


 

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة  من قبل  البرنامج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة    تّم إطالق

في   الثالث عشر ملنع    وضعملساعدة الدول األعضاء  الذي اعتمده مؤتمر األمم املتحدة  الدوحة  إعالن 

 ويؤكد اإلعالن  موضع التنفيذ.    2015عام  الالجريمة والعدالة الجنائية في  
 
التزام الدول األعضاء    مجددا

قصارى   ا  الجهود"ببذل  و ملنع  ومكافحته،  اإلدارة  للفساد  في  الشفافية  تعزيز  إلى  تهدف  تدابير  تنفيذ 

بما يتوافق مع اتفاقية األمم املتحدة  العدالة الجنائية    نظم   واملساءلة في  نزاهةال  إلى تشجيعو   العمومية

 ملكافحة الفساد." 

في    2018  نيسان/ابريلعاملية في  القضائية  النزاهة  الشبكة  إنشاء    كانمن أجل تحقيق هذه األهداف،  

شبكة النزاهة  إن    .لركيزة النزاهة القضائية للبرنامج العاملي  األساسية إحدى املبادرات  ك   ،فيينا، النمسا

  ومكافحةتعزيز نزاهة القضاء    في سبيلمنصة لتقديم املساعدة لألجهزة القضائية    هيالقضائية العاملية  

 .الفساد في نظام العدالة

رأي  استطالع    ومن خالل  ،2018أبريل  نيسان/ الشبكة العاملية للنزاهة القضائية في    فعاليةإطالق    حين

من جميع أنحاء    وأصحاب املصلحة في قطاع العدالة ، أعرب القضاة2017في عام    اجري   عبر اإلنترنت

بشأن استخدام وسائل التواصل االجتماعي من قبل أعضاء السلطة القضائية.    اهتمامهمالعالم عن  

ا في    االهتماموقد انعكس هذا   تحديد  حين    اعتماده   لنزاهة القضائية، الذي تّم اب   اإلعالن املتعلقأيض 

الشبكة الفعاليةنهاية    في  أولويات  أهمية  إطالق  الخصوص،  وجه  على  اإلعالن،  وأبرز  مواد    اعداد. 

نزاهة القضاء واستقالليته،  لتحديات التصدي إرشادية ومنتجات معرفية أخرى ملساعدة القضاة على 

 . الناشئة عن ظهور أدوات جديدة لتكنولوجيا املعلومات ووسائل التواصل االجتماعي فيها تلك بما 

  مبادئ توجيهية في تطوير مجموعة    الشبكة العاملية للنزاهة القضائيةمع أخذ ذلك في االعتبار، شرعت  

ملوضوع؛ و )ب( هذا ا  تناول   تعتزميمكن أن تكون )أ( مصدر إلهام لألجهزة القضائية التي    دولية غير ملزمة

حول  القضاة  والفرص   مختلف  إعالم  عن  املخاطر  االجتماعي.   الناشئة  التواصل  وسائل  استخدام 

تشرين  خبراء في مقر األمم املتحدة في فيينا، النمسا في  من الفريق  لوكجزء من هذه املبادرة، ُعقد اجتماع  

إطالق ،  2018نوفمبر  الثاني/  عاملية  وتم  استقصائية  العام   دراسة    دقيق   تحديدجراء  إل   عينه   في 

 .القضاة عند استخدام وسائل التواصل االجتماعي تواجهالتي الخاصة لتحديات ل

و   النّص وينبع   الخبراء،  فريق  اجتماع  خالل  دارت  التي  املناقشات  من  التالية  نتائج  من  والتوصيات 

 .مع املشاركين في الشبكة  من املناقشات على نطاق اوسعوكذلك   الدراسة االستقصائية
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ا من الحياة االجتماعية للعديد من األشخاص واملجتمعات، مما   ا مهم  أصبحت وسائل التواصل االجتماعي جزء 

 ونشرها. بهمأدى إلى تغيير الطريقة التي يتم من خاللها جمع املعلومات املتعلقة 

ا لطبيعة الوظيفة القض ، فإن استخدام  وحياديتها  ائية واألهمية الحيوية لثقة الجمهور في نزاهة املحاكمنظر 

ومخاطر    معينة  مسائل  تطرح،  سواء بصورة فردية او جماعيةوسائل التواصل االجتماعي من قبل القضاة،  

 . التصدي لها ينبغيأخالقية 

القضاة،   أن  الرغم من  في حسائر  ك على  الحق  لهم  و ية  رّ املواطنين،  الجمعيات ية  حرّ التعبير واملعتقد  تكوين 

ا  عليهم أن يتصرفوا    ينبغيوالتجمع، إال أنه   على نحو يحافظون فيه على كرامة مهنتهم وعلى حياد واستقالل دائم 

صورة التأثير في تحديد    ،وسائل التواصل االجتماعي  فردالتي يستخدم فيها قاض    قد يكون للطريقة  القضاء.

 والثقة في األنظمة القضائية بشكل عام. جميع القضاة  الجمهور التي يرى بها 

االجتماعي   التواصل  لوسائل  القضاة  استخدام  موضوع  معّقدإن  أدامر  ناحية،  من  استخدام.  وسائل    ى 

معينة  التواصل االجتماعي في حاالت  القضاة  لتأثيرات    إلى   من قبل  أو عرضة  متحيزين  القضاة  اعتبار هؤالء 

ا لو .  مالئمةغير  رجية  خا خبرة  توسيع انتشار  من ناحية أخرى، يمكن لوسائل التواصل االجتماعي أن تخلق فرص 

بيئة من العدالة املفتوحة والتقارب مع املجتمعات التي وجود  القضاة، وزيادة فهم الجمهور للقانون، وتعزيز  

كمنصة لإلساءة    في بعض الحاالت  التواصل االجتماعيوسائل    استخدام  تّم يخدمها القضاة. باإلضافة إلى ذلك،  

 .إلزعاجهمعبر اإلنترنت أو للقضاة 

ا سّت  بنغالور للسلوك القضائي املعترف بها عاملي  توّج   ينبغيقيم أساسية    تحدد مبادئ    ه عمل كل قاض  أن 

وسائل    هم. عند استخدامةواملثابر واملساواة والكفاءة    واملالئمةوالحياد والنزاهة    االستقاللحياته، وهي    ونمط

االجتماعي،     ينبغي  التواصل 
 
بنغالور    االسترشادللقضاة  دائما لها   وكذلكبمبادئ  املرافق  التفصيلي  .  بالشرح 

أنه    وتقتض ي إلى  االجتماعي  ل  األولى  صياغةال  عنداإلشارة  التواصل  وسائل  منصات  تكن  لم  الوثائق،  هذه 

قدم املشورة بشأن  ي أو    هذه املنصات  إلى كيفية استخدامصراحة  من هذه الوثائق  شير أي  يال    ولذاموجودة،  

 منصات وسائل التواصل االجتماعي.  الفريدة التي تتيحها التحديات والفرص

 توجد
 
 متمايزةخدمات    منها تقدم كل  و مجموعة واسعة من منصات وسائل التواصل االجتماعي،    حاليا

ّ
ر ، وتوف

 
 
  حتوى م  خّص فيما    قد تبرز توقعات متباينة. وبالتالي،  متنوعةتستهدف جماهير  هي  و   للتفاعل،مختلفة    فرصا

وتواترها    املشاركة املنصات.ونوعها  ذلك،    باختالف  إلى  التواصل  تتطور  باإلضافة  وسائل  منصات  معظم 

  االجتماعي باستمرار. وبالتالي،  
 
طبيعة منصة التواصل   بحسب  تختلف عدة  مقاربات  اعتماد  قد يكون مناسبا

 .ونوعها االجتماعي
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مع    وسائل االتصال والعالقات االلكترونيةالفرص ملجموعة واسعة من    تزايدوسائل التواصل االجتماعي    تيّسر

 فريق   معالتواصل    تضبطالتي    تأثير، من بين أمور أخرى، على القواعد واملبادئاالمر  القضاة. قد يكون لهذا  

 .الخارجية والتأثيرات والتحاملز واحد، والتحيّ 

و   "األصدقاء"  مثل  مفاهيم  تختلف  ما  االستخدام  عادة  عن  االجتماعي  التواصل  في سياق وسائل  "املتابعة" 

املحتوى )مثل كاتب عمود    مقدم . في بعض الحاالت، قد ال تعني أكثر بكثير من العالقة القائمة بين  لها  التقليدي

املشترك.   أو  والقارئ  قد  ولكنصحفي(  أخرى،  حاالت  في  التفاعل    ترتقي،  ا    لتصبح  االلكترونيدرجة 
 
ارتباط

ا أو حتى حميمي  شخصي 
 
  الردّ أو    التنحيأو    اإلفصاح عن هذه العالقةاو  الحذر من جانب القاض ي،    مما يتطلب،  ا

هذه املسائل تتوقف التقليدية خارج اإلنترنت.    التي تنشأ عن العالقاتماثلة لتلك  امل خرى  األ جراءات  من اإل   أو أي

 .بين مستخدميها التواصللطرق التي طورتها لتسهيل على طبيعة منصة التواصل االجتماعي نفسها وا

القضائية األخرى    للعاملين في الوظائف)وكذلك    القضائية  ولألجهزةللقضاة    االرشاديهدف ما يلي إلى تقديم  

املحاكمملو  يكون فاالقتضاء،    عند  وظفي     سلوكهم ل  قد 
 
على    ايضا القضائيةتأثير  الجمهور    النزاهة  وثقة 

على استخدام منصات التواصل االجتماعي    ارشاد القضاة وتدريبهمكيفية  ل  إطار أعّم   كما تحديدالقضاء(،  ب

السلوك   قواعد  مع املعايير الدولية واإلقليمية للسلوك القضائي واألخالقيات ومدونات  يتوافقبما  املختلفة  

 .القائمة

ا،  و  ا  يقتض يأخير  املتعلقة    املسائلمختلف    مقاربةعند    ،في الثقافات والتقاليد القانونية  االختالفمراعاة    أيض 

 .مله  توفيره  ينبغيوالتدريب الذي    االرشادتصميم  عند  و باستخدام وسائل التواصل االجتماعي من قبل القضاة  

 

. فيها  يعملون ، في املجتمعات التي  ومن خالل دورهم القضائيمن املهم أن يشارك القضاة، كمواطنين   .1

املشاركةتتضّم   عصرفي   هذه  متزايد،  ن  نحو  عبر    على  من  أنشطة  القضاة  منع  ينبغي  ال  اإلنترنت، 

تكون    الالئقةاملشاركة   أن  التواصل االجتماعي. ومع ذلك، يجب  ملثل هذ  الفائدةفي وسائل  ه  العامة 

القضائي، مع  املشاركة ولهذا االنخراط  الحفاظ  متوازنة  و   ضرورة  القضاء  في  الجمهور  ثقة  على  على 

 حياد ونزاهة واستقاللية النظام القضائي ككل.على  الحق في محاكمة عادلة و 

اإن   .2 للسلوك  بنغالور  واإلقليمية  مبادئ  الدولية  واالتفاقيات  واملعايير  القواعد  من  وغيرها  لقضائي 

على الحياة الرقمية للقضاة  تنطبق والوطنية القائمة بشأن السلوك القضائي واألخالقيات القضائية 

تحديات وفرص   الباب امام  وسائل التواصل االجتماعي  تفتحو .  الواقعيةبقدر ما تنطبق على حياتهم  

 
ُ
. قد  بذلكأن يكون القضاة على دراية    وينبغيشرك مبادئ بنغالور بطرق مختلفة،  مثيرة لالهتمام وت

هناك     تكون 
 
شأنها  ايضا من  إضافية  التكنولوجيا  حول القضاة    إخطارمتطلبات  هذه   استخدام 

مستخدمة    نةمعيّ ت  تكنولوجيال  ةمخصص  كون هذه املتطلبات اإلضافيةتان    ينبغيال  إال انه  .  ظبتحّف 

 . بالشمولية من حيث قابليتها للتطبيق تتسّم  يجب أن بل، دمحّد في أي وقت 
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لد  ينبغي .3 يكون  القضاةأن  التواصل االجتماعي    ى  كان  بصرفمعرفة عامة بوسائل  إذا   واالنظر عما 

القضايا وفق ما  دلة في  أل  كيفية إنتاجها عنيستخدمون وسائل التواصل االجتماعي أم ال، بما في ذلك 

ا فهم    ينبغي.  ره القضاةقد يقرّ  تكنولوجيا االتصال عبر اإلنترنت الحالية  لأن يكون لدى القضاة أيض 

 ، بما في ذلك التكنولوجيا التي تعمل بالذكاء االصطناعي.وادواتها

    ينبغي .4
 
 خاصا

 
الشخص ي لوسائل التواصل االجتماعي    استخدامهممزايا    حول أن يتلقى القضاة تدريبا

من قبل أفراد أسرهم وأصدقائهم املقربين   استخدام هذه الوسائل  حول ، وكذلك  ومخاطره وصعوباته

 .املحاكموموظفي 

 ملنصبهم القضائي   املالزمة  والهيبة  واملالئمةوالنزاهة    املكانة االخالقية  االفرادالقضاة    ينبغي أن يراعي .5

 . االجتماعي التواصلاستخدام وسائل حين 

على    ينبغي .6 القضاة  يكون  منأن  التعبير    بّينة  العملية ألشكال  وأن  والتجّمع  الجوانب  اإلنترنت،  عبر 

أو التضخيم   دعايةال  من ناحية  ،أوسع  انتشار  إمكانيةهذه الجوانب    تشمل االعتبار.    بعين  يأخذوها

 عن  للتصريحات  اطول   واستمرارية،  اكبر لشبكات  
 
ألفعال    ملحوظةتداعيات  احتمال حصول  ، فضال

ا )مثل "اإلعجاب"( أو بسيطة وعرضية   اخرون.  ينشرهاالتي  نقل املعلوماتنسبي 

بغية تبديد واملجتمع املدني    ممتنهي القانون التماس املساعدة من    مدعوة إلى  إن السلطات القضائية .7

ذات بأن الهيئات    وينبغي أن يدرك القضاةالعدالة.    إلىالوصول  مفاهيم  املحاكم و الغموض الذي يلف  

وسائل التواصل   توفرهاالقضائية ككل قد تنظر في الفرص التي    السلطاتأو    في املحاكم  الصالحية

 هذا الصدد. في وتعمل على أساسها اإلنترنت  ومجتمعاتاالجتماعي 

إلى قدرة القضاة على تثقيف الجمهور  والشروح عليها  تشير مبادئ بنغالور للسلوك القضائي    حيثما .8

القانون  أن يمكن،  ةالعام  الحواراتفي    املشاركة أو    وممتنهي  وسائل    ذلك  اعتبار  استخدام  يشمل 

 األخرى.  التواصل االجتماعي باإلضافة إلى أشكال التواصل

أن   .9 لوسائل  بالقضاة    يضمنينبغي  استخدامهم  مستوى  على    التواصلأن  ا  سلب  يؤثر  ال  االجتماعي 

 قدرتهم على أداء الواجبات القضائية بكفاءة واجتهاد. 

ليمكن أن   .10
ّ
من    االجتماعي  التواصللوسائل    االستخدام الفردي(،  مقابلاالستخدام املؤسس ي )  يشك

اإلدارة )ب(    العدالة؛مثل )أ( الوصول إلى    ائلمس، أداة قّيمة لتعزيز  ناسبةمفي ظروف    ،قبل املحاكم

)هـ( ثقة   الشفافية؛)د(    املساءلة؛)ج(    بّت الدعاوى؛  الكفاءة القضائية واإلسراع فيوالسيما  ،  القضائية

 واحترامها. املحاكم دور  القضاء وفهمكما في الجمهور في املحاكم 

بوابات    ينبغي .11 إنشاء  على  تعمل  التي  املحاكم  مخاطر    الكترونية على  االعتبار  في  تأخذ  أن  للتقاض ي 

الشخصية على وسائل التواصل االجتماعي للوصول إلى هذه    حساباتهمباستخدام    هالروادالسماح  

 . منصات وسائل التواصل االجتماعي  علىبعة ممارسات تجميع البيانات املتّ  في ضوءالبوابات، 
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والكشف عن وضعهم    يمكن  .12 الحقيقية  أسمائهم  استخدام  التواصل   الوظيفيللقضاة  على وسائل 

 االجتماعي، شريطة أال يتعارض ذلك مع املعايير األخالقية والقواعد املعمول بها.

ألسماء    القضاة  استخدام   بمسألة  وجهات نظر متباينة  تّم تبادل،  الراهنةاملبادئ التوجيهية    اثناء وضع .13

يتّم م ولم  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  االتوصّ   ستعارة  في  توافق  إلى  املسألة. ل  هذه  بشأن  آلراء 

التوجيهية  فإن  ،  وعليه توص ي    الراهنة املبادئ  املستعارةبال  األسماء  تمنعه  استخدام  ذلك   .وال  ومع 

القضاة  ينبغي  نهاالقول  يمكن   االجتماعي،  ،  على  التواصل  وسائل  على  سلوكهم  لجميع في  االمتثال 

بمهنتهم.   املتعلقة  األخالقية  االطالقو املعايير  على  ينبغي  املستعارة    ال  األسماء    بأي   للقياماستخدام 

 على وسائل التواصل االجتماعي.    اخالقيسلوك غير  
 
ال  ستعار  املسم  اال استخدام    فإنإلى ذلك،    فضال

 
ّ
 صبح معلوميالقضائي لن  املركزاالسم الحقيقي أو بأن ضمانة  ر اّي يوف

 
 .ا

أن يدركوا أنه  و منصات التواصل االجتماعي  وجود مروحة من    بعين االعتبار  أن يأخذواينبغي للقضاة   .14

املهنية. إن فهم كيفية عمل  عن الهوية  الخاصة    الهويةفصل    من املفيدبعض املنصات، قد يكون    في

تكون   قد  التي  املعلومات  ونوع  املختلفة  االجتماعي  التواصل  على    ملشاركتها  مالئمةأو    الزمةمنصات 

لمختلف منصات التواصل االجتماعي 
ّ
ا لتدريب القضاة تشك  مناسب 

 
 . مجاال

 

 وحيادية القضاء واالنصاف  املحاكم    بمنزلةاملتعلقة    القائمةاملبادئ  إن   .15
 
االتصاالت  على    تسري ايضا

 التواصل االجتماعي. وسائلعبر 

التعبير عن  تجنّ ينبغي للقضاة   .16 ض  عبر اإلنترنت يمكن أن تقوّ   تبادل معلومات شخصيةأو    آرائهمب 

القضاء   في    وأحياده    وأ   مالئمته  وأنزاهته    وأاستقاللية  الجمهور  ثقة  أو  عادلة  محاكمة  في  الحق 

النظر عما إذا كانوا يكشفون عن أسمائهم الحقيقية    بصرفعلى القضاة  عينه  ينطبق املبدأ  و القضاء.  

 .الالتواصل االجتماعي أم  وسائلالقضائي على منصات  مركزهمأو 

أو    مناقشاتعدم االنخراط في  ينبغي للقضاة   .17 التواصل االجتماعي  مع   املراسلة،خدمات  عبر مواقع 

   املعروضة امامهمالقضايا    بشأن  الجمهور األطراف أو ممثليهم أو  
ُ
  امامهم عرض  أو التي من املحتمل أن ت

 . للبّت فيها

بشأن كل ما يتعلق    وحذيرين  مهنيينوأن يكونوا    األسلوباللغة و في    متحفظينالقضاة    يبقىأن    ينبغي .18

  مادة كل    بتأثير قد يكون من املفيد النظر  و على جميع منصات وسائل التواصل االجتماعي.    بالتفاعالت

والصور   اهامحتو   موادمن   الحالة  وتحديثات  املنشورات  على  والتعليقات  املنشورات    )مثل 

 ظ وينطبق التحّف عنه للجمهور العام.    االفصاح  القضائية إذا تّم   الهيبةوما إلى ذلك( على    الفوتوغرافية

 على محتوى وسائل التواصل االجتماعي الذي يقوم اآلخرون بتحميله.  التعليقعند عينه 
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للقضاة   .19 اآلخرين  ينبغي  يعاملوا  وتقديرأن  االجتماعي باحترام  التواصل  وسائل  يستخدموا  وأال   ،

 على أي أساس محظور.  بالتمييز  ّم تتس تعليقاتبداء إل ، أو الغير  بهواجسلالستخفاف 

اإلنترنت واكتشاف    الفرقاء على شبكةل البحث عن  من املسلم به أن وسائل التواصل االجتماعي تسهّ  .20

ا من األدلة املعروضة    اشياء . مع مراعاة قواعد األدلة املحكمة او الهيئة القضائيةامام  ليست جزء 

على    قضية ما جوانب  عن    عن البحثاالمتناع  ينبغي للقضاة  قضائية،  ال   الوالياتمختلف    التي تحكم

يمكن أن يؤثر على قرارات القضاة بشأن    ألن ذلكوالشهود،    الفرقاء  عن  اإلنترنت، بما في ذلكشبكة  

 تأثير(. ال امثل هذ لهمفاده ان ر يؤدي إلى تصوّ قد )أو  ما قضية

للقضاة   .21 رقمي  ينبغي  محتوى  أي  كان  إذا  فيما  القضاءسبق  النظر  في    الناسبثقة    يضّر قد    توليهم 

القضائية   واليتهماتباع القواعد املعمول بها في  ينبغي للقضاة  و حيادهم أو في نزاهة القضاء بشكل عام.  

وإزالته.    املتعلقة املحتوى  مثل هذا  قائمةبالكشف عن  يكن هناك قواعد  لم  للقضاة  ف،  وإذا  ينبغي 

إزالته وكيفية   الصوابإذا كان من    عما  املشورةن الضروري أخذ  قد يكون مو التفكير في إزالة املحتوى.  

 القيام بذلك. 

إذا تعرض القاض ي لإلهانة أو اإلساءة عبر اإلنترنت، فيجب عليه/عليها طلب املشورة من كبار الزمالء  .22

 عليه االمتناع عن الردّ   ينبغيفي السلطة القضائية ولكن    القائمةاآلليات األخرى  عبر  القضائيين أو  

مباشر  .  بشكل 
ُ
للقضاة    السلطات  شجعوت إرشادات  تقديم  على  مع    بشأنالقضائية  التعامل  كيفية 

 أو اإلساءة عبر اإلنترنت.  التحرش افعال

. قد يكون  ذات االهمية  املواضيعللقاض ي استخدام منصات وسائل التواصل االجتماعي ملتابعة    يمكن .23

.  بالقضاةب إنشاء "غرف صدى" خاصة  املواضيع واملعلقين لتجنّ من املفيد اتباع مجموعة متنوعة من  

 لينبغي    بيد انه
 
أو حمالت أو معلقين   دفاع  من متابعة أو اإلعجاب بمجموعات  لقاض ي ان يكون حذرا

القضاء بشكل   نزاهةفي حيادية القاض ي أو    الناسيؤدي االرتباط بهم إلى اإلضرار بثقة    قد  محددين

 عام. 

سواء بشكل    ،حساباتهم على وسائل التواصل االجتماعي  ص على عدم استخدامالحر ينبغي للقضاة   .24

 املصلحة املالية او التجارية الخاصة بهم او العائدة للغير.  مباشر ام غير مباشر، لتعزيز

 

"  ينبغي .25 مثل  مفاهيم  أن  القضاة  يدرك  و"الأن  إلى ذلك،  املصداقة"  في سياق  تابعة" وما  تختلف  قد 

 أو    حميميةوقد تكون أقل    ،وسائل التواصل االجتماعي عن االستخدام التقليدي
 
. ومع ذلك، التزاما

ا أو حميمية بشكل   طريقة أخرى،أّي  عبر اإلنترنت أو  سواء  عندما تصبح درجة التفاعل،  
 
أكثر ارتباط

حاالت  مبادئ بنغالور للسلوك القضائي، مما يستلزم، في    التزامأن يستمروا في  ينبغي للقضاة  شخص ي،  

عن هذه العالقة أو التنحي أو الرّد أو أي من اإلجراءات األخرى املماثلة توخي الحذر أو اإلفصاح  ،  معينة

 . ية خارج اإلنترنتتنشأ عن العالقات التقليدقد  لتلك التي 
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االجتماعي   التواصلوسائل    علىالسابقة والحالية  هم  حساباتبشكل دوري، متابعة  و   ،لقضاةل  ينبغي .26

 .كلما لزم االمرراجعة املحتوى والعالقات من اجل م تدابير  اتخاذ لهموينبغي 

وما إلى    وتطبيقها باستمرار إلزالة و/أو حظر املتابعين/األصدقاء/  ادبيات مالئمةتطوير  ينبغي للقضاة   .27

مظاهر التحامل او من    مفهوممظهر    إيجادإلى    التقاعس عن القيام بذلك، خاصة عندما يؤدي  ذلك

 التحيز. 

عبر   وروابطعند إنشاء صداقات  كل الحرص والعناية  القضاة    يتوخىأن    إنه ملن الحكمة والحيطة .28

 بول طلبات الصداقة عبر اإلنترنت. اإلنترنت و/أو ق

من    طلب املشورةعلى  ُيشجع القضاة  املحتوى،  بأو  عبر االنترنت    سواء بالروابط  شّك عند وجود اي   .29

االجهزة قبل  املعتمدين من  خبراء وسائل التواصل االجتماعي و/أو مستشاري األخالقيات القضائية  

 . القضائية

كما  أو ممثليهم القانونيين،    الفرقاء  من أو إلى  هاأو إرسال  صداقةالب قبول طلبات  لقضاة تجنّ ل  ينبغي .30

على   االمر عينهوسائل التواصل االجتماعي. وينطبق  أخرى معهم على  تفاعالت    االنخراط في أّي ب  تجنّ 

 عنيين باألمر.املخرين اآل شخاص األالشهود أو 

، وأصدقائهم املقربين، وموظفي املحكمة، وما إلى  افراد اسرهم إعالمتدريب القضاة على كيفية  ينبغي .31

استخدام وسائل التواصل   أنوكيف    التي تقع على عاتق القاض ي،بشأن االلتزامات األخالقية    ،ذلك

 االمتثال لتلك االلتزامات.  ضيمكن أن يقوّ االجتماعي 

 

القضاة   .32 سياسات    باالطالعُينصح  يستخدمونهامنصات  على  التي  االجتماعي  التواصل  وعلى    وسائل 

 ومراجعتها    املعتمدة لديهاوإعدادات األمان والخصوصية    انظمتها
 
الحذر، بهدف ضمان  توخي  ، و دوريا

 .النزاهة الشخصية واملهنية واملؤسسية والحفاظ عليها

أي تعليق أو االنخراط في أي سلوك   إبداء القضاةعدم    حسنمن املستبغض النظر عن اإلعدادات،   .33

ا أو غير الئق إذا أصبح   معلومعلى وسائل التواصل االجتماعي قد يكون محرج 
 
 لجمهور.ل ا

ب  ينبغي .34 القضاة على دراية  يكون  الشخصية على وسائل    الناتجة عن خاطر  املأن  املعلومات  مشاركة 

االجتماعي مال   التواصل  األخص،  و .  متهاءومدى  بمخاطر   ينبغيعلى  دراية  على  القضاة  يكون    أن 

أي معلومات مماثلة بشكل مباشر أو  عن  عن مواقعهم أو    الكشف عن    الناتجةالخصوصية واألمن  

أن يدرك   ينبغيي. باإلضافة إلى ذلك،  من خالل املنشورات على وسائل التواصل االجتماع  ،غير مباشر

أنه حتى   يكونوا  لو  القضاة  تنشأ مخاطر    مستخدمين نشطين لوسائل التواصللم  االجتماعي، فقد 

واألمن     الخصوصية 
 
أسرهم جراء  من  ايضا أفراد  قبل  من  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام 

 وأصدقائهم املقربين وموظفي املحكمة، إلخ. 
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على وسائل التواصل االجتماعي قد ال تستند    إليهم  التي ُينظر بهاطريقة  ال أن    واأن يدرك  للقضاةينبغي   .35

ا إلى املعلومات التي   تستندهي  بل  ،  التواصل االجتماعي فحسبلوسائل    الفعليإلى استخدامهم   أيض 

 . بطلب منهم يتّم وإن كان التواصل لم تلقوها، حتى  ن م  ن يتلقونها وم  

ان يبقوا    لهمينبغي    يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي أم ال،القضاة    ا إذا كانالنظر عم  بصرف .36

يمكن نشرها بسرعة    مله  التقاط صور أو تسجيالت  قد يتّم ف  ،سلوكهم في األماكن العامة  في  يقظين

 على منصات وسائل التواصل االجتماعي. 

وتيسير تدريب القضاة على استخدام وسائل  يجب على املحاكم والهيئات القضائية إعطاء األولوية   .37

 التواصل االجتماعي لتمكينهم من إدارة الحسابات التي يستخدمونها بفعالية. 

 

 : ما يلي مثل باملوضوع والقضايا ذات صلة املسائلتوفير تدريب للقضاة ملعالجة  ،بصورة دورية ينبغي .38

I.  ؛ لالستخدامما هي منصات التواصل االجتماعي املتاحة 

II. هذه املنصات؛  كيف تعمل 

III. ؛ ما هي فوائد املشاركة في هذه املنصات 

IV.  ما هي املخاطر/العواقب املحتملة لهذه املشاركة؛ 

V.   ينبغي املشاركةكيف  على   اللتزامهم  ومراعاةمنهم  أل حماية  ظ  بتحّف   للقضاة  بالحفاظ 

 وثقة الجمهور؛  منصبهم وهيبةاستقاللية القضاء 

VI.   أن  كيف األسرة    يكون ينبغي  ألداءأفراد  كاف  اطالع  في ضمان    على   غير   القضاة  أندورهم 

 بالتزاماتهم كقضاة؛  ويتقّيدون بنجاحأمنية  معرضين ملخاطر

VII.   تأثير   املحاكم  موظفي من قبل  وسائل التواصل االجتماعي  ستخدام  ال   يكون كيف يمكن أن

ا على ثقة الجمهور في القضاء، و   ؛ و والحياد واالستقاللية القضائيةنزاهة على الأيض 

VIII.   ا من األدلة املعروضة   اشياءالبحث عن األطراف واكتشاف    يقتض ي تجنبملاذا ليست جزء 

 .الهيئة القضائيةعلى املحكمة أو 

   ينبغي .39
 
توفير التدريب للقضاة بمستوى معين من    ينبغي  كذلك.  توفير التدريب للقضاة املعينين حديثا

ا إتاحته ينبغيا كمالدوام وبشكل مستمر،   ذلك.  أمكن ، إنإلكتروني 

 للحاجةية جارية لالستفسار واملشورة  ينبغي أن تكون هناك موارد سرّ  .40
 
لسلطة القضائية ل  وينبغي.  وفقا

لسلطة القضائية  ل  ويمكن.  بعد حجب االسماء  والتوجيه   املشورة  ملثل هذهات  مصنفنشر    امر  النظر في 

تنظر   إعداد  أن  في  ا  التواصل أيض  وسائل  استخدام  موضوع  حول  للقضاة  أخرى  عملية  إرشادات 

 . االجتماعي
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