اللجنة األوروبية من أجل نجاعة العدالة
)(CEPEJ

القائمة المرجعية
من أجل النهوض بجودة العدالة والمحاكم

المعتمدة من قبل اللجنة األوروبية من أجل نجاعة العدالة خالل اجتماعها العام الحادي عشر
(ستراسبورغ ،في  3-2يوليو/تموز )2002

صممت هذه الشبكة لفائدة صناع القرار يف القطاع العام وممارسي القانون املسؤولني عن إدارة العدالة من أجل حتسني
التشريعات والسياسات واملمارسات اليت تروم تعزيز جودة األنظمة القضائية على مستوى النظام الوطين واحملاكم
والقضاة.
وهذه الشبكة هي عبارة عن "استبيان تأملي" يستخدم مبثابة أداة موجهة لالستخدام الداخلي للمستهدفني.
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تمهيد
من السهل احلديث عن مزايا ومساوئ العدالة .فاملواطنون واملهنيون يستنبطون آراءهم يف هذا املوضوع من جتارهبم الشخصية أو
يستندون إىل ردود الفعل اليت تثيها االختالالت القضائية .ولعل البطء ،والكلفة ،وبعد املسافة ،والتعقيد من بني اختالالت
العدالة األكثر ورودا ،وإن كان يعرتف هلا أحيانا باالستقاللية والكفاءة .لكن التعريف مبفهوم جودة العدالة ليس باألمر اهلني،
وقليلون هم األشخاص الذين قد جيازفون باخلوض فيه .وقد يعزى ذلك إىل أن مفهوم "جودة العدالة" هو خالصة مركبة لعدة
عوامل ذات الصلة مبخططات خمتلفة ال ميكن ضبطها مجيعا باستخدام نفس األدوات.
وليس من مهمة اللجنة األوروبية من أجل جناعة العدالة تطوير أو حتديد نظرية جلودة العدالة ،وإن كانت هذه اللجنة هتدف إىل
النهوض باجلودة داخل األنظمة القضائية ،وتزويد صانعي القرار السياسي واملمارسني القضائيني بأدوات عملية وملموسة من أجل
حتسني جودة نظامهم ،مع مراعاة خصوصياهتم.
ومن مث ،تلتزم اللجنة األوروبية من أجل جناعة العدالة مبراعاة خصوصية العدالة ،اليت ال ميكن اختزال وظيفتها يف جمرد تقدمي
خدمات :باعتبارها خدمة عمومية حمددة وفريدة من نوعها ،ألن القضاء أكثر من ذلك حيث أنه ينسج الرباط االجتماعي.
هلذا السب  ،اختارت اللجنة األوروبية من أجل جناعة العدالة تسليط الضوء على تنوع املكونات اليت تشكل جودة العدالة بطريقة
عملية ،وذلك من خالل مراعاة خمتلف املعنيني بالعدالة  -األطراف والشهود والضحايا واملواطنني أو املهنيني القانونيني الذين قد ال
تكون هلم نفس التوقعات من حيث اجلودة.
وقد مت إعداد هذه القائمة من قبل جمموعة العمل حول جودة العدالة التابعة للجنة األوروبية من أجل جناعة العدالة (CEPEJ-
 1)GT-QUALواعتمدها اللجنة األوروبية من أجل جناعة العدالة يف اجتماعها العام احلادي عشر املنعقد بتاريخ  2و3
يوليو/متوز .2002
***
وميكن اعتبار هذه الوثيقة مبثابة "استبيان تأملي" يساعد صناع القرار السياس ،ومدراء ورؤساء احملاكم والقضاة وغيهم من ممارسي
القانون على االضطالع مبسؤولياهتم ،على مستواهم اخلاص ،من أجل حتسني جودة اخلدمات اليت يقدمها نظام العدالة .أما
اهلدف الرئيسي هلذه األداة فيتلخص يف مساعدة األنظمة القضائية على مجع املعلومات املناسبة وحتليل اجلوان ذات الصلة
باجلودة.
وتتميز هذه الوثيقة عن مناذج أخرى عامة للجودة (من قبيل "املؤسسة األوروبية اخلاصة بتدبي اجلودة") أو مناذج أخرى مت تطويرها
على املستوى الوطين (من قبيل "منوذج اجلودة" التابع حملكمة االستاناف بروفانييمي يف فنلندا أو "منوذج  "RechtspraaQيف
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جمموعة العمل مؤلفة من دميار ليف " ( " Daimar LIIVإستونيا) ،فرانسوا بييشي " ( " François PAYCHÈREسويسرا) ،آندري بوتوتشكي " André

( " POTOCKIفرنسا) ،يهانس ريدل " ( " Johannes RIEDELأملانيا) ،جون ستيسي " ( " John STACEYاململكة املتحدة) ،كاري تورتيانني " Kari
( " TURTIAINENفلندا) ،إلسكو فان أميلسفورت " ( " Elske Van AMELSFORTهولندا) ،ميخائيل فينوغرادوف " Mikhail
( " VINOGRADOVروسيا)؛ مبشاركة جوليان لويليي " ( " Julien LHUILLIERفرنسا) كخبي علمي وجان جاك كوسرت " Jean-Jacques
( " KUSTERمن االحتاد األورويب لألعوان القضائيني "  " Rechtspflegerوكتاب الضبط) وكالوس ديكر "( " Klaus DECKERالبنك الدويل) بصفتهم
مالحظني.
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هولندا) حيث أهنا تنظر إىل جودة التنظيم القضائي اعتبارا من ثالثة مستويات :املستوى الوطين ،ومستوى احملكمة ومستوى
القاضي املنفرد .ومن مث ،ميكن صياغة قائمة من األسالة بالنسبة لكل مستوى من هذه املستويات الثالثة .وال تُعترب هذه األسالة
مشولية وبالتايل ميكن استكماهلا الحقا .وتتلخص الفكرة العامة هلذه الورقة يف تقدمي املساعدة إىل صناع القرار يف القطاع العمومي
واملمارسني القضائيني الذين يسعون إىل حتسني جودة احملاكم أو النظام القضائي برمته.
ونثي انتباه القارئ إىل أن النماذج املقدمة يف هذه الوثيقة ليست الوحيدة وال أفضل مناذج اجلودة املتاحة .فثمة ،فضال عن ذلك
مناذج بديلة .أما اهلدف األساسي من هذه النماذج املعروضة ،فيتمثل يف جذب انتباه القارئ إىل الرهانات اليت يفرضها النقاش
حول جودة العدالة أو كيفية حتديد مستوى اجلودة يف احملاكم.
***
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مقدمة
جودة النظام القضائي والمحاكم
مت تطوير منوذج اجلودة املعروض يف هذه القائمة املرجعية انطالقا من مخسة جماالت للتقييم ،ترتبط أربعة منها "بالعرض" (البنية
التحتية القضائية ،ووزارة العدل ،وجملس القضاء) واخلامس "بالطل " (مستخدمي احملاكم).
من حيث العرض
أُدرج موضوع "السياسة واالسرتاتيجية" يف صل النموذج .فهو خيص مجيع األنشطة اليت يتم إجنازها على الصعيد الوطين أو
اإلقليمي أو يف احملاكم بشأن تطوير املهام والربامج على املديني املتوسط والطويل ،والتوجه العام للتنمية املستقبلية للنظام القضائي
برمته أو لكل حمكمة على حدا ،عالوة على اخليارات السياسية املعتمدة مثال من أجل تعزيز التعاون مع الفاعلني القضائيني
اآلخرين (مثال النيابة العامة أو احملامني) .فضال عن ذلك ،يشمل هذا املوضوع إعداد أو تعديل القانون اخلاص حبماية استقاللية
واختصاصات احملاكم.
ويعتمد حسن سي النظام القضائي بشكل كبي على جودة القضاة واملدعني العامني واألعوان ،وتشكل املوارد البشرية ووضع
القضاة جماال إضافيا يف منوذج اجلودة .لذلك ،من الضروري أن ينتبه صناع القرار السياسي ومدراء احملاكم بشكل كاف إىل تطوير
سياسات للموارد البشرية (التوظيف ،وتكوين القضاة واملدعني العامني واألعوان ومسارهم املهين) .وحيث أن احملاكم تشكل
تنظيمات تلع فيها املعلومات دورا رئيسيا ،فمن الضروري تطوير سياسات لتشجيع تبادل املعارف واملعلومات بني القضاة
واملدعني العامني واألعوان.
ومن جهة أخرى ،تشكل املوارد البشرية ميزة هامة بالنسبة لألنظمة القضائية ،على الرغم من أهنا ليست العامل الوحيد الذي حيدد
اجلودة .وبالفعل ،حيتاج السي السليم لعمل احملاكم إىل موارد مالية كافية ،وكذلك أدوات مناسبة حىت يتسىن للقضاة واملدعني
العامني واألعوان تدبي القضايا واختاذ القرارات يف آجال قصية وبشكل فعال وناجع .وهلذا السب  ،فإن العديد من الدول
األوروبية تشجع على استخدام تكنولوجيا املعلومات احلديثة داخل احملاكم (نظام آيل لتدبي احملاكم ،امللفات اإللكرتونية ،أنظمة
لتبادل البيانات اإللكرتونية ،االجتماع عن طريق الفيديو ،إخل) .وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي إيالء اهتمام خاص باملسائل ذات
الصلة باقتناء السلع ،وبأمن املباين واملعلومات (تسجيل امللفات يف قواعد البيانات أو ختزينها يف أماكن معينة من املبىن) .وقد
أدرجت مجيع هذه األسالة يف منوذج اجلودة يف اخلانة "إمكانيات العدالة".
وخيص اجملال الرابع من منوذج اجلودة "املسار املهين" .وهذا يشمل مجيع األنشطة بدءا بتحضي القضايا ووصوال إىل اختذا القرار من
قبل القاضي وتنفيذه .وميكن أن تتأثر اجلودة من خالل اختاذ تدابي خاصة على املستوى الوطين أو اإلقليمي أو احمللي (احملكمة)،
على سبيل املثال عن طريق اعتماد سياسة موضوعية من أجل توزيع القضايا بني احملاكم و/أو القضاة ،وحتسني جناعة جلسات
االستماع أو تدبي القضايا أو تبين سياسات ترمي إىل تعزيز األمن القانوين أو إىل إشراك املواطنني يف عملية صنع القرار يف جمال
العدالة.
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من حيث الطلب
تسلط مجيع مناذج اجلودة العامة ،من قبيل املؤسسة األوروبية لتدبي اجلودة ( ،)EFQMولوحة التحكم املتوازنة ( Balanced

 ،)Scorecardو" "Six Sigmaوغيها ،الضوء على أمهية التوفر على سياسة موجهة للزبناء ،مع االختالف املوجود ،بطبيعة
احلال ،بني املؤسسات العامة والشركات اخلاصة من حيث بعض اجلوان  .لكن اللجنة األوروبية من أجل جناعة العدالة تفضل
استعمال مصطلح املستخدمني بدال من الزبناء يف سياق اخلدمات العامة .ويرتبط مستوى عال من اجلودة برضا املستخدمني
وسياسة تدبي تأخذ احتياجات وانتظارات املستخدمني بعني االعتبار بشكل كاف .وجتدر اإلشارة إىل أن جزءا من أنشطة احملاكم
خيص "املستخدمني غي الطوعيني" (يف اجملال اجلنائي) ،الذين جي التعامل معهم مع إيالء االعتبار الواج حلقوقهم وحرياهتم.
ومن جهة أخرى يعترب الولوج الكايف إىل العدالة هاما من أجل احلفاظ على جودة النظام القضائي برمته أو حتسينها .ومن مث،
وج اختاذ تدابي على الصعيد الوطين (أو اإلقليمي) من أجل اعتماد نظام املساعدة القانونية ،وتوفي أسالي بديلة لألطراف من
أجل تسوية املنازعات ،وكذلك إلعطاء املواطنني واملستخدمني معلومات عملية بشأن سي العمل يف احملاكم أو إيالء اهتمام خاص
باألشخاص يف وضعية اهلشاشة ،إخل .ومع ذلك ،ال ميكن االكتفاء بولوج كاف إىل العدالة ،بل جي التوفر كذلك على مستوى
مقبول من ثقة املواطنني يف نظام العدالة من جهة ،ومن الشرعية من جهة أخرى .وهذا هو أحد األسباب اليت دفعت إىل إدراج
ثقة اجلمهور والشرعية يف النموذج املعروض .وبشكل عام ،فإن املستوى العايل من ثقة اجلمهور يف النظام القضائي هو ما يعكس
املستوى العايل من اجلودة يف النظام القضائي.
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المخطط العام للمحاور الرئيسية لسير عمل العدالة وتقييمه
ثانيا.
المسار "المهني" والعمليات
ما هي املسارات "املهنية" والعمليات اليت
تساعد على تنفيذ املساطر القضائية يف
احرتام تام للقانون؟

كيف يلج املواطنون إىل العدالة
(الولوج إىل املعلومات ،واملساعدة
القانونية)...؟

ثالثا.

الولوج إلى العدالة ،والتواصل
مع المتقاضين والعموم

أوال.
االستراتيجية والسياسة

إمكانيات العدالة

ما هي املوارد اليت جي علينا تسخيها
(املالية ،واللوجستية ،واملعلوماتية )...من

ما هي سياسة املوارد البشرية اليت ينبغي لنا اعتمادها
(من حيث التوظيف والتكوين ،ورصد املسار
املهين )...من أجل التوفر على موظفني وقضاة
ومدعني عامني متحمسني ومؤهلني بغية خدمة
املصاحل الفضلى للمواطنني؟

خامسا.

رابعا.

أجل ضمان توفي ظروف العمل الالزمة
للموظفني والقضاة واملدعني العامني إلجناز
عملهم)؟

الموارد البشرية ووضع القضاة
والمدعين العامين واألعوان
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كيف يمكن استخدام القائمة المرجعية؟
وضعت هذه القائمة املرجعية لفائدة صناع القرار السياسي (على املستوى الوطين واإلقليمي واحملاكم) ،ومدراء احملاكم ،والقضاة
وغيهم من املوظفني (األعوان) املكلفني بتعزيز وحتسني جودة النظام القضائي واحملاكم .فهي موجهة إىل وزارات العدل ،وجمالس
العدالة واحملاكم العليا ،وحماكم االستاناف ،واحملاكم االبتدائية ،واحملاكم املتخصصة وغيها .ومت تطوير هذه القائمة املرجعية حول
اجملاالت اخلمسة املشار إليها أعاله .كما مت حتديد جمموعات فرعية ووضع قائمة من األسالة لكل جمال؛ أسالة صيغت بطريقة
متكن بسرعة وبسهولة من تأكيد وجود أو غياب سياسات أو مؤشرات للجودة أو أي مسألة أخرى مرتبطة جبودة احملاكم أو النظام
القضائي.
ومن ناحية أخرى ،ميكن ملستخدمي القائمة املرجعية التأكد – من خالل وضع عالمات يف اخلانات املناسبة – من تغطية بعض
امليادين بالفعل أم ال .إذا مل يكن الوضع كذلك ،فالقائمة املرجعية ميكن أن تساعد يف تطوير سياسات جديدة أو تعديل
السياسات القائمة ومعاجلة القضايا املتعلقة بأنشطة احملاكم والقضاة واملدعني العامني واألعوان .بعد كل سؤال ،مثة أعمدة مقرتحة
كالتايل :الدولة ( ،)Eاحملكمة ( )Tوالقاضي ( .)Jوحىت يتسىن تطبيق القائمة املرجعية على الدول اليت حتيل االختصاص القضائي
على جهات احتادية ،مثت إضافة عمود خاص هلذه اهلياات من خالل العمود ( )Rاإلقليم (مثال ،األقاليم السويسرية أو
املقاطعات األملانية) .فضال عن ذلك ،من املمكن أال تنطبق مجيع أسالة القائمة املرجعية على الوضع يف بلدكم .لذلك ،ميكن
وضع عالمة يف عمود "."na

نموذج
المحاور الرئيسية لعمل العدالة
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أوال .1.االستراتيجية والسياسة

 .1.1التنظيم والسياسات القضائية
.1

هل هناك سلطة عمومية (وزارة العدل وجملس أعلى للعدالة) مسؤولة عن إعداد السياسات العامة والوثائق
االسرتاتيجية اخلاصة بالتنظيم القضائي؟

.2

هل هناك قانون خاص باحملاكم أو بتنظيم احملاكم؟

.3

هل توجد أي ضمانات على املستوى الدستوري (أو على أعلى مستوى من تراتبية املعايي) تروم محاية
استقاللية السلطة القضائية عن السلطتني التنفيذية والتشريعية؟

X
X
X

التقييم
يتوفر هيكل القائمة املرجعية على جمموعة فرعية خمصصة للتقييم ،ويعزى ذلك إىل أن تقييم السياسات والنشاط واإلنتاج يشكل
جزءا ال يتجزأ من سياسة اجلودة .وميكن استعمال املعلومات املستخلصة من الدراسات التقييمية كمصدر من أجل إدخال
حتسينات وتغييات لتحقيق جودة أفضل يف النظام القضائي واحملاكم.
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ثانيا.

أوال.

المسار "المهني"

االستراتيجية والسياسة

والعمليات

ثالثا.

الولوج إلى العدالة،

التواصل مع المتقاضين
والعموم

التنظيم
.1.1
والسياسات القضائية

.3.2

 .1.2التشريعات

.2.2

 .2.1املهمة،

.3.1.3

 .2.2اإلجراءات

.3.2

داخل احملاكم

.2.1.3

 .1.3الولوج إىل
املعلومات

.1.1.3
.1.2

رابعا.

الموارد البشرية ووضع
القضاة والمدعين

خامسا.

إمكانيات العدالة

العامين واألعوان

 .1.2سياسة
املوارد البشرية

.2.2

 .1.2اجلوان
املالية

.3.2
.2.1.3

القانونية وإىل
احملاكم
االسرتاتيجية
واألهداف

 .2.3الولوجية
من حيث

.1.2

 .2.2وضع

.1.1.3

وصالحيات
القضاة واملدعني

اإلمكانات

 .3.1توزيع القضايا

.3.1.3

 .3.2األمن القانوين

وتفويض مسؤوليات
القضاة للموظفني

المادي

.1.2

 .3.2تكوين

.2.1.3

.1.1.3

وتطوير املهارات

.3.2.3

 .3.2اللوجستية
والسالمة

.3.2
.2.1.3

واالفتراضي

غي القضاة
 .2.1تقييم
االسرتاتيجية

املعلومات

.2.1.3

العامني

المادية

 .3.3الولوج

.2.2

 .2.2نظم

.3.2

.2.2

 .2.2تدبي القضايا

.2.2.3

 .2.3معاملة

 .2.2تدبي
اجللسات

.2.1.3

 .2.3تقديم

 .2.2تدبي اآلجال

.2.1.3

 .2.3الشرعية

 .2.2تنفيذ

.2.1.3

 .2.2شركاء العدالة

.2.1.3

 .2.2تدبي امللفات

.2.1.3

.1.2.3

األطراف

 .2.2تقاسم
املعلومات،

.2.1.3
.3.2.3

وجمموعات
اجلودة والتدابي

 .2.2تقييم
اإلمكانيات
واللوجستية
والسالمة

البديلة
.2.2.3

األحكام

وثقة الجمهور
األحكام القضائية

 .2.3التقييم

 .2.2تقييم
سياسة املوارد

.2.1.3
.2.2.3

البشرية
.2.2
.2.1.3
.2.1.3
.2.1.3

واألرشفة
 .10.2تقييم

.2.1.3

اإلنتاج

.2.2.3
.2.1.3
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أوال .االستراتيجية والسياسة

 .1.1التنظيم والسياسات القضائية
.2

هل هناك سلطة عمومية (وزارة العدل وجملس أعلى للعدالة) مسؤولة عن إعداد السياسات العامة والوثائق
االسرتاتيجية اخلاصة بالتنظيم القضائي؟

.2

هل هناك قانون خاص باحملاكم أو بتنظيم احملاكم؟

.2

هل توجد أي ضمانات على املستوى الدستوري (أو على أعلى مستوى من تراتبية املعايي) تروم محاية
استقاللية السلطة القضائية عن السلطتني التنفيذية والتشريعية؟

.2

هل مثة سياسة بشأن اختصاص احملاكم و/أو فاات معينة من القضاة؟

.2

هل حددت أهداف للمحاكم (من حيث األداء)؟

.2

هل هناك سياسة واسرتاتيجية ذات الصلة باحتياجات وختطيط وموارد احملاكم؟

 .10هل توجد سياسة خاصة هبيكلة واختصاصات احملاكم ،مبا يف ذلك سياسة لتحديد املواقع اجلغرافية للمحاكم؟
 .2.1المهمة ،االستراتيجية واألهداف
 .1هل حددت إدارة احملاكم املهمة  /الرؤية واالسرتاتيجية (جي تضمني السمات األساسية للعدالة واليت
تتمثل يف احلياد ،واالستقاللية ،ووحدة القانون والولوجية)؟
 .2هل تعمل إدارة احملاكم على التعريف على نطاق واسع باملهمة  /والرؤية واالسرتاتيجية لدى املستفيدين
والقضاة واملدعني العامني واألعوان؟
 .3هل ترتجم إدارة احملاكم املهمة  /الرؤية إىل أهداف وأولويات؟ وهل ترتكز على مؤشرات األداء؟
 .2هل تضع إدارة احملاكم مؤشرات النجاح لتحقيق هذه األهداف؟
 .2هل تراعي إدارة احملاكم االنتظارات من حيث االحتياجات والرغبات املربرة اليت تعرب عنها األطراف املعنية
الداخلية واخلارجية عند إعداد أي سياسة قضائية؟
 .2هل حتاف إدارة احملاكم على عالقات وتواصل منتظمني مع األطراف املعنية الداخلية واخلارجية؟
 .2هل تغذي إدارة احملاكم ثقافة تروم حتفيز وإهلام تقدم املنظمة برمتها؟
 .2هل حددت إدارة احملاكم أولويات ينبغي تطوير سياسات قضائية من أجلها؟
 .2هل أعطت إدارة احملاكم وصفا حمددا لعملية صنع القرار اليت ينبغي تنفيذها بالنسبة هلذه األولويات؟
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 .3.1توزيع القضايا وتفويض مسؤوليات القضاة للموظفين غير القضاة
 .1هل يوجد نظام للرصد الدائم حلجم عمل القاضي؟
 .2هل للمحكمة القدرة على إعادة توزيع القضايا أو تفويضها من أجل تعزيز النجاعة؟ هل ميكن
للمحكمة تطوير عالقات مرنة بني القضاة من أجل إعادة توزيع القضايا هذه؟
 .3وقد وضعت إدارة احملكمة سياسة بشأن تفويض مسؤوليات القضاة إىل موظفني من غي القضاة؟
 .2هل حددت إدارة احملكمة وسيلة موضوعية لتوزيع القضايا بني القضاة؟
 .2هل جمموع العاملني باحملكمة على علم هبذه املعلومات؟
 .2هل حددت إدارة احملكمة مهمة كتابة الضبط ودورها ومستوى اجلودة املتوخى هلا؟

 .1.1تقييم االستراتيجية
 .1هل هناك نظام افتحاص خاص بإدارة املخاطر االسرتاتيجية؟
 .2هل يتم تقييم تنفيذ السياسات املتعلقة بالتغييات يف اهليكل التنظيمي للمحاكم بشكل منتظم؟
 .3هل يتم تقييم تنفيذ التعديالت التشريعية بانتظام؟
 .2هل يتم تقييم التعديالت املدخلة على القانون املتعلق باحملاكم و/أو القضاة واملدعني العامني
وتأثيها؟
 .2هل يتم تقييم فعالية وكفاءة اإلجراءات القضائية وبدائل فض املنازعات ( )ADRبشكل منهجي؟
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ثانيا .المسار "المهني" والعمليات

 .1.2التشريعات

 .1هل تستخدم معايي ومبادئ توجيهية ذات الصلة باجلودة عند صياغة القوانني أو تعديل القوانني القائمة؟
 .2هل تقاس اآلثار املرتتبة عن تطبيق قانون جديد أو تعديل قانون ساري به العمل بشأن حجم العمل يف
احملاكم ،وإذا كان األمر كذلك ،هل يؤدي ذلك إىل تغييات من حيث القدرات العملياتية للمحاكم (من
حيث املوظفني)؟
 .3هل يتم تدارس املقرتحات التشريعية اليت تقدمها السلطة التنفيذية إىل املشرع من قبل سلطات مستقلة
واملنظومة القضائية يف إطار املسطرة التشريعية؟
 .2هل تتم مراجعة وتعديل القوانني اإلجرائية (املدنية واجلنائية واإلدارية) بشكل منتظم من أجل رفع جناعة
وفعالية املساطر القضائية؟
 .2هل هناك قانون خاص (جوهري أو خاص باإلجراءات واملساطر) ينظم استخدام بدائل فض املنازعات؟

.2.2

اإلجراءات داخل المحاكم
 .1هل تتخذ تدابي لضمان التوزيع العادل والفعال حلجم العمل بني القضاة (أي :رصد التدفق ،وعدد
القضايا املوكلة لكل قاض ،وسرعة البث ،ومراعاة األنشطة اخلارجية ،إخل)؟
 .2هل يتم اختاذ تدابي لضمان مواءمة اختصاصات القضاة مع القضايا املوكلة إليهم (أي :فرتة
التكوين ،والتخصص ،وجتميع القضايا" ،امللف االختبار" ،إخل)؟
 .3هل تتخذ تدابي لضمان الشفافية يف توزيع امللفات على القضاة (أي :معايي موضوعية حمددة من
قبل وعامة)؟
 .2هل توجد سياسة موضوعة بشأن معاجلة القضايا من قبل قاض واحد أو هياة من القضاة؟

.3.2

األمن القانوني
 .1هل هناك سياسة للنهوض باألمن القانوين؟
 .2هل يتم استخدام أدوات حمددة لتعزيز األمن القانوين ،مثال وضع نظام داخلي لالجتهاد القضائي
وتنظيم االجتماعات من أجل مناقشة السوابق القضائية ذات الصلة؟

1.2

تدبير القضايا
 .1هل يتوفر كل قاض على األدوات الالزمة ملعرفة يف وضع القضايا السارية الوقت احلقيقي داخل
مكتبه؟
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 .2هل ميكن للقاضي تقاسم هذه املعلومات مع املوظفني اإلداريني التابعني له؟
 .3هل يتم تقاسم هذه هي املعلومات داخل احملكمة؟
 .2هل جيوز للقضاة اقرتاح استخدام تدابي بديلة غي ملزمة لتسوية املنازعات يف إطار دعوى قائمة؟
 .2هل املساطر القضائية مفتوحة (مبدئيا) للجمهور؟
 .2هل يتم تنظيم املساطر بطريقة تساعد على تسريع تسوية النزاع؟
 .2هل يتم تنظيم وسي املساطر بشكل يساعد على تقليص التكاليف اليت يتكبدها األطراف
واألشخاص اآلخرون املعنيون باملساطر إىل أدىن حد ممكن؟
 .2هل تتخذ تدابي حبيث يضمن األطراف واحملامون أن القاضي قام بتحضي حمكم للقضية ،وأنه يتوفر
على اخلربة الكافية للبث فيها وأنه فعم موقفهم بشكل جيد؟
 .2هل يتوفر القضاة واملدعون العامون على االختصاص لتحويل بعض املنازعات على وسطاء؟
 .10هل هنالك إجراء معتاد يضمن أن الوساطة ال تؤجل تسوية النزاع بشكل مفرط؟

.2.2

تدبير الجلسات

 .1هل هناك سياسة خاصة بإعداد جلسة االستماع؟
 .2هل يتم تنظيم جلسة االستماع يف األيام اليت تلي تسجيل القضية ،بالتعاون مع حمامي األطراف من أجل
حتديد مدة اإلجراء واآلجال الالزمة للتحضي جللسة االستماع الرئيسية؟
 .3هل هناك نظام يضمن ابتداء جلسات االستماع يف الوقت احملدد؟
 .2هل يتم إشعار األطراف بتعليق اجللسة أو تأجيلها؟
 .2هل يوجد نظام معلومايت يُستخدم لتخطيط فعال للجلسات؟
 .2هل القضاة:
 يتوفرون على القدرات الالزمة لشرح دورهم إىل خمتلف الفاعلني يف املسطرة؟ يتحكمون يف الوقت املخصص لألطراف والشهود ألخذ الكلمة؟ متمكنون بشكل مالئم من صالحية التدخل لضمان أمن سيان اجللسة؟ يراعون انتظارات وتوقعات األطراف والشهود يف املرحلة الشفوية من املسطرة/اإلجراء؟ يتحكمون يف رزنامة املسطرة؟ -حيرتمون الوقت؟
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تدبير اآلجال

 .1هل هناك سياسة لتحديد اآلجال املتوقعة واألمثل؟
 .2هل يتم حتديد قواعد أو معايي ذات الصلة بآجال معقولة للمسطرة؟
 .3هل هناك سياسة لتدبي تدفق القضايا وتفادي التأخي؟
 .2هل يتم اختاذ تدابي لتسريع معاجلة القضايا املتأخرة ولتقليص تراكم القضايا؟
 .2هل يضطلع القاضي بدور فعال يف تدبي وقت املسطرة؟
 .2هل حيق لألطراف التفاوض مع احملكمة بشأن اآلجال2؟
 .2هل هناك أجل حمدد جي على القاضي أن يصدر قراره خالله بعد جلسة االستماع؟

تنفيذ األحكام القضائية

.2.2

 .1هل توجد سياسة خاصة بتنفيذ األحكام القضائية؟
 .2هل هناك نظام لتبليغ القرارات القضائية؟
 .3هل هنالك أجل أقصى ما بني تاريخ صدور احلكم القضائي وتاريخ تبليغ األطراف املعنية؟
 .2هل يتم ،بشكل دوري ،رصد اآلجال ما بني صياغة احلكم النهائي وتنفيذه؟
 .2يف حال تكليف أعضاء مهن حرة خاصة (مفوضني قضائيني ،إخل) بتنفيذ األحكام ،هل خيضعون ملراقبة
السلطات القضائية؟

.2.2

شركاء العدالة

 .1هل هناك قائمة حمينة باخلرباء واملرتمجني الفورين لدى احملكمة ميكن االطالع عليها؟
 .2هل تتعاون احملكمة مع مؤسسات أخرى (الشرطة ،واحملامني ،واملدعني العامني ،واألخصائيني االجتماعيني،
والقيمني ،واخلرباء ،إخل)؟
 .3هل تتوفر املصلحة على قائمة حمينة بالقيمني؟

 2من أجل أسالة مفصلة بشكل أكرب ،املرجو الرجوع إىل القائمة املرجعية للجنة األوروبية من أجل جناعة العدالة بشأن تدبي الوقت

القضائي (CEPEJ(2005)12 Rev):

www.coe.int/cepej
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 .2هل هنالك نظام لرصد جودة اخلرباء واملرتمجني الفوريني باحملكمة؟
 .2هل مثة آجال حمددة إليداع تقارير اخلرباء؟
 .2هل ميكن الطعن يف نتيجة تقرير اخلبي؟
 .2هل اخلرباء واملرتمجون الفوريون حملفون؟

.2.2

تدبير الملفات واألرشفة

 .1هل هناك نظام معلومايت لتدبي امللفات يساعد على تسجيل وتتبع امللفات واملساطر؟
 .2هل هناك سياسة حمددة خاصة بأرشفة امللفات وقرارات احملاكم؟
 .3هل هناك نظام معلومايت (إلكرتوين) ألرشفة امللفات وقرارات احملاكم؟
 .2هل هناك نظام للملفات اإللكرتونية داخل احملاكم؟
 .2هل من املمكن إيداع الوثائق لدى احملكمة بشكل إلكرتوين؟

 .10.2تقييم اإلنتاج

3

 .1هل هناك نظام افتحاص حول املخاطر التشغيلية وجودة نظام الرقابة الداخلية من قبل مديري احملكمة؟
 .2هل يؤخذ تدبي املخاطر التشغيلية:
 املخاطر املرتبطة بفقدان ثقة اجلمهور يف النظام القضائي (العالقات مع وسائل اإلعالم ،وتدبي التواصل منقبل القضاة واملدعني العامني ،إخل).
 املخاطر املرتبطة مبوثوقية اإلجراءات (وخاصة فيما خيص نظم املعلومات) بعني االعتبار يف السياساتالقضائية؟
 .3هل تقوم إدارة احملاكم بتقييم دوري إلنتاج احملاكم؟
 .2هل هناك سياسة بشأن نشر تقرير تقييم النتائج؟
 .2هل يتم تقييم قواعد ومعايي اجلودة بشكل دوري؟
 .2هل يتم ،يف أعقاب نتائج التقييم ،حتديد تدابي من أجل حتسني الوضع وتنفيذها؟ وهل يتم رصد التقدم احملرز؟
 3على الرغم من أن مسألة جودة األحكام القضائية جزء ال يتجزأ من جودة العمل القضائي ،فإن اللجنة األوروبية من أجل جناعة العدالة تعمدت عدم تناوهلا يف هذا السياق .لكن
اجمللس االستشاري للقضاة األوروبيني ( )CCJEسيتناوهلا يف وقت الحق.
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 .2هل يتم تسجيل ونشر نسبة القضايا اليت تبث فيها جمموعة قضاة؟
 .2هل يتم تسجيل ونشر عدد الطعون يف األحكام املقبولة؟
 .2هل يتم تسجيل ونشر نسبة االستاناف؟
 .10هل يتم تسجيل إنتاجية القضاة وأعوان احملاكم؟
 .11هل تسجل نسبة القرارات اخلاضعة للرقابة؟
 .12هل يتم تسجيل ونشر مدة املساطر بشكل منتظم؟
 .13هل من املمكن حتديد العدد اإلمجايل للقضايا العالقة والقضايا احملكومة يف مدة معينة من الزمن؟
 .12هل يتم حتليل طبيعة القضايا العالقة بانتظام؟
 .12هل مت حتديد أهداف ذات الصلة بتقليص القضايا املرتاكمة؟
 .12هل هنالك نظام للتقييم الكمي والنوعي لنشاط كل قاضي على حدا؟
 .12هل من املمكن تقدمي معلومات ذات الصلة بالعدد اإلمجايل للقضايا العالقة والقضايا اليت أصدر فيها قاض
واحد أحكاما خالل فرتة معينة؟
 .12هل ميكن لكل قاض الولوج إىل املعلومات خبصوص مكتبه اخلاص ،ومكات زمالئه باإلضافة إىل األرقام
اخلاصة مبجموع احملكمة؟
 .12هل تندرج اجلوان النوعية لإلنتاج الفردي للقضاة ضمن سياسة املوارد البشرية للمحاكم؟
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ثالثا .الولوج إلى العدالة ،التواصل مع المتقاضين والعموم
 .1.3الولوج إلى المعلومات القانونية وإلى المحاكم
 .1هل تنشر القوانني بشكل يسهل الولوج إليها؟
 .2هل تساعد مواقع إلكرتونية جمانية على االطالع على هذه القوانني؟
 .3هل حصل األعوان املكلفون باالستقبال داخل احملاكم على تكوين من أجل تفسي طرق العمل ،قواعد املسطرة
عالوة على معلومات عملية أخرى للزوار واملتقاضني؟
 .2هل القرارات واألحكام متوفرة على املوقع اإللكرتوين للمحكمة؟
 .2هل هناك سياسة بشأن نشر األحكام القضائية؟
 .2هل ميكن لألشخاص الذين يتكلمون لغات إقليمية أو لغات األقليات الولوج إىل نسخة رمسية للقوانني
بلغتهم؟
 .2هل حيق لألشخاص الذين ال يفهمون اللغة املستعملة يف املسطرة احلصول على مرتجم فوري (دون أي تكلفة
إضافية)؟
 .2هل هنالك مصلحة للرتمجة الفورية داخل احملاكم أو هل ميكن احلصول على خدمات مرتمجني فوريني خالل
مهلة قصية؟
 .2هل املعلومات حول سي العمل يف احملاكم متوفرة وسهلة الولوج بالنسبة للمواطنني؟
 .10هل املعلومات بشأن حقوق وواجبات املواطنني (اليت خيوهلا القانون) متاحة على نطاق واسع (على سبيل
املثال من خالل خط هاتفي عام)؟
 .11هل يتم مواءمة هذه املعلومات ،من حيث مضموهنا وأماكن نشرها ،مع احلاالت املتنوعة (القاصرين يف خطر،
وحاالت الطالق ،واملساطر اجلنائية ،وأماكن االعتقال ،إخل)؟
 .12هل تتوفر احملكمة على مكت استعالمات الستقبال زوارها؟
 .13هل مثة قائمة حمينة باحملامني متوفرة لدى مكت االستقبال باحملكمة أو على موقعها على اإلنرتنت؟

 .12هل يتم وضع كتيبات املعلومات رهن إشارة املتقاضني الذين يتم استقباهلم يف احملكمة؟
 .12هل حيق للمتقاضني أو ممثليهم حضور مجيع مراحل املسطرة؟
 .12عندما يؤازر حمام املتقاضي ،هل هذه التمثيلية تكون حكرا على احملامني؟
 .12عندما ال حيتكر احملامون متثيلية املتقاضني ،هل ميكن جلمعيات أو نقابات تقدمي املشورة للمتقاضني ومؤازرهتم
(مثال فيما خيص القضايا االجتماعية أو حقوق املستهلكني)؟
.2.3

الولوجية من حيث اإلمكانات المادية

 .1هل ميكن لألطراف الذين ال يتوفرون على اإلمكانيات املالية أن تستفيد من استشارات جمانية ملعرفة حقوقهم
(املدنية) وواجباهتم؟ إذا كان األمر كذلك ،هل هذا هو الوضع يف مجيع جماالت القانون؟
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 .2هل ميكن لألطراف احلصول على مؤازرة حمام جمانية كليا أو جزئيا (بتمويل من ميزانية عامة للمساعدة قانونية)؟
هل ينطبق هذا الوضع فقط على اجملال اجلنائي أم يشمل جماالت أخرى؟
 .3هل تكاليف /رسوم التقاضي شفافة؟
 .2هل هناك نظام يضمن تقليص تكاليف/رسوم التقاضي؟
 .2هل هناك قاعدة عامة تفرض أن يدفع الشخص ضريبة أو رسوما على اإلجراءات اجلنائية؟ أو غي اجلنائية؟
 .2هل يتم تنظيم استشارات قانونية جمانية من قبل هياة احملامني؟
 .2يف إطار اجلهود الرامية إىل ضمان القدرة على استشراف تكاليف التقاضي بالنسبة للعموم:
 هل يطل من احملامني التعريف بكلفة أتعاهبم وإبرام اتفاقيات األتعاب مع موكليهم؟ هل مثة إجراءات للطعن يف أتعاب احملامني املفرطة؟ هل توجد إجراءات للطعن يف األتعاب املفرطة للخرباء؟ .2هل هناك إمكانية (قانونية) للطعن يف أتعاب احملامني واخلرباء؟

 .3.3الولوج المادي واالفتراضي
 .1هل ميمكن اختيار مواقع احملاكم من وصول املتقاضني إليها بشكل فعال؟
 .2هل من املتوقع عقد جلسات استماع خارج مقر احملكمة؟
 .3هل حصل موظفو االستقبال على تكوين مناس ملراعاة حالة التوتر اليت قد يعاين منها املتقاضون؟
 .2هل أعدت احملكمة ميثاقا حمددا من أجل حتسني استقبال الزوار؟
 .2هل يتوفر األشخاص ذوو اإلعاقة أو املسنون على ولوج خاص إىل مواقف السيارات املخصصة هلم؟
وممرات خاصة للوصول إىل املباين؟
 .2هل ميكن هلؤالء األشخاص أن حيصلوا ،عند االقتضاء ،على خدمة املرافقة إىل قاعات اجللسات؟
 .2هل قاعات االنتظار واجللسات جمهزة بشكل مناس يوفر مستوى معقوال من الراحة؟
 .2هل هناك قاعات خمصصة ملقابلة احملامني مبوكليهم؟
 .2هل يسمح تنظيم قاعات االنتظار بتفادي تواجد األطراف يف النزاع معا يف نفس الوقت؟
 .10هل هناك إشارات واضحة لتوجيه الزوار داخل مباين احملكمة؟
 .11هل هناك سياسة مرتبطة باستخدام طرق بديلة لفض النزاعات؟
 .12هل ميكن الولوج بسهولة إىل وسطاء من أجل حل بعض النزاعات؟
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 .1.3معاملة األطراف
 .1عندما ميتثل املتقاضون شخصيا ،هل يتوفر القاضي على الوقت الكايف والتكوين الالزم لتقدمي الشروحات
األولية حول النزاع موضوع املقاضاة؟
 .2هل النصائح املقدمة للمشاركني مناسبة وحترتم نزاهة وحياد احملكمة يف الوقت نفسه؟
 .3هل يتم التعامل مع املشاركني يف املساطر واجلمهور يف احرتام تام لكرامتهم ؟
 .2هل يتأكد القاضي من أن األشخاص املستدعني إىل اجللسة يفهمون فعال اللغة واملصطلحات القانونية
املستعملة يف املسطرة؟
 .2هل يأخذ القاضي كلفة املسطرة بالنسبة لألطراف بعني االعتبار من خالل
 تقليص اإلجراءات اليت يأمر هبا (اخلربة ،الودائع ،إخل).؟ إعطاء األولوية للقضايا اليت يكون هلا تأثي مباشر على املوارد املالية لألطراف (الفصل عن العمل ،النفقة،إخل).؟
 .2هل يدعو القاضي احلاضرين جلسة االستماع إىل تقدمي املربرات اليت قد تعطيهم األولوية خالل اجللسة أو
ختول هلم إمكانية االستفادة من شروط خاصة لالستماع ألقواهلم (األشخاص الذين ال يطيقون البقاء
واقفني)؟
 .2هل ينظم القاضي جلسات االستماع بشكل يسمح باستدعاءات األشخاص على ساعات حمددة؟
 .2هل حيق لألطراف التدخل ،خاصة من أجل طل استفسارات؟
 .2هل توجد مسطرة لتقدمي الشكاوى؟

 .2.3تقديم األحكام
 .1هل منطوق احلكم ومربراته مفهومة؟
 .2هل تعرض مربرات احلكم بشكل مفصل وتلقائي؟
 .3هل ميكن لتعليل األحكام أن يرشد األطراف يف النزاع ومهنيي العدالة إىل تقبل إنصاف وشرعية األحكام
الصادرة؟
 .2هل توجد قواعد ومعايي تستخدم لتقدمي األحكام القضائية؟
 .2هل تتم مراعاة انتظارات وتوقعات األطراف يف النزاع واحملامني وخمتلف مستويات احملاكم عند إعداد
األحكام القضائية؟
 .2هل تستخدم أحكام وقواعد "معيارية" بالنسبة لبعض أنواع القضايا احملددة؟

 .2.3الشرعية وثقة الجمهور
 .1هل يقدم تقرير سنوي عن جودة وأداء املنظومة القضائية لعامة املواطنني؟
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 .2هل يناقش ذلك التقرير يف الربملان؟
 .3هل يتم تقييم ثقة اجلمهور يف النظام القضائي بانتظام؟
 .2هل يقدم بانتظام تقرير موجه للعموم عن عمل (أداء) وجودة احملكمة؟
 .2هل هناك جلان التحقيق لتقييم صعوبات أداء النظام القضائي؟ هل أشغال هذه اللجان علنية؟
 .2هل هناك ميثاق عن حقوق وواجبات املتقاضني؟
 .2هل ميكن لألطراف احلصول ،يف أي وقت ،على معلومات ذات الصلة بوضع املسطرة اجلارية:
 مباشرة (معلومات مقدمة بشكل مباشر أو عن طريق اإلنرتنت)؟ بشكل غي مباشر ،من خالل مستشار (حمام أو ممثل قانوين)؟ .2هل تتم استشارة املواطنني لتحديد أولويات النظام القضائي (املبادئ التوجيهية للميزانية ،واألولويات
بالنظر إىل بعض املنازعات ،إخل)؟
 .2هل ميكن للجمعيات املختصة يف اجملال القضائي (الضحايا ،واملستهلكني ،إخل) أن تضطلع بدور هام يف
حتسني سي عمل العدالة؟
 .10هل يتم تنظيم لقاءات منتظمة لتبادل اآلراء حول عمل وأداء وجودة العدالة على املستوى احمللي
(نقاشات عمومية ،واجتماعات مع اجلمعيات واستقبال تالميذ املدارس  ،إخل)؟
 .11هل تتوفر احملكمة على شخص مؤهل مكلف بالعالقات مع الصحافة؟
 .12هل تنشر الوثائق التوافقية املنبثقة عن املشاورات بني قضاة احملكمة وغيهم من مهنيي العدالة بشأن
االتفاق على قواعد السلوك وأمناط التنظيم؟
 .13هل تنظم أيام "األبواب املفتوحة" لتمكني املواطنني من زيارة احملاكم؟
 .2.3التقييم
 .1هل هناك نظام للتقييم من أجل قياس املخاطر (احملتملة) لفقدان ثقة اجلمهور يف النظام القضائي؟
 .2هل يؤخذ باحلسبان اخلطر احملتمل لفقدان ثقة اجلمهور يف النظام القضائي داخل سياسات احملاكم (العالقات
مع وسائل اإلعالم ،تدبي التواصل من قبل القضاة واملدعني العامني ،إخل)؟
 .3هل مت حتديد املستخدمني املعنيني (تشمل فاة املستخدمني األطراف واحملامني واملدعني العامني ،ومصلحة
مراقبة السلوك وإعادة اإلدماج ،واملرتمجني الفوريني ،ومصلحة محاية الطفولة ،واخلرباء ،إخل)؟
 .2هل ينجز تقييم دوري لرضا املستخدمني؟
 .2هل هناك تواصل بشأن نتائج التقييم عق الدراسات االستقصائية لرضا املستخدمني؟
 .2هل يتم رصد التقدم احملرز يف هذا الصدد على أساس نتائج مثل هذه العمليات التقييمية (على سبيل املثال،
املواضيع اليت ميكن تناوهلا يف األسالة املطروحة على املستخدمني ،وتعامل القاضي مع امللفات وموقفه والبىن
التحتية واملصاحل التابعة للمحكمة ،فرتة االنتظار قبل الدعوى ،الشعور بوحدة القانون وسهولة فهم القرار)؟

رابعا .الموارد البشرية ووضع القضاة والمدعين العامين واألعوان
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 .1.1سياسة الموارد البشرية
 .1هل هناك اسرتاتيجية وسياسة على املدى الطويل تنظم انتقاء وتكوين والتقييم وتطور املسار املهين للقضاة
واملدعني العامني وأعوان احملاكم وأجورهم؟
 .2هل مثة سياسة على املدى القصي تنظم توظيف القضاة واملدعني العامني وطاقم املوظفني واختيارهم
وتقييمهم ،واالعرتاف هلم جبهودهم ،وتكوينهم ،وتطور مسارهم املهين ،عالوة على حركيتهم؟
 .3هل هناك معهد وطين مستقل لتكوين القضاة واملدعني العامني (مدرسة القضاء)؟
 .2هل هنالك سياسة وطنية خاصة بتقاسم املعارف بني احملاكم والقضاة؟
 .2هل أجور القضاة واملدعني العامني حمددة مبوج القانون؟
 .2هل هناك نظام لتقييم القضاة واملدعني العامني؟
 .2هل القضاة واملدعون العامون على علم مبعايي التقييم املطبقة عليهم؟
 .2هل تشكل األسالة التالية معايي التقييم؟
 النزاهة اخلاصة واملهنية للقضاة واملدعني العامني؛ سلوك مالئم حيال الصحف؛ سلوك مالئم من حيث األنشطة السياسية أو النقابية؛ استقاللية حيال الصحف والعامل السياسي؛ التعامل مع األطراف يف النزاع؛ املهارات املهنية؟ .2هل تعترب معايي تقييم القضاة واحملامني واضحة بشكل كايف؟
 .10هل يتم تقييم مؤهالت املرشحني ملناص القضاة عند جتنيدهم؟
 .11هل يتم تقييم األخالق الشخصية للمرشحني ملناص القضاة عند جتنيدهم؟
 .12هل هناك معايي موضوعية الختيار القضاة واملدعني العامني يف املستقبل؟
 .13هل املرشحون يعرفون هذه املعايي؟
 .12هل هناك نظام لتقييم املوظفني من غي القضاة؟

 .2.1وضع وصالحيات القضاة والمدعين العامين
 .1هل ينظم القانون وضع ومنص القضاة واملدعني العامني؟
 .2هل الصالحيات األساسية للقضاة واملدعني العامني واردة يف وثائق السياسة العامة أم أهنا حمددة يف
القانون؟
يشجع القضاة واملدعون العامون على اعتماد مدونات املمارسات الفضلى ومواثيق األخالق؟
 .3هل َّ
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 .2هل ينظم القانون محاية استقاللية منص للقاضي؟
 .2هل يوجد جملس للقضاء؟ وهل يساعد هذا اجمللس على تعزيز استقاللية القضاء؟

 .3.1تكوين وتطوير المهارات
 .1هل تعزز إدارة احملاكم التعاون بني املصاحل؟
 .2هل حتتف إدارة احملاكم بنسخ من الشروط املطلوبة يف القضاة واملدعني العامني واألعوان من حيث
املعارف واملهارات ؟
 .3هل وضعت إدارة احملاكم سياسة بشأن خربات وسلوك مجيع املوظفني؟
 .2هل هناك سياسة لتعزيز ثقافة التعاون والتكامل؟
 .2هل تنفذ إدارة احملاكم جيعل سياسة تروم ضمان وتعزيز نزاهة القضاء على مجيع املستويات داخل احملكمة؟
 .2هل هناك سياسة لتعيني القضاة املساعدين؟
 .2هل وضعت إدارة احملاكم سياسة يف جمال ختصص القضاة؟
 .2هل وضعت إدارة احملاكم دليال مرجعيا ملهارات املوظفني؟
 .2هل ختضع املهارات التنظيمية وتقنيات تدبي جلسات االستماع إىل تكوين قبل ولوج جمال القضاء؟
 .10هل حيصل القضاة واملدعون العامون على تكوين أويل  /مستمر؟
 .11هل هناك معيار من أجل التكوين األويل  /املستمر؟
 .12هل هنالك دروس يف األخالق الشخصية لألجيال اجلديدة من القضاة واملدعني العامني قبل ولوج جمال
القضاء؟
 .13هل تندرج القضايا األخالقية ضمن التكوين املستمر؟
 .12هل يتم تناول األخالقيات اخلاصة بوظائف معينة  -مثل حماكم القاصرين  -بطريقة خاصة؟
 .12هل يتم الرتكيز بشكل كايف على األمهية اليت جي أن تعطى ملهارات القضاة واملدعني العامني من حيث
طريقة التعامل والسلوك؟
 .12هل يتم تناول املهارات التنظيمية وتقنيات التحكم يف جلسات االستماع يف إطار التكوين املستمر؟
 .12هل تندرج مهارات التحرير ضمن التكوين املسبق  /أو األويل عند/خالل ولوج جمال القضاء؟
 .12هل مهارات التحرير مدرجة يف التكوين املستمر؟
 .12هل ترتبط حركية القضاة واملدعني العامني باكتساب املعارف الضرورية الستالم منص جديد؟
 .20هل ترتبط الوظائف اخلاصة – من قبيل رئاسة غرفة أو حمكمة  -بربنامج حمدد للتكوين؟

22

المحاور الرئيسية لعمل العدالة

E

R

T

n.a J

 .21هل ترتبط الوظائف اخلاصة  -مثل تلك املتعلقة مبحاكم القاصرين أو احملاكم التجارية  -بربنامج حمدد
للتكوين؟
 .22هل تنظم احملكمة لقاءات منتظمة لفائدة القضاة ،ومؤمترات من أجل حتسني اجلودة وطرق أخرى ملشاركة
مجيع القضاة يف نقاشات حول املسائل القضائية – بغض النظر عن األعباء اإلدارية – ال سيما األسالة
اليت يطرحها القضاة أنفسهم؟

 .1.1تقاسم المعلومات ،ومجموعات الجودة والتدابير البديلة
 .1هل تعزز إدارة احملاكم ثقافة تبادل املعارف؟
 .2هل مصادر املعارف القضائية متوفرة وسهلة الولوج؟
 .3هل ميارس القضاة واملدعون العامون أشكاال من التناظر (مناقشة القضايا بني الزمالء) أو اإلشراف
(مناقشة القضايا مع زميل أكثر تأهيال)؟
 .2هل ميكن استخدام تسجيل جلسات االستماع بالفيديو كمصدر للمعلومات خالل "تدري " مجاعي؟
 .2هل يشارك القضاة يف "جمموعات اجلودة" داخل حمكمتهم ملناقشة اجتهاداهتم القضائية بالنظر إىل
االجتهادات القضائية حملاكم عليا؟
 .2هل يشارك القضاة يف منتديات ملناقشة األحكام اليت يصدرون:
 مع زمالء من حماكم أخرى؟
 مع متدخلني منتظمني ،مثل احملامني؟
 مع أطراف ثالثة أخرى؟
 .2هل هناك سياسة للنظر يف القرارات اخلاضعة للرقابة؟
 .2هل هناك استشارات منتظمة بني احملاكم االبتدائية وحماكم االستاناف؟
 .2هل هناك إمكانيات للقضاة واملدعني العامني من أجل التكوين الذايت؟
 .10هل يتوفر القضاة على ما يكفي من اإلمكانيات للتفكي يف القرارات اليت يتخذون؟
 .11هل يتم التأكيد مبا يكفي على حياد ونزاهة القضاة (مثل أوراش العمل حول املعضالت األخالقية أو
إحداث جلنة األخالقيات)؟
درس التقنيات البديلة لفض النزاعات ،من قبيل الوساطة؟
 .12هل تُ َّ
 .13هل تنظم نقاشات (منهجية ومربجمة) ذات الصلة بتنمية القدرات الشخصية بني القضاة  /املدعني
العامني واألعوان على أساس سنوي؟ وهل يتم حتقيق ورصد األهداف املنشودة يف إطار هذه النقاشات؟
 .2.1تقييم سياسة الموارد البشرية
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 .1هل هناك أي مؤشرات لرصد سياسات املوارد البشرية (على سبيل املثال ،املؤشرات اخلاصة باإلجازات
املرضية ،وجناعة الدراسات أو فرتات التدري املتبعة ،واحرتام مستوى التكوين املطلوب ،واإلنتاجية)،
وهل يتم تقييم هذه السياسات بانتظام؟
 .2هل يتم تقييم رضا القضاة واملدعني العامني واألعوان بشكل دوري (مثال من خالل بعض الدراسات
االستقصائية)؟
 .3هل يتم نشر نتائج التقييم؟
 .2هل يتم رصد التقدم احملرز بناء على دراسات تقييم املوارد البشرية (رضا املوظفني فيما يتعلق ،مثال ،حبجم
العمل ،وتقييم األداء واالعرتاف به ،وفرص التكوين ،وتطور املسار الوظيفي ومنط اإلشراف)؟
 .2هل هناك تقييم منهجي لسياسة التكوين وتعزيز قدرات القضاة  /املدعني العامني واألعوان؟
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خامسا .إمكانيات العدالة

 .1.2الجوانب المالية

 .1هل هناك مسطرة للميزانية تضمن التمويل املالئم للمنظومة القضائية؟
 .2هل املوارد املالية املخصصة للنظام القضائي كافية لضمان استقالل القضاء؟
 .3هل حددت قواعد  /معايي اجلودة عالقة باالحتياجات املالية للمحاكم ،واملباين ،واملكات يف احملاكم،
واملعدات التقنية وأمن احملاكم؟
 .2هل مت وضع معايي عملياتية ومالية من أجل جناعة احملكمة؟
 .2هل هناك سياسة موضوعية لتوزيع بنود امليزانية (مثال ،تكاليف املوظفني والتكاليف املادية) داخل
احملكمة؟
 .2هل هناك بند خاص يف امليزانية لتطوير نظام اجلودة داخل احملكمة؟

 .2.2نظم المعلومات
 .1هل هناك سياسة بشأن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف احملاكم (العدالة اإللكرتونية،
االجتماع عن طريق الفيديو ،تبادل بيانات إلكرتونية ،إخل)؟
 .2هل تتم مراجعة وحتيني نظم املعلومات بانتظام؟
 .3هل تطوير نظام املعلومات "املهين" مطابق تقنيا مع األنظمة العملياتية األخرى يف احملاكم (على سبيل
املثال ،أنظمة تدبي القضايا ،ونظام املعلومات املالية ،إخل)؟
 .2هل تسمح املعلومات اليت يتم مجعها من خالل النظام اآليل لتدبي احملكمة بتقدمي صورة كاملة عن إنتاج
احملكمة؟
 .2هل حتليل البيانات املسجلة يف النظام اآليل لتدبي احملكمة متاح جلميع أعوان احملكمة (أو الطاقم املصرح
له) أم أهنا تقتصر على أعوان متخصصني (مثال أخصائي الكمبيوتر)؟
 .2هل مت حتديد القواعد اخلاصة بسرية ملعاجلة املعلومات (مثال منع إدخال البيانات يف النظام من البيت)؟
 .2هل مت تأمني سالمة املعلومات املضمنة يف النظام (ضد احتمال دخول متسللني إىل النظام)؟
 .2هل مت وضع عملية للميزانية عقالنية لرصد إنتاج احملكمة وختصيص املوارد املالية؟

 .3.2اللوجستية والسالمة
 .1هل هناك سياسة خاصة بتزويد احملاكم بالسلع واخلدمات؟
 .2هل هناك سياسة لالستعانة مبصادر خارجية؟
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 .3هل يتبع فريق إدارة احملكمة مسطرة معيارية يف جمال املشرتيات؟
 .2هل تتبع إدارة احملكمة مسطرة للمراقبة املنتظمة جلميع السلع واخلدمات الواردة على احملكمة؟
 .2هل تقوم إدارة احملكمة بتقييم منتظم للموردين؟
 .2هل تتوفر إدارة احملكمة على مقاربة طويل األمد لتوزيع املكات ؟
 .2هل وضعت إدارة احملكمة سياسة بشأن السالمة املادية واملعلوماتية للمحكمة؟
 .2هل وضعت إدارة احملكمة سياسة بشأن للسالمة مجيع األطراف املعنية؟
 .2هل وضعت إدارة احملكمة سياسة ختص ظروف العمل وخدمات الطوارئ الداخلية؟
 .10هل هناك سياسة خاصة بأمن املباين؟
 .11هل توجد سياسة لضمان أمن األطراف خالل جلسة االستماع؟

 .1.2تقييم اإلمكانيات واللوجستية والسالمة
 .1هل هناك نظام الفتحاص وتدقيق املخاطر املالية وخماطر أخرى ذات الصلة بنظم املعلومات وأنشطة
الدعم؟
 .2هل جودة وسالمة املعلومات ،خاصة املالية ،مضمونة؟
 .3هل هناك سجل باحلوادث اليت ختص أمن الولوج ،وسالمة األشخاص والبيانات؟
 .2هل سالمة نظم املعلومات مضمونة؟
 .2هل مثة تغطية ملخاطر اإلتالف واألضرار املادية؟
 .2هل ميكن السيطرة على خماطر الغش واالختالس؟
 .2هل هناك تقييم سنوي للنفقات وأثرها؟
 .2هل تتحقق إدارة احملكمة سنويا من حتقيق النتائج املتوقعة (قد تشمل النتائج اإلنتاج واجلودة واملوظفني)؟
 .2هل ترتكز إدارة احملكمة على النتائج ملواءمة سياساهتا و/أو تعديل إجراءات العمل؟ __
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