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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 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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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
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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 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
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
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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 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 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.



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.

16
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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.
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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 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


