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�شكر وتقدير
�صاغ هذا الدليل جريميي كوبر (خبري ا�ست�شاري لدى مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية) .و�أعد
َ
الربنامج العاملي لتنفيذ �إعالن الدوحة ،التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية (املكتب)،
الدليل
ُ
ب�إر�شاد عام من �أوليفر �ستولب ،وبتن�سيق من روبرتا �سولي�س ريبريو مارتينز وتاتيانا بالي�سوفا.
ويعرب املكتب عن تقديره للوﻻيات الق�ضائية التي وافقت على �أن ت�صبح مواقع جتريبية لو�ضع جمموعة �أدوات
التدريب ب�ش�أن �أخالقيات الق�ضاء وقدمت تعليقات ومدخالت مهمة ،وهي� :إ�سبانيا� ،إكوادور� ،أوغندا ،باك�ستان،
الربازيل ،الربتغال ،بليز ،بنما ،تون�س ،جامايكا ،جزر �سليمان ،رواندا ،زمبابوي ،غينيا ،كو�ستاريكا ،كينيا،
مدغ�شقر ،موري�شيو�س ،موزامبيق ،ميكرونيزيا (واليات-املوحدة) ،وهندورا�س.
وال�شكر موجه ب�صفة خا�صة �إىل املجل�س اال�ست�شاري لل�شبكة العاملية لنزاهة الق�ضاء على توجيهاته القيمة:
القا�ضي �أدريان �سوندرز؛ القا�ضي دورو �سي�سا؛ القا�ضي م�سعود بن حممد العامري؛ القا�ضية ماريا ترييزا مورا؛
القا�ضية زينون علي؛ القا�ضي ك�شيم زنة؛ الدكتور نهال جاي ويكراما؛ القا�ضي خو�سيه �إيغريجا ماتو�س؛ القا�ضية
لني اليت�ش؛ القا�ضي دييغو غار�سيا �سايان.
وال�شكر موجه �أي�ض ًا �إىل امل�شاركني يف ال�شبكة العاملية لنزاهة الق�ضاء الذين كر�سوا وقتهم وخرباتهم ملراجعة
خمتلف م�شاريع �أق�سام الن�ص ،ومن بينهم :القا�ضي جريوم �أبرامز؛ القا�ضية ليندا دوبز؛ ال�سيد ليونيل غونزالي�س؛
ال�سيدة فاجنا كارث؛ القا�ضي موراي كيالم؛ ال�سيدة �أوتيليا باكوراري.
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“

�ستظل م�صالح النا�س الكربى يف �أمان ما دام لدينا جهاز ق�ضائي م�ستقل”

جون روتليدج،
ثاين رئي�س لق�ضاة املحكمة العليا يف الواليات املتحدة١٧٩٥ ،

“

مهنة القا�ضي مثل مهنة الطبيب �أو الباحث يف روعتها و�شدة جاذبيتها .غري �أن مهنة القا�ضي لي�ست
مهنة جيدة ملن ال ميلكون القدر الرا�سخ مبا يكفي من الإح�سا�س بالكرامة ال�شخ�صية واملهنية ،وف�ضيلة
النزاهة ال�شخ�صية ،واملا�ضي النا�صع البيا�ض ،واملعارف املهنية والعملية ،والن�ضج االجتماعي والأ�سري،
والن�ضح ال�شخ�صي ،ليتمكنوا من حت ُّمل امل�س�ؤولية الكاملة عن كل حكم ي�صدرونه وفقا للقانون وما متليه
عليهم �ضمائرهم”.

الربوفي�سور �أندرجي جيبلين�سكي،
رئي�س املحكمة الد�ستورية يف بولندا٢٠١٥ ،

مقدمة

مقدمة
ي�شكل االفتقار �إىل النزاهة الق�ضائية يف قطاع العدل — �سواء �أكان افتقار ًا فعليا �أم مت�صورا — تهديدا حقيقيا
للثقة يف �سيادة القانون .ومن هذا املنطلق ،ميثل تعزيز النزاهة الق�ضائية واحلفاظ عليها التزاما �أ�سا�سيا للق�ضاة
يف جميع �أنحاء العامل ،وجزءا ال يتجز�أ من الربنامج العاملي لتنفيذ �إعالن الدوحة ،التابع للمكتب.
وتهدف مبادرة النزاهة الق�ضائية ،يف �إطار الربنامج العاملي لتنفيذ �إعالن الدوحة� ،إىل م�ساعدة الأجهزة الق�ضائية
يف جميع �أنحاء العامل على تدعيم نزاهة الق�ضاء ومنع الف�ساد يف قطاع العدل ،ات�ساق ًا مع املادة  ١١من اتفاقية
ي�سرت مبادرة النزاهة الق�ضائية �إن�شاء ال�شبكة العاملية لنزاهة
الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد .ولهذا الغر�ضَّ ،
ُّ
الق�ضاء ،وهي من�صة للق�ضاة لتبادل املمار�سات اجليدة ،وتعلم بع�ضهم من بع�ض ،وتوفري الدعم بني الأقران،
وت�ضافر اجلهود يف تطوير املنتجات والأدوات املعرفية .وميثل �إن�شاء ال�شبكة معلم ًا تاريخيا يف �إيجاد جمال للق�ضاة
وغريهم من �أ�صحاب امل�صلحة يف قطاع العدالة للعمل معا على تعزيز نزاهة الق�ضاء ،وهي ر�سالة رددها العديد
()1
من امل�شاركني عند الإطالق الر�سمي لل�شبكة العاملية لنزاهة الق�ضاء يف فيينا يف ني�سان�/أبريل .٢٠١٨
وي�ش ِّكل تعزيز تدريب الق�ضاة على م�سائل نزاهة الق�ضاء �أحد املجاالت ذات الأولوية لل�شبكة العاملية لنزاهة
الق�ضاء .وقد ُحددت هذه املجاالت خالل �سبعة اجتماعات �إقليمية حت�ضريية ُعقدت يف الفرتة  ،٢٠١٧–٢٠١٦ومن
خالل اال�ستق�صاء الإلكرتوين لعام  ٢٠١٧الذي ُوزع على �أكرث من  ١ ٠٠٠من �أ�صحاب امل�صلحة ،وكذلك خالل
حدث الإطالق نف�سه.
ولهذا ال�سبب ،قرر املكتب �إعداد جمموعة مواد التدريب على �أخالقيات اجلهاز الق�ضائي باال�ستناد �إىل مبادئ
بانغالور ب�ش�أن �سلوك اجلهاز الق�ضائي ،املقبولة على نطاق وا�سع ،ومتطلبات تنفيذ املادة  ١١من اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة الف�ساد .و ُيق�صد من جمموعة مواد التدريب �أن تكون قابلة للتكييف ب�سهولة لتنا�سب الواليات
الق�ضائية املختلفة ،و�أن تز ِّود الق�ضاة بفهم عميق ملبادئ بانغالور و�أهميتها وتطبيقها على عمل القا�ضي وحياته.
وتت�ألف جمموعة مواد التدريب على �أخالقيات اجلهاز الق�ضائي من الأدوات التالية:


 دورة للتعلم الإلكرتوين التفاعلي قابلة للتطبيق على نطاق وا�سع ،تتناول خمتلف جوانب �سلوك اجلهاز
الق�ضائي و�أخالقياته.



 هذه الدورة التدريبية الذاتية التوجيه القائمة على الن�صو�ص بغري ات�صال بالإنرتنت ،والتي ت�شمل النقاط
الرئي�سية لدورة التعلم الإلكرتوين لفائدة من ال ي�ستطيعون �إمتام الدورة التدريبية على الإنرتنت.



 دليل للمدربني من �أجل �إر�شاد املدربني الوطنيني يف �إعداد الدورات التدريبية اخلا�صة بهم وت�صميمها،
والأف�ضل �أن يكون ذلك فور �إمتام امل�شاركني دورة التعلم الإلكرتوين �أو الدورة التدريبية الذاتية التوجيه.
()1لالطالع على مزيد من املعلومات عن هذه ال�شبكة و�أن�شطتها ،يرجى زيارة املوقع التايل.www.unodc.org/ji :
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وقد جاءت هذه الأدوات نتيجة لعدة جوالت من امل�شاورات مع مواقع رائدة ،هي الواليات الق�ضائية التي وافقت
على �إجراء اختبار جتريبي للأدوات وتنفيذ �أن�شطة تدريبية وطنية�/إقليمية ت�ستند �إىل الأدوات .وق َّدم �أي�ضا العديد
من �أ�صحاب امل�صلحة وال�شركاء الآخرين يف �سياق ال�شبكة العاملية لنزاهة الق�ضاء تعليقات ق ِّيمة على الأدوات.
وعلى الرغم من �أن "الفئة امل�ستهدفة" الرئي�سية بهذه الأدوات �ضمن امل�شاركني الرئي�سيني يرجح �أن تكون من
الق�ضاة احلديثي التعيني �أو الذين مت تعيينهم م�ؤخر ًا ،فقد يرغب يف تلقي الدورة �أي�ض ًا ق�ضاة بارزون متمر�سون.
يج�سد وجهة نظر الفريق املعني بنزاهة الق�ضاء ،على النحو الوارد يف م�شروعه الأول
ومن �ش�أن هذا النهج �أن ِّ
ملبادئ بانغالور يف عام  ،٢٠٠٢عندما دعا الفريق �إىل �أن يتوىل كبار الق�ضاة "القيادة بالقدوة" يف ا�شرتاع هذه
املبادئ .وبهذه الطريقة ،ميكن للأع�ضاء البارزين يف ال�سلك الق�ضائي منح ثقلهم الكبري للدورة ،ويف الوقت
نف�سه توجيه زمالئهم املبتدئني ب�ش�أن املع�ضالت الأخالقية املحتملة التي قد يواجهونها ،وكذلك درا�سة االنتهاكات
النا�شئة املحتملة ملبادئ �سلوك اجلهاز الق�ضائي يف والياتهم الق�ضائية.
وهذه الدورة الذاتية التوجيه جت�سد بقدر الإمكان حمتوى دورة التعلُّم الإلكرتوين ،وهي موجهة �إىل الق�ضاة الذين
يف�ضلون عدم ا�ستخدام �أدوات التعلم الإلكرتوين� ،أو للبيئات التي ال يزال فيها التعلُّم الإلكرتوين يواجه �صعوبات
تقنية .والغر�ض الرئي�سي من الدورة هو تزويد الق�ضاة باملهارات الالزمة لتطبيق مبادئ بانغالور ب�ش�أن �سلوك
اجلهاز الق�ضائي والتعليق اخلا�ص بها تطبيق ًا فعا ًال يف حل املع�ضالت الأخالقية التي ميكن �أن تن�ش�أ يف �سياق
ا�ضطالعهم مبهامهم الق�ضائية .و�إىل جانب الأق�سام النظرية ،تت�ضمن الدورة متارين عملية ،ودرا�سات حاالت
�إفرادية ،وروابط و�صل لأ�شرطة فيديو ،وموارد �إ�ضافية ب�ش�أن املو�ضوع.
ويو�صى امل�ستخدمون ب�أن يزوروا عند �إمتام هذه الدورة من�صة التعلُّم الإلكرتوين اخلا�صة باملكتب للو�صول �إىل
االختبار النهائي واحل�صول على �شهادة �إمتام الدورة.
وتو�صى الأجهزة الق�ضائية ب�أن تنظم ،عقب �إمتام دورة التعلم الإلكرتوين �أو الدورة الذاتية التوجيه ،دورة تدريبية
باحل�ضور ال�شخ�صي بغر�ض املتابعة ت�ستند �إىل دليل املد ِّربني .وميكن حينئذ �أن تتيح الدورة التدريبية احل�ضورية
للق�ضاة تطبيق املعارف املكت�سبة وتعميقها ،و�إدراج مو�ضوع �أخالقيات اجلهاز الق�ضائي يف ال�سياق املحلي و�سياق
اللوائح التنظيمية الوطنية القائمة لأخالقيات اجلهاز الق�ضائي.
› للح�صول على مزيد من املعلومات عن كيفية ا�ستخدام �أدوات التدريب واجلمع بينها ،يرجى زيارة املوقع
التايلhttp://www.unodc.org/ji/en/judicial ethics.html :

نتائج التع ُّلم
بعد �إمتام هذه الدورة� ،ستكون قد اكت�سبت املعارف واملهارات التالية:
  فهم عميق للأ�صول التي ن�ش�أت منها مبادئ بانغالور ب�ش�أن �سلوك اجلهاز الق�ضائي والغر�ض منها وم�ضمونها
ومدى �أهميتها وتطبيقها يف حياتك وعملك كقا�ض.
  قدرة �أكرب على �إدراك احلاالت التي تن�ش�أ فيها امل�سائل املتعلقة ب�سلوك اجلهاز الق�ضائي و�أخالقياته ،داخل
مكان العمل وخارجه على حد �سواء ،وجمموعة من الأ�ساليب التي �ست�ساعدك على التعامل مع �أي حتديات
مرتبطة بها.
  فهم �أ�سا�سي للتفاعل بني و�سائل التوا�صل االجتماعي و�سلوك اجلهاز الق�ضائي.
  وعي مبجموعة من التحيزات املعرفية التي ميكن �أن ت�ؤثر يف عملك كقا�ض ،واملهارات الت�أملية الالزمة
للت�صدي لهذه التحيزات.

مقدمة

اختبار متهيدي ق�صري
ندعوك ،قبل �أن ت�شرع يف هذه الدورة التدريبية الذاتية التوجيه� ،إىل اختبار احلالة الراهنة ملعرفتك مبو�ضوع
الدورة بالإجابة على الأ�سئلة الع�شرة التالية .ويرجى القيام بذلك دون الرجوع �إىل �أي مواد �أخرى .و�سوف تغطي
الدورة التدريبية الحقا جميع امل�سائل املطروحة يف هذه الأ�سئلة.
 -١ما هي مبادئ بانغالور؟

 -٢هل ميكنك �سرد القيم ال�ست التي ترتكز عليها مبادئ بانغالور؟

 -٣ما هو الو�ضع القانوين ملبادئ بانغالور؟

 -٤ما هو الفريق املعني بنزاهة الق�ضاء؟

 -٥هل يجوز للقا�ضي �أن ينظر يف ق�ضية تكون فيها �شريكته حمامية دفاع؟
  نعم ،لكن...
  ال

 -٦هل يتعني �أن يت�ضمن ال َق َ�س ُم الق�ضائي مبادئ بانغالور؟
  نعم ،لكن...
  ال

 -٧هل ينبغي للقا�ضي �أن يرتاد النوادي الليلية؟
  نعم ،لكن...
  ال
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 -٨هل يجوز للق�ضاة �أن يكونوا �أع�ضاء يف جماعات �أو رابطات �أخوية �سرية؟
  نعم
  ال

 -٩هل ميكن �أن ي�ؤثر تناول القا�ضي للطعام �أثناء املحاكمة على حياده؟
  نعم
  ال

تنحيه؟
 -١٠هل ميكن �أن ت�شكل لغة القا�ضي اجل�سدية �أ�سا�سا لطلب ِّ
  نعم
  ال

الوثائق الأ�سا�سية
الوثيقتان الأ�سا�سيتان لهذه الدورة هما:
مبادئ بانغالور ب�ش�أن �سلوك اجلهاز الق�ضائي ()2002
تعليق على مبادئ بانغالور ()٢٠٠٧
و�سوف حتتاج �إىل ا�ستخدامهما بكثافة طوال الدورة التدريبية.
ومن الوثائق الإ�ضافية ما يلي:
دليل التنفيذ و�إطار التقييم ب�ش�أن املادة  ١١من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
تدابري التنفيذ الفعال ملبادئ بانغالور ب�ش�أن �سلوك اجلهاز الق�ضائي
مبادئ �أ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية
الإجراءات الرامية �إىل التنفيذ الفعال للمبادئ الأ�سا�سية املتعلقة با�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية
› وميكن االطالع على جميع الوثائق الأ�سا�سية بجميع اللغات الر�سمية للأمم املتحدة عرب الرابط التايل:
.https://www.unodc.org/ji/en/core-documents.html
ون�شجعكم �أي�ضا على االطالع على مدونات قواعد ال�سلوك �أو اللوائح التنظيمية القائمة املعمول بها يف واليتكم
الق�ضائية ،ومقارنتها باملعايري الدولية.

مقدمة
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مبادئ بانغالور ب�ش�أن �سلوك اجلهاز الق�ضائي
الغر�ض من مبادئ بانغالور ب�ش�أن �سلوك اجلهاز الق�ضائي هو �إر�ساء معايري
ل�سلوك الق�ضاة الأخالقي .وهي م�صممة ملد الق�ضاة ب�إر�شادات �أثناء ت�أدية
واجباتهم الق�ضائية ،وتزويد ال�سلطة الق�ضائية ب�إطار لتنظيم ال�سلوك الق�ضائي
يف جميع الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة.
والغر�ض من مبادئ بانغالور �أي�ضا �أن ت�ساعد �أع�ضاء ال�سلطة التنفيذية وال�سلطة
الت�شريعية واملحامني واجلمهور بوجه عام على حت�سني فهمهم لدور الق�ضاء،
و�أن توفر للمجتمع معيارا يقي�س به �أداء القطاع الق�ضائي ويق ِّيمه .واملق�صود من
التعليق على مبادئ بانغالور هو الإ�سهام يف حت�سني فهم هذه املبادئ.

اخللفية التاريخية

“

َّ
تول �صياغة هذه املبادئ ق�ضاة وطنيون
ودوليون عملوا معا لهدف م�شرتك .ومن
املفرت�ض �أن ت�ساعد على جعل امل�ؤ�س�سات
الق�ضائية �أقوى من الناحية الأخالقية ،ولي�س
ذلك فح�سب ،بل �أي�ض ًا �أن ت�سهم ،من خالل
تنفيذها من جانب ال�سلطة الق�ضائية ،يف
تعزيز ا�ستقالل امل�ؤ�س�سات الق�ضائية”.
ال�سيد القا�ضي ويرامانرتي ،رئي�س الفريق
املعني بنزاهة الق�ضاء٢٠١٧ -٢٠٠٢ ،

يف �أوائل عام  ،٢٠٠٠اجتمع يف فيينا حتت رعاية برنامج الأمم املتحدة العاملي ملكافحة الف�ساد الفريق املعني
بنزاهة الق�ضاء )2(،الذي كان يت�ألف يف بادئ الأمر من ثمانية ر�ؤ�ساء ق�ضاة (�أربعة من �أفريقيا و�أربعة من �آ�سيا).
وقرر �أع�ضاء الفريق ،باعتبارهم ممثلني لكبار الق�ضاة يف العامل ،ال�شروع يف عملية لالتفاق على جمموعة قطعية
من مبادئ �سلوك و�أخالقيات املن�صب الق�ضائي التي ينبغي �أن ترتكز عليها ممار�سة مهنة الق�ضاء يف كل مكان،
دون تباينات �إقليمية.
وعلى مدار الأ�شهر الع�شرين التاليةُ ،عممت م�شاريع املبادئ وتناولها باملناق�شة كبار الق�ضاة يف �أكرث من  75بلدا.
ويف ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٢ا�ستقر الر�أي يف نهاية املطاف على املبادئ التالية:
اال�ستقاللية
احلياد
النزاهة
اللياقة
امل�ساواة
الكفاءة واملثابرة
ويف ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٣اعتمدت جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان هذه املبادئ ،التي تُعرف الآن با�سم مبادئ
بانغالور ،بو�صفها "�أول �صك على الإطالق تقبله الأمم املتحدة وتق ُّره دون �أن يتوىل �صياغته ممثلو احلكومات" .وال تزال
هذه املبادئ قائمة �إىل اليوم متمتعة بنف�س احلجية.
ويف متوز/يوليه  ،٢٠٠٦اعتمد املجل�س االقت�صادي واالجتماعي للأمم املتحدة( )3قرارا يعرتف ب�أن مبادئ بانغالور
متثل تطورا �إ�ضافيا ملبادئ الأمم املتحدة الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية لعام  ١٩٨٥وتكملة لها.
()2لالطالع على مزيد من املعلومات عن الفريق املعني بنزاهة الق�ضاء ،يرجى زيارة املوقع التايل:
.https://www.judicialintegritygroup.org
()3لالطالع على مزيد من املعلومات عن املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،يرجى زيارة املوقع التايل:
.https://www.un.org/ecosoc/en/home
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ودعا املجل�س االقت�صادي واالجتماعي الدول �إىل ت�شجيع �أجهزتها الق�ضائية على �أن ت�ضع يف اعتبارها هذه املبادئ
عند مراجعة �أو �إعداد قواعد تتعلق ب�سلوك اجلهاز الق�ضائي.
ويف عام  ،٢٠٠٧ويف �أعقاب م�شاورات م�ستفي�ضة واجتماع للخرباء خم�ص�ص لهذا الغر�ض ،ن�شر الفريق املعني
املف�صل على مبادئ بانغالور.
بنزاهة الق�ضاء ،بدعم من املكتب ،التعليق َّ
ويف عام  ،٢٠١٠اعتمد الفريق املعني بنزاهة الق�ضاء تدابري التنفيذ الفعال ملبادئ بانغالور ب�ش�أن �سلوك اجلهاز
الق�ضائي ،املعروفة �أي�ضا با�سم "تدابري التنفيذ".

i
ما هو الو�ضع القانوين ملبادئ بانغالور؟
 يف عام  ،٢٠٠٣وجهت جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان عناية الدول الأع�ضاء �إىل هذه املبادئ .ويف عام
� ،٢٠٠٦أقرها املجل�س االقت�صادي واالجتماعي.
هي �أول �صك على الإطالق تقبله الأمم املتحدة وتقره دون �أن يتوىل ممثلو احلكومات �صياغته.
 هذه املبادئ لي�ست ملزمة قانونا ،ولي�س الهدف منها و�ضع معايري لل�سلوك قابلة للإنفاذ املبا�شر ،ولكنها
تقدم بالأحرى �إر�شادات للأجهزة الق�ضائية يف العامل .وقد خ�ضعت هذه املبادئ مل�شاورات مكثفة �شارك
فيها ر�ؤ�ساء الق�ضاة وكبار الق�ضاة من �أكرث من  ٧٥دولة ع�ضوا.

ال�صلة باتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (اتفاقية مكافحة الف�ساد)( )4هي معاهدة متعددة الأطراف تفاو�ضت
ب�ش�أنها الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة ،ويتوىل ترويجها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ ات واجلرمية
(املكتب).
وهذه االتفاقية اتفاق دويل ملزم قانونا يهدف �إىل مكافحة الف�ساد .وهي تقدم تعزيزا �إ�ضافيا للأفكار التي ترتكز
عليها مبادئ بانغالور.
املادة -11 التدابري املتعلقة باجلهاز الق�ضائي و�أجهزة النيابة العامة
 -١نظرا لأهمية ا�ستقاللية الق�ضاء وما له من دور حا�سم يف مكافحة الف�ساد ،تتخذ كل دولة
طرف ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ودون م�سا�س با�ستقاللية الق�ضاء ،تدابري لتدعيم
النـزاهة ودرء فر�ص الف�ساد بني �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي .ويجوز �أن ت�شمل تلك التدابري قواعد ب�ش�أن
�سلوك �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي.

()4لالطالع على مزيد من املعلومات عن االتفاقية ،يرجى زيارة املوقع التايل:
.http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html

مقدمة

كيف تتفق مبادئ بانغالور مع ال َق َ�سم الق�ضائي؟
من املمار�سات املعتادة يف جميع �أنحاء العامل �أن ي�ؤدي القا�ضي َق َ�سما ق�ضائيا عند تعيينه .ف�إىل �أي مدى يعك�س
هذا ال َق َ�سم مبادئ بانغالور ب�ش�أن �سلوك اجلهاز الق�ضائي؟
�سنعر�ض عليكم يف التمرين التايل عينة من ب�ضعة ن�صو�ص لل َق َ�سم ،م�ستمدة من كل القارات.

ت 1التمرين ١
خذ حلظة من الوقت حل�صر عدد املبادئ التي يت�ضمنها كل َق َ�سم .واربط بني ن�ص كل َق َ�سم من الأق�سام الواردة
�إىل اليمني ب�أحد ن�صو�ص القيم التي ترتكز عليها مبادئ بانغالور والواردة �إىل الي�سار.
�أق�سم �صادق ًا ب�أنني �س�أقيم العدالة فيما يتعلق
بالأ�شخا�ص و�س�أوفر امل�ساواة يف احلقوق للفقراء
والأغنياء ،وب�أنني �س�ألتزم الأمانة والنزاهة يف
ت�صريف و�أداء جميع الواجبات امللقاة على عاتقي
مبوجب الد�ستور.

امل�ساواة والكفاءة واملثابرة.
البحرين

�أق�سم �صادق ًا ب�أنني �س�أ�ضطلع بواجباتي الق�ضائية
وفقا للد�ستور والقانون.

اال�ستقاللية واحلياد والنزاهة
واللياقة والكفاءة واملثابرة.
بوروندي

�أق�سم ب�أن � ...أ�ضطلع خمل�صا بواجبات عملي
بنزاهة وحياد وا�ستقاللية ،و�أن �أحافظ على �سرية
املداوالت ،و�أن �أت�صرف بكرامة على الدوام.

اال�ستقاللية واحلياد والنزاهة
واللياقة والكفاءة واملثابرة.
الواليات املتحدة

�أق�سم (باهلل العظيم) ،ب�أن �أقيم العدل بني النا�س
و�أن �ألتزم بقوانني اململكة ولوائحها التنظيمية.

احلياد والنزاهة واللياقة
والكفاءة واملثابرة.
االحتاد الرو�سي

�أق�سم �صادق ًا ب�أن �أ�ضطلع بواجباتي ب�شرف
و�ضمري ،و�أن �أقيم العدل ،و�أال �أن�صاع �إال للقانون،
علي واجبي
و�أن �أكون حمايدا وعادال ،وفقا ملا ميليه َّ
كقا�ض و�ضمريي.
ٍ

الكفاءة واملثابرة.
اجلبل الأ�سود
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وندعوكم ،قبل �أن ت�ستمروا� ،إىل التوقف حلظة والت�أمل يف �آراء �أربعة
فقهاء قانونيني بارزين ب�ش�أن الأهمية الد�ستورية لوجود جهاز ق�ضائي
التغي.
فعال يف عامل دائم ُّ

“

جميع احلقوق املكفولة للمواطنني مبوجب الد�ستور ال ت�ساوي �شيئا ،وتكون جمرد
فقاعة ،ما مل يكفلها لهم جهاز ق�ضائي يتمتع باال�ستقاللية والف�ضيلة”.
�أندرو جاك�سون،
رئي�س الواليات املتحدة١٨٤٥-١٧٦٧ ،

“

�أفتخر مبهنتي عندما �أرى الق�ضاة يف بلدان �أخرى ذات هياكل قانونية ال تت�ضمن نف�س
الأحكام الد�ستورية الوا�سعة النطاق التي لدينا يف جنوب �أفريقيا يتخذون مواقف حتافظ
بطريقة جمدية على القيم الأ�سا�سية ملجتمع منفتح ودميقراطي”.
�ألبي �ساك�س،
املحكمة الد�ستورية جلنوب �أفريقيا٢٠٠٩-١٩٩٤ ،

“

هناك م�سائل جديدة ونا�شئة قد تواجه �أي قا�ض يف العامل اليوم ومل تن�ش�أ قط قبل
ثالثني عام ًا �أو �أربعني لكي ينظر فيها الق�ضاء”.
ديزيريه برنار،
حمكمة العدل الكاريبية٢٠١٤-٢٠٠٥ ،

“

جميع الآليات وال�ضمانات املن�صو�ص عليها يف القوانني ،والقواعد املتعلقة ب�إقامة
العدل� ،ستكون دون جدوى يف غياب نزاهة الق�ضاء”.
والرت �صامويل نكانو �أونوغني،
رئي�س الق�ضاة يف نيجرييا� ،أثناء �إطالق ال�شبكة العاملية لنزاهة الق�ضاء٢٠١٨ ،

املبد�أ 1

ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية

ين�ص مبد�أ بانغالور الأول على ما يلي:

ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية �شرط م�سبق ل�سيادة القانون
و�ضمانة جوهرية للمحاكمة العادلة .ولذلك يتعني على
ج�سد ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية
القا�ضي �أن يدعم و ُي ّ
على ال�صعيدين الفردي وامل�ؤ�س�سي.
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ا�ستقالل الأفراد وامل�ؤ�س�سات
ي�شرح التعليق على املبادئ الفرق بني ا�ستقالل الأفراد وامل�ؤ�س�سات بالعبارات التالية:

العالقة بني هذين
املظهرين ال�ستقالل الق�ضاء

ا�ستقالل الأفراد:
يحدد ا�ستقالل القا�ضي
يف الواقع العملي.

هي �أن القا�ضي ميكن �أن تكون
لديه هذه احلالة الذهنية ،لكن
�إن مل تكن املحكمة التي ير�أ�سها
م�ستقلة عن الفروع احلكومية
الأخرى فيما هو �أ�سا�سي
لوظائفها ،فال ميكن حينئذ
القول ب�أن القا�ضي م�ستقل.
ولذا ف�إن اال�ستقالل الق�ضائي
هو احلالة الذهنية للقا�ضي
وجمموعة من الإجراءات
امل�ؤ�س�سية العملية يف �آن واحد.

ا�ستقالل امل�ؤ�س�سات:
يحدد العالقات بني اجلهاز
الق�ضائي واجلهات الأخرى،
وبالأخ�ص الفروع احلكومية
الأخرى ،بحيث يتم �ضمان
اال�ستقاللية ظاهري ًا وفعلي ًا.

(الفقرة  23من التعليق)

ال�صلة بني �سلوك ال�سلطة الق�ضائية وا�ستقالليتها
قا�ض �شهري من جنوب �أفريقيا وقا�ض بارز �آخر هو الرئي�س املتقاعد
لنلق نظرة على العبارات التي قالها ٍ
للمحكمة العليا باململكة املتحدة.

“

�أي �شخ�ص يجل�س على من�صة حمكمة عليا يف �أي بلد
ال بد من �أن ي�شعر ب�ضغوط الأحداث املنذرة باخلطر
وامل�سببة لالنزعاج ال�سائدة يف زماننا  ...ف�إذا مل نكن
نحن الق�ضاة جاهزين ،حني يتعر�ض بلدنا لالختبار،
للتعبري القوي من خالل قراراتنا عما يرمز له بلدنا
ف�إننا ال نفي مبهمتنا كق�ضاة”.
Albie Sachs,
The Strange Alchemy of Life and Law, 2009.

“

تتطلب �سيادة القانون احرتام الق�ضاة  -ولكن
ب�صفتهم ق�ضاة فح�سب ،ال ب�صفتهم �أفرادا .وعلينا �أن
نكت�سب هذا االحرتام ونحافظ عليه .فيجب �أن نحافظ
على م�ستوانا الرفيع مع بذل كل ما يف و�سعنا لنكون �أكرث
تنوع ًا ،ويجب �أن نظل متم�سكني بالقانون على الرغم من
�ضغوط الإعالم .ويجب �أن نتحلى بالإن�سانية والوعي
االجتماعي ،ولكن لي�س عاطفيني �أو منقادين لالجتاهات
الق�صرية الأمد .ويجب �أن نتحلى باالت�ساق والو�ضوح
لدى و�ضع املبادئ القانونية ،ويجب �أال نعرف اخلوف
ولكن نتحلى ب�ضبط النف�س عند مزاولتنا لل�سلطات
املخولة لنا مبوجب قانون ال�سوابق الق�ضائية”.
Valedictory remarks of Lord Neuberger,
Supreme Court, 28 July 2017

املبد�أ 1

الف�صل بني ال�سلطات
ي�شكل مفهوم ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية جزءا من نظرية الف�صل بني ال�سلطات .فما هي هذه النظرية ،ومتى
كانت املرة الأوىل التي ُطرحت فيها ،ومن الذي طرحها؟
ي�شري ف�صل ال�سلطات �إىل فكرة مفادها �أن م�ؤ�س�سات الدولة الكربى ينبغي �أن تكون م�ستقلة وظيفي ًا ،و�أنه ال ينبغي
�أن تكون لأي فرد �صالحيات جتمع بني هذه املنا�صب .و ُيق�صد بامل�ؤ�س�سات الرئي�سية يف العادة ال�سلطات التنفيذية
والت�شريعية والق�ضائية.
وكان �أول من طرح هذه النظرية هو الفيل�سوف الفرن�سي �شارل-لوي�س دي �سيكوندا ،بارون دي ال بريد دي
مونت�سكيو ،يف م�ؤلفه روح القوانني الذي ُن�شر يف عام .1748
واملق�صود من ف�صل ال�سلطات هو الوقاية من اال�ستبداد واحلفاظ على احلرية .وكان مونت�سكيو يرى �أنه ينبغي
الف�صل بني امل�ؤ�س�سات الكربى و�أن تكون كل منها معتمدة على الأخرى بحيث ال يت�سنى لإحدى ال�سلطات �أن تتغول
على ال�سلطتني الأخريني.
ويغلب اليوم طرح الف�صل بني ال�سلطات باعتباره و�سيلة لإيجاد نظام من ال�ضوابط والتوازنات �ضروري للحكم
الر�شيد.

ت 2التمرين ١
يقدِّم ن�ص املبادئ جمموعة من الأمثلة على تطبيق الق�ضاة ال�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية .وقبل موا�صلة القراءة ،يرجى
�أن تق ّدم �أمثلة على تطبيقك ال�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،لكي تو�ضح للمجتمع بنطاقه الأو�سع �أهمية هذه امل�س�ألة.
حاول العثور على مثالني وتدوينهما هنا:
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مبد�أ بانغالور 1-1
على القا�ضي �أن ميار�س مهامه الق�ضائية ب�صورة
م�ستقلة على �أ�سا�س تقديره للحقائق ووفقا لفهم واع
للقانون وعلى �أ�سا�س التحرر من �أي

املبد�أ 1-1

م�ؤ ّثرات دخيلة
 �أو �إغراءات
 �أو �ضغوط
 �أو تهديدات
 �أو ّ
تدخل مبا�شر �أو غري مبا�شر من �أي جهة �أو لأي �سبب

وتتناول الفقرة  29من التعليق هذه امل�س�ألة مبزيد من التف�صيل:

"ال ِيجب �أن تتم �أية حماولة للت�أثري على املحكمة �إال عالني ًة وداخل قاعة حمكمة وعلى يد �أطراف النزاع
�أو حماميهم .وقد يتعر�ض القا�ضي �أحيان ًا ملحاوالت �أ�شخا�ص �آخرين من خارج املحكمة للت�أثري على
قراراته يف �أمور معرو�ضة �أمام املحكمة .و�سواء كان امل�صدر وزاري ًا �أو �سيا�سي ًا �أو ر�سمي ًا �أو �صحفي ًا �أو
عائلي ًا �أو غريه ،ف�إن كل تلك املحاوالت ِيجب رف�ضها بحزم .وقد ت�أخذ تلك املهددات ال�ستقالل ال�سلطة
الق�ضائية �شكل حماوالت بارعة للت�أثري على الأ�سلوب الذي ِيجب على القا�ضي اتباعه يف التعاطي مع
دعوى ما� ،أو للتزلف �إليه بطريقة ما .و�أي تدخل خارجي من هذا القبيل ،مبا�شر �أو غري مبا�شر،
للت�أثري على القا�ضي ِيجب رف�ضه .ويف بع�ض احلاالت ،وبالأخ�ص �إن تكررت املحاوالت رغم الرف�ض
وال يجب على القا�ضي ال�سماح
املتوا�صلِ ،يجب على القا�ضي الإبالغ عن املحاوالت للجهات املعنيةِ .
للعالقات العائلية �أو االجتماعية �أو ال�سيا�سية بالت�أثري على �أي قرار ق�ضائي".

املبد�أ 1

ح

درا�سة حالة :ال�سيدة وايت

الو�ضع

�أمامك دعوى قائمة تتعلق بال�سيدة وايت .وقد ظلت الدعوى قائمة منذ فرتة طويلة بدرجة غري معتادة ،ويرجع
جانب من ذلك �إىل �ضعف �إدارتك للوقت وجانب �آخر �إىل م�ؤثرات خارجية �أخرى .وال�سيدة وايت حمبطة جدا من
أ�سى �شديدا.
ذلك ،لأن الدعوى مهمة لها والت�أخري ي�سبب لها � ً
وقد �شكت ال�سيدة وايت �إىل ع�ضو الربملان يف منطقتها من �أن الف�صل يف ق�ضيتها ي�ستغرق وقتا �أطول من الالزم
بكثري .ويتفق معها ع�ضو الربملان يف ذلك ويقرر حماولة تعجيل الأمور .ولتحقيق هذه الغاية ،يكتب �إليك خطابا
ي�شري �إىل �أنه يكتب بالنيابة عن ع�ضو دائرته االنتخابية ال�سيدة وايت .وينتقد افتقارك �إىل ال�سرعة ويثري �شكوك ًا
ب�ش�أن كفاءتك .وقد �أر�سل ن�سخة من الر�سالة �إىل رئي�س حمكمتك ،و�أي�ض ًا �إىل �إداري املحكمة .ومت�ضى الر�سالة
�إىل طلب الف�صل ال�سريع والعادل يف امل�س�ألة ،وتهدِّ د يف حال عدم حتقيق ذلك بكتابة ر�سالة �شكوى ر�سمية
�إىل رئي�س الق�ضاة و�إىل ال�سلطة امل�س�ؤولة عن اتخاذ الإجراءات الت�أديبية جتاه الق�ضاة غري املتمتعني بالكفاءة
و�إعفائهم من عملهم.

الأ�سئلة
ندعوك �إىل ق�ضاء ب�ضع حلظات للنظر يف وقائع درا�سة احلالة هذه والإجابة عن الأ�سئلة التالية .وميكن �أن تكون
هناك �إجابة �صحيحة واحدة �أو �أكرث .وميكنك االطالع على �شرح �إ�ضافي يف املرفق الثاين.
 -1ت�ستلزم درا�سة احلالة هذه النظر ب�صفة خا�صة �إىل ثالث من القيم ال�ست .فما هي؟
  اال�ستقاللية
  احلياد
  ا لنزاهة

  اال�ستقاللية
  احلياد
  النزاهة

� -2أي من فقرات التعليق التالية يت�صل ب�صفة خا�صة بدرا�سة احلالة هذه؟
  

29
  

34
  

38
  

44
  

100
  

ُّ � -3أي املذكورين �أدناه� ،إن كان ثمة ،ينبغي �أن يرد على خطاب ع�ضو الربملان؟
  �أنت بو�صفك القا�ضي املكلف
  رئي�س الق�ضاة

  �إداري املحكمة
  رئي�س حمكمتك

137
  

207
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درا�سة حالة :النادي اخلريي

ح

الأ�سئلة

قبل امل�ضي قدم ًا �إىل تناول درا�سة احلالة التالية ،يرجى الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
 -1ما هي الفقرة من التعليق التي تتناول الع�ضوية يف اجلمعيات ال�سرية؟
127

115

117

 -2ما هي الفقرة من التعليق التي تن�ص على �أن �أي حماولة للت�أثري على القا�ضي يجب رف�ضها.
21

29

35

الو�ضع
�أنت ع�ضو يف ناد خريي .و�أنت �أي�ضا قا�ض يف ق�ضية �أحد �أطرافها ع�ضو يف النادي نف�سه .فيلج�أ �إليك ذلك
ال�شخ�ص ويتو�سل �إليك �أن تتحدث عن اجلوانب القانونية للق�ضية املتعلقة ب�سداد قر�ض .ويتمثل الو�ضع القانوين
يف �أن هذا ال�شخ�ص �إذا خ�سر الق�ضية ف�سوف تفل�س �شركته و�سوف يخ�سر �أمالكا �شخ�صية كبرية يوجد عليها
رهن عقاري ،و�سوف ُيف�صل  200عامل من عملهم .وتوجد على اجلانب الآخر اجلهة الدائنة ،وهي م�صرف
جتاري لن يت�ضرر كثريا يف الواقع العملي من عدم ت�سديد القر�ض �أو ت�أخري �سداده.

امل�سائل الرئي�سية
د ِّون هنا امل�سائل الرئي�سية التي ن�ش�أت يف درا�سة احلالة هذه ،قبل الرجوع �إىل الإجابة النموذجية الواردة يف املرفق
الثاين.

املبد�أ 1

مبد�أ بانغالور 2-1
على القا�ضي �أن يكون م�ستقال فيما يتعلق باملجتمع ب�صفة
البت فيه.
عامة وفيما يتعلق ب�أطراف �أي نزاع ّ
يتعي عليه ّ

املبد�أ 2-1

ت 3التمرين 3
ف ّكر يف خم�سة �أمثلة على انتهاكات حمتملة لهذا املبد�أ يف واليتك الق�ضائية ،ود ِّونها هنا:

الت� ُّأمل
يطرح الت�أ ُّمل يف االنتهاكات املحتملة لهذا املبد�أ ال�س�ؤال التايل:
�إىل �أي مدى ينبغي للقا�ضي �أن مي�ضي يف كفالة �إقامة توازن منا�سب بني اال�ستقالل احلقيقي والإدراك والفهم
العميقني حلياة الآخرين؟
عرب ال�شاعر جون دون عن هذه املع�ضلة �شعر ًا منذ �أكرث من � 400سنة
بالعبارات اخلالدة التالية:

“

ال يوجد �إن�سان مبعزل كجزيرة،
مكتمل يف ذاته،
فكل �إن�سان كقطعة من قارة،
جزء من كل”.
على القا�ضي �أن يكون م�ستقال فيما يتعلق باملجتمع ب�صفة عامة ،لكن االنعزال التام لي�س ممكن ًا وال مفيد ًا .ف�إىل
�أي درجة ُيتوقع من القا�ضي �أن يكون م�ستق ًال عن املجتمع؟
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الق نظرة على التعليق لكي ي�ساعدك على حل هذه املع�ضلة.
"يف الوقت الذي ُيطا َلب فيه القا�ضي باحلفاظ على �شكل حياة و�سلوك �أ�شد �صرامة وحتفظا مما يتبعه �سائر
النا�س ،فمن غري املعقول �أن نتوقع منه االن�سحاب من احلياة العامة كلها �إىل حياة خا�صة كلي ًا ومتمركزة
حول البيت والأ�سرة والأ�صدقاء".
الفقرة  31من التعليق
فانعزال القا�ضي التام عن املجتمع الذي يعي�ش فيه لي�س ممكنا وال مفيدا [ .]...فمعرفة العامل احلقيقي لي�ست
جمرد �إثراء لذهن القا�ضي ،حيثُ �أن طبيعة القانون احلديث تتطلب من القا�ضي �أن "يحيا ويتنف�س ويفكر
وي�شارك [ .]...وبقدر متزايدُ ،يطلب من القا�ضي تناول �أمور وا�سعة النطاق تتعلق بالقيم االجتماعية وحقوق
جدال كب ٍري ،و�أن يقوم بذلك يف جمتمعات متعددة االجتاهات بقدر
الإن�سان ،والبت يف �أمور �أخالقية تقع حمل ٍ
متزايد .والقا�ضي املنعزل ال ُيتوقع منه العمل بكفاءة وفعالية".
الفقرة  32من التعليق

ت 4التمرين 4
مع مراعاة الرغبة يف عدم عزل الق�ضاة عن املجتمع ،فكر يف �أي من �أن�شطة القا�ضي التالية مقبول يف ر�أيك و�أي
منها غري مقبول ،وناق�شها مع زمالئك .واربط بني ال�سيناريوهات وفقرات التعليق ذات ال�صلة .يرجى االنتباه �إىل
�أنه� ،إىل جانب هذه الفقرات ،تت�صل الفقرات  103و 109و 111و 113و 114و� 115أي�ضا بجميع ال�سيناريوهات.
ارتياد ملهى ليلي يف ال�ساعة الواحدة �صباحا

74
76
52
156

املوافقة على الظهور يف برنامج تلفزيوين حواري على الهواء
116
�شرب اخلمور بانتظام يف حانة حملية يف بلد م�صرح فيه قانونا بتناول الكحوليات

ارتداء زي القا�ضي عند ح�ضور حدث حملي يدعى فيه النا�س �إىل �إلقاء �إ�سفنج
مبلل عليك
توزيع الطعام على امل�شردين يف ال�شارع لي ًال

166
167

118

111
114
166

املبد�أ 1

و�سائل التوا�صل االجتماعي والأمن الرقمي
ما من �شك يف �أن ت�أثري و�سائل التوا�صل االجتماعي على حياتنا هو الظاهرة ال�سائدة يف زماننا .كما �أن انت�شار
و�سائل التوا�صل االجتماعي ين�شئ م�سائل �سلوكية و�أخالقية جديدة فيما يتعلق مببادئ بانغالور .كما �أن الطرائق
التي تعمل بها و�سائل التوا�صل االجتماعي متثل حتديا هائال على القا�ضي املعا�صر� ،سواء يف التح�ضري للجل�سات
وت�سيريها �أو يف حياة القا�ضي اخلا�صة .ومن املمكن جد ًا �أن تنطوي كيفية تعامل القا�ضي مع و�سائل التوا�صل
االجتماعي على م�سائل تتعلق بال�سلوك والأخالقيات.
›  راجع املرفق الأول ملعرفة املزيد عن م�صطلحات و�سائل التوا�صل االجتماعي الرئي�سية امل�ستخدمة حاليا

لعبة و�سائل التوا�صل االجتماعي
ندعوك �إىل ق�ضاء ب�ضع حلظات للنظر يف بع�ض احلقائق عن و�سائل التوا�صل االجتماعي.
 -1ما هي ال�شركة التي متتلك وات�س �آب و�إن�ستاغرام؟
لينكد�-إن

في�سبوك

يوتيوب

 -2هل تتبادل وات�س �آب و�إن�ستاغرام البيانات مع في�سبوك؟
ال

نعم

 -3هل يتناول التعليق ا�ستخدام في�سبوك؟
ال

نعم

 -4هل العبارة التالية �صحيحة �أم خاطئة؟
"في�سبوك هو موقع جماين ل�شبكة توا�صل اجتماعي يتيح للم�ستخدمني امل�سجلني �إن�شاء �صفحات
معلومات �شخ�صية ،وحتميل ال�صور و�أ�شرطة الفيديو ،وتوجيه الر�سائل ،والبقاء على ات�صال مع
الأ�صدقاء و�أفراد الأ�سرة والزمالء".
�صحيحة

خاطئة
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ن�صائح ق ِّيمة

قبل �أن من�ضي قدم ًا ،نود �أن نقدم �إليك م�ساعدة عملية و�أن ن�سدي �إليك بع�ض الن�صائح عن كيفية البقاء �آمنني
على الإنرتنت.

املعلومات ال�شخ�صية

حدد املعلومات املتعلقة بك املتاحة على ال�صعيد العام .وابذل ق�صارى جهدك ل�ضمان عدم وجود عنوان منزلك
ورقم هاتفك على الإنرتنت.

خدمات الإنرتنت

عند التوقيع لال�شرتاك يف خدمات الإنرتنت� ،أدخل �أدنى قدر ممكن من املعلومات ال�صحيحة .فكر يف �أن تقدم على
�أي �س�ؤال يتعلق بالأمن �إجابة ال ميكن تت ُّبعها (على �سبيل املثال� ،أن ا�سم �أول حيوان �أليف امتلكته هو "متثال احلرية").

عدم ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي

�إذا كنت ال ت�ستخدم و�سائل التوا�صل االجتماعي ،احم نف�سك بالتحدث �إىل من ي�ستخدمونها ،لكي تعرف كيف
يحمون �أنف�سهم (�أو ال يحمونها!).

ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي

�إذا كنت ت�ستخدم و�سائل التوا�صل االجتماعي ،قم مبا يلي:
 حافظ على خ�صو�صياتك .حتقق من ماهية الذين ميكنهم ر�ؤية من�شوراتك :الأ�صدقاء� ،أ�صدقاء الأ�صدقاء،
اجلميع؟ فح�سابات و�سائل التوا�صل االجتماعي تكون يف كثري من الأحيان حم َّددة افرتا�ضي ًا ب�أنها متاحة
على ال�صعيد العام ،ولذلك ت�أ َّكد دائما من الإعدادات لكي تتحكم يف كيفية ظهورك للعيان فيها .ال تعلن على
الإنرتنت عن خطط �إجازاتك �أو اخلطط اخلا�صة مبنزلك .كن حري�صا فيما ت�شرك فيه الآخرين من �صور.
اطلب من الأ�صدقاء �أو �أفراد الأ�سرة عدم �إرفاق �إ�شارة �إليك ( )tagيف ال�صور.
 ال تن�شر �أي �شيئ قد ي�ضر بثقة اجلمهور يف حياد اجلهاز الق�ضائي ،مثل الآراء ال�سيا�سية ومثل امل�سائل التي
يتناولها النقا�ش على ال�صعيد العام.
 ال حتدد هويتك على و�سائل التوا�صل االجتماعي باعتبارك قا�ضيا �أو ع�ضوا يف اجلهاز الق�ضائي .ال تناق�ش
ق�ضاياك على و�سائل التوا�صل االجتماعي .توخ احلذر ال�شديد عند قبول "طلبات ال�صداقة" من املحامني �أو
ممثلي �أي جهة الذين يحتمل �أن مي ُثلوا �أمامك.

املواقع ال�شبكية واملت�صفحات

حتقق من الإعدادات االفرتا�ضية للمواقع ال�شبكية واملت�ص ِّفحات التي ت�ستخدمها .هل ميكنك ت�شديد �إعدادات
اخل�صو�صية؟ احذر من التوقيع لال�شرتاك يف املواقع ال�شبكية با�ستخدام �صفحات معلوماتك ال�شخ�صية على
و�سائل التوا�صل االجتماعي .فيما يتعلق بح�سابات بريدك الإلكرتوين وح�ساباتك يف و�سائل التوا�صل االجتماعي،
حتقق يف الإعدادات مما �إذا كان يوجد خيار لت�شغيل التحقق من خطوتني ،وم ِّكنه يف حال وجوده .وعلى �سبيل
املثال �سيتم� ،إىل جانب كلمة ال�سر املعتادة� ،إر�سال رقم �شفري �إىل هاتفك عن طريق ر�سالة ن�صية �أو �صوتية -
و�سي�ساعدك ذلك على حماية ح�سابك واحل�صول على م�ستوى �أمني �أعلى.

كلمة ال�سر

غي كلمات ال�سر �إذا كان لديك من الأ�سباب ما يدعوك �إىل اخل�شية من �أنها تعر�ضت لالنتهاك (احتيال م�صرفي،
ِّ
�إلخ) .وال ت�ستخدم كلمة �سر واحدة لكل �شي .ت�أكد من �أن كلمات ال�سر قوية ،ويف�ضل �أن تكون "عبارات مرور" لأن
هذه تت�ضمن حروفا كبرية و�أخرى �صغرية و�أرقاما ورموزا خا�صة.

املبد�أ 1

الهواتف الذكية

ا�ضبط �إعدادات الأمن على هواتفك الذكية على احلد الأق�صى من اخل�صو�صية .اغلق خدمات حتديد املوقع.
ال ت�سمح للتطبيقات بالو�صول �إىل جهات االت�صال �أو ال�صور اخلا�صة بك .ان�شئ ن�سخة احتياطية من بياناتك.
ا�ستخدم اخلدمات امل�شفرة ،مثل وات�س �آب �أو �سيغنال �أو كونفايد ،متى �أمكن ذلك ،لإجراء املكاملات وتوجيه
الر�سائل الن�صية .ا�ستخدم برجميات مكافحة الفريو�سات ومكافحة التج�س�س .واظب على حتديث برجمياتك،
لأن التحديث هو الطريقة التي يتم بها التعرف على مواطن ال�ضعف و�إ�صالحها.

�شبكات الواي فاي العامة

احذر من ا�ستخدام �شبكات الواي فاي العامة ،التي ال تكون يف العادة م�شفرة.

عنوان الربيد الإلكرتوين

ا�ستخدم �أكرث من عنوان واحد للربيد الإلكرتوين .وفيما يتعلق باال�ستخدام ال�شخ�صي ،فكر يف ا�ستخدام عنوان بريد
�إلكرتوين ال يت�ضمن ا�سمك.

امل�صادر غري اجلديرة بالوثوق فيها

تعامل بحذر مع الن�صو�ص ور�سائل الربيد الإلكرتوين التي مل تلتم�سها .ال ترد عليها .ال تفتح امللحقات �إذا مل تكن
واثقا من �أن م�صدرها �آمن .ال تف�صح �أبدا عن �أي معلومات �سرية (�أ�سماء امل�ستخدمني ،كلمات ال�سر ،تفا�صيل
بطاقات االئتمان)  -فاملنظمات امل�شروعة ال تطلب معلومات ح�سا�سة عن طريق الربيد الإلكرتوين.

�أمثلة

بالإ�ضافة �إىل اتباع الن�صائح املبينة �أعاله ،انتبه �إىل �أن مدونات قواعد ال�سلوك والت�أديب يف دولتك قد تن�ص
�أي�ضا على قواعد �أو مبادئ توجيهية ب�ش�أن ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي.
ويرجى االطالع �أدناه على بع�ض الأمثلة على كيفية تناول الواليات الق�ضائية املختلفة مل�س�ألة ا�ستخدام الق�ضاة
لو�سائل التوا�صل االجتماعي.

ت�شيكيا

�أ�صدر احتاد ق�ضاة اجلمهورية الت�شيكية اال�ستنتاجات ال�ستة التالية ب�ش�أن ا�ستخدام الق�ضاة لو�سائل التوا�صل
االجتماعي:
	-1يجب �أن حترتم جميع املرا�سالت ال�صادرة من القا�ضي (املن�شورات ،التعليقات ،ال�صور� ،إلخ).
كرامة املهام الق�ضائية ،وال يجوز �أن تلقي بظالل من ال�شك على حياد القا�ضي �أو ا�ستقالليته.
	-2ال يجوز للقا�ضي �أن يقيم عالقات قد تعطي انطباعا ب�أنها قد ت�ؤثر على اتخاذه القرارات.
	-3ال يعلق القا�ضي على الإجراءات اجلارية يف املحاكم.
	-4ال يقدم القا�ضي م�شورة قانونية.
	-5يتجنب القا�ضي �إبداء الأحكام ال�سيا�سية (ومن ذلك ت�أييد �أي مر�شح لوظيفة �سيا�سية ،وال ي�سجل
عبارة "�إعجاب" ب�أحزاب �أو حركات �سيا�سية ،وال يبدي ر�أيا يف م�سائل �سيا�سية مثرية للجدل ما مل
تكن تتعلق مب�سائل عدلية).
	-6ينبغي �أن ي�ضع القا�ضي يف اعتباره �أنه ال ميكنه الت�أكد �أبدا من املكان الذي قد تظهر فيه مرا�سالته
يف النهاية ،حتى �إذا كانت موجهة �أ�صال �إىل حلقة حمدودة من اجلهات املر�سل �إليها.
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الربازيل

�أ�صدرت رابطة الق�ضاة الربازيلية دليال ب�ش�أن ا�ستخدام الق�ضاة لو�سائل التوا�صل االجتماعي.



›  (هذا املورد لي�س متاحا �إال بالربتغاليةhttp://www.amb.com.br/wp-content/uploads/2017/07/ :
)Manual-da-AMB-para-magistrados_-o-uso-das-redes-sociais_SITE_v2.pdf

وين�صح الدليل الق�ضاة مبا يلي:
•عدم ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي لكتابة مذكراتهم ال�شخ�صية
•عدم �إ�ضافة �أ�شخا�ص �إىل نقا�ش دائر دون التعريف بهم
•االنتباه �إىل �سالمة التهجي
•االمتناع عن ن�شر ر�سائل دعائية �أو �سيا�سية قد تكون غري �صحيحة �أو منحازة من الناحية ال�سيا�سية
•امل�شاركة يف املجموعات املغلقة
•عدم �إبداء �آراء ب�ش�أن امل�سائل ال�سيا�سية
•عدم م�شاركة املن�شورات التي تثري الكراهية �أو العنف
•عدم م�شاركة من�شورات عن ا�ستهالك اخلمور �أو العري
•جتنب املن�شورات التي تظهر التباهي

الواليات املتحدة الأمريكية
تت�ضمن مدونات قواعد ال�سلوك يف عدة واليات تعليقات على ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي.

�إيداهو:

بينما ال ُت َظر على الق�ضاة امل�شارك ُة يف �شبكات التوا�صل االجتماعي على الإنرتنت ،مثل في�سبوك و�إن�ستاغرام
و�سناب�شات ،ينبغي �أن يتحلوا ب�ضبط النف�س واحلذر عند قيامهم بذلك .وال ينبغي للقا�ضي �أن يع ِّرف نف�سه
كقا�ض� ،سواء بالكلمات �أو بال�صور ،عند م�شاركته يف تعليق �أو تفاعل ال يتقيد مبا تفر�ضه مدونة قواعد ال�سلوك
ٍ
هذه من حدود.

نيو مك�سيكو:

�شجع الق�ضاة واملر�شحون للجهاز الق�ضائي على توخي احلذر البالغ �إزاء امل�سائل املحيطة بالتكنولوجيا
ُي َّ
النا�شئة ،مبا فيها و�سائل التوا�صل االجتماعي ،و ُيح َّثون على توخي �أق�صى درجات احلذر يف ا�ستخدامها ،لكيال
ينتهكوا مدونة قواعد ال�سلوك.

غرب فريجينيا:

تنطبق �أي�ضا على الإنرتنت ومواقع �شبكات التوا�صل االجتماعي ،مثل في�سبوك ،نف�س قواعد مدونة �سلوك
اجلهاز الق�ضائي التي تنظم �إمكانية قيام موظفي اجلهاز الق�ضائي ب�إن�شاء العالقات االجتماعية والتوا�صل
باحل�ضور ال�شخ�صي �أو على الورق �أو عرب الهاتف.

املبد�أ 1

ت 4التمرين 5
مع مراعاة �أن القيم ال�ست التي ترتكز عليها مبادئ بانغالور ذات طابع �شامل ،و�أنها قد مت�س عدة �سيناريوهات
يف وقت واحد ،اخرت قيمة واحدة لكل �سيناريو تكون هي الأوثق �صلة به.
قا�ض بحثا على غوغل ب�ش�أن خلفية املدعى عليه دون �إعالم
يجري ٍ
املحكمة.
ُ�س ِّج َلت �سرا يف حفل خا�ص �آراء غري حذرة �أبداها قا�ض ب�ش�أن "�أمانة"

مواطني بلد معني ،و ُن�شرت على الإنرتنت.

النزاهة
اللياقة

ُن�شرت يف �صحيفة وطنية تفا�صيل مت احل�صول عليها باخرتاق ح�ساب
ادخار موجود يف مالذ �ضريبي يف اخلارج ويخ�ص �أحد الق�ضاة.

اال�ستقاللية

لقا�ض وهو يرق�ص ب�سروال �سباحة
انت�شار وا�سع ل�صورة على في�سبوك ٍ
ق�صري يف عيد ميالد ابنته الثامن ع�شر.

امل�ساواة

قا�ض عن ر�أي مفاده �أن املوظفات يف
ر�سالة �إلكرتونية داخلية يعرب فيها ٍ
حمكمته يعملن باجتهاد �أكرث من الرجال ،يحولها �أحد املوظفني الذكور
�إىل اللجنة املعنية بامل�ساواة.

الكفاءة
واملثابرة

قا�ض يف ق�ضية ما ،ثبت �أنه جرى ق�صه ول�صقه من
قرار مكتوب �أ�صدره ٍ
عدة قرارات �سابقة �أ�صدرها ق�ضاة �آخرون.

احلياد

مثال :في�سبوك
عندما �صيغت مبادئ بانغالور والتعليق عليها لأول مرة ،كانت و�سائل التوا�صل االجتماعي يف مهدها .ومل ترد يف
�أي من الوثيقتني �أي �إ�شارة �إىل و�سائل التوا�صل االجتماعي .ويف املقابل ،ي�شكل ت�أثري و�سائل التوا�صل االجتماعي
اليوم جمال قلق للجهاز الق�ضائي ال يزال يت�سع .ولي�س هذا ب�سبب الطريقة التي ميكن �أن ت�ؤثر بها و�سائل التوا�صل
االجتماعي على ت�سيري الق�ضايا والإبالغ عنها قبل النظر فيها ويف �أثنائه وبعده فح�سب ،بل �أي�ضا لأن الوجود
العاملي لو�سائل التوا�صل االجتماعي التي تر�صد العديد من الأن�شطة الب�شرية ميكن �أن يجعل القا�ضي معر�ضا
النتهاك �أي من املبادئ ال�ستة.
اقر�أ �أدناه دعوى ق�ضائية ب�ش�أن ال�صداقة على الفي�سبوك:
البت فيما �إذا كانت �إحدى املحاكمات اجلنائية غري عادلة �أم ال ،ب�سبب
ُطلب �إىل حمكمة ا�ستئناف يف تك�سا�س ّ
وجود �صداقة على في�سبوك بني القا�ضي ووالد ال�ضحية .وخالل البت ب�أن املحاكمة مل يعبها مظهر التح ِّيز (مبد�أ
احلياد) ،قالت املحكمة �أي�ضا �إن:
ال�سماح للق�ضاة با�ستخدام الفي�سبوك وغريه من و�سائل التوا�صل االجتماعي يت�سق �أي�ضا مع فر�ضية
�أن الق�ضاة ال "يفقدون حقهم يف �إقامة العالقات مع �أ�صدقائهم ومعارفهم ،ولي�س حمكوم ًا عليهم ب�أن
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يحيوا حياة الزهاد .والواقع �أن مثل هذا النظام من �ش�أنه � ...أن يحد من فعالية املوظف الق�ضائي.
"() .(Comm. on Jud. Ethics, State Bar of Tex., Op. 39 (1978واملواقع ال�شبكية االجتماعية هي �إحدى
الو�سائل التي ميكن بها للق�ضاة �أن يظلوا نا�شطني يف املجتمع .وعلى �سبيل املثال ،ذكرت نقابة املحامني الأمريكية
�أن "التفاعالت االجتماعية بجميع �أنواعها ،مبا فيها [ا�ستخدام مواقع الإنرتنت اخلا�صة بو�سائل التوا�صل
االجتماعي] ،ميكن � ...أن يحول دون اعتبار [الق�ضاة] منعزلني �أو منقطعي ال�صلة بالواقع)ABA Op. 462( ".

اقر�أ الآن �أدناه درا�سة حالة عن قا�ضية حري�صة على ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي.

ح

درا�سة حالة :القا�ضية �شني

الو�ضع
ت�ستخدم القا�ضية �شني ،بال�شعبة اجلنائية باملحكمة العليا ،عدد ًا من من�صات و�سائل التوا�صل االجتماعي .فهي
ت�ستخدم وات�س �آب ،ولديها ح�سابات على تويرت وفي�سبوك ولينكد�-إن منذ عدة �سنوات.
وهي تتوا�صل على في�سبوك مع �أكرث من �" 250صديقا" ،معظمهم من �أفراد عائلتها و�أ�صدقائها وكذلك بع�ض
املعارف .ويوجد عدد قليل من الزمالء ،من بينهم ق�ضاة معها ووكالء نيابة وحمامون خا�صون� ،أر�سلوا �إليها يف
وقت ما طلب "�صداقة" .وبينما كانت هذه �صداقات حقيقية يف بع�ض احلاالت ف�إن معظم هذه الطلبات جاءت
عقب لقاءات �أثناء م�ؤمترات وحلقات عمل ،وح�ضور يف حمكمتها ،ولقاءات مماثلة ذات طابع مهني .وقد قبلت
القا�ضية معظم هذه الطلبات لأنها �شعرت ب�أن االمتناع عن ذلك �سيكون منافي ًا للتهذيب .والقا�ضية لي�ست ن�شطة
على نحو خا�ص على في�سبوك ،وال ت�ستخدمه �إال من حني �إىل �آخر لتهنئة "�أ�صدقائها على الفي�سبوك" ب�أعياد
ميالدهم� ،أو لن�شر �صور للإجازات �أو اللقاءات مع �أفراد الأ�سرة والأ�صدقاء.

امل�س�ألة 1
يتوىل �أحد وكالء النيابة ،وهو من "�أ�صدقاء" القا�ضية على في�سبوك ،مهمة االدعاء يف ق�ضية منظورة �أمام
حمكمتها.
فهل يجب �أن تتنحى؟
بعد �أن تتخذ قرارك ،اقر�أ الإجابة.

امل�س�ألة 2
يف عيد امليالد اخلم�سني للقا�ضية ،تن�شر والدتها �صورة على اجلدول الزمني ل�صفحتها على الفي�سبوك تُظهرها
وهي يف �سن املراهقة مرتدية زي البحر البيكيني وتنظر بتج ُّهم �إىل �آلة الت�صوير ،مع �إ�ضافة التعليق التايل" :كم
حققت من �إجنازات  -فخورة بك يف عيد ميالدك اخلم�سني!"
ِ
كيف ينبغي للقا�ضية �أن تتعامل مع هذا املوقف؟
بعد �أن تتخذ قرارك ،اقر�أ الإجابة يف املرفق الثاين.

املبد�أ 1

مبد�أ بانغالور 3-1
املبد�أ 3-1

على القا�ضي �أن يكون متح ّررا من العالقات غري املالئمة مع
ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية يف احلكومة ومن نفوذهما،
ولي�س ذلك فح�سب ،بل يجب �أي�ضا �أن ُيظهر �أنه متحرر من كل
ذلك من وجهة نظر املراقب ال�سليم التفكري.

ح درا�سة حالة� :سلة الهدايا
الأ�سئلة
يرجى الإجابة عن الأ�سئلة التالية قبل امل�ضي قدم ًا �إىل النظر يف درا�سة احلالة التالية:
 -1حدد الفقرة من التعليق التي تن�ص على �أن الق�ضاة غري مدينني بالف�ضل للحكومة القائمة.
25

38

40

تغي من احلكم.
 -2حدد الفقرة من التعليق التي تن�ص على �أن امل�ؤثرات اخلارجية ال يجب �أن ِّ
27

28

30

الو�ضع
ُع ِّي ْن َت لت ِّوك قا�ضيا متو�سط الرتبة ينظر يف حماكمات مدنية وجنائية على ال�سواء .و�أنت تعمل يف بلد ُيحتفل فيه
بعيد ميالد امل�سيح باعتباره منا�سبة هامة لتبادل الهدايا مع الأ�صدقاء و�أفراد العائلة .وتعتقد �أنك قا�ض عادل ويقظ
ال�ضمري ،وت�صبو �إىل متابعة م�سارك الوظيفي .وت�أمل يف �أن ترتقي يف النهاية �إىل �أعلى م�ستوى يف اجلهاز الق�ضائي.
وعند عودتك من املحكمة �إىل غرفة امل�شورة اخلا�صة بك يف �آخر يوم قبل عطلة عيد ميالد امل�سيح ،تكت�شف �سلة
زاخرة بالأغذية وامل�شروبات ومنتجات البقالة الفخمة .وال�سلة هدية من حاكم الوالية ،وهو �أكرب �سيا�سي منتخب
يف منطقتك .ويبلغك �أحد الزمالء ب�أن احلاكم ير�سل هذه ال�سالل كل �سنة "تعبريا عن �شكره وعرفانه جلميع
املوظفني العموميني املتفانني يف عملهم" .ويخربك ب�أن جميع الق�ضاة الآخرين يقبلون ال�سالل �شاكرين ،وينبغي
لك �أن تفعل ال�شيء نف�سه.
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امل�سائل الرئي�سية
ندعوك �إىل ق�ضاء ب�ضع حلظات للنظر يف وقائع درا�سة احلالة هذه ،و�أن تدون هنا امل�سائل الرئي�سية التي تثريها
درا�سة احلالة ،ثم االطالع على الإجابة النموذجية الواردة يف املرفق الثاين.

املبد�أ 1

مبد�أ بانغالور 4-1
على القا�ضي ،عند �أداء واجباته الق�ضائية� ،أن يكون م�ستقال عن
يتعي عليه
زمالئه يف جهاز الق�ضاء فيما يتعلق بالقرارات التي ّ
اتخاذها ب�صورة م�ستقلة.

املبد�أ 4-1

يتطلب ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية التحرر من الت�أثري غري امل�شروع الذي قد ي�أتي من ت�صرفات الق�ضاة الآخرين
�أو اجتاهاتهم .وات�ساق ًا مع الفقرة  40من التعليق ،يعني ذلك ما يلي:
  -1على الرغم من �أن القا�ضي قد يجد �أحيا ًنا �أن من املفيد �أن ي�ستفيد من فكر زميل له على �أ�سا�س حاالت
افرتا�ضية ف�إن اتخاذ القرارات الق�ضائية هو م�س�ؤولية القا�ضي مبفرده ،مبا ي�شمل كل قا�ض ي�شارك يف
حمكمة ا�ستئناف جماعية.
 -2ولي�ست للتنظيم الهرمي لل�سلطة الق�ضائية �صلة يف هذا ال�صدد.
  -3وبا�ستثناء �أي نظام لال�ستئناف ،ال يجوز للقا�ضي الذي يبت يف دعوى �أن يت�صرف بناء على �أمر �أو تعليمات
من طرف ثالث من داخل ال�سلطة الق�ضائية �أو خارجها .وال يجب �أن يتعار�ض �أي تنظيم هرمي لل�سلطة
الق�ضائية و�أي اختالف يف الدرجة �أو الرتبة ب�أي طريقة مع حق القا�ضي يف النطق بحكمه بح ِّرية ومن دون
ت�أُثر باعتبارات �أو م�ؤثرات خارجية.
  -4وال تعني الإر�شادات الواردة �أعاله النهي عن عقد املناق�شات �أو امل�ؤمترات �أو االجتماعات وما �إليها
بني الق�ضاة ب�ش�أن جماالت القانون اجلديدة �أو املثرية للإ�شكاالت .فما دام ا�ستقالل الق�ضاة حممياً،
ميكن �أن ترتتب على هذه املبادالت جمموعة وا�سعة النطاق من النتائج امل�سموح بها ،و�أن تز ِّود الق�ضاة
ب�إر�شادات مفيدة.
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مبد�أ بانغالور 5-1
ي�شجع ويدعم ال�ضمانات الالزمة لأداء واجباته
على القا�ضي �أن ِّ
الق�ضائية ،بغية �صيانة وتعزيز اال�ستقالل امل�ؤ�س�سي والعملي
لل�سلطة الق�ضائية.

املبد�أ 5-1

هذا مظهر معقد من مظاهر مبد�أ اال�ستقاللية ،حيث �إنه على ما يبدو ي�شجع الق�ضاة على املبادرة يف كفالة
الك�شف بن�شاط عن املخاطر التي تواجه فعالية �إقامة العدل (مثل عدم كفاية املوارد ،و�ضعف نوعية موظفي
الدعم ،والتدخالت ال�سيا�سية غري الالئقة) .اقر�أ الق�سمني التاليني من التعليق وفكر حلظة يف حمتواهما.
"يجب على القا�ضي �إدراك حقيقة �أنه لي�س اجلميع مل ِّمني بهذه املبادئ وبت�أثريها على امل�سئوليات الق�ضائية.
وبهذا ت�صبح توعية اجلمهور مبا يتعلق بال�سلطة الق�ضائية وا�ستقالل الق�ضاء وظيفة هامة بالن�سبة لكل
من احلكومة وم�ؤ�س�ساتها وال�سلطة الق�ضائية نف�سها ،ذلك لأن �سوء الفهم ميكنه �إ�ضعاف ثقة اجلمهور يف
�سلطته الق�ضائية .وقد ال يح�صل الر�أي العام على فكرة كاملة متوازنة عن مبد�أ ا�ستقالل الق�ضاء عرب و�سائل
الإعالم  -التي قد تعر�ض ا�ستقالل الق�ضاء ب�شكل خاطئ على �أنه حماية للق�ضاة من مراجعة قراراتهم �أو
من اجلدل الذي قد يثريه الر�أي العام ب�ش�أنها .ولهذا يجب على القا�ضي  -بهدف حماية ال�صالح العام � -أن
ي�ستغل الفر�ص املنا�سبة مل�ساعدة اجلمهور على فهم القيمة الأ�سا�سية ال�ستقالل الق�ضاء".
الفقرة  44من التعليق
قد تطر�أ منا�سبات يف حياة القا�ضي يجد فيها ،ك�إن�سان ذو �ضمري و�أخالقيات وم�شاعر وقيم� ،أن من واجبه
الأخالقي �أن يتكلم .فعلى �سبيل املثال ،فيما يتعلق مبمار�سة حرية التعبري ،قد ين�ضم القا�ضي لتجمع� ،أو
يحمل الفتة� ،أو يوقع على عري�ضة معار�ضة للحرب� ،أو ي�ساند تر�شيد الطاقة �أو اال�ستقالل �أو متويل الهيئات
التي تكافح الفقر .فكل هذه الأمثلة هي تعبري عن االهتمام باملجتمع املحلي والعاملي .لكن �إذا ظهر �أي من
هذه امل�سائل يف حمكمة القا�ضي ،و�إذا كانت حيادية القا�ضي قد تتعر�ض لل�شك على �أ�سا�س معقول ،فيجب
على القا�ضي �أن يتنحى بنف�سه عن النظر يف �أية �إجراءات الحقة من خالل امل�شاركة التي تلقي بال�شك يف
حيادية القا�ضي ونزاهته الق�ضائية.
الفقرة  140من التعليق

املبد�أ 1
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�أمثلة
ال يزال هناك تقليد را�سخ يتمثل يف �صمت اجلهاز الق�ضائي عند تعر�ضه للهجوم .ولكن يوجد ت�شجيع متزايد
على الرتويج لتحلي اجلهاز الق�ضائي باملبادرة يف دعم مبد�أ اال�ستقاللية ،يتجلى يف كلمات العديد من الق�ضاة
البارزين .وفيما يلي مثاالن فقط عليها.

“

ما من واجب �أ�سمى وما من
م�س�ؤولية �أقد�س تقع على عاتق
هذه املحكمة من دعم العدالة
االجتماعية.
املحكمة العليا الهندية

“

انتقاد �شاغلي الوظائف العامة �أمر �شائع وطبيعي يف الدميقراطية ،وهو
�أمر �سليم ومنا�سب .وال ينبغي للق�ضاة ،يف نطاق احلدود التي ي�ضعها القانون،
�أن يتوقعوا احل�صانة من انتقاد قراراتهم والأ�سباب التي يبدونها و�إدارتهم
للق�ضايا .ولكن من حيث �أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية �أمر جوهري ل�سيادة
القانون يف كل �أمة من �أممنا فعلينا �أي�ضا �أن نحمي ذلك اال�ستقالل �أو �أن
نكافح من �أجله .وتدعو احلاجة �إىل قيادة واهتمام ق�ضائيني قويني .فال
ميكن للق�ضاة �أن يتوقعوا �أن يقوم غريهم بكل ما هو �ضروري حلماية و�ضعية
اجلهاز الق�ضائي والنظام العديل .بل يجب �أن يتوقعوا �أن يتخذوا �أحيانا
موقف املبادرة.
اللورد توما�س،
كبري ق�ضاة �إنكلرتا وويلز2017 ،

ح

درا�سة حالة :القا�ضي �أوناين

الو�ضع
القا�ضي �أوناين قا�ض مبحكمة الدرجة الأوىل وع�ضو مبجل�س رابطة الق�ضاة الوطنية يف بلده .وهو كثري ًا ما يتحدث
يف اجتماعات الرابطة عن ا�ستياء العديد من الق�ضاة ،ف�ضال عن ا�ستيائه �شخ�صيا .ويعترب الكثريون �أن وزارة
العدل ال تفعل �شيئا حلل امل�شاكل التي تُلقي عبئ ًا ثقي ًال على عمل الق�ضاة ،مثل ما يلي:
ظروف العمل الأدنى من امل�ستوى املر�ضي
 تزايد عدد الق�ضايا التي ال يتعني بحكم طبيعتها ووزنها القانوين �أن تُعر�ض على املحاكم ،والتي ت�ستغرق وقت ًا
من الق�ضاة ومتنعهم من القيام بعملهم على م�ستوى رفيع من اجلودة يف الق�ضايا الأكرث تعقيدا
عدم وجود �سيا�سة ب�ش�أن تعيني املوظفني اجلدد يف املحاكم
بوجه عام ،عدم التفكري يف القيام بالأن�شطة الإ�صالحية ال�ضرورية
ويقرتح القا�ضي �أوناين �أن تر�سل رابطة الق�ضاة الوطنية �شكوى ر�سمية �إىل الوزارة ب�ش�أن امل�شاكل املذكورة �أعاله،
معتقدا �أن من �ش�أن ذلك ت�شجيع الوزارة على اتخاذ �إجراءات �إيجابية .ولكن ،مبا �أن �شيئا مل يحدث بعد عدة
اجتماعات للرابطة ،يقرر القا�ضي �أوناين الت�صرف ب�صورة م�ستقلة ،فيكتب مقاال نقديا الذعا يف جملة قانونية
وطنية .ويقر�أ املقال �صحفي من جريدة تتمتع بنفوذ كبري ،فيت�صل بالقا�ضي �أوناين ويقرتح عقد لقاء معه يتيح
للقا�ضي التحدث عن م�شاكل اجلهاز الق�ضائي ب�صراحة .و�أُجري احلديث ،و ُن�شر يف اجلريدة.
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الأ�سئلة

يرجى الإجابة عن الأ�سئلة التالية فيما يتعلق بهذه احلالة:
 -1حدد الفقرة من التعليق التي تتناول امل�س�ألة التالية:
"عندما ي�شعر القا�ضي بواجب �أخالقي يف احلديث".
140

179

166

-2هل تتناول الفقرة  140مع�ضلة القا�ضي �أوناين فيما يتعلق بال�س�ؤال التايل:
"متى ي�شعر القا�ضي بواجب �أخالقي يف احلديث؟"
نعم

جزئيا

�-3أي من هذه الأ�سباب مذكور يف التعليق لتو�ضيح ال�سبب يف وجوب حتلي القا�ضي بقدر كبري من
�ضبط النف�س عند احلديث؟
 الأمن ال�شخ�صي
للقا�ضي

 ال ينبغي �أن ُيرى �أن القا�ضي
ي�ضغط على احلكومة

 الأثر على امل�ستقبل
الوظيفي للقا�ضي

-4حدد الفقرة من التعليق التي تن�ص على �أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية يت�ضمن "اال�ستقالل فيما
يتعلق بالأمور الإدارية التي ترتبط ارتباط ًا مبا�شر ًا مبمار�سة الوظائف الق�ضائية".
 الفقرة �(26أ)

 الفقرة (26ب)

ميكنك االطالع على �شرح �إ�ضافي يف املرفق الثاين.

الفقرة (26ج)

املبد�أ 1

امل�سائل الأخالقية
نثري هنا �أي�ضا م�س�ألتني �أخالقيتني خطريتني تواجهان بع�ض الق�ضاة.

امل�س�ألة 1
التغي �أو لي�ست دميقراطية حقيقة.
امل�شكلة الأوىل يواجهها القا�ضي عندما يعمل يف بلد ذي قوانني قمعية �أو بطيئة ُّ
والق�ضاة يف �أنحاء العامل املختلفة يعملون يف بيئات �شديدة التباين.
فهل ميكن لقا�ض يقظ ال�ضمري �أن يقول �إنه يدعم �سيادة القانون يف بلد ُيتَّخذ فيه القانون و�سيلة لإنفاذ الكثري
مما ميثل يف الواقع ظلما؟
نثري هذه امل�س�ألة ملا لها من �أهمية ،ولكن تقدمينا �أي حل لها يتجاوز نطاق هذه الدورة التدريبية .بيد �أنه �سواء
�أكان الق�ضاة يعملون يف ظل نظرية �شاملة للف�صل يف الق�ضايا تق ِّيدهم بالن�ص القانوين ال�صريح ومقت�ضياته
ال�ضرورية منطقي ًا� ،أم يف ظل نظرية �أكرث قابلية للتطوير احلذر ملعاين الن�صو�ص القانونية بالرجوع �إىل قيم
قد تكون خارجة عن الن�ص ،فينبغي �أن يدركوا �أن الف�صل يف الق�ضايا ال يحدث يف فراغ �أخالقي بل يف �سياق
�سيادة القانون.

امل�س�ألة 2
تتعلق امل�شكلة الثانية بالق�ضاة الذين يتعني عليهم �إ�صدار حكم �صحيح من الناحية القانونية لكنه ال يواكب م�شاعر
اجلمهور .وهذه م�شكلة وجودية تواجه الق�ضاة وتتطلب منا اهتماما خا�صا .ويجب �أن تكون الن�صيحة يف هذه
مت�سك مببد�أ اال�ستقاللية بحزم .واقر�أ �أدناه ما قاله قا�ضيان بارزان يف حكمني من
الظروف واحدة دائما ،وهيَّ :
�أحكامهما �أثريت فيهما هذه امل�س�ألة.

“

غري �أن امل�س�ألة املعرو�ضة علينا لي�ست ماذا تعتقد غالبية مواطني
جنوب �أفريقيا �أنه ينبغي �أن يكون احلكم املنا�سب ،بل ما �إذا كان
الد�ستور ي�سمح بذلك احلكم .فالر�أي العام  ...لي�س بديال عن
الواجب املنوط باملحاكم ب�أن تف�سر الد�ستور وتتم�سك ب�أحكامه دون
خ�شية �أو حماباة .ف�إذا كان الر�أي العام هو العامل احلا�سم فلن
تكون هناك حاجة للتقا�ضي الد�ستوري”.
�شا�سكال�سون ،رئي�س املحكمة الد�ستورية جلنوب �أفريقيا

“

لي�س من مهامنا حماية ال�شعب من عواقب
خياراته ال�سيا�سية”.
القا�ضي روبرت�س باملحكمة العليا
للواليات املتحدة
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املبد�أ 2
احليـاد

ين�ص مبد�أ بانغالور الثاين على ما يلي:

احلياد جوهري لأداء واجبات املن�صب الق�ضائي بطريقة
�سليمة .وال ينطبق ذلك على القرار يف حد ذاته فح�سب بل
ينطبق �أي�ضا على الإجراءات التي ُيتخذ القرار من خاللها.
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مبد�أ بانغالور 1-2
على القا�ضي �أن يقوم ب�أداء واجباته الق�ضائية دون حماباة �أو
حت ّيز �أو حتامل.

املبد�أ 1-2

كذلك تن�ص الفقرة  52من التعليق على ما يلي:
"احليادية هي القيمة الأ�سا�سية املطلوبة من القا�ضي ،وهي ال�صفة اجلوهرية لل�سلطة الق�ضائية .ويجب �أن
تتوافر احليادية ك�أمر واقع وكمفهوم طبيعي .ف�إذا ُوجد ت�صور على �أ�سا�س معقول ب�أن هناك حتيز ،فمن �ش�أن
هذا الت�صور �أن يخ ِّلف اح�سا�س ًا بال�ضيق والظلم ،ومن ثم �أن يدمر الثقة يف النظام الق�ضائي .ويقا�س ت�صور
احليادية مبقيا�س املراقب ال�سليم التفكري .وت�ص ُّور �أن قا�ض ًيا ما لي�س حمايدً ا يحدث بعدة طرق ،منها مثال
عرب ت�صور وجود ت�ضارب م�صالح� ،أو عرب �سلوك القا�ضي يف من�صة الق�ضاء� ،أو من خالل عالقات القا�ضي
و�أن�شطته خارج املحكمة".

احلياد املو�ضوعي
ميكن �أن يكون احلياد �إما مو�ضوعيا �أو ذاتيا .دعونا �أوال نلقي نظرة على احلياد املو�ضوعي.
احلياد املو�ضوعي :ال ينبغي للقا�ضي �أبدا �أن يديل ب�أي تعليقات علنية قد ت�ضر بالعدالة الظاهرة للعملية الق�ضائية.
ويجب على القا�ضي �أن يتفادى ،خارج املحكمة � ً
أي�ضا ،اال�ستخدام املتع َّمد لأي عبارات �أو الإتيان ب�أي �سلوك ميكن
�أن يكون من املعقول �أن ي�ؤدي �إىل ت�صور بعدم احلياد .فكل �شيء ،من عالقات القا�ضي �أو م�صاحله العملية �إىل
املالحظات التي قد يعتربها جمرد مزاح برئ ،قد يقلل من ت�صور النا�س حلياد القا�ضي.

ت 6التمرين 6
ينبغي �أن ي�صبح التعليق على مبادئ بانغالور �أداة عمل لك يف عملك كقا�ض .ومل�ساعدتك على التعرف على التعليق
يف �سياق احلياد ،حدد رقم الفقرة ذي ال�صلة باملوا�ضيع التالية:
ت�ص ُّور وجود حتيز ي�ضعف ثقة ال�شعب جزئي ًا

93

التوا�صل مع املتقا�ضني

55

مظاهر التحيز �أو التحا ُمل

73

املعرفة ال�شخ�صية بحقائق هي حمل نزاع

58

مقدمة

متى يجب على القا�ضي �أن يك�شف عن املعلومات

69

الأ�سباب التي ال �صلة لها باملو�ضوع

64

واجب تقييد �أن�شطة �أفراد الأ�سرة

89

يجب تفادي االت�صاالت املنفردة ب�أحد �أطراف النزاع

80

ت 7التمرين 7
والآن� ،أجب عن الأ�سئلة التالية باال�ستناد �إىل الفقرات التي حددتها لت ِّوك .وميكن االطالع على تعليقات �إ�ضافية
يف املرفق الثاين.
 -1ميكن �أن يظهر التح ّيز يف لغة ج�سد القا�ضي.
�صحيح

غري �صحيح

 -2ال تكون للتحيز �أهمية �إال �إذا كان موجها نحو �أحد الأطراف.
�صحيح

غري �صحيح

 -3ميكن �أن يكون ت�صرف �أحد �أفراد �أ�سرة القا�ضي مهما لتقدير حياد القا�ضي.
�صحيح

غري �صحيح

 -4ال ينبغي للقا�ضي بعد انتهاء املحاكمة �أن يتوا�صل مع املتقا�ضني الذين خاب �أملهم.
�صحيح

غري �صحيح

 -5ال يليق بالقا�ضي ،ب�صفة عامة� ،أن يدافع عن �أ�سباب الأحكام الق�ضائية عالنية.
�صحيح

غري �صحيح
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 -6يجوز للقا�ضي �أن يتنحي بعد بدء املحاكمة.
�صحيح

غري �صحيح

ُ -7تظر عموما االت�صاالت اخلا�صة بني القا�ضي و�أي ممثل قانوين يف املحاكمة.
�صحيح

غري �صحيح

�-8إذا تلقَّى قا�ض ينظر يف ق�ضية �أي ات�صال خا�ص يف �أثناء الق�ضية من �أحد �أطراف الق�ضية �أو من
�شاهد �أو ع�ضو يف هيئة املحلفني ،فيجب �إبالغ جميع الأطراف الأخرى وممثليها القانونيني بهذا
التوا�صل ،ويجب �أن ي�شري �سجل املحكمة �إىل هذا الأمر تبعا لذلك.
�صحيح

غري �صحيح

املبد�أ 2

الن�شاط ال�سيا�سي

تن�ص الفقرة  65من التعليق على مبادئ بانغالور على ما يلي:
 -1كل الأن�شطة والعالقات احلزبية ال�سيا�سية يجب �أن تتوقف لدى تويل املن�صب الق�ضائي.
  -2ف�أن�شطة القا�ضي احلزبية ال�سيا�سية� ،أو ت�صريحاته املدىل بها خارج املحكمة ب�ش�أن �أمور متثل
�صراعات حزبية �شعبية ،قد تقلل من مظهر حياديته وقد تف�ضي �إىل التبا�س الأمر على الر�أي
العام حول طبيعة العالقات بني ال�سلطة الق�ضائية من ناحية والفرعني التنفيذي والت�شريعي
من ناحية �أخرى.
  -3فالأن�شطة والت�صريحات احلزبية ،بطبيعة احلال ،تورط القا�ضي يف اختيار وتف�ضيل علني
جلانب من ال�صراع على اجلانب الآخر.

ت 8التمرين 8
حدد الفقرة الواردة يف التعليق التي تتناول م�س�ألة ما �إذا كانت انتماءات القا�ضي ال�سيا�سية قبل �أن ي�صبح قا�ضيا
قد ت�شكل �سببا ل�سحب الأهلية.

يف �أي من الظروف التالية ميكن �أن يكون التنحي �ضروريا؟
-1حالة من حاالت حقوق الإن�سان �سبق �أن كان القا�ضي فيها حماميا حلقوق الإن�سان ولكنه �صرح
عالنية منذ تعيينه يف الق�ضاء ب�أن عمله ال�سابق يف املحاماة بات عدمي ال�صلة بعمله احلايل.
ينبغي للقا�ضي �أن ينظر الق�ضية.

ال ينبغي للقا�ضي �أن ينظر الق�ضية.

 -2قا�ض مير بالظروف املذكورة �أعاله ومل يدل بت�صريح علني من هذا النوع.
ال ينبغي للقا�ضي �أن ينظر الق�ضية.

 ينبغي للقا�ضي �أن ينظر الق�ضية م�شري ًا يف
رده على �أي طلب بالتنحي �إىل َق َ�سمه الق�ضائي
ومبد�أ بانغالور ب�ش�أن احلياد.

للبت يف ق�ضية اغت�صاب ،وكانت يف ال�سابق م�ؤيدة �صريحة لفريق حملة املنظمة
-3قا�ضية معينة ّ
الن�سائية ملناه�ضة االغت�صاب.
 ينبغي �أن تعر�ض القا�ضية تنحيها و�أن تتخذ
قرارا نهائيا بعد �سماعها حجج الطرفني
كليهما.

 ينبغي �أن ت�شرع القا�ضية يف النظر يف الق�ضية
دون �سماع احلجج.
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ت 9التمرين 9
يعب ب�صفته اخل�صو�صية عن �آراء ميكن �أن تخل بروح احلياد ،لأن ذلك ميكن �أن يقو�ض ثقة
ال ينبغي للقا�ضي �أن ِّ
اجلمهور يف اجلهاز الق�ضائي.
و�إليكم ثالثة �أمثلة على مالحظات �أدىل بها قا�ض ب�صفته اخل�صو�صية .ف�أي من هذه الت�صريحات (�إن ُوجد)
يخل يف ر�أيك بحياد القا�ضي؟
 -1الرجال الذين ي�صطحبون كالبا غري مق َّيدة يخيفونني.
 -2لكاتبتي نهدان رائعان.
�  -3أعتقد �أن معظم �أع�ضاء جمل�س وزرائنا فا�سدون.

الن�شاط ال�سيا�سي :كلمة حتذير وا�ستثناءات

قبل امل�ضي قدم ًا ،ينبغي الت�شديد على نقطة مهمة .فالقواعد ال�صارمة ب�ش�أن الن�شاط ال�سيا�سي ال تنطبق �إال على
الق�ضاة املتفرغني .وهي ال تنطبق بال�ضرورة على الق�ضاة غري املتفرغني� ،سواء �أكانوا يح�صلون على �أجر �أم ال.
ويف عدد من الواليات الق�ضائيةُ ،ي�سمح للق�ضاة غري املتفرغني بهام�ش من الن�شاط ال�سيا�سي �أو�سع مما ي�سمح
به لزمالئهم املتفرغني .ف�إذا كنت قا�ضيا غري متفرغ ،ميكنك معرفة املزيد عن هذا الفرق بالرجوع �إىل مدونة
(�أو مدونات) قواعد �سلوك اجلهاز الق�ضائي ذات ال�صلة .وقد ترغب يف الرجوع مرة �أخرى �إىل الفقرة  88من
التعليق لالطالع على م�شورة �إ�ضافية يف هذا ال�ش�أن.
وت�سرد الفقرة  65من التعليق عدة ا�ستثناءات من القاعدة املذكورة �أعاله ب�ش�أن الن�شاط ال�سيا�سي احلزبي
واالن�ضمام �إىل الأحزاب.
اال�ستثناء :1

تعليقات يديل بها القا�ضي يف منا�سبات مالئمة للدفاع عن امل�ؤ�س�سة الق�ضائية.

اال�ستثناء :2

�شرح �أمور قانونية �أو قرارات مع َّينة للمجتمع املحلي �أو ملجموعة متخ�ص�صة من امل�ستمعني.

اال�ستثناء  :3الدفاع العلني عن حقوق الإن�سان الأ�سا�سية و�سيادة القانون.
فكر يف واليتك الق�ضائية للحظات وابحث عن مثال ملمو�س ميكنك �أن تع ّول فيه على كل ا�ستثناء على حدة.

بيد �أنه حتى يف مثل هذه املواقف يجب على القا�ضي توخي احلذر بقدر امل�ستطاع لتفادي الوقوع يف �شرك
اخلالفات التي قد يكون من املعقول �أن تعترب خالفات حزبية �سيا�سية .فالقا�ضي يخدم كل النا�س ،ب�صرف
النظر عن وجهات النظر ال�سيا�سية �أو االجتماعية .ولذلك يجب على القا�ضي �أن يحاول احلفاظ على ثقة كل
النا�س واطمئنانهم ،بالقدر امل�ستطاع يف حدود املعقول.

املبد�أ 2

مبد�أ بانغالور 5-2
على القا�ضي �أن يتنحى عن امل�شاركة يف �أي �إجراءات ق�ضائية ال
ي�ستطيع �أن يتخذ فيها قرارا دون حت ُّيز �أو يبدو فيها ملراقب �سليم
التفكري �أن القا�ضي ال ي�ستطيع �أن يتخذ فيها قرارا دون حت ّيز.

املبد�أ 5-2

ت 10التمرين 10
يف �أي من الظروف التالية ينبغي للقا�ضي �أن يتنحى؟
ترد تعليقات �إ�ضافية يف املرفق الثاين.
� -1إذا �سبق �أن كان �شاهدا يف امل�س�ألة اجلاري التقا�ضي فيها حاليا.

�-2إذا كانت للقا�ضي �أو لأحد �أفراد عائلته �أي م�صلحة مالية يف نتيجة الق�ضية .وت�شمل العائلة �أي
�شخ�ص قريب بالقدر الكافي ل ُيعامل باعتباره �أحد �أفراد "العائلة" ،وبخا�صة �إذا كان يعي�ش �ضمن
�أ�سرة القا�ضي املعي�شية ذاتها.

� -3إذا كان زبون ًا يف �إطار العمل العادي للم�صرف�/شركة بطاقات االئتمان الطرف يف النزاع املعني.

� -4إذا كانت له معرفة �شخ�صية بحقائق حمل نزاع يف الق�ضية.

� -5إذا كانت تربطه عالقة غري معلنة (�سرية) ب�إحدى املحاميات يف الق�ضية.
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ح

درا�سة حالة� :صديقة وزميلة �سابقة

احلالة

لديك �صديقة قدمية ،كانت ع�ضوا يف مكتبك ال�سابق ،وكانت تعمل معك يف درجة �أدنى من درجتك يف عدد من
متقا�ض ب�صفته ال�شخ�صية .وقد
الق�ضايا عندما كنت يف �سلك املحاماة ،وظهرت الآن �أمامك يف ق�ضية مدنية �ضد
ٍ
علم املتقا�ضي ب�صداقتك ال�شخ�صية معها ،وحتقق على الإنرتنت من الق�ضايا املفاد عنها التي عملتما فيها مع ًا،
واعرت�ض على نظرك يف الق�ضية .وال ي�ستطيع �أي من زمالئك الق�ضاة يف مركز املحاكم تويل الق�ضية ،و�سوف
ي�ؤدي الت�أجيل �إىل ت�أخري كبري ونفقات باهظة .فماذا تفعل؟

الأ�سئلة

يرجى حماولة الإجابة عن الأ�سئلة التالية قبل قراءة الإجابة النموذجية الواردة يف املرفق الثاين.
 -1حدد املبد�أ املرتبط بهذا ال�سيناريو.
1-2

3-2

2-2

5-2

4-2

-2حدد واقر�أ الفقرة من التعليق التي تقدم م�شورة ب�ش�أن التعامل مع م�شاعرك اخلا�صة عندما ُيطعن
فيك و ُيطلب منك التنحي.
81

87

88

-3حدد الفقرة من التعليق التي تن�ص على �أن وجهة نظر املتقا�ضي (�أو املتهم) يف هذه الظروف "تع ُّد
�أمر ًا هام ًا ولكن لي�س حا�سم ًا".
52

53

54

 -4حدد واقر�أ الفقرة من التعليق التي تتناول ال�صداقة والعداء والأ�سباب الأخرى ذات ال�صلة لفقدان
الأهلية ،و�إمكانية تغا�ضي القا�ضي عن االعتبارات اخلارجية.
90

94

97

 -5حدد واقر�أ الفقرات التي تقدم امل�شورة ب�ش�أن ما ي�شكل تخوف ًا معقوال من وجود حتيز.
65-61

76

86-81

املبد�أ 2

ح

درا�سة حالة :اخلطاب

احلالة
حمام ،هو �أي�ضا كاتب مرموق ،قا�ضيا �إىل �إلقاء خطاب لتد�شني كتابه .ويف �أثناء التد�شني ،كان النا�شر واملحامي
دعا ٍ
ُ
حا�ضرين .و�أخذت �صورة للقا�ضي وهو يد�شن الكتاب فعليا ،ونُ�شرت على الفي�سبوك .ورفع الكاتب/املحامي
وعر�ضت الق�ضية على القا�ضي الذي د�شن كتابه.
الحق ًا دعوى على النا�شر للح�صول على عائداتُ ،
ويف �أثناء اجلل�سة ،اعرت�ض النا�شر على رئا�سة القا�ضي للنظر يف امل�س�ألة ،على �أ�سا�س �أن القا�ضي تربطه عالقة
�أوثق مما ينبغي بالكاتب/املحامي .وقدم النا�شر ،لتدعيم حجته ،ال�صورة املن�شورة على في�سبوك.

الأ�سئلة
يرجى الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
-1حدد املبد�أ ذا ال�صلة �أو املبادئ ذات ال�صلة من التعليق التي يتعني عليك الرجوع �إليها .وميكن �أن
تكون هناك �إجابة �صحيحة واحدة �أو �أكرث.
1-2

2-2

3-2

4-2

5-2

 -2حدد الفقرة من التعليق ذات ال�صلة بهذا ال�سيناريو.
65

66

وميكنك االطالع على �شرح �إ�ضافي يف املرفق الثاين.

90
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احلياد الذاتي
لنوجه اهتمامنا الآن �إىل املو�ضوع املعقد ،ولكن بالغ الأهمية ،املتمثل يف احلياد الذاتي ،الذي ميكن �أن يكون
�شعوريا �أو ال �شعوريا .وتوطئة لذلك ،اقر�أ االقتبا�سات التالية.
نحن ال نرى الأ�شياء كما هي عليه ،بل نرى
الأ�شياء كما نحن عليه.

بالن�سبة للمالحظات التي نديل بها نحن ،نزداد انحيازا
من �أجل من ُيبدي املالحظة.

“

“

حكمة قدمية

ال�شاعر �ألك�سندر بوب

التحيز الال�شعوري
احلياد الذاتي معقَّد لأنه يكون ال�شعوري ًا �أكرث مما يكون �شعوري ًا.
�شاهد فيديو اليوتيوب الق�صري التايل هذا كمدخل لعامل التحيز الال�شعوري وكيفية مواجهته:
› https://www.youtube.com/watch?v=dVp9Z5k0dEE

(هذا الفيديو لي�س متاحا �إال بالإنكليزية).
يف نهاية الفيديو ،ي�سرد املتحدث الن�صائح التي تقدمها اجلمعية امللكية لأع�ضاء فريقها املعني باالختيار والتعيني
من �أجل احلد من �أخطار التحيز الال�شعوري عند اتخاذهم القرارات.
حاول تدوين الن�صائح الأربع املذكورة .وفكر يف كيف قد ت�ساعدك �أي�ض ًا على احلد من احتمال حتيزك الال�شعوري
يف عملك كقا�ض .و�إذا مل ت�ستطع تذ ُّكرها فاقر�أ الن�صائح الواردة يف املرفق .ولكن حاول �أوال تدوين ما تتذكره!

املبد�أ 2

التحيزات املعرفية ال�شائعة
�سنع ّرفك الآن ببع�ض من �أكرث التحيزات املعرفية �شيوعا التي ينبغي �أن تكون على علم بها:

حتيز الت�أكيد

نحن نويل اهتماما �أكرب للمعلومات التي ت�ؤكد فر�ضياتنا القائمة.
من طبيعة الإن�سان التما�س املرء الأدلة لدعم نظريته الأولية عند حماولة حل م�شكلة ما .ونحن نفعل ذلك دائم ًا.
وي�سمى ذلك حتيز الت�أكيد .وينبغي لك كقا�ض �أن تبذل ق�صارى جهدك ملقاومة هذا التحيز� ،سواء عند النظر يف
الأدلة املكتوبة �أو ال�شهادات ال�شفوية .والدائرتان املتداخلتان (خمطط "فني" ( ))Venn diagramالظاهرتان
على ال�شا�شة تبينان بو�ضوح �أخطار الإفراط يف تقدير �أي دليل نح�صل عليه بهذه الطريقة.
ما ي�ؤكد
معتقداتك
�شيء �سخيف

مقدر
تقدير ًا مفرط ًا

ما تف�صح
عنه
الوقائع

مقدر تقدير ًا ناق�ص ًا

حتيز االرت�ساء

ي�صف هذا التحيز امليل الب�شري ال�شائع �إىل االفراط يف التعويل على �أول معلومة تق َّدم ("املر�ساة") عند اتخاذ
قرار ما .و�أثناء اتخاذ القرار ،يحدث االرت�ساء عندما ي�ستخدم الأفراد معلومة �أولية لإطالق �أحكام الحقة .وحاملا
يتم و�ضع املر�ساة ،تُطلق الأحكام الأخرى ب�إجراء تعديالت انطالقا من تلك املر�ساة.
وتبي البحوث �أن ت�أثري االرت�ساء حقيقي ،وميكن �أن ي�ؤدي مفعوله يف �سياق قاعة املحكمة .وهو لذلك نوع من
ِّ
التحيز ينبغي �أن يكون القا�ضي فطن ًا لكي يتعرف عليه .وقد �أثبتت درا�سات مو�ضوعية �أنه كلما كان طلب املدعي
للتعوي�ض عن الأ�ضرار يف املحاكم عالي ًا كلما كان التعوي�ض املمنوح كبريا؛ وثبت يف ق�ضايا االغت�صاب �أن الق�ضاة
يت�أثرون ب�شدة بطلب العقوبة الذي تقدمه النيابة :فكلما كانت العقوبة املطلوبة �شديدة ،كلما ا�شتدت العقوبة
املحكوم بها؛ وثبت �أن قرارات الإفراج بكفالة تتوقف على ما �إذا كانت النيابة قد طلبت كفالة م�شروطة �أم
اعرت�ضت على الإفراج بكفالة .هل ت�شك يف ذلك؟ نقرتح عليك قراءة الورقة البحثية التي قدمها �أخ�صائيو علم
النف�س االجتماعي بريتا �إنغليت�ش وتوما�س مو�سفايلر وفريتز �شرتاك ،املذكورة يف املراجع يف نهاية هذه الدورة،
و�إعادة النظر يف الأمر.

حتيز الت�شابه

هذا هو امليل الطبيعي �إىل الإعجاب مبن ي�شبهوننا �أو ي�شبهون �شخ�صا نعرفه ونحبه .وميكن �أي�ضا �أن ي�ؤدي بنا
حتيز الت�شابه �إىل جتاهل ال�سمات ال�سلبية ملن نحبهم �أو التقليل من �أهميتها والرتكيز على �أخطاء من ال نحبهم.
ويعني حتيز الت�شابه ال�شعور بالتحيز الإيجابي ،ثم اكت�ساب ذلك التحيز� ،إزاء "من ُي�شعرونني باالرتياح" �أو "من
ي�شبهونني" ،و�شعوري بالتحيز ال�سلبي ،ثم اكت�سابه� ،إزاء "من ي�شعرونني بعدم االرتياح" و "من ال ي�شبهونني".
ويجب عليك كقا�ض �أن تكون متيقظ ًا لهذا التحيز املحتمل عند ا�ستماعك للأدلة التي يقدمها الأطراف �أو ال�شهود،
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وال �سيما يف الق�ضايا امل�شحونة عاطفي ًا �أو �سيا�سي ًا .وتذ َّكر �أنك مو�ضوع دائما حتت املراقبة يف دورك العمومي
كقا�ض ،و�أن �أي �إمياءة �إىل وجود حتيز الت�شابه �سوف تُر�صد على الفور ومن الراجح �إىل �أق�صى حد �أنها �ستنتق�ص
من هيبتك يف قاعة املحكمة.

حتيز الت�أطري
ي�صف �أثر الت�أطري العملية التي يتفاعل بها النا�س جتاه خيار م َّعني بطرائق خمتلفة تبع ًا لكيفية عر�ضه؛ مثل
عر�ضه ب�صفته خ�سارة �أو ب�صفته مك�سبا .وي�ؤثر الت�أطري على العديد من جماالت اتخاذ القرارات.
ويبدو �أن من طبيعة الب�شر �أن طريقة هيكلة �أي فر�ضية ما يف البداية ميكن �أن ت�ؤثر على كيفية تفاعلنا مع املعلومة.
فعلى �سبيل املثال ،يبدو �أن عبارة "معدل �شفاء بن�سبة  95يف املائة" ،بالن�سبة لعقار ما� ،أكرث فعالية من عبارة
"معدل ف�شل بن�سبة  5يف املائة" .ويف�ضل النا�س عامة �أخذ زيادة يف املرتب بن�سبة  5يف املائة عندما يكون معدل
الت�ضخم  12يف املائة على ا�ستقطاع ن�سبة  7يف املائة عندما يكون معدل الت�ضخم �صفرا .وعند التفكري يف �شراء
عبوتني من اللحم البقري املفروم ،يختار �أغلبية النا�س العبوة املكتوب عليها " 80يف املائة من اللحم ال�صافي"
بدال من العبوة املكتوب عليها " 20يف املائة من الدهون" .فيجب عليك كقا�ض �أن تكون يقظ ًا لأثر الت�أطري الناجم
عن الطريقة التي تُعر�ض بها امل�شكلة عليك من جانب الأطراف �أو ال�شهود �أو املحامني .فقد ت�سبب طريقة العر�ض
حتيزا ذاتيا ،ولكن ينبغي �أن تتمكن من املقاومة ببقائك يقظ ًا وبا�ستخدامك ذكاءك.

التحيز اجلن�ساين
التحيز اجلن�ساين هو تف�ضيل �أو حتامل �إزاء نوع جن�ساين يف مقابل الآخر .وقد يكون التحيز اجلن�ساين �شعوريا �أو
ال�شعوري ،وقد يتبدى بطرائق عديدة ،منها اخلفي ومنها الوا�ضح.
الق نظرة على هذا املقطع الق�صري:
› https://www.youtube.com/watch?v=oMoCfpbVels

(هذا املورد لي�س متاحا �إال بالإنكليزية)
وميكنك االطالع الحق ًا على مزيد من التفا�صيل عن م�سائل النزاهة املتعلقة بالق�ضايا اجلن�سانية يف �إطار مبد�أ
امل�ساواة.

البقعة العمياء
تذ َّكر �أننا مهما اجتهدنا يف �أن نكون مو�ضوعيني ف�إن لدينا جميعا بقعا عمياء.
�صف ما تراه يف ال�صورة.
هل ت�ستطيع �أن ترى (�أ) فتاة �شابة؛ �أم (ب) امر�أة م�سنة؛ �أم (ج) كليهما؟
والآن ،انظر مرة �أخرى� .سوف تكت�شف �أن الإجابة ال�صحيحة هي (ج).
هل كانت لديك بقعة عمياء؟

املبد�أ 2

ت�ضارب امل�صالح

ين�ص املبد�أ  3-2من التعليق على ما يلي:
على القا�ضي �أن يت�ص ّرف� ،إىل احلد املعقول ،بحيث يق ّلل �إىل �أدنى حد من املنا�سبات التي ت�ستلزم
تنحيته عن النظر يف ق�ضايا �أو البت فيها.
وهذا املبد�أ يثري م�سائل معينة تتعلق بت�ضارب امل�صالح.
وتتناول الفقرتان  67و 68من التعليق تناوال �صريحا م�س�ألة ت�ضارب امل�صالح وواجب احلد من حاالت ت�ضارب
امل�صالح النا�شئة عن الأن�شطة املالية .وتن�ش�أ احتماالت ت�ضارب امل�صالح عندما تتداخل م�صلحة القا�ضي
ال�شخ�صية (�أو م�صلحة املقربني �إليه) مع واجبه يف احلكم بحيادية.

تزيد احتماالت ت�ضارب امل�صالح عندما تتداخل م�صلحة القا�ضي ال�شخ�صية (�أو م�صلحة املقربني
�إليه) مع واجبه يف احلكم بحيادية .فحيادية الق�ضاء تتعلق باحليادية يف الواقع واحليادية من
وجهة نظر املراقب ال�سليم التفكري .ويف الأمور الق�ضائية ،يجب �أن يت�ضمن اختبار ت�ضارب امل�صالح
الت�ضارب بني م�صلحة القا�ضي ال�شخ�صية وواجب حيادية ا ُ
حلكم من ناحية� ،إىل جانب الظروف
التي قد يتخوف فيها املراقب ال�سليم التفكري من وجود ت�ضارب من ناحية �أخرى .فعلى �سبيل املثال،
ف�إنه بالرغم من �أن �أفراد �أ�سرة القا�ضي لهم احلق يف مزاولة �أن�شطة �سيا�سية ،يجب على القا�ضي
�إدراك �أن مثل هذه الأن�شطة لأفراد �أ�سرة مقربني قد ت�ؤثر �أحيا ًنا  -حتى و�إن كان ذلك على �سبيل
اخلط�أ -ت�أثري ًا �سلب ًيا على ت�صور اجلمهور حليادية القا�ضي".
الفقرة  67من التعليق
وباملثل ،يجب على القا�ضي �أال ي�سمح لأن�شطته املالية بالتعار�ض مع واجب البت يف الق�ضايا التي
تعر�ض �أمام املحكمة .ورغم �أنه لن يت�سنى تفادي بع�ض حاالت �سحب الأهلية� ،إال �أنه يجب على
القا�ضي احلد من حاالت ت�ضارب امل�صالح غري ال�ضرورية ،والتي قد تنجم عن احتفاظ القا�ضي
مب�صالح مالية مع كيانات �أخرى تظهر بانتظام يف املحاكم ،وذلك بتجرده من تلك امل�صالح .فعلى
�سبيل املثال ،عادة ما ُاع ِتربت ملكية ن�سبة واحد يف املائة �أو �أقل من �أ�سهم م�ؤ�س�سة عامة م�صلحة
�ضئيلة الأهمية يف نظر القانون ،ال ت�ستدعي �سحب الأهلية من قا�ض يف دعوى تتعلق بتلك امل�ؤ�س�سة.
لكن كثريا ما تنطوي م�س�ألة تنحية القا�ضي على عدة اعتبارات قد ي�ستدعي �أي منها �سحب الأهلية.
فقد تكون للأ�سهم اململوكة للقا�ضي �أهمية كبرية له  -ب�صرف النظر عن قيمتها الهام�شية ال�ضئيلة
�إذا ُنظر �إليها يف �ضوء حجم امل�ؤ�س�سة  -لدرجة تربر تنحية القا�ضي .وباملثل ،يجب على القا�ضي
�إدراك �أن الر�أي العام قد يعترب امتالك الأ�سهم م�صلحة م�ستوجبة ل�سحب الأهلية .ولكن بالطبع ،ال
يجب على القا�ضي ا�ستخدام ملكيته لأ�سهم �ضئيلة الأهمية كو�سيلة لتفادي احلكم يف الدعاوى .و�إذا
ت�سببت ملكية الأ�سهم يف تكرار رد القا�ضي عن احلكم ،فيجب �أن يتخل�ص القا�ضي من هذه الأ�سهم".
الفقرة  68من التعليق
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ت 11التمرين 11
اقر�أ الأمثلة التالية حلاالت ت�شكل حتدي ًا .هل توجد هنا �أي حتيزات مو�ضوعية �أو ذاتية بحيث ينبغي �أن تتنحى؟
احلالة  :1دعا العاملون يف �شركة طريان كربى �إىل الإ�ضراب خالل فرتة الإجازات املقبلة .وطلبت �شركة الطريان
من حمكمتك ا�ست�صدار �أمر ق�ضائي بوقف الإ�ضراب .ويف �صباح اليوم الذي كانت �ستنظر فيه الق�ضية ،ن�شرت
جريدة وطنية ق�صة تك�شف عن حجزك تذاكر طريان على هذه ال�شركة لق�ضاء عطلة عائلية يف نهاية الأ�سبوع
املقبل .فهل ينبغي �أن تتنحى؟
م�شجع معروف لفريق كرة ال�سلة املحلي .وقد �أُوقف �أف�ضل جنوم الفريق بدعوى ال�شجار يف مكان عام،
احلالة � :2أنت ِّ
وهو حاليا قيد االحتجاز .وقدم طلبا �إىل حمكمتك للإفراج عنه بكفالة ،حيث �إن الفريق يتناف�س يف اليوم التايل على
نهائي الك�أ�س الوطنية .فهل ينبغي �أن تتنحى؟
احلالة � :3أنت القا�ضي الذي �سيحكم يف ق�ضية طالبة حقوق يف نف�س �سن ابنتك .وقد اعرتفت الطالبة بارتكابها
�سرقة من �أحد املتاجر .و�أنت ت�شعر بارتباط عاطفي مع الطالبة ،لأنها ت�شبه ابنتك املقربة �إليك للغاية .وقد �سبق
�أن ُب ِّرئت ابنتك يف العام ال�سابق من تهمة مماثلة .فهل ينبغي �أن تتنحى؟
مل ال تناق�ش هذه ال�سيناريوهات مع �أحد زمالئك� ،أو يف فريق مناق�شة مع زمالئك؟ نحن ال نقرتح �أي �أجوبة
حا�سمة .وهذه ال�سيناريوهات جميعها "بني بني" ،وميكن تقدمي حجج ب�ش�أنها ل�صالح �أي من الإجابتني ،ولي�ست
هذه حالة نادرة .ومع ذلك� ،إليك بع�ض امل�ؤ�شرات مل�ساعدتك يف التحليل.
 ال يتعني �أن يرتتب التنحي تلقائيا على �أي من هذه احلاالت الثالث ما دام القا�ضي يتناولها ب�أمانة وعدل
عند تقدير احلجج امل�ؤيدة واحلجج املعار�ضة يف كل حالة .غري �أنه رمبا كان من الأحكم للقا�ضي �أن يتنحى
يف احلالتني  1و ،2ولكن لي�س يف احلالة  ،3على �أ�سا�س �أن العدالة ال يجب �أن تقام فح�سب بل يجب �أي�ضا �أن
ُيرى �أنها تقام (مبد�أ النزاهة  .)2-3ويف جميع هذه الأمثلة الثالثة ،ينبغي للقا�ضي �أن يكون ملما ب�أخطار
"�أثر الت�أطري".
تبي الفقرة  99من التعليق بجالء �أن "امل�صلحة املالية" يف �شركة ماثلة �أمام القا�ضي ال تت�ضمن �أي
 احلالة ِّ :1
�صلة يومية عادية ب�صفة زبون ل�شركة كربى �أو م�صرف� ،أو ما �إىل ذلك .و�أي تدخل حمتمل يف عطلة القا�ضي
املقررة يخففه كون كثريين غريه �سيت�ضررون �أي�ضا .غري �أن كونه يحمل تذكرة لق�ضاء العطلة �صادرة من
�شركة الطريان قد يعطي انطباعا (مهما كان خاطئا) بوجود خطر حقيقي بالتحيز ،وينبغي للقا�ضي �أن
يفكر بجدية يف التنحي.
 احلالة  :2من املرجح �أن يك ِّون املراقب ال�سليم التفكري والعليم ر�أيا مفاده �أن انت�ساب القا�ضي املعلن لنادي
فريق كرة ال�سلة �سيتغلب على التزامه بالف�صل بحيادية .ويوجد �أي�ضا خطر حتيز الت�شابه.
 احلالة  :3ينبغي للقا�ضي هنا �أن ينتبه �إىل خطر حتيز الت�شابه و�أن يتعامل معه .ف�إذا فعل ذلك ،انتفت
�ضرورة تنحيه.

املبد�أ 2

انتبه ملا ت�أكل
منذ فرتة م�ضت ،اهتم فريق من الباحثني مبعرفة ما �إذا كان ميكن �أن يكون حلالة معدة القا�ضي (ممتلئة �أو
فارغة �أو تُقرقر) �أي ت�أثري على ما يتخذه من قرارات .وكانت النتائج �صادمة �إىل حد كبري .فقد در�س الفريق
�أكرث من  1 000قرار بالإفراج امل�شروط اتخذها ثمانية ق�ضاة خم�ضرمني يف �إ�سرائيل خالل  50يوما ،على مدار
وتبي �أنه بعد تناول وجبة خفيفة �أو بعد فرتة الغداء� ،صدر يف  65يف املائة من الق�ضايا �إفراج
مدة ع�شرة �أ�شهرَّ .
م�شروط .ثم انخف�ض معدل القرارات امل�ؤاتية تدريجيا وو�صل يف بع�ض الأحيان �إىل ال�صفر ،يف كل جل�سة من
جل�سات �إ�صدار القرارات ،ثم عاد �إىل ن�سبة  65يف املائة بعد فرتة الراحة .فهذا الدليل يوحي بو�ضوح ب�أنه حني
ي�صدر الق�ضاة قرارات متكررة ف�إنهم ُيبدون ميال متزايدا �إىل احلكم ل�صالح الو�ضع القائم .وميكن التغلب على
هذا امليل ب�أخذ فرتة راحة لتناول وجبة طعام ،وهذا يت�سق مع بحوث �سابقة �أثبتت ما لأخذ فرتة راحة ق�صرية
وللجلوكوز من ت�أثري �إيجابي على جتديد املوارد الذهنية.
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املبد�أ 3
النزاهة

ين�ص مبد�أ بانغالور الثالث على ما يلي:
النـزاهة �أ�سا�سية لأداء مهام املن�صب الق�ضائي بطريقة �سليمة.
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تنفرد النزاهة بكونها على الأرجح �أهم مبادئ بانغالور ال�ستة ،لأنها جميعا ترتكز عليها .وال تتعلق النزاهة بالقدر
الأكرب بكيفية ت�صرف القا�ضي .فهي تتعلق يف املقام الأول بنوع �شخ�صيته احلقيقي .فالنزاهة ،يف �أدنى معانيها،
تعني �أن ال�شخ�ص النزيه �شخ�ص �أمني ويتحلى مببادئ �سامية قوية ال تلني وقت ال�شدة.
وقد تطورت كلمة نزاهة بالإنكليزية من اجلذر الالتيني " ،"integerالذي يعني "كلي �أو متكامل" .ومن ثم ف�إن
املظهر الرئي�سي للنزاهة هو "�أن تعي�ش حياتك وفقا للقيم واملعتقدات واملبادئ الأ�سا�سية التي ت َّدعي التم�سك بها".
ُوت َّدد نزاهتك بكيفية ت�صرفك عندما ال يراقبك �أحد ويطالبك بالتم�سك ب�إطار من املبادئ مت�سق داخليا.

وقد عرب الكاتب والفيل�سوف �ألبري كامو
عن هذه الفكرة كما يلي:

“

النزاهة هي التكامل بني ما نعتقده وما نحن عليه.
وال حتتاج النزاهة �إىل قواعد.

�أمثلة
هناك دعابة جيدة عن املحامني كما يلي:
�س�ؤال :كم ت�ساوي  2زائد ًا 2؟
�إجابة املحامي :ما بني  3و.5
والغر�ض من هذه الدعابة بالطبع هو الداللة على مدى مرونة تفكري املحامني عندما ي�سعون لبذل ق�صارى
جهدهم ل�صالح موكليهم .ولكن يوجد فيها �أي�ضا تلميح انتقادي يعني �أن من �ش�أن املحامني �أن يح ِّرفوا �أي قاعدة
ل�صالح موكليهم .وهذا هو نقي�ض النزاهة .ومن ناحية �أخرى ،ال ينبغي �أن تت�صف النزاهة بالتباهي �أو اجلمود.
وقد ُطرح ال�س�ؤال التايل على مائتي متقدم لوظيفة كبرية يف �شركة �ضخمة ،يف �إطار املقابلة:
تقود �سيارتك يف ليلة مظلمة �شديدة الرياح .فتالحظ فج�أة ثالثة �أ�شخا�ص ينتظرون عند حمطة منعزلة
للحافالت العامة.
امر�أة م�سنة تبدو وك�أنها على �شفا املوت.
�صديق قدمي �سبق �أن �أنقذ حياتك.
فتى/فتاة �أحالمك.
وال ميكن ل�سيارتك �أن حتمل �أكرث من راكبني؟ فمن الذي �ستقلُّه معك؟
كيف ت�صرفت �إذن؟ لعل �إح�سا�سك بالنزاهة قد تركك مت�أرجح ًا بني االحتمالني الأول والثاين؟ �إذ ينبغي يف الغالب
�أن تُقل املر�أة املري�ضة امل�سنة ،لأن عليك �أن حتاول �إنقاذ حياتها� .أو ميكن �أن يقع اختيارك على �صديقك القدمي ،لأنه
�سبق له �أن �أنقذ حياتك ،و�ستكون هذه فر�صة رائعة لرد اجلميل .ولكن الإجابة التي جعلت مقدم الطلب يح�صل على
الوظيفة كانت كما يلي� :أُعطي مفاتيح ال�سيارة ل�صديقي القدمي طالبا منه �أن يقل ال�سيدة امل�سنة �إىل امل�ست�شفى.
وميكن معاجلة �أمر ال�سيارة فيما بعد .ويف الوقت نف�سه �أظل مع ال�شخ�ص الذي �أحلم به.

املبد�أ 3

مبد�آ بانغالور  1-3و2-3
على القا�ضي �أن يكفل �أن يكون �سلوكه فوق ال�شبهات من وجهة
نظر املراقب ال�سليم التفكري.

املبد�أ 1-3

يجب �أن ي�ؤكد �سلوك القا�ضي وت�صرفه ثقة النا�س يف نزاهة ال�سلطة
الق�ضائية .فالعدالة ال يجب �أن تُقام فح�سب بل يجب �أي�ضا �أن ُيرى
�أنها تُقام.

املبد�أ 2-3

ماذا يعني �أن يكون �سلوكه "فوق ال�شبهات"؟ يقدِّ م التعليق التوجيه التايل يف الفقرات :105-103
يجب على القا�ضي احلفاظ على معايري عالية يف احلياة العادية واحلياة العامة � ً
أي�ضا.
ال يجب على القا�ضي خرق معايري املجتمع املقبولة واملجمع عليها ،على الرغم من �أنه يف �ضوء التنوع الثقافي
والتطور الدائم للقيم الأخالقية ال ميكن حتديدها املعايري املنطبقة على حياة القا�ضي ال�شخ�صية حتديد ًا
دقيقاً.
ال يجب على القا�ضي اال�شرتاك يف �أن�شطة يكون من الوا�ضح �أنها ت�ؤدي �إىل �إحلاق ال�ضرر ب�سمعة املحاكم �أو
النظام القانوين.
وتُق َّدم الن�صائح الإ�ضافية التالية ب�ش�أن النزاهة:
يجب �أن يكون القا�ضي �شخ�صا جيدا ف�ضال عن كونه قا�ضيا جيدا.
من املتوقع �أن يكون املعيار ال�سلوكي للقا�ضي �أعلى من معيار املجتمع ككل.
يجب �أال يخرق القا�ضي القانون.
ينبغي �أن ي�سعى القا�ضي �إىل �أن جت�سيد فكرتي الأمانة وال�صدق اللتني ميثلهما نظام العدالة يف حياته املهنية
وال�شخ�صية.

“

يجد ال�سارقون ما ي�س ِّوغ �سرقتهم
حني يكون الق�ضاة �أنف�سهم �سارقني".
وليم �شيك�سبري ،رواية "دقة بدقة".
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التنوع الثقافي
عند �إ�سداء امل�شورة ب�ش�أن النزاهة والتنوع الثقافي ،ي�صبح التعليق �أكرث مدعاة للجدل� ،إذ ين�ص على ما يلي:
"يف �ضوء التنوع الثقافي والتطور الدائم للقيم الأخالقية ،ال ميكن حتديد املعايري املنطبقة على حياة القا�ضي
ال�شخ�صية حتديد ًا دقيق ًا".
الفقرة  105من التعليق

فهل توافق على هذه املقولة؟
ويفيد التعليق (الفقرة  )106ب�أنه ينبغي النظر يف �ستة عوامل عند احلكم على دور "التنوع الثقافي" يف تعريف
النزاهة:

(�أ)
		طبيعة الت�صرف العلنية �أو ال�سرية ،وعلى وجه التحديد ما �إذا كان يتعار�ض مع قانون ينفذ
بالفعل؛
(ب) مدى احلماية املوفرة لل�سلوك باعتباره حقا �شخ�صيا؛
(ج) درجة احل�صافة واحلكمة التي يتحلى بها القا�ضي؛
(د)	ما �إذا كان ال�سلوك م�ؤذ ًيا لأقرب املعنيني على وجه التحديد �أم من املعقول �أن يكون م�ؤذي ًا
لآخرين؛
(هـ) درجة االحرتام �أو عدم االحرتام للمجتمع �أو لأفراد يف املجتمع التي ينم عنها ال�سلوك؛
		 مدى داللة ال�سلوك على وجود حتيز �أو حتامل �أو ت�أثري غري م�شروع.
(و)
ولنبحث الآن هذه املقولة و�آثارها عليك كقا�ض ،من خالل درا�سة حالة.

املبد�أ 3

ح

درا�سة حالة :القا�ضي ماكنزي

احلالة
يبلغ القا�ضي ماكنزي  48عاما من العمر .وهو متزوج ويعول طفلني يف �سن املراهقة .ويتطلع القا�ضي ماكنزي �إىل
اال�شرتاك يف م�ؤمتر ب�ش�أن القانون التنظيمي الدويل ُيعقد يف �إحدى جزر الكاريبيُ .
وطلب �إليه تقدمي ورقة ب�ش�أن
حالة القانون يف بلده فيما يتعلق مبو�ضوع امل�ؤمتر .و�سيح�ضر امل�ؤمتر ق�ضاة وحمامون من جميع بقاع الأر�ض .وقد
دفعت حمكمته م�صاريف ال�سفر بالطائرة على الدرجة االقت�صادية� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن ال�شخ�صني امل�صاحبني
له ،وهما قا�ض مبتدئ من حمكمته وكاتب حمكمته .و�سيح�صل عند و�صوله على بدل يومي نقدي بالعملة املحلية
من منظمي امل�ؤمتر ،لتغطية تكلفة �إقامته يف الفندق والوجبات الغذائية خالل فرتة امل�ؤمتر .ووقعت �سل�سلة
الأحداث التالية:
عند الت�سجيل للمغادرةُ ،خ�ص�ص له مع زميليه مقاعد يف م�ؤخرة الطائرة .فعاد الحق ًا �إىل مكتب الت�سجيل
للمغادرة قائال �إن ظهره عليل (وهذا لي�س �صحيحا) و�إنه قا�ض �أي�ضا .فتمت ترقية مقعده الحق ًا �إىل درجة
رجال الأعمال .ومل ُيبلغ زميليه بذلك.
وبف�ضل تذكرته على درجة رجال الأعمال ،ذهب �إىل ا�سرتاحة كبار ال�شخ�صيات وا�ستمتع بوجبة وم�شروبات
جمان ًا .وعند مغادرته اال�سرتاحة� ،أخذ زجاجتني �صغريتني من امل�شروبات الكحولية ،لأنه ر�أى غريه يفعل
ذلك ،بالرغم من وجود الفتات حتظر اخلروج بالزجاجات من اال�سرتاحة.
ولدى الو�صول �إىل املطار املق�صود ،توجه القا�ضي ماكنزي �إىل خمرج كبار ال�شخ�صيات ،على �أ�سا�س �أنه
قا�ض م�سافر على درجة رجال الأعمال .ولوح لزميليه ،اللذين غابا عن ناظريه يف طابور طويل لإجراءات
الهجرة.
وعند خروجه من املطار ،التقى �صدفة ب�صديقة قدمية ،وهي قا�ضية �أرملة جذابة تعي�ش يف هذا البلد.
ودعته على الفور هو وزميليه �إىل الع�شاء معها يف فيلتها .فقبل الدعوة ،ولكنه رف�ضها بالنيابة عن زميليه
دون ا�ست�شارتهما ،زاعما �أنهما �سيكونان "متعبني بدرجة ال ت�سمح لهما باحل�ضور".
ويف نهاية الأم�سية ال�سعيدة ،اقرتحت �صديقته �أن يبقى معها يف فيلتها طوال مدة امل�ؤمتر ،يف جناح ال�ضيوف.
فقبل ذلك برتحاب.
وعند و�صوله �إىل امل�ؤمتر يف اليوم التايل ،طلب نفقات البدل اليومي للم�ؤمتر "لتغطية جميع الوجبات
والإقامة".
ويف �أثناء النهار ،ات�صل بزوجته و�أبنائه و�أخربهم ب�أن �إقامته يف الفندق "رائعة".
ويف اليوم الثاين من امل�ؤمتر� ،إذ �شعر بالذنب �شيئ ًا ما جتاه زميليه ،دعاهما �إىل الع�شاء يف مطعم حملي
فاخر.
وقبل العودة �إىل بلده� ،أهدى القا�ضي م�ضيفته باقة فخمة من الزهور على �سبيل "ال�شكر" .وقدم �أي�ضا تربعا
�سخيا للجمعية اخلريية التي تف�ضلها ،وهي "."Donkeys in Distress
ومل يقدم القا�ضي ماكنزي ورقة يف امل�ؤمتر ،قائال �إنه تركها للأ�سف يف مكتبه يف بلده .ومل يكن قد كتب �أي
ورقة .غري �أنه �سجل مالحظات كثرية �أثناء امل�ؤمتر قا�صدا �إحاطة زمالئه الق�ضاة عند عودته.
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الأ�سئلة
يرجى حتليل كل ت�صرف من ت�صرفات القا�ضي والبت فيما �إذا كان كل ت�صرف منها ينتهك مبد�أ النزاهة �أم ال.
وعند القيام بذلك� ،ضع يف اعتبارك الن�صائح املذكورة يف الفقرة  106من التعليق.
 - 1قوله �إن ظهره عليل و�إنه قا�ض ،من �أجل ترقية مقعده �إىل درجة رجال الأعمال ،دون �أن ُيبلغ زميليه،
وا�ستمتاعه الحق ًا با�سرتاحة كبار ال�شخ�صيات
نعم

ال

� -2أخذ زجاجات اخلمر ال�صغرية من ا�سرتاحة كبار ال�شخ�صيات
نعم

ال

 -3ا�ستخدام خمرج كبار ال�شخ�صيات على �أ�سا�س �أنه قا�ض م�سافر على درجة رجال الأعمال
نعم

ال

 -4التلويح لزميليه اللذين غابا عن ناظريه يف طابور طويل لإجراءات الهجرة
نعم

ال

 -5قبول دعوة الع�شاء مع �صديقته القدمية
نعم

ال

 -6رف�ض دعوة الع�شاء بالنيابة عن زميليه دون ا�ست�شارتهما
نعم

ال

 -7بقا�ؤه يف فيال �صديقته طوال فرتة امل�ؤمتر
نعم

ال

 -8طلبه نفقات البدل اليومي للم�ؤمتر لتغطية جميع الوجبات والإقامة
نعم

ال

 -9الكذب على زوجته و�أبنائه ب�ش�أن الإقامة يف الفندق
نعم

ال

 -10دعوة زميليه �إىل الع�شاء يف مطعم فاخر
نعم

ال

املبد�أ 3

�-11شرا�ؤه باقة من الزهور على �سبيل ال�شكر ل�صديقته ،وتقدميه تربعا �سخيا للجمعية اخلريية التي
تف�ضلها
نعم

ال

 -12عدم تقدميه ورقة يف امل�ؤمتر ،قائال �إنه تركها يف بلده ،بينما مل يكن قد كتب �أي ورقة يف واقع الأمر
نعم

ال

 -13ت�سجيله مالحظات كثرية �أثناء امل�ؤمتر قا�صدا �إحاطة زمالئه الق�ضاة عند عودته
نعم

ال
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ح

درا�سة حالة :القا�ضي دي �سوزا

احلالة
ذات �صباح� ،شعر القا�ضي دي �سوزا ب�أمل حاد يف معدته .ومل يعد ي�ستطيع الرتكيز يف عمله ،وقرر طلب امل�ساعدة
الطبية .فذهب �إىل م�ست�شفى قريب لكي يك�شف عليه �أخ�صائي طبي .وعندما دخل غرفة االنتظار ،ر�أى ح�شودا
من املر�ضى يف انتظار دورهم للك�شف ،كان بع�ضهم ينتظر منذ ال�صباح الباكر.
وكان قد حدد لفرتة ما بعد الظهر جل�سة حمكمة مهمة مدتها �ساعتان من ال�ضروري �أن ي�ستمع فيها �إىل عدة
�شهود قادمني من اخلارج؛ وقد �سبق ت�أجيل جل�سة اال�ستماع هذه عدة مرات .فقرر االت�صال ب�صديق ،كان طبيبا
يف امل�ست�شفى نف�سه .و�أتى �صديقه وا�صطحبه �إىل مقدمة ال�صف على مر�أى من ح�شود املر�ضى الذين كانوا
ينتظرون قبله منذ وقت طويل.
ف ِّكر الآن يف وقائع درا�سة احلالة هذه .ود ِّون �آراءك ثم وا�صل قراءة نقاط املناق�شة التالية:

املبد�أ 3

نقاط املناق�شة
مبوجب مبد�أ النزاهة ،على القا�ضي "�أن يكفل �أن يكون �سلوكه فوق ال�شبهات من وجهة نظر املراقب ال�سليم
التفكري" .ومن ثم ففي هذا الو�ضع يت�سم �أ�سلوب تناول هذه امل�س�ألة احل�سا�سة ب�أهمية بالغة.
هل كانت لدى القا�ضي �أ�سباب وجيهة حقا لطلب املعاملة املميزة؟ لقد �شعر ب�أمل يف معدته و�أمامه جل�سة مهمة
ل�شهود قادمني من اخلارج يف وقت الحق من اليوم� ،سبق �أن جرى ت�أجيلها .فهل ميكن �أن ي�ؤثر ذلك على تعامل
القا�ضي مع الق�ضية؟ وبعبارة �أخرى ،هل ميكن �أن يكون هذا جمرد ترتيب مريح �صغري بني القا�ضي و�صديقه
الطبيب؟ وماذا عن احتياجات املر�ضى الآخرين؟ رمبا كان هناك �شخ�ص لديه احتياجات �أكرث �إحلاحا من
احتياجات القا�ضي ينتظر دوره �صابر ًا لريى الطبيب .هل يحدث يف بلدانكم �أن ي�ستخدم النا�س معارفهم من
موظفي القطاع الطبي للح�صول على رعاية �صحية �أ�سرع و�أف�ضل؟
كان ب�إمكان القا�ضي �أن ي�شرح حالة ا�ستعجاله ب�أمانة للمر�ضى املوجودين يف غرفة االنتظار ويطلب �سماحهم له
بالتقدم عليهم .ف�إذا كان هذا هو و�ضعك ،فمن الذي ينبغي �أن يخاطب املر�ضى؟ الطبيب �أم القا�ضي؟"
"يجب �أن ي�ؤكد �سلوك القا�ضي وت�صرفه ثقة النا�س يف نزاهة ال�سلطة الق�ضائية .فالعدالة ال يجب �أن تقام
فح�سب بل يجب �أي�ضا �أن ُيرى �أنها تقام".
املبد�أ 2-3

ت�ضيف الفقرة  110تفا�صيل �إىل املقولة الواردة يف املبد�أ  ،2-3وتن�ص على ما يلي:
"لأن املظهر بنف�س �أهمية الواقع فيما يتعلق ب�أداء الوظائف الق�ضائية ،يجب على القا�ضي �أن يكون فوق
م�ستوى ال�شبهات .فال يجب �أن يكون القا�ضي �أمي ًنا فح�سب ،بل يجب �أي�ض ًا �أن يبدو كذلك يف نظر الآخرين.
وواجب القا�ضي لي�س �أن ُي�صدر قرا ًرا عادال وحمايدًا فح�سب ،بل واجبه � ً
أي�ضا �أن ي�صدره بطريقة تخلو من
�أية �شبهات تتعلق بعدالته وحياديته �أو نزاهته .ولهذا ،ففي حني �أن القا�ضي يجب �أن يكون على درجة عالية
من الكفاءة يف القانون بحيث يف�سر ويطبق القانون بكفاءة ،ف�إنه من الأهمية مبكان �أن يت�صرف بطريقة
تدفع الأطراف املاثلني �أمام املحكمة �إىل الثقة يف حيادية القا�ضي.
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املبد�أ 4
اللياقة

ين�ص مبد�أ بانغالور الرابع على ما يلي:

اللياقة ومظهر اللياقة هما �أمران جوهريان يف ممار�سة
كافة �أن�شطة القا�ضي.
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تتطلب اللياقة االمتثال ملعايري ال�سلوك �أو الأخالق املقبولة وفقا للعادات والتقاليد .واللياقة هي يف جوهرها
اجلانب الآخر للنزاهة .فبينما تعك�س النزاهة الوجه اخلا�ص لقيم القا�ضي ،تعك�س اللياقة وجهها العام .وبالرغم
من �أنه يحق للقا�ضي� ،ش�أنه �ش�أن غريه من املواطنني ،التمتع بحياته اخلا�صة ،ف�إن الفقرة  114من التعليق ت�شدد
على �أن "على القا�ضي �أن يتوقع �أن يكون با�ستمرار عر�ضة لرقابة النا�س وتعليقاتهم ،ولهذا يحب عليه �أن يتقبل
وجود قيود على �أن�شتطه قد يعتربها املواطن العادي عبئ ًا ثقي ً
ال".

ت 12التمرين 12
بالرجوع �إىل الفقرات ذات ال�صلة من التعليق ،ق ِّرر �أي من �أمثلة ال�سلوك الق�ضائي التالية� ،إن ُوجد ،ينتهك يف
ر�أيك مبد�أ اللياقة ،وملاذا؟
 -1مينح القا�ضي مقعدا مميزا مل�س�ؤول حكومي يح�ضر حمكمته.
ينتهك املبد أ�
ال ينتهك املبد�أ

 -2قا�ض مينح مقعدا مميزا لطفل يف �سن الدرا�سة يح�ضر حمكمته يف زيارة تعليمية.
ينتهك املبد أ�
ال ينتهك املبد�أ

-3قا�ض يتحدث على انفراد وب�إ�سهاب مع �أحد املتقا�ضني يف ق�ضية قيد النظر ،بالرغم من �أن املناق�شة
ال متت للق�ضية ب�أي �صلة.
ينتهك املبد أ�
ال ينتهك املبد�أ

 -4قا�ض يقبل �أن ُيق َّله حمامي دفاع �إىل املحكمة.
ينتهك املبد أ�
ال ينتهك املبد�أ

 -5قا�ض تُقدم �إليه هدية �صغرية يف منا�سبة عامة ويقبلها.
ينتهك املبد أ�
ال ينتهك املبد�أ

املبد�أ 4

ت 13التمرين 13
دعونا نوا�صل النظر يف اللياقة والدور العمومي الذي يقوم به القا�ضي ،وبخا�صة يف قاعة املحكمة وحولها .و�سرتى
�أدناه عددا من الت�صريحات املتعلقة ب�سلوك ق�ضائي بع�ضه �سليم وبع�ضه غري �سليم .اخرت املقوالت ال�صحيحة،
بالرجوع �إىل التعليق واملبادئ.
 -1يجوز للقا�ضي اال�شرتاك يف �أن�شطة غري ق�ضائية منا�سبة لكي ال ي�صبح منعزال عن املجتمع.
�صحيح

غري �صحيح

-2يجوز للقا�ضي اال�شرتاك يف منظمات جمتمعية غري ربحية متنوعة ب�أن ي�صبح ع�ضوا يف املنظمة
ويف جمل�س �إدارتها.
�صحيح

غري �صحيح

 -3للقا�ضي نف�س حقوق املواطن العادي فيما يتعلق ب�ش�ؤونه املالية اخلا�صة.
�صحيح

غري �صحيح

 -4للقا�ضي احلق يف حماية حقوقه وم�صاحله ،مبا يف ذلك بالتقا�ضي �أمام املحاكم.
�صحيح

غري �صحيح

 -5يجوز للقا�ضي االن�ضمام �إىل رابطات الق�ضاة �أو امل�شاركة يف منظمات �أخرى مت ّثل م�صالح الق�ضاة.
�صحيح

غري �صحيح

-6يجوز للقا�ضي �أن ي�ستخدم وظيفته الق�ضائية �أو مكانتها للم�ساعدة على ق�ضاء م�صاحله اخلا�صة �أو
م�صالح �أ�سرته �أو �أ�صدقائه اخلا�صة.
�صحيح

غري �صحيح

 -7يجوز للقا�ضي �أن ميثل بلده �أو واليته �أو منطقته املحلية يف املنا�سبات االحتفالية.
�صحيح

غري �صحيح

-8ظهور القا�ضي يف �شبكة �إذاعية �أو تلفزيونية جتارية ال ميكن �أن يعترب عمال على حتقيق امل�صالح املالية
لتلك ال�شبكة.
�صحيح

غري �صحيح
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� -9أثناء مزاولة القا�ضي ملهامه ،يجوز له �أن ي�شارك يف �أن�شطة تنفيذية �أو ت�شريعية.
�صحيح

غري �صحيح

-10يجوز للقا�ضي �أن يقدم م�شورة قانونية حتى �إىل �أ�شخا�ص لي�سوا من �أفراد �أ�سرته املقربني �أو �أ�صدقائه
املقربني.
�صحيح

غري �صحيح

-11من واجب القا�ضي �أن يبلغ �أفراد �أ�سرته وموظفي املحكمة اخلا�ضعني لنفوذه �أو توجيهه �أو �سلطته
بالقيود الأخالقية.
�صحيح

غري �صحيح

ت 12التمرين 14
يجب عليك كقا�ض �أن تكون قدوة ح�سنة من خالل �أ�سلوب حياتك .الق نظرة على الأمثلة الثالثة التالية وحدد ما
�إذا كان �أي منها ينتهك معايري اللياقة املطلوبة.
 -1قبول ال�ضيافة ب�صفة منتظمة من �أكرب مكتب حماماة يف منطقة حمكمتك.
 -2العمل �ساعات قليلة وق�ضاء وقت طويل للغداء يف �أ�شهر مطعم يف البلدة خالل �أ�سبوع العمل.
  -3قا�ض يف جمتمع حملي �صغري ينظم كل �شهر حفالت يف �أوقات مت�أخرة من الليل مع مو�سيقى
�صاخبة.
ميكن االطالع على تعليقات �إ�ضافية يف املرفق الثاين.

املبد�أ 4

ال�ضيافة االجتماعية وح�ضور املنا�سبات االجتماعية
كثريا ما ي�صعب حتديد اخلط الفا�صل فيما يتعلق بال�ضيافة االجتماعية املقدمة �إليك كقا�ض .ويرتكز الن�ص
التايل على امل�شورة املقدمة يف الفقرة  180من التعليق .ويرجى التفكري يف �أهميته حلياتك كقا�ض.
ي�صعب �أحيانا حتديد اخلط الفا�صل بني "ال�ضيافة االجتماعية العادية" واملحاولة غري امل�شروعة لك�سب حظوة
لديك .وال�سياق مهم ،وال ميكن عادة ،باال�ستناد �إىل عامل واحد ،حتديد ما �إذا كان من الالئق للقا�ضي ح�ضور
املنا�سبة .وثمة �س�ؤال ينبغي طرحه وهو ما �إذا كان من �ش�أن قبول هذه ال�ضيافة �أن يكون له ت�أثري �سلبي على ما يلي:

(�أ)
		
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)

ا�ستقالليتك؛
نزاهتك؛
واجبك �أن حترتم القانون؛
حيادك؛
كرامتك �أو �أدائك لواجباتك الق�ضائية يف التوقيت املنا�سب.

وميكن �أن ت�شمل االعتبارات الأخرى ما يلي:

(�أ)
		 طول مدة عالقتك مب�ضيفك؛
(ب) �سمعة م�ضيفك يف املجتمع املحلي؛
(ج) حجم التجمع؛
		 هل التجمع عفوي �أم جرى ترتيبه منذ فرتة طويلة؟؛
(د)
(هـ) هل لدى �أي من احلا�ضرين ق�ضية منظورة �أمامك؟؛
(و)	هل �ستح�صل بح�ضورك على ميزة ال ُتنح لآخرين ويكون من املعقول �أن تثري ال�شكوك �أو
االنتقاد؟
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ت 15التمرين 15
نعر�ض عليك الآن ثالثة �سيناريوهات وندعوك �إىل �أن تقرر يف �أي جانب من جانبي حدود اللياقة يقع كل مثال
وعر�ضت علينا .ولن نقدم لك �إجابات
منها .والأمثلة كلها م�ستمدة من �أن�شطة حقيقية قام بها ق�ضاة م�ؤخرا ُ
نهائية عن كل من هذه ال�سيناريوهات ،لأنها م�صممة جلعلك تتفكر يف �أمناط احلياة الالئقة للق�ضاة املعا�صرين
الذين يحاولون �أن ي�شكلوا جزءا من العامل الذي يعي�شون فيه مع االبتعاد عنه يف الوقت نف�سه .فلم ال تناق�شها مع
زمالئك؟ وفقرات التعليق التي تنطبق على كل من الأمثلة هي الفقرات  .118-113ويكفي �أن نقول �إن كال من هذه
الأحداث احلقيقية �أثارت جدال كبريا على ال�صعيد العام ،وا�ستُهل �إجراء ت�أديبي يف بع�ض احلاالت.
يذهب قا�ض (�أعزب) بانتظام �إىل حانة حملية متا َر�س فيها رق�صة الكيزومبا ،وكثري ًا ما يرق�ص مع
�صديقات خمتلفات .هل �ستكون �إجابتك خمتلفة �إذا كان ال يرق�ص �إال مع �شريكته؟
قا�ض يرتاد نادي ًا خا�ص ًا ي�شرتي فيه الأع�ضاء م�شروبات للراق�صات يف مقابل التحادث معهن (هذا لي�س
ناديا لرق�ص الإثارة اجلن�سية) .هل �ستكون �إجابتك خمتلفة �إذا �أخرب املالك القا�ضي ب�أنه غري م�ضطر لدفع
ثمن م�شروباتهن؟
قا�ضية يف بلدة �صغرية ت�سبح بانتظام يف حو�ض �سباحة عام حملي .وهي ترتدي البيكيني عادة .هل كانت
�إجابتك �ستختلف لو كانت ترتدي زي �سباحة من قطعة واحدة؟ ويذهب قا�ض يف البلدة نف�سها بانتظام �إىل
حو�ض ال�سباحة نف�سه مرتديا زي �سباحة ق�صرياً .وتنطبق االعتبارات نف�سها.

املبد�أ 4

ح

درا�سة حالة :حفل يف احلديقة

الو�ضع
�أنت قا�ض ،دعيت �إىل حفل �صيفي يف حديقة منزل عمدة بلدتك .و�أنت معجب بالعمدة على امل�ستوى ال�شخ�صي،
ولكنك تدرك �أن له عددا من الأعداء ال�سيا�سيني ،ولن يدعو �أي منهم �إىل احلفل .وعند و�صولك �إىل احلفل ،حياك
والحظت
العمدة بحرارة ولف ذراعه حول كتفك لي�صحبك �إىل احلديقة .ويلتقط م�صور �صورتك يف هذا الو�ضع.
َ
دلو ًا كبري ًا لطلب التربعات للحزب ال�سيا�سي الذي ينتمي �إليه العمدة .ومع ا�ستمرار احلفل ،تناهت �إىل م�سامعك
عدة مناق�شات يبدو �أنها تت�ضمن نكات ًا عن�صرية ،ي�صحبها الكثري من ال�ضحك .وعندما ذهبت �إىل دورة املياه،
الحظت وجود �أدلة على تعاطي الكوكايني .فقررت مغادرة احلفل قبل �أن يق َّدم الطعام ،وانزعج م�ضيفك من
ذلك ،و�س�ألك ملاذا تغادر احلفل؟
 -1هل كان ينبغي لك ح�ضور احلفل؟
 -2بعد و�صولك ،هل فعلت �شيئا خاطئ ًا؟

املهمة
حاول تدوين �آرائك ب�ش�أن كل حدث ،مع الرجوع ب�صفة خا�صة �إىل فقرات التعليق ذات ال�صلة .ثم انظر �إىل
الإجابة الواردة يف املرفق الثاين.
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املبد�أ 5
امل�ساواة

ين�ص مبد�أ بانغالور اخلام�س على ما يلي:

كفالة امل�ساواة يف املعاملة للجميع �أمام املحاكم �أمر �ضروري
لأداء مهام املن�صب الق�ضائي على النحو الواجب.
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ت 16التمرين 16
ينق�سم مبد�أ امل�ساواة �إىل خم�سة مبادئ فرعية .وي�سرد املبد�أ الفرعي الأول عددا من اجلوانب املحددة للتنوع واالختالف
يف املجتمع التي ينبغي �أن يراعيها القا�ضي عند ا�ضطالعه بواجبات عمله .ويوجد ما جمموعه �أحد ع�شر جانب ًا ()11
(الثاين ع�شر هو "الأ�سباب الأخرى املماثلة").
حاول �سرد هذه اجلوانب ،قبل الرجوع �إىل املبد�أ ب�صيغته الكاملة ،ثم قارن بني �إجاباتك واملبد�أ (.)1-5

-1

-7

-2

-8

-3

-9

-4

-10

-5

-11

-6

تف ُّكر
انظر الآن �إىل َن�ص ال َق َ�سم الق�ضائي الذي �أديته عند توليك املن�صب .قارن بني �صيغته ومبد�أ امل�ساواة ،وحدد ما
�إذا كان َق َ�سمك ي�شمل مبد�أ امل�ساواة بطريقة �صريحة �أو �ضمنية �أم ال ي�شمله.
ولن نقدم �أي �إجابات ،حيث �إنها �ستختلف باختالف ال َق َ�سم املعني.

املبد�أ 5

مبد�أ بانغالور 2-5
على القا�ضي� ،أثناء �أداء واجباته الق�ضائية� ،أال ُيبدي حت ّيزا �أو
حتامال� ،سواء بالكلمات �أو بال�سلوك ،نحو �أي �شخ�ص �أو جماعة،
بناء على �أ�سباب غري ذات �صلة باملو�ضوع.

املبد�أ 2-5

املبد�أ  2-5مثري لال�ستغراب قليال ،لأنه قد ُيفهم منه �أنه يعني �أن هناك �أ�سبابا ذات �صلة باملو�ضوع ميكن على
�أ�سا�سها �أن يكون التحيز �أو التحامل �ضد جمموعة �أو فرد مقبوال .غري �أن ذلك ال ميكن �أن يكون مبتغى هذا املبد�أ
ويبي التعليق بو�ضوح �أن �أي �إ�شارة �أو �إيحاء من القا�ضي يفيدان ب�أنه ال مينح كل فرد ذات االعتبار
الفرعيِّ ،
واالحرتام يكونان غري مقبولني (فقرتا التعليق 187و .)188
"يجب على القا�ضي �أن يجتهد ل�ضمان �أن �سلوكه يعطي لأي مراقب معتدل �أ�سبا ًبا منطقية للثقة يف حيادية
القا�ضي .ويجب على القا�ضي تفادي التعليقات �أو التعبريات �أو احلركات �أو الت�صرفات التي قد تف�سر على
�أنها عدم ح�سا�سية �أو قلة احرتام جتاه �أي �شخ�ص .والأمثلة على ذلك ت�شمل التعليقات التي لي�س لها عالقة
باملو�ضوع �أو التعليقات املهينة على �أ�سا�س عرقي �أو ثقافي �أو جن�سي �أو �أي �آراء مقولبة� ،أو �أي �سلوك يوحي
ب�أن الأ�شخا�ص املاثلني �أمام املحكمة لن يح�صلوا على التقدير املن�صف واالحرتام الواجب .وتعليقات القا�ضي
املهينة ب�ش�أن الأ�صول الإثنية ،مبا فيها �أ�صل القا�ضي نف�سه ،تعد �أي�ضا فظة وغري حمرتمة .ويجب على القا�ضي
�أن يحر�ص ب�صفة خا�صة على �أال يكون لتعليقاته نربة عن�صرية ،و�أال تكون جارحة لبع�ض �أقليات املجتمع ولو
عن غري ق�صد".
الفقرة  187من التعليق
"ال يجب �أن ُيديل القا�ضي بتعليقات غري الئقة �أو مهينة ب�ش�أن املتنازعني� ،أو املحامني �أو الأطراف �أو ال�شهود.
وقد حدثت مواقف انهال فيها الق�ضاة على ال�سجناء بوابل من املالحظات املهينة عند النطق باحلكم عليهم.
ويف الوقت الذي ميكن فيه للقا�ضي ،ح�سب الأعراف املحلية ،التعبري عن غ�ضب وثورة املجتمع جتاه جرمية
ب�شعة ،يجب توخي احلذر و�ضبط النف�س واللياقة دائما عند الإدالء باملالحظات الق�ضائية .فاحلكم على
متهم متت �إدانته بجرمية هو م�س�ؤولية ثقيلة تتطلب تنفيذ �إجراء قانوين بالنيابة عن املجتمع .وهو لي�س
فر�صة للقا�ضي لإطالق العنان النفعاالته ال�شخ�صية ،فهذا غالب ًا ما يحط من ال�صفات ال�ضرورية للمن�صب
الق�ضائي".
الفقرة  188من التعليق
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مبادئ بانغالور � 3-5إىل 5-5
تتناول املبادئ الفرعية الثالثة املتبقية من مبد�أ امل�ساواة عددا من العالقات املحددة التي يتقيد بها القا�ضي �أثناء
اجلل�سة ،مع الت�شديد على �أنه يجب التقيد مببد�أ امل�ساواة واحرتام التنوع يف جميع هذه العالقات.

على القا�ضي �أن ميار�س واجباته الق�ضائية مع �إيالء االعتبار
املالئم جلميع الأ�شخا�ص �سواء كانوا �أطرافا �أو �شهودا �أو حمامني
�أو موظفي حمكمة �أو زمالء يف املهنة الق�ضائية ،دون متييز على
�أ�سا�س �أي �أ�سباب غري ذات �صلة وغري جوهرية بالن�سبة لأداء تلك
الواجبات على نحو �سليم.

املبد�أ 3-5

على القا�ضي �أال ي�سمح ،عن معرفة منه ،ملوظفي املحكمة �أو
�آخرين خا�ضعني لنفوذه �أو �إدارته �أو �سيطرته� ،أن مي ّيزوا بناء على
�أي �سبب غري ذي �صلة بني الأ�شخا�ص املعنيني يف �أي م�س�ألة ينظر
فيها القا�ضي.

املبد�أ 4-5

على القا�ضي �أن يطالب املحامني يف الدعاوى الق�ضائية املنظورة
�أمام املحكمة ب�أن ميتنعوا عن التعبري� ،سواء بالكلمات �أو بال�سلوك،
عن التح ّيز �أو التحامل املبني على �أ�سباب غري ذات �صلة ،با�ستثناء ما
له �صلة قانونية ب�أمر يف الدعوى الق�ضائية وقد يكون مو�ضوع دفاع م�شروع.

املبد�أ 5-5

املبد�أ 5

ت 17التمرين 17

�أكمل اجلمل التالية بالرجوع �إىل التعليق (مبد�أ امل�ساواة) .اربط بني بدايات العبارات املوجودة يف اخلانة اليمنى
والأجزاء الناق�صة املوجودة يف اخلانة الي�سرى.
عند �إلقاء املالحظات الق�ضائية
يجب توخي .....

التنوع الثقافي
(الفقرة  186من التعليق)

يجب معاملة احلا�ضرين يف
املحكمة .....

تعليقات مهينة
(الفقرة  187من التعليق)

على القا�ضي واجب اال�ستجابة .....

التعليقات �أو التعبريات �أو
احلركات �أو الت�صرفات
(الفقرة  187من التعليق)

يجب على القا�ضي تفادي .....

�إن�سانيتهم وحقوق الإن�سان
اجلوهرية
(الفقرة  189من التعليق)

على القا�ضي واجب االمتناع عن .....

احلذر واللياقة
(الفقرة  188من التعليق)

يجب على القا�ضي �أن يحاول
بالو�سائل املنا�سبة .....

يعد متييز ًا عن�صر ًّيا
�أو جن�س ًّيا �أو غريه من
الت�صرفات غري الالئقة
(الفقرة  191من التعليق)

لي�س �إ�صدار الأحكام فر�صة �أمام
القا�ضي ....

الآراء املقولبة
(الفقرة  184من التعليق)

على القا�ضي واجب منع املحامني من
�أي �سلوك .....

باحرتام
(الفقرة  189من التعليق)

كل من يظهرون باملحكمة من ممار�سي
قانون �أو متقا�ضني �أو �شهود ،لهم احلق
يف املعاملة بطريقة حترتم .....

لإطالق العنان النفعاالته
ال�شخ�صية (الفقرة  188من
التعليق)

يجب على القا�ضي تفادي  .....التي قد
تف�سر على �أنها عدم ح�سا�سية �أو قلة
احرتام.

�أن يظل مل ًّما باملواقف
والقيم املتغرية باملجتمع
(الفقرة  186من التعليق)
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م�سائل جن�سانية �أو�سع نطاقا

بالرغم من �أن فهم امل�ساواة وتنفيذها حمدد �صراحة بو�صفه مبد�أ �أ�سا�سي ًا يحكم �سلوك اجلهاز الق�ضائي ،يوجد
عدد من املوا�ضيع اجلن�سانية الأخرى غري مذكور �صراحة يف مبادئ بانغالور .ويثري كل من هذه امل�سائل احتمال
وقوع انتهاكات للمبادئ ،بالإ�ضافة �إىل انتهاك مبد�أ امل�ساواة ،كما هو مبني بني الأقوا�س املعقوفة.
وامل�سائل اجلن�سانية التي نود �أن تنظر فيها هي التالية:
التحر�ش اجلن�سي [النزاهة ،اللياقة]

التمييز اجلن�سي [احلياد]

التحيز اجلن�ساين [احليـاد]

التنميط اجلن�ساين [احليـاد]

االبتزاز اجلن�سي [اال�ستقاللية ،احلياد ،النزاهة ،اللياقة].

يرجى النظر �إىل تعاريف هذه امل�صطلحات:
التحر�ش اجلن�سي� :سلوك غري مطلوب ،ذو طابع جن�سي ،يكون الغر�ض منه �أو �أثره هو انتهاك كرامة �شخ�ص ما
�أو �إيجاد بيئة له ي�سودها التخويف �أو العداء �أو الإهانة �أو الإذالل �أو الإيذاء.
التمييز اجلن�سي :يحدث هذا عندما ُيعامل �شخ�ص ما بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة معاملة خمتلفة ب�سبب
جن�سه.
التحيز اجلن�ساين :التحيز اجلن�ساين هو تف�ضيل لنوع جن�ساين �أو حتامل عليه يف مقابل الآخر .وميكن �أن يكون
�شعوريا �أو ال�شعور ًّيا ،وقد يتبدى بطرائق عديدة ،منها امل�سترت ومنها الوا�ضح.
الق نظرة على هذا الفيلم الق�صري:
›

https://www.youtube.com/watch?v=oMoCfpbVels

(هذا املورد لي�س متاحا �إال بالإنكليزية).

التنميط اجلن�ساين :هو الأفكار امل�سبقة التي تُخ�ص�ص مبوجبها للإناث والذكور ،ب�صورة تع�سفية ،خ�صائ�ص
و�أدوا ٌر حم َّددة ومق َّيدة بنوع جن�سهم .وعلى �سبيل املثال ،تُظهر البحوث �أن الن�ساء الالئي ُ
ين�شرن على و�سائل
التوا�صل االجتماعي معر�ضات �أكرث من الرجال لتلقي عدد �أكرب من الإ�ساءات والتعليقات ال�سلبية .ومن امل�سائل
التي تواجهها الن�ساء يف العادة على و�سائل التوا�صل االجتماعي التحر�ش عن طريق الربيد الإلكرتوين ،و"ت�أجيج
امل�شاعر" (ا�ستخدام عبارات م�سيئة �أو �إباحية) ،واملطاردة ال�سيربانية.
االبتزاز اجلن�سي :هو �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة للح�صول على منفعة �أو ميزة جن�سية .وتفيد الرابطة الدولية
للقا�ضيات ب�أن ما مييز االبتزاز اجلن�سي عن غريه من �أمناط ال�سلوك اجلن�سي امل�سيء �أنه يت�ضمن مك ِّونا جن�سيا
ومك ِّونا يتعلق بالف�ساد مع ًا .و�أي �سلوك ال يت�ضمن هذين املكونني كليهما لي�س ابتزازا جن�سيا .وم�صطلح االبتزاز
اجلن�سي جديد ن�سبيا ،و�إن كان ي�صف ممار�سة ذات تاريخ طويل ،مع الأ�سف .وقد �أ�صدرت الرابطة الدولية
للقا�ضيات ورقة بعنوان "�إيقاف التع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة عن طريق االبتزاز اجلن�سي" تقدم حتليال مل�س�ألة
االبتزاز اجلن�سي ،وميكن االطالع عليها يف املوقع التايل:
› .http://www.iawj.org/wp-content/uploads/2017/04/Corruption-and-Sextortion-Resource-1.pdf
(هذا املورد لي�س متاحا �إال بالإنكليزية).

املبد�أ 5

وال يقت�صر االبتزاز اجلن�سي على العالقة بني قا�ض و�أحد املتقا�ضني ،بل ميتد �أي�ضا لي�شمل قيام قا�ض بطلب
�أي خدمة ذات طابع جن�سي فيما يت�صل بواجباته الق�ضائية ،ومن ثم ميتد �إىل العالقة بني القا�ضي واملحكمة
واملوظفني وال�شهود واملحامني (املبد�أ  .)14-4بيد �أنه يرجى مالحظة �أن االبتزاز اجلن�سي � -ش�أنه �ش�أن الف�ساد
�أو التحر�ش اجلن�سي  -لي�س م�شكلة ينفرد بها اجلهاز الق�ضائي.

ح

درا�سة حالة :التدريب

اقر�أ درا�سة احلالة التالية ثم�( :أ) حدد ما هي امل�سائل اجلن�سانية� ،إن ُوجدت ،التي يلزم الت�صدي لها؟؛ و(ب) حيثما
تعرفت على م�س�ألة جن�سانية ،حدد كذلك مبادئ بانغالور املتعلقة بها� ،إن ُوجدت؟ وميكنك االطالع على �شرح
�إ�ضافي يف املرفق الثاين.

الو�ضع
يح�ضر ثالثون قا�ضيا حلقة درا�سية ب�ش�أن حقوق الإن�سان ملدة ثالثة �أيام ،مع املبيت .والق�ضاة من اجلن�سني
و�أعمارهم متفاوتة .وجميع املد ِّربني حمامون يتمتعون باخلربة ويكرث ظهورهم �أمام العديد من الق�ضاة احلا�ضرين
يف احللقة الدرا�سية .ويوجد مدربان ومدربتان.
وقد خ�ص�ص منظمو امل�ؤمتر غرف نوم يف املبنى الرئي�سي للقا�ضيات واملدربتني ،وغرف نوم يف �أجنحة يف �شاليهات
�أكرث فخامة يف �أماكن متفرقة من �أرا�ضي الفندق للق�ضاة واملدربني الذكور .وكان ال�سبب املقدم لهذا القرار هو
�أن "الن�ساء يف�ضلن الإقامة على مقربة من غرف التدريب وحجرات اجللو�س" ،كما �أن "الن�ساء ال يحبنب التجول
يف �أرا�ضي الفندق ليال ،لأ�سباب �أمنية".
والدورة التدريبية مكثفة وتت�ضمن الكثري من �أداء الأدوار املتعلقة بدرا�سات احلاالت .ويف معظم حاالت االعتداءات
على حقوق الإن�سان ،تكون ال�ضحايا من الن�ساء واجلناة من الرجال .وعند �أداء الأدوارُ ،يكلف الق�ضاة الذكور
ب�أدوار اجلناة ،والقا�ضيات ب�أدوار ال�ضحايا.
ويف �أثناء اجلل�سة املخ�ص�صة للتدريب� ،أديل �أحد املد ِّربني مبالحظات �ساخرة ميكن اعتبارها حتيزا جن�سانيا ،لكن
حد ما .واجنذب �أحد
�أحدا مل يعرت�ض عليه .ويف الواقع ،وجدها عدد غري قليل من الق�ضاة (ذكورا و�إناثا) م�سلية �إىل ٍ
الق�ضاة املتدربني بو�ضوح �إىل �إحدى زميالته القا�ضيات ،و�أكرث من الإ�شارة �إىل "ف�ستانها الفتَّان" .ويف �أثناء فرتة
مرحبا بها.
اال�سرتاحة ،و�ضع ذراعه حول كتفيها بطريقة مل تكن مطلوبة وال َّ
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ح

درا�سة حالة :قرار م�ؤات

احلالة

قا�ض خمت�ص بالهجرة يحكم منفرد ًا .وبعد
قدمت �شابة طلبا للح�صول على و�ضعية الجئة .ونظر يف ق�ضيتها ٍ
مرور �أ�سابيع على جل�سة اال�ستماع ،رتب القا�ضي ملقابلة ال�سيدة يف �أحد املقاهي .و�أخربها ب�أنه مييل �إىل رف�ض
طلبها ،ولكن �إذا "ا�ستطاعا �أن يفعال �أمورا جانبية" ،فيمكنه �إ�صدار قرار م�ؤات لها ،ما دامت �ستحتفظ ب�سرية
هذا الأمر.
ميكنك االطالع على �شرح �إ�ضافي يف املرفق الثاين.

�سيناريوهات ق�صرية
انظر الآن �إىل ال�سيناريوهات الق�صرية التالية التي ت�ستند �إىل �أمثلة �أفيد عنها م�ؤخرا ب�ش�أن ال�سلوك الق�ضائي.
وحدد مبادئ بانغالور� ،إن وجدت ،التي انتهكها ت�صرف القا�ضي يف كل �سيناريو .ميكنك االطالع على �شرح
�إ�ضافي يف املرفق الثاين.

ال�سيناريو 1

يف ق�ضية تتعلق باعتداء جن�سي �ضد امر�أة �شابة ،قلل القا�ضي َّ
الذ َكر من م�صداقية الدليل الذي قدمته املر�أة
ال�شابة ،لأنها ذهبت �إىل مقهى وحدها يف ال�ساعة العا�شرة م�ساء وحدث االعتداء بعد ذلك ،وافرت�ض لهذا ال�سبب
�أن املر�أة ا�ستدعت االعتداء اجلن�سي.

ال�سيناريو 2

يف نف�س ق�ضية االعتداء اجلن�سي على امر�أة �شابة ،انفجرت ال�سيدة يف البكاء �أثناء تقدمي �شهادتها ،ووبخها
القا�ضي ،قائال لها �إن "عليها �أن تتما�سك".

ال�سيناريو 3

قا�ض يدعو كاتبته القانونية �إىل م�شاهدة �إباحيات معه على حا�سوبه ال�شخ�صي يف نهاية يوم العمل.

ال�سيناريو 4

قا�ض يعر�ض الر�أفة على مدعى عليها يف مقابل "خدمة جمتمعية" تنطوي على زيارة املدعية لبيت القا�ضي لكي
ي�صورها وهي منحنية اللتقاط علب.
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5 املبد�أ

موارد �إ�ضافية ب�ش�أن امل�سائل اجلن�سانية
: نو�صيك باملوارد التالية،�إذا كنت مهتما ببحث �أي من هذه امل�سائل مبزيد من التعمق
)(هذه املوارد لي�ست متاحة �إال بالإنكليزية
:التحر�ش اجلن�سي
http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/whatissh.pdf ›
http://hrlibrary.umn.edu/svaw/harassment/explore/5prevention.htm ›

:التمييز اجلن�سي
https://www.humanrights.gov.au/our-work/sex-discrimination/publications/know-your- ›
rights-sex-discrimination-and-sexual-harassment

:التحيز اجلن�ساين
https://www.techrepublic.com/blog/10-things/10-examples-of-gender-bias-you-may- ›
encounter-in-the-workplace
https://aplus.com/a/do-you-have-a-gender-bias-bbc-three-video ›

:التنميط اجلن�ساين
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/GenderStereotypes.aspx ›
https://www.goodreads.com/quotes/tag/gender-stereotypes ›
https://www.youtube.com/watch?v=383aRjfNljk ›

:االبتزاز اجلن�سي
https://en.wikipedia.org/wiki/Sextortion ›
https://www.wearethorn.org/sextortion ›

املبد�أ 6

الكفاءة واملثابرة

ين�ص مبد�أ بانغالور ال�ساد�س على ما يلي:

الكفاءة واملثابرة �شرطان جوهريان يف �أداء املهام الق�ضائية
على النحو الواجب.
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للمجتمع احلق يف �أن يتوقع متتع كل قا�ض بامل�ستوى الكافي من الكفاءة لال�ضطالع مبهامه الق�ضائية بدقة وفعالية،
وحتليه باملثابرة لكفالة اال�ضطالع بهذه املهام بكفاءة ويف التوقيت املنا�سب .وال�شخ�ص املثابر هو �شخ�ص حري�ص
وجاد وم�صمم على �أداء عمله بطريقة �سليمة.
ومن املتوقع �أن يحافظ القا�ضي على كفاءته ومثابرته بعدد من الطرائق ،ترد فيما يلي �أربع من �أهمها .فخذ وقت ًا
لقراءتها حتى النهاية ،و�سنبحث كل عامل على التوايل.
	-1يجب �أن حتتل الواجبات الق�ضائية مركز ال�صدارة على كافة الأن�شطة الأخرى .ومتتد هذه
الواجبات �إىل جميع املهام الأخرى املت�صلة باملن�صب الق�ضائي وبعمليات املحكمة (انظر
مبد�أي بانغالور  -1-6و.)2-6
	-2على القا�ضي �أن ي�ؤ ّدي كافة واجباته الق�ضائية (مبا فيها �إ�صدار القرارات املتح ّفظة) بكفاءة
و�إن�صاف وبال�سرعة املعقولة (انظر مبد�أ بانغالور .)5-6
	-3على القا�ضي �أن ميار�س �سيطرة كافية على قاعة حمكمته ،وعليه �أال يت�ص ّرف بطريقة
تتعار�ض مع �أداء واجباته الق�ضائية بكل حر�ص (انظر مبد�أي بانغالور  6-6و.)7-6
	-4على القا�ضي �أن ي�صون ويعزز معارفه ومهاراته ذات ال�صلة ،وعليه �أن ي�ستفيد من �أي تدريب
متاح ذي �صلة (انظر مبد�أي بانغالور  3-6و.)4-6

ت 18التمرين 18
اقر�أ الفقرات  198-195من التعليق ،املرتبطة باملبدئني  1-6و ،2-6و�أجب عن الأ�سئلة التالية.
 -1ينبغي للقا�ضي �أن يقاوم �أي �إغراء بتكري�س اهتمام مفرط بالأن�شطة غري الق�ضائية:
و�أال يذهب �أبدا �إىل احلانات
والنوادي.

�إذا كان ذلك ينال من قدرة القا�ضي
على اال�ضطالع مبن�صبه الق�ضائي.

 -2اجلهاز الق�ضائي م�ؤ�س�سة خلدمة املجتمع املحلي]...[ .

ولي�س جمرد قطاع �آخر القت�صاد
ال�سوق التناف�سي.

غري �أنه �أي�ضا قطاع من قطاعات
اقت�صاد ال�سوق.

 -3هل القا�ضي م�س�ؤول عن فعالية �إقامة العدل يف حمكمته؟
نعم

ال

املبد�أ 6

 -4هل القا�ضي م�س�ؤول عن ا�سرتداد امللفات املفقودة اخلا�صة باملحكمة؟
نعم ،ينبغي للقا�ضي �أن ي�ضع ُ
نظما
للتحقيق يف فقدان ملفات املحكمة
واختفائها.

ال

 -5ما هي فقرات التعليق التي تبني واجبات القا�ضي املتعلقة بال�سرعة واحرتام املواعيد وال�شفافية؟
الفقرات  210-207من التعليق

الفقرات  215-212من التعليق

ن�صيحة للقا�ضي يف قاعة املحكمة
يجب �أن ميار�س القا�ضي القدر الكافي من ال�سيطرة على قاعة حمكمته.
ولكي ت�سيطر على قاعة حمكمتك ،يجب عليك كقا�ض �أن تكون منتبها لكل �شيء ،لي�س فقط ملا يحدث بل �أي�ضا ملا
ال يحدث .ويجب �أن تتحلى بقوة مالحظة دقيقة.
وتعب بيما ت�شودرون ،املعلمة البوذية املعا�صرة ال�شهرية ،عن هذه الفكرة كما يلي:
ِّ

“

لقد تعلمت �أثناء تدريبي �أن �أنظر �إىل الفجوات:
الفجوة عند نهاية كل َن َف�س خارج؛ واحل ِّيز بني الأفكار؛
والوقفة غري الت�صورية التي حتدث ب�صورة طبيعية بعد �صدمة مفاجئة
�أو �ضو�ضاء غري متوقعة �أو حلظة انبهار ...فهذه اللحظات العابرة من
الذهول عن النف�س وعدم التحاور الداخلي وعدم جمود الآراء ب�سيطة جدا وقوية جدا.
وهذه ن�صيحة �سليمة للقا�ضي يف قاعة املحكمة.
وتن�ص الفقرة  215من التعليق على ما يلي:

"يف املحاكم وغرف امل�شورة ،يجب على القا�ضي �أن يت�صرف دائما بلياقة ،و�أن يحرتم كل من يكون
لديهم م�صالح هناك .ويجب على القا�ضي �أي�ضا �أن ُيلزم من ميثلون �أمامه ،وكل موظفي املحكمة
وغريهم ممن يخ�ضعون لتوجيه القا�ضي و�سلطته ،بالت�صرف بلياقة مماثلة .ويجب على القا�ضي �أن
ي�سمو فوق العداءات ال�شخ�صية ،وال يجوز له التمييز بني املحامني الذين يظهرون �أمامه يف املحكمة.
و�أي توبيخ غري مربر للم�ست�شارين� ،أو مالحظات مهينة ب�ش�أن املتقا�ضني �أو ال�شهود� ،أو نكات قا�سية� ،أو
�سخرية� ،أو ت�صرف بع�صبية ،من قبل القا�ضي ،هي �أمور من �ش�أنها �إ�ضعاف نظام املحكمة ووقارها.
فعند تدخل القا�ضي ،يجب عليه كفالة �أن احليادية ،ومظهر احليادية ،ال يت�أثران �سلبيا ب�أ�سلوب
مداخلته".
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مبد�آ بانغالور  3-6و4-6
على القا�ضي �أن يتخذ خطوات معقولة ل�صيانة وتعزيز معارفه
ومهاراته و�صفاته ال�شخ�صية الالزمة لأداء واجباته الق�ضائية
على نحو �سليم ،و�أن ي�ستفيد لذلك الغر�ض من التدريب
والت�سهيالت الأخرى التي ينبغي توفريها للق�ضاة حتت الرقابة الق�ضائية.

املبد�أ 3-6

على القا�ضي �أن يبقى على اطالع على التط ّورات ذات ال�صلة
بالقانون الدويل ،مبا يف ذلك االتفاقيات الدولية وال�صكوك
الأخرى التي تُر�سي معايري حقوق الإن�سان.

املبد�أ 3-6

�إعالن مبادئ التدريب الق�ضائي الذي �أعدته املنظمة الدولية للتدريب الق�ضائي
يف  8ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2017اعتمد �أع�ضاء املنظمة الدولية للتدريب الق�ضائي ،امل�ؤلفة من  129م�ؤ�س�سة
تدريب ق�ضائي من  79بلدا ،مبادئ التدريب الق�ضائي التالية ،بالإجماع.
›لالطالع على الن�ص الكامل:

http://www.iojt.org/~/media/Microsites/Files/IOJT/Microsite/2017-Principles.ashx

	-1التدريب الق�ضائي �ضروري لكفالة م�ستويات عالية من الكفاءة والأداء .والتدريب الق�ضائي
�أ�سا�سي ال�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،و�سيادة القانون ،وحماية حقوق جميع النا�س.
	-2للحفاظ على ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،ينبغي �أن تكون ال�سلطة الق�ضائية وم�ؤ�س�سات التدريب
الق�ضائي م�س�ؤولة عن ت�صميم الدورات التدريبية الق�ضائية وحمتواها وتنفيذها.
 -3ينبغي �أن يدعم قادة اجلهاز الق�ضائي وكبار الق�ضاة التدريب الق�ضائي.
 -4ينبغي جلميع الدول:
‘�	’1أن تزود م�ؤ�س�ساتها امل�س�ؤولة عن التدريب الق�ضائي بالقدر الكافي من التمويل واملوارد
الأخرى لتحقيق �أهدافها ومقا�صدها؛
‘	’2و�أن تر�سي ُ
نظما تكفل متكني جميع �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي من احل�صول على التدريب.
 -5ينبغي ا�ستخدام �أي دعم ُيقدم للتدريب الق�ضائي وفقا لهذه املبادئ ،وبالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات
امل�س�ؤولة عن التدريب الق�ضائي.
   -6من حق جميع �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي وم�س�ؤوليتهم احل�صول على التدريب .وينبغي �إتاحة وقت
لكل ع�ضو يف اجلهاز الق�ضائي لال�شرتاك يف التدريب كجزء من عمله الق�ضائي.
   -7ينبغي �أن يتلقى جميع �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي تدريبا قبل تعيينهم �أو عنده ،وينبغي �أي�ضا �أن يتلقوا
تدريبا منتظما طوال م�سارهم الوظيفي.

املبد�أ 6

 -8اعرتافا بتع ُّقد دور اجلهاز الق�ضائي ،ينبغي �أن يكون التدريب الق�ضائي متعدد التخ�ص�صات،
و�أن يت�ضمن تدريبا يف جماالت القانون ،واملعارف غري القانونية ،واملهارات ،وال�سياق االجتماعي،
والقيم ،والأخالقيات.
 -9ينبغي �أن يكون الق�ضاة هم الذين يقودون التدريب ،و�أن يقدِّ م التدريب يف املقام الأول �أع�ضاء يف
اجلهاز الق�ضائي ح�صلوا على تدريب لهذا الغر�ض .ويجوز �أن ي�شرتك يف تقدمي التدريب خرباء
غري ق�ضائيني عند االقت�ضاء.
 -10ينبغي �أن تتجلى يف التدريب الق�ضائي املمار�سات الف�ضلى يف ت�صميم برامج التدريب الفني
وتدريب الكبار .وينبغي �أن ي�ستخدم نطاقا وا�سعا من املنهجيات احلديثة.

ت 19التمرين 19
ّ
لعت لتوك على مبادئ التدريب الق�ضائي التي اعتمدتها اجلمعية العامة للمنظمة الدولية للتدريب الق�ضائي يف
اط َ
ت�شرين الثاين/نوفمرب  .2017والآن ،بالرجوع �إىل املبادئ ،حدد ما هي العبارات ال�صحيحة:
 -1ينبغي �أن يكون التدريب الق�ضائي متعدد التخ�ص�صات.
 -2ينبغي �إتاحة التدريب للق�ضاة طوال م�سارهم الوظيفي.
 -3ينبغي اعتبار عدم ح�ضور منا�سبات التدريب م�س�ألة ت�ستدعي اتخاذ �إجراءات ت�أديبية.
 -4ينبغي �إتاحة الوقت جلميع الق�ضاة لال�شرتاك يف التدريب كجزء من عملهم الق�ضائي.
 -5على الدولة واجب توفري التمويل الكافي لتدريب الق�ضاة.
 -6ينبغي �أن يكون الأداء يف منا�سبات التدريب مرتبطا بفر�ص الرتقية.
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ملخ�ص

cision, but also to render it in such a manner as to be free from

ينبغي �أن تكون الآن قد فهمت جيدا جميع مبادئ بانغالور ال�ستة ل�سلوك
اجلهاز الق�ضائي.
وفيما يتعلق باملبادئ ال�ستة جميعها ،تذ َّكر �أن املبادئ والتعليق ال ينطبقان
عليك وحدك بل �أي�ضا على جميع زمالئك يف اجلهاز الق�ضائي .فال ميكنك
�أن تكتفي بغ�ض طرفك �إذا �أ�ساء زميل لك الت�صرف .وال تتناول املبادئ
�صراحة م�س�ألة ما ُيفرت�ض �أن تعمله عند مالحظة �سلوك غري مهني من
زميل �أو حمام .وعالوة على ذلك ،مل ي�ش�أ من �أعدوا املبادئ امل�ضي �إىل حد
فر�ض التزام بالإبالغ عن ذلك .ومع ذلك فقد �شعروا ب�أن االلتزام مبوجب
املبد�أ  7-6بعدم امل�شاركة يف �أي �سلوك يتنافى مع املثابرة يف اال�ضطالع
بالواجبات الق�ضائية يتطلب من القا�ضي �أي�ضا اتخاذ �إجراء مالئم عند
حمام ب�سلوك غري
علمه ب�أدلة موثوق بها على احتمال قيام قا�ض �آخر �أو ٍ
مهني .وقد ي�شمل الإجراء املالئم ات�صاال مبا�شرا بالقا�ضي �أو املحامي املتهم
بارتكاب انتهاك� ،أو �إجراءا مبا�شرا �آخر �إذا كان متاحا ،ورفع تقرير باخلرق
لل�سلطات املعنية.

وتن�ص الفقرة  218من التعليق على ما يلي:

يجب على القا�ضي اتخاذ �إجراء مالئم عند علمه ب�أدلة موثوق بها على احتمال
حمام ب�سلوك غري مهني .وقد ي�شمل الإجراء املالئم �إجراء
قيام قا�ض �آخر �أو ٍ
ات�صال مبا�شر بالقا�ضي �أو املحامي املتهم بارتكاب انتهاك� ،أو اتخاذ �إجراء
مبا�شر �آخر �إذا كان متاحا ،ورفع تقرير باخلرق �إىل ال�سلطات املعنية.

املرفق الأول

م�سرد م�صطلحات
و�سائل التوا�صل االجتماعي
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مواقع �شبكات و�سائل التوا�صل االجتماعي  -م�سرد امل�صطلحات
في�سبوك ()Facebook
 موقع �شبكي ين�شر فيه امل�ستخدمون معلومات و�صورا لأنف�سهم ،ويتوا�صلون فيه مع بع�ضهم بع�ضا ،وين�شئون
منا�سبات ،وميكنهم �إن�شاء �صفحات لأعمالهم التجارية.
 يتوا�صل امل�ستخدمون مع بع�ضهم بع�ضا بقيام كل منهم بالن�شر على "ال�صفحات الرئي�سية" اخلا�صة بغريهم،
مع التعليق على �صور كل منهم �أو من�شوراتهم ،وتوجيه الر�سائل اخلا�صة.
 �إعدادات اخل�صو�صية :ي�ستطيع امل�ستخدمون اختيار نوع امل�ستخدمني (الأ�صدقاء� ،أ�صدقاء الأ�صدقاء ،عام)
الذين بو�سعهم ر�ؤية فرادى املو�ضوعات على �صفحاتهم ال�شخ�صية .وي�صبح امل�ستخدمون مرتبطني عندما
يقبلون دعوات الربط من بع�ضهم بع�ضا.

فليكر ()Flickr
موقع لتبادل ال�صور ،ين�شئ فيه امل�ستخدمون �ألبومات ب�صورهم.

�إن�ستاغرام ()Instagram

 موقع لتبادل ال�صور ،يجري فيه تبادل ال�صور فرديا ب�صفة من�شورات ،مع ِّ
مر�شحات فنية وها�شتاغات يف
كثري من الأحيان .وكثريا ما تكون �صور �إن�ستاغرام مرتبطة مبواقع جغرافية حمددة.
 ميكن �أن يتفاعل امل�ستخدمون مع بع�ضهم بع�ضا عن طريق "الإعجاب" مبن�شورات كل منهم (بالنقر على
�أيقونة القلب) ،وميكنهم توجيه ر�سائل خا�صة لبع�ضهم بع�ضا.
 �إعدادات اخل�صو�صية :ح�سابات �إن�ستاغرام املحددة ب�أنها "عامة" ميكن �أن يراها �أي �شخ�ص لديه عنوان
موقع ال�صفحة .واحل�سابات "اخلا�صة" ال ميكن �أن يراها �سوى �أ�صحاب ح�سابات �إن�ستاغرام التي وافق عليها
امل�ستخدم.

لينكد�-إن ()LinkedIn
 موقع �شبكات اجتماعية ي�ستهدف املهنيني .ويرفع عليه امل�ستخدمون يف العادة معلومات من �سريتهم الذاتية،
مع و�ضع �صورة مهنية.
 ي�ضاف امل�ستخدمون �إىل ال�شبكة نف�سها عندما "يرتبط" كل منهم بالآخر (ب�إر�سال وقبول دعوة للإ�ضافة
كجهة ارتباط) .وميكن �أن يتفاعل امل�ستخدمون مع بع�ضهم بع�ضا عن طريق الر�سائل اخلا�صة.
 �إعدادات اخل�صو�صية :ح�سابات لينكد�-إن ميكن �أن يراها جميع م�ستخدمي لينكد�-إن الآخرين ،وعادة ما
يكون موجز باملعلومات متاحا لغري امل�ستخدمني ما مل يجر تغيري ذلك يف �إعدادات اخل�صو�صية .ووفقا
للإعداد االفرتا�ضي ،ميكن �أي�ضا �أن يتلقى امل�ستخدمون �إ�شعارا ب�أن هناك من �شاهد �صفحتهم ال�شخ�صية.

بنرتي�ست ()Pinterest
 لوحة عر�ض على الإنرتنت تتعلق بالهوايات .ويحفظ عليها امل�ستخدمون ،على "لوحات"� ،صورا من الإنرتنت،
كثري ًا ما تكون عن مو�ضوعات تثري الإلهام تتعلق بالأزياء �أو الطبخ �أو تزيني املنازل.
ميكن �أن يتبادل امل�ستخدمون ال�صور فيما بينهم ،ف�ضال عن التعليقات.
�إعدادات اخل�صو�صية :اللوحات عامة ،ما مل يحدد امل�ستخدم خالف ذلك.

املرفق الأول

ريديت ()Reddit
 موقع ي�ست�ضيف منتديات املناق�شة .وقد انتُقدت بع�ض منتديات املناق�شة ب�سبب حمتواها غري الالئق.
 وي�ستطيع امل�ستخدمون ،بعد ت�سجيل �أنف�سهم ،التعليق على من�شورات بع�ضهم بع�ض ًا ،ف�ضال عن و�ضع تقدير
ملن�شورات بع�ضهم بع�ض ًا ،بحيث تظهر يف �صدارة ملف الأخبار .وح�صولك على تقديرات على تعليقاتك
ي�ساعد امل�ستخدمني على جمع النقاط للح�صول على ميزات خا�صة.
 �إعدادات اخل�صو�صية :بالرغم من �أن املن�شورات عامة ف�إن هويات امل�ستخدمني تكون ب�صفة عامة مغفلة.

�سكايب ()Skype
 موقع يتيح للم�ستخدمني الدرد�شة بالفيديو مع بع�ضهم بع�ضا عرب ح�ساباتهم.
 �إعدادات اخل�صو�صية :يتعني على امل�ستخدمني �أن ي�ضيفوا بع�ضهم بع�ضا لكي ير�سلوا/يتلقوا املكاملات.

�سنابت�شات ()Snapchat
 تطبيق للمرا�سلة خا�ص بالهواتف الذكية .وتكون الر�سائل يف كثري من الأحيان �صورا �أو �أ�شرطة فيديو،
وتختفي بعد فرتة زمنية خمتارة.
 يجوز للم�ستخدمني بعد ارتباطهم توجيه ر�سائل لبع�ضهم بع�ضا مبا�شرة .ويختار امل�ستخدم الذي ير�سل
الر�سالة عدد الثواين التي �ستظهر فيها الر�سالة على �شا�شة املتلقي قبل اختفائها.

متبلر ()Tumblr
 موقع ال�ست�ضافة املدونات ،مبا فيها مدونات ال�صور ال�ضوئية �أو املدونات التي تت�ألف من �صور�/أ�شرطة فيديو
بن�سق تبادل الر�سوميات (.)GIF
 ي�ستطيع امل�ستخدمون متابعة مدونات غريهم من امل�ستخدمني والتعليق على فرادى املن�شورات.

تويرت ()Twitter
 موقع ل�شبكة توا�صل اجتماعي يتبادل فيه امل�ستخدمون من�شورات ال يتجاوز عدد حروفها  140حرفا و�/أو
�صورا.
 وميكن �أن ي�شري امل�ستخدمون �إىل بع�ضهم بع�ضا يف من�شوراتهم� ،أو يوجهوا لبع�ضهم بع�ضا ر�سائل خا�صة
(ر�سائل مبا�شرة).
 �إعدادات اخل�صو�صية :احل�سابات (ومن ثم املن�شورات) عامة افرتا�ضيا ،و�إن كان بو�سع امل�ستخدمني تغيري
ح�ساباتهم �إىل ح�سابات خا�صة.

وات�س �آب ()WhatsApp
 تطبيق للمرا�سلة عرب الهواتف الذكية.
 ميكن للم�ستخدمني �أن يوجهوا الر�سائل لبع�ضهم بع�ضا حاملا ي�ضيفون �أرقام امل�ستخدمني الآخرين �إىل هذا
التطبيق .وميكن �أي�ضا �إن�شاء جمموعات من امل�ستخدمني.
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م�صطلحات �إ�ضافية
مدونة/مدونة مرئية ()Blog/Vlog

 املدونة موقع �شبكي يكتب عليه امل�ستخدم من�شورات (�أو يتبادل �صورا) .وهي تُ�صاغ عادة يف �شكل يومية ،و�إن
كان ميكن �أي�ضا �صياغة املن�شورات يف �شكل مماثل للمقاالت .واملدونة املرئية هي مدونة لأ�شرطة الفيديو.

ر�سالة مبا�شرة/ر�سالة خا�صة (:DM (direct message)/PM (private message

 يوفر العديد من مواقع �شبكات التوا�صل االجتماعي خيار توجيه ر�سالة �إىل م�ستخدم �آخر دون �أن يتمكن كل
املوجودين على املوقع من ر�ؤيتها.

الوجوه/الأ�شكال التعبريية (:)Emoticons/Emojis

 هي �أيقونات �صغرية ت�ستعمل لعر�ض �أفكار امل�ستخدمني .وهي �إما وجوه تعرب عن امل�شاعر (� )Emoticonsأو
�أيقونات ت�ص ِّور �أغذية �أو �أماكن (.)Emojis

�صديق/متابع (:)Friend/ Follower

 كثريا ما تتيح مواقع و�سائل التوا�صل االجتماعي خيار االرتباط مب�ستخدمني (لينكد�-إن ،في�سبوك)
ب�إ�ضافتهم ب�صفة "�أ�صدقاء" �أو "جهات ارتباط" .ويت�سنى للأ�صدقاء يف كثري من الأحيان ر�ؤية املزيد من
املحتوى الذي تن�شره ومرا�سلتك مبا�شرة.
 تتيح املواقع التي تركز تركيزا �أكرب على املحتوى (مثل تويرت �أو �إن�ستاغرام) خيار "متابعة" امل�ستخدمني
الآخرين لر�ؤية املحتوى الذين ين�شرونه.

�شريط فيديو بن�سق تبادل الر�سوميات (:)GIF

 �شريط فيديو ق�صري مدته ب�ضع ثوان ،وعادة ما يتكرر تلقائي ًا.

مقب�ض (:)Handle

 ا�سم امل�ستخدم على و�سائل التوا�صل االجتماعي( .على �سبيل املثال @dohadeclaration ،هو مقب�ض �إعالن
الدوحة على تويرت).

ها�شتاغ (:)Hashtag

كلمة �أو عبارة (دون م�سافات فا�صلة) ي�سبقها رمز الرقم " ،"#وهذا الرمز يجعل تلك الكلمة �أو العبارة قابلة
للبحث يف العديد من مواقع و�سائل التوا�صل االجتماعي .فعلى �سبيل املثال� ،إذا و�ضع م�ستخدم عالمة على من�شور
كالتايل# :الأمم املتحدة ،ف�إن امل�ستخدمني الآخرين �سريون ذلك املحتوى عندما يبحثون عن #الأمم املتحدة.

�إعجاب (:)Like

 يتيح العديد من مواقع �شبكات التوا�صل االجتماعي زر ًا ميكن �أن ينقر عليه امل�ستخدمون عندما يعجبهم
حمتوى ن�شره م�ستخدم �آخر .فالزر على �إن�ستاغرام ،مثال ،هو �أيقونة يف �شكل قلب ،وهو على في�سبوك عالمة
رفع الإبهام .ويتيح في�سبوك الآن خيارات �أخرى ،مثل الوجوه احلزينة.

بث حي (:)Live stream

 يتيح العديد من مواقع و�سائل التوا�صل االجتماعي خيار �إر�سال �أفالم فيديو يجري ت�سجيلها �إىل املوقع
ال�شبكي مبا�شرة �أثناء ت�سجيلها.

املرفق الأول

ملف �أخبار (:)Newsfeed

 قائمة بجميع الأ�شياء التي ن�شرها م�ؤخرا امل�ستخدمون الآخرون الذين يرتبط بهم امل�ستخدم.

غري منا�سب للعمل (:)NSFW
 حمتوى غري الئق.

ن�شرة �صوتية (:)Podcast

 هي يف العادة �سل�سلة من احللقات (يف �شكل �شرائط �صوتية ق�صرية) ب�ش�أن مو�ضوع حمدد ،ميكن
للم�ستخدمني تنزيلها .وقد تنتج الن�شرات ال�صوتية م�ؤ�س�سات ر�سمية �أو قد ي�سجلها فرادى امل�ستخدمني.

�سيلفي (:)Selfie

 �صورة �ضوئية ي�أخذها ال�شخ�ص لنف�سه.

ق�ص�ص (:)Stories

 يتيح العديد من مواقع و�سائل التوا�صل االجتماعي (في�سبوك ،و�إن�ستاغرام ،و�سناب �شات) خيار ن�شر ال�صور
�أو �أ�شرطة الفيديو التي ميكن �أن ي�شاهدها جميع املرتبطني بامل�ستخدم ملدة زمنية حمدودة.

�إ�شارة�/إمياءة (:)Tag/Mention

 با�ستخدام الرمز "@" ،ميكن للم�ستخدمني �أن يربطوا م�ستخدمني �آخرين مبن�شور �أو �صورة .ويف بع�ض
املواقع ،يظهر هذا املحتوى عندئذ على ال�صفحة ال�شخ�صية للم�ستخدم امل�شار �إليه.

تغريد�/إعادة تغريد (:)Tweet/Retweet

 ت�سمى من�شورات امل�ستخدمني على تويرت "تغريدات" .وعندما يتبادل م�ستخدمون تغريدات م�ستخدمني
�آخرين ،ي�سمى ذلك "�إعادة تغريد".

انت�شار �سريع (:)Viral

 عندما ي�صل من�شور على و�سائل التوا�صل االجتماعي �إىل العديد من امل�شاهدين وينت�شر ب�سرعة.

�صفحة رئي�سية (:)Wall

 لكل م�ستخدم يف في�سبوك "�صفحة رئي�سية" � -أي �صفحة تت�ضمن جميع من�شوراته ،ف�ضال عن املن�شورات التي
�أر�سلها �إليه امل�ستخدمون الآخرون.

حلقة درا�سية على الإنرتنت (:)Webinar

 حلقة درا�سية على الإنرتنت ،تكون غالبا اجتماع ًا بالفيديو ،ميكن �أن ي�شاهدها امل�ستخدمون عن ُبعد.
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الإجابات ال�صحيحة
االختبار املبدئي الق�صري

ال�صفحة 3

 -1ما هي مبادئ بانغالور؟
الإجابة :تر�سي املبادئ معايري خا�صة بال�سلوك الأخالقي للق�ضاة ،وهي ترمي �إىل تقدمي �إر�شاد للق�ضاة
وتوفري �إطار لل�سلطة الق�ضائية لتنظيم ال�سلوك الق�ضائي.

 -2هل ميكنك �سرد القيم ال�ست التي ترتكز عليها مبادئ بانغالور؟
الإجابة :اال�ستقاللية واحلياد والنزاهة واللياقة وامل�ساواة والكفاءة واملثابرة.

 -3ما هو الو�ضع القانوين ملبادئ بانغالور؟
الإجابة :لي�ست املبادئ ملزمة قانونا ،ولي�س الهدف منها و�ضع معايري لل�سلوك ميكن �إنفاذها بطريقة مبا�شرة،
بل هي تقدم بالأحرى �إر�شادات �إىل الأجهزة الق�ضائية يف العامل لإعداد مدوناتها اخلا�صة املتعلقة ب�سلوك
اجلهاز الق�ضائي .وقد خ�ضعت املبادئ مل�شاورات مكثفة �شارك فيها ر�ؤ�ساء ق�ضاة وكبار ق�ضاة من �أكرث من
 75بلدا.
 -4ما هو الفريق املعني بنزاهة الق�ضاء؟
الإجابة :الفريق املعني بنزاهة الق�ضاء هو فريق م�ستقل وال يهدف �إىل الربح ويت�ألف من ر�ؤ�ساء اجلهاز
الق�ضائي �أو كبار الق�ضاة ،وي�سعى �إىل تعميق نزاهة الق�ضاء وجودة �إقامة العدل وتو�سيع نطاقهما .ومن بني
�أعمال الفريق �أنه قاد �إعداد مبادئ بانغالور.
 -5هل يجوز للقا�ضي �أن ينظر يف ق�ضية تكون فيها �شريكته حمامية دفاع؟
الإجابة :ال .على القا�ضي �أن يتج ّنب املواقف التي يكون من املعقول �أن ت�ؤدّي �إىل �إثارة
نعم ،ولكن...
ال�شبهات �أو �إىل الظهور مبظهر املحاباة �أو التح ّيز .وعلى وجه التحديد ،يتعني على
 ال
القا�ضي يف العادة �أن يتنحى عن النظر يف الق�ضية �إذا �شارك �أو ظهر فيها �أي فرد من
�أفراد عائلته ب�صفة حمام.
 -6هل يتعني �أن يت�ضمن ال َق َ�سم الق�ضائي مبادئ بانغالور؟
الإجابة :ال .فمبادئ بانغالور ال تقدم �سوى �إر�شادات ،وال يوجد �أي التزام على الدول
نعم ،ولكن...
َ
َ
ب�إدراج املبادئ يف ق َ�سمها الق�ضائي .غري �أن دوال عديدة قررت �إدراج املبادئ يف ق َ�سمها
 ال
الق�ضائي.
 -7هل يجوز للقا�ضي �أن يرتاد النوادي الليلية؟



نعم ،ولكن...
ال

الإجابة :نعم ،ولكن ينبغي للقا�ضي �أن ميار�س احل�صافة دائما عند الذهاب �إىل �أي
�أندية �أو �أي مرافق اجتماعية �أخرى.

املرفق الثاين

 -8هل يجوز للق�ضاة �أن يكونوا �أع�ضاء يف جماعات �أو رابطات �أخوية �سرية؟
نعم ،ولكن...
الإجابة :ال .فلي�س من امل�ست�صوب �أن ينتمي قا�ض �إىل جمعية �سرية يكون من بني
�أع�ضائها حمامون يظهرون �أمامه يف املحكمة ،لأن ذلك قد ُيفهم منه �أن جمامالت
 ال
قد ُتنح له�ؤالء املحامني بعينهم يف �إطار قانون اجلماعة.
 -9هل ميكن �أن ي�ؤثر تناول القا�ضي للطعام �أثناء املحاكمة على حياده؟



نعم ،ولكن...
ال

الإجابة :نعم� .أثبتت درا�سة بحثية �أن الق�ضاة يكونون �أكرث �سخاء يف �أحكامهم
مبا�شرة بعد �أخذهم فرتة ا�سرتاحة ال�ستعادة ن�شاطهم.

 -10هل ميكن �أن ت�شكل لغة القا�ضي اجل�سدية �أ�سا�سا لطلب تنحيه؟



نعم ،ولكن...
ال

الإجابة :نعم� .أثبتت درا�سة بحثية �أن الق�ضاة يكونون �أكرث �سخاء يف �أحكامهم
مبا�شرة بعد �أخذهم فرتة ا�سرتاحة ال�ستعادة ن�شاطهم.

ت 19التمرين 1

ال�صفحة 7

�أق�سم �صادق ًا ب�أنني �س�أقيم العدالة فيما يتعلق
بالأ�شخا�ص و�س�أوفر امل�ساواة يف احلقوق للفقراء
والأغنياء ،وب�أنني �س�ألتزم الأمانة والنزاهة يف
ت�صريف و�أداء جميع الواجبات امللقاة على عاتقي
مبوجب الد�ستور.

امل�ساواة والكفاءة
واملثابرة.
البحرين

�أق�سم �صادق ًا ب�أنني �س�أ�ضطلع بواجباتي الق�ضائية
وفقا للد�ستور والقانون.

اال�ستقاللية واحلياد
والنزاهة واللياقة
والكفاءة واملثابرة.
بوروندي

�أق�سم ب�أن … �أ�ضطلع خمل�صا بواجبات عملي
بنزاهة وحياد وا�ستقاللية ،و�أن �أحافظ على �سرية
املداوالت ،و�أن �أت�صرف بكرامة على الدوام.

اال�ستقاللية واحلياد
وامل�ساواة والكفاءة
واملثابرة.
الواليات املتحدة

�أق�سم (باهلل العظيم) ،ب�أن �أقيم العدل بني النا�س
و�أن �ألتزم بقوانني اململكة ولوائحها التنظيمية.

احلياد والنزاهة واللياقة
والكفاءة واملثابرة.
االحتاد الرو�سي

�أق�سم �صادق ًا ب�أن �أ�ضطلع بواجباتي ب�شرف
و�ضمري ،و�أن �أقيم العدل ،و�أال �أن�صاع �إال للقانون،
و�أن �أكون حمايدا وعادال ،وفقا ملا ميليه علي واجبي
كقا�ض و�ضمريي.
ٍ

الكفاءة واملثابرة.
اجلبل الأ�سود
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ح

درا�سة حالة :ال�سيدة وايت

ال�صفحة 13



 - 1تنطوي درا�سة احلالة هذه على النظر حتديدا �إىل ثالث من القيم ال�ست.
فما هي هذه القيم الثالث؟





اال�ستقاللية
احلياد
النزاهة



اللياقة
امل�ساواة
الكفاءة واملثابرة

� -2أي من فقرات التعليق التالية يت�صل ات�صاال خا�ص ًا بدرا�سة احلالة هذه؟



29

34

38



100

44

 137 

207

 -3من� ،إن وجد ،هو الذي ينبغي له الرد على خطاب ع�ضو الربملان؟
�أنت بو�صفك القا�ضي الذي ينظر يف الق�ضية



كبري الق�ضاة




مدير املحكمة
رئي�س حمكمتك

ال�شرح
على الرغم من �أن ع�ضو الربملان رمبا اعتقد �أنه يت�صرف بطريقة �سليمة بالكتابة �أليك بهذه الطريقة ،ف�إنه يف
الواقع يت�صرف بطريقة غري الئقة ،لأن خطابه ي�شكل حماولة من �أحد �أطراف احلكومة للت�أثري على طرف �آخر،
ويف هذا خرق وا�ضح ملبد�أ ف�صل ال�سلطات ،وبذلك يهدد ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية .و�سواء �أكان قد فعل ذلك
نتيجة لرغبة مفرطة احلما�س يف دعم ع�ضو دائرته� ،أم ب�سبب "الأمية الد�ستورية" ،فهذه نقطة ال �أهمية لها،
ولي�ست نقطة ت�ستدعي ان�شغالك .وال �شك يف �أنك تتذكر �أن الفقرة  29من التعليق تن�ص على ما يلي :ال ِيجب �أن
تتم �أية حماولة للت�أثري على املحكمة �إال عالني ًة وداخل قاعة حمكمة وعلى يد �أطراف النزاع وحمامييهم.
عد �إىل الوراء واقر�أ الن�ص الكامل لتلك الفقرة ،وا�ست�شعر قوته .وينبغي رف�ض ر�سالة ع�ضو الربملان هذه بحزم،
مراعا ًة ملبد�أ اال�ستقاللية .غري �أن الأمر ال ميكن �أن يتوقف عند هذا احلد ،لأن هناك اعتبارات �أخرى ذات �صلة.

مبد�أ بانغالور الرابع
مبد�أ بانغالور الرابع (اللياقة) ،الذي �سيجري بحثه الحقا يف هذه الدورة التدريبية ،يتناول م�س�ألة
انتقاد القا�ضي تناوال �صريحا يف الفقرة  137من التعليق.
"قد يعرب �أفراد املجتمع �أو ال�سلطة الت�شريعية �أو ال�سلطة التنفيذية ب�شكل علني عما قد ي�شكل من وجهة
نظرهم ق�صورا �أو خط�أ من قبل القا�ضي يف حكمه ،وينبغي للقا�ضي املعني �أال يرد عليهم ،ا�ستنادًا
لقاعدة ال�صمت ال�سيا�سي املتفق عليها .ويف الوقت الذي يخ�ضع فيه حق االنتقاد املوجه للقا�ضي
لقوانني لها عالقة بالتعدي على املحكمة ،ف�إن تلك القوانني يندر احلديث عنها اليوم باملقارنة
باملا�ضي لكبت �أو عقاب التعبري املنتقد لل�سلطة الق�ضائية �أو لقا�ض بعينه .ولذلك فمن الأف�ضل ومن

املرفق الثاين

احلكمة جتاهل �أي هجوم ف�ضائحي ،بدال من �إثارة �سخط الإعالم الذي قد ت�سببه دعوى انتهاك
حرمة املحكمة"]...[ .
الحظ �أن هناك متييزا وا�ضحا بني توجيه النقد العلني �إىل القا�ضي ،الذي هو �أمر م�شروع ،من
ناحية ،وحماولة الت�أثري بهذا النقد على نتيجة ق�ضية ما �أو على �سريها ،الذي هو �أمر غري م�شروع،
من الناحية الأخرى.

مبد�أ بانغالور ال�ساد�س
مبد�أ بانغالور ال�ساد�س (الكفاءة واملثابرة) ،الذي �سيجري بحثه الحقا يف هذه الدورة التدريبية،
يتناول واجب البت يف الأمور ب�سرعة معقولة تناوال �صريحا يف الفقرة  207من التعليق.
"يجب على القا�ضي ،يف تناوله للأمور بفاعلية وعدالة و�سرعة� ،أن ُيظهر احرتا ًما م�ستوج ًبا حلقوق
الأطراف عند اال�ستماع �إليها ،و�أن يح�سم الأمور دون الت�سبب يف تكاليف �إ�ضافية �أو ت�أخري غري
�ضروري .يجب على القا�ضي مراقبة ومتابعة الدعاوى بحيث يقلل �أو يزيل املمار�سات الت�سويفية،
والت�أخري الذي ميكن تفاديه ،والتكاليف غري ال�ضرورية ]...[ .وال يتعار�ض واجب �سماع الدعاوى بعدل
و�صرب مع واجب �إجناز عمل املحكمة ب�سرعة .وميكن للقا�ضي �أن يعمل بفعالية ومبهنية و�أن يتحلى يف
الوقت نف�سه بال�صرب والت�أين".
ويف �ضوء هذا الواجب ،يكون من باب احلذر �أن تراجع ت�صرفك يف هذه احلالة ،ورمبا كان ذلك يف
مناق�شة مع رئي�س حمكمتك ،الذي تلقَّى ن�سخة من الر�سالة ،لكفالة �أنه يجري القيام بكل ما ميكن
للبت يف املو�ضوع بالطريقة املبينة يف الفقرة  .207ومن غري املرجح �أن يكون من املالئم �إ�شراك مدير
املحكمة يف هذه املناق�شة ،و�إن كان ميكن �إبالغه ب�أي نتيجة عملية .غري �أنه يرجى �أن تتذكر �أنك
م�س�ؤول عن �إقامة العدل بكفاءة .وال ينبغي �أبدا �أن يكون الت�أخري يف ق�ضاياك راجعا �إىل �سوء �إدارتك
للوقت .وتن�ص الفقرة  196على ما يلي:
حد ما ،القيام ب�إدارة الدعاوى �إىل جانب �إ�صدار احلكم فيها .والقا�ضي
"يجب على كل قا�ض� ،إىل ٍ
م�س�ؤول عن �إقامة العدل بكفاءة يف حمكمته .وهذا ي�شمل �إدارة الدعاوى (مبا يف ذلك البت ال�سريع
يف الدعاوى) ،وحفظ ال�سجالت ،والإدارة املالية ،والإ�شراف على موظفي املحكمة .و�إذا مل يجتهد
القا�ضي يف مراقبة الدعاوى والبت فيها ف�ست�ؤدي عدم فعاليته �إىل زيادة امل�صاريف و�إ�ضعاف �إدارة
العدالة .ولهذا ،يجب على القا�ضي احلفاظ على الكفاءة املهنية يف �إدارة الق�ضاء ،وت�سهيل �أداء
امل�س�ؤوليات الإدارية على موظفي املحكمة.

�أ�سئلة متبقية
يبقى ال�س�ؤال املتمثل يف َمنْ � ،إن ُوجد ،هو الذي ينبغي له الرد على خطاب ع�ضو الربملان ،و�إذا كان
الأمر كذلك ،فماذا ينبغي له �أن يقول؟ فمن دواعي اللياقة املتعارف عليها �أن يتلقى ع�ضو الربملان ردًّا
على الر�سالة ،ولكن ال ينبغي لك حتت �أي ظرف ،كقا�ض تنظر يف الق�ضية� ،أن تكون َمن يقدم الرد.
و�أف�ضل حل هو �أن يوجه مدير املحكمة ر�سالة �إىل ع�ضو الربملان تو�ضح بعبارات لطيفة طبيعة ف�صل
ال�سلطات وكون القا�ضي ال يجوز له االنخراط يف مرا�سالت تتعلق ب�أي ق�ضية يف�صل فيها .وميكن �أن
ت�شري الر�سالة �أي�ضا �إىل الفقرة  44من التعليق ،التي تن�ص على ما يلي:
"يجب على القا�ضي �إدراك حقيقة �أن اجلميع لي�سوا ملمني بهذه املبادئ وبت�أثريها على امل�س�ؤوليات
الق�ضائية .وبهذا ت�صبح توعية اجلمهور فيما يتعلق بال�سلطة الق�ضائية وا�ستقالل الق�ضاء وظيفة
هامة بالن�سبة لكل من احلكومة وم�ؤ�س�ساتها وال�سلطة الق�ضائية نف�سها ،ذلك لأن �سوء الفهم ميكن
�أن ي�ضعف ثقة اجلمهور يف ال�سلطة الق�ضائية ]...[ .ولهذا يجب على القا�ضي  -بهدف حماية ال�صالح
العام � -أن ي�ستغل الفر�ص املنا�سبة مل�ساعدة اجلمهور على فهم القيمة الأ�سا�سية ال�ستقالل الق�ضاء".
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درا�سة حالة :النادي اخلريي

ال�صفحة14

 -1ما هي الفقرة من التعليق التي تتناول الع�ضوية يف اجلماعات ال�سرية؟



115

127

117

 -2ما هي الفقرة من التعليق التي تن�ص على �أن �أي حماولة للت�أثري على القا�ضي يجب رف�ضها.
31



29

35

ال�شرح
مبوجب مبد�أ اال�ستقاللية ،يجب على القا�ضي �أن يكون "م�ستقال  ...فيما يتعلق ب�أطراف �أي نزاع يتعني عليه
البت فيه".
وتن�ص الفقرة  29من التعليق ب�صورة قاطعة على �أن �أي حماولة للت�أثري على القا�ضي يجب رف�ضها .ولذا ،فمن
ال�سهل �إىل حد ما ا�ستنتاج �أنه ال ينبغي للقا�ضي �أن ينخرط يف �أي مناق�شات مع �أي من طريف الق�ضية خارج
قاعة املحكمة.
ِّ
وحتذر الفقرة  127من التعليق كذلك من �أنه من غري امل�ستحب �أن ينتمي قا�ض جلماعة �سرية يكون من بني
�أع�ضائها حمامون يظهرون �أمامه يف املحكمة ،على �أ�سا�س �أن ذلك قد ُيفهم منه �أن جمامالت قد ُتنح له�ؤالء
املحامني بعينهم يف �إطار قانون اجلماعة.
وينبغي لك �أي�ضا �أن تبحث امل�س�ألة الأو�سع املتمثلة يف االن�ضمام �إىل منظمات مثل اجلماعات الأخوية ،والنوادي،
واملحافل املا�سونية ،وغريها ،التي ت�شجع على تكوين االنتماءات وتقدمي املجامالت ،وما �إىل ذلك .فكثريا ما تنخرط
"نوادي ال ُّنخب" هذه يف �أعمال خريية مهمة مثل جمع التربعات �أو تقدمي املنح الدرا�سية �أو تنظيم املنا�سبات
الإن�سانية .ولكن يف الوقت نف�سه يكون �أع�ضاء النوادي يف العادة �أغنياء وذوي نفوذ و�شخ�صيات من عامل الأعمال
وال�سيا�سة والإعالم ،الذين كثريا ما يكونون على عالقة وثيقة فيما بينهم ،ولي�س بنادر �أن يقدموا طائفة من اخلدمات
ومن املعامالت التف�ضيلية التي تنطوي على املحاباة فيما بينهم .فهل ت�شكل الع�ضوية يف نوادي النخبة �إذن خطرا
حمتمال على القا�ضي؟ وهل ميكن �أن ت�شكل هذه البيئة م�صدرا كامنا لبع�ض االقرتاحات �أو طلبات امل�ساعدة املثرية
لل�شكوك من الناحية الأخالقية يف امل�ستقبل ،مثل تلك الواردة يف درا�سة احلالة هذه؟ فب�صفتك قا�ضيا ،يجب عليك
ناد من هذا القبيل �أن ت�ضع حدا فا�صال وا�ضحا بني �أخالقيات اجلهاز الق�ضائي والتوقعات املحتملة
�إذا ان�ضممت �إىل ٍ
من بع�ض الأع�ضاء بقيامك ب�شيء يف �صاحلهم ب�صفتك قا�ضيا ينظر يف ق�ضية.

املرفق الثاين

ت 4التمرين 4

ال�صفحة 16

ارتياد ملهى ليلي يف ال�ساعة الواحدة �صباحا

74
76
52
156

املوافقة على الظهور يف برنامج تلفزيوين حواري على الهواء

116

�شرب اخلمور بانتظام يف حانة حملية يف بلد م�صرح فيه قانونا بتناول
الكحوليات
ارتداء زي القا�ضي عند ح�ضور حدث حملي يدعى فيه النا�س �إىل
�إلقاء �إ�سفنج مبلل عليك
توزيع الطعام على امل�شردين يف ال�شارع ليال

166
167

118
111
114
166

لعبة و�سائل التوا�صل االجتماعي

ال�صفحة 17



 -1ما هي ال�شركة التي متتلك وات�س �آب و�إن�ستاغرام؟
لينكد�-إن



في�سبوك

يوتيوب

 -2هل تتبادل وات�س �آب و�إن�ستاغرام البيانات مع في�سبوك؟
ال



نعم

 -3هل يتناول التعليق على املبادئ ا�ستخدام في�سبوك؟
 ال

نعم

�صحيحة �أم خاطئة؟
"في�سبوك هو موقع جماين ل�شبكات التوا�صل االجتماعي يتيح للم�ستخدمني امل�سجلني �إن�شاء �صفحات
معلومات �شخ�صية ،وحتميل ال�صور و�أفالم الفيديو ،وتوجيه الر�سائل ،والبقاء على ات�صال مع الأ�صدقاء
و�أفراد الأ�سرة والزمالء".
� صحيحة

خاطئة
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ت 5التمرين 5

ح

ال�صفحة 21

يجري قا�ض بحثا على غوغل ب�ش�أن خلفية املدعى عليه دون
�إعالم املحكمة.

النزاهة

ُ�سجلت �سرا يف حفل خا�ص �آراء غري حذرة من قا�ض ب�ش�أن
"�أمانة" مواطني بلد معني ،و ُن�شرت على الإنرتنت.

اللياقة

ُن�شرت يف �صحيفة وطنية تفا�صيل مت احل�صول عليها باخرتاق
ح�ساب ادخار لقا�ض يف مالذ �ضريبي يف اخلارج

اال�ستقاللية

لقا�ض وهو يرق�ص ب�سروال
انت�شار وا�سع ل�صورة على في�سبوك ٍ
�سباحة ق�صري يف عيد مولد ابنته الثامن ع�شر.

امل�ساواة

ر�سالة �إلكرتونية داخلية يعرب فيها القا�ضي عن ر�أي مفاده �أن
املوظفات يف حمكمته يعملن �أكرث من الرجال ،يحولها �أحد
املوظفني الذكور �إىل جلنة امل�ساواة.

الكفاءة واملثابرة

قرار مكتوب �أ�صدره قا�ض يف ق�ضية ما ،ثبت �أنه قد جرى ق�صه
ول�صقه من عدة قرارات �سابقة �أ�صدرها ق�ضاة �آخرون.

احلياد

درا�سة حالة :القا�ضية �شني

ال�صفحة 22

امل�س�ألة  -1الإجابة
على القا�ضي املعا�صر �أن يفهم كيفية عمل و�سائل التوا�صل االجتماعي ،من اجلانبني الإيجابي وال�سلبي ،وميكن �أن
يقال �إنه يف �ضوء انت�شار هذه الو�سائل يف العامل احلديث ،فمن املعقول متاما �أن ي�ستخدم الق�ضاة و�سائل التوا�صل
االجتماعي يف حياتهم اخلا�صة .ولكن احل�صافة م�س�ألة �أ�سا�سية هنا ،ومن الوا�ضح بجالء �أن القا�ضية �شني،
با�ستخدامها الفي�سبوك بهذا االت�ساع واحلرية ،تكون قد �سعت �إىل امل�شاكل .واعتقادها �أنها برف�ضها طلب �صداقة
من �شخ�ص ما �ستكون بطريقة ما قد ت�صرفت على نحو غري الئق لي�س �أمر ًا ي�ؤكد �أنها تفهم �أهمية ا�ستقالل
ال�سلطة الق�ضائية يف هذا ال�سياق والدور الذي ميكن �أن ي�ؤديه يف جتنب احلرج.
وميكن جد ًا �أن تكون قواعد �سلوك ب�ش�أن الفي�سبوك موجودة بالفعل يف واليتها الق�ضائية ،و�إذا كان الأمر كذلك
فكان ينبغي �أن تكون ملمة بها .وال توجد قاعدة �أخالقية مطلقة مفادها �أن القا�ضي ينبغي �أو ال ينبغي �أن ي�ستخدم
الفي�سبوك .ولكن هذه احلالة تو�ضح كيف �ستن�ش�أ م�شاكل �إذا مل يكن اال�ستخدام مق َّيد ًا �أكرث مما كان عليه يف حالة
القا�ضية �شني .وعند البت فيما �إذا كان التنحي منا�سبا يف هذه احلالة ،ينبغي �أن ت�س�أل القا�ضية �شني نف�سها عما
�إذا كان من �ش�أن �أي فرد من �أفراد اجلمهور ،يتحلى بالإن�صاف واملعرفة� ،أن يعترب �أن هناك احتماال حقيقيا ب�أن
تكون متحيزة ،ب�سبب "عالقتها على الفي�سبوك" مع وكيل النيابة.

املرفق الثاين

امل�س�ألة  -2الإجابة

فيما يتعلق ب�صورة القا�ضية مرتدية البيكيني وهي يف �سن املراهقة ،فبما �أنها لي�ست من ن�شر ال�صورة ،فال ميكن
اعتبارها م�س�ؤولة حقيقة و�أنها بالتايل انتهكت املبادئ .ولعل ال�صورة �ست�سبب لها بع�ض الإحراج ،ولكنها لي�ست
يف حد ذاتها �سببا التخاذ �إجراء ت�أديبي �آخر ب�ش�أن �أي خرق للأخالقيات �أو قواعد ال�سلوك .ومع ذلك فال�صورة
�ست�ؤدي بالت�أكيد �إىل نقا�ش حاد بني القا�ضية �شني ووالدتها ،وي�ؤمل �أن ت�ؤدي �إىل قيامها مبراجعة �إعدادات
اخل�صو�صية يف ح�سابها وح�سابات �أقربائها املقربني!

ح

درا�سة حالة� :سلة الهدايا

ال�صفحة 24

 -1حدد الفقرة من التعليق التي تن�ص على �أن الق�ضاة غري مدينني بالف�ضل للحكومة القائمة.



25

38

40

تغي من احلكم.
 -2حدد الفقرة من التعليق التي تن�ص على �أن امل�ؤثرات اخلارجية ال يجب �أن ِّ



27

28

30

ال�شرح
و�صول هذه ال�سلة ي�سبب لك على الفور مع�ضلة �أخالقية.
فهل ينبغي �أن تط�أطئ ر�أ�سك وتقبل ال�سلة يف �صمت بو�صف تقدميها ممار�سة متبعة قيل لك �إنها ال ت�سبب
�أي م�شاكل لزمالئك الق�ضاة؟
�أم ينبغي �أن تعيد ال�سلة ،ويف هذه احلالة ،ما هي الأ�سباب التي �ستقدمها �إىل احلاكم لتربير �إعادتها؟ و�إذا
فعلت ذلك ف�ستكون ،و�أنت قا�ض مبتدئ ،خمالف ًا بو�ضوح ملا عليه زمال�ؤك الآخرون ،فما هو الأثر الذي
يحتمل �أن ينجم عن ذلك على م�ستقبلك الوظيفي وفر�صك يف الرتقية؟
هل ميكن �أن تو�صم ب�أنك مثري للمتاعب؟

ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية

تتعلق هذه احلالة ب�صميم مبد�أ ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية .و�سوف حتدد ت�صرفاتك طريقة فهمك ملا
يعنيه هذا املبد�أ .فينبغي �أن تعيد ال�سلة .وتذ َّكر �أنك يجب �أن تكون متحررا من "العالقات غري املالئمة
مع ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية يف احلكومة ومن نفوذهما" ،ولي�س ذلك فح�سب ،بل يجب �أي�ضا �أن
تبدو "متحررا من كل ذلك من وجهة نظر املراقب ال�سليم التفكري" .وال ميكنك �أن تتعلل ب�أن احلاكم قد
�أدرجك (على �سبيل اخلط�أ) يف زمرة موظفي الدولة الآخرين بو�صفك "موظفا عموميا" .ف�أي فهم ب�سيط
ملبد�أ الف�صل بني ال�سلطات يبطل هذه احلجة.

اللياقة

عالوة على ذلك ،ف�إن مبد�أ بانغالور الرابع� ،أي مبد�أ اللياقة ،الذي �سيجري بحثه الحقا يف هذه
الدورة ،ين�ص على �أن على القا�ضي �أال يقبل �أي هدية فيما يتعلق ب�أداء واجباته (يرجى النظر �إىل
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املبادئ  ،14-4و ،15-4و .)16-4واال�ستثناء املحدود من هذه القاعدة ،الوارد يف املبد�أ ،16-4
ال ميكن �أن ينطبق على هذه احلالة ،لأنها تتعلق ب�سيا�سي كبري تكون ت�صرفاته "قابلة للمالحقة
الق�ضائية" بكل ت�أكيد.

ابحث امل�س�ألة جماعيا

مت ِّثل كيفية معاجلتك لهذه امل�س�ألة حتدي ًا ،ولكن يجب الت�صدي لهاَّ .
ويف�ضل بالت�أكيد �أن تثري
املو�ضوع مع زمالئك الق�ضاة ،مت�سلحا مبعرفتك مببادئ بانغالور .وينبغي من حيث املبد�أ �إ�شراك
رئي�س حمكمتك يف املناق�شة ،من �أجل معاجلة امل�س�ألة جماعيا والتو�صل �إىل و�سيلة حا�سمة ،ولكن
دبلوما�سية ،لو�ضع حد لهذه املمار�سة.

ح

ال�صفحة 28

درا�سة حالة :القا�ضي �أوناين
 -1حدد الفقرة من التعليق التي تتناول امل�س�ألة التالية:
"عندما ي�شعر القا�ضي بواجب �أخالقي يف احلديث".



140

16

179

 -2هل تتناول الفقرة  140مع�ضلة القا�ضي �أوناين فيما يتعلق بال�س�ؤال التايل" :متى ي�شعر القا�ضي
بواجب �أخالقي يف احلديث؟"
نعم



جزئيا

(فهي تتناول حالته جزئيا ،ولكن االختيار الأف�ضل هو الفقرة
 138التي تن�ص على �أنه :ميكن للقا�ضي التحدث عن �أمور تهم
ال�سلطةالق�ضائية)

� -3أي من هذه الأ�سباب مذكور يف التعليق لتو�ضيح ال�سبب يف وجوب حتلي القا�ضي بقدر كبري من
�ضبط النف�س عند احلديث؟
�أمن القا�ضي ال�شخ�صي



الأثر على امل�ستقبل الوظيفي
للقا�ضي

ال ينبغي �أن ُيرى �أن القا�ضي
ي�ضغط على احلكومة

 -4حدد الفقرة من التعليق التي تن�ص على �أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية يت�ضمن "اال�ستقالل فيما
يتعلق بالأمور الإدارية التي ترتبط ارتباط ًا مبا�شر ًا مبمار�سة الوظائف الق�ضائية".


الفقرة�( 26أ)

الفقرة ( 26ب)



الفقرة ( 26ج)

ال�شرح
يف ظاهر الأمر ،ميكن �أن يحتج القا�ضي ب�أنه ي�سعى �إىل التم�سك مببد�أ اال�ستقاللية من خالل مت�سكه ب�ضمانات
اال�ضطالع بالواجبات الق�ضائية عن طريق انتقاد عدم اتخاذ الوزارة �إجراءات ملعاجلة م�سائل تق ِّو�ض
"اال�ضطالع" الفعال بالعمل (ظروف العمل ال�سيئة ،وعدم كفاية مالك موظفي املحكمة ،و�سوء اختيار الق�ضايا،
وعدم الإ�صالح).

املرفق الثاين

انظر �أدناه الأ�سئلة التي يجب �أن تطرحها على نف�سك عند تقييم ما �إذا كان القا�ضي �أوناين قد ت�صرف بطريقة
غري منا�سبة:
"�أ�سئلة يجب �أن تطرحها على نف�سك"

هل ميكن �أن ي�شارك القا�ضي م�شاركة ن�شطة وعلنية يف �أي م�س�ألة ويلتم�س بالإ�ضافة �إىل ذلك م�ساعدة من
الإعالم يف حل م�شاكل من �أي نوع؟
ما هو نوع املخاطر املمكنة التي تنطوي عليها االت�صاالت بو�سائل الإعالم؟
كيف ميكن للقا�ضي �أن يحمي نف�سه من الكدر وال�ضرر اللذين ميكن �أن ينجما عن التحدث �إىل ال�صحفيني
والإدالء بت�صريحات عامة ناقدة؟
يف هذه احلالة املحددة ،هل درجة امل�شاركة التي �أظهرها القا�ضي مقبولة؟
هل ا�ستخدم القا�ضي جميع الأدوات املتاحة داخل النظام الق�ضائي ملعاجلة امل�شاكل؟
َ
الت�صرف؟
هل ميكن �أن تربر الآثا ُر الإيجابية املحتملة على عمل املحاكم والق�ضاة هذا
هل كانت املقابلة مع و�سائل الإعالم ا�ستخداما منا�سبا للإعالم من �أجل ا�ستغالل "الفر�ص املنا�سبة مل�ساعدة
العامة على فهم القيمة الأ�سا�سية ال�ستقالل الق�ضاء"؟
وينبغي �أي�ضا مالحظة الفقرة  140من التعليق ،بعنوان "عندما ي�شعر القا�ضي بواجب �أخالقي يف احلديث" .وقد �سبق
ذكرها من قبل.

ت 6التمرين 6

ال�صفحة 32

الإح�سا�س بالتحيز ي�ضعف ثقة اجلمهور

93

الرتا�سل/التوا�صل مع �أطراف النزاع

55

مظاهر التحيز �أو التحا ُمل

73

املعرفة ال�شخ�صية بحقائق حمل نزاع

58

متى يجب على القا�ضي الك�شف عن املعلومات

69

�أ�سباب غري مقبولة

64

واجب تقييد �أن�شطة �أفراد الأ�سرة

89

يجب تفادي االت�صاالت ب�أطراف خارج النزاع

80
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ت 7التمرين 7

ال�صفحة 34

 -1قد يظهر التحيز يف لغة ج�سد القا�ضي.



غري �صحيح

�صحيح

 -2ال تكون للتحيز �أهمية �إال �إذا كان موجها نحو �أحد الأطراف.
�صحيح



غري �صحيح

 -3ميكن �أن يكون ت�صرف �أحد �أفراد �أ�سرة القا�ضي مهما لتقدير حياد القا�ضي.



�صحيح

غري �صحيح

 -4ال ينبغي للقا�ضي بعد انتهاء املحاكمة �أن يتوا�صل مع املتقا�ضني الذين خاب �أملهم.



�صحيح

غري �صحيح

 -5ال يليق بالقا�ضي ،ب�صفة عامة� ،أن يدافع عن �أ�سباب الأحكام الق�ضائية عالنية.



�صحيح

غري �صحيح

 -6يجوز للقا�ضي �أن يتنحى بعد بدء املحاكمة.



�صحيح

غري �صحيح

ُ -7تظر عموما االت�صاالت اخلا�صة بني القا�ضي و�أي ممثل قانوين يف املحاكمة.



�صحيح

غري �صحيح

� -8إذا تلقى قا�ض ينظر يف ق�ضية �أي ات�صال خا�ص يف �أثناء الق�ضية من �أحد �أطراف الق�ضية �أو من
�شاهد �أو ع�ضو يف هيئة  ،فيجب �إبالغ جميع الأطراف الأخرى وممثليها القانونيني بهذا االت�صال،
ويجب �أن ي�شري �سجل املحكمة �إىل هذا الأمر تبعا لذلك.



�صحيح

غري �صحيح

تعليق
  -1ميكن �أن يظهر التحيز يف لغة ج�سد القا�ضي� .صحيح

تعليق ب َّناء :تو�ضح الفقرة  58من التعليق �أن التحيز �أو التحامل قد يظهران �أي�ضا يف لغة اجل�سد �أو املظهر
�أو ال�سلوك داخل املحكمة �أو خارجها .فاملظهر اجل�سدي قد ي�شري �إىل عدم ت�صديق ال�شاهد ،ومن ثم ي�ؤثر
ت�أثري ًا غري الئق على هيئة املحلفني .وميكن �أن يوحي تعبري الوجه للأطراف �أو املحامني يف الإجراءات،

املرفق الثاين

واملحلفني ،وو�سائل الإعالم ،وغري ذلك ،مبظهر التحيز .وقد يكون التحيز �أو التحامل موجها �ضد طرف
ما �أو �شاهد �أو حمام.

  -2ال تكون للتحيز �أهمية �إال �إذا كان موجها نحو �أحد الأطراف .غري �صحيح
تعليق ب َّناء :ت�شري الفقرة  58من التعليق �إىل �أن التحيز �أو التحامل ميكن �أن يكون موجها �ضد طرف �أو
�شاهد �أو حمام.

 -3ميكن �أن يكون ت�صرف �أحد �أفراد �أ�سرة القا�ضي مهما لتقدير حياد القا�ضي� .صحيح

تعليق ب َّناء :تو�ضح الفقرة  67من التعليق �أنه ،بالرغم من �أن �أفراد �أ�سرة القا�ضي لهم احلق يف مزاولة
�أن�شطة �سيا�سية ،يجب على القا�ضي �إدراك �أن هذه الأن�شطة لأفراد �أ�سرة مقربني قد ت�ؤثر �سلب ًيا ،حتى و�إن
كان ذلك على �سبيل اخلط�أ ،على �إح�سا�س اجلمهور بحيادية القا�ضي .وت�ضيف الفقرة  69كذلك �أنه يجب
على القا�ضي �أال ي�شجع �أفراد �أ�سرته على اال�شرتاك يف املعامالت التي قد يبدو من املعقول �أنها ت�ستغل
الو�ضعية الق�ضائية للقا�ضي .وهذا �ضروري لتفادي خلق انطباع با�ستغالل املن�صب �أو املحاباة ،وللحد من
احتمال �سحب الأهلية.

  -4ال ينبغي للقا�ضي بعد انتهاء املحاكمة �أن يتوا�صل مع املتقا�ضني الذين خاب �أملهم� .صحيح

تعليق ب َّناء :تن�ص الفقرة  73من التعليق �صراحة على �أنه �إذا حدث بعد انتهاء الدعوى �أن ا�ستقبل القا�ضي
ر�سائل �أو �أي �شكل �آخر من �أ�شكال االت�صال من متقا�ضني �أ�صيبوا بخيبة �أمل �أو غريهم ،ينتقدون فيه قراره
�أو قرارات زمالئه ،ال ينبغي للقا�ضي الدخول يف نقا�ش جديل مع حمرري هذه االت�صاالت.

  -5ال يليق بالقا�ضي ،ب�صفة عامة� ،أن يدافع عن �أ�سباب الأحكام الق�ضائية عالنية� .صحيح

تعليق ب َّناء :تن�ص الفقرة  74من التعليق ،املت�صلة بالنقد الذي يرد يف و�سائل الإعالم ،على �أنه يجب على
القا�ضي �أال يعر�ض ر�أيه �إال من منطلق الأ�سباب التي دعته �إىل �إ�صدار الأحكام عند التعامل مع الق�ضايا
اخلا�ضعة لنظره ،و�أنه ال يليق بالقا�ضي الدفاع عن �أ�سباب الأحكام الق�ضائية عالنية.

  -6يجوز للقا�ضي �أن يتنحى بعد بدء املحاكمة� .صحيح

تعليق ب َّناء :تن�ص الفقرة  66من التعليق على �أنه يجب �أال يكون هناك ما يعيق القا�ضي عن البت يف الأمور
التي تُعر�ض على املحكمة .ولكن ،من �أجل حماية حقوق املتقا�ضني ،واحلفاظ على ثقة اجلمهور يف نزاهة
ال�سلطة الق�ضائية� ،ستوجد منا�سبات يكون فيها �سحب الأهلية �ضروريا .ومن ناحية �أخرى ،قد يت�سبب
تكرار �سحب الأهلية يف ازدراء اجلمهور للق�ضاء وللقا�ضي �شخ�ص ًيا ،كما قد يفر�ض على زمالء القا�ضي
انطباعا لأطراف الدعوى ب�أنه ميكنهم انتقاء القا�ضي الذي �س َي ِبت
�ضغوط ًا غري معقولة .وقد يعطي ذلك
ً
يف دعواهم ،وهذا �أمر غري م�ستحب .ولذا ،فمن ال�ضروري �أن ينظم القا�ضي �ش�ؤونه ال�شخ�صية والعملية
بحيث يحد من احتماالت ت�ضاربها مع واجباته الق�ضائية.
 ُ -7تظر عموم ًا االت�صاالت اخلا�صة بني القا�ضي و�أي ممثل قانوين يف املحاكمة� .صحيح
تعليق ب َّناء :تن�ص الفقرة  64من التعليق على �أن مبد�أ احليادية مينع ،ب�صفة عامة ،االت�صاالت اخلا�صة
بني القا�ضي و�أي من �أطراف النزاع �أو ممثليهم القانونيني �أو ال�شهود �أو املحلفني.
�  -8إذا تلقى قا�ض ينظر يف ق�ضية �أي ات�صال خا�ص يف �أثناء الق�ضية من �أحد �أطراف الق�ضية �أو من �شاهد �أو
ع�ضو يف هيئة املحلفني ،فيجب �إبالغ جميع الأطراف الأخرى وممثليها القانونيني بهذا التوا�صل ،ويجب �أن
ي�شري �سجل املحكمة �إىل هذا الأمر تبعا لذلك� .صحيح
تعليق ب َّناء :تن�ص الفقرة  64من التعليق على �أنه �إذا تلقت املحكمة ات�صاالت خا�صة من �أي من الأطراف �أو
ممثليهم القانونيني �أو ال�شهود �أو �أع�ضاء هيئة املحلفني ،فمن املهم كفالة �إخطار الأطراف املعنية الأخرى
بذلك بالكامل وب�سرعة ،والإ�شارة �إليه يف �سجل املحكمة تبعا لذلك.
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ت 8التمرين 8

ال�صفحة 35

الإجابة :الفقرة  88من التعليق
الفقرة  88من التعليق:
عند تقييم حيادية قا�ض ما ،يجب �أن ت�ؤخذ يف االعتبار امل�س�ؤوليات وامل�صالح التي رمبا كانت للقا�ضي
�أثناء مرحلة من الن�شاط العملي �سابقة لتعيينه بال�سلطة الق�ضائية .ويف البالد التي ُينتقى فيها
الق�ضاة من مهنة املحاماة اخلا�صة ،من اجلا ِئز �أن يكون القا�ضي قد َ
عب من خالله
�شغل من�صبا َّ
عالنية عن وجهات نظر معينة �أو اتخذ مواقف لأحزاب �أو م�صالح معينة .ومن امل�ؤكد حدوث ذلك
�إن كانت له عالقة باحلياة ال�سيا�سية فيما �سبق .والتجارب ال�سابقة خارج القانون� ،سواء �إن كانت
�سيا�سية �أو تخ�ص �أي ن�شاط �آخر ،ميكن اعتبارها من وجهة نظر املراقب املعتدل معزِّ زة للم�ؤهالت
الق�ضائية بدال من اعتبارها معيقة .لكن يجب االعرتاف والقبول ب�أن املتوقع من القا�ضي هو ترك
االنتماءات ال�سيا�سية واالهتمامات احلزبية جان ًبا عندما يردد ال َق َ�سم �أو التعهد الق�ضائي ب�أداء
الواجبات الق�ضائية با�ستقاللية وحيادية .ويجب �أن يكون هذا الأمر �أحد االعتبارات التي يزنها
ال�شخ�ص ال�سليم التفكري والعادل والعليم لدى تقرير ما �إذا كان هناك تخوف معقول من التحيز.
يف �أي من الظروف التالية ميكن �أن يكون التنحي �ضروريا؟
-1حالة من حاالت حقوق الإن�سان �سبق �أن كان القا�ضي فيها حماميا حلقوق الإن�سان ولكنه �صرح منذ
تعيينه يف الق�ضاء ب�أن عمله ال�سابق يف املحاماة بات عدمي ال�صلة بعمله احلايل.
 ينبغي للقا�ضي �أن ينظر الق�ضية.

ال ينبغي للقا�ضي �أن ينظر الق�ضية.

 -2قا�ض مر بالظروف املذكورة �أعاله ومل يدل بت�صريح علني من هذا النوع.
ال ينبغي للقا�ضي �أن ينظر الق�ضية.





ينبغي للقا�ضي �أن ينظر الق�ضية م�شري ًا يف رده على
�أي طلب بالتنحي �إىل َق َ�سمه الق�ضائي ومبد�أ بانغالور
ب�ش�أن احلياد.

-3قا�ضية معينة للبتِّ يف ق�ضية اغت�صاب ،وكانت يف ال�سابق م�ؤيدة �صريحة لفريق حملة املنظمة
الن�سائية ملناه�ضة االغت�صاب.



 ينبغي �أن تعر�ض القا�ضية تنحيها و�أن تتخذ
قرارا نهائيا عند �سماعها حجج الطرفني
كليهما.



ينبغي �أن ت�شرع القا�ضية يف النظر يف الق�ضية دون �سماع
احلجج.

املرفق الثاين

ت 9التمرين 9

ال�صفحة 36

الإجابة

على الرغم من �أن هذه امل�سائل ذاتية دائما ،ف�إن ن�صيحتنا ب�ش�أن العبارات الثالث هي كما يلي:
 -1الرجال الذين ي�صطحبون كالبا غري مقيدة يخيفونني.
ال تنال من حياد القا�ضي ،بل تُظهر �أنه �أمني.
 -2لكاتبتي نهدان رائعان.
عبارة تفتقد الذوق ،وغري الئقة ،وتنتهك مبد�أي امل�ساواة واللياقة ،ولكنها ال تنال بال�ضرورة من حياد
القا�ضي .و�سوف تتناول الوحدة التعليمية  3من هذه الدورة مبزيد من التفا�صيل م�سائل متنوعة تتعلق
بالنزاهة وتت�صل بالق�ضايا اجلن�سانية.
�  -3أعتقد �أن معظم �أع�ضاء جمل�س وزرائنا فا�سدون.
�إذا كانت عبارة يعتقدها القا�ضي ب�صدق ،فهي من باب التعبري امل�شروع عن حرية الكالم ،ولكن �سيتعني
على القا�ضي �أن يفكر بعناية يف التنحي �إذ �أحيلت �إليه ق�ضية تتعلق ب�أحد �أع�ضاء جمل�س الوزراء لكي
يف�صل فيها.

ت 10التمرين 10

ال�صفحة 37

� -1إذا �سبق �أن كان �شاهدا يف الق�ضية اجلاري التقا�ضي فيها حاليا.



التنحي �ضروري.
يرجى الرجوع �إىل املبد�أ  2-5-2من مبادئ بانغالور والفقرة  97من التعليق.

� -2إذا كانت للقا�ضي �أو لأحد �أفراد عائلته �أي م�صلحة اقت�صادية يف نتيجة الق�ضية .وت�شمل العائلة
�أي �شخ�ص قريب بالقدر الكافي ل ُيعامل باعتباره فرد ًا من �أفراد "العائلة" ،وبخا�صة �إذا كان يعي�ش
�ضمن �أ�سرة القا�ضي املعي�شية ذاتها.
التنحي �ضروري.

يرجى الرجوع �إىل املبد�أ  3-5-2من مبادئ بانغالور والفقرتني  98و 99من التعليق.
� -3إذا كان زبون ًا يف �إطار العمل العادي للم�صرف�/شركة بطاقات االئتمان الطرف يف النزاع املعني.

التنحي لي�س �ضروريا.
يرجى الرجوع �إىل املبد�أ  3-5-2من مبادئ بانغالور والفقرتني  98و 99من التعليق.
� -4إذا كانت له معرفة �شخ�صية بحقائق حمل نزاع يف الق�ضية.



التنحي �ضروري.
يرجى الرجوع �إىل املبد�أ  1-5-2من مبادئ بانغالور والفقرة  93من التعليق.

� -5إذا كانت تربطه عالقة غري معلنة (�سرية) ب�إحدى املحاميات يف الق�ضية.



التنحي �ضروري مبوجب مبد�أ النزاهة ،و�إن كان من غري ال�ضروري �أن يعرف �أي �أحد
ال�سبب.
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ح

ال�صفحة 38

درا�سة حالة� :صديقة وزميلة �سابقة

 -1حدد املبد�أ املرتبط بهذا ال�سيناريو.
1-2

2-2 

3-2

4-2

5-2

-2حدد واقر�أ الفقرة من التعليق التي تقدم م�شورة ب�ش�أن التعامل مع م�شاعرك اخلا�صة عندما ُيطعن
فيك و ُيطلب منك التنحي.
81

87

88

تعد
-3حدد الفقرة من التعليق التي تن�ص على �أن وجهة نظر املتقا�ضي (�أو املتهم) يف هذه الظروف " ُّ
�أمر ًا هام ًا ولكن لي�س حا�سم ًا".
52

53

54 

-4حدد واقر�أ الفقرة من التعليق التي تتناول ال�صداقة والعداء والأ�سباب الأخرى ذات ال�صلة ل�سحب
الأهلية ،و�إمكانية تغا�ضي القا�ضي عن االعتبارات اخلارجية.



90

94

97

 -5حدد واقر�أ الفقرات التي تقدم امل�شورة ب�ش�أن ما ي�شكل تخوف ًا معقوال من وجود حتيز.
65-61

76

86-81 

الإجابة
على القا�ضي ،يف عالقاته ال�شخ�صية مع �أفراد مهنة القانون الذين ميار�سون مهامهم ب�صورة منتظمة يف حمكمته،
�أن يتج َّنب املواقف التي يكون من املعقول �أن ت�ؤدِّي �إىل �إثارة ال�شبهات �أو تبدو ك�أنها تتَّ�سم باملحاباة �أو التح ُّيز .وهذا
جمال ميكن �أن يكون �صعبا ،ويتزايد ظهور امل�شاكل فيه .ويتعلق الأمر ب�سياق العالقة ودرجتها .فالعالقة الوثيقة
بني الق�ضاة واملحامني يف واليات ق�ضائية عديدة �سمة يعتربها معظم النا�س ق ِّيمة ،ومعظم املراقبني العليمني
واملن�صفني ينطلق من افرتا�ض �أنه ال بد من توافر ظروف خا�صة لطلب التنحي .وينبغي �أن تكون التقاليد املهنية
القوية للق�ضاة واملحامني �ضمانا كافيا ملواجهة �أي تخوف من التحيز �أو الت�أثري غري امل�شروع .ومن ثم فلي�س من
�ش�أن املراقب العليم �أن يعترب هذا القا�ضي يف العادة مت�أثر ًا بعالقته مع املحامية املعنية.

املرفق الثاين

ح

ال�صفحة 39

درا�سة حالة :اخلطاب

-1حدد املبد�أ ذا ال�صلة �أو املبادئ ذات ال�صلة من التعليق التي يتعني عليك الرجوع �إليها .ميكن �أن
تكون هناك �إجابة �صحيحة واحدة �أو �أكرث:
1-2

2-2

3-2



4-2



5-2

 -2حدد الفقرة من التعليق ذات ال�صلة بهذا ال�سيناريو:
65

66



90

الإجابة
تختلف درا�سة احلالة هذه عن درا�سة احلالة ال�سابقة يف عدة جوانب .فالعالقة بني القا�ضي واملحامي لي�ست
مو�صوفة ب�أنها عالقة بني زميلني �سابقني يف املهنة ،ولذا ف�إن رابطة الثقة واالحرتام اخلا�صة لي�ست بال�ضرورة
قائمة .ومن املحتمل �أن يكون القا�ضي قد �أدىل عند تد�شني الكتاب بتعليقات للثناء على م�ؤلفه الذي يقف الآن
طرفا �أمامه يف الق�ضية .ومن ثم فقد ي�شعر املراقب املو�ضوعي ب�أن هناك خطرا يف �أن يقل�ص هذا التعليق العلني
فر�صة املحاكمة العادلة (املبد�أ  )4-2ومينعه من البت يف الق�ضية بحياد (املبد�أ  .)5-2ويكثف الدليل الإ�ضافي
املتمثل يف ال�صورة املن�شورة على في�سبوك ال�ضغوط على القا�ضي ب�أن يتنحى على �أ�سا�س املبد�أ العام الذي مفاده
�أن "العدالة ال يجب �أن تقام فح�سب بل يجب �أي�ضا �أن ُيرى �أنها تقام".

التحيز الال�شعوري
ن�صائح
-1
-2
-3
-4

تع َّمد الرتيث يف عملية اتخاذ القرارات.
 �أعد النظر يف حيثيات قراراتك.
ت�شكك يف القوالب النمطية الثقافية.
لرياقب كل منكم الآخر فيما يتعلق بالتحيزات الال�شعورية.

ال�صفحة 40
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ح

درا�سة حالة :القا�ضي ماكنزي

ال�صفحة 51

-1قوله �إن ظهره عليل و�إنه قا�ض من �أجل ترقية مقعده �إىل درجة رجال الأعمال ،دون �أن يبلغ زميليه،
وا�ستمتاعه الحق ًا با�سرتاحة كبار ال�شخ�صيات.



ال

نعم

� -2أخذ زجاجات اخلمر ال�صغرية من ا�سرتاحة كبار ال�شخ�صيات.



ال

نعم

 -3ا�ستخدام خمرج كبار ال�شخ�صيات على �أ�سا�س �أنه قا�ض م�سافر على درجة رجال الأعمال.



ال

نعم

 -4التلويح لزميليه اللذين غابا عن ناظريه يف �صف طويل لإجراءات الهجرة.



ال

نعم

 -5قبول دعوة الع�شاء مع �صديقته القدمية
نعم



ال

 -6رف�ض دعوة الع�شاء بالنيابة عن زميليه دون ا�ست�شارتهما



ال

نعم

 -7بقا�ؤه يف فيال �صديقته طوال فرتة امل�ؤمتر
نعم



ال

 -8طلبه نفقات البدل اليومي للم�ؤمتر لتغطية جميع الوجبات والإقامة.



ال

نعم

 -9الكذب على زوجته و�أبنائه ب�ش�أن الإقامة يف الفندق



ال

نعم

 -10دعوة زميليه �إىل الع�شاء يف مطعم فاخر
نعم



ال

�-11شرا�ؤه باقة من الزهور على �سبيل ال�شكر ل�صديقته ،وتقدميه تربعا �سخيا للجمعية اخلريية التي
تف�ضلها.
نعم



ال

املرفق الثاين

 -12عدم تقدميه ورقة يف امل�ؤمتر ،قائال �إنه تركها يف بلده ،بينما مل يكن قد كتب �أي ورقة يف واقع الأمر



ال

نعم

 -13ت�سجيله مالحظات كثرية �أثناء امل�ؤمتر قا�صد ًا �إحاطة زمالئه الق�ضاة
نعم



ال

ت 12التمرين 12

ال�صفحة 58

 -1مينح القا�ضي مقعدا مميزا مل�س�ؤول حكومي يح�ضر حمكمته.
 ينتهك املبد أ�
ال ينتهك املبد�أ

تعليق �إ�ضافي :ينتهك املبد�أ ،حيث �إنه ُيظهر للمراقب العادي �أن امل�س�ؤول يتمتع
ب�إمكانية و�صول خا�صة �إىل املحكمة و�إىل عمليات اتخاذ القرار :التعليق.

 -2قا�ض مينح مقعدا مميزا لطفل يف �سن الدرا�سة يح�ضر حمكمته يف زيارة تعليمية.
ينتهك املبد أ�
 ال ينتهك املبد�أ

تعليق �إ�ضافي :ال ينتهك املبد�أ ،لأن الأطفال ال يتمتعون ب�سلطة �أو نفوذ،
والزيارة لأغرا�ض تعليمية بحتة :الفقرة  112من التعليق.

-3قا�ض يتحدث على انفراد وب�إ�سهاب مع �أحد املتقا�ضني يف ق�ضية قيد النظر ،بالرغم من �أن املناق�شة
ال متت للق�ضية ب�أي �صلة.
 ينتهك املبد أ�
ال ينتهك املبد�أ

تعليق �إ�ضافي :ينتهك املبد�أ ،لأن ذلك قد يبدو للجمهور على �أنه مينح ميزة
لأحد الأطراف :الفقرة  111من التعليق.

 -4قا�ض يقبل �أن يق َّله حمامي دفاع �إىل املحكمة.
 ينتهك املبد أ�
ال ينتهك املبد�أ

تعليق �إ�ضافي :ينتهك املبد�أ ،لأنه قد يوحي ب�أن ثمة عالقة خا�صة بينهما:
الفقرة  113من التعليق.

 -5قا�ض تُقدم �إليه هدية �صغرية يف منا�سبة عامة ويقبلها.
 ينتهك املبد أ�
ال ينتهك املبد�أ

تعليق �إ�ضافي :ينتهك املبد�أ :كيف ميكن �أن يبدو ذلك يف نظر اجلمهور؟:
الفقرة  111من التعليق.

| 107

|108

�سلوك اجلهاز الق�ضائي و�أخالقياته—دورة تدريبية ذاتية التوجيه

ت 13التمرين 13

ال�صفحة 59

 -1يجوز للقا�ضي اال�شرتاك يف �أن�شطة غري ق�ضائية منا�سبة لكي ال ي�صبح منعزال عن املجتمع.



غري �صحيح

�صحيح

(انظر الفقرة  166من التعليق)

-2يجوز للقا�ضي اال�شرتاك يف منظمات جمتمعية غري ربحية متنوعة ب�أن ي�صبح ع�ضوا يف املنظمة ويف
جمل�س �إدارتها.



غري �صحيح

�صحيح

(انظر الفقرة  167من التعليق)

 -3للقا�ضي نف�س حقوق املواطن العادي فيما يتعلق ب�ش�ؤونه املالية اخلا�صة.



غري �صحيح

�صحيح

(انظر الفقرة  169من التعليق)

 -4للقا�ضي احلق يف حماية حقوقه وم�صاحله ،مبا يف ذلك بالتقا�ضي �أمام املحاكم.



غري �صحيح

�صحيح

(انظر الفقرة  175من التعليق)

 -5يجوز للقا�ضي االن�ضمام �إىل رابطات الق�ضاة �أو امل�شاركة يف منظمات �أخرى متثل م�صالح الق�ضاة.



غري �صحيح

�صحيح

(انظر املبد�أ )13-4

-6يجوز للقا�ضي �أن ي�ستخدم وظيفته الق�ضائية �أو مكانتها للم�ساعدة على ق�ضاء م�صاحله اخلا�صة �أو
م�صالح �أ�سرته �أو �أ�صدقائه اخلا�صة.



غري �صحيح

�صحيح

(انظر املبد�أ )9-4

 -7يجوز للقا�ضي �أن ميثل بلده �أو واليته �أو منطقته املحلية يف املنا�سبات االحتفالية.



غري �صحيح

�صحيح

(انظر الفقرة  165من التعليق)

-8ظهور القا�ضي يف �شبكة �إذاعية �أو تلفزيونية جتارية ال ميكن �أن يعترب عمال على حتقيق للم�صالح املالية
لتلك ال�شبكة.
�صحيح



غري �صحيح

(انظر الفقرة  152من التعليق)

� -9أثناء مزاولة القا�ضي ملهامه ،يجوز له �أن ي�شارك يف �أن�شطة تنفيذية �أو ت�شريعية.
�صحيح



غري �صحيح

(انظر الفقرة  164من التعليق)

-10يجوز للقا�ضي �أن يقدم م�شورة قانونية حتى �إىل �أ�شخا�ص لي�سوا من �أفراد �أ�سرته املقربني �أو
�أ�صدقائه املقربني.
�صحيح



غري �صحيح

(انظر الفقرة  174من التعليق)

-11من واجب القا�ضي �أن يبلغ �أفراد �أ�سرته وموظفي املحكمة اخلا�ضعني لنفوذه �أو توجيهه �أو �سلطته
بالقيود الأخالقية.



�صحيح

غري �صحيح

(انظر الفقرة  177من التعليق)

املرفق الثاين

ت 14التمرين 14

ال�صفحة 60

الإجابة

الأمثلة الثالثة جميعها دون املعايري التي يحددها مبد�أ اللياقة ،ولذلك ينبغي جتنبها.
 "ال�ضيافة من مكتب حماماة كبري"

-1

لي�ست فكرة �صائبة حيث �إنها قد تعترب ر�شوة ،وال �سيما �إذا كان املحامون يظهرون بانتظام يف حمكمتك.
"  -2العمل �ساعات قليلة وق�ضاء وقت طويل للغداء يف �أ�شهر مطعم"
لي�س فكرة �صائبة�( :أ) لأن قلة �ساعات العمل توحي بعدم اجلدية التي توليها لعملك؛ و(ب) لأن تناول
الوجبات يف اخلارج بانتظام وعلى امللأ يوحي بنمط حياة قائم على املتعة ،وبخا�صة �إذا كان يجري تعاطي
�أي نوع من امل�شروبات الكحولية .ويف �أغلبية املجتمعات املعا�صرة ،ال يعترب اجلمع بني العمل وامل�شروبات
الكحولية مقبوال ،وبخا�صة �إذا كان من يفعل ذلك قا�ضيا.
"  -3حفالت �صاخبة يف �أوقات مت�أخرة"
لي�ست فكرة �صائبة ،لأن القا�ضي معر�ض على نحو خا�ص لرقابة اجلمهور ،وهو يعي�ش ويعمل يف جمتمع
حملي �صغري ويف ظل ما يرتتب على ذلك من قيل وقال ،ف�ضال عن احتمال وقوع بع�ض ال�ضرر احلقيقي
على اجلريان القريبني فيما يتعلق بال�ضو�ضاء وغريها.

ح

درا�سة حالة :حفل يف احلديقة

ال�صفحة 63

الإجابة
كان ينبغي �أن تفكر بحر�ص �شديد عند قبول الدعوة ،لأنك رمبا جرى بذلك ت�صورك وك�أنك تُظهر ارتباطا �سيا�سيا
حزبيا ،ويف ذلك انتهاك للفقرة  65من التعليق ،وال �سيما لأنه كان هناك عن�صر خا�ص بجمع التربعات ينفَّذ
�أثناء احلفل .الحظ �أن "الإح�سا�س بالتحيز ي�ضعف ثقة اجلمهور" يف القا�ضي (الفقرة  55من التعليق) .وال �شك
يف �أن كون العمدة املعني لديه عدد من الأعداء ال�سيا�سيني �سي�شحذ رغبة ه�ؤالء الأعداء يف �إلقاء �أ�ضواء مثرية
لال�شتباه على "�أ�صدقائه"ِّ .
وحتذر الفقرة  180من التعليق من ارتباط القا�ضي ب�شخ�ص لديه "�سمعة غري طيبة
يف املجتمع" .و�أنت مل تكن ثاقب النظرة بالقدر الكافي لإدراك وجود ال�صحفي امل�ص ِّور ،وهذا ي�سلط ال�ضوء مرة
�أخرى على �ضرورة التحلي باليقظة على الدوام �إذا كنت قا�ضيا موجود ًا يف مكان عام .والحظ ،يف هذا ال�سياق� ،أن
الفقرة  113من التعليق ت�شدد على �ضرورة حر�ص القا�ضي على "تفادي �أية ات�صاالت من �ش�أنها �إثارة ال�شكوك يف
وجود عالقة خا�صة مع �شخ�ص قد مييل القا�ضي �إىل منحه امتياز ًا بطريقة ما ".وينبغي �أن ي�ؤدي ح�ضورك �أثناء
�إلقاء دعابة عن�صرية �إىل قيامك على �أقل تقدير بالإ�شارة �إىل عدم موافقتك عليها .ومن �ش�أن اكت�شاف وجود
تعاط للكوكايني يف املكان �أن ي�ضعك يف موقف �ضعيف جدا �إذا بقيت فيه .ويف اخلتام ،لقد كنت �ساذجا بح�ضورك
احلفل ،وكان ميكن ،برف�ض الدعوة� ،أن تتجنب احلرج الذي �سببته مغادرتك للحفل ،وهذا الرف�ض هو ما كان
ينبغي لك فعله .وقد كنت حمق ًا يف املغادرة.
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ال�صفحة 66

الإجابات ال�صحيحة

والتوجه
العرق واللون واجلن�س والدين والأ�صل القومي والطبقة االجتماعية والعجز وال�سن واحلالة الزواجية
ُّ
اجلن�سي واحلالة االجتماعية واالقت�صادية.

ت 17التمرين 17

ال�صفحة 69

عند �إلقاء املالحظات الق�ضائية يجب
توخي .....

التنوع الثقافي
(الفقرة  186من التعليق)

يجب معاملة احلا�ضرين يف
املحكمة .....

تعليقات مهينة
(الفقرة  187من التعليق)

على القا�ضي واجب اال�ستجابة .....

للتعليقات �أو التعبريات �أو
احلركات �أو الت�صرفات
(الفقرة  187من التعليق)

يجب على القا�ضي تفادي .....

�إن�سانيتهم وحقوق الإن�سان
اجلوهرية
(الفقرة  189من التعليق)

على القا�ضي واجب االمتناع عن .....
يجب على القا�ضي �أن يحاول بالو�سائل
املنا�سبة .....

احلذر واللياقة
(الفقرة  188من التعليق)
يع ُّد متييز ًا عن�صر ًّيا �أو جن�س ًّيا
�أو غريه من الت�صرفات غري
الالئقة
(الفقرة  191من التعليق)

لي�س �إ�صدار الأحكام فر�صة �أمام
القا�ضي ....

الآراء املقولبة
(الفقرة  184من التعليق)

على القا�ضي واجب منع املحامني من
�أي �سلوك .....

باحرتام
(الفقرة  189من التعليق)

كل من يظهرون يف املحكمة لهم احلق
يف املعاملة بطريقة حترتم .....

لإطالق العنان النفعاالته
ال�شخ�صية
(الفقرة  188من التعليق)

يجب على القا�ضي تفادي  .....التي قد
تف�سر على �أنها عدم ح�سا�سية �أو قلة
احرتام.

�أن يظل مل ًّما باملواقف والقيم
املتغرية باملجتمع
(الفقرة  186من التعليق)

املرفق الثاين

ح

درا�سة حالة :التدريب

ال�صفحة 71

الإجابة
مت�س درا�سة احلالة هذه عدة موا�ضيع جن�سانية.
التحر�ش اجلن�سي :كون �أحد املدربني يديل مبالحظات �ساخرة ميكن اعتبارها حتيزا جن�سانيا ،دون �أن يعرت�ض
عليه �أحد ،ي�شكل مثاال على حتر�ش جن�سي م�سترت �ضد احلا�ضرين .وعدم اعرتا�ض �أي من �أفراد احل�ضور على
املتحدث �سواء ب�شكل مبا�شر �أو على انفراد بعد ذلك يطرح ال�س�ؤال التايل :ماذا حدث ملبد�أ النزاهة؟ ورمبا يكون
مبد�أ اللياقة قد ت�أثر �أي�ضا ،تبعا للطبيعة الدقيقة للمالحظات.
والقا�ضي الذي يديل مبالحظات ب�ش�أن قا�ضية و ُيقْدم على �سلوك ج�سدي غري مرغوب فيه معها يكون مذنبا
بو�ضوح بارتكاب حتر�ش جن�سي ،لأنه ال يت�صرف مبا يت�سق مع كرامة املن�صب الق�ضائي (مبد�أ اللياقة ،)2-4
وال مبا يت�سق مع مبد�أ امل�ساواة" ،وعادة ما يعترب التحر�ش اجلن�سي مبوظفي املحكمة �أو املحامني �أو املتقا�ضني �أو
الزمالء �سلوكا غري قانوين وغري �أخالقي �أي�ض ًا" (الفقرة  185من التعليق).
التمييز اجلن�سي :يوجد متييز جن�سي مبا�شر من جانب منظمي امل�ؤمتر يف حتديد ترتيبات مبيت الن�ساء والرجال
احلا�ضرين يف خمتلف �أنحاء املباين دون التما�س �آرائهم.
التنميط اجلن�ساين :يوجد تنميط جن�ساين على مدار احللقة الدرا�سية ،فيما يتعلق مثال باختيار الغرف ونوع
اجلن�س لأداء الأدوار.

ح

درا�سة حالة :قرار م�ؤات

ال�صفحة 72

التحليل
يعتمد االبتزاز اجلن�سي على ا�ستخدام ال�سلطة الق�سرية ولي�س العنف �أو القوة للح�صول على خدمة جن�سية.
وتنطوي �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة على اختالل يف ميزان القوى بني اجلاين وال�ضحية .ويتيح اختالل التوازن هذا
للجاين ممار�سة �ضغوط ق�سرية على ال�ضحية للتو�صل �إىل اال�ستجابة لطلبات جن�سية .وميلك قا�ضي الهجرة يف
قب�ضته م�ستقبل مقدمة الطلب بكامله عندما يقرر ما �إذا كان �سيمنحها املوافقة على طلبها احل�صول على و�ضع
الالجئة .وحني تكون �سلطة اجلاين قوية �إىل هذا احلد ،وتكون ال�ضحية بال حول وال قوة ،ال تكون هناك حاجة �إىل
تقييد احلركة �أو القوة النتزاع اخلدمة اجلن�سية.
والقا�ضي الذي يعر�ض على �أحد املتقا�ضني الر�أفة يف مقابل خدمة جن�سية ال يزاول وظائفه الق�ضائية متحررا من
�أي م�ؤثرات �أو حمر�ضات دخيلة (مبد�أ اال�ستقاللية  ،)1-1وال ب�صورة م�ستقلة فيما يتعلق ب�أحد �أطراف النزاع
(مبد�أ اال�ستقاللية  ،)2-1وال ُيظهر معايري عالية لل�سلوك الق�ضائي (مبد�أ اال�ستقاللية  .)6-1وعالوة على ذلك
ف�إن �سلوكه لي�س فوق م�ستوى ال�شبهات ،كما �أنه ال يحافظ على ما هو مطلوب من الق�ضاة من االحرتام الدقيق
للقانون (مبد�أ النزاهة  .)1-3وبالإ�ضافة �إىل ذلك فمن الوا�ضح �أن القا�ضي ال يتقيد مبعايري مبد�أ اللياقة،
املطلوبة من الق�ضاة (.)1-4
وت�ستند درا�سة احلالة هذه �إىل �أحداث حقيقية وقعت و�أدت �إىل �صدور حكم بال�سجن ملدة � 18شهرا على القا�ضي
املعني .وعند �إ�صدار احلكم على اجلاين ،قال القا�ضي �إن "ت�صرفاته ت�ستدعي اال�ستنكار ب�أ�شد العبارات ".ور َّكز
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القا�ضي على اختالل ميزان القوى بني اجلاين وبني املر�أة ال�شابة ،وانتهاك اجلاين لـ"الثقة الكبرية" املوالة له
ب�صفته قا�ضي هجرة.
و�إذا كنت تعمل ب�صفتك قا�ضيا يف بيئة ت�ساورك فيها �شواغل ب�ش�أن �أي من زمالئك يف هذا ال�سياق ،فينبغي �أن
تدر�س قواعد حمكمتك و�إجراءاتها .فهل تن�ص هذه القواعد والإجراءات بو�ضوح على �أن الر�شى اجلن�سية وكذلك
النقدية ت�شكل ف�سادا؟ وهل توجد قواعد ملناه�ضة التحر�ش اجلن�سي ،وهل ت�شمل هذه القواعد جميع الأ�شخا�ص
الذين يعملون يف املحكمة �أو ميثلون �أمامها؟ و�إذا خ�ضع �أحد موظفي املحكمة ل�ضغوط للح�صول على خدمات
جن�سية ،فهل يتاح له �إجراء وا�ضح ومفتوح وف َّعال للتظلم؟ فكر يف الدور الإ�شرافي الذي ميكن �أن ي�ؤديه الق�ضاة
والذي ي�ؤدونه فعليا يف امل�سائل املتعلقة مبوظفي املحاكم.

�سيناريوهات ق�صرية

ال�صفحة 72

ال�سيناريو  - 1التحليل

التنميط اجلن�ساين والتحيز اجلن�ساين اللذان �أبداهما القا�ضي ي�ؤثران على مزاولة القا�ضي لوظيفته الر�سمية
ت�أثري ًا ُيلحق ال�ضرر بال�شاهدة وينتهك مبد�أي امل�ساواة واحلياد.

ال�سيناريو  - 2التحليل

هذه �إدارة �سيئة للمحكمة ،وت�ش ِّكك يف كفاءة القا�ضي (املبد�أ " :6-6على القا�ضي �أن يحافظ على النظام
واللياقة يف جميع جل�سات الق�ضايا املنظورة �أمام املحكمة ،و�أن يكون �صبور ًا ووقور ًا ودمث اخللق جتاه الأطراف
املتنازعة [ .)"]...ومن املرجح �أي�ضا �أن تكون لدى القا�ضي يف هذه الق�ضية م�شكلة حتيز جن�ساين وم�شكلة تنميط
جن�ساين مع ًا ،و�أن من �ش�أنه �أن ي�ستفيد من تدريب �إ�ضافي ب�ش�أن امل�س�ألتني كلتيهما.

ال�سيناريو  - 3التحليل

هذا ي�شكل حتر�شا جن�سيا و�إ�ساءة ا�ستعمال لل�سلطة ،ومن ثم ف�إنه ينتهك مبادئ النزاهة واللياقة وامل�ساواة .وكون
هذا يحدث خارج �ساعات العمل وعلى حا�سوب القا�ضي نف�سه يبدو غري ذي �صلة باملو�ضوع ،لأن من الوا�ضح �أن
مبد�أ النزاهة يق�ضي ب�أن هذا الت�صرف غري الئق.

ال�سيناريو  - 4التحليل

هذا يقدم مثاال وا�ضحا على االبتزاز اجلن�سي ،الذي ينتهك دائما مبادئ اال�ستقاللية واحلياد والنزاهة واللياقة.

ت 18التمرين 18

ال�صفحة 76

 -1ينبغي للقا�ضي �أن يقاوم �أي �إغراء بتكري�س اهتمام مفرط بالأن�شطة غري الق�ضائية:
و�أال يذهب �أبدا �إىل احلانات والنوادي.
هذا غري �صحيح.
انظر الفقرة  195من التعليق ،ف�ضال عن الفقرتني
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�إذا كان ذلك يحد من قدرة القا�ضي على اال�ضطالع
مبن�صبه الق�ضائي.
هذا �صحيح.
انظر الفقرة  195من التعليق.

املرفق الثاين

 -2اجلهاز الق�ضائي م�ؤ�س�سة خلدمة املجتمع املحلي]...[ .



ولي�س جمرد قطاع �آخر القت�صاد ال�سوق التناف�سي.
هذا �صحيح.
انظر الفقرة  195من التعليق.

ومع ذلك ،فهو �أي�ضا قطاع من قطاعات اقت�صاد ال�سوق.
هذا غري �صحيح.
انظر الفقرة  195من التعليق.

 -3هل القا�ضي م�س�ؤول عن فعالية �إقامة العدل يف حمكمته؟



نعم
هذا �صحيح.
انظر الفقرة  196من التعليق.

ال
هذا غري �صحيح.
انظر الفقرة  196من التعليق.

 -4هل القا�ضي م�س�ؤول عن ا�سرتداد امللفات املفقودة اخلا�صة باملحكمة؟



نعم ،ينبغي للقا�ضي �أن ير�سي ُ
نظما للتحقيق يف فقدان
ملفات املحكمة واختفائها.
هذا �صحيح.
انظر الفقرة  196من التعليق.

ال
هذا غري �صحيح.
انظر الفقرة  196من التعليق.

 -5ما هي فقرات التعليق التي تبني واجبات القا�ضي املتعلقة بال�سرعة واحرتام املواعيد وال�شفافية؟



الفقرات  210-207من التعليق
هذا �صحيح.

الفقرات  215-212من التعليق
هذا غري �صحيح.
انظر الفقرات  210-207من التعليق

ت 19التمرين 19

ال�صفحة 79

 -1ينبغي �أن يكون التدريب الق�ضائي متعدد التخ�ص�صات.



 -2ينبغي �إتاحة التدريب للق�ضاة طوال م�سارهم الوظيفي.



 -3ينبغي اعتبار عدم ح�ضور منا�سبات التدريب م�س�ألة ت�ستدعي اتخاذ �إجراءات ت�أديبية.
 -4ينبغي منح الوقت جلميع الق�ضاة لال�شرتاك يف التدريب كجزء من عملهم الق�ضائي.



 -5على الدولة واجب توفري التمويل الكافي لتدريب الق�ضاة.



 -6ينبغي �أن يكون الأداء يف منا�سبات التدريب مرتبطا بفر�ص الرتقية.
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