاركون الأعزاء، نحن ن�ضعى دائمًا اإىل حت�ضني ما نقدمه من خدمات ل�ضمان اأن تكون ذات 
�ضلة بعملكم واحتياجاتكم. ويف هذا ال�ضياق، نود اأن نطلب منكم تقدمي تعليقاتكم البناءة على التدريب/

حلقة العمل.
يرجى الإجابة عن جميع الأ�ضئلة. و�ضوف جتمع الإجابات دون ذكر الأ�ضماء وتعامل ب�ضرية! 

التدريب:                                                                                 املوقع والتاريخ:

1- ب�ضكل عام، ما هو 
م�ضتوى ر�ضاك عن 

التدريب؟

للغاية غري مر�ض غري مر�ضحمايدمر�ضمر�ض 
باملرة

54321

2- اإىل اأي مدى �ضيكون 
هذا التدريب جمديًا 

لعملك؟

للغاية جمديًا اإىل جمديًا 
حد ما

غري جمد حمايد
اإىل حد ما

غري جمد

54321

3- هل من املحتمل 
اأن ت�ضتخدم املهارات 

الأ�ضهر  املكت�ضبة خلل 
القادمة؟ ال�ضتة 

حمتمل 
للغاية

غري حمتمل غري حمتملحمايدحمتمل
باملرة

54321

اإذا مل يكن من املحتمل ا�ضتخدامها، يرجى تو�ضيح ال�ضبب:

املرفقات
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4- ما هو اأهم مو�ضوع ح�ضلت على معلومات ب�ضاأنه خلل هذا احلدث، وكيف �ضيوؤثر هذا على عملك 
)اإن كان �ضيوؤثر(؟

5- ما مدى معرفتك 
ال�ضابقة بهذا املو�ضوع؟

قليلة للغايةقليلةمتو�ضطةكبريةكبرية للغاية

54321

6- ما هو كم املعارف 
اجلديدة التي اكت�ضبتها من 

خلل هذا التدريب؟

قليلة للغايةقليلةمتو�ضطةكبريةكبرية للغاية

54321

7- ما مدى ر�ضاك عن 
اإجمايل املحتوى/املوا�ضيع 

التي جرى تناولها؟

  غري مر�ضغري مر�ضحمايدمر�ضمر�ض للغاية
باملرة

54321

اإىل اأي مدى كانت النقاط 
التالية ملبية لحتياجاتك؟

غري ملبيةلي�ض كثريًااإىل حد متو�ضطاإىل حد مااإىل حد كبري

54321)اأ(  الأ�ضاليب التفاعلية

54321)ب(  ا�ضتخل�ض املعلومات 

)ج( العرو�ض املقدمة خلل 
54321اجلل�ضات 

تعليقات:
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9-  ما مدى ر�ضاك 
عن املواد التدريبية 

)مواد القراءة، الأوراق 
املطبوعة املوزعة، العرو�ض 

الإي�ضاحية(؟

غري مر�ض غري مر�ضحمايدمر�ضمر�ض للغاية
باملرة

54321

تعليقات:

10- ما مدى ر�ضاك عن 
نهج التدريب )العرو�ض 

الإي�ضاحية، واملناق�ضات، 
والعمل اجلماعي، وغري 

ذلك(؟

غري مر�ض غري مر�ضحمايدمر�ضمر�ض للغاية
باملرة

54321)اأ( املقدمات 

54321)ب( العمل اجلماعي

54321)ج( املناق�ضات

54321)د( تبادل اخلربات

تعليقات:

املرفقات
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11-  يرجى تقييم مهارات 
املدرب/املدربة:

منخف�ضة منخف�ضةمتو�ضطةمرتفعةمرتفعة للغاية
للغاية

54321)اأ( املعرفة

)ب( الو�ضوح يف تقدمي 
العرو�ض

54321

54321)ج( ح�ضن التي�ضري

54321)د( الطرائق امل�ضتخدمة

تعليقات:

12- ما مدى ر�ضاك عن 
م�ضتوى اإر�ضادات الدورة 

وتوجيهاتها )اأي و�ضوحها 
ووتريتها والتف�ضريات 
املقدمة، وغري ذلك(؟

غري مر�ض غري مر�ضحمايدمر�ضمر�ض للغاية
باملرة

54321

13- ما مدى ر�ضاك عن 
م�ضتوى تنظيم واإدارة 

احلدث ب�ضكل عام؟
غري مر�ض غري مر�ضحمايدمر�ضمر�ض للغاية

باملرة

54321

14-  ما هي اجلل�ضات اأو املوا�ضيع التي اكت�ضت اأهمية خا�ضة بالن�ضبة لك؟ ما هو اأكرث ما اأعجبك ب�ضاأن التدريب؟



87 |

15-  هل لديك تعليقات ب�ضاأن حت�ضني الدورة التدريبية؟ )اأي موا�ضيع مل تكن مدرجة، موا�ضيع ينبغي حذفها، تغيريات 
مقرتحة يف املنهجية، اأي تغيريات اأخرى(

16- ما هي التدريبات/املوا�ضيع الإ�ضافية التي قد تكون لها اأهمية يف حت�ضني عملك؟

�ضكرا على م�ضاركتكم وتعليقاتكم.

املرفقات
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�سابعاً-  برنامج الدورة الإر�سادي

اليوم الأول
 

اليوم الثاين
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ثامناً-  بطاقات التعليمات 

2

 مبــــــادئ 
بانغـــالور

�ملبد�أ 1
�ال�ســــتقاللية

4

 مبــــــادئ 
بانغـــالور

�ملبد�أ 3
�لن ز�هة

1

�لتمارين �لتعارفية: �أمثلة

م اإىل املتدرب اجلال�س اإىل جوارك موجزًا عن: )اأ( النقاط  1-  قدِّ
"الإيجابية" التي تاأمل اخلروج بها من هذه الدورة؛ )ب( جوانب 

الدورة التي تتوقع اأن تكون الأكرث تعقيدًا.
على  موجزًا  مثاًل  )اأ(  جوارك:  اإىل  اجلال�س  املتدرب  اإىل  م  2-  قدِّ
الآن؛  حتى  اإجنازات  من  حياتك  يف  حققته  ما  اأهم  تعتربه   ما 
)ب( �سيئًا غري ماألوف عن نف�سك. ويقدم املتدربون تعليقاتهم 

ب�ساأن التمرين يف اجلل�سة العامة.
  يوؤمن الق�ساة بالأ�سباب. اعمل مع املتدرب اجلال�س اإىل جوارك  -3
�سبب  دون  اأمر حدث  اأكرث على  اأو  مثال  العثور على  اإىل  لل�سعي 
لك. هذا  قدمه  الذي  املثال  له خطاأ  تثبت  اأن  ثم حاول  وا�سح، 
التمرين اأ�سعب مما يبدو. وقد تلقى اأمثلتك اعرتا�سًا يف جل�سة 

التعليقات العامة.
ع على كل متدرب ورقة تت�سمن تعليمات باأن يكتب كلمات اأو  4-  توزَّ
ير�سم �سورًا 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 وُتخلط ويحاول 

املتدربون حتديد الورقة التي تخ�س كل متدرب.

3

 مبــــــادئ 
بانغـــالور

�ملبد�أ 2
�حلــيــــــاد

 مبــــــادئ 
بانغـــالور

�ملبد�أ 4
�للياقة

5

2

 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.

4

 الن زاهة اأ�سا�سية 
 لأداء مهام املن�سب الق�سائي 

بطريقة �سليمة.

1

على  العثور  وحماولة  القاعة  يف  التجول  م�سارك  كل  اإىل  5-  ُيطلب 
بغريه.  مقارنًة  الأقل  هي  به  معرفته  تكون  اأو  يعرفه  ل  �سخ�س 
ر املو�سوع  وعندما ينق�سم املتدربون اإىل اأفرقة ثنائية، يعلن املي�سِّ

الذي يتعني عليهم مناق�سته والوقت املحدد لذلك. 
يعرفه عنه.  ل  اأحدًا  اأن  اأمرًا يظن  ورقة  �سخ�س على  كل  6-  يكتب 
كل  �ساحب  تخمني  الآخرين  اإىل  ويطلب  الأوراق  القائد  ويقراأ 
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.
 3 اإىل   2 من  جمموعات  يف  العمل  املتدربني  اإىل  7-  ُيطلب 
يطلعون  ثم  بينهم،  م�سرتكة  اأ�سياء  �ستة  اإىل  للو�سول   اأفراد 

املجموعة عليها.

3

 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.

5

 اللياقة ومظهر اللياقة اأمران 
 جوهريان يف ممار�سة كافة 

اأن�سطة القا�سي.

البطاقة 1: التمارين التعارفية - اأمثلة

البطاقات 2 اإىل 7:  مبادئ بانغالور

بالإ�ضافة اإىل هذا الدليل، �ضتت�ضلمون اأي�ضا جمموعة البطاقات هذه. وهي متاحة 
اأي�ضا على املوقع ال�ضبكي: 

 www.unodc.org/ji/trainersmanual.html ‹ 

املرفقات
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 مبــــــادئ 
بانغـــالور

�ملبد�أ 5
�مل�ســـاو�ة

6

 مبــــــادئ 
بانغـــالور

�ملبد�أ 6
 �الخت�سا�ص 

و�حلــــر�ص

7 6

 كفالة امل�ساواة يف املعاملة للجميع 
 اأمام املحاكم اأمر �سروري لأداء 

 مهام املن�سب الق�سائي 
على النحو الواجب.

7

 الخت�سا�س واحلر�س
 �سرطان جوهريان  يف اأداء 

 املهام الق�سائية  على 
النحو الواجب.
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 در��سة �حلالة 1
جمل�ص �جلامعة

)ال�سيناريو(

حتافظ على عالقة وثيقة بجامعتك القدمية منذ التخرج وتكنُّ لها معزة كبرية. 
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 
التي تقدمها،  ال�سخم الذي يتقا�ساه رئي�سها، واملواد الدرا�سية املثرية للجدل 
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؟
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 در��سة �حلالة 2
حماكمة موظف حكومي

)ال�سيناريو(

اأنت القا�سي املعنيَّ يف حماكمة موظف حكومي متهم بقبول ر�سوة مقابل منح 
معماري،  وهو  �سقيقتك،  زوج  وينفذ  معروفة.  حملية  بناء  ل�سركة  مربح  عقد 
للعموم.  واإن كان ذلك غري معروف  ال�سركة،  لهذه  اأجر  اأعماًل متكررة مقابل 
اأبلغك كبري الق�ساة يف املحكمة التي تعمل بها،  اأ�سبوع من بدء الق�سية،  وقبل 
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؟
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 در��سة �حلالة 1
جمل�ص �جلامعة

)ال�سيناريو واملبادئ ذات ال�سلة(
حتافظ على عالقة وثيقة بجامعتك القدمية منذ التخرج وتكنُّ لها معزة كبرية. 
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 
التي تقدمها،  ال�سخم الذي يتقا�ساه رئي�سها، واملواد الدرا�سية املثرية للجدل 
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؟

والرتباط  والعقيدة  التعبري  حرية   ... للقا�سي  يحق   :6-4 �ملبد�أ 
والتجمع.

كانت  اإذا  اأخرى  اأن�سطة  ممار�سة  للقا�سي  يجوز   :)4(-11-4 �ملبد�أ 
تلك الأن�سطة ل تنتق�س من هيبة املن�سب الق�سائي اأو تتدخل ب�سكل 

اآخر يف اأداء واجباته الق�سائية.
�ملبد�أ 6-1: حتتل الواجبات الق�سائية التي يقوم بها القا�سي مركز 

ال�سدارة بالن�سبة لكافة الأن�سطة الأخرى.
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 در��سة �حلالة 2
حماكمة موظف حكومي
)ال�سيناريو واملبادئ ذات ال�سلة(

اأنت القا�سي املعنيَّ يف حماكمة موظف حكومي متهم بقبول ر�سوة مقابل منح 
معماري،  وهو  �سقيقتك،  زوج  وينفذ  معروفة.  حملية  بناء  ل�سركة  مربح  عقد 
للعموم.  واإن كان ذلك غري معروف  ال�سركة،  لهذه  اأجر  اأعماًل متكررة مقابل 
اأبلغك كبري الق�ساة يف املحكمة التي تعمل بها،  اأ�سبوع من بدء الق�سية،  وقبل 
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؟
اأي  باأطراف  يتعلق  فيما  م�ستقالًّ  يكون  اأن  القا�سي  على   :2-1 �ملبد�أ 

نزاع يتعني عليه البت فيه.
اإجراءات  اأيِّ  يف  امل�ساركة  عن  يتنحى  اأن  القا�سي  على   :5-2 �ملبد�أ 
ق�سائية ل ي�ستطيع اأن يتخذ فيها قرارًا دون حتيُّز اأو يبدو فيها ملراقب 

معقول اأنه ل ي�ستطيع اأن يتخذ فيها قرارًا دون حتيُّز.
بطريقة  الق�سائي  املن�سب  مهام  لأداء  اأ�سا�سية  الن زاهة   :3 �ملبد�أ 

�سليمة.
�ملبد�أ 4-4: على القا�سي األ ي�سرتك يف الف�سل يف ق�سية يكون فيها 

اأي فرد من اأفراد عائلته... مرتبطًا باأية كيفية بالق�سية.
�ملبد�أ 4-8: على القا�سي األ ي�سمح لعالقاته العائلية اأو الجتماعية اأو 
ر على نحو غري مالئم يف �سلوكه الق�سائي  غريها من العالقات اأن توؤثِّ

وحكمه كقا�س.
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الفقرات ذات ال�سلة من التعليق
134:  يحق للقا�سي ال�ستمتاع بحقوق �سائر املواطنني

136:  ل يجب على القا�سي التورط يف امل�سائل اخلالفية للراأي العام
13٧:  انتقاد القا�سي من قبل الآخرين

16٧:  ع�سوية مبنظمة غري ربحية
195:  يجب اأن تكون للمحكمة الأولوية بالن�سبة للقا�سي

11

الفقرات ذات ال�سلة من التعليق
25:   الق�ساة غري مدينني بالف�سل للحكومة احلالية

3٧:   الإدراك ال�سعبي ل�ستقالل الق�ساء
40:   التدرج الوظيفي بال�سلطة الق�سائية لي�س له وزن

90:   ال�سداقة والعداء واأ�س�س مقبولة اأخرى ل�سحب الأهلية
110: يجب اأن يرى النا�س تطبيق العدالة

تابعة  قانونية  باإدارة  موظفني  العائلة  اأع�ساء  يكون  130:    عندما 
للحكومة

143: واجب تفادي التعر�س للموؤثرات غري الالئقة

البطاقات 8 اإىل 19:  درا�ضات احلالة
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 در��سة �حلالة 3 
�سالة �لتدليك 

)ال�سيناريو(

عندما كان القا�سي "األف" يف رحلة خارجية اإىل بلد يباح فيه تقدمي اخلدمات 
ه اإىل اإحدى �سالت التدليك. واأثناء مغادرة املن�ساأة،  اجلن�سية مقابل املال، توجَّ
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 

بالن زاهة والإن�ساف. وطالبت ال�سحافة املحلية بف�سله اأو ا�ستقالته. فما الذي 
ينبغي حدوثه؟
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 در��سة �حلالة 3
�سالة �لتدليك

)ال�سيناريو واملبادئ ذات ال�سلة(
عندما كان القا�سي "األف" يف رحلة خارجية اإىل بلد يباح فيه تقدمي اخلدمات 
ه اإىل اإحدى �سالت التدليك. واأثناء مغادرة املن�ساأة،  اجلن�سية مقابل املال، توجَّ
التعليق  وحتتها  املحلية،  اجلرائد  اإحدى  يف  �سورته  وظهرت  عليه  التعرف  مت 
التايل: "كيف ي�سرتخي ق�ساتنا!" والقا�سي "األف" يت�سم بالكفاءة وهو حمبوب 
ومعروف بالن زاهة والإن�ساف. وطالبت ال�سحافة املحلية بف�سله اأو ا�ستقالته. 

فما الذي ينبغي حدوثه؟
�ملبد�أ 3-1: على القا�سي اأن يكفل اأن يكون �سلوكه فوق ال�سبهات من 

وجهة نظر املراقب املعقول.
كافة  ممار�سة  يف  جوهريان  اأمران  اللياقة  ومظهر  اللياقة   :4 �ملبد�أ 

اأن�سطة القا�سي.
�س دائما للرقابة ال�سعبية، يجب  �ملبد�أ 4-2: نظرًا لأنَّ القا�سي يتعرَّ
املواطن  اإىل  بالن�سبة  عبئا  تبدو  قد  التي  ال�سخ�سية  القيود  ل  يتقبَّ اأن 
وجه  وعلى  خاطر.  طيب  وعن  تلقائيا  ذلك  يفعل  اأن  وينبغي  العادي 
ف ب�سكل يتما�سى مع هيبة  اأن يت�سرَّ اخل�سو�س، يجب على القا�سي 

املن�سب الق�سائي.
الفقرات ذات ال�سلة من التعليق
٧6:   العالقة بالإعالم

103: املعايري العالية مطلوبة يف كل من احلياة العامة واحلياة اخلا�سة
109: �سلوك القا�سي ال�سخ�سي يوؤثر على النظام الق�سائي ككل
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111:  كيف �سيبدو ذلك يف نظر النا�س؟
112:  اختبار عدم اللياقة

115:  �سرط احلياة املثالية 
116:  زيارات لالأماكن العامة مثل احلانات

118:  الرتدد على النوادي
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 در��سة �حلالة 5
�لقا�سي "باء"

)ال�سيناريو(

�سن  يف  طفالن  ولديه  متزوج  وهو  عامًا.   48 العمر  من  "باء"  القا�سي  يبلغ 
الدويل  التنظيمي  القانون  موؤمتر عن  للم�ساركة يف  القا�سي  ويتطلع  املراهقة. 
املتعلق  القانون  حالة  عن  ورقة  تقدمي  منه  وُطلب  الكاريبي.  جزر  اإحدى  يف 
اأنحاء  جميع  من  وحمامون  ق�ساة  املوؤمتَر  ويح�سر  بلده.  يف  املوؤمتر  مبو�سوع 
للقا�سي  ال�سياحية  بالدرجة  ال�سفر  تكلفة  لها  التابع  املحكمة  وحتملت  العامل. 
ومرافَقني له، هما اأحد �سغار الق�ساة يف حمكمته وكاتبته. و�سيح�سل القا�سي 
و�سوله  عند  املحلية  بالعملة  املوؤمتر  منظمي  من  نقدي  يومي  اإقامة  بدل  على 
ت�سل�سل  يلي  وفيما  املوؤمتر.  اأثناء  والوجبات  الفندق  الإقامة يف  تكاليف  لتغطية 

الأحداث ح�سب وقوعها:
للقا�سي ومرافقيه مقاعد يف  الت�سجيل لدى �سركة الطريان، ُخ�س�س      عند 
الت�سجيل  اإجراءات  مكتب  اإىل  القا�سي  عاد  ذلك،  وبعد  الطائرة.  موؤخرة 
مفيدًا باأنه يعاين من اأمل يف الظهر )وهذا غري �سحيح(، واأنه قا�س. ومن 

ي مقعده اإىل درجة رجال الأعمال. ومل يبلغ زميليه. ثم، ُرقِّ
كبار  �سالة  اإىل  ذهب  الأعمال،  رجال  درجة  تذكرة  على  ح�سوله       وبعد 
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 5 
�لقا�سي "باء"

)ال�سيناريو والإجابات(
�سن  يف  طفالن  ولديه  متزوج  وهو  عامًا.   48 العمر  من  "باء"  القا�سي  يبلغ 
املراهقة. ويتطلع القا�سي للم�ساركة يف موؤمتر عن القانون التنظيمي الدويل يف 
اإحدى جزر الكاريبي. وُطلب منه تقدمي ورقة عن حالة القانون املتعلق مبو�سوع 
العامل.  اأنحاء  جميع  من  وحمامون  ق�ساة  املوؤمتَر  ويح�سر  بلده.  يف  املوؤمتر 
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 
و�سوله  عند  املحلية  بالعملة  املوؤمتر  منظمي  من  نقدي  يومي  اإقامة  بدل  على 
ت�سل�سل  يلي  وفيما  املوؤمتر.  اأثناء  والوجبات  الفندق  الإقامة يف  تكاليف  لتغطية 

الأحداث ح�سب وقوعها:
اأحمر  خط  بو�سع  مبينة  بانغالور  ملبادئ  انتهاكًا  متثل  قد  التي  امل�سائل  )ترد 

حتتها، وتلك التي ُيحتمل اأن تكون متوافقة معها بخط د�كن(. 
     عند الت�سجيل لدى �سركة الطريان، ُخ�س�س للقا�سي ومرافقيه مقاعد يف 
الت�سجيل  اإجراءات  مكتب  اإىل  القا�سي  عاد  ذلك،  وبعد  الطائرة.  موؤخرة 
مفيدًا باأنه يعاين من اأمل يف الظهر )وهذا غري �سحيح(، واأنه قا�س. ومن 

ي مقعده اإىل درجة رجال الأعمال. ومل يبلغ زميليه. ثم، ُرقِّ
كبار  �سالة  اإىل  ذهب  الأعمال،  رجال  درجة  تذكرة  على  ح�سوله       وبعد 
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.

ال�سخ�سيات  اإىل باب خروج كبار  "باء"  القا�سي  الو�سول، توجه       ويف مطار 
ح بيديه لزميليه  على اأ�سا�س اأنه قا�س م�سافر يف درجة رجال الأعمال. ثم لوَّ

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 مدعيًا 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.
اليومي  الإقامة  ببدل  طالب  التايل،  اليوم  يف  املوؤمتر  اإىل  الو�سول       وعند 

"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.

كبادرة  مل�سيفته  قيمة  باقة زهور  القا�سي  ا�سرتى  الوطن،  اإىل  العودة       وقبل 
املف�سلة  اخلريية  جلمعيتها  �سخية  م�ساهمة  ترك  كما  �سكره.  عن  للتعبري 

لإغاثة احلمري.
يف  تركها  لأنه  اأ�سفه  مبديًا  املوؤمتر،  يف  ورقة  "باء"  القا�سي  يلق       ومل 
الكثري  ن  دوَّ فقد  ذلك،  ومع  ورقة.  اأي  القا�سي  يعدَّ  مل  الواقع،  يف  مكتبه. 
بها  علمًا  الق�ساة  زمالئه  اإحاطة  بغر�س  املوؤمتر  خالل  املالحظات   من 

عند عودته.
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      ويف مطار الو�سول، توجه القا�سي "باء" اإىل باب خروج كبار ال�سخ�سيات 
ح بيديه لزميليه  على اأ�سا�س اأنه قا�س م�سافر يف درجة رجال الأعمال. ثم لوَّ

الواقفني يف �سف اإنهاء اإجراءات الو�سول الطويل.
      وعند �خلروج من �ملطار، �لتقى بقا�سية �سديقة، وهي �أرملة جميلة ت�سكن 
وقبل  فيلتها.  �لع�ساء يف  لتناول  زميليه  مع  �سديقته  ودعته  �ملنطقة.  يف 
�لقا�سي �لدعوة لنف�سه، ولكنه رف�سها نيابة عن زميليه دون ا�ست�سارتهما 

مدعيًا 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.
اليومي  الإقامة  ببدل  طالب  التايل،  اليوم  يف  املوؤمتر  اإىل  الو�سول       وعند 
هذا  اإىل  ي�سار  اأن  )ميكن  والإقامة".  الوجبات  جميع  م�سروفات  "لتغطية 

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، مبديًا اأ�سفه لأنه تركها يف مكتبه. يف 
ن �لكثري من �ملالحظات  الواقع، مل يعدَّ القا�سي اأي ورقة. ومع ذلك، فقد دوَّ

خالل �ملوؤمتر بغر�ص �إحاطة زمالئه �لق�ساة علماً بها عند عودته.
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 در��سة �حلالة 4
قا�سي �الإجها�ص

)ال�سيناريو(

املت�سددة  اآراوؤه  عنه  ُتعرف  منتخبًا  �سيا�سيًّا  كنت  قا�سيًا،  ت�سبح  اأن   قبل 
عمليات  باإجراء  طبيب  فيها  اتُّهم  ق�سية  اإليك  واأُ�سندت  الإجها�س.  ب�ساأن 

اإجها�س غري قانونية، وهو ما ينكره. فهل يجدر بك النظر يف الق�سية؟
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 در��سة �حلالة 4
قا�سي �الإجها�ص

)ال�سيناريو واملبادئ ذات ال�سلة(

املت�سددة  اآراوؤه  عنه  ُتعرف  منتخبًا  �سيا�سيًّا  كنت  قا�سيًا،  ت�سبح  اأن   قبل 
عمليات  باإجراء  طبيب  فيها  اتُّهم  ق�سية  اإليك  واأُ�سندت  الإجها�س.  ب�ساأن 

اإجها�س غري قانونية، وهو ما ينكره. فهل يجدر بك النظر يف الق�سية؟
�ملبد�أ 2: احلياد جوهري لأداء واجبات املن�سب الق�سائي بطريقة �سليمة.

الفقرات ذات ال�سلة من التعليق
28:  اأفعال القا�سي يجب األ تاأخذ يف العتبار التاأييد اأو النقد ال�سعبي

43:  يجب مقاومة حماولت اإ�سعاف ا�ستقالل الق�ساء
52:  اإدراك مفهوم احلياد

55:  الإح�سا�س بالتحيز ي�سعف من ثقة ال�سعب
28:  اأفعال القا�سي يحب األ تاأخذ يف العتبار التاأييد اأو النقد ال�سعبي

43:  يجب مقاومة حماولت اإ�سعاف ا�ستقالل الق�ساء
60:  ما قد ل ميثل حتيزًا اأو حتاماًل: التمييز بني الراأي والتحيز

81 وما بعدها: التخوف املعتدل من التحيز
88:  النت�ساب ال�سابق لتاهات حزبية ل يعد اأ�سا�سًا ل�سحب الأهلية 
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 در��سة �حلالة 6 
�لقا�سي �ملبجل

)ال�سيناريو(
الق�ساة  اأقدم  ثاين  وهو  ا.  جدًّ وحمبوب  ولطيف  مبجل  قا�س  "جيم"  القا�سي 
يف املحكمة التي ينتمي اإليها. وهو اأي�سًا �سديد البطء، وت�ستغرق الق�سايا التي 
الق�سايا  ل�ستكمال  يحتاجها زمالوؤه  التي  املدة  املتو�سط �سعف  فيها يف  ينظر 
ما  وكثريًا  بالن�ساء،  �سغوف  "جيم"  والقا�سي  "دقيق"(.  باأنه  ذلك  يعلل  )وهو 
كما  دائرته.  يف  حماميات  اأو  ك�ساهدات  يح�سرن  عندما  مظهرهن  على  يعلق 
قاعة  اإدارة  الكاتبات مب�ساعدته يف  اإحدى  تكلَّف  اأن  اأمكن،  كلما  دائمًا،  ي�سعى 
املحكمة، معلاًل 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 
وا�سحًا  يكون  ل  القول  لذلك  ا�ستخدامه  �سياق  كان  واإن  املحكمة،  يف  الق�ساة 
على  دائمًا  حر�س  القا�سيات،  كاأحدث  املحكمة  اإىل  ان�سمامك  ومنذ  دائمًا! 
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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 در��سة �حلالة 6 
�لقا�سي �ملبجل

)ال�سيناريو واملبادئ ذات ال�سلة(
الق�ساة  اأقدم  ثاين  وهو  ا.  جدًّ وحمبوب  ولطيف  مبجل  قا�س  "جيم"  القا�سي 
يف املحكمة التي ينتمي اإليها. وهو اأي�سًا �سديد البطء، وت�ستغرق الق�سايا التي 
الق�سايا  ل�ستكمال  يحتاجها زمالوؤه  التي  املدة  املتو�سط �سعف  فيها يف  ينظر 
ما  وكثريًا  بالن�ساء،  �سغوف  "جيم"  والقا�سي  "دقيق"(.  باأنه  ذلك  يعلل  )وهو 
كما  دائرته.  يف  حماميات  اأو  ك�ساهدات  يح�سرن  عندما  مظهرهن  على  يعلق 
قاعة  اإدارة  الكاتبات مب�ساعدته يف  اإحدى  تكلَّف  اأن  اأمكن،  كلما  دائمًا،  ي�سعى 
املحكمة، معلاًل 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 
وا�سحًا  يكون  ل  القول  لذلك  ا�ستخدامه  �سياق  كان  واإن  املحكمة،  يف  الق�ساة 
على  دائمًا  حر�س  القا�سيات،  كاأحدث  املحكمة  اإىل  ان�سمامك  ومنذ  دائمًا! 
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 5: كفالة امل�ساواة يف املعاملة للجميع اأمام املحاكم اأمر �سروري 

لأداء مهام املن�سب الق�سائي على النحو الواجب.
املهام  اأداء  يف  جوهريان  �سرطان  واحلر�س  الخت�سا�س   :6 �ملبد�أ 

الق�سائية على النحو الواجب.
�ملبد�أ 6-5: على القا�سي اأن يوؤدي كافة واجباته الق�سائية، مبا فيها 

ظة. اإ�سدار القرارات املتحفِّ
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الفقرات ذات ال�سلة من التعليق
42:    الدرا�سة الالزمة للدعوى لها ال�سدارة على الإنتاجية

55:    الإح�سا�س بالتحيز ي�سعف من ثقة ال�سعب
184:  يجب على القا�سي تفادي الآراء املقولبة

185:  التمييز بني اجلن�سني
20٧:  واجب تناول الأمور ب�سرعة معقولة

املرفقات



للطلع على الن�ضخة الإلكرتونية من هذا الدليل، يرجى الطلع على الرابط التايل:

WWW.UNODC.ORG/JI/TRAINERSMANUAL.HTML

www.unodc.org/ji/trainersmanual.html
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