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 :الدولي لتميز المحاكم من الهيئات التالية االتحادتتشكل عضوية 
 
o من الهيئات هو معهد مستقل يستمد عضويته و :القضائيةاألسترالي لإلدارة  المعهد

ومديري ها ومن المهن القانونية مستويات بكافةلندا ستراليا ونيوزيأ فيالقضائية 
الرئيسية  هدافتتمثل األ. نديميين القانونيواألكا كمامكتبات المحالمحاكم وأمناء 

 ةنظموالتعليم مع التركيز على إدارة المحاكم واأل األبحاثإجراء  للمعهد في
  http://www.aija.org.au. ةالقضائي

o  ةالقضائيللدراسات  درالييالفالمركز: لمؤتمر بناء على توصية من ا تأسس
مؤسسة  ةالقضائيللدراسات  درالييالفمركز اليعتبر و ،القضائي للواليات المتحدة

يقوم المركز بإجراء  .درالي في الواليات المتحدةينظام القضائي الفلل يةوتعليم يةبحث
كم، ويقدم التوجيه والتعليم االمح إدارةوقضائية الجراءات اإلبحاث الخاصة باأل

 http://www.fjc.gov. دراليةيالفالمستمر للقضاة وموظفي المحكمة والتدريب 
o  لمحاكم الواليات القوميالمركز: (NCSC): االستشارات  يقوم هذا المركز بتقديم

في جميع أنحاء الواليات المتحدة وفي  وتقييم األنظمة العدليةوالتدريب والبحوث 
االت لتبادل المعلومات فيما يتعلق بجميع مجكمركز عمل يو. جميع أنحاء العالم

 من محكمة االستئنافقضاة  ة مجلسهيضم هذا المركز في عضوي. القضائيةاإلدارة 
محاكم في المستويات واالختصاصات  كافةالدولة وقضاة ومديري المحاكم من ب
 http://www.ncsconline.org. المحاكمستخدمي وممحامين وواليات ال

o  في سنغافورة بتدائيةاالالمحاكم :بصالحيات قضائية بتدائية اال محاكمال تتمتع
المحاكم لدى . األحداثو األحوال الشخصيةو شمل القضايا المدنية والجنائيةت عةواس

بشكل تركيز الالتزام طويل األمد نحو إصالح اإلدارة القضائية، مع  االبتدائية
. المتطورة قنيةالدولي وعلى استخدام الت خاص على المجتمع

sghttp://app.subcourts.gov. 
 
 

التالية قدمت الهيئات باإلضافة إلى هذه الهيئات القضائية السالفة الذكر، 
 :إعداد إطار العمل الماثل فيمساعدتها 

 
o  تتألف من خبراء من جميع الدول األعضاء  :للتميز القضائياألوروبية المفوضية

 اتتحديد الصعوبالمفوضية التي تضطلع بها ، وتشمل المهام يوروباألمجلس الفي 
النظم  آليات التي تواجه النظم القضائية بصفة عامة، وتحديد وسائل محددة لتحسين

  jhttp://www.coe.int/cepe .العام للنفعالقضائية وتقييم نتائجها 
o لمشاريع من كافة األنماط، بتحسين اهيئة عامة تعنى  عبارة عن: سبرنج سنغافورة

 العام في كل من القطاعيناإلنتاجية  تحسين مستوىو تم هذه المؤسسة بالجودةتهكما 
 http://www.spring.gov.sg/Content/HomePage.aspxالخاص و

o ى ويسعى البنك باإلضافة إل .بلداً عضواً  185 الدولي البنكيضم  :البنك الدولي
إصالح إلى التركيز على  تخفيف حدة الفقر في العالمباألولى المتمثلة رسالته 

من نخبة من األعمال  في هذا المجاليسهم و . من أكبر اهتماماتهة واحدالحوكمة ك
علماء و ديين وخبراء في السياسة العامةالتخصصات تضم اقتصا يالموظفين متعدد

 http://www.worldbank.org. االجتماع
 

 
 

الواليات  -محفوظة للمركز القومي لمحاكم الواليات :  2008حقوق الطبع 
أعضاء اإلتحاد الدولي لتميز المحاكم شريطة  وحماية الستخدام: المتحدة األمريكية

أعضاء االتحاد رخصة دائمة غير حصرية لالستفادة من العمل دعماً  امتالك
 .االتحادألهداف 
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 الغرض من إطار العمل 
 

دولي يتألف من مجموعات ومنظمات من أوروبا وآسيا وأستراليا والواليات المتحدة  قام  إتحاد
 د هو بذل الجهدالذي سعى إليه اإلتحاوكان الهدف  . كماتميز المحل الدولياإلطار هذا  وضعب
 االستعانة بها محاكم في جميع أنحاء العالمللوضع إطار من القيم والمفاهيم واألدوات التي يمكن ل

 .جودة الخدمات العدلية التي تقدمها المحاكمتحسين ل طواعية

 
ويقدم  ،كمامحالسبعة مجاالت مفصلة لتميز  فيلتقييم أداء المحكمة  رجعاً اإلطار ميمثل هذا 
تقييم والتحسين لمنهجية نموذجية لكما يوفر . واضحة للمحاكم التي تعتزم تحسين أدائهاتوجيهات 

إلى مجموعة من  هذا اإلطار يستندو. المستمر تم تصميمها خصيصا لالستخدام من قبل المحاكم
االحتياجات في نفس الوقت تعكس وي اتفيما يتعلق بالتطوير المؤسسالمنهجيات المعترف بها 

األداء  معاييرتوجيهات بشأن يشتمل هذا اإلطار على . ضايا التي تواجه المحاكمالخاصة والق
وخالفا للكثير من . لتحسين نوعية أداء المحكمة سبيالً  ولكن األهم من ذلك أنه يوفر ،القياسية

المبادرات القائمة التي تستخدمها المحاكم في جميع أنحاء العالم لقياس أو تحسين مجاالت محددة من 
يمثل عملية وأداء المحكمة تقييم ل ةشاملمنهجية  عيتباإلطار فإن هذا  ،طة المحكمة أو الخدماتأنش
لمحكمة بدال من تقديم مجرد مجموعة محدودة من مقاييس األداء الموجهة إلى للتحقيق التميز  ةكامل

 .جوانب محدودة من نشاط المحكمة

 
 

قياس األداء أو أية معايير، سواء على  نظمةأعدم كفاية و إن عدم وجود إطار عمل محدد للمحاكم
 .وضع إطار العمل هذالتحاد  الالذي دفع ا حافزكان بمثابة ال ،العالمي أوالصعيد المحلي 

إال أن المحاكم ال تزال  ،كمامعايير أداء المحو كبير للمجاالت الرئيسية مفهوموعلى الرغم من وجود 
  . يير األداء النوعي والكميأكثر من مجموعة من معاهو في حاجة إلى ما 

بغض النظر عن  ماكمحلللتحقيق التميز يهدف  نظاملتحديد  ةدولي جهودإلطار نتاج هذا ايمثل 
على  هلتطبيق ذا اإلطاره وقد تم تصميم. المتاحة لها قنيةموارد أو التالمحكمة أو ال موقع أو حجم

المتطورة في المدن الكبيرة والصغيرة  على قدم المساواة للمحاكم ون فعااليكجميع المحاكم ولكي 
 . كل على قدم المساواةالنائية  في المناطق الريفيةو

محكمة ال إجراءات تحسين أداءأيضا دراسات حالة و المحاكماإلطار الدولي لتميز كما يتضمن 
مراجعة هذا يتم ومن المقرر أن . تطويرهاو ومجموعة من األدوات المتاحة لقياس أداء المحكمة

عكس النظم الجديدة والمبادرات الموجهة لتحسين كيفية تقديم الخدمات يطار بانتظام وتعديله لاإل
المعتمدة في جميع  معلومات عن مجموعة من المبادراتبال غنياً  بمثابة مورداً يعد كما أنه . العدلية

.كمان المحيتحسب أنحاء العالم والخاصة
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 تطبيق إطـار العمل على المحاكم 
 

 
كما يتباين أيضاً هيكل . من بلد إلى آخر" المحاكم"ذي يطلق على ال غالباً ما يتباين المصطلح 

، ويمكن توجيهيا اإلطار ليس اهذ إن .أيضاً  كبيربشكل  " المحاكم"مويل توآليات عبء العمل و
ي تواللجان والهيئات ال المفوضياتوالمحاكم والهيئات القضائية ب على الهيئات المشار إليها تطبيقه

 .مشابهة أسماء حملت
 
بطرق  تمويلهاو تم تنظيمهايمحدودة أو متخصصة وقد أو  ةعام اختصاصاتللمحاكم  يكون قد

تتألف من  قد، أو غير المتخصصين أوالمتخصصين القضاة  من كمامحالقد تتألف و .ةمختلف
لمحاكم  ا قد تكونو. قضائية على أساس كل حالة على حدةبصفة العاملين في المهن القانونية 

تشكل جوهر عبء العمل التي أنواع معينة من النزاعات  ،في بلد واحدوربما نجد . أو دينية وضعية
من قبل المحاكم على  نزاعاتل هذا النوع من المثتسوية ال يجوز  ،بينما في بلد آخر ،في المحكمة

لتسوية  لطرق بديلةالقانونية للسكان فضال عن تفضيلها  حتياجاتاال قد تتباين أيضاً . اإلطالق
وزارة العدل ومجلس لوتختلف آليات التمويل على نطاق واسع مع اختالف األدوار . المنازعات

أو الهيئات اإلدارات  نرلمان والبلدية أو غيرها موالمحكمة العليا ووزارة المالية والبالقضاء 
  .االتحادية

 المحاكم تساعد و. للمواطنين والشركات والحكومات يةيومالحياة الالمحاكم دورا أساسيا في  تلعب
عندما يكون هناك  .حياتهم مجتمع من تنظيملأفراد ان يمكلتوالحفاظ عليه سيادة القانون  ترسيخفي 

تقوم . االنحرافهذا عالج حيث يمكن  ،به اوموثوق امحايد امكانالمحاكم  توفر ،عن القانون انحراف
 القانون الجنائي والقانون المدني: ثالثة مجاالت أساسية هي المحاكم بهذا اإلجراء من خالل

 .والمحاكم المتخصصة المختلفة
 

إال أن هناك قاسم  ،في مختلف بلدان العالممتباينة صورة بجنائية القضايا الوبينما يتم تعريف 
وتحكم  المحاكمهذه تفصل  ،ذي بدء بادئو. مماثلةالمسؤوليات بال فيما يتعلق المحاكممشترك بين 

وهي تساعد أيضا على ردع السلوك اإلجرامي من خالل . أم ال ب جريمةاارتكتم كان قد فيما إذا 
  .دانينتأهيل الم فرض عقوبات والمساهمة في إعادة

                      

 

 

 

  
 

الفصل في أنواع مختلفة من النزاعات التي تشمل في بالمحاكم ، تقوم في مجال القانون المدني
تتولى  ،تم دمج القانون اإلداري في القانون المدنيوعندما ي. المقام األول المواطنين والشركات

غالباً و .ل أيضا الحكومات المحلية أو اإلقليمية أو الوطنيةفي المنازعات التي تشمالفصل المحاكم 
قضايا الو ةقضايا التجاريالو األحوال الشخصيةقضايا  المدني في معظم األحيانالقانون ما يشمل 

كيانات تلك العلى سبيل المثال  ،بما في ذلكوالنزاعات بين المواطنين والسلطات العامة  يةلاالعم
يئة البمحاكم المحاكم اإلدارية ومحاكم الضرائب و المحاكم المتخصصةشمل ت. مثل صناديق التأمين

كل من هذه  احتواء، ولتبسيط األمورو. الحصر على سبيل المثال ال ،والمحاكم التجارية والتخطيط
بالنسبة لجميع " المحكمة"م مصطلح استخدبايقوم اكم محتميز الاإلطار الدولي لنجد  ،األدوار

اإلطار أيضا من الناحية الفنية  هذايشير و .الرسمي القضائينظام الل جزءا من الهيئات التي تشك
 دلوع بنزاهةمسائل أي فصل في البالتي يتمثل نشاطها لجميع المحاكم والهيئات القضائية األخرى 

 .لألطراف المعنية بطريقة ملزمة قواعد القانون وعلى أساس 
 
تتمتع ولكن المحاكم أيضا  ،في جميع أنحاء العالم لمحاكما أساس عملو هالقضايا  الفصل في إن

انتهاكات الجزاءات بخصوص  نفيذ عن ت مسئولةغالبا ما تكون و. وثيقيةت أورقابية بصالحيات 
تتولى  المحاكمنجد  ،في بعض البلدانو. لقانون المدني واإلفالس وتصفية الشركات وأصولهاا
مثل المعلومات حول الشركات وملكية  ،الرئيسية على صيانة وسالمة السجالت القانونيةرقابة ال

الديون  سداداألحكام ل تنفيذعن  المسئولةالمحاكم هي  نأاألنظمة القضائية، نجد في بعض . األرض
 تحصيلو عقوباتبرامج العالجية والعلى ال إلشرافا اأو قد يطلب منه ،متنازع عليهاغير ال

  .الجنائية مورالغرامات في األ
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 ) تتمة(تطبيق إطار العمل على المحاكم      

 
 
 

 
المنازعات،  الحلول البديلة لتسوية قضائية، بما في ذلكالغير وظائف طار الاإل هذا يتناول

 وقد أصبح توجه المحاكم نحو . دارة المحاكم أو الرقابةإالتي نوعاً ما تتصل بشكل كافي ب
مثل الوساطة طرق مختلفة من خالل  توفير آلية الحلول البديلة لتسوية النزاعات أو تشجيع 

األسباب وراء هذا ومن بين . في جميع أنحاء العالمشائع االستخدام أو التحكيم  والتوفيق
من عبء العمل الملقى على القضاة قلل تقد  نازعاتالحلول البديلة لتسوية المالتجاه هو أن ا
في المحكمة، ويمكن تخفيف عبء العمل خارج السلطة القضائية ذا أجريت من قبل أفراد إ

ستعانة االأن تتم ومثال على ذلك . المحاكم نطاقإذا أجريت خارج  بصفة عامةعلى المحاكم 
من تعود بالمزيد ة لتسوية المنازعات الحلول البديلأن كما . الخاصة تسوية النزاعاتهيئات ب
بغض النظر عن و. المشاركة الكاملة والخصوصيةعلى طرفي النزاع مثل  مرضيةالنتائج ال

للحلول البديلة لتسوية المنازعات المستخدم، يمكن ) مثل الوساطة والتحكيم( معينال األسلوب
من . جراءاتهذه اإل ناولتي فإن إطار العمل، وفي هذه الحالة. المحاكمأن تكون جزءا من 

ال الخاصة العاملة بمجال الحلول البديلة لتسوية المنازعات الهيئات نجد  ،ناحية أخرى
 . إطار العملينطبق عليها 

 

القانون (على جميع المحاكم بصرف النظر عن الثقافة القانونية  كمااإلطار الدولي لتميز المحينطبق 
 العاملين بالمجال خصص وطريقة التمويل وأنواعومستوى الت) ينيالعام والقانون المدني والقانون الد

المتخصصين في المجاالت القضاة المتخصصين أو القضاة الغير متخصصين أو (القضائي 
). على سبيل المثال المحاكمة أمام هيئة محلفين(وإشراك المواطنين في العملية القضائية  ،)القانونية

أو اإلشراف توفيرها في حالة لتسوية المنازعات،  الحلول البديلةى علأيضاً  راإلطاينطبق هذا كما 
.المحكمةمن قبل عليها 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6   

 

 الحواشي المالحق إطــار العمل الدولي لتميز المحــاكم الفهرس



  

 

  
 

   

 
 
 
 

 تطبيق إطـار العمل إتباع وفوائد 
 

المحاكم في جميع ة التي تتقاسمها الخاصوالوظائف  رادواألاد تحاالأدرك  ،إطار العمل تطويرأثناء 

وتتضمن . والقانونية قتصاديةاالسياسية وفي األنظمة ال الهائلتنوع العلى الرغم من  ،أنحاء العالم

االلتزامات وتحديد العواقب  تنفيذوالحفاظ على القانون وتسوية المنازعات القانونية هذه األدوار 

تتفق أيضا في تمكين المواطنين من و. حقوق القانونيةال صيانةو القانونيوك غير السلمترتبة عن ال

ساعد على ي من شأنه أناإلطار هذا اعتماد إن . خدماتها االلكترونيةات المحاكم والوصول لمقر
 لتحقيق دورها الحيوي ضروريةال عدلية المتميزةتقديم الخدمات ال منالمحاكم تمكين ضمان 

 . مجتمعفي الأعمالها و

  

خلق  تساعد على  ،سهولة الحصول على خدماتهاو ن المحاكم التي تتسم بالنزاهةوجدير بالذكر أ

إجراءات بأن المحكمة سوف توفر  الجمهوركما إن نيل ثقة . بين المواطن والدولةعالقات ايجابية 

فعالية النظام و سوى من خالل تعزيز كفاءة -بطبيعة الحال -لن يتحقق ليها،عول صحالعادلة يمكن 

قطاع  كذلكقة داخل مجتمع األعمال والثترسيخ يجب تسليط الضوء على  بالمثل،و .العدلي

النمو االقتصادي  خلق على يساعد نظام العدالة السليم إن .ةجال األعمال التجارياالستثمار في م
 .بشكل صحيحاإليجابي والتنمية االجتماعية 

 

 كفاءةو فعاليةو بكل نزاهة بموجب القانونلبت في القضايا حل النزاعات وايتعين على المحاكم 
تفسير  هوالغرض من المحاكم إن . في غضون فترة زمنية معقولة حصول عليهاال بطريقة يسهلو

لهم الخدمات  ُتقدملحماية حقوق وحريات أولئك الذين  استقالليةونزاهة و حياديةالقانون ب
اكم المحال تستطيع ولكن ، كمة في المجتمعهمية دور المحأتوضيح  فيال يمكن المبالغة  .بالمحكمة

 ، وال يمكن لهذا لدور الذي تقوم بهاالحترام لفرض ضمان ل الدستوري اتعتمد على وضعه أن

 

 

يجب أن  ،فعاليتهامن أجل مضاعفة و .الوضع ضمان ثقة الجمهور في اتخاذ القرارات الخاصة بهم

كل ما فعل تويجب أن  ،همندعم الحصول على الولمجتمع اها على احترام فرضإلى  المحاكم لجأت

في  ادوره سوف يتقبل الجمهور ،بحياد ونزاهة عاملإذا كانت المحكمة تتو. ذلك لتحقيقفي وسعها 

 يمكن االعتماد عليهابحيث  ركما إن المحاكم التي تفتح أبوابها للجمهو. أحكامهاتقبل يالمجتمع و

هذه الثقة تهتز الممكن بسهولة أن ومن  ،مهور بشكل كبيرالج سوف تكتسب بطبيعة الحال رضا

صعوبة الحصول و أو سوء اإلدارة أو إجرائيةعدم وجود عدالة في حال  الهشة من قبل المجتمع

 إطار العمليقدم ولذلك، . القضائية الفصل في األمورفي غير الزم تأخير أو حصول  على خدماتها
ضمان مستوى عال من ثقة المجتمع في  تحرص على التي للمحاكم  هذا إرشادات توجيهية 

 .محاكمها

الجمهور يشعر أن جوهري حتماً من ال ،وفي هذا الصدد. أمام المجتمع ككل مسئولةالمحاكم إن 

العمل اعتماد إطار إن . مبررغير نفوذ بحيث ال تتأثر بأي  قرارات المحاكمتجاه المطلقة بالثقة 
محكمة الحدود لتوطيد العوامل الرئيسية وهي  –مساءلة وال يةستقاللااليساعد على ترسيخ 
 .أدائهاعن  علناً القانونية  ساءلةالموتحمل  أعمالهاصد ومراقبة رلالقانونية والتنظيمية 

المحاكم دة طرق أنه ال يمكن مقارنة بعالتدقيق، نجد و وعند التطرق إلى األمور المتعلقة بالرقابة

توفير المتطلبات تقوم بمعظم النظم القانونية ن إذ أ. هامةمعظم المؤسسات العامة األخرى الب

ال  بحيث الرقابة فيالدستورية أو التشريعية واالتفاقيات السياسية إلعطاء المحاكم درجة من الحرية 

ولذلك من الضروري للمحاكم السعي إلى . مجتمع المدني األخرىمؤسسات ال في ذلك يتوفر

مراجعة إجراءات المحاكم واإلدارة إن . إدارتها واتخاذ القرارات التحسين المستمر في جودة وكفاءة
التي لمحكمة ل  ال غنى عنههو جزء  ،على النحو الوارد في هذا اإلطار ،واألداء على أساس منتظم

.توفر المراقبة الذاتية
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 ةلمحكمقيم ا
                                               

بما في ذلك رسوم (انونية الق البدء في اإلجراءات  :سهولةالحصول على العدالة سهولة تضمن وت
إذا لزم مترجم أيضاً، و محاموغيرها من التكاليف والحصول على قضية اللفتح ملف معقولة 

قة وكاملة عن نحو فعال والحصول على معلومات دقياستخدام مرافق المحكمة على و) األمر
يعكس التوازن بين الوقت الالزم إن التقيد بالمواعيد . الفرديةالقضايا نتائج العملية القضائية و

مرافعات القانون والتقييم كذلك و حالنحو الصحياألدلة وتقديمها وتقييمها على للحصول على 
ال يقل إن ضمان الثقة . وعدم كفاية الموارد اإلجراءات لعدم كفاءة نظراً  بررمالغير تأخير الو

الل خأو سواء على مستوى المحاكم االبتدائية ' اً نهائي'يعتبر سقرار في مرحلة ما الوهذا  أهمية،
 .االستئناف مرحلة

 
 
 

 

  
 

 )القانونأمام (المساواة 
 

  اإلنصاف  
 

 عدم التحيز  
 

 االستقاللية في صنع القرار   
 

 االختصاص   
 

  نزاهةال قيم المحكمة              
 

 الشفافية  
 

 العدالة  الحصول علىسهولة   
 

 االلتزام بالمواعيد  
 

 الثقة  
 

    

 عملمعايير متطورة لألداء وت نشرعلى تسجيل والحكومية بشكل عام والتجارية تعمل المؤسسات 
دوار ألخاص  موفهولذلك ال بد من وجود م. دماتتحسين جودة الخلمنهجيات على تطبيق بانتظام 

المعايير والعمليات المستخدمة في تبني التمكن بفعالية من السلطة القضائية المميزة قبل وقيم 
 .لمحاكمعلى اخرى من القطاع العام األشرائح الالقطاع الخاص و

 
 عندالمحاكم  هاتطبقالقيم األساسية التي الشامل على الدولي جماع اإلتحاد أهمية اإليدرك و

المساواة أمام : نجاح عمل المحاكم هيلك القيم األكثر أهمية بالنسبة لومن بين ت. االضطالع بدورها
والشفافية نزاهة الوختصاص في صنع القرار واال يةاالستقاللعدم التحيز وونصاف واإلالقانون 
 .لثقةوا وااللتزام بالمواعيد الحصول على  العدالةوسهولة 

 
 إطار العمل  المحكمة التي يتضمنهاقيم 

 

حماية التي يكفلها القانون لجميع المساواة في الهذه القيم األساسية المحاكمة العادلة وتضمن 
إلى المحاكم  التوجيهات يقدم  أنهكما  .أمام المحاكم قضايا يتم النظر فيهاأولئك الذين لديهم 

 .ةنموذج من المبادئ لحسن سير المحكم باإلضافة إلى
 

 ترتبطو. وعدم التحيزالعدالة مثل  ثابتة تم وضع المعايير التي تتبعها المحاكم في سلوكها وفقاً لقيم
لى فهم دقيق إقدرة القاضي على اتخاذ قرارات تستند فقط ب -لاألوفي المقام  -قيم االستقاللية والكفاءة

انع قرار وصلاولعملية ا ديةحياشفافية و النزاهة علىوتنطوي . القضية حيثياتو للقانون المطبق
 .قبل تطبيقها أوال النظر إليهاتطبيقها فحسب، بل يجب تم يال فالعدالة يجب أن . القرار
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)تتمة( قيم المحكمة
 

في بعض و .إجراءات المحاكم أثناء سيرواطنين حماية المارتباطاً وثيقاً بالقيم ترتبط  ،بشكل عام
 .تلك الدولن يانوقفي من خالل أحكام محددة لمحكمة لالقيم األساسية  يمكن التعرف على ،البلدان

اإلجراءات  ماهية القيم أيضاً  هذه تحدد. هذه القيم من المعاهدات الدولية تنبثققد  ،لدان أخرىفي بو
القضايا الجنائية من خالل خالل  ذلك بما في ،نع القرارودور القاضي والمحكمة في عملية ص

للقيم في القانون الدولي  أمثلةعلى يمكن العثور و ".المتهم بريء حتى تثبت إدانته"تطبيق مبدأ 
معاهدة الو )11و 10المادتان (وق اإلنسان إعالن األمم المتحدة العالمي لحق من خالل المعاهداتو

 ميثاق الشرفومبادئ بنغالور ل ،)1الفصل ( ASEANوميثاق  ،)6لمادة ا(األوروبية لحقوق اإلنسان 
من ف ،أم ال االتفاقيات الدولية بشأن مسألة حقوق اإلنسان تطبق  بعينهاسواء كانت دولة و .القضائي

واضحة محاكم واإلجراءات القضائية القيم األساسية للتكون المهم من وجهة نظر المواطن أن 
 .وعلنية

 
التقيد بها و هذه القيم األساسية أهمية تعزيزب اإلطار مع االعتراف بصفة خاصةاد هذا وقد تم إعد

 . لحسن سير عمل المحاكم

 

 

                                                                                                             
باإلضافة إلى بشكل عام  لمؤسسةا معنى لوجود يعطي) التنظيمية(لقيم شترك لم مفهوم إن وجود

 التقيد بالوقتووالشفافية  مثل النزاهة والحياد واالستقالل ،لقيم المشتركةإن ا. لها توجيهاً كونه يوفر 
محاكم هي انعكاس لثقافة من قبل القضاة وموظفي ال تأييدو التي تحظى بدعمو ،والية القضائيةوال

 اتهاوأولويمحدد لهذه القيم عريف ت يتسنى لنا االستقرار علىطبع ال بال بطبيعة الحال، و .المحكمة
 .من بلد إلى آخرو تختلف من محكمة إلى أخرى أنهاعلى أساس 

على ف. تم تضمين هذه القيم المشتركة في كل مجال من مجاالت القياس المحددة في هذا اإلطار
والقيادة الفعالة  دارة المحاكمأهم مهام إواحدة من  هيتعزيز القيم المشتركة  أننجد  ،سبيل المثال

رئيس المحكمة ورؤساء و موظف المحكمةوتقع على عاتق  ،)التميز المجال األول من مجاالت(
مثل االستقالل  ،والتمسك بالقيم المشتركةترويج هذه المفاهيم مسئولية الحث على  اءاإلدارات والمدر

ذلك من خالل أشكال مختلفة من االتصاالت ر على التأثيويمكن  .والنزاهة وااللتزام بالمواعيد
 القيم المشتركة تعزيزيمكن أيضا كما  .إلى جانب الطريقة التي تدار بها المحاكم الداخلية والخارجية

ومن األمثلة على ذلك ). للتميز الثاني جالالم(محكمة في ال محددةنفيذ سياسات من خالل ت للمحكمة
ن أجل تعزيز كفاءة القضاة وموظفي المحكمة أو وضع بيان المهمة التعليم موللتدريب  وضع سياسة

.القيم المشتركة للمحكمة كافةي تعكس ذال
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)تتمة(قيم المحكمة 
 

التي  القيم المشتركة قوة تعزيز رحلة نحو بمثابةضا أيهي لمحكمة لميز تتحقيق الرحلة نحو إن ال

 ويقدم ،صالبةاإلطار يجعل هذه القيم أكثر هذا إن . تهاتحسين أداء المحكمة وجود إلىتؤدي 

سهولة 'قيمة استخدام  فإن ،من التوضيح لمزيدو .لقياس التقدم المحرز في الرحلة إرشادات

أحد ك" الحصول عليهاو خدمات عدلية يسهل تقديمها' كما تم تضمين ،كمثالمحكمة ال' إلىصول الو

التميز من خالل تذليل الحواجز المالية  هج المقترحة لتحقيقانممع مجموعة من ال التميز تمجاال

 والماديـة

 

ها سياسات فإن المحكمة التي لدي ،وهكذا . العدالة الحصول علىالتي تحول دون سهولة " المعنوية"و

إشارات  وضعمثل المناسبة لذلك  خطواتالاتخذت  التيو ،العدالة ىالحصول علفرص  منتعزز 

قع المو تزويدمريحة في المحاكم وعامة وانتظار أماكن المحكمة وتوفير  مرتاديواضحة ل

 تقاضيرسوم معتدلة واإلعفاء من رسوم ال فرضمحكمة وعن  المعلومات عملية اإللكتروني ب

قيمة سهولة الوصول بيعكس االلتزام  حتياجات الخاصة ذوي االخاصة لوتقديم تسهيالت لغوية أو 

 .العدالة ىإل
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 إطار العمل لتميز المحاكم 
 

 
 أداء المحكمة
 و جودتها

 

 
المجاالت 

 السبعة
 لتميز المحكمة

 

 
المحكمة قيم  
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 تميز المحكمة 
 . 

 

. قياسالدارة واإل وهما لتميز المحكمة سيةُتعد أسا ييستند هذا اإلطار على اثنين من المفاهيم الت
ليس فقط في  ،على جميع المستوياتقيادة فعالة و يتعين توافر إدارة ،محكمة ممتازةالتصبح كي ول

 فعاالً  اً قياس أيضاً القرار  صنعيتطلب و. اوتحقيقه أهداف األداءكما يجب تحديد  ،المناصب العليا
 ،باإلضافة إلى البيانات المناسبة ،هذه القياساتإن . قةموثبيانات وجود الرئيسية و األداءلمجاالت 

األهداف تحقيق تقدم نحو من  هإحراز بما تم توحيو ،مكانة المحكمة الحالية من حيث األداء  تبين
 .تحديد مجاالت التحسين وأيضاً  ،المرجوة

 
جانب جودة ال ويشير إلى مدى المحكمةفي والقيادة دارة اإل جودة صدداألداء في هذا اليجسد و
 ،)عدليةخدمات القضائية والسياسات التنظيم المحاكم وال(به  الذي تقومالعدالة  لخاص بتقديما

  .)محكمةمرتادي الوالخارجية البيئة (ومدى فعالية العدالة 

البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة هذه سينتج عن و. المحك النهائي لألداء األخيريعتبر الجانب و
المسائل المتعلقة بالتنظيم الداخلي للمحكمة والخدمات القضائية واآلراء حول  مالحظاتالالقياسات 

ت عن البيئة معلوما لى توفيروسيؤدي تطبيق مقاييس األداء إ. أيضاً  المحكمة سياسات ةصياغو
 .المحكمة والجمهور بصفة عامة مرتادي الخارجية المحيطة بالمحاكم وإقامة حوار مع

على محور من  السبعة  مجاالتالمن كل مجال ركز ي؛ عة مجاالت لتميز المحكمةويحدد اإلطار سب
تأثير  هلمن هذه المجاالت  مجالكل إن . التميزلى إصول وللمحكمة في سعيها للالمحاور الهامة 

جاالت وترتبط هذه الم .ية وتقديم األداء الممتازحاسم على قدرة المحكمة على التمسك بالقيم األساس
القيم األساسية التي ب -بمزيد من التفصيل أدناه إليهاالتي سوف يشار و –للتميز في المحكمة السبعة 

 .تم تحديدها في وقت سابق
 
 من المجاالت السبعةمجال كل  التطرق إلىمحكمة أن تبدأ رحلتها نحو التميز من خالل لل يمكن 

. دمات المقدمة من قبل المحكمةثقة الجمهور في جودة الخ أو من خاللاألداء نتائج سواء من حيث 
  تحقيق التنظيم الداخلي األمثللمستمر نحو التميز من خالل لتحسين الرحلة  الرحلةتعتبر هذه 

دارة عالية الجودة إلمحكمة وعمليات واضحة للللمحاكم مع التركيز على قيادة قوية وسياسات 
 بيانات و المحكمة ومصداقيةدة وكفاءة وعلى مستوى عال من الجو عمليات فعالة وذاتو الموارد

:رئيسية لألداءالمجاالت الالعالقة بين  ين الشكل التالي طبيعة ويب .)األداء(
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                 المجاالت

 لتميز المحكمة السبعة

 قيادة المحاكم و إدارة -1
 

 ميزلتحقيق النجاح والت حاسمةال من األمورمؤسسة أي والقيادة الملهمة في  لفعالةدارة ااإلتعد  
في تجاوز الوضع الراهن  أساسيةفهي . وينطبق ذلك على جميع المستويات في المؤسسة .لمحكمةل

 ،مهنية كمؤسساتلطابع الخاص للمحاكم و نظراً ل .من خالل تحسين نوعية وفعالية وكفاءة الخدمات

القيم تعزيز و حكمةلمحول مستقبل االمحاكم وضع رؤية  اءيجب على رؤساء المحاكم ومدرف

االعتبار  عينخذ بمع األ ،األداء األمثلإلى  وصول بمؤسستهمللوأساسية التي تعتبر مهمة  ،األساسية

 .االتصال المتبادلاحتياجات ورغبات مستخدمي المحاكم من خالل 

 
مجتمع لبالها عالقة  ةوجود أيعن " بمعزل"عني أن المحكمة ال تعمل تن القيادة القوية ، إالحقيقةفي 

  سوى عن طـريق  نتائج األداء المتميزولمحكمة تميز اتحقيق ال يمكن لذا، . والشركاء الخارجيين

 

 
النيابة مثل  ،على عمل المحكمة يكون لهم تأثير ذينع المنظمات والشركاء اآلخرين الالتعاون م
 .قانونتنفيذ ال سلطات ون المحلية والشرطة المحامينقابة الحكومية و جهاتالعامة وال

 
وكذلك التركيز على  ،ة محترفة للغاية داخل المحاكميإدار كوادر خلق القوية أيضاً قيادة تتطلب ال

والتي يمكن أن تؤدي إلى تغيرات في الطلب (االبتكار داخل المحاكم وتوقع التغيرات في المجتمع 
الذين لهم لقضاة ايشغله  ةرئيس المحكمأن منصب في معظم البلدان نجد  ).على الخدمات القضائية

. لمحاكمل راءمدكفضل األ أيضاً  مأنه إال أن هذا ال يعني بالضرورة. من الخبرة القضائية باع طويل
الذي يتم تدريبهم مهنيا و ضاة،غير القمن المحكمة  مسئوليأيضا إشراك الممتازة ويجوز للمحاكم 

األدوار القيادية  ة، على شغل، مثل القضاويمكن تشجيعهم ،لتنظيميةفي مجال اإلدارة المالية وا
حاكم ة للمــاالبتكار والمرونإن . ةـاإلداريهم ـللمشاركة في الدورات التدريبية لتحسين مهارات

كثرة تنقـل األفـراد  ل،على سبيل المثا .أن التغيير هو سنة الحياة اعتبارعلى  عامالن هامان تبرانعيُ 
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 تلبية احتياجاتهو العميل تحقيق رضا-5

 

  الحصول عليهايسهل و خدمات يمكن تقديمها-6       النتائج   

  

 تحقيق ثقة المجتمع -7  
 

        

        



 

 

 
 

 
 
 

 .لتحسين الخدماتبشكل فعال ممتازة السياسات القضائية الستخدم المحاكم تاستنادا إلى البيانات التجريبية، 

على سبيل ف. التركيز على تعزيز قيم معينة أو تحقيق أهداف واضحة المعالمبالسياسات القضائية  ىعنوربما تُ 

تهدف إلى تعزيز وحدة القانون من خالل تقديم   -على سبيل المثال -ون هناك إحدى السياساتقد تكالمثال، 

تشجع القضاة على القيام أن ما يمكن لسياسة  المدنية،في الدعاوى ف. معينة من القضايا ماطمبادئ توجيهية ألن

يمكن ف الجنائية، دعاوىي الفأما . بدور نشط في مجال استخدام وتطبيق معايير لتقديم وثائق أو أدلة جديدة

 .للمساعدة في خفض عدد حاالت التأجيل لجلسات المحكمةما استخدام سياسة 

لتحقيق أهداف  صياغة وتنفيذ وتقييم سياسات واستراتيجيات واضحةب ةممتازالالمحاكم  هتمت

 .في مرحلة سابقة التي وضعوهاتحقيق الكفاءة والجودة من أجل داء األ

 ةالمحكمإجراءات . 3

يمكن  .تميز المحكمة مؤشراتمن كفاءة الة ويفعالالو إجراءات المحكمة التي تتسم بالنزاهة تعد

تحليل ووصف على  بناءً من ثم وضع مقترحات للتحسين وفي إجراءات المحكمة مناطق القصور  تحديد

يجب أن . الحاسمة حسن التوقع  من األمورو ن االلتزام بالمواعيد المقررةكما إ إجراءات العمل في المحاكم

تكون مدة عملية التقاضي خاضعة لرصد مستمر وكذلك القضايا المعلقة التي طال البت فيها لفترات زمنية 

ويجب اتخاذ التدابير المناسبة في الحاالت التي تكون فيها مدة التقاضي تتجاوز المدد المتعارف . مبالغ فيها

 ممتازة تشمل عناصر هامة مثل المعايير الزمنية المتفق عليهاإن إجراءات التشغيل الثابتة للمحكمة ال. عليها

 ،الدور الفعال للقاضي فيما يتعلق بإدارة الوقتباإلضافة إلى  ووضع جداول القضايا في الحاالت الفردية

واللجوء إلى استخدام  ،وأساليب فعالة لتحديد مواعيد جلسات المحكمة ،والقيود في تأجيل جلسات المحكمة

 .المتميزة للقضايا، وعند الضرورة، األساليب البديلة لحل النزاعاتاإلدارة 

 
 

 )تتمة( المجاالت السبعة لتميز المحكمة
 

تعديالت ال جراءوإ البلدانوالتباين في مستوى معدالت الجريمة في  االقتصاديوالتغيرات في المناخ  والتدويل

فيقومون ، ي مرحلة مبكرةفالتغيرات هذه االعتبار عين بمديري المحاكم الممتازة أخذ يولذلك ن على القواني

وعندئذ . في التعرف على التحديات والحلول ،المناصب القيادية يشغلون الذين الالموظفين والقضاة  بإشراك

نتائج تحسين الحلول المبتكرة التي تؤدي إلى تنفيذ وكذلك  تعديل أساليب العمل والهياكل التنظيميةيحاولون 

 .مستوى عال من الجودة إلى، واألداء

شر بن المحاكمأي أن تقوم  والمساءلةؤسسة الم' انفتاح'خرى األقوية اللقيادة وتتضمن معايير ا

 .للجمهور تهامعلومات عن مستوى جود وتقديمبانتظام نتائج أدائها 

 لمتميزةاالمهنية دارة اإلقافة ثلمحكمة على تعزيز التوجه الخارجي للمحاكم ولالقيادة القوية نطوي تو
 .للتغيرات في المجتمع الفعالة ستجابةالاعلى االبتكار وتركيز وال الصراحةوشفافية والمساءلة وال

 

 المحكمة  سياسات. 2

ألن ذلك يدل  ،لإلدارة الفعالة والقيادة القويةاألدوات األساسية  يعد منتحديد وتنفيذ وتقييم سياسات المحكمة إن 

 حول أدائها والتغيرات في المجتمع واحتياجات ورغبات مستخدمي وماتتقوم بجمع المعلأن المحاكم على 

إدارة بوضوح ضرورة وجود اإلدارة المالئمة لنظم وهذا يتطلب . والشركاء الخارجيين من المحاكم المحاكم

 نظام السياساتة ممتازاللمحاكم تستخدم ا .الصلة وتحليل األداء ذبغية  ومعالجة البيانات لتسجيلالمعلومات 
 .لمحكمةاأداء وجودة تمت صياغتها فيما يتعلق بوالخطط لتحقيق األهداف التي 
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 المتعاملينرضا . 5

وعما  التعامل معهمكيفية ب بشكل أكبرأثر تتلمحاكم يلجئون ل ذينلا هؤالء رؤية ت األبحاث باستمرار أنأظهر

 فإن إحدى ،وهكذا. بالحصول على نتائج ايجابية أو سلبية أكثر من اهتمامهم  بدو عادلة،اإلجراءات ت إذا كانت
احتياجات وتصورات مستخدمي  تمثل في وضعت "التميزالبحث عن "و الجودة منهجيةالجوانب الهامة ل

 .بعين االعتبار المحكمة

الذين يلجئون إلى المحاكم أفراد الجمهور والشركات  -على سبيل المثال ال الحصر -المحكمة رتادومويتضمن 

هؤالء الذين و المجني عليهمو المتقاضين والشهود ،على سبيل المثال(ستفادة من الخدمات التي تقدمها لال

 ينوالشركاء المهني) ، وما إلى ذلكوظفي المحاكمالمعلومات أو المساعدة من مالحصول على ون إلى يسع

الحكومية وخبراء المحاكم  هيئاتوالممثلين القانونيين لل سئولي تنفيذ القانونوم ووكالء النيابةالمحامون (

 فقط على تناول مستوى رضا المعايير أال تقتصريجب  ،وفقا لذلكو). المحكمةفي والمترجمين الفوريين 

بكيفية معاملة  فيما يتعلقمستوى الرضا  يضاً أيجب أن تتناول  بلالمحكمة، ءات مخرجات إجرابالعميل 

التي يتمتع بها ) المتوقعة(الخبرة مستوى و ،والشهود والمحامين القضاة وموظفي المحكمة لألطراف المتنازعة

حاكم إلجراءات الم إلى جانب مراعاة سير القضية في إطار من النزاهة والتفهمالقضاة والموظفين؛ 

 .وقراراتها

 

. مستخدمي المحكمةالخاصة ب حتياجاتااللتصورات ولتقييم منهجي بإجراء  ةممتازالمحاكم التقوم و

 . التي تقدمها المحاكم جراءاتواإلالجودة لتحسين  الحقاً  تستخدم المعلوماتو

 
وينبغي . ي المحاكمكفاءة وفعالية إجراءات المحكمة تتطلب أيضا تقسيم سليم للعمل بين القضاة وموظفإن 

ثانوية والجوانب التعامل مع المهام ال المحكمةالفصل في القضايا بينما يجب على موظفي للقضاة التركيز على 

أو حتى قد (لقضاة محدودة المكلف بها اقضائية الغير  المهام ، نجد أنممتازةالفي المحاكم و. اإلدارية القضائية

قضاة لل ، مع السماحضاءالتي يقوم بها رجال القالمكتبية  مهاماليحاول القاضي تقليل و) تكون غائبة

يحق لموظفي المحاكم البت ال  ،وبالمثل .بوضع السياساتمناسبة والقيادية واإلدارية الاألعمال  ، فيبالمشاركة

 .لقرارات القانونية واإلجرائيةافي 

ويولى اهتمام كبير لضمان حسن  . ةمتميزو عادلة وفعالة قضائية إجراءاتبوجود  ةممتازالالمحاكم تحظى 

بالشكل بين القضاة وموظفي المحاكم  يتم تقسيم العمل. تراكم القضاياأو تجنب تقليل و االلتزام بالمواعيد

 . ضيموكلة للقاالمهام اإلدارية ال كم -بأقصى قدر ممكن -األمثل، مع مراعاة التقليل

  نيل ثقة الجمهور. 4

 

مؤشر على نجاح عمل  بمثابةفي القضاء لجمهور امستوى عال من ثقة  علىيعتبر الحصول ، بشكل عام
اتخاذ لألحكام القضائية واحترام القضاة ومن التفهم والوعي عالية ووجود درجة الفساد وإن انعدام . المحاكم

مستوى وسيعمل ال .إجراءات المحكمة في الوقت المناسب سوف تزيد من ثقة الجمهور في النظام القضائي

وتعزيز احترام سيادة القانون وزيادة  والرضا عنها ألوامر المحكمة تعزيز االمتثالعلى  جمهورثقة الل ىعالال

منهجية قياس المؤسسات القضائية الممتازة  تتبع. الدعم المقدم لتوفير الموارد الالزمة لتلبية احتياجات المحكمة

ثقة الجمهور في المؤسسات ب قياساً النتائج  مقارنةمع في القضاء وموظفي المحاكم  جمهورمستوى ثقة ال

 .الحكومية األخرى
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تها بعناية والحفاظ على هذه الموارد المادية الكافية لبلوغ أهدافها وإداريتوافر لدى المحاكم الممتازة 
وموظفي عدم وجود مكاتب للقضاة و مالئمةالمباني غير و المحاكمقاعات  سوء نوعيةبينما نجد أن . الموارد

يكون لها إنما  ،بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر ،وسجالت المحاكم وعدم كفاية المواد والمعدات المكتبية المحاكم

 .عية الخدمات المقدمةتأثير سلبي على أداء المحكمة ونو

 
وهذا يشمل عادة . الميزانية واإلدارة المالية الفعالةحسن إدارة بعناية يعني  ليةالموارد المان حسن إدارة إ

 مراقبة والتدقيق علىالمالية يتم في نهاية السنة  ،على سبيل المثالف. الخارجيةعمليات مراجعة الحسابات 

 .لينمستقحسابات المحاكم من قبل محاسبين 

 
المحاكم تتولى . وبشكل استباقي مالئموتتم إدارة الموارد البشرية والمادية والمالية للمحاكم على نحو 

مناخ وُيعد  .ينالمستمر تثقيفتحفز التدريب وال انهأل م المهنية للقضاة وموظفي المحاكمرعاية القي ةممتازال

 مرافقال ةممتازالالمحاكم وتمتلك . فراداألقبل  تقديره بشكل جيد منيتم و مناخاً صحياً العمل في المحكمة 

، الكمبيوتر بأجهزةلجوء لالستعانة وعند ال المحكمة،للقضاة والموظفين وسجالت ناسبة مالمكاتب الو المالئمة

في وتستند عملية وضع الميزانية . في المحكمةمتوفرة جميع تطبيقات البرامج الالزمة لحسن سير العمل نجد 

اإلنفاق من  على أوجهتدقيق مستقل إجراء ويتم  بالكفاءة،احتياجات عملية موثقة تتسم  ىإلازة ممتالمحكمة ال

 .الميزانية

 
 )البشرية والمادية والمالية(موارد المحكمة . 6

 فتقوم. ومتميز على نحو فعالو الموارد المتاحة على الوجه الصحيح افةإدارة كب ةممتازالالمحاكم تقوم 

للمستخدمين والشركاء رغبات واالحتياجات المتغيرة الومراعاة التطورات في المجتمع و ،تحديد األولوياتب

 .محكمةللالخارجيين 

 
ستخدام ال ةممتازالالمحاكم وتسعى  ،هاأهم موارداألفراد العاملين بها و وموظفي المحكمة القضاة يمثلو

 الممتازة بتطبيقالمحاكم كما تقوم  .نالقضاة والموظفيالملقى على عاتق عمل الحجم  ات بشأنالمعلومأحدث 

تصف العالقة بين فئات القضية في بحيث  النماذج،هذه واصل تحسين تونماذج موضوعية لعبء العمل 

وموظفي المحاكم إلعداد ووضع اللمسات األخيرة على  يقاضالالمحكمة ومتوسط الوقت الالزم من قبل 

يتم استخدام هذه المعلومات و .حاالت الواردة والقضايا المعلقةجنب مع العدد المتوقع من ال إلى جنباً  ،القضية

 .الذين تحتاجهم المحكمةلتوقع عدد الموظفين 

 
ممتازة الالمحاكم فإن ) مثل الجامعات والمستشفيات الجامعية(مهنية تعتبر بمثابة مؤسسات المحاكم و بما أن 

تتميز  .المعرفة وتحسين المعرفة ذات الصلة وتحفز تبادل يقاضال بعملالقيم المهنية التي ترتبط تحترم 

على  الموظفينأو القضاة عاملين بها، سواء مستوى رضا الارتفاع وجود مناخ عمل جيد وب المحاكم الممتازة

 .المهنيالتثقيف ا نظام للتدريب المستمر ووهناك أيض سواء، حد 
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 الفهرس

 

ـاكمإطــار العمل الدولي لتميز المحـ  الحواشي المالحق 
 

   

 
 
 
 

 )تتمة(المجاالت السبعة لتميز المحكمة 
 

  الوصول إليهاو خدمات يسهل تقديمها -7
 

الوصول إليها بسهولة بالنسبة  يسهلومعقولة  رسوم ذاتالخدمات تكون أن  ةممتازالالمحاكم تراعي 
إلى اإلجراءات القضائية  رفراد الجمهوأحائالً دون وصول  رسوم المحكمة إذ يجب أال تقف. للمتقاضين

 أشكالكما إن كافة  ،قضيةرسوم إضافية للدفع  ومتطلبات تأجيل الجلسات إلىإجراءات ويجب أال تؤدي 

 .ساسية عن عمليات المحكمة متاحة بتكلفة منخفضة أو بدون تكلفةاألمعلومات الو

 
لخاصة امنطقة ال إلىن الوصول بسهولة يمكن للمستخدمي. يسرو الدخول إلى قاعات المحاكم بكل سهولة

ر يفمع تو ،بشكل واضح في المحاكماإلرشادية الالفتات  وضع، ويتم من الجمهورقاعات المحكمة  بمرتادي

 ر عنصر السالمة بشكل مضمونيتوفو المحكمةداخل  ستخدمي المحكمة إلرشاد ماستعالمات مركزي  مكتب

 .بالراحةالخصوم شعور كبت  إلى ةاإلفراط في تدابير السالمشريطة أال يؤدي 

 
 ولمستوى عال من سهولة الوص أيضاً توفر بل الوصول المادي،  سهولةال توفر فقط  ةممتازلمحاكم الإن ا

 ، مثالً،على شبكة االنترنتالمحكمة من خالل موقع  ،ومناسباً  عندما يكون ذلك ممكناً ، إليها "يتراضفاال"

معلومات (صفح عبر المحاكم التمن  من شانها تمكين مستخدمي المحاكم التيات علوممحيث يتم توفير كافة ال

تقنية االجتماع دام واستخ ةااللكتروني رشفةاألو) محاكم ورسوم المحاكموإجراءات ال كماعامة عن المح

تمكينهم أو /مجريات سير القضايا و علىمن االطالع اكم مستخدمي المحيجب السعي دائماً لتمكين . المرئي

  .أيضاً واسترجاع المعلومات  إلى المحاكمة كترونيمستندات االلالونقل يل تسجزيل ومن تن

 
 

المستخدمة ) اللغات(يجيد اللغة خدمات الترجمة لمن ال  بتوفيرممتازة الالمحاكم تقوم  ،وباإلضافة إلى ذلك
المترجمين وفر يت. البصرأو /و اإلعاقات التي تؤثر على السمع لذوي كذلك في اإلجراءات القضائية و

 كافية درايةبهؤالء المترجمين يتمتع و ،التسجيلقسم والمحكمة  اتمن قاعقاعة في كل  تخصصينالفوريين الم

فهم المسؤوليات األخالقية مع ت ،األجنبية المعنية غةلال وسواء في اللغة السائدة أالقانونية  بالمصطلحات

 ساسية عن عمليات المحكمةاألمعلومات تتوافر ال. ةالترجمة الفورية بالمحكمخدمات لالخاصة  والضوابط

 . الذي تتواجد به المحكمة في المجتمعباللغات الشائعة التداول 

عن طريق تحديد الرسوم عند مستوى  الحواجز المالية للعملية القضائيةتذليل على  ةممتازالمحاكم التعمل 

والمنظمات ذات الصلة هيئات مع ال تعاونوال ،نشخاص المعوزيألرسوم لتلك الوالسماح بالتنازل عن  ،معقول

 .يةالمساعدة القانونر يتوفلضمان تقديم الخدمات القانونية و

 
وتوفير  للعدالةالوصول المادي الخاصة بمن خالل االلتزام بالمعايير العالمية  الوصول إلى العدالةيسهل و

الذي تتواجد به  المجتمع أفراديتحدث بها  اللغات التيب المحكمة وتقديم المعلوماتبالمترجمين الفوريين 

 المساعدة القانونيةر يتوفواألوساط القانونية لضمان  الهيئاتمع  تعاونوالمعقولة وفرض رسوم المحكمة 

ممتازة الالمحاكم تقوم  ،عندما يكون ذلك ممكناً  و.ل محامتوكي ال يستطيعون من الناحية المالية ألولئك الذين 

 .المحكمة مقراإلنترنت وكذلك في المعلومات المتاحة إلكترونيا عبر لى إ الوصول بتوفير
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  الفهرس
 

 الحواشي المالحق إطــار العمل الدولي لتميز المحــاكم
 

   

 
 
 
 

 المجاالت السبعة لتميز المحكمة و بين قيم المحكمة الصلة
 

يتعين عليها  بل فحسب، ، وليس ذلكالمحكمة ألداءي تعتبر دليالً يم التشر القتن نأللمحاكم  األهمية بمكانمن 

 منهجيةإطار العمل هذا يوفر . هاممارساتالقيم في صلب عمليات المحكمة و هذهترسيخ ضمان عليها  أيضاً 

ظائف ووتوجيه دور تعمل بالفعل على باعتبارها هامة  المحاكم وضعتهاالقيم التي ما إذا كانت فيواضحة لتقييم 

منظومة ، من خالل المحكمةتميز من مجاالت  -على األقل -في واحدة قيمة كلنعكس توينبغي أن . المحكمة

 تتبعهاالتي  مالقي تعزيز يةكيفب دةجيدراية أن تكون على  مامحكمة ل من الممكنو التحسين،وتقييم لإطار عمل ل

 .آلية االلتزام بتلك القيمو

يمكن لمحكمة ما أن تربط  كيف، أمثلةمن خالل بضعة  ،لصفحات التاليةا التي سنجدها فيالجداول توضح 

  .االلتزام بهذه القيممدى اختبار من خاللها التي يمكن ئها، إذا رغبت بذلك، وربطها بالمعايير أدامجاالت قيمها ب

 

 الدافع
 

  قيادة المحاكم و إدارة-1 
 

 
 

        

       
 

        

    

 المحاكم سياسات -2
  الماليةو الماديةو البشرية الموارد -3
 المحكمة إجراءات -4

 

 
 األنظمة   

 اإلمكانياتو

 

 

 

 

 
 

 

        

        

    
 تلبية احتياجاتهو تحقيق رضا العميل -5

 

  إليهايسهل الوصول و خدمات يمكن تقديمها -6  النتائج

  

 تحقيق ثقة المجتمع  -7  
 

        

        

 
 أداء المحكمة
 و جودتها

 

 
المحكمة قيم  

 

 إطار العمل لتميز المحاكم 
 

 
المجاالت 

 السبعة
 لتميز المحكمة

 

 )أمام القانون( المساواة 
 نصافاإل

 عدم التحيز
 صنع القرارات  في ستقالليةاال
  ختصاص اال
 لنزاهة ا

 العدالة حصول علي سهولة ال
 االلتزام  بالمواعيد

 الثقة
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  بإطار العملأنظمة أداء المحكمة و ما بين قيم المحكمة الصلةرسم توضيحي يبين  
 
 
 

 إطار العمل الدولي لتميز المحاكم
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 الحواشي المالحق إطــار العمل الدولي لتميز المحــاكم الفهرس
 

        ) أمام القانون( المساواة 
 

        

        إلنصاف ا
 

        

        عدم التحيز
 

        

        صنع القرارات في ستقالليةاال
 

        

        االختصاص 
 

        

        النزاهة
 

        

        الشفافية
 

        

        سهولة الوصول إلى العدالة
 

        

        االلتزام بالمواعيد
 

        

        الثقة
 

        
         

        
 

        )الواليات المتحدة األمريكية(أدوات المحكمة 
 

        تحقيق العدالة و استبيان عن سهولة الوصول -المقياس األول
 

        القضايا  نسب الفصل في -المقياس الثاني
 

        المستغرق في الفصلالزمن  -المقياس الثالث
 

        اإلطار الزمني التخاذ اإلجراءات للقضايا المعلقة  -المقياس الرابع
 

        من تاريخ المحاكمة التيقن  -المقياس الخامس
 

         موثوقية ونزاهة ملفات القضايا -المقياس السادس
 

        الغرامات و تحصيل الرسوم-المقياس السابع
 

        االستخدام الفعال للمحلفين-المقياس الثامن
 

        موظفي المحكمة رضا-المقياس التاسع
 

        تكلفة كل قضية  -المقياس العاشر
 

         

 نيل ثقة الجمهور إجراءات المحكمة سياسات المحكمة إدارة وقيادة المحكمة
رضا العميل وتلبية 

اتهاحتياج  
الموارد البشرية 
ةوالمادية والمالي  

خدمات قضائية معقولة 
األسعار ويسهل 
 الحصول عليها

 



 
 الفهرس

 

ــار العمل الدولي لتميز المحــاكمإط  الحواشي المالحق 
 

   

 
 
 
 

 )تتمة( بإطار العملرسم توضيحي يبين الصلة ما بين قيم المحكمة وأنظمة أداء المحكمة 
 

 
 

 
 
 
    

      
ن محكمة إلى أخرى يختلف م –السنوي / التقرير الداخلي) + سنوي(خدمات الحكومية تقرير عن ال -%روجس : مالحظة
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احتياجات المتعاملين  ثقة المتعاملين إجراءات المحكمة سياسات المحكمة قيادة وإدارة المحكمة
 ورضاهم

الموارد البشرية 
 مادية والماليةوال

الحصول  ةسهول
على خدمات 

 إطار العمل الدولي لتميز المحاكم المحكمة
       

 )استراليا(مخرجات إطار العمل /مدخالت 
 

  
      

 روجس(الزمني المحدد  عمرها اإلطار النسبة المئوية للقضايا التي تعدى -تراكم القضايا( 

   
     

  داخلية/تقارير سنوية(نسبة القضايا المفصول فيها ضمن الزمن المحدد  -في القضاياالفترة الزمنية للفصل( 
 

 
 

 
 

      روجس(نسبة الفصل في القضايا( 

    
 

 
    تقارير داخلية(قضية مقيدة  100,000نسبة الشكاوى عن كل( 

      
  روجس(ة من المصاريف المدنية رسوم المحكمة المدنية المتحصلة كنسب -نسبة تحصيل التكلفة( 

    
 

 
    إحصائيات سنوية(رضا المتعاملين( 

 
   

      استبيانات(رضا الموظفين( 
      

   روجس(موظف  100,000نسبة موظفي السلطة القضائية لكل( 
 

 
 

     
   روجس (نسبة صافي التكلفة لكل قضية مفصول فيها(% 

      
   القضايا المفصول فيها مقابل كل موظف من السلطة القضائيةنسبة 

       
 داخلية/تقارير سنوية(للوساطة  نسبة القضايا المحالة للمحكمة(  

    
     تقارير داخلية(نسبة جلسات المحكمة التي يحضرها ممثلو الشريف( 

 
        ةتقارير داخلية شهري(عدد اإلجازات المرضية للموظفين( 

 
        داخلية/تقارير شهرية(العائد الوظيفي( 

       
  روجس(إحصائيات عن متوسط رسوم المحكمة المدنية التي تم تحصيلها بالنسبة لعدد القضايا المقيدة( 



 
 الفهرس

 

 الحواشي المالحق إطــار العمل الدولي لتميز المحــاكم
 

   

 
 
 
 

 )تتمة( بإطار العملرسم توضيحي يبين الصلة ما بين قيم المحكمة وأنظمة أداء المحكمة 
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 إطار العمل الدولي لتميز المحاكم خدمات المحكمة الموارد     قيادة
  في متناول البشرية والمادية احتياجات ورضا ثقة إجراءات   وإدارة

  الجمهور والمالية المتعاملين الجمهور المحكمة سياسات المحكمة المحكمة

       

  )هولندا(ريكستبراك 
 )سنوات 4كل (تقييم الجودة من قبل لجنة مستقلة 

        اتسنو 4كل (استبيان رضا الموظفين في المحكمة( 
       استبيان عن موظفي المحكمة 

       
  استبيان عن رضا مستخدمي المحكمة

 )كل عامين(مراجعة داخلية للتقدم المحرز في تطبيق معايير تحسين الجودة  

       نظام قياس العمليات القضائية 

       التمويل الموضوعي للمحاكم النموذجية 

        داء القضاة بواسطة الزمالءأ مراجعةنظام 

       نظام التعليم المستدام 

        للمحكمة وإداراتها(لوائح الجودة( 

       إجراءات موحدة لتقديم الشكاوى 

 )فنلندا(نموذج روفانيمي للجودة بالمحكمة        
       

 إحصائيات المحاكم
      

 
 التقييم من قبل الخبراء

  
     

 التقييم الذاتي ألداء المحكمة من قبل القضاة العاملين فيها
       

 والقضاة والمحاكم وموظفي المحكمة ) القضاة المواطنين(استبيان عن 
       

 استبيان عن المحامين ووكالء النيابة واألطراف وأحيانا اإلعالميين



 
 الفهرس

 

لتميز المحــاكم إطــار العمل الدولي  الحواشي المالحق 
 

   

 
 
 
 

 )تتمة( بإطار العملرسم توضيحي يبين الصلة ما بين قيم المحكمة وأنظمة أداء المحكمة 
 

 إطار العمل الدولي للتميز بالمحاكم

 خدمات المحكمة الموارد     قيادة
 في متناول البشرية والمادية احتياجات ورضا ثقة إجراءات  وإدارة 

 الجمهور والمالية المتعاملين مهورالج المحكمة سياسات المحكمة المحكمة
       

 )سنغافورة(بطاقة تقييم األداء القضائي  
 

       
 

نسبة الجمهور ومستخدمي المحكمة  –مؤشر قياس سهولة الحصول على الخدمات 
 ومستخدمي المؤسسات الذين يؤيدون سهولة الوصول إلى مرافق المحكمة

       التقيد بلوائح كتيب اإلجراءات الحكومية وفقا لنظام التقييم  مستوى -مؤشر قياس الحوكمة
 الذاتي لمجاالت العمل األساسية والتابع لدائرة المدقق العام

       المؤشر التراكمي لألشخاص الذين أجابوا بأنهم يثقون بعدالة اإلدارة القضائية 

       ى نسبة القضايا المنتهية خالل األطر مؤشر تراكمي ُيحتسب اعتماداً عل -مؤشر قياس الكفاءة
 يؤيدون جداً سرعة اإلنجاز والتقيد بالمواعيد / الزمنية المحددة ونسبة الذين يؤيدون

       
يعتمد المؤشر التراكمي على معايير المسح الخاص ببيئة  -مؤشر قياس رضا الموظفين

الموظفين (راض التطوير الموظفين ومتوسط عدد ساعات التدريب ونسبة ساعات التعليم ألغ
 ومستوى إشراك الموظفين ومستوى التزام الموظفين ومؤشر والء الموظفين) الدائمين

       
البدء / مؤشر تراكمي  ُيحتسب اعتماداً على نسبة المشاريع التي تم إنجازها -مؤشر االبتكار

العمل المنجزة مبادرات خطة و بها من قبل فريق تحسين العمل وعدد الموظفين في كل قسم
 وعمليات سيكس سيجما المنجزة

       مؤشر تراكمي لنسبة عدد المجيبين الذين لديهم ثقة كاملة في  -مؤشر قياس ثقة الجمهور
 اإلدارة القضائية بسنغافورة 

       
ا نسبة القضايا المستأنفة ونسبة القضايا المقبولة باالستئناف وعدد القضاي: مقاييس جودة العدالة

الجنائية التي عدلت أحكامها وتصنيف جودة األنظمة القانونية في تقارير التصنيف العالمية 
 يؤيدون جداً مستوى العدالة واإلنصاف والنزاهة / ونسبة يؤيدون

       
مدى توفر أنظمة الحاسوب ومستوى الموظفين في إتقان تقنية : مؤشر استخدام التكنولوجيا
ومستوى استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت  في المحاكم المعلومات واالتصاالت  

ونسبة مبادرات خطة العمل التي تعتمد إستراتيجياً على تقنية المعلومات (االبتدائية 
 ) واالتصاالت

       نسبة المتعاملين الراضين عن خدمات المحكمة -مؤشر رضا المتعاملين 
       ة في الحصول على المعلومات عن المحكمةنسبة المجيبين الذين يجدون سهول 
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 الفهرس

 

 الحواشي المالحق إطــار العمل الدولي لتميز المحــاكم
 

   

 
 
 
 

 )تتمة( بإطار العملرسم توضيحي يبين الصلة ما بين قيم المحكمة وأنظمة أداء المحكمة 
  

    

 
 

 محكمةخدمات ال الموارد     قيادة
 إطار العمل الدولي للتميز بالمحاكم

 
 في متناول البشرية والمادية احتياجات ورضا ثقة إجراءات  وإدارة

 الجمهور والمالية المتعاملين الجمهور المحكمة سياسات المحكمة المحكمة
       

 إطار العمل لجائزة الجودة المستخدم من قبل المحاكم االبتدائية في سنغافورة 
 

       
 نظام قيادة المؤسسة وأهدافها ورؤيتها وقيمها ومسئولياتها تجاه المجتمع والبيئة 

       عملية التخطيط 

       مدى دمج جميع متطلبات األداء الرئيسية مع خطة المنظمة 

       تطبيق الخطط 

       كيفية تتبع وتقييم األداء 
 

       ي تستخدمها المحكمة لتحقيق أهدافها وتشمل االبتكارات والعمليات العمليات الرئيسة الت
 الرئيسية إلقامة العدالة وإدارة الموردين والشركاء

       نتائج عمليات المسح المحلي لثقة الجمهور والتصنيف الدولي لألنظمة القضائية 

       القات مع المتعاملين وتقييم كيفية تحديد المؤسسة الحتياجات المتعاملين والسوق وتأسيس ع
 مدى رضاهم

        واستخدام المعلومات المقارنة والمعيارية ) بما في ذلك المعارف(إدارة المؤسسة للمعلومات
 لدعم اتخاذ القرار على كافة مستويات المؤسسة

       اء عاليمدى استفادة المؤسسة من كافة إمكانيات القوى العاملة لديها لخلق مؤسسة ذات أد 
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 الحواشي المالحق إطــار العمل الدولي لتميز المحــاكم
 

   

 تقييم تميز المحكمة
 

فيما . المشاركةحسن و المحكمة ثابتة تستهدف التركيز على تحسينتصورا لرحلة مستمرة ويعكس اإلطار 

 .رحلتها نحو التميزاالنطالق بو ليةالعمهذه بالمحكمة بدء لكيفية  وصفاً يلي 

في الوقت  مهامها لمحكمةاكيف تؤدي رحلة نحو تميز المحكمة على تقييم الالخطوة األولى في تنطوي 
بها االهتمام التي قد يلزم المجاالت تلك حديد تللمحكمة تيح إجراء التقييم الذاتي كخطوة أولى يإن   .الراهن

 سمحت ،ويشمل اإلطار أداة للتقييم الذاتي . الحقاً سها قياس التقدم المحرز لمحكمة نفل يتيح وإلى وضع معيار

 .المجاالت السبعة لتميز المحكمةمقتبل قياس أدائها بغية إجراء تقييمها الخاص بللمحكمة 

تصميم استبيان  تم. ولكن هذا ليس ضروريا ،عند إجراء التقييماالستعانة بخدمات المهنيين ويجوز للمحكمة 
 .بسهولةالتقييم ذاتياً من تطبيق يم الذاتي لتمكين المحكمة التقي

دورا في  ونلعبياآلخرين  المحاكم ووموظف اإلداريونو القضاةجميع ف: المشاركة مبدأهذا اإلطار  يراعي

كافة كون تأن  من الممكن بل البدو. وضع وتنفيذ التحسينات فيالمحكمة والتي تقدمها تقييم الخدمات 

 . ية رابحةاألطراف المعن

 

 

 ،آلخرين في المحكمةاالمهنيين من جانب الشركاء  فعالةإلى المشاركة ال اإلطاريدعو  ،وباإلضافة إلى ذلك

الحكومية وغير  هيئاتمن ال مالقانون وغيره تنفيذ سلطاتو وكالء النيابةو نقابة المحامينبما في ذلك 

الجوانب  تقييم أثناءالمختلفة  هذه المجموعاتنظر وجهات  استطالعتجتهد في  وينبغي للمحكمة أن . الحكومية

مفتوحة مع هؤالء ال تواصلالقنوات إبقاء إن و ،تحديد مجاالت التحسين وأثناءمحكمة الذات الصلة من خدمات 

 .عمليةتلك العزز ييمكن أن  ينالشركاء المهني
 

االتصال بشأن  تح قنواتف طريق نالتميز ع ها نحومسارالتقدم في  المزيد من قيللمحكمة تحق ويمكن
كما إن استبيان آراء . المحكمة والجمهور بصفة عامة مع مستخدمي استراتيجياتها وسياساتها وإجراءاتها

باإلضافة إلى قطاع عريض من الجمهور، من  ،المحكمة يترددون على ذينال أصحاب األعمالاألفراد وهؤالء 

ربما تكون آراء الجهات ، واقع األمرفي . لمحكمةداء اعملي أفضل أل ساعد على صنع نظاميأن  الممكن

فيما يتعلق بجودة  ييس دقةمقاال أكثر  ،كثير من األحيان في ،نزاهة المحكمة واختصاصها الخارجية حول

.المحكمة
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 الحواشي المالحق إطــار العمل الدولي لتميز المحــاكم
 

   

 
 
 

  )تتمة( تقييم تميز المحكمة
 

 
يوجد أحد ال : "القول المأثور القديمأخذ بعين االعتبار ت أن ،تحقيق التميزسعيها ل ، أثناءينبغي للمحكمة

استخدام اإلطار ألنهم يخشون  حيال بالترددقادة المحاكم والموظفين  قد يشعر بعض ." دون عيوبكامالً 

دراية على  الذين يكون هؤالءمن المرجح أن و. مالمحاكالتقييمات ذات الصلة بعواقب التقييمات الشخصية و

زمام بخذ إن األ. العمل إطارالمباشرة بإجراءات بعد لموثقة المشاكل ابكافة  تامبالفعل على علم  مالمحكمة هب

السمعة والتقييم ز يعزعلى تكثير من األحيان التي تثير الشك، يساعد في المبادرة لمعالجة أوجه القصور 

 .نهاوليس التقليل م

 التي ربماهداف تلك األوثيق أهداف لم تتحقق من قبل، عملية كوسيلة لتال أيضاً هذه كماقادة المحيرى قد 

 . في واقع األمر لمحكمة لنفسهاوضعتها ا

قد تكون المراجعة و. مساعدة المحاكم في إيجاد الوسائل المناسبة لتحقيق أهدافهاإلى يهدف هذا اإلطار 

لمحكمة التشريعية ا مطالبة عنصراً يعكس المصداقية في ،على سبيل المثال ،مةلمحكا لشفافية الذاتية

 اإلطارتركيز  بينص ،في جميع الحاالتو. قضاة إضافيين تعيينتحديث المباني و  من أجلأمواالً لتخصيص 

 أن تقترح إدخالبتيح للمحكمة تسم بالشفافية وتتعملية فحص ذاتي فهو تحسين الخدمات في المحكمة  على

بما في ذلك  ،في تحقيق هذا الهدف ضفي المصداقيةتبحيث أساس معلومات موضوعية  تحسينات على

 . للمزيد من الموارد المطالب المشروعة

 
العواقب السلبية الناجمة عن  تخدام اإلطار ألنهم يخشونالمحكمة اس وموظف قد يعارضباإلضافة إلى ذلك، 

قاوم يعن رصد ميزانية المحكمة قد هو مسئول المحكمة و يموظفد هناك أح ،على سبيل المثال. أداءهملسوء 

اإلجراءات المحاسبية أن مستقلة لمراجعة الحسابات ألنه أو ألنها تعرف أية محاولة إلجراء عملية تدقيق 

على  ومن الممكن أن تقوم قيادة المحكمة بالمساعدة.دون المستوى المطلوب ُتعدالمستخدمة حاليا في المحكمة 

 ليهم عند حدوثاللوم ع إلقاءالغرض من التقييم هو عدم مثل هذه المخاوف من خالل التشديد على أن  ديتبد
محكمة  لقيادة اليمكن كما . القصور وتصحيحهاتسليط الضوء على أوجه هو من ذلك الهدف  كنول. المشاكل

في هذا . قيق هذا الهدفالموظفين في تح شراكالمحكمة إل من خالل التشديد على حاجةهذه المخاوف  نزع

غاية في  اعتبارهاب تنجم عن ذلك والتحسينات التي قد أال ُينظر إلى عملية التدقيق على الحساباتيجب  ،المثال

 .نظام المحاكم ظ على مصداقيةوالحفانيل ثقة الجمهور حد ذاته بل وسيلة ل
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ـاكمإطــار العمل الدولي لتميز المحـ  الحواشي المالحق 
 

   

 
 
 
 

 تميز المحاكملاستبيان التقييم الذاتي 
 

سد الثغرات وضع خطة ل لمن أجخطوة أولى ضرورية  بمثابةاستبيان التقييم الذاتي ُيعد 

يساعد في تحديد القضايا التي من شأنه أيضاً أن و ،'تحقيقه ما يمكن'و' الوضع الحالي'بين 
التي تتطلب المزيد من غيرها من القضايا لها على المدى القصير ويجب التصدي بل يمكن 

 .األجل التخطيط متوسط أو طويل

 
 .يعكس استبيان التقييم الذاتي المجاالت السبعة لتميز المحكمة

 

ما يندرج تحت  بسردمن المجاالت السبعة لتميز المحكمة، مجال في إطار كل وقام اإلتحاد، 

تمثل التميز في س -جودةمن النجزت على أعلى مستوى إذا أُ  -لتياألنشطة الرئيسية، وابند 

يتطلب هذا األمر من المحكمة أن تأخذ بعين االعتبار كل  .قضائيةال واإلدارة  محكمةإدارة ال

إلي أي  وإذا كان األمر كذلك، المشكلة؛ما إذا كانت قد تناولت فيهذه األنشطة، وتقييم  من

 . ة النتائج المحرزةومدى فعالي منهجيةال تنجح مدى

إال انه من المهم أيضاً بالنسبة  ،بشكل مبدئيتقييم ذاتي ة إجراء على الرغم من ضرورو

 -ربماالسنوية  –دورية التقييمات وتسمح ال .التقييم متابعةتحديد زمن لنفسها  للمحكمة

 :ة بما يليللمحكم
 

o عليها اتلمحكمة إجراء مزيد من التحسينتتطلب من اد المجاالت التي تحد  
o العاجلة وطويلة األمد  محكمةلسوف تنصب عليها جهود اد المجاالت التي تحد   
o م التقدم المحرز من قبل المحكمة تجاه التحسينات الالزمةتقي. 

القيام مستخدمي المحاكم الطلب من  كمااستبيان التقييم الذاتي لتميز المحمن خالل يمكن 
 :بما يلي

 
o في كل مجال من مختصة بهم المحاكم ال اي تطبقهتلا ةالحالي يةنهجمتقييم ال

 – تفاعلي – ال يوجد: تقديرات وهي ةستعلى أساس مقياس ذو المجاالت 

 ؛مبتكر – متميز – متكامل – حددم

o  تقديرات وهي ةستتطبيق هذه المنهجيات على أساس مقياس ذو مدى تحديد :

م المجاالت معظ - لرئيسيةبعض المجاالت ا - بعض المجاالت - يوجد ال

 و؛ المجاالت جميعو - كافة المجاالت الرئيسية - الرئيسية

o مقبولة – محدودة – يوجد ال: وصف النتائج التي أحرزتها المحاكم كالتالي – 

 ممتازة - جيدة جداً  - جيدة
  
 .مرتبطينولكنهما  منفصلين جزأينيتألف هذا االستبيان من و  
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لدولي لتميز المحــاكمإطــار العمل ا  الحواشي المالحق 
 

   

 
 

 
)تتمة( تميز المحاكملاستبيان التقييم الذاتي 

 
 والتطبيق منهجيةال -الجزء األول من االستبيان

 
طورت وطبقت ما إذا كانت المحكمة قد فيالجزء األول من االستبيان على تقييم يساعد 

 :في مجاالت األداء الرئيسية السبعةمنهجيات 

 قيادة المحاكم و إدارة  - 1      

 سياسات المحاكم  -2

 إجراءات المحاكم -3

 نيل ثقة الجمهور -4

 العميل رضا  -5

 و) الماليةو الماديةو البشرية(موارد المحكمة  -6

 والوصول إليها  يسهل تقديمها عدليةخدمات  -7
    
مجال من هم في كل المختصة بالمحكمة  اي تتبعهتال يةنهجماليطلب من المستخدمين تقييم  

كل مسألة من المسائل المدرجة في إطار مجال لالمحكمة معالجة مدى أي : هذه المجاالت

 مع مبادرات ةدمجنم ت، أو كانباستمرار اطورهتو يةنهجمال هسواء كانت تطبق هذ ،األداء

 .ذات الصلةاألخرى المحكمة 

 :ما يلي يةنهجمالعوامل المستخدمة لتقييم التتضمن 
o  لسياسة واإلستراتيجيةل منهجيةالدعم مدى 

o اتطبيقهومدى  )أخرى ياتمع منهج ةمرتبط( يةنهجممدى انتظام وتكامل ال 

 ) تطويرخضع لمراحل ت(باستمرار  اتطويرهو

o  المستخدمة في  ياتالمتميز للمنهجو يشمل التكيف الفعالو ،االبتكاردليل على

  أنماط العمل  
  

 
 
 

 :التصنيفات الستة التاليةبإحدى  يةجنهمعند وضع العالمات، يمكن وصف ال     
 

o  على اإلطالق  يةنهجمليس هناك  –ال يوجد 
 

o ةنمطي تليسو ةتفاعلي الكنهو ،منهجياتشكل ما من أشكال ال هناك -ةتفاعلي 
 

o الوقاية مبدأ على  ةقائم ةمخططمنهجية توجه خاص بوضع تم  -ةمحدد 
 

o هذا تالءمتو. طة الوقائيةدليل األنشب ةوفعال ةقوي يةنهجميتم تطبيق  -ةمتكامل 
 مع االحتياجات األساسية للمؤسسة المحددة في التصنيفات األخرى يةنهجمال

 
o التحسينو التعلممن خالل  اتطوره بدليل اوتبلوره ات تميزهتثبأ يةنهجم -ةمتميز 

 احتياجات المؤسسة المحددة في التصنيفات األخرى مع توافق بشكل جيدتي تالو
 

o توافق تماماً مع احتياجات تو بشكل استثنائي، ةمحددو ةتكرمب يةنهجم -ةمبتكر
      المؤسسة المحددة في التصنيفات األخرى 
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 الحواشي       المالحق                      إطــار العمل الدولي لتميز المحــاكم
 

   

 
 
 

 
    )تتمة(التقييم الذاتي لتميز المحاكم  استبيان

  
 

تطبيق مدى تقييم  أيضاً لمستخدمين من اطلب يُ  ،من االستبيان األولجزء الي ف
هذا الجزء يسعى و. اهتأثيرونطاق شموليتها تنفيذ المبادرة و مدىأي  –المنهجية 

الرئيسية لمحكمة ا جميع مجاالت علىما إذا كان يتم تطبيق هذه المبادرة فيإلى تقييم 

مع المستخدمين والعمالء فة أنواع التواصل على كاو ،)تغطية لكاملة(ذات الصلة 

 .والموردين
 

 :على ما يلي يةتطبيق المنهجالعوامل المستخدمة لتقييم وتشتمل 

o التشغيلية الرئيسية جاالتفي الم يةنهجملفعالية استخدام او مالئمة 
o في التفاعل مع العمالء والموظفين  منهجيةاستخدام هذا الفعالية مالئمة و

 رالخدمات والجمهوالسلع ومزودي و
o ااستطاعته/ ابكامل طاقته منهجيةمالئمة وفعالية استخدام ال  

 
 : ليي امك تطبيقال، يمكن وصف عند وضع العالماتو
 

 
 

o على اإلطالق  يةنهجمتم تطبيق اللم ي -ال يوجد      
o قليلة للمؤسسةعلى مجاالت  يةنهجمالتطبيق تم  -بعض المجاالت 
o  الرئيسية جاالت عض المعلى ب منهجيةالتطبيق تم  -الرئيسية المجاالتبعض

 للمؤسسة
o الرئيسية جاالت معظم المعلى  منهجيةالتطبيق تم  -الرئيسيةجاالت معظم الم

 للمؤسسة 
o  الرئيسية جاالت كافة المعلى  منهجيةالتطبيق تم  -الرئيسيةكافة المجاالت

 كافة المستوياتمن قبل تم ممارسته بشكل دائم و للمؤسسة،
o خارج المؤسسةو داخلجاالت كافة المعلى  منهجيةال تطبيقتم  -مجاالتكافة ال 

    تم ممارسته بشكل مستمر من قبل كافة المستويات و
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 الحواشي المالحق إطــار العمل الدولي لتميز المحــاكم
 

   

 
 
 
 

    )تتمة(كم استبيان التقييم الذاتي لتميز المحا
 
 

 
 : على النحو التاليالمحرزة عند وضع العالمات، يمكن وصف النتائج 



 
 الفهرس

 

اشيالحو المالحق إطــار العمل الدولي لتميز المحــاكم  
 

   

 
 
 
 

    )تتمة(استبيان التقييم الذاتي لتميز المحاكم 
 

  إرشادات وضع العالمات 
 النتائج التطبيق المنهجية العالمة

    

0 
لم يتم تحديد أية معايير على ، على اإلطالق منهجية يوجد ال – شيءال 

 .اإلطالق
توجد أية نتائج أو أن النتائج ال تبين حدوث أي تحسن  ال - ال شيء .اإلطالقعلى ال يتم تطبيق منهجية  – ال شيء

 ولم تتحقق األهداف المرجوة

    

1 
 تليسو ةتفاعلي او لكنه ،أشكال المنهجياتشكل ما من  يوجد -ةتفاعلي
 ةنمطي
 

 لمؤسسةمجاالت افي بعض  تطبيق المنهجية تم  -بعض المجاالت
 

ن في بعض أو وجود تحس/نتائج ضعيفة أو أداء جيد و -محدودة
المؤشرات الرئيسية أو لم يتم تسجيل النتائج على معظم المؤشرات 

 الرئيسية  
    

2 
لمؤسسة امجاالت في بعض  منهجيةال تطبيق تم -رئيسيةبعض المجاالت ال تم وضع توجه لمنهجية مخططة قائمة على مبدأ الوقاية -محددة 

 الرئيسية 
 

ر لوجود تحسن في بعض أو توجهات جيدة تشي/أداء جيد و -مقبولة
المؤشرات الرئيسية أو في المراحل األولى من الحصول على معلومات 

 مقارنة أو تم اإلبالغ عن نتائج بعض المؤشرات الرئيسية 
    

3 

 
وتتالءم . يتم تطبيق منهجية قوية وفعالة بدليل األنشطة الوقائية -متكاملة

المحددة في التصنيفات  هذا المنهجية مع االحتياجات األساسية للمؤسسة
 األخرى

مجاالت في معظم  منهجيةال تطبيقتم  –معظم المجاالت الرئيسية 
 الرئيسية لمؤسسـةا

 

أو توجهات جيدة تشير لوجود تحسن في /مستويات األداء جيدة و -جيدة
أو معايير إيجابية في /معظم المؤشرات الرئيسية أو أن هناك مقارنات و

 اإلبالغ عن نتائج معظم المؤشرات الرئيسيةبعض المجاالت أو إنه تم 

    

4 

تطورها من خالل  منهجية أثبتت تميزها وتبلورها بدليل – ةمتميز
التعلم والتحسين والتي تتوافق بشكل جيد مع احتياجات المؤسسة 

 المحددة في التصنيفات األخرى

 مجاالت في كافة  منهجيةال تطبيقتم  -ةكافة المجاالت الرئيسي
 كافة المستوياتقبل بصورة دائمة من  اكم تم ممارسته ،سةالمؤس

 

مستويات األداء الحالية جيدة إلى ممتازة في معظم  –جيدة جداً 
أو الحفاظ على توجهات التحسين في معظم /المؤشرات الرئيسية و

المجاالت أو وجود هناك مقارنات أو معايير إيجابية في معظم المجاالت 
 ائج لكافة المؤشرات الرئيسية أو تم اإلبالغ عن النت

    

5 

منهجية مبتكرة ومحددة بشكل استثنائي، وتتوافق تماماً مع  –مبتكرة 
 .احتياجات المؤسسة المحددة في التصنيفات األخرى

خارج نطاق و داخلمجاالت في  منهجيةالتطبيق تم  -كافة المجاالت
 اتكافة المستوي قبل يتم ممارستها بشكل دائم منو المؤسسة

 

أو /مستويات األداء ممتازة في معظم المؤشرات الرئيسية و -ممتازة
هناك توجهات استثنائية للتحسن في معظم المجاالت أو هناك مقارنات 
ومعايير استثنائية في معظم المجاالت أو أنه تم اإلبالغ عن نتائج كافة 

  المؤشرات
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 نظام التقييم  حول استخدامإرشادات توجيهية 
 

فريق  حتاجيو. لمحكمةفي اينبغي تقديم نسخة من االستبيان إلى كل عضو من أعضاء فريق التقييم الذاتي 

الزمني لتنفيذ عملية التقييم  تحديد اإلجراءات والجدولوتخطيط لواحدة على األقل  جلسة إلى عقد التقييم الذاتي

للتعرف على المعلومات األساسية التي يجب  اإلطالع على االستبيان أيضا إلى يحتاجون وسوف . الذاتي

 ،تقييمهمو التي تم جمعها ومالحظاتهم واستنادا إلى المعلومات. جمعها لتسهيل عملية التقييم الذاتي
 .المناسبة لكل بيان وضع العالمةاتي أعضاء فريق التقييم الذ كل عضو منيتعين على 

 
 .يجب أن يجتمع أعضاء الفريق لمناقشة التقييمات التي قدموها عن كل بيان ،بعد االنتهاء من التقييم الفردي

مناقشة فريق الأعضاء على  ينبغي ،خالف بين أعضاء الفريق حول تقييم بيان ما وفي حال وجود
 .اآلراء أن يتم ذلك بإجماعويفضل  ،المناسب مقييوالتوصل إلى اتفاق بشأن التالبيان 

 

التميز  مجال في حقل بشأن كل بيان  التي أتفق عليها األعضاء باإلجماعالنتيجة  إضافةينبغي 
 :على سبيل المثال ،النتيجة الشاملةالخاص ثم احتساب 

قييم لتعدد نقاط الممكن ال الحد األقصى ، وبالتالي إنبيانات 6على ) محكمةموارد ال(المجال السادس يشتمل 

 أي    نقطة 30 يبلغس" نتائجال"و "تطبيقالو" منهجيةال"المشتملة على فئة من الفئات الفرعية  لكل ةإلجماليا

 3إعطاء لمحكمة في افريق التقييم الذاتي  إذا قررو). لكل بيان 5 أصل أعلى تصنيف ممكن من×  بيانات 6(

، عندئذ يكون "منهجيةال"اثنين في فئة  لبيانينات عالم 5و ثة بياناتلثالات عالم 4و إلحدى البيانات،عالمات 

 ).10+ 12+ 3(أو  25" المنهجية"من   ت في المجال السادساناتج إجمالي العالم

 

 

 

مجال كل ل ) قيمة( وضع تم وقد .التقييم المرجحنظام  على أساس النتيجة النهائيةاحتساب ويمكن بعد ذلك  
هذا التعرف بسهولة  من شأنو ؛المجاالت األخرىة إلى النسبب هأهميت مدىى أساس عل من مجاالت التميز

يتم رصد أعلى درجات التقييم للمجال الذي يتعلق  بنيل ثقة الجمهور، . أكبر على مجاالت االهتمام األكبر شأناً 

 .لتميز المحكمةاألساسي المحك ُتعد القيمة  أن مثل هذه أساسعلى 

 

 :كل فئة من الفئات الفرعية الثالثةو للمجاالت السبعةالتفصيلية عيارية المم القيفيما يلي 

 المعيارية  القيم
 

 النتائج التطبيق منهجيةال العالمة المجاالت
1-     

 40 40 40 120 قيادة المحكمةو إدارة -1
     

 33 33 33 100 سياسات التخطيط للمحكمة -2
 

    

 33 33 33 100 أنظمة المحكمة و إجراءات -3
 

    

 73 73 73 220 نيل ثقة الجمهور  -4
 

    

 60 60 60 180 العميل رضا  -5
 موارد المحكمة  -6

100 33 33 33 
 موارد بشرية 
 موارد مادية 
 موارد مالية 

     

 60 60 60 180  إليها سهل الوصوليو في المتناولعدلية خدمات  -7
    1,000 تقييم إجمالي عالمات ال

     

 
الحد ويبلغ  ،33 المجال السادسفي إطار " منهجيةال" بشأن ةالمعياري القيمة تبلغ ،وكما يتبين من الجدول

ب النتيجة اومن هنا يمكن حس. 25نتيجة من هذا المثال االفتراضي الفتكون  ،30 اإلجمالي لتقييماألقصى ل

.27.5=  33×  30/  25: المرجحة على النحو التالي 
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 )تتمة(نظام التقييم حول استخدام إرشادات توجيهية 
 

 ".نتائجال"و "التطبيق" الخاصة بـالمرجحة  عالمات، يتم حساب الالمنهجيةباستخدام نفس 

 لالمرجحة ل العالماتى للحصول عل 7و 5-1 مجاالتثم يتم تكرار هذه العملية لل

 .لهذه المجاالت"نتائج الو" التطبيق"و" المنهجية"

. نقطة 1000من  أعلى  عالمة على  العام بناءً لمحكمة اداء أل مؤشرانقاط المجموع يعتبر 

الطرق التي مقابل موضوعياً  الذي يوفر معياراً  تجميعيمكن مقارنة ذلك مع الجدول الوي

 . أدائها تلجأ إليها المحكمة لتقييم

 
 الجدول التجميعي 

 
فيجب إدراج  ،798و الذي تمت تعبئته هعلى سبيل المثال، إذا كان مجموع نقاط االستبيان ف

 هاقيطبيتم ت يتوال جيداً  ةومحددتة الفعالية ثبمنهجية م ايدل على أن لديه الذي 5ذلك في البند 

وإذا . ما بين جيد إلى ممتازدائها أمستويات  التي يتراوحالمجاالت الرئيسية كافة على 

فيمكن الحكم عليها بانها محكمة ُتدار بشكل جيد هذا التقييم  مثل حصلت محكمة ما على 

 . تماماً 

قياس لتحديداً و ،ل خاصمفيدة بشك وسيلة لتسجيل العالمات،هذا النظام  فيالمحاكم قد تجد 

.التقدم النسبي مع مرور الوقت
 

 النتائج تطبيقال المنهجية العالمة التجميع
     

 حقق األهدافتللتحسن أو لم تأي توجهات ال توجد نتائج، أو أن النتائج ال تبين  ةغير مطبق المنهجية اإلطالقعلى  منهجيةليس هناك  0 1
 

2 1-199  
 ةنمطي تليسو ةتفاعلي الكنهو يوجد منهجية إلى حد ما،

 قليلة بالمؤسسةجاالت طبق المنهجية في نطاق متُ  
هات للتحسن في القليل من المؤشرات الرئيسية، أو ان وجأو وجود ت/وجيد داء أأو ضعيفة  جنتائ

 النتائج لم يتم اإلبالغ عنها لمعظم المؤشرات الرئيسية
 

3 200-399  

 على الوقاية  ةقائممخططة  لمنهجية توجهتم وضع 
 ة للمؤسسةيالرئيسجاالت طبق المنهجية في بعض المت 

 

جه للتحسن في بعض المؤشرات الرئيسية، او مراحل مبكرة من االحصول وجود تاو و/و ،جيدأداء 
 نتائج بعض المؤشرات الرئيسية يتم اإلبالغ عن  هعلى المعلومات المقارنة أو أن

 

4 400-599  

 
ألنشطة  بدليل ا ةوراسخ ةمنهجية فعاليتم تطبيق 

المنهجية مع االحتياجات  تتماشى هذه. وقائيةال
  .ؤسسة المحددة في الفئات األخرىاألساسية للم

 
 للمؤسسة يةالرئيسجاالت طبق المنهجية في معظم المت

 

أو /رنات وأو أن هناك مقا هات للتحسن في معظم المؤشرات الرئيسيةوجأو ت/و ةداء جيداالمستويات 
  أو ان النتائج تم اإلبالغ عنها لمعظم المؤشرات الرئيسية: المجاالتفي بعض ايجابية معايير 

 

5 600-799  

من ا صقلهبدليل جيداً  ةمحددو فعاليةمثبتتة المنهجية 
تماشى تماماً مع احتياجات تو ،التحسنو خالل التعلم

 المؤسسة المحددة في الفئات األخرى 
 

تتم و الرئيسية للمؤسسة،جاالت طبق المنهجية في كافة المت
 على كافة المستويات اممارسته

 

الحفاظ على أو /دة إلى ممتازة في معظم المؤشرات الرئيسية ومستويات األداء الحالية جي
في معظم ايجابية أو ان هناك مقارنات أو معايير : لتحسن في معظم المجاالتتوجهات ا

 النتائج لكافة المؤشرات الرئيسية  اإلبالغ عن ، أو تم جاالتالم
 

6 800-1000  

 توافقتبشكل استثنائي، و ةومحددجيداً  ةمنهجية مبتكر
تماماً مع احتياجات المؤسسة المحددة في الفئات 

 األخرى 
 

خارج نطاق و داخلجاالت طبق المنهجية في كافة المت
 بشكل دائم من قبل كافة المستوياتتتم ممارستها المؤسسة، و

 

هات تحسن استثنائية في وجأو هناك ت/مستويات األداء ممتازة في معظم المؤشرات الرئيسية و
أو تم اإلبالغ عن : جاالتو ان هناك مقارنات ومعايير استثنائية في معظم المأجاالت معظم الم

 نتائج كافة المؤشرات 
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  التحسنتحديد مجاالت 
 

 
إلى  اجالمجاالت التي تحت تكون المحكمة قد قامت بتحديد ،يان التقييم الذاتيوبعد االنتهاء من استب

تلجأ بعض على مجاالت غير مترابطة بينما بعض المحاكم تركيز جهودها  فضلقد ت. تحسينال

من  ،الحالتينكال  وفي. المحكمةإصالح والمضي قدما في مراجعة  المحاكم األخرى إلى
 ملية اإلصالح لعليسمح ، ومن شأن ذلك أن المحكمةشئون ة لحسن بشدة إعطاء األولويالمست

 .التركيز على مجاالت محددة لألداء على مدى فترة من الزمنب
 

رجال التشاور مع وإشراك بللسماح ر فرصة كبيرة يوفتان تضمن ومن الضروري لقيادة المحكمة 
سيتم تحديد و. لتحسينلطيط عملية التخ المهنيين أثناءالمحكمة شركاء القضاء وموظفي المحاكم و

أو خطة  لتحسيناتناولها عند وضع خطة لمن خالل التقييم للمحكمة الموضوعات مجموعة من 

 :مثل ،عملال

o  واألهداف األساسيةلتعبير عن قيم الرسالة لأو /و الرؤيةتعريف لماهية المحكمة  ىلدهل 
ن تنفيذ إطار العمل يعتمد أبار نقطة البداية بإعتهذه تعتبر  ،األمر كذلك إن لم يكن ؟للمحكمة

 .على المحكمة التي لديها قيم واضحة
o ما الحاجة إلى تحسين لو خدماتهاو أعمالهاو لقصور فيما يتعلق بإدارة المحكمةما هى أوجه ا

 ؟أوجه القصور 
o ؟ ما هى األمور التي القصير على المدىو البد من تناولها بسرعةو ما هى األمور التي يمكن

 يد من التخطيط الفوري أو طويل األجل؟ إلى مز تدعو
o ما هى التغييرات في اإلجراءات أو الممارسات  التي يجب أن تشملها خطة المحكمة؟  

o  عند اللجوء إلى إحداث  هذه التغييرات المحتملة، ما هى الجهة األكثر أهمية التي من
حامين، النيابة الم ،على سبيل المثال( التعاون في هذا الصددو الممكن ان تقدم الدعم

 ؟)العامة، الهيئات الحكومية األخرى

o التمويل بغرض  ،على سبيل المثال( جراء هذه التغييرات بنجاح ما هى الموارد الالزمة إل
داخل  تدربونالمحامين الذين ي عملتعاون ا، وجلب مزيد من الموظفين أو المعدات

عناصر ال الفعال مع ال؛ االتصالقضاة اآلخرين في المحكمة عموالتعاون  ،المحكمة
للمحكمة الحصول على هذه الموارد؟ يمكن ؟ وكيف )النظام القضائي من عناصر األخرى

 للمحكمة أن تعول عليها؟ يمكن التي ما مصادر الدعم 
o كيف نجد  ما هى العراقيل أو التحديات التي من الممكن ان نصادفها عند تحقيق الخطة ؟

  لعراقيل أو التحديات؟التصدي لهذه او أفضل السبل للتغلب
o  ما هو الجدول الزمني المخصص إلجراء هذه التغييرات؟ 
o  ما هى المعلومات التي تحتاجها المحكمة كيف يتسنى للمحكة تقييم نجاح هذه التغييرات؟

ماهي آلية تحليل هذه و إلجراء هذا التقييم؟ من الذي سيقوم بجمع هذه المعلومات
إلى مساعدة أحد االستشاريين الخارجيين إلعداد  هل سنضطر إلى اللجوءالمعلومات؟ 
 ؟ تحليل النتائجو أدوات القياس
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 تحليلها و جمع المعلومات
 

 
 

دوات األو البياناتنوعية و طبيعة لفتخت .كل من البيانات الكمية والنوعية جمع تنفيذ تتطلب عملية ال

بعض نجد  ،خطط عملهاوبناًء على  .لمشاكل التي تواجههاوفقا لمحكمة على حدة  لجمعها في كل المطلوبة

قد ال تستخدم سوى عدد  المحاكم األخرىوات جمع البيانات في حين أن ستخدام العديد من أدتلجأ الالمحاكم 

استخدام  ،اياهاعلى بيانات من نظام إدارة قضلجوئها للحصول فة إلى باإلضا ،اكميجوز للمحو. محدود

قد  على نطاق عريضاستطالع الرأي العام إن . المحاكم راجعيموظفي المحاكم والمحامين وم استبيانات

 ها من أنواعوغير مثلة األ سيتم اإلشارة الحقاً في هذا التقرير إلى بعض الروابط  عن هذه . أيضا اً كون مفيدي

 ).المرفق ب( سأدوات القيا

 
أدوات القياس المستخدمة في  إعدادعمل على يالذي سمن  :يهأال ووثمة مسألة ذات أهمية قصوى للمحاكم 

ولهذا أهمية خاصة ألن معظم . بجمع وتحليل البيانات اً الذي سيكون مكلفمن تقييم تنفيذ خطة المحكمة و

لحصول ايكون من الضروري ربما لذا، فو. لبحث والتحليلالمحاكم ال تملك موظفين مدربين على أساليب ا
يمكن للمحكمة محاولة الحصول  ،إذا كانت الموارد النقدية هي المشكلةو. ثابحأ يستشاراعلى مساعدة من 

 .المحلية الجامعاتو المدارسالموظفين في أو طوعية من علماء االجتماع تعلى مساعدة 

 
للحصول على  . فضال عن كفاءة وفعالية الخدمات التي تقدمهاالجودة  معدلقياس ب ةممتازتقوم المحاكم ال

ضافة باإلأيضاً،  ممتازةالالمحاكم وتلجأ  .المؤشرات الرئيسية مجموعة منينبغي استخدام  ،داء المحكمةألتقييم 

وصول إلى لبعض المشاكل مثل ا معالجةمن أجل ستخدام مؤشرات الجودة ال، إلى مؤشرات األداء الكمي

في مرافق  ةالصوت واللغصعوبات من حيث أو  طبيعية عراقيلوجود أو عدم وجود  ،لنظام القانونيا

يظهرون موظفي المحكمة ما إذا كان فيو ،القرارات واألوامر شمول ووضوحوعدالة اإلجراءات و ،مالمحاك

تقييم ، وإلى هيكلية مالحظات إلىيمكن أن تستند البيانات المتعلقة بهذه المؤشرات و. حتراماللباقة واال

   .واألوامر والقرارات للنماذجخبراء مراجعة الو ،)ستبياناتمن خالل اال(المحكمة  راجعيرضا مالموظفين و

مجموعة من المؤشرات الرئيسية لقياس األداء والجودة والكفاءة والفعالية في  الممتازة المحاكم تستخدم  
وغيرها من  ،خالل فترة الدعوىجمع المعلومات واستخدامها  ،على أقل تقدير ،على المحاكم ويتعين. خدماتها

من  البيانات الخاصة بهماالنتقال من التركيز على  ىال ةممتازتهدف المحاكم ال. البيانات ذات الصلة بالقضايا

 اتوجودة الخدم المحكمةالمتعاملين في رضا ترجمتها في صورة بسيطة لالالمدخالت والمخرجات مرحلة 

 .دالةالعجودة و
ثل ختلفة مفي جميع أنحاء العالم لقياس أداء المحكمة فقط من حيث الكمية باستخدام مؤشرات م توجهوهناك 

إذ . القضايا المعلقة عدد وقضية أ كل  تكاليف وأكل قاض قضايا المكلف بها عدد ال وأمدة عملية التقاضي 

حرمان من يعني اللعدالة االتأخير في ا'بدأ هو مومدة عملية التقاضي  حول قديمةوجهات النظر ال هناك إحدى

الفصل في و عندما يكون هناك  تأخير مبالغ فيه للبت لمحاكموجود قصور في أداء ا يعتقدهكذا، و ."العدالة

كذلك تعتبر المحاكم و. بإيجابيةله ينظر لية التقاضي  منجد ان اإلسراع في ع ،من ناحية أخرىو ،القضايا

 .أو عند ارتفاع معدل سرعة الفصل في القضايا قضيةل منخفضة لك تفرض رسوماً عندما في أدائها  فعالة
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)تتمة(تحليلها و جمع المعلومات
 

 
، كم�ا الص�ورة ك�امالً مع ذلك، فإن أداء المحكمة من المنظور الكمي ق�د يمي�ل إل�ى تش�ويه و

ولذلك فمن المهم األخذ ". دفن العدالة"قد يعني في بعض الحاالت " تسريع العدالة"في مثال 
بعين االعتبار الجوانب النوعية لعمل المحاكم، على أساس أن الجوانب التي ال تقاس تمث�ل 

لكف��اءة كم��اً ويتمث��ل التح��دي ف��ي حقيق��ة أن قي��اس ا. الجوان��ب الت��ي ال ي��تم إص��الحها إال ن��ادرا

إن قي��اس ج��ودة ه��ذه . أس��هل م��ن قي��اس نوعي��ة وج��ودة العدال��ة الت��ي تتج��اوز مج��رد الكف��اءة

الجوانب قد يتطلب قياسات نوعية أكثر ابتكاراً، والتي قد يكون الحصول عليها أكثر صعوبة 

ول�ذلك، ال يمك�ن الس��ماح للس�هولة النس��بية ). الدراس�ات المس�حية م��ثالً (وتكلف�ة بالمقارن�ة م��ع 

. قي��اس الكف��اءة بالتغل��ب عل��ى الحاج��ة للتفكي��ر المس��تمر ف��ي ج��ودة العدال��ة بأوس��ع نط��اق له��ال

إل�ى ض�مان التع�رف " تشمل المحكمة كك�ل"هذا من خالل إتباع منهجية  إطار العملويسعى 

 .على مشاكل العدالة األوسع نطاقاً أثناء قياس جودة المحكمة ككل أيضاً 

 

 ب�ين نت��ائج األداء الكم�ي الجي��د وج�ودة اد ت�وازن ق��ويتح�افظ المح�اكم الممت��ازة عل�ى إيج�� 

 . القرارات القضائية والخدمات التي تقدمها المحاكم

 

ومن المهم أن تكون البيانات التي ي�تم االعتم�اد عليه�ا ذات ج�ودة عالي�ة وموث�وق به�ا م�ع 
فق�ط  وتقتضي المحاكم الناجحة ذات اإلدارة الجيدة تقديم بيان�ات ال ترك�ز. تهاضمان مصداقي

عل��ى الم��دخالت، ب��ل عل��ى اإلفص��اح ع��ن الن��واتج والمخرج��ات وإل��ى أي م��دى ي��تم تق��ديم 

ويتعين على المحاكم الممتازة اس�تخدام نظ�م معلوم�ات إدارة العدال�ة وب�رامج . الخدمات فعلياً 

 . إدارة القضايا التي تمّكنها من رصد وتقييم أداء المحكمة بشكل منتظم

 

عاريف ومعايير شائعة للقضايا ومدة اإلجراءات وتراكم القض�ايا وتستخدم المحاكم الممتازة ت

وينبغي للمؤشرات أن تراع�ي دائم�ا الت�وازن . وغيرها من المعلومات الهامة الخاصة باألداء

ونتيج�ة ل�ذلك، س�يكون م�ن الممك�ن عم�ل مقارن�ة ألداء . السليم بين المق�اييس الكمي�ة والكيفي�ة

ق�د . ت التقدم والمجاالت التي تتطلب بذل جهد إض�افيالمحكمة على مر الزمن لتحديد مجاال

إج�راء مقارن�ات مناس�بة ب�ين أداء  -عل�ى األق�ل ف�ي بع�ض الح�االت -يكون من الممكن أيض�اً 

 .محكمة ما مع أداء محكمة أخرى
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 تحسينات الو األداءن نتائج اإلبالغ ع
  

 

. إيجابي�ة بص�ورة المحكم�ة جهود لتعزيز عامة عالقات بحملة القيام أيضاً  الضروري ومن

 وغيره�ا الق�انون تنفي�ذ وس�لطات النياب�ة ووك�الء المح�امين نقاب�ة إعالم للمحكمة وينبغي
 كم��ا. ينللتحس�� وخطته��ا التقي��يم عملي��ات بنت��ائج الحكومي��ة وغي��ر الحكومي��ة الجه��ات م��ن

 :المحكمة على يتعين

o مع نقابة المحامين والمؤسسات المحلية  -بصورة منتظمة -االجتماع . 

o  إص���دار تق���ارير ص���حفية للص���حف المحلي���ة والب���رامج اإلخباري���ة التلفزيوني���ة

 . والمحطات اإلذاعية العامة

o نشر المعلومات في كتيبات مطبوعة وعلى موقعها على االنترنت. 

 

 

ك، غالباً ما يكون من المفيد تقديم مذكرات فردية وتقارير خطية لبعض باإلضافة إلى ذل

 .الجماعات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك الجهات التشريعية

 

 -فتح قنوات التواصل حول أداء المحكمة تعتبر المساءلة مفتاح النجاح، إذ من شأن 
. يبني الثقة لدى الجمهور أن –سواء كان ممتازاً أو جيداً أو متوسطاً  أو ضعيفاً 

وسيكون هذا العمل صحيحاً على نحو خاص إذا اشتمل التقرير إستراتيجية المحكمة 

..الخاصة بتحسين األداء
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 منحنيات الجودة : المسارات المنحنية تجاه تميز المحاكم
 

الرحلة أو التوجه نحو تميز المحكمة إلى التحسين تخضع 
. ولكن ال يوجد مسار واحد بعينه نحو تميز المحكمة. المستمر

بحيث يسمح بقدر كاف من المرونة  اإلطارلذا يتسم هذا 
لمختلف المحاكم باتخاذ طرق مختلفة لتدريج اإلصالحات 
المتباينة ولتحديد األولويات المختلفة والختيار ما يناسبهم من 

 اإلطارويسعى هذا . مختلف األدوات المتاحة لتحقيق أهدافهم
وتظهر . لتحديد رؤية مشتركة لتحقيق التميز في المحاكم

المسار نحو تميز المحكمة المرحلة االفتراضية األخيرة من 
الشكل الذي يجب أن تبدو عليه المحكمة المثالية إذا استوفت 
جميع الشروط الالزمة لتوفير أداء مثالي في المحكمة ومستوى 

وقد بلغت . عالي من رضا مستخدمي المحاكم تجاه المحكمة
بعض المحاكم هذه المرحلة بالفعل، بينما ال يزال البعض اآلخر 

نطالق التي تبدأ منها المحكمة رحلتها نحو التميز عند نقطة اال
المحكمة، بينما نجد العديد من المحاكم األخرى في منتصف 

 .الطريق من هذه الرحلة
 
 

 
 
 

 . عدم وجود رؤية أو إستراتيجية واضحة المعالم في المحكمة

ا في هذه المرحلة يكون أداء المحكمة ضعيف من حيث مدة المحاكمة، وتراكم القضاي
عدم توافر الموارد المادية والبشرية  -تدني مستوى الثقة لدى الجمهور  -والمخرجات والتنفيذ 

 .والمالية
 
 

 .إقرار المحكمة بضرورة التحسين
 ستؤدي التغييرات االستباقية التي بدأتها السلطة القضائية إلى التطور التدريجي نحو 

 .تحقيق التغيير كما تسهم القوى الخارجية أيضا في .تميز المحكمة
 
 

 .الواضحة ازدياد رسوخ المحكمة في ظل القيادة القوية والرؤية
 . تسمح نظم المعلومات المتقدمة إلدارة المحكمة وبيانات أداء المحكمة بالتحسين المستمر

 .بشرية والمادية والمالية بالشكل المالئماليتم تمويل الموارد و
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   المالحق
               

 الحواشي    
 

 المرحلة األولى
 

 

أو ل�تكهن  عدم وجود سياسة أو رؤية أو إستراتيجية خاصة بالمحكم�ة لت�ؤدي به�ا نح�و أه�دافها
ويتم توجيه المحكمة داخلي�ا، م�ع ع�دم وج�ود . المطالب واالحتياجات المتغيرة لمستخدمي المحكمة

 .أية عالقة مع المجتمع المدني

 القضايا من كبير كم وتراكم التقاضي عملية بطول تتسم أنها أي: المحكمة أداء في ضعف وجود
 القض���اة يتقاض���ى. الق���رارات تنفي���ذ وع���دم القض���ائية الق���رارات بعواق���ب التنب���ؤ إمكاني���ة وع���دم

 ح�االت وج�ود نص�ادف ق�د وبالت�الي باإلحب�اط، ش�عوراً  لديهم يخلق مما ضعيفة أجورا والموظفون
 .فساد

  .القضائي النظام في الجمهور ثقة انعدام

 

. والمالي�ة والبش�رية المادي�ة الم�وارد ف�ي عج�ز م�ن تعاني المحاكم نجد األولى، المرحلة في
 ذات وظائفه��ا أداء عل��ى حت��ى ق��ادرة غي��ر المح��اكم م��ن العدي��د نج��د الظ��روف، ه��ذه ظ��ل وف��ي

 للمحكمة واضحة إدارة وجود عدم مع المحكمة إجراءات في قصوراً  نجد كما. الحرجة المهام
 .إستراتيجية رؤية وجود وعدم

 أعم�االً  القض�اة يت�ولى. المح�اكم وم�وظفي القض�اة ب�ين العم�ل تقس�يم آلي�ة بشأن يزالتمي عدم
 اتخ�اذ اإلداري�ين الم�وظفين يت�ولى الح�االت، بع�ض وف�ي القض�ائية، مه�امهم جانب إلى إدارية

 .بإصدارها القضاة يضطلع ما عادة التي القرارات
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المرحلة الثانية
 

ندما تمتلك المحاكم مصادر مالية مح�دودة للغاي�ة،  ف�إن الخط�وات األول�ى نح�و وع
تحس��ين كف��اءة اإلج��راءات القض��ائية ق��د ال تك��ون م��ن خ��الل تطبي��ق مب��ادئ اإلدارة 

 .اسية الالزمة إلدارة المحكمةاألساسية ولكن عبر توفير الموارد األس

ومع مرور الوقت، سيؤدي خلق فريق إداري مهني متخصص في المح�اكم إل�ى تحس�ين  •
قد تركز هذه البيانات، في بداية األمر، على الجوانب . وتوليد المزيد من البيانات النتائج 

 .معلقةالكمية ألداء المحكمة مثل القضايا الواردة والقرارات القضائية، والقضايا ال

وسيش��تمل ه��ذا . االعتب��ارات الكمي��ةتنش��أ مخ��اوف مالي��ة ف��ي الميزاني��ة نتيج��ة مب��دئياً،  •
 .التركيز، في الوقت المناسب، على جوانب نوعية أيضاً 

في نهاية المطاف، من شأن التحسينات الحاصلة ف�ي أس�لوب اإلدارة والبيان�ات األفض�ل  •
رؤي��ة واض��حة بش��أن التوج��ه ع��ن الج��ودة أن تس��مح إلدارة وقي��ادة المحكم��ة بتحدي��د 

وهك��ذا . المس��تقبلي للمح��اكم، بحي��ث يمك��ن التنب��ؤ ب��التغيرات واالحتياج��ات المس��تقبلية
ستكون المفاوضات بشأن الميزاني�ة م�ع الس�لطتين التنفيذي�ة والتش�ريعية قائم�ة عل�ى األدل�ة 

كل وتحتاج المحكمة، عندما تكون بعيدة عن مرحلة الكمال،  إل�ى التركي�ز بش�. بشكل أكبر
 .مستمر على المجاالت التي تحتاج إلى التحسين

وستس��هم االس��تبيانات المقدم��ة ح��ول رض��ا مس��تخدمي المح��اكم ف��ي التغل��ب عل��ى التركي��ز 
الداخلي للمحاكم، إذ سوف تستخدم نتائج هذه االستبيانات إل�ى جان�ب بيان�ات األداء الكم�ي 

 .للمحكمة من أجل تقييم العمل الذي يتم القيام به

اء المزيد م�ن التحس�ينات عل�ى إج�راءات المحكم�ة م�ن خ�الل تحلي�ل إج�راءات سيتم إجر
العمل في المحاكم بغية تحديد مصاعب ومعوقات س�ير القض�ايا واقت�راح الحل�ول لزي�ادة 

س��يتم وض��ع سياس��ات المحكم��ة لتغط��ي، عل��ى س��بيل المث��ال، المع��ايير  .الكف��اءة والفعالي��ة
ت�ي يج�وز للخص�وم خالله�ا تق�ديم وث�ائق أو أدل�ة الزمنية وآلية تأجيل الجلسات والفترات ال

 .كما سيتم إشراك الشركاء الخارجيين أيضاً لتحسين هذه العملية. جديدة إلى المحاكم

 

 حافز يخلق مما األحوال، إليه وصلت الذي بالوضع قناعة وجود على الثانية المرحلة تنطوي
 قيادة في تغيير إحداث أن نجد ي،الداخل الصعيد فعلى. المحاكم في للتغيير خارجي أو داخلي

 إن. التميز نحو الرحلة هذه بمثل انطالقها أجل من للمحكمة حافزاً  يوفر أن الممكن من المحكمة
لذا  ،صالحاإل أجندةجعلها تشعر أنها صاحبة يس نفسها المحاكم تبدأه الذي االستباقي التغيير هذا
 .المصلحة أصحاب ميعلج الكاملة المشاركة خالل من بنجاح تطبيقها يسهلس
 

إذ من شأن أي أزمة قضائية . أما المحفزات الخارجية فقد تجبر المحاكم على القيام برد فعل
تركز عليها وسائل اإلعالم بشكل هائل؛ أو ازدياد الضغوط من المجتمع المدني واألعمال 

ى نشوء حافز التجارية؛ أو مواجهة السلطة التشريعية أو التنفيذية ألزمة مالية أن تؤدي إل
للسلطة القضائية من أجل تصميم و ضروري للتغيير، ولكنه سيترك على األرجح مساحة أقل 

ومع ذلك، هناك ما يدعو إلى االعتقاد بأنه إذا كان القضاء ال . تنفيذ أجندة إصالح خاصة بها
 .كمةالمسار نحو تميز المح ، فمن المرجح جداً أال يتحققملكاً له أجندة اإلصالحيشعر بأن 

وسيكون التطور الالحق نحو تميز المحكمة تدريجياً مع التركيز على جوانب مختلفة في أوقات 

ومن غير المرجح أن تكون التحسينات خطية أو منتظمة، بسبب ب�روز جوان�ب متع�ددة . متباينة

فيم�ا . سيصادفها إطار العمل بوتيرة مختلفة؛ وقد تنطوي عملية اإلصالح على انتكاسات جزئية

  :ي أمثلة ألنواع مختلفة من المنهجيات والتحسينات أثناء الرحلة نحو تميز المحكمةيل
 

م��ن الممك��ن أن ي��ؤدي ت��ذليل بع��ض العراقي��ل والعقب��ات ف��ي اإلج��راءات إل��ى  •
وم���ن الممك���ن أن ي���ؤدي . تحس��ين كف���اءة إج���راءات التقاض���ي ف���ي المحكم���ة

حس�ين تقس�يم آلي�ة المحكم�ة إل�ى تالتطبيق األولي لمبادئ اإلدارة األساسية ف�ي 
م��ن ش��أن ه��ذه . العم��ل ب��ين القض��اة والم��وظفين وإنش��اء بيان��ات األداء األولي��ة

المالي��ة اإلض��افية المخصص��ة  الم��واردتبري�ر البيان�ات أن تس��اعد المح��اكم ف��ي 
أو ك�ادر بم��ؤهالت أفض��ل، /لتوظي�ف المزي��د م�ن القض��اة وم�وظفي المح��اكم و

.ين ظروف العمل في المحاكموفي إدخال المعدات الكمبيوتر األساسية وتحس
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 المرحلة الثالثة 
 

م�ن الت�وازن ب�ين القي�ادة في المرحلة النهائية االفتراضية لتميز المحكمة، يكون هن�اك نوع�اً 
ن قب�ل القض�اة وجمي�ع م�وظفي المحكم�ة إذ يتم استيعاب رؤية وأهداف المحكم�ة م�. واإلدارة

ويمك��ن، م��ن خ��الل اس��تخدام نظ��م معلوماتي��ة فعال��ة . وت��تم مراجعته��ا وتح��ديثها بش��كل من��تظم

وهك�ذا . إلدارة المحكمة، توفير بيانات أداء المحكمة عن مختلف أقسام المحكمة بشكل ي�ومي

ة اإلج�راءات وزم�ن تصبح بيانات أداء المحكمة ذات الص�لة مت�وفرة دائم�اً، بم�ا ف�ي ذل�ك م�د

وي��تم تقي��يم أداء المحكم��ة م��ن خ��الل النظ��ر بص��ورة ش��املة إل��ى نوعي��ة . الفص��ل ف��ي القض��ايا

وي�تم . ستخدام المؤشرات النوعية وكذلك بيانات األداء الكميالخدمات التي تقدمها المحاكم با

وينبغي لمباني ومكاتب المح�اكم ف�ي ه�ذه . تحديد مشاكل نقص الموارد ومعالجتها على الفور

المرحلة أن تعكس أهمية سيادة القانون وأن توفر بيئ�ة عم�ل مثم�رة ومرض�ية باإلض�افة إل�ى 

قضاة والمحامين والخصوم وموظفي المحاكم يجب تمكين ال. ضرورة الوصول إليها بسهولة

كما يس�تطيع الجمه�ور الحص�ول .من الوصول فوراً إلى ملفات القضايا والمعلومات القانونية

  .بسهولة على معلومات حول عمليات المحكمة وإجراءاتها

في هذه المرحلة، يتم تحفيز القضاة وموظفي المحاكم بشكل كبير ويتلقوا التدريب والتعل�يم 
وتتمت�ع إج�راءات المحكم�ة . ل منتظم بغرض تح�ديث المعرف�ة المهني�ة ل�ديهم أوالً ب�أولبشك

 .بالكفاءة والفعالية وتتقلص فترات التأخير
 

يعق�د م�دراء المح�اكم ورؤس�اء المح�اكم القض�ائية . ارتفاع مع�دل التوج�ه الخ�ارجي للمحكم�ة

معلوم�ات وض�مان كف�اءة اجتماعات منتظمة مع الشركاء المهنيين للمحكمة من أج�ل تب�ادل ال

 .وفعالية سبل التواصل اإلداري بين الشركاء والمحكمة بقدر اإلمكان

إن تحقيق المرحلة النهائية االفتراضية لتميز المحكمة ال يقتصر على الدول والمح�اكم ذات 
الم�وارد المادي��ة الهائل��ة، ب�ل يمك��ن للمح��اكم ذات الم��وارد المالي�ة المح��دودة تحقي��ق التمي��ز 

ال يكون ذلك بالضرورة م�ن خ�الل االس�تثمار ف�ي التقني�ات اإللكتروني�ة، ب�ل . أيضاً  للمحكمة

م��ن خ��الل اس��تخدام منهجي��ات اإلدارة الفعال��ة وأس��اليب العم��ل الداخلي��ة المجدي��ة واالس��تخدام 

المعرف��ي للبيان��ات إل��ى جان��ب مس��توى ع��ال م��ن التوج��ه الخ��ارجي نح��و مس��تخدمي المح��اكم 

 .وشركاء المحكمة

ي��وفر ه��ذا . ورة التالي��ة تص��وراً لنم�وذج تط��ور المراح��ل نح��و التمي�ز للمحكم��ةتتض�من الص��

المنحن�ى رؤي�ة للنقط�ة الت�ي يمك�ن للمح�اكم أن تنطل��ق منه�ا ونقط�ة النهاي�ة المأمول�ة ف�ي ه��ذه 

وال يشير هذه المنحن�ى إل�ى أن التحس�ينات ستس�ير ف�ي خ�ط مس�تقيم، وأن�ه ل�ن تك�ون . العملية

 .هناك انتكاسات
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 الحواشي المالحق إطــار العمل الدولي لتميز المحــاكم
 

   

 
 
 
 

 )تتمة(المرحلة الثالثة 
 
 
 
 
أمثلة على منحنى تعلم 
 تطبيق التميز للمحكمة
 
 
 
 

مــة
حك

الم
ء 

أدا
 

 
 
 
 
 

 .تحسينات سلسة مع عدم وجود انتكاسات -المنحنى المثالي
 .ئيا قبل التحسنتدهور األداء مبد -المنحنى  ط 

 تراوح معدل األداء صعوداً وهبوطاً أثناء التوجه نحو التميز  -تذبذبالممنحنى ال
 تحسن متدرج مع مرور الوقت -متدرج منحنى الال

 
 

 المنحنى           
ط المنحني المثالي          

منحنى     
  ذبذبتم

منحنى 
 متدرج

    
 
 
 
 

  الهدف من األداء
 ...طالق وفقاً لكل محكمة وهكذا تأخذ مسارا مختلفا نحو تميز المحكمةتختلف نقطة االن …

 
  

 
 
 

تشير تجارب اإلصالح العدلي في جميع أنحاء العالم، إلى احتمال تدهور األداء في بداية 

ومن الممكن ). أو ما يسمى المنحنى ط(عملية اإلصالح قبل الوقوف على قدمه مرة ثانية 

يل المثال، تقلبات في األداء أو حدوث تحسن تدريجي في على سب(وجود حاالت أخرى 

 .نتيجة تطبيق مقاييس تحسين الجودة) األداء
 
 

 

 
 
 

 أدوات قياس األداء 
 
هناك العديد من أدوات أو آليات القياس التي يمكن أن تستخدمها المحكمة لصياغة المسار 

للمحكمة أن تختارها يتوقف إال أن  نوعية األدوات التي يمكن . الذي ستنتهجه نحو التميز

على وضع واحتياجات المحكمة؛ فقد تطبق بعض المحاكم كافة األدوات المدرجة، بينما 

مراجع  الملحق بيتضمن . تختار وتطبق بعض المحاكم األخرى عدد محدود من األدوات

 .وروابط عن هذه األدوات
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قالمالح إطــار العمل الدولي لتميز المحــاكم  الحواشي 
 

   

 
 
 
 

 الخاتمة
 

 
تلبية من أجل  تحديداً في إطار العمل  ةالمتضمنتحسين الجودة  منهجيةإعداد تم 

إلطار اذا ويعزز ه. لمحاكمالتي تقوم بها االفريدة  مهاماالحتياجات الخاصة واألدوار وال

ونيلها الية المحكمة حاسمة لضمان فعقيم المعترف بها دوليا على أنها  التطلعاتتلك القيم و

 .لجمهوراحترام ا

 

ومع . تميز المحكمةللرحلة إلى   دليالً بمثابة اإلطار  على اعتبار هذا ويتم تشجيع المحاكم

عند  ،الخاصة ااإلطار لتلبية احتياجاتهمع ف تكيالفي  المحاكم ال تتردد ينبغي أ ،ذلك

 .رةالضرو

 

إذ . المنهجيةفي إطار داريين قضائيين واإلالموظفين الالبد للمحاكم أن تضمن إدراج كافة و

خلق كما إن . عندما يركز الجميع على نفس األهداف ؤسسةحقق أفضل النتائج في أي متت

نحو  ماً إلصالح وتحسين الخدمة هو خطوة أولى حاسمة في المضي قدتدعم اثقافة محكمة 

 .لمحكمةاتميز 

 
 بخدمات خبراء تحسين الجودة ستعانةلال منفتحةأن تكون المحاكم  وينبغي أيضاً 

يتمتعون هناك خبراء ف. لمساعدتها في إجراء التقييم ووضع خطة لتحسين الجودة

 .توجيه المحاكم من خالل العملية نفسهاباإلمكانيات الالزمة ل

 
اإلطار  وبما أن هذا .خبراتها مع محاكم أخرىمشاركة ينبغي للمحاكم النظر في  ،وأخيرا

 .كون موضع ترحيبست الجودة لتحسينمقترحات ، فإن أي "حية"يقة وثبمثابة ليكون  يهدف
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 ز المحاكم استبيان التقييم الذاتي لتمي: الملحق أ  
 

 اإلطار الدولي لتميز المحاكم

 النتائج  التطبيق  المنهجية

الشيء
تفاعلية 
محددة 
متكاملة 
متميزة 
مبتكرة 
 

 

الشيء
 

ت
ض المجاال

بع
ض المجاالت  

بع
الرئيسية

 
معظم المجاالت 

الرئيسية
 

كافة المجاالت 
الرئيسية

ت 
كافة المجاال

 

 

الشيء
محدودة 
مقبولة 
جيدة 
 

 

جيدة جداً 
ممتازة 
 

 5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0 قيادة وإدارة المحكمة: المجال األول
غراض وقيم حدد أوضع بيان خالق وملهم لرسالة المحكمة بحيث ي 1-1

االلتزام والسرعة و سهولة الوصولالمحكمة األساسية بما في ذلك 
والنزاهة واالستقاللية والمساءلة نصاف والمساواة واإل بالمواعيد

 نيل ثقة الجمهورواالستقامة و

                    

إظهار التوجه الخارجي للمحكمة من خالل تطوير عالقات عمل  1-2
أي نقابة (ين األخر نوالمهني نشركاء القانونيالتعاونية مع 

 )المحامين ووكالء النيابة وهيئات إنفاذ القانون والجهات الحكومية

                    

رؤية المحكمة  نشرالتوجه الخارجي للمحكمة من خالل  ظهارإ 1-3
والمجتمع  لمستخدمي المحاكمها ونتائجها برامجأهدافها وو

 هنيينمن الشركاء الم موغيره ينوالقانوني

                    

تعزيز ثقافة االدارة المهنية بما في ذلك التدريب والتعليم في مجال  1-4
 المهارات اإلدارية

                    

التنبؤ والتعرف على التحديات التي تواجه المحكمة وصياغة  1-5
 وتبني سياسات وبرامج خالقة لمواجهتها

                    

اإلشراك الفعال لموظفي المحاكم في نشر وتطبيق رؤية المحكمة  1-6
وأهدافها وبرامجها ونتائجها وفي التعرف على التحديات ووضع 

 اسبة لها من خالل التواصل القائم على األخذ والردالحلول المن

                    

انشاء نظام لقيد وادارة القضايا بحيث يعزز الكفاءة والفعالية  1-7
ويعمل على تسهيل مراقبة وتقييم أداء المحكمة بناء على بيانات 

 كمية معتمدة

                    

عمدة فيما يتعلق بمؤشرات الجودة انشاء نظام لجمع البيانات الم 1-8
مثل استبيانات موظفي المحكم والعمالء والشركاء المهنيين (

 )والجمهور

                    

إنشاء آليات لمراجعة وتحسين المجاالت السبع لتميز المحكمة  1-9
 بشكل منتظم

                    

                     قيادة وإدارة المحكمة: مجموع المجال األول
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 )تتمة(استبيان التقييم الذاتي لتميز المحاكم : الملحق أ
 
 

 اإلطار الدولي لتميز المحاكم

 النتائج  التطبيق  لمنهجيةا

الشيء
تفاعلية 
محددة 
متكاملة 
متميزة 
مبتكرة 
 

 

الشيء
 

ت
ض المجاال

بع
ض المجاالت  

بع
الرئيسية

 
معظم المجاالت 

الرئيسية
 

كافة المجاالت 
الرئيسية

ت 
كافة المجاال

 

 

الشيء
محدودة 
مقبولة 
جيدة 
 

 

جيدة جداً 
ممتازة 
 

 5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0 ةسياسات التخطيط في المحكم: المجال الثاني
تحديد أهداف على المدى القصير والمتوسط والطويل للمحكمة  2-1

ستراتيجيات االووضع قيم المحكمة األساسية / ألهداف وفقا
 .لتحقيق تلك األهدافالالزمة جراءات اإلسياسات والو

                    

ستراتيجيات لضمان االفيذ وتن استحداث نظام  مراجعة دورية 2-2
 هاوسياساتألهدافها بحيث تضمن استراتيجياتها المحكمة تحقيق 

خدمات المحاكم وتعزيز  تحسين كفاءة وجودةة عتمدها الموإجراءات
 .*القيم األساسية للمحاكم

                    

                     سياسات التخطيط في المحكمة: مجموع المجال الثاني
 
 5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0 إجراءات المحكمة: لمجال الثالثا

االلتزام التوازن بين ضمان تفعيل اإلجراءات بما يحافظ على  3-1
نوعية بين جهة، و من  والكفاءة والقدرة على التنبؤ بالمواعيد

يتم  خدمات المحكمة والقرارات القضائية من جهة أخرى، بحيث
 .*ساسية للمحاكمتعزيز القيم األ

                    

                     ضمان فعالية وكفاءة تقسيم العمل بين القضاة وموظفي المحاكم 3-2
                     إجراءات المحكمة: مجموع المجال الثالث

    

 
 

لنزاهة وسهولة الوصول والشفافية  والعدالة وعدم التحيز واالستقاللية في صنع القرارات واالختصاص وا) أمام القانون(المساواة : القيم األساسية للمحاكم هي*   
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 5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0 الجمهورورضا نيل ثقة : الرابعالمجال 
استيعاب وإعالم الجمهور بأعمال ضمان إنشاء نظام اتصال فعال ل 4-1

 الصادرة عنها والقراراتإجراءاتها المحكمة و
                    

الجهات المهنية القانونية و والمجتمعتزويد عمالء المحكمة  4-2
 لومات عن أداء المحكمةبمعمن المستخدمين  رهمغيو

                    

                     مستقل خضوع مصاريف المحكمة لنظام تدقيقلضمان  نظامإنشاء  4-3
                     الجمهورورضا نيل ثقة : الرابعمجموع المجال 



 

 
 )تتمة(استبيان التقييم الذاتي لتميز المحاكم : الملحق أ

 

 طار الدولي لتميز المحاكماإل

 النتائج  التطبيق  المنهجية

الشيء
تفاعلية 
محددة 
متكاملة 
متميزة 
مبتكرة 
 

 

الشيء
 

ت
ض المجاال

بع
ض المجاالت  

بع
الرئيسية

 
معظم المجاالت 

الرئيسية
 

كافة المجاالت 
الرئيسية

ت 
كافة المجاال

 

 

الشيء
محدودة 
مقبولة 
جيدة 
 

 

جيدة جداً 
ممتازة 
 

 5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0 نيل رضا العمالء: سالمجال الخام
مع وتحليل المعلومات عن مستوى رضا الشركاء، مع ج 5-1

 اإلشارة لبيان رسالة المحكمة
                    

تنفيذ التغييرات وفقاً لنتائج التقييم لتحسين نوعية خدمات  5-2
 للمحكمة وتعزيز إرضاء الشركاء المهنيين

                    

جمع وتحليل المعلومات عن مستوى رضا المواطنين  5-3
والشركات الذين يلجئون إلى المحاكم، مع اإلشارة لبيان 

 رسالة المحكمة

                    

تنفيذ التغييرات وفقاً لنتائج التقييم لتحسين نوعية خدمات  5-4
لذين للمحكمة وتعزيز إرضاء المواطنين والشركات ا

 ميلجئون إلى المحاك

                    

                     ءنيل رضا العمال: مجموع المجال الخامس
 

 5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0 موارد المحكمة: المجال السادس
بشكل صحيح ) القضاة والموظفين(دارة الموارد البشرية إ 6-1

التنبؤ  ل بغرضأعباء العم تحليلنتائج واستخدام  استباقيو
 بالميزانية  المطلوبة للعاملين

                    

وظيفة القاضي المرتبطة بالحفاظ على القيم المهنية  ضمان 6-2
 .*مع القيم األساسية للمحاكم يهاوتماش

                    

واكتساب المعرفة من جانب القضاة  تقاسمتحفيز  6-3
 .التعليم األولي والتدريب المستمروالموظفين من خالل 

                    

أي المساحات والتجهيزات (امتالك الموارد المادية الكافية  6-4
لتحقيق ) وبرامج ومعدات الكمبيوتر وغير ذلك من المعدات

 .أهداف المحكمة وإدارة هذه الموارد بشكل سليم وفعال

                    

لمرافق التي تعزز احترام سيادة القانون استخدام وصيانة ا 6-5
 خلق بيئة صحية وسليمة لعمل القضاة والموظفينتو

                    

عبر العملية استباقي وإدارة الموارد المالية بشكل صحيح  6-6
 الدورية والترشيدية للميزانية

                    

                     موارد المحكمة: مجموع المجال السادس
 

 والعدالة وعدم التحيز واالستقاللية في صنع القرارات واالختصاص والنزاهة وسهولة الوصول والشفافية  ) أمام القانون(المساواة : القيم األساسية للمحاكم هي* 
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 )تتمة(استبيان التقييم الذاتي لتميز المحاكم : الملحق أ
 

 اإلطار الدولي لتميز المحاكم

 النتائج  التطبيق  المنهجية

الشيء
تفاعلية 
محددة 
متكاملة 
متميزة 
مبتكرة 
 

 

الشيء
 

ت
ض المجاال

بع
ض المجاالت  

بع
الرئيسية

معظم المج 
الرئيسيةاالت 

 
كافة المجاالت 

الرئيسية
ت 
كافة المجاال

 

 

الشيء
محدودة 
مقبولة 
جيدة 
 

 

جيدة جداً 
ممتازة 
 

 5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0 خدمات عدلية معقولة يمكن الوصول إليها : المجال السابع
إجراءات المحكمة تسيير سياسات تعزز وضع عمليات و 7-1

 .بأسعار معقولة
                    

إلى مباني ) افتراضياً أو ( ضمان سهولة الوصول فعلياً  7-2
 .داخلها رافقمالالمحاكم و

                    

أي عن طريق (إلى المحكمة  افتراضيا  وصولالضمان  7-3
 ).االلكترونيةقنية اإلنترنت والت

                    

                     عقولة يمكن الوصول إليهاخدمات عدلية م: مجموع المجال السابع
 

  إرشادات حول استخدام نظام التقييم
 النتائج التطبيق المنهجية العالمة

ال يوجد منهجية على اإلطالق، لم يتم تحديد أية معايير على  -ال شيء 0
 .اإلطالق

أو أن النتائج ال تبين حدوث أي تحسن ولم تتحقق ال توجد أية نتائج  -ال شيء .ال يتم تطبيق منهجية على اإلطالق -ال شيء
 األهداف المرجوة

أو وجود تحسن في بعض المؤشرات /نتائج ضعيفة أو أداء جيد و -محدودة تطبيق المنهجية  في بعض مجاالت المؤسسة يتم -بعض المجاالت يوجد شكل ما من أشكال المنهجيات، و لكنها تفاعلية وليست نمطية -تفاعلية 1
 يسية أو لم يتم تسجيل النتائج على معظم المؤشرات الرئيسية  الرئ

المنهجية في بعض مجاالت  تطبيق يتم -بعض المجاالت الرئيسية تم وضع توجه لمنهجية مخططة قائمة على مبدأ الوقاية -محددة 2
 لمؤسسة الرئيسية ا

أو توجهات جيدة تشير لوجود تحسن في بعض /أداء جيد و -مقبولة
الرئيسية أو في المراحل األولى من الحصول على معلومات  المؤشرات

 مقارنة أو تم اإلبالغ عن نتائج بعض المؤشرات الرئيسية
وتتالءم هذا . يتم تطبيق منهجية قوية وفعالة بدليل األنشطة الوقائية -متكاملة 3

 المنهجية مع االحتياجات األساسية للمؤسسة المحددة في التصنيفات األخرى
المنهجية في معظم مجاالت  تطبيقم يت -لمجاالت الرئيسيةمعظم ا

 لمؤسسـة الرئيسيةا
أو توجهات جيدة تشير لوجود تحسن في معظم /مستويات األداء جيدة و -جيدة

أو معايير إيجابية في بعض /المؤشرات الرئيسية أو أن هناك مقارنات و
 سيةالمجاالت أو إنه تم اإلبالغ عن نتائج معظم المؤشرات الرئي

منهجية أثبتت تميزها وتبلورها بدليل تطورها من خالل التعلم  -متميزة 4
والتحسين والتي تتوافق بشكل جيد مع احتياجات المؤسسة المحددة في 

 التصنيفات األخرى

المنهجية في كافة مجاالت   تطبيقم يت -ةكافة المجاالت الرئيسي
 افة المستوياتكقبل بصورة دائمة من  ام ممارستهتت االمؤسسة، كم

مستويات األداء الحالية جيدة إلى ممتازة في معظم المؤشرات  -جيدة جداً 
أو الحفاظ على توجهات التحسين في معظم المجاالت أو وجود /الرئيسية و

هناك مقارنات أو معايير إيجابية في معظم المجاالت أو تم اإلبالغ عن النتائج 
 لكافة المؤشرات الرئيسية

هجية مبتكرة ومحددة بشكل استثنائي، وتتوافق تماماً مع احتياجات من -مبتكرة 5
 .المؤسسة المحددة في التصنيفات األخرى

داخل وخارج كافة المجاالت المنهجية في تطبيق م يت -كافة المجاالت
 كافة المستويات قبل نطاق المؤسسة ويتم ممارستها بشكل دائم من

أو هناك /المؤشرات الرئيسية و مستويات األداء ممتازة في معظم -ممتازة
توجهات استثنائية للتحسن في معظم المجاالت أو هناك مقارنات ومعايير 

 استثنائية في معظم المجاالت أو أنه تم اإلبالغ عن نتائج كافة المؤشرات
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 كم امن أدوات قياس أداء المحنماذج  –الملحق ب 
 

                                        ةالقياس الكميوات أد
 

تحديد أهدافها في المحاكم أدوات لمساعدة  بمثابة هي محكمةألداء ال ةأدوات القياس الكميإن 
ة اإلجراءات مد :مثلة على مؤشرات األداءوتتضمن األ. عناصر أداء المحكمةوقياس بعض 

القضايا المعلقة وإنتاجية أعمار و إنجاز المعامالتمعدل و قاضيقضايا لكل ومتوسط عدد ال
لمحاكم الموقع اإللكتروني للمركز القومي األميركي  علىاألدوات العملية ن أمثلة عتتوفر . العمل

 " كورت تولز"الواليات 

http://www.ncsconline.org//D_Research/CourtTools/tcmp_courttools.htm .
الموقع اإللكتروني للبنك على تقييم أداء المحكمة بشأن يمكن العثور على موارد مفيدة أخرى و

 علىمنهجية بطاقة األداء المتوازن  كما يتم نشر. http://www.worldbank.org/lji :الدولي
 www.balancedscorecard.org/basics/bsc1.html :الموقع التالي

  المحاكممستخدمي  أداة اإلستبيان عن رضا

 علىلتوجيه األسئلة ذات الصلة والمحاكم  ستخدميمل عالتبيان فأداة عملية لوضع اس مكن العثور علىي

أو كورت  أدوات المحكمة'في إطار موضوع الواليات لمحاكم لكتروني للمركز القومي األميركي الموقع اإل

 .'تولز

 

 الهولنديةالجودة وكالة  على موقع المحكمة مستخدميهيئة استخدام أدوات عن ويمكن العثور على مثال 

لتسهيل  "ةاإللكتروني غرفة االجتماعات" برنامجستخدم الذي يَ  ،)-PRISMAبريزما(ائية للهيئة القض

 .http://www.prismaweb.nl: انظر. المحاكمستخدمي ممع لمناقشات ا

  أداة التدقيق في قيادة وسياسة المحكمة
 

ت األساسية التي يمكن الموضوعات والمعلومابقائمة عبارة عن أداة سياسة المحكمة إن 

. محكمة أو لتغيير السياسات الحاليةللمشروع سياسة جديدة لوضع محاكم من قبل الاستخدامها 

 :ومن األمثلة على ذلك

o  المحكمة  اتتقنية  قاعالخاصة باستخدام الموارد 

o قم بزيارة الموقع  ،الحلول البديلة لفض المنازعات.http://www.fjc.gov 

o المحاكم األخرى المختصة بحل و بناء فرق عمل فعالة لمحاكم المخدرات

 :، قم بزيارة الموقع التاليلكاالمش
 index.asphttp://www.ncsonline.org/D_ICM/beta/freeresources/ 

o انظر الحد من اإلطالة في عملية التقاضي ،http://www.coe.int/cepej  
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الملحق ب نماذج من أدوات قياس أداء المحاكم (تتمة) 
 

 
 

أداة التدقيق في معلومات المحاكم  
يعتمد األداء السليم للمحاكم على الجودة العالية للبيانات. ومن أجل تقييم جودة وموثوقية البيانات 
واستخدام تكنولوجيا المعلومات، ال بد من استخدام "أدوات تدقيق المعلومات". يمكن العثور على 

. http://www.praxiom.com/iso-90003-sample.pdf  مثال عن هذه األدوات في الموقع التالي:
 

أداة الفحص بواسطة محكمة مماثلة 
من أجل تقييم جودة المحاكم وسياسات وقيادة المحكمة، يمكن استخدام برنامج لفحص أداء المحاكم 

من قبل الزمالء. ويعني هذا البرنامج عمليًا قيام زمالء من محاكم أخرى بزيارة المحكمة وتقييم 
بنود الجودة المطبقة في المحكمة من خالل االستفادة من مجموعة أدوات التقييم القياسي (على سبيل 

المثال، استبيانات لمقابلة رؤساء المحاكم والقضاة وموظفي المحاكم). وقد يكون تدقيق المحكمة 
جزءًا من عملية فحص أداء المحاكم من قبل النظراء (أداة تدقيق المحكمة). ارجع إلى الموقع التالي 

:  األداء بواسطة النظراءعن فحصللحصول على مثال 
http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/RvdR/Kwaliteit+van+de+Rechtspraak.htm   

 يمكن العثور على مثال آخر على هذا الرابط  
http://www.secretariat.uwa.edu.au/home/policies/reviews?f=154381 

 

 

 

 
التدقيق على المحكمة 

يمكن للتدقيق المحاسبي للمحكمة أن يركز على جوانب مختلفة من وظائف المحكمة. وإن معظم 
عمليات التدقيق المحاسبي في المحاكم تهتم بالجوانب المالية للمحكمة. يمكن العثور على مثال على 

الرابط التالي: 
http://www.utcourts.gov/courts/just/audit/InternalControlofCourtCollectedFunds.pdf 

 
كما يمكن أيضًا استخدام أداة التدقيق المحاسبي لتقييم جودة القيادة في المحكمة وتوفر الوثائق 

اإلستراتيجية الخاصة بالمحكمة وسياسات المحكمة. 
 

قياس أداء المحاكم المتخصصة 
تم تصميم معايير وأدوات لقياس أداء المحاكم المتخصصة أو أنواع معينة من القضايا. وتشمل 

األمثلة على المحاكم المختصة بحل المشاكل مثل محاكم قضايا المخدرات: انظر  
http://www.ncsconline.org/D_Consult/StatewideTAs/StatewideTABulletin_2.pdf  

والمسائل المتعلقة بحماية األطفال  
www.ncsconline.org/wc/publications/res_ctpers_tcps_packgde4-04pub.pdf 
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 الملحق ج: الدروس المستفادة من التجارب الدولية
 

 
 

 
تلخص األمثلة التالية كيف تحقق المحاكم في أستراليا وأوروبا وسنغافورة والواليات المتحدة 

األمريكية النجاح في رحالتها نحو تميز المحاكم.  
 

  أستراليا
 

 نحو تحسين محاكمها. -1اتخذت أستراليا نهجا مماثال لنيوزيلندا - وإلى حد ما المملكة المتحدة
ويتعين على المحاكم االسترالية جمع البيانات وتقديم تقاريرها وفقًا لبرنامج ينطبق على الحكومة 

ككل بحيث يعتمد إلى حد كبير على إطار النتائج/ المخرجات. وفي هذا اإلطار، يتم تحديد النتائج أو 
األهداف المرجوة بينما تتحمل المحاكم المسؤولية عن تطوير المخرجات التي تسهم بشكل إيجابي 

في تلك النتائج. إن القصد من هذا النهج توفير استيعاب أكثر وضوحًا عّما يتم إنتاجه ولماذا يتم 
إنتاجه ومدى جودة وتكلفة النواتج. ويتم التركيز في جميع الحاالت على النتائج.  

 

تقدم بيانات الميزانية المالية سجًال عامًا بنوايا الجهات الحكومية، والتي يمكن بعد ذلك مقارنتها 
 وينطبق هذا األمر على المحاكم بنتائج األداء المذكورة في التقارير السنوية المقدمة إلى البرلمان.

والهيئات الحكومية األخرى على السواء. يتم إدراج إطار النتائج/ المخرجات لكل من المحاكم 
 االتحادية في بيانات الميزانية المالية الخاصة بالنائب العام.

 

التحديات الرئيسية لهذه المنهجية - بصرف النظر عن مسألة احتمال التعدي على وتتمثل إحدى 
في عدم سهولة قياس "نتائج" النظام القانوني من حيث الكم، وبالمثل من استقالل المحاكم- 

الصعب تحقيق التوازن بين "الكفاءة" واألهداف النوعية مثل "العدالة".  
 

تم بذل جهود مختلفة من قبل دوائر العدل والنيابة العامة المختلفة واللجنة اإلنتاجية والمحاكم نفسها 
لقياس أدائها وفقا للمعايير الخاصة بها أو بالمقارنة مع غيرها من المحاكم. ولذلك تقوم اللجنة 

اإلنتاجية بإصدار 'تقرير عن الخدمات الحكومية' بشكل سنوي يقارن أداء المحاكم في جميع أنحاء 
كلفة حل كل تأستراليا. وتتضمن المؤشرات الرئيسية المذكورة في التقرير التقيد بإطار زمني و

باإلضافة إلى ذلك، يتم أيضًا إجراء مسوحات اإلدراك العام بشأن  2قضية ونسب الفصل في القضايا.
. ونتيجة لذلك، إن عملية قياس ومقارنة 3هذه المسألة، ولكن غالبًا ما يؤدي ذلك إلى زيادة اإلرباك

و/أو تقييم المحاكم ما تزال معقدة وترزح تحت خالفات كثيرة في أستراليا كما هو الحال في أي 
.4مكان آخر
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  (تتمة)الملحق ج: الدروس المستفادة من التجارب الدولية
 

 أوروبا
 

وقامت المفوضية األوروبية لكفاءة شهدت أوروبا تطورًا كبيرًا خالل السنوات القليلة الماضية. 
العدالة مؤخرًا بدعم مسح تجريبي للحصول على بيانات نوعية وكمية موضوعية قابلة للمقارنة 

 سؤال تتمحور حول قرارات وتوصيات مجلس 123وشملت المسوحات من الدول األعضاء. 
أوروبا المتعلقة بكفاءة وإنصاف العدالة. وتناولت األسئلة أيضًا أمورًا تتعلق بميزانيات المحاكم 

ومستخدمي المحاكم. ولم يكن من المستغرب أن يظهر المسح أن كافة الدول عبر أوروبا تستخدم 
مجموعة مختلفة من منهجيات قياس األداء. وبينما يستخدم الجميع شكل ما من أشكال أنظمة 

لمراقبة وإعداد التقارير المنتظمة، إال أن معظمهم يجمع بيانات كمية عن قضايا المحاكم وال يوجد ا
 .5 دولة تقوم بجمع مزيج من المعلومات الكمية والنوعية األخرى23إال 

 

. إن بعض وتستخدم بعض الدول األوروبية نتائج استطالعات الرأي العام في تقييم أداء المحكمة
المحاكم أو وزارات العدل تدعم هذه االستطالعات بنفسها ولكن البعض اآلخر يعتمد على 

استطالعات الرأي الخارجية المستقلة مثل استطالعات الرأي النظامية "يوروباروميتر". في حقيقة 
األمر، يصعب تفسير استطالعات الرأي العام الواسعة هذه، فهي ال تقدم إال إشارة صغيرة عن بؤر 
المشاكل المتعلقة بأداء المحكمة أو كيفية حلها. وتشير تجارب الدراسات االستقصائية التي أجريت 
في أماكن مختلفة مثل الواليات المتحدة ومنغوليا إلى حدوث تحوالت في الرأي العام تتماشى مع 

التصور العام ألداء الحكومة وتتأثر بشكل كبير بوسائل اإلعالم، خاصة تلك التي تشير إلى القضايا 
 الساخنة.

 

 

 

 

 

 

 

تقدم مسوحات مستخدمي المحاكم، من ناحية أخرى، معلومات أكثر تفصيًال قد تكون أكثر فائدة 
. على سبيل المثال، وغالبًا ما تكون مصممة بشكل أفضل لتلبية احتياجات المحاكم إلى المعلومات

أثبتت البيانات التي توفرها المسوحات التفصيلية في الدنمارك فائدتها لحل الجدل الدائر حول 
التشكيك في األحكام الصادرة عن إحدى محاكم االستئناف، وأجاب رئيس المحكمة مستندًا إلى 

بيانات مسوحات مستخدمي المحكمة المتعلقة برضا المستخدمين عن خدمات المحكمة ورضاهم عن 
 (دومستولينز براجرندرسوجيليسر) http://www.domstol.dkالتصريحات التفسيرية للقضاة. 

بينما اتبعت فنلندا منهجية مختلفة ومفيدة ومهمة جدا لرصد األداء بشكل مستمر في إطار مشروع 
، قامت لجنة تطوير مشاريع الجودة بوضع أهدف الجودة لمحكمة 1999 ففي العام محلي رائد.

استئناف روفانيمي (التي تغطي تسع محاكم خاصة بالمقاطعات) والتي اشتملت عضويتها على قضاة 
عناصر واشتملت .  (http://www.oikeus.fi/27670.htm)ومحامين ممارسين ووكالء نيابة

الجودة المستخدمة على طائفة واسعة من المسائل القانونية واإلدارية مثل زيادة التناغم في إصدار 
األحكام وإجراء تحسينات في إعداد القضايا المدنية وتعزيز المهارات القيادية في قبول األدلة 

وتحسين نوعية األحكام الخطية وزيادة المشاركة في التدريب القضائي. وكان لهذا المشروع الرائد 
نتائج إيجابية تمت التوصية باعتمادها على الصعيد الوطني وحصل على الجائزة األوروبية عن 

. وقد يكون هذا النهج واحد من أكثر المناهج 6 المدنية"جودة العدالة"الممارسة المبتكرة لإلسهام في 
 فائدة للمحاكم و"مستخدمي المحكمة" في تحقيق النتائج على أرض الواقع.
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 الملحق ج: الدروس المستفادة من التجارب الدولية (تتمة) 
 
 

ريكتسبراك هولندا  
 

، تم استخدام نظام الجودة المدمج (الذي يعرف باسم ريكتسبراك) في المحاكم 2002بدءًا من العام 
الهولندية. ويتألف هذا النظام من ثالثة عناصر وهي: نموذج معياري وعدة أدوات قياس وغيرها 
من األدوات. ويتضمن النموذج المعياري "قوانين الجودة" و"نظام قياس للعمليات القضائية". تعد 
قوانين الجودة بمثابة مبادئ توجيهية إلدارة المحاكم تهدف لتنفيذ إجراءات معينة من التحسينات. 
(على سبيل المثال: وضع سياسة لتحسين الخبرة التي يتمتع بها القضاة). وتقاس نوعية المحاكم 

بواسطة "نظام قياس" يشتمل على خمسة مجاالت وهي الحياد والنزاهة والخبرة ومعاملة األطراف 
ووحدة القانون وتوقيت اإلجراءات. 

  
 

 

 

 

 

 

 

دارة إ ويتعين على المحاكم كل سنتين إجراء تقييم لجودة المحكمة. وبناًء على هذا التقييم، تقوم
المحاكم بوضع خطة عمل. كما يجب على المحاكم، كل أربع سنوات، إجراء مسح الستبيان رضا 

مستخدمي المحكمة باإلضافة إلى مسح آخر الستبيان رضا موظفي المحكمة. وتستخدم نتائج 
االستبيانين إلدخال تحسينات في المحاكم. باإلضافة إلى ذلك، هناك لجنة زائرة مستقلة تقوم، كل 

أربع سنوات، بزيارة جميع المحاكم في هولندا بغية تقييم الوضع العام وشؤون المحكمة على 
، تم استحداث إجراء 2002المستوى الوطني فيما يتعلق بجودة القضاء الهولندي. وأيضا في العام 

موحد لتقديم الشكاوى باإلضافة إلى وضع برنامج لتقييم وفحص القضاة فيما بينهم، انظر الموقع 
http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTINST/Resources/rec

htspraaqcompletereport.doc) (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 الحواشي المالحق إطــار العمل الدولي لتميز المحــاكم الفهرس
 

49 

 

http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTINST/Resources/rechtspraaqcompletereport.doc�
http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTINST/Resources/rechtspraaqcompletereport.doc�


 

 
 
 
 

 الملحق ج: الدروس المستفادة من التجارب الدولية (تتمة)
 

 سنغافورة 

 
 

(بطاقة   7في أواخر تسعينات القرن الماضي، بدأت المحاكم الجزئية باستخدام برنامج سكوركارد
 تعمل بوضوح على ترجمة البرامج والمبادرات إلى نتائج األداء) لرصد العدالة كأداة لقياس األداء

واضحة قابلة للقياس ألغراض الرصد والفحص. 
 

 العدالة، يمكن للمحاكم الجزئية أن: 8بواسطة سكور كارد
 روابط أوضح بين الرؤية والرسالة واإلجراءاتتؤسس  •
 تبني إدارة  استباقية وتحافظ عليها •
 بسيطة وموجزة  حاسمةتضع مؤشرات قياس  •
 أن تخرق األهدافتؤسس رسائل تنبيه مبكرة للمجاالت التي من المحتمل  •

 يتألف برنامج نظام سكوركارد للعدالة اإللكترونية.بتدائية ، أطلقت المحاكم اال2000في سبتمبر 
سكوركارد العدالة من أربع منظورات (المجتمع والعمليات الداخلية والتعلم والنمو والشؤون 

المالية). ويشتمل كل منظور على مجموعة من مؤشرات األداء الرئيسية المرتبطة بالقسم القانوني 
وقسم خدمات الشركات على حد سواء. ويتولى رؤساء األقسام المسؤولية عن رصد مؤشرات األداء 

 الرئيسية وضمان تحقيق األهداف ومتابعة اإلجراءات المتخذة لتصويب أي أهداف ضائعة.
http://app.subcourts.gov.sg/Date/Files/File/Publications/CaseStudy_SubCts.

pdf  
 
 
 
 

                                                                                                              

                                                                                                              
كما اعترفت المحاكم االبتدائية أيضًا بأن تعزيز وتطوير رأس المال البشري إنما يخلق بيئة قادرة 

على االستجابة للتوجهات المتغيرة لكل من أصحاب المصالح ومستخدمي المحكمة كما يزرع أيضًا 
، أنشأت المحاكم االبتدائية إطار عمل لمعيار تطور ثقافة التعلم واالبتكار والتحسين المستمر. وهكذا

 ويحدد هذا النظام احتياجات الموظفين يعمل على تشجيع وتمكين الموظفين من التعلم المستمر.
التعلم وقراءة الخرائط واحتياجات التطوير كما يرصد وينفذ خطط التعلم. تم تطوير هذا البرنامج في 

.يرجى الرجوع إلى: 2006 و 2002 وتمت المصادقة عليه مرة أخرى في العامين 1999العام 
http://app.subcourts.gov.sg/Date/Files/File/Publications/CaseStudy_S

ubCts.pdf. 
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 الملحق ج: الدروس المستفادة من التجارب الدولية (تتمة)
 

 
الواليات المتحدة  

 
 

 خالل هذا ركز رؤساء محاكم الواليات في أمريكا على قياس أداء المحكمة ألكثر من ثالثة عقود.
الوقت، تطورت نظريات وتقنيات إدارة المحكمة لتوفير المزيد من األدوات المفيدة للمحاكم 

االبتدائية في كافة الواليات. ويستند تعزيز قياس األداء إلى االعتراف بحقيقة أنه بينما تقتضي 
المحاكم التمتع باالستقالل إلصدار قرارات عادلة ونزيهة، إال أنها تخضع للمسائلة من قبل العامة 

الذين يجب أن تثبت لهم مدى جودتها في تقديم الخدمات القضائية. وتواصل عدة منظمات مثل اتحاد 
رؤساء المحاكم العليا واتحاد مدراء محاكم الواليات والرابطة القومية لمدراء المحاكم بالحث على 

 .9إطالق مبادرات قوية في هذا الصدد

 
 

 

ويظهر الشكل أدناه الجدول الزمني للمراحل الرئيسية التي حققتها المحاكم األمريكية لتطوير وسائل 
هذا الجدول الزمني، بمعنى أوسع، كيف بدأت المحاكم في يظهر مجدية وعملية لقياس األداء. و

وعندما تم نشر المعايير الزمنية لمعالجة القضايا من تحديد المعنى الفعلي لـ "محكمة عالية األداء". 
 ومعايير منفصلة أخرى من قبل رابطة المحامين 1983قبل اتحاد مدراء محاكم الواليات في العام 

 اعترفت المحاكم بحاجتها لتحمل المسائلة واالستجابة لطلبات 1987،10األمريكية في العام 
الجمهور فيما يتعلق بإدارة القضية. 

 
، تم تأسيس إطارًا لقياس أداء 1990ومن خالل نشر معايير أداء المحاكم االبتدائية في العام 

. وأقرت هذه المعايير بأن لدى المحاكم أغراض متعددة ويجب ربط نظام قياس األداء بالقيم المحاكم
 والتي 1995األساسية للمحكمة. وبعد ذلك تم وضع معايير لقياس أداء محاكم االستئناف في العام 

أقرت الحاجة إلى وضع إجراءات لقياس األداء وعالجت الطبيعة الفريدة للعمل في محاكم 
 االستئناف.
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1999 
الكفاءة 
والجودة 
والتقيد 
بالزمن 
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 الملحق ج: الدروس المستفادة من الخبرات الدولية (تتمة) 

 
 
 

 
لقد قدمت كل مرحلة من تلك المراحل جزء هام من البنية التحتية الالزمة لوضع نظام فعال لقياس 

. كما أشارت أيضًا إلى الحاجة لمجموعة أصغر من تدابير أداء عملية ومتوازنة مرتبطة بالقيم األداء
كورت تولز من قبل المركز القومي  التي تم التعبير عنها في هذه األعمال األساسية. ومع نشر

، تم توزيع مجموعة مؤلفة من عشرة تدابير لالستخدام من قبل 2005لمحاكم الواليات في العام 
 االبتدائية. المحاكم

http://www.ncsconline.org/D_Research/CourTools/tcmp_courttools.htm[. 
 

خطوة كبيرة نحو القدرة على تنفيذ نظم األداء. وتشير التقديرات حاليًا إلى أن وتعتبر هذه المرحلة 
 والية تقريبًا تعمل على تطبيق برنامج كورت تولز إلى حد ما. 25المحاكم في 

 
وقد علمتنا التجربة أن القيادة والتدابير العملية ال تشكل المعايير الوحيدة الضرورية العتبار 

المحكمة ذات أداء عالي. وفي وقت مبكر، تم االعتراف بالثقافة القانونية على أنها عامًال هامًا 
، أجرى المركز القومي لمحاكم 1999وفي العام  11لتفسير وإدارة التأخير الحاصل في المحاكم.

الواليات المزيد من البحوث حول الكفاءة والجودة والتقيد بالوقت وبينت هذه األبحاث ضرورة 
 12تفوق المحاكم ذات األداء الجيد، كما هو متوقع، من حيث التقيد بالوقت والجودة.

 
 
 
 
 

 
، والذي يعد عمًال محوريًا عن المحاكم االبتدائية بمثابة مؤسساتوأخيرًا، أظهر اإلصدار المعنون 

 أن الثقافة مرتبطة باألداء وقدم هذا اإلصدار أدوات لمدراء المحاكم من الثقافة التنظيمية للمحاكم،
 .13أجل قياس تلك التأثيرات الثقافية

 
وقد أثبتت التجربة في الواليات المتحدة أنه من أجل تطوير محاكم عالية األداء البد من وضع إطار 

 يشتمل على قيادة فعالة ومقاييس أداء عملية ويزود مديري المحاكم أيضًا عمل متعدد األبعاد
باألدوات الالزمة لتقييم وإدارة ثقافة المحاكم. 

 
إللقاء نظرة أكثر شمولية على التقدم المحرز نحو تميز المحاكم في أستراليا وأوروبا وسنغافورة 

الملحق "د".  إلىوالواليات المتحدة، يرجى الرجوع
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 1الملحق د: دراسة حالة للتميز القضائي رقم 
 
 

نبذة عن تقييم أداء المحكمة في أوروبا وأستراليا وهيئات دولية 
 

إن المعايير والمبادئ الدولية لعمليات القطاع العدلي، مثل تلك التي وضعتها األمم المتحدة ومجلس 
أوروبا إلى جانب الدساتير القومية واألطر القانونية، تقدم أهداف وغايات رفيعة المستوى للمحاكم، 

حتى لو لم يكن هناك دائمًا نص صريح بذلك. 
 

على سبيل المثال، ينص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على مبادئ المساواة أمام القانون 
وافتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية منشأة 

بحكم القانون. إن هذه األهداف رفيعة المستوى ويتعين على المحاكم السعي لتحقيقها ولكن يصعب 
 قياسها في نفس الوقت.

 
 تشتمل على بعض المبادئ  14وبالمثل، فإن المبادئ األساسية لألمم المتحدة بشأن استقالل القضاء

التي تهدف إلى ضمان تصرف القضاة بشكل مستقل وبطريقة مسؤولة. 
 

كما تنص االتفاقية األوروبية أيضًا على معايير مماثلة لتحقيق عدالة عالية الجودة من خالل التمسك 
بالحق في إجراء محاكمة عادلة، من بين أمور أخرى. إن هذه المعايير تشجع أيضًا على سهولة 

الوصول إلى المحاكم ومراعاة حقوق المتهمين والحق في المحاكمة العلنية والوصول إلى محكمة 
 كما 15مستقلة وحيادية منشأة بحكم القانون، والحق في صدور قرار خالل فترة معقولة من الزمن.

  16تنص مبادئ االتفاقية على ضرورة كفاءة العدالة.

 

 

 
وتشير هذه المعايير والمبادئ والمقاييس- باالقتران مع التشريعات الوطنية- لدرجة ما إلى العوامل 
التي ينبغي قياسها عند تقييم أداء المحكمة وهي: تحقيق العدالة والتقيد بالوقت وسهولة الوصول إلى 

العدالة من خالل نظام قضائي نزيه ومختص ومستقل. وتكمن الصعوبة في حقيقة أنه بينما تعتبر 
هذه األهداف متفق عليها عالميًا، ولكن ال يمكن تعريف كل هدف إال بالنسبة لعدة مؤشرات قد تعني 

أشياء مختلفة في بلدان مختلفة، وإن الكثير من هذه المؤشرات تتطلب بيانات من الصعب جمعها 
بطريقة موضوعية دون أن تستهلك الموارد بشكل مفرط. 

 
مؤشرات وإحصائيات دولية 

 
بالرغم من وضع بعض "أدوات القياس" الدولية لتقييم أهداف المحكمة، إال أنه تم وضعها ألغراض 
مختلفة. وقد تم تصميم بعض المسوحات، مثل مسح بيئة األعمال وأداء المشاريع الذي أجراه البنك 

 17الدولي والبنك األوروبي لإلعمار والتنمية، بهدف تقييم قدرة المحاكم لدعم بيئة األعمال اإليجابية.
رابطة المحامين األمريكية /البرنامج ل 18 مثل مؤشر اإلصالح القضائي-وهناك مسوحات أخرى

األوروبي األوراسي أو مؤشر مبادئ نزاهة القضاء الذي وضعته المؤسسة الدولية لألنظمة 
 تسعى لتقييم مجموعة واسعة من العوامل الهامة إلصالح النظام القضائي في -)IFESاالنتخابية (

 19الديمقراطيات الناشئة أو لتقييم مستوى التقيد بمبادئ نزاهة القضاء على التوالي.
  

إن كافة أدوات القياس الدولية هذه وتلك المصممة ألغراض معينة إنما تتقاسم أوجه قصور كبيرة 
 كما يلي:
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تهدف إلى قياس جوانب مختارة من أداء المحكمة المتصلة بأهداف أكبر وأوسع جميعها  •

 نطاقًا على مستوى األمة؛
تعتمد على عينات مسح محدودة أو أدوات تقييم ذاتي أو أساليب مقابالت مع عدد قليل  •

 أو ال يمثلون أصحاب المصلحة بشكل عام  يمثلونجدًا من المشاركين أو مع أناس قد
 (على سبيل المثال أعضاء من مكاتب المحاماة الكبيرة)

تتطلب مقدار كبير من الوقت والموارد التي قد ال تتحملها معظم المحاكم – بما فيها  •
 المحاكم المزودة بموارد كافية.

 
 

وعلى الرغم من أن هذه األدوات تهدف إلى جمع المعلومات المرتبطة "بمؤشرات" أو "معايير" 
مختارة، ولكن من المهم مالحظة أنها قد ال تعكس مختلف السياقات القانونية واالقتصادية 

 والمجتمعية و/ أو الثقافية التي تعمل فيها المحاكم.
 

وحيث أننا ندرك أن األنظمة القضائية والسياقات المحلية تتفاوت تفاوتًا كبيرًا، فإن واحدة من أولى 
 على أن العديد من المواضيع المشتركة األساساعتمدت في المسوحات التي قام بها البنك الدولي 

 20تظهر في معظم الجهود الرامية إلى إصالح النظم القضائية ومنها: الكفاءة والنوعية واإلنصاف.

الكفاءة كخطوة أولى اختير بعناية ألن المؤشرات األخرى وخاصة نوعية  إن التركيز على مؤشر
قرارات وخدمات المحاكم من الصعب جدًا تحديدها وتقييمها. كما تعتبر الكفاءة أيضًا شيئًا يمكن 

قياسه كمًا باستخدام بيانات موضوعية بدًال من االعتماد على المسوحات أو المقابالت أو المالحظات 
التي تبتعد أكثر عن الموضوعية. وعند استعراض البيانات التي تم جمعها من محاكم تجارية قائمة 

 ، تضمنت المجاالت الرئيسية للمقارنة ما يلي:21 دولة11في 
 
 

 كل قاضي.لعدد القضايا التي تم قيدها وحلها أو بقيت معلقة  •
 الفصل واالزدحام نسب •
 الوقت المستغرق لحل القضية •
 عدد القضاة  •
 تكاليف القضية •

 
 

 

 
تم الحصول على البيانات التي تم جمعها لهذه الدراسة من المحاكم نفسها أو من مكاتب اإلحصاءات 

سنوات في جميع البلدان. واألهم من ذلك، تختلف الطريقة الالوطنية، لكن لم تتوفر كافة البيانات لكل 
المستخدمة لجمع البيانات باختالف البيئات والمواقع، فعلى سبيل المثال، ال يوجد تعريف عالمي 
لماهية القضية أو قضية مرفوعة أو قضية تم البت فيها أو قضية قيد النظر. ولذلك، ال يمكن في 

الواقع مقارنة البيانات بين البلدان. وحيث أنه ال يوجد تعاريف موحدة وبروتوكوالت قياسية لجمع 
. تبعًا للسنواتالبيانات، فإنه من غير الممكن إجراء مقارنات ضمن بلد ما أو 

 
كما تم إجراء دراسة موازية تهدف إلى جمع بيانات كمية باستخدام استبيانات المسح التي تسلط 

واعتمدت هذه الدراسة على  22 دول نامية ومتقدمة.10الضوء على كفاءة األجهزة القضائية في 
التحليل القانوني والعلمي (أي استخدام اإلحصائيات لوصف وتحليل نظام قانوني ما) من أجل قياس 

مدى تأثر نسب الفصل في القضايا وزمن اإلجراءات بمجموعة متنوعة من العوامل تبدأ من 
المتغيرات المتصلة بالميزانية وصوًال إلى األسلوب اإلداري الذي يتبعه القاضي. وقد تم فرز هذه 
العوامل في ثالث فئات رئيسية هي: اإلجرائية واإلدارية والتنظيمية. وتم تصميم أسئلة االستبيان 

لتحليل آلية تخصيص القضاة ألوقات عملهم ولمعرفة تصوراتهم حول العوامل الرئيسية التي تؤثر 
على الكفاءة في العملية القضائية. وانطوت هذه الدراسات على نواقص أساسية أخرى - بما في ذلك 

معايير الكفاءة التي تم جمعها من خالل مجموعة من اإلحصائيات الصادرة عن مصادر مختلفة 
ليست مثبتة دائمًا. ومع أن هذا النهج ممتع وجذاب كما هو الحال مع استبيانات إدراكية أخرى، إال 

. أنه يتأثر بعدة عوامل بارزة ومن الصعب جدًا تحليلها
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مناهج خاصة ببعض الدول 

حيث أن قياس أداء القطاع القضائي والتكاليف ذات الصلة والمزايا التي تحققها بعض المحاكم 
عندما يتعلق األمر بجمع وتحليل معلومات األداء ُيعد أمرًا حديثًا نسبيًا، فإنه ليس من المستغرب أن 

معظم التقدم الذي تم إحرازه حتى اآلن قد تحقق في البلدان األكثر ثراء بما في ذلك الواليات المتحدة 
وكندا وهولندا وفنلندا وسنغافورة وأستراليا. ومع ذلك، هناك دول أخرى مقبلة أيضًا على وضع 
تدابير عملية لقياس أداء المحاكم. ففي أميركا الالتينية، على سبيل المثال، بدأ مركز الدراسات 

 خطط موحدة لجمع البيانات قادرة أيضًا على توفير  بتطوير )CEJAالعدلية في األمريكيتين (
وتعتمد الدول التي بدأت بدراسة استخدام منهجيات قياس  23.معلومات لقياس األداء بشكل منتظم

أداء المحاكم في كثير من األحيان على األمم التي تتمتع بتجارب أوسع وتستعير من خبراتها؛ 
 بخصوص خطط 24فتطبق جنوب أفريقيا مثًال مناهج مشابهة لتلك المستخدمة في المملكة المتحدة

تم تطبيق مؤشر أيفيس (المؤسسة الدولية لألنظمة يجمع مؤشرات األداء وإعداد تقارير عنها. كما 
االنتخابية) في عدد قليل من دول الشرق األوسط، كاألردن ومصر، وبدأت تظهر هناك وفي مناطق 

أخرى من المنطقة جهودًا أولية لوضع معايير في المحاكم، غالبًا لتكون جزءا من مشروع شامل 
 إلصالح القطاع القضائي بدعم من مانحين دوليين.

 

 

 

 

 

                                                                                             تجارب أوروبية
                                                                                                              
لقد تم إحراز تقدم كبير خالل السنوات القليلة الماضية في أوروبا، فقد دعمت المفوضية األوروبية 

 40لكفاءة العدالة مسحًا تجريبيًا للحصول على بيانات كمية ونوعية موضوعية وقابلة للمقارنة من 
 تبنت الدول األعضاء خطة عمل لتطوير كفاءات المفوضية بشكل 2005دولة عضو، وفي العام 

أكبر بغية مساعدة الدول في تنفيذ خطط التقييم، وتضمنت التقارير الناتجة عن جولة التقييم معلومات 
 123 بلدًا. وقد اشتمل االستبيان الذي تم إجراؤه بمساعدة "مراسلين وطنيين" على 45خاصة بـ 

سؤال تتمحور حول قرارات وتوصيات مجلس أوروبا المتعلقة بكفاءة ونزاهة العدالة وميزانيات 
المحكمة ومستخدمي المحكمة أيضًا. ورافق هذا االستبيان "دليل تفسيري للمستخدمين" لدعم عملية 

جمع البيانات القابلة للمقارنة. ولم يكن مستغربًا أن يظهر هذا المسح أن الدول في جميع أنحاء 
أوروبا تستخدم مجموعة متنوعة من منهجيات قياس األداء، ولكن الجميع يستخدمون شكل من 

أشكال أنظمة المراقبة والتقارير المنتظمة ومعظمهم يجمعون بيانات كمية عن قضايا المحاكم، مثل 
) أو إجمالي مدة 43 دولة) أو القضايا المؤجلة (46القضايا المرفوعة والمبتوت فيها (الجميع 

) دولة فقط. وهناك ثالثة وعشرون بلدًا أوروبيًا يجمعون 35اإلجراءات التي تم اإلبالغ عنها في (
 25مزيجًا من البيانات الكمية والنوعية األخرى. 
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وتستخدم بعض الدول األوروبية نتائج استطالعات الرأي العام في تقييم أداء المحكمة. وتقوم بعض 
المحاكم أو وزارات العدل بإجراء ودعم هذه االستطالعات بنفسها ولكن البعض اآلخر يعتمد على 

استطالعات الرأي التي تجريها جهات خارجية كاستطالعات "يوروباروميتر" النظامية لآلراء 
العامة التي يجريها االتحاد األوروبي. ولكن في حقيقة األمر، يصعب تفسير استطالعات الرأي 

العام الواسعة هذه، فهي ال تقدم إال إشارة صغيرة عن بؤر المشاكل المتعلقة بأداء المحكمة أو كيفية 
حلها. وتشير تجارب الدراسات االستقصائية التي ُأجريت في الواليات المتحدة وحتى في دول 

أخرى مثل منغوليا إلى حدوث تحوالت في الرأي العام تتماشى مع الوجهات العامة لتصور أداء 
الحكومة والتي تتأثر بشكل كبير بوسائل اإلعالم، خاصة تلك التي تشير إلى القضايا الساخنة. 

وتقدم مسوحات مستخدمي المحاكم، من ناحية أخرى، معلومات أكثر تفصيًال قد تكون أكثر فائدة 
وغالبًا ما تكون مصممة بشكل أفضل لتلبية احتياجات المحاكم إلى المعلومات. فعلى سبيل المثال، 

أثبتت البيانات التي توفرها االستبيانات التفصيلية في الدنمارك فائدتها لحل الجدل الدائر في أعقاب 
رئيس ورد االنتقادات الموجهة لألحكام الصادرة عن محاكم االستئناف بأنها تفتقر إلى المنطق، 

مستندًا إلى بيانات مسوحات مستخدمي المحكمة المتعلقة برضا المستخدمين عن على ذلك المحكمة 
 خدمات المحكمة ورضاهم عن التصريحات التفسيرية للقضاة.

 

                                                                                                               
اتبعت فنلندا منهجية مختلفة ومفيدة ومهمة جدًا لرصد األداء بشكل مستمر في إطار مشروع محلي 

، قامت لجنة تطوير مشاريع الجودة بوضع أهدف الجودة لمحكمة استئناف 1999رائد. ففي العام 
روفانيمي (التي تغطي تسع محاكم خاصة بالمقاطعات) واشتملت عضوية اللجنة على قضاة 

ومحامين ممارسين ووكالء نيابة. وهكذا تم تطوير معايير للجودة من خالل عملية انطوت على 
االتصاالت المتكررة بين الجماعات المتعددة ألصحاب المصلحة وتشكيل مجموعات عمل وعقد 

على طائفة واسعة من المسائل القانونية واإلدارية مثل واشتملت األهداف مؤتمرات جودة سنوية. 
زيادة التناغم في إصدار األحكام وإجراء تحسينات في إعداد القضايا المدنية وتعزيز المهارات 
القيادية في قبول األدلة وتحسين نوعية األحكام الخطية وزيادة المشاركة في التدريب القضائي. 

وكان لهذا المشروع الرائد نتائج إيجابية من أهمها حدوث تحسن كبير في االتصاالت بين أصحاب 
المصلحة وتمت التوصية باعتماد هذه النتائج على الصعيد الوطني وحصل على الجائزة األوروبية 

. قد يكون هذا النهج واحد من أكثر 26عن "الممارسة المبتكرة لإلسهام في نوعية العدالة المدنية"
المناهج فائدة للمحاكم و"لمستخدمي المحكمة" في تحقيق النتائج على أرض الواقع ولكنه في نفس 

                              الوقت يستنفذ الموارد ويتطلب ظروف محلية صحيحة كي يحقق النجاح.
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تجارب أسترالية  
 

 
إذ يتعين على المحاكم إتباع 27اتخذت أستراليا نهجا مماثال لنيوزيلندا - وإلى حد ما المملكة المتحدة.

الطريقة المطبقة على الحكومة ككل لجمع بيانات األداء وتقديم التقارير والتي تعتمد إلى حد كبير 
على إطار النتائج/ المخرجات. وفي هذا اإلطار، يتم تحديد النتائج أو األهداف المرجوة بينما تتحمل 
المحاكم، كما هو الحال مع الجهات الحكومية األخرى، المسؤولية عن تطوير المخرجات التي تسهم 

 أكثر وضوحًا عما يتم إنتاجه ولماذا يتم إنتاجه مفهومفي تلك النتائج. إن القصد من هذا النهج توفير 
ومدى جودة وتكلفة النواتج، مع التركيز في جميع الحاالت على النتائج. توفر بيانات الميزانية 

المالية سجًال عامًا بنوايا الجهات الحكومية، والتي يمكن بعد ذلك مقارنتها بنتائج األداء المذكورة في 
التقارير السنوية المقدمة إلى البرلمان. وينطبق هذا األمر على المحاكم والهيئات الحكومية األخرى 

على السواء. ويتم إدراج إطار النتائج/ المخرجات لكل محكمة من المحاكم االتحادية في بيانات 
 .الميزانية المالية الخاصة بالنائب العام

 
 

التحديات الرئيسية لهذه المنهجية - بصرف النظر عن مسألة احتمال التعدي على وتتمثل إحدى 
استقالل المحاكم نتيجة هذه العملية - في عدم سهولة قياس "نتائج" النظام القانوني من حيث الكم، 

وبالمثل من الصعب تحقيق التوازن بين "الكفاءة" واألهداف النوعية مثل "العدالة". وقد تم بذل 
جهود مختلفة من قبل دوائر العدل والنيابة العامة المختلفة واللجنة اإلنتاجية والمحاكم نفسها لقياس 

أدائها وفقًا للمعايير الخاصة بها أو بالمقارنة مع غيرها من المحاكم. ولذلك تقوم اللجنة اإلنتاجية 
بإصدار 'تقرير عن الخدمات الحكومية' بشكل سنوي يقارن أداء المحاكم في جميع أنحاء أستراليا. 

كلفة حل كل قضية ونسب توتتضمن المؤشرات الرئيسية المذكورة في التقرير التقيد بإطار زمني و
باإلضافة إلى ذلك، يتم أيضًا إجراء مسوحات للتصورات العامة ينجم عنها  28الفصل في القضايا.

ونتيجة لذلك، إن عملية قياس أو مقارنة أو  29صعوبات مشابهة في جعل النتائج ذات مغزى ومعنى.
وترزح تحت خالفات كثيرة في أستراليا كما هو الحال في محفوفة بالتعقيدات  تقييم المحاكم ما تزال

 30أي مكان آخر.
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محاكم سنغافورة االبتدائية – رحلة إلى التميز 

 ويتولى قاضي 31تشتمل الهيئة القضائية في سنغافورة على المحاكم العليا والمحاكم االبتدائية.
وتعالج المحاكم االبتدائية أكثر من  32المقاطعة األعلى كامل المسؤولية عن إدارة المحاكم االبتدائية.

ولذلك، تمثل المحاكم االبتدائية الوجه العلني للعدالة في  33 ٪ من حجم أعمال الهيئة القضائية.95
 34سنغافورة.

شهدت تسعينات القرن الماضي نقطة تحول في تاريخ المحاكم االبتدائية ألنها شرعت في رحلة نحو 
وكان قائد هذا التغيير رئيس المحكمة العليا آنذاك يونغ بانغ هاو وقاضي  35اإلصالحات القضائية،

المقاطعة األعلى ريتشارد ماغنوس من المحاكم االبتدائية. وكانت المهمة األسمى آنذاك البت في 
 36ها.صرف فيالقضايا المتراكمة ووضع ميثاق المحكمة مع التقيد بإطار زمني إلنجاز القضايا أو الت

وتزامنت الخطوة المتخذة نحو اإلصالح القضائي مع الجهود التي بذلتها سنغافورة لتفرض نفسها 
واعتزمت الهيئة القضائية   37كمركز للتجارة وتكنولوجيا المعلومات في منطقة آسيا والمحيط الهادي

إتباع منهجية ثابتة لتحديث نظامها القضائي ومضاعفة مواردها من خالل تعزيز الكفاءة واإلنتاجية 
مع الحفاظ على ثقة الجمهور في إدارة العدالة. وعندما تولى شان سيك كيونغ منصب رئيس 

، واصل حركة اإلصالحات القضائية منذ تسعينات القرن الماضي 2006المحكمة العليا في أبريل 
لتاريخ هذا اليوم. 

فيما يلي مناقشة لعوامل النجاح الحاسمة في اإلصالحات التي حدثت خالل هذه المدة الزمنية بالغة 
 األهمية.

 

 

 

 

 38القيادة الفذة والتخطيط االستراتيجي

تحتل القيادة والتخطيط االستراتيجي أهمية خاصة ألنها تشكل دوافع ومحددات المبادرات والبرامج 
واشتراطات األداء الرئيسية. كما تؤثر القيادة والتخطيط االستراتيجي على كيفية دمج واستخدام 

وتتبع متطلبات األداء الرئيسية هذه. 

 المحاكم االبتدائية بأفضل شكل على النحو التالي: 39يمكن تلخيص إنجازات قيادة

 رؤيتها: األولى بين مثيالتها •

 تغيير شفاف للمحاكم االبتدائية اعتبارًا من تسعينات الفرن الماضي •

 صياغة التيارات التسعة لإلصالح من أجل تلبية احتياجات تغير المحاكم االبتدائية •

 الرجوع إلى بيان العدل في كافة األمور وجعله مرجعًا أبديًا لتعامالتها •

إنشاء أدوار إضافية وجديدة للقضاة مثل القاضي المدير والقاضي المعلم والقاضي الوسيط  •
والقاضي المصلح إلتباع نهج أكثر فعالية من أجل إقامة العدالة ويتالزم مع هذا النهج 

 توظيف مدراء في المحكمة بتخصصات متنوعة

 40االستخدام االستراتيجي لتكنولوجيا إينفوكم إلدارة العمليات •

  41تعزيز االبتكار واإلبداع كثقافة تتماشى مع كافة القيم •

  في كافة نواحي العملياتتهإشراك المجتمع المحلي وتعزيز مشارك •

تأسيس شراكات واتصاالت إستراتيجية لمواصلة تعزيز جودة العدالة والبرامج المرتبطة  •
بها.
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اتبعت المحاكم االبتدائية، فيما يتعلق بالتخطيط االستراتيجي، منهج قصير األمد وآخر طويل األمد 
على السواء. وتستند المنهجية قصيرة األمد على خطط العمل السنوية والمراجعة وآليات للمراقبة، 

 42بينما تؤكد المنهجية طويلة األمد على تخطيط السيناريوهات.

استخدام المعلومات  

من أجل الترجمة الواضحة للبرامج والمبادرات إلى نتائج جلية قابلة للقياس لغرض الرصد 
 أو بطاقة أداء العدالة كأداة لقياس 43والمراجعة، بدأت المحاكم االبتدائية بتطبيق برنامج سكوركارد

األداء.  

وتستطيع المحاكم االبتدائية من خالل سكوركارد العدالة القيام بما يلي: 

 إقامة روابط أوضح بين الرؤية والرسالة واإلجراءات  •

 تأسيس إدارة استباقية والحفاظ على بقائها •

 تأسيس مؤشرات قياس حاسمة بسيطة وموجزة •

 تأسيس أنظمة إنذار مبكر في النواحي التي من المحتمل أن تنتهك األهداف.  •

، أطلقت المحاكم االبتدائية النظام اإللكتروني لبطاقة أداء العدالة. اشتمل برنامج 2000وفي سبتمبر 
العمليات الداخلية - التعلم والنمو - الشؤون  بطاقة أداء العدالة على أربع وجهات النظر (المجتمع -

المالية). ويتضمن كل منظور مجموعة من مؤشرات األداء الرئيسية ترتبط على السواء بالقسم 
القانوني وقسم خدمات الشركات. ويتولى رؤساء األقسام المسؤولية عن رصد مؤشرات األداء 

 الرئيسية وضمان تحقيق األهداف ومتابعة اإلجراءات المتخذة لتصويب أي أهداف ضائعة.

 

 

 

                                                                          الموظفين – رأس المال البشري
اعترفت المحاكم االبتدائية بأن تعزيز وتطوير رأس المال البشري إنما يخلق بيئة قادرة على 

أيضًا ثقافة غرس االستجابة للتوجهات المتغيرة لكل من أصحاب المصالح ومستخدمي المحكمة كما ي
التعلم واالبتكار والتحسين المستمر. وهكذا، أنشئت المحاكم االبتدائية إطار عمل لمعيار تطور 

الموظفين يعمل على تشجيع وتمكين الموظفين من التعلم المستمر. ويحدد هذا النظام احتياجات التعلم 
 وقراءة الخرائط واحتياجات التطوير كما يرصد وينفذ خطط التعلم ونقل التعلم.

وهناك أيضًا تركيز على المجاالت التالية:  

تخطيط الموارد البشرية: عن طريق تحقيق معيار الجودة في سنغافورة الخاص بتنمية  •
ذي تمت  وال1999 في العام 44الموارد البشرية واستيفاء متطلبات معيار تطور الموظفين

 2006 و2002 عليه في عامي ةمصادقال

إشراك الموظفين وااللتزام: من خالل إجراء مسوحات منتظمة وتطبيق معيار المساواة  •
 في المعاملة ومدونة قواعد السلوك إلداريي المحاكم. 

تعليم وتدريب وتطوير الموظفين: من خالل إعادة تعريف أدوار القضاة لتشمل القاضي  •
الوسيط والقاضي المصلح والقاضي المعلم والقاضي المدير وإشراك إداريي المحكمة 

ذوي التخصصات المختلفة بغية تعزيز ثقافة التنويع والمنهجيات البناءة وتنمية المواهب 
وتبادلها مع مؤسسات مختارة وتوفير المنح الدراسية وبرامج الرعاية وتأسيس عالقات 

 قوية معهم.

صحة ورضا الموظفين: وضع برامج للصحة في أماكن العمل والسعي للحصول على  •
 الجوائز الصحية الوطنية لهذه التوجهات. 

أداء الموظفين واالعتراف بجهودهم: وضع برامج خاصة من خالل لجنة رعاية  •
الموظفين ولجنة ترفيه القضاة والسعي للحصول على جائزة أفضل إداري محاكم في 

السنة وترشيح الموظفين حسب كفاءتهم والمشاركة في جوائز الخدمات العامة وإجراء 
 نشاطات بهذا الصدد بين مختلف األقسام.
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 العمليات
تتمثل العملية الرئيسية في المحاكم بإدارة القضايا. ويتم استخدام التكنولوجيا لتحسين نوعية خدمات 

المحكمة من خالل جمع معلومات القضايا وأرشفتها إلكترونيًا كما يتم تطوير مبادرات بناًء على 
عمليات ابتكارية حيث يتم غربلة مصادر اآلراء بواسطة آليات مختلفة مثل مجموعات وظيفية 

متنوعة وفرق عمل ودراسات جدوى. 

بما في ذلك:  45ونتج عن هذه العملية بعض المبادرات غير التقليدية التي تتوازى مع إقامة العدل،

 على أساس طوعي وتوافقي دون االقتصار 1994باشرت محكمة فض النزاعات بعملها في العام 
فقط على إتباع منهجية التسيير وإنما باالعتماد أيضًا على التقييم المحايد المبكر وتعيين خبراء 

مستقلين من قبل المحكمة. 

الوساطة في النزاعات المدنية عن طريق المركز اإللكتروني لفض المنازعات والحلول  •
 46البديلة

  47الوساطة الجنائية للنزاعات األسرية •
 48مركز العالقات األسرية •
  49خطط استرداد الديون بواسطة المحاكم االبتدائية •
  الوساطة األسرية غرف •
 للقضايااإلدارة المتباينة  •
 المحاكم المسائية •
 المحاكم المتخصصة  •
 محكمة المرور  •
 المحكمة المركزية إلصدار األحكام •
 المحاكم االبتدائية التجارية  •
 محكمة التصفية / الحجز  •
 50المحكمة المجتمعية •

 

 

 

 

 مختبر المحكمة: مختبر إلثبات صحة المفاهيم والمبادئ حيث يتم تجريب أحدث التقنيات •
 51المتطورة لالستخدامات العملية المحتملة في المحاكم.

 األرشفة االلكترونية للقضايا المدنية  •
النظام المؤتمت  إلدارة المخالفات المرورية حيث يمكن لمخالفي النظام االعتراف بذنبهم  •

 52عبر األكشاك أو من خالل اإلنترنت دون الحاجة إلى الحضور إلى المحكمة
  53نتهاك اللوائح الحكومية ألغراض جنح ا1992المحاكم المسائية: تم إحداثها منذ العام  •

 
 مستخدمي المحاكم

تنظر المحاكم االبتدائية إلى مراجعيها على أنهم الجمهور عمومًا (أي عامة الناس الذين يستفيدون 
من سيادة القانون ويتمتعون بالحماية في ظله) والمستخدمين المباشرين مثل أولئك الذين يحضرون 

إلى المحاكم االبتدائية ألسباب متنوعة، ومن بينهم المستخدمين المؤسسيين كالمحامين ووكالء النيابة 
الذين يمثلون أمام المحاكم على أساس منتظم.  

تم تحديد متطلبات المستخدمين من خالل االستبيانات/ اآلراء والمناقشات الجماعية المركزة مع 
الشركاء ومعدي التقارير اإلحصائية ذوي الصلة. كما تم وضع عملية منهجية لسماع الجلسات 

وجمع المعلومات، ونتيجة ذلك، أظهرت استطالعات الرأي أن ثقة وإيمان المجتمع بالمحكمة عالية 
 54دائمًا.

وتضمنت المبادرات التي نفذتها المحكمة مع أخذ مستخدميها بعين االعتبار ما يلي: 

  http://www.subcourts.gov.sgموقع إلكتروني إعالمي  •
 55موظفي االستعالمات بالمحاكم •
 مسؤولي السجالت لتميز الخدمات  •
 56ميثاق المحاكم •
 االلتزام بتقديم الخدمات •
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  النتائج

 
تشير النتائج إلى استمرار العدالة النوعية والحفاظ على ثقة المجتمع. يمكن فهم النتائج وإدراكها 

بأفضل شكل من خالل اإلطالع على التقارير اإلحصائية التفصيلية ومنهجيات الرصد. وهناك أيضًا 
عمليات تقييم أخرى تجريها وكاالت مختلفة مثل البنك الدولي ودراسة اكسنتشر حول قيادة الحكومة 
اإللكترونية ومعهد فريزر ووحدة االستخبارات االقتصادية وصندوق النقد الدولي ومركز استشارات 

المخاطر السياسية واالقتصادية القائم في هونغ كونغ والمعهد الدولي للتنمية اإلدارية القائم في 
سويسرا. 

ُتحفظ التقارير اإلحصائية ونتائج االستبيانات واألبحاث في وحدة البحوث واالبتكار واإلحصاء في 
. 57المحكمة االبتدائية

  الخاتمة
 منح البنك 1999بحلول العام فإن اإلصالحات المتخذة في تسعينات القرن الماضي أينعت ثمارها. 

الدولي المحاكم االبتدائية المرتبة العالمية واعتبرها نموذجًا مثاليًا لنجاح جهود التحديث القضائي في 
 حصلت المحاكم االبتدائية على جائزة سنغافورة للجودة كما 2006البلدان النامية. وبحلول العام 

نالت العديد من الجوائز الوطنية والدولية األخرى. باإلضافة إلى ذلك، إن عمليات المسح التي قام 
بها البنك الدولي ومعهد التنمية اإلدارية ومؤسسة التراث ومركز استشارات المخاطر االقتصادية 

والسياسية أعطت تقديرات عالية لنظم سنغافورة القضائية وارتباطها في خلق بيئة عمل آمنة 
 58للمستثمرين المحتملين التي ساهمت في نمو سنغافورة كمركز مالي.

 

 

االستمرار في واصلت المحاكم الجزئية حفاظها على جودة عدالتها على مر هذه السنوات من خالل 
وضع معايير أعلى سعيًا إلتاحة وتيسير العدالة بشكل أكبر للناس. وإن حصولها على جائزة 

 ما هو إال انعكاس للتميز الشامل الذي حققته المحاكم االبتدائية في كافة 59سنغافورة للجودة
 وما تزال المحاكم االبتدائية في رصدها ومراجعتها المتواصلة صادقة تجاه رسالتها 60مساعيها.

 61الواردة في بيان العدل للمحاكم االبتدائية – أال وهو إدارة العدالة.

إن الرحلة إلى التميز ال نهاية لها، إذ ليس بوسع أي مؤسسة - ناهيك عن الهيئة القضائية – االعتماد 
على نقطة تميز محددة. إنها رحلة مستمرة قائمة على الثبات والمثابرة واإلخالص.  

إن التحسن المستمر، بحد ذاته، أمر بالغ األهمية؛ كما هو الحال مع الحاجة إلى مراجعة وإعادة 
النظر في الطريقة التي ننجز بها األمور وفقًا للبيئة المتغيرة حولنا والتي تتمتع بنفس القدر من 

األهمية. ويعني هذا ضرورة التمتع بالجرأة والشجاعة إلحداث التغيير حيثما كان ذلك مناسبًا أو 
ضروريًا مع المثابرة والعزم على تنفيذ األفكار والخطط.  

إن العدالة أثمن وأغلى من أن تترك للصدفة، خاصة عندما تعمل الهيئة القضائية في بيئة حيث يتم 
الحكم على موقفها وأدائها من قبل الرأي العام وتحصل على الدعم والسمعة الحسنة من مجتمعاتها 

المكونة لها. وتبّين توقعات الجمهور وتصوراته العامة أن السلطة القضائية يجب أن تكون دائمًا في 
أعلى مقام ويجب أن تبقى دائمًا صادقة وذات صلة حتى في خضم التغيرات المستمرة. إن التغيير 

أمر حتمي ولكن حيث أن العدالة أثمن من أن تترك للصدفة، فمن المالئم والمناسب إذًا أن تتمتع 
الهيئة القضائية بالشفافية في إدارتها للعدالة وأن يخضع أدائها للقياس. 

 التميز رحلة مستمرة.
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األدوات المفيدة  خالل هذا الوقت، تطورت نظريات وتقنيات إدارة المحكمة لتوفير المزيد من
للمحاكم االبتدائية في كافة الواليات. وتواصل عدة منظمات مثل اتحاد رؤساء المحاكم العليا واتحاد 

المحاكم حثها على إطالق مبادرات قوية في هذا  مدراء محاكم الواليات والرابطة القومية لمدراء
 62تقنيات إدارة األداء. الصدد بغية تعزيز وتوسيع استعمال

 
ويظهر هذا الجدول الزمني المراحل الرئيسية التي حققتها المحاكم األمريكية لتطوير وسائل مجدية 

 وعملية لقياس األداء.

 

مرور ثالثة عقود على قياس أداء المحكمة بالواليات المتحدة 

بالرغم من ضرورة تمتع المحاكم باالستقالل لتتمكن من إصدار قرارات عادلة ونزيهة، إال أنها 
يجب أن تخضع للمسائلة أيضًا أمام عامة الناس، وينبغي أن توضح مدى قدرتها على تقديم الخدمات 
القضائية. ولذلك، ركز رؤساء محاكم الواليات في أمريكا على قياس أداء المحكمة ألكثر من ثالثة 

 عقود. 

  

 
 

1983 
المعايير الزمنية 
التحاد مدراء 

محاكم الواليات 
 

1987 
المعايير 

الزمنية لنقابة 
المحامين 
األمريكية 

 
 

1990 
نشر معايير 
 1995أداء المحاكم 

معايير أداء محاكم 
االستئناف 

1999 
الكفاءة 
والجودة 

والتقيد بالزمن 

 
 
 
 

2005 
كورت تولز 

 
 
 
 

2007 
المحاكم االبتدائية 
بصفتها مؤسسات 
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 1987 
لجنة معايير 
أداء المحاكم 

1996 
تقييم احتياجات 
القضاة وموظفي 
الدعم في المحاكم 

 
2003 

دليل محاكم الواليات إلعداد 
التقارير اإلحصائية 

2008 
أدوات محاكم االستئناف 

1980 2000 1990 2010 
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قياس أداء 

 المحاكم
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مرور ثالثة عقود على قياس أداء المحكمة  

يوضح هذا الجدول الزمني، بمعنى أوسع، كيف بدأت المحاكم بتحديد المعنى الفعلي لـ "محكمة 
عالية األداء". وعندما تم نشر المعايير الزمنية لمعالجة القضايا من قبل اتحاد مدراء محاكم الواليات 

 ،1987 ومعايير منفصلة أخرى من قبل رابطة المحامين األمريكية في العام 1983في العام 
اعترفت المحاكم بحاجتها لتحمل المسائلة واالستجابة لطلبات الجمهور فيما يتعلق بإدارة القضية. 63
 

، تم تأسيس إطارًا لقياس أداء 1990ومن خالل نشر معايير أداء المحاكم االبتدائية في العام 
المحاكم. وأقرت هذه المعايير بأن لدى المحاكم أغراض متعددة ويجب ربط نظام قياس األداء بالقيم 

األساسية للمحكمة. 
 

 والتي أقرت الحاجة إلى 1995وبعد ذلك تم وضع معايير لقياس أداء محاكم االستئناف في العام 
لقد قدمت كل وضع إجراءات لقياس األداء وعالجت الطبيعة الفريدة للعمل في محاكم االستئناف. 

مرحلة من تلك المراحل جزء هام من البنية التحتية الالزمة لوضع نظام فعال لقياس األداء. كما 
أشارت أيضًا إلى الحاجة لمجموعة أصغر من تدابير أداء عملية ومتوازنة مرتبطة بالقيم التي تم 

كورت تولز من قبل المركز القومي لمحاكم  التعبير عنها في هذه األعمال األساسية. ومع نشر
، تم توزيع مجموعة مؤلفة من عشرة تدابير لالستخدام من قبل المحاكم 2005الواليات في العام 
خطوة كبيرة نحو القدرة على تنفيذ نظم األداء. وتشير التقديرات هذه المرحلة االبتدائية. وتشكل 

 % من الواليات تقريبًا تعمل على تطبيق برنامج كورت تولز إلى حد ما.50حاليًا إلى أن محاكم 

 

 

 
 
 
 

وقد علمتنا التجربة أن القيادة والتدابير العملية ال تشكل بمفردها المعايير الوحيدة الضرورية العتبار 
المحكمة ذات أداء عالي. وفي وقت مبكر، تم االعتراف بالثقافة القانونية على أنها عامًال هامًا 

 في العام ،أجرى المركز القومي لمحاكم الواليات64 لتفسير وإدارة التأخير الحاصل في المحاكم.
لمزيد من البحوث حول الكفاءة والجودة والتقيد بالوقت وبينت هذه األبحاث ضرورة تفوق ، ا1999

وأخيرًا، أظهر 65 المحاكم ذات األداء الجيد، كما هو متوقع، من حيث التقيد بالوقت والجودة.
اإلصدار الخاص باعتبار المحاكم االبتدائية كمؤسسات، والذي يعد العمل المحوري لثقافة المحاكم 
التنظيمية، أن الثقافة مرتبطة باألداء وقدم هذا اإلصدار أدوات لمدراء المحاكم من أجل قياس تلك 

. 66التأثيرات الثقافية
 

وقد أثبتت التجربة في الواليات المتحدة أنه من أجل تطوير محاكم عالية األداء البد من وضع إطار 
مديري المحاكم تم تزويد عمل متعدد األبعاد يشتمل على قيادة فعالة ومقاييس أداء عملية بحيث ي

أيضًا باألدوات الالزمة لتقييم وإدارة ثقافة المحاكم. فيما يلي مناقشة لهذه المنتجات المحورية وكيف 
 .ساهمت كل منها في التجارب ونشوء التطورات في المحاكم ذات األداء العالي في الواليات المتحدة
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للفصل في القضايا    المعايير الزمنية

ردًا على المخاوف الناجمة عن التأخير في معالجة القضايا المدنية والجنائية، طور اتحاد مدراء 
. وتبنت رابطة المحامين 1983محاكم الواليات معايير زمنية ألنواع محددة من القضايا في العام 

األمريكية معايير زمنية مماثلة ألنواع محددة من القضايا قام بتطويرها االتحاد الوطني لقضاة 
. وكان لهذه المعايير تأثير ملحوظ على المحاكم االبتدائية في 1984المحاكم االبتدائية في العام 

الواليات وأصبحت اآلن المعايير المطبقة في معظم محاكم الواليات. ولكن تقييم كيفية ارتقاء 
المحاكم إلى هذه المعايير عملية ال تخلو من التحدي، حيث تم إجراء دراسة وطنية لفحص تأخر 

 محكمة ابتدائية في المناطق الحضرية، 26 بعنوان: سرعة التقاضي في 1987المحاكم في العام 
وكانت هذه الدراسة األكبر على اإلطالق فيما يتعلق بسرعة التقاضي في المحاكم االبتدائية 

الحضرية. وقدمت نتائج هذه الدراسة بعض األخبار المتفائلة حول الحد من التأخير في القضايا 
الجنائية ولكن طغى عليها إخفاق ما يقارب كافة المحاكم االبتدائية الكبيرة هذه في استيفاء معيار 
الفصل في القضايا المدنية والذي يقضي بضرورة الفصل في كافة القضايا المدنية في غضون 

 67سنتين من تاريخ رفع الشكوى.

وبالرغم من ذلك، كان لهذه الدراسة دور أساسي في توجيه السياسات للحد من التأخير. وكانت 
المراقبة المبكرة في المحكمة والتواريخ الثابتة للمحاكمات من المزايا الرئيسية لإلسراع في تسيير 

القضايا المدنية والجنائية على السواء. وحيث أن وضع برنامج شامل للحد من التأخير يتطلب 
التنسيق بين المحاكم ومحاميي القطاع الخاص ووكالء النيابة ووكاالت إنفاذ القانون، إال أن المحاكم 

ال تملك القدرة على ضبط القضية في وقت مبكر والبت في مذكرات الدعوى قبل أوانها ولديها 
مواعيد ثابتة للمحاكمات.  

وهكذا بادرت العديد من محاكم الواليات إلى وضع برامج للحد من التأخير، ولكن القليل منها حافظ 
على وجوده.  كما أدى تناوب القضاة والتغييرات الحاصلة في القيادة القضائية ومستويات التمويل 

المختلفة وعدم وجود بيانات جيدة إلى فرض صعوبات للحفاظ على قياس هذه النظم. ومع ذلك، 
يمكننا القول بشيء من التيقن أن معظم المحاكم األمريكية على األغلب على دراية بمعايير اتحاد 
مدراء محاكم الواليات ورابطة المحامين األمريكية ويحاول عدد كبير منهم السعي الستيفاء هذه 

 المعايير.

 

معايير أداء المحاكم االبتدائية  

 68في أوائل ثمانينات القرن الماضي، اهتم مجتمع المحكمة بمشاكل التأخير الحاصل في المحاكم

ركزت هذه الجهود على تحسين عملية انتقال القضايا عبر النظام. إال أن فحص هذا التأخير أدى 
بسرعة إلى مناقشات حول تأثيراته على أهداف المحكمة عمومًا مثل سهولة الوصول إلى العدالة 

في الوقت نفسه أدركت مجموعة من مديري المحكمة الخبراء والمكلفين ، وواإلنصاف وثقة المجتمع
صراحة بمهمة دراسة عمل المحكمة من منظور تنظيمي بأن هناك حاجة إلى منظور أوسع ألداء 

 69المحكمة. وبدأت العوامل البيئية تدفع المحاكم نحو تطبيق منهجية تركز على النتائج بشكل أكبر.

 عضوًا من مجتمع محاكم الواليات في أمريكا حول 12، بدأت مناقشات أولية بين 1987وفي العام 
المسؤوليات األساسية للمحاكم، ونتج عن مناقشتهم في نهاية المطاف وضع معايير أداء للمحاكم 

االبتدائية وضحت المقاصد األساسية للمحاكم وقدمت لمجتمع المحكمة وسيلة للتواصل فيما بينهم 
ومع األطراف المعنية حول عمل المحاكم.  

 بعد إجراء مراجعة شاملة 1990وُنشرت الصيغة النهائية لمعايير أداء المحكمة االبتدائية في العام 
وتمت المصادقة على تقرير معايير أداء المحاكم االبتدائية 70 والحصول على آراء مجتمع المحكمة.

اتحاد رؤساء المحاكم العليا واتحاد مدراء محاكم الواليات والرابطة القومية لمدراء المحاكم من قبل 
ورابطة القضاة األمريكية. كما تم إدراج هذه المعايير ضمن المعايير الوطنية لمحكمة التركات، 

وشجعت على تطوير معايير أداء لمحاكم االستئناف وأثرت على اإلصدار األخير لـ كورت تولز، 
وأصبحت تستخدم على نطاق واسع في الساحة الدولية.  

 معيار تندرج في إطار خمسة مجاالت تشتمل 22 إجراًء لـ 68حددت معايير أداء المحاكم االبتدائية 
 على المقاصد والمسؤوليات األساسية للمحاكم.
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إمكانية الوصول بسهولة إلى الوصول إلى العدالة: ينبغي على المحاكم االبتدائية ضمان  •
هياكلها وآلياتها من قبل الفئات التي تخدمها. 

السرعة في اإلنجاز والتقيد بالوقت: يتعين على المحاكم االبتدائية الوفاء بمسؤولياتها في  •
الوقت المناسب وبطريقة سريعة.  

المساواة واإلنصاف والنزاهة: ينبغي على المحاكم االبتدائية تزويد كافة المتعاملين معها  •
بإجراءات قانونية وحمايتهم بموجب القانون.  

الستقالل والمساءلة: ينبغي على المحاكم االبتدائية فرض حدودها القانونية والتنظيمية ا •
ورصد ومراقبة عملياتها وتحمل المسائلة عن أدائها علنًا.  

ثقة الجمهور: يتعين على المحاكم االبتدائية أن تعمل على تعزيز ثقة الجمهور فيها من  •
حيث سهولة الوصول إليها واإلنصاف والمسائلة. 

 

تم تصميم معايير أداء المحاكم االبتدائية لقياس أداء المحكمة تحديدًا ال لقياس أدائها القضائي. 
باإلضافة إلى ذلك، تم وضع هذه اإلجراءات والمعايير ألغراض التقييم الداخلي والتقييم الذاتي 
وتحسين الذات. ولم تكن تهدف في األساس لتوفير قاعدة من أجل المقارنة بين المحاكم. وقد تم 

واليات. تختلف المحاكم من حيث الحجم  4ضمن محكمة  12اختبار هذه المعايير والتدابير في 
والتنظيم وقوانين الوالية، وهكذا يقتضي نظام القياس الناتج استخدام مجموعة متنوعة من طرق 

   71جمع البيانات:

 المالحظات والمحاكاة •
 المقابالت المنتظمة ومجموعات التركيز •
 مراجعة سجالت القضايا والسجالت اإلدارية •
 مسح مجموعات متنوعة •
 معايير األداء لمحاكم االستئناف  •

 

، عملية كاملة لقياس أداء 1995قدمت معايير أداء محاكم االستئناف، التي تم نشرها في العام 
محاكم االستئناف في الواليات، بما في ذلك محاكم االستئناف الوسيطة والمحاكم األعلى مرتبة، 

والتي يشار إليها عادة بالمحاكم العليا.  

كما هو الحال مع معايير أداء المحاكم االبتدائية، حددت معايير أداء محاكم االستئناف مجاالت األداء 
التي تنفرد بها محاكم االستئناف دون غيرها:  

 حماية سيادة القانون  •
 تعزيز سيادة القانون  •
 الحفاظ على ثقة الجمهور •
 استخدام الموارد العامة بشكل فعال  •

 
كان عمل لجنة معايير االستئناف مكمًال للجهود التي بدأتها رابطة المحامين األمريكية في سبعينات 

حيث ركز عمل الرابطة بشكل رئيسي  72القرن الماضي الرامية لوضع معايير لمحاكم االستئناف،
على اإلدارة الداخلية لمحاكم االستئناف؛ أما معايير أداء محاكم االستئناف فإنها تركز في المقام 

األول على الوظائف األساسية لمحاكم االستئناف والتي ترتبط باألهداف الرئيسية لما ينبغي على 
محاكم االستئناف فعله من أخل خدمة مصلحة المتقاضين والعامة والمحامين وصّناع السياسات. كما 

يقدم هذا العمل عدة طرق مقترحة لقياس الكفاءة والتقيد بالوقت والجودة والوضوح وغيرها من 
العناصر األساسية في عدالة االستئناف. وكما هو الحال مع معايير األداء األصلية للمحاكم 

االبتدائية، لم يتحقق إال القليل خالل العقد الماضي من حيث الحفاظ على التنفيذ الفعال لهذه المعايير 
حاليًا بمحاولة لوضع المركز القومي لمحاكم الواليات ويقوم  بسبب عدم وجود تدابير عملية.

مجموعة من أدوات العمل في محاكم االستئناف لمعالجة هذا العجز.
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تقييم الحاجة للقضاة وموظفي الدعم في المحاكم  

في المحكمة وجود عدد كاف من القضاة وموظفي الدعم القضائي إلنجاز يتطلب األداء الفعال 
حجم العمل في المحكمة أمرًا محوريًا لتحديد العدد المطلوب من لضح اوالقياس الالعمل، ويعتبر 

قضاة االبتدائية واالستئناف وموظفي المحكمة الالزمين لتسيير وحل كافة القضايا المقيدة في 
المحكمة بطريقة عادلة وفي الوقت المناسب، وُيعد التقييم الموضوعي لعبء العمل بمثابة حجر 

أساس إلدارة المحكمة بشكل فعال. إن استيفاء هذا التحدي ينطوي على التقييم المنتظم لعدد 
الموظفين- القضاة والكوادر معًا- المطلوب للتعامل مع حجم القضايا. ومن الضروري أيضًا تحديد 

فيما إذا كان يتم توزيع هذه الموارد بصورة عادلة على الواليات القضائية.  

من الناحية التاريخية، تستخدم الواليات مجموعة متنوعة من المعايير لتقييم الحاجة إلى القضاة 
وموظفي المحاكم. وتشمل هذه المعايير حجم القضايا (الملفات) الحالية والعمل المنجز بالفعل 

(القضايا التي تم الفصل بها) والعوامل التي من المعتقد أن تخلق أعمال في المستقبل (عدد السكان). 
ومع ذلك، نظرًا للعدد المتزايد من القضايا وتعقيداتها، فمن األهمية بمكان بالنسبة للواليات إتباع 

عملية موضوعية من أجل تقدير حجم العمل لضمان االستفادة من القضاة الحاليين وموظفي الدعم 
في المحكمة بأقصى قدر ممكن من الفعالية وتوزيعهم بشكل عادل. 

إن نظم المحاكم األمريكية على المستوى الفيدرالي والقومي والمحلي تعتمد على منهجية تدمج 
البيانات الكمية والنوعية على السواء وتضع تقديرات لعبء العمل بحيث يمكن استخدامها إلدارة 

الموارد البشرية الموجودة في المحاكم ولتحديد االحتياجات اإلضافية من الموارد. وقد شهدت 
 بعنوان تقييم الحاجة للقضاة وموظفي الدعم 1996األساليب المحددة في اإلصدار المحوري لعام 

 73في المحكمة، تحسنًا كبيرًا بفضل الخبرات.

 
 

الحجم المرجح للقضايا  

يعد الحجم المرجح للقضايا إحدى الطرق المستخدمة لترجمة حجم القضايا في المحكمة إلى حجم 
لقضاة وموظفي المحاكم. وحيث أن ملفات القضايا يمكن أن تساعد في تحديد  الملقى على اعملال

المطالب الملقاة على عاتق محاكم الواليات، فإن األعداد غير المعدلة لملفات القضايا ال توفر إال حد 
أدنى من التوجيه حول حجم العمل القضائي واإلداري المترتب عن ملفات القضايا هذه. عالوة على 

ذلك، إن عدم التمكن من تمييز العمل المرتبط بكل نوع من أنواع القضايا قد يخلق سوء فهم بأن 
األعداد المتساوية من القضايا المرفوعة لنوعين مختلفين من القضايا ينتج عنها ضغوط عمل 

متعادلة. ولكن أنواع القضايا المختلفة قد تقتضي اختالف في التوازن بين االهتمام القضائي (على 
سبيل المثال القضايا الجنائية) بالمقارنة مع اهتمام اإلداري أو الموظف (على سبيل المثال قضايا 

المرور). إن تقييم حجم العمل الملقى على كل من الموظف القضائي والموظف اإلداري يعلل 
الترابط الداخلي بين العمل القضائي والعمل الوظيفي كما يتيح إجراء تقييم شامل للموارد الالزمة 

لتقديم الخدمات بكفاءة وفعالية للجمهور.  

الكفاءة والتقيد بالوقت والجودة 

تواجه المحاكم أثناء سعيها لتنفيذ برامج للحد من التأخير سؤاًال دائمًا وهو: كيف ترتبط اإلطارات 
الزمنية لمعالجة القضايا بالجودة والنوعية؟ أشار البحث األولي إلى وجود تضارب في هاتين 

القيمتين، فأي زيادة في إحداهما تتحقق على حساب األخرى. واعتمادًا على البيانات التي تم جمعها 
من تسعة أنظمة مختلفة لمحاكم جنائية ابتدائية تقع في أجزاء مختلفة من البالد، توصل الباحثين في 
المركز القومي لمحاكم الواليات إلى استنتاجات ال تؤيد فكرة تغلب إحدى القيمتين على األخرى كما 

هو مذكور أعاله. في الحقيقة، بّينت الدراسة أن التقيد بالوقت وجودة العدالة ال يستبعدان بعضها 
قد تبين أن سرعة الفصل في القضايا الجنائية ترتبط بأنظمة المحاكم فاآلخر سواء نظريًا أو عمليًا. "

تعزز تأييد العمل بكفاءة، وحيث أن دعم الكفاءة ينطوي على إجراءات التي ظروف الالتي تتيح 
ة ـاوي، فأنه يعتبر جزءًا ال يتجزأ من المفهوم األوسع لمعالجـــقانونية والتمتع بحماية القانون بالتس
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باختصار، تشير الدراسة إلى أن المحاكم ذات األداء الجيد ينبغي عليها  74 ".بجودة عاليةالقضية 
التفوق من حيث التقيد بالوقت والجودة، كما هو متوقع. 

دليل محاكم الواليات إلعداد التقارير اإلحصائية  

قدرة المحكمة على تقييم حجم أعمالها وأدائها يعتمد على صحة بياناتها واتساقها. وكان إصدار إن 
 بمثابة تتويج 2003 في العام 75"دليل محاكم الواليات إلعداد التقارير اإلحصائية" أو(الدليل)

) ومشروع إحصائيات المحكمة COSCA( لجهود التعاون بين اتحاد مدراء محاكم الواليات
)CSP(لمركز القومي لمحاكم الواليات والممارسين القانونيين في المحاكم االبتدائية. يعمل  التابع ل

هذا الدليل على ترويج مجموعة موحدة من التعريفات ألنواع القضايا وفق تصنيف وفرز ثابت 
للقضايا في محاكم الواليات على مستوى المحاكم االبتدائية واالستئناف على حد سواء. ويشتمل 

الدليل على عدد من التوضيحات الرئيسية (على سبيل المثال، التمييز الصحيح بين القضايا المعلقة 
توضيح بعض المسائل ، تعريف القضايا المعاد فتحها أو تداولها، وفيما إذا كانت متداولة أو موقوفة

المرتبطة بوضع القضايا (متداولة وموقوفة)، فضال عن التمييز بين األساليب المناسبة للفصل (تنوع 
في طرق الفصل بمحاكمة أو غير محاكمة) بحيث توفر هذه التوضيحات أساسًا قويًا لتقييم حجم 

 تؤدي  تدخالت اإلدارةتالعمل واألداء بشكل دقيق وتمّكن مدراء المحكمة من معرفة فيما إذا كان
 اآلثار المقصودة منها. إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كورت تولز 

كما أشرنا سابقًا، أظهرت التجارب في الواليات المتحدة أن المحاكم سعت لوضع مجموعة من 
مقاييس األداء المتوازنة والواقعية بحيث يمكن تطبيقها واستخدامها عمليًا. ويعتبر برنامج كورت 
تولز الذي وضعه المركز القومي لمحاكم الواليات، بمثابة بذرة الجهود التي تم بذلها نحو تزويد 

مجتمع محاكم الواليات بمجموعة مشتركة تضم عشر مؤشرات وأساليب لقياس األداء بطريقة ذات 
مغزى بحيث يمكن التحكم فيها. تتألف مقاييس األداء المفيدة من مؤشرات توفر نتائج قابلة للتفسير 

سواء بالنسبة لإلدارة الداخلية أو تقييم األداء من قبل جمهور واسع من المتقاضين والمحامين 
وصناع السياسات ودافعي الضرائب. ولكن اإلجراءات الكثيرة جدًا تضعف المحاور التي يركز 

 عليها التقييم وتعتم على أهمية النتائج والفائدة منها.

 
وبعد مرور ثالثة عقود من بذل الجهود في هذا المجال، اتضحت التحديات التي تنطوي عليها عملية 

قياس أداء المحاكم. إذ يتوقف النجاح على فهم الخطوات المتبعة في قياس األداء والتي يمكن أن 
تجعل هذه المهمة أسهل. إن برنامج كورت تولز يدعم الجهود المبذولة نحو تحسين أداء المحكمة 

عن طريق المساعدة في توضيح أهداف األداء ووضع خطة للقياس وتوثيق النجاحات.  
 

لقد حان الوقت لمجتمع المحكمة كي يقر بأن القياس الفعال يعد أمرًا حاسمًا إلدارة موارد المحكمة 
تحسن التي فوائد البكفاءة وللسماح للجمهور بالتعرف على إنجازات المحكمة وللمساعدة في تحديد 

أداء المحكمة. كان المركز القومي لمحاكم الواليات قد صمم هذه اإلجراءات من خالل دمج مجاالت 
األداء الرئيسية المحددة في معايير أداء المحاكم االبتدائية مع المفاهيم ذات الصلة المشتقة من أنظمة 

ناجحة أخرى لقياس أداء القطاع العام والخاص مثل جائزة مالكولم بالدريدج وبطاقة األداء 
المتوازن. إن هذه المجموعة المتوازنة من إجراءات المحاكم تزود السلطات القضائية األمريكية 

باألدوات الالزمة إلثبات فعاليتها في إدارة الموارد العامة. وتقّر هذه اإلجراءات بأن تقديم األجوبة 
 لتحقيق ة المحكمة الالزميةوالخضوع للمسائلة إنما يعتبر المفتاح الرئيسي للحفاظ على استقالل

 .المساواة والعدالة
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، عبر هإن كل إجراء من اإلجراءات العشر المشمولة في برنامج كورت تولز يتبع التسلسل ذات

خطوات تدعم إحداها األخرى. وتتضمن هذه الخطوات تعريف وبيان واضح ألغراضها باإلضافة 
إلى خطة قياس مزودة بأدوات وأساليب لجمع البيانات واستراتيجيات إلعداد تقارير عن النتائج. 

 NCSC اإللكتروني لـموقع اليمكن تحميل برنامج كورت تولز ومنتجاتها ذات الصلة من على 
 http://www.courtools.orgعلى العنوان التالي 

المحاكم االبتدائية بمثابة مؤسسات  

أقـّر مسئولو وقضاة المحاكم منذ فترة طويلة بأن الثقافة تلعب دورًا هامًا في آلية عمل المحاكم. وإن 
االعتقاد بوجود أسباب تجعل بعض المحاكم تعمل بشكل مختلف وأفضل من غيرها في تحقيق 

األهداف المرجوة إنما يشدد على أهمية اختالف وجهات نظر الممارسين حول اآللية التي يجب 
إتباعها للقيام باألعمال. في الواقع، أظهرت البحوث أن المحاكم التي يتقيد فيها القضاة واإلداريين 

بمسؤوليتهم عن حل القضايا بشكل عاجل، يتم تخمين الفترة الزمنية الالزمة لحل القضايا بشكل 
أقرب إلى الواقع من المحاكم األخرى التي يركز فيها القضاة على أولوية مهام أخرى. ومع ذلك 

وحتى وقت قريب، لم تتطور وجهات النظر المتباينة بطبيعتها والتي تدفع المحاكم نحو تنظيم نفسها 
للقيام بمهامها بطرق مميزة بشكل كامل. 

، إطارًا شامًال لفهم الثقافة 2007، المنشور في العام المحاكم االبتدائية بمثابة مؤسساتيوفر كتيب 
التنظيمية في المحاكم، باإلضافة إلى مجموعة من الخطوات واألدوات الالزمة لتقييم وقياس الثقافة 

 ارجع إلى 76 الحالية والمفضلة.
http://www.ncsconline.org/D_Comm/WC/PUBS/TrialCtsAsOrg2.pdf. 

ويحدد البحث مجموعات من القيم القابلة للقياس، تشكل كل مجموعة منها ثقافة معينة، بحيث ترسم 
 شكل العمليات الحالية وكيف يحبذ القضاة واإلداريين رؤية األعمال المنفذة في المستقبل.

 

 

إن معرفة ممارسات العمل الفعلية، باإلضافة إلى تطوير الوسيلة لتصور ثقافة المحكمة وقياسها، 
توفر وسيلة مباشرة للتحقيق في العالقة بين التوجهات الثقافية البديلة واالختالفات الموجودة في أداء 

المحكمة. ويوضح إطار الثقافة كيفية ارتباط ثقافة المحكمة بمستويات األداء الحالية في مجال 
الوصول للعدالة واإلنصاف وحسن التوقيت والفعالية اإلدارية وما هي أنواع الثقافات الجديدة التي 

يود أن يراها القضاة واإلداريين في المحاكم خالل السنوات القليلة المقبلة بغية تعزيز تميز المحكمة. 
 لكل نوع من أنواع الثقافة مزايا وعيوب عندما يتعلق األمر بتحقيق  أنكما يبين التحقيق أيضًا

األهداف المرجوة. على أي حال، ال يوجد ثقافة يمكن بمفردها أن تكون األفضل لتحقيق األهداف 
األساسية. إن كل ثقافة لديها القدرة على استيفاء أهداف متعددة، ولكن كل واحدة منها يمكن أن تكون 

مالئمة بشكل أكبر لتحقيق بعض األهداف بالمقارنة مع غيرها.  

تحقق المحاكم فوائد كبيرة عندما تدرك مزايا وعيوب الثقافات البديلة. إذ يمكن لمحكمة ما أن تحسن 
أدائها من خالل تعديل ثقافتها الحالية للحصول على كافة مزايا الثقافة المرجوة وتقليص عيوبها. أما 
بالنسبة للمحاكم التي تفكر في االنتقال إلى ثقافة مختلفة عن ثقافتها إلى حد كبير، فإنها بحاجة لمعرفة 

كيفية منع تكرار المشاكل القديمة مع األخذ بعين االعتبار أنه ال مفر من وقوع مشاكل جديدة 
 واإلقرار بأن أي ثقافة معتمدة حديثًا سيبقى فيها عيوب محتملة.
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المحاكم المتخصصة أو أنواع االختصاص  

باإلضافة إلى مقاييس األداء المصممة للمحاكم ككل، يتم حاليًا تطوير مجموعة من المقاييس للمحاكم 
المتخصصة أو ألنواع معينة من القضايا بغية تحديد فعالية عمليات أو برامج المحكمة. على سبيل 

المثال، قامت أربع واليات على األقل في أمريكا بتطبيق مقاييس محددة خاصة "بمحاكم المخدرات" 
األهل المستغلين الذين يتعاطون عالج أو هم وعالجالمخالفين (أي معايير خاصة لإلشراف على 

المخدرات). وبالرغم من وجود اختالفات بين مجموعات مقاييس األداء التي تم تطويرها لكل 
والية، كما هو متوقع بسبب تباين أهدافها وأغراضها، إال أن هناك قواسم مشتركة واضحة. 
وتتضمن كل مجموعة مقاييس لتقييم نسبة معاودة القبض على الجانحين فضًال عن المساءلة 

القانونية واألداء االجتماعي (مثل الوضع الوظيفي والحالة التعليمية ومجموعة االلتزامات النقدية 
المخدرات واستعادة رخصة القيادة واالستقرار السكني وساعات  نفي بيئة خالية مووالدة أطفال 

خدمة المجتمع). وتشتمل بعض المجموعات على مقاييس لتقييم حسن التوقيت وفعالية التواصل مع 
  77الوكاالت والمؤسسات التي تقدم خدمات أيضًا.

 

كما تم تطوير مجموعة منفصلة من المقاييس للقضايا المتعلقة بحماية األطفال المستغلين أو 
 المهملين. وتتناول هذه المقاييس ما يلي:

 

 سالمة الطفل أثناء خضوعه لسلطة المحكمة  •
 ديمومة واستقرار األماكن البديلة المقررة من قبل المحكمة •
  وفق األصول التقيد باإلجراءات القانونية  •
 تنفيذ اإلجراءات في األوقات المقررة •

تم تصميم هذه المقاييس لمساعدة المحكمة في تحسين الخدمات المقدمة إلى األطفال الذين تعرضوا 
 78 لسوء المعاملة وإلى أهاليهم.

 

  استنتاج
بالتطلع نحو المستقبل، من المرجح أن تتجه عدة محاكم نحو طريقة عمل تبدو إلى حد كبير مختلفة 

عن الطريقة التي تستخدمها حاليًا. إن تزويد المحاكم باألدوات الالزمة لتصبح مؤسسات عالية األداء 
يعتبر هدفًا متواصًال، يشتمل على أساليب وإجراءات تم تطويرها على مدى العقود الثالثة الماضية 

ويرتبط باألساليب واإلجراءات التي سيتم تطويرها حتمًا في المستقبل.

 

 
 
 
 
 
 

 الحواشي المالحق إطــار العمل الدولي لتميز المحــاكم   الفهرس
 

69 



 

 

 

 
 

 الحواشي
 

 
على الرغم من تشابه النهج العام إلعداد التقارير على مستوى الحكومات، إال أن مؤشرات األداء المستخدمة من قبل محاكم المملكة المتحدة ال  -1

تركز على المؤشرات األكثر الصلة، مثل التقيد بالوقت وثقة المستخدمين وتنفيذ األحكام وازدياد فرص التسويات. لالطالع على مؤشرات األداء 
". لندن، مارس 2008-2007الرئيسية المستخدمة في المملكة المتحدة، انظر "خطة أعمال جاللة الملكة للخدمة في المحاكم 

2007.http://www.hmcourts service.gov.uk/cms/files/businessplan_2007_2008.pdf     
    2005-2004إلى التقرير السنوي إلدارة النائب العام في نيوساوث ويلز ارجع على سبيل المثال  -2
، وتقرير 2005-2004انظر على سبيل المثال إلى دراسة خدمة العمالء في محاكم القانون والهيئات القضائية في مقاطعات أستراليا الكبرى  -3

  النتائج والتحليل المقارن
آر موهر وإف كونتيني، قياس ثقة المجتمع في المحاكم األوروبية: دروس ألستراليا، ورقة عمل تم تقديمها في مؤتمر الثقة في المحاكم، فبراير  -4

  ، كانيبرا، الكلية الوطنية للدراسة القضائية في أستراليا2007
  ، ستراسبورغ، مجلس أوروبا للنشر2006المفوضية األوروبية لكفاءة العدالة، األنظمة القضائية األوروبية، طبعة  -5
إيه آرنيو وآخرون، "الجودة والعدالة في فنلندا"، إم فابري، بي النج برويك، إتش بوليات، إدارة العدالة في أوروبا: نحو تطوير معايير الجودة،  -6

 209، ص 2003بولونيا - لو سكارابيو، 
تعني سكوركارد العدالة إتباع تقنية سكوركارد (بطاقة األداء) المتوازنة، تم تطوير هذه التقنية في كلية هارفارد لألعمال لخدمة مؤسسات  -7

األعمال. كانت المحاكم االبتدائية أول مؤسسة قضائية عامة تعمل على إتباع واستخدام تقنية سجل األداء المتوازنة هذه. تم إجراء اختبار تجريبي 
. لمزيد من المعلومات بشأن إتباع واستخدام هذا النهج من قبل المحاكم االبتدائية، انظر آر إس 1998في محكمة المطالبات الصغيرة في العام 

، تجي كريلمان وإن ماخيجاني، إتقان 2001كابالن ودي بي نورتون، إتباع واستخدام إستراتيجية تركز على التنظيم في المحاكم االبتدائية ، 
). 2005األعمال في آسيا - تحقيق النجاح مع بطاقة أداء متوازنة (

 في محاكم المطالبات الصغيرة  1998تم إجراء برنامج تجريبي في العام  -8
.  23 و 22اتحاد رؤساء المحاكم العليا واتحاد مدراء محاكم الواليات  ارجع إلى القرارين المشتركين بين -9

 1987لجنة رابطة المحامين األمريكية المعنية بمعايير اإلدارة القضائية والمعايير المتعلقة بالمحاكم االبتدائية، رابطة المحامين األمريكية  -10
تي تشيرش االبن وكارلسون تجي لي وتي تان، التأخر في إقامة العدل: سرعة التقاضي في المحاكم االبتدائية الحضرية. المركز القومي لمحاكم  -11

 1978الواليات، 
بي أوستروم و آر هانسون، الكفاءة والتقيد بالوقت والجودة: منظور جديد من تسع محاكم جنائية ابتدائية، المركز القومي لمحاكم الواليات  -12

-http://contentdm.ncsconline.org/cgi، 1999والمعهد الوطني للعدالة، 
bin/showfile.exe?CISOROOT=/ctadmin&CISOPTR=982 

. 2007سي أوستروم وآر هانسون وإم كليمان، معاملة المحاكم االبتدائية كمؤسسات، فيالدلفيا، مطبعة جامعة تامبل،  أوستروم وبي  -13
http://www.ncsconline.org/D_Comm/WC/PUBS/TrialCtsAsOrg2.pdf 

: تقرير أعدته األمانة العامة (منشورات 1985 سبتمبر 6 أغسطس - 26مؤتمر األمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، ميالنو،  -14
، ملحق. 2)، الفصل األول، القسم د- E.86.IV.1األمم المتحدة، رقم المبيع  

   من المعاهدة األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية6انظر المادة  -15
 ديسمبر)، 44 (2، العدد 2تجي- بي جان و إتش بوليات تقييم نوعية العدالة في أوروبا وتطوراتها في فرنسا. مراجعة قانون أوتريخت، المجلد  -16

2006http:/www.utrechtlawreview.org 
، 2006، يناير ABCDEتغيير األنظمة القضائية في أوروبا وآسيا الوسطى، جيمس إتش أندرسون وشيريل دبليو جراي، ورقة عمل لمؤتمر  -17

سانت بطرسبرغ، روسيا. مسح بيئة األعمال وأداء المشاريع المنفذ بالتعاون بين البنك األوروبي للتعمير والتنمية والبنك الدولي، وهو بمثابة 
 شركة في دول أوروبا الوسطى والشرقية ودول االتحاد السوفييتي السابق وتركيا. تم تنفيذ هذا المسح 20.000مسح لمديري ومالكي أكثر من 
، وقد تم تصميمه لدراسة وفحص جودة بيئة األعمال على النحو الذي تحدده مجموعة 2005 و2002 و1999على ثالث جوالت في األعوام 

واسعة من التفاعالت بين الشركات والدولة، مع األخذ بعين االعتبار المجاالت التالية: مشاكل ممارسة األعمال والمدفوعات غير الرسمية 
 والفساد والجريمة واللوائح والروتين والجمارك والضرائب ومشاكل العمل وتمويل الشركات والمسائل القانونية والقضائية والبنية التحتية

 2005انظر على سبيل المثال إلى مؤشر اإلصالح االقتصادي في صربيا، رابطة المحامين األمريكية، واشنطن العاصمة،  -18
http://www.abanet.org/ceeli/publications/jri/jri_serbia_2005_eng.pdf 

في أوثمان، أفضل الممارسات العالمية: معايير نزاهة القضاء ومبادئ اإلجماع بالرأي، المؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية، واشنطن العاصمة،  -19
2004 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  .1999إم داكولياس، أداء المحاكم في جميع أنحاء العالم، من وجهة نظر مقارنة، البنك الدولي،  -20
  تضمن هذه الدول البرازيل وتشيلي وكولومبيا واإلكوادور وفرنسا وألمانيا وهنغاريا وبنما وبيرو وسنغافورة وأوكرانيا -21
  1999ئي بوسكاجليا وإم داكولياس، دراسة دولية مقارنة لمؤشرات أداء المحاكم: بيان وصفي وتحليلي، البنك الدولي،  -22
يتمثل الهدف من هذا المشروع لغاية اآلن فقط بتوفير مفهوم لمخططات واسعة لجمع البيانات ال ترتبط بأهداف المحكمة. انظر إلى سانتوس  -23

). إعداد نظام شامل لجمع ومعالجة البيانات من أجل توليد إحصاءات ومؤشرات JSCAباستور، مركز الدراسات العدلية في األمريكيتين (
 http://www.cejamericas.org/doc/proyectos/ceja-cifrar1-esp.pdf. 2005النظام القضائي، 

، اإلطار االستراتيجي متوسط المدى - الوصول إلى العدالة للجميع، بريتوريا، 2008/ 09-06/2005وزارة العدل والتنمية المؤسساتية  -24
2005.http://www.doj.gov.za/MTSF/2005%20DOJCD%20MSTF.pdf  

، ستراسبورغ، مجلس أوروبا للنشر 2006المفوضية األوروبية لكفاءة العدالة، األنظمة القضائية األوروبية، طبعة  -25
 6إيه. آرنيو وآخرون، الحاشية رقم  -26
 1يرجى الرجوع إلى الحاشية رقم  -27
 2يرجى الرجوع إلى الحاشية رقم  -28
 3يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم  -29
 4يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم  -30
تعتبر السلطة القضائية واحدة من أجهزة الدولة المكفولة بموجب الدستور. وهي إحدى دعائم الحكومة الدستورية الثالث باإلضافة إلى السلطة  -31

التشريعية والسلطة التنفيذية. تتكون السلطة القضائية من محكمة سنغافورة العليا والمحاكم االبتدائية. وعلى الرغم من وجود المحاكم االبتدائية 
، إال أن رئيس المحكمة العليا هو رئيس السلطة القضائية بأشملها. يمكن الحصول على المزيد من المعلومات 1997كوكاالت مستقلة منذ العام 

. كما يمكن الحصول على نبذة تاريخية عن المحاكم الجزئية http://www.subcts.gov.sgمن موقع المحاكم االبتدائية على العنوان التالي 
  http://app.subcourts.gov.sg/subcourts/page.aspx?pageid=4400على العنوان 

يترأس كبير قضاة المقاطعات فريقًا من المسؤولين القضائيين المسؤولين عن البت في القضايا المعروضة على المحاكم االبتدائية، وتتم مساعدته  -32
إداريًا من قبل المسجل ومديري المحاكم. 

 عن المحاكم االبتدائية)، يرجى 2006) قضية (مع اإلشارة إلى التقرير السنوي لعام 356.360( 2006بلغ العدد اإلجمالي للقضايا في العام  -33
 http://app.subcourts.gov.sg/Data/Files/File/AR%202006/AnnualReport2006.pdfالرجوع إلى 

، إن: "المحاكم االبتدائية تمثل الوجه 2006صرح معالي رئيس المحكمة العليا شان سيك كيونغ في مقدمة التقرير السنوي للمحاكم االبتدائية لعام  -34
 ٪ من كافة القضايا الجنائية والمدنية واألسرية واألحداث كل عام. وإن يد العدالة تمس وتغير حياة 95العلني للعدالة فهي تنظر في أكثر من 

الناس الذين يسعون للحماية والمساعدة القانونية في المحاكم االبتدائية، ولهذا السبب، ال يمكن الفصل بين الجودة في إقامة العدل في المحاكم 
قم بزيارة   الجزئية وثقة شعبنا في السلطة القضائية باعتبارها الوصية على العدالة والراعية لسيادة القانون في سنغافورة. للمزيد

http://app.subcourts.gov.sg/Date/Files/File/AR%202006/AnnualReport2006.pdf 
من أجل سنوات التسعينات في القرن الماضي قيد الدراسة، هناك مقطع إعالمي قصير على العنوان التالي:   -35

http://app.subcourts.gov.sg/Data/Files/Media/YearsInReview.wmv  
36- http://app.subcourts.gov.sg/Data/Files/File/Courts%20Charter%202005.pdf 
للحصول على مزيد من التفاصيل عن اإلصالحات القضائية، يرجى الرجوع إلى دبليو إتش مالك، اإلصالحات التي تقودها السلطة القضائية في  -37

 2007سنغافورة، إطار عمل االستراتيجيات والدروس - البنك الدولي، 
ذكر معالي رئيس المحكمة العليا يونغ بانغ هاو (رئيس المحكمة العليا السابق في سنغافورة) في خطابه أمام المؤتمر الثاني عشر لخطة عمل  -38

 " ال يمكن ألي مؤسسة أن تحقق أي مهمة لها بدون القيادة الحكيمة" وأيضًا "من وجهة نظري، إن النجاح في 2004-2003المحاكم االبتدائية، 
 حوكمة وإدارة المحاكم  يستند إلى ثالثة دعائم وهي: القيادة الفذة والتنفيذ االستراتيجي والتطبيق الفعال"
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 الحواشي 
 
تشتمل القيادة التنفيذية للمحاكم االبتدائية على القاضي األعلى للمقاطعات وقضاة المقاطعات الرئيسية وقضاة المقاطعات [مدراء المجوعة]. ويتولى  -39

، يرجى الرجوع 2007القاضي األعلى للمقاطعات مسؤولية رسم التوجهات اإلستراتيجية وقيادة المحاكم الجزئية. لإلطالع على بعض مبادرات العام 
 http://app.subcourts.gov.sg/Data/Files/File/Media/2007April28_StraitsTimesInteractive7.pdfإلى 

  http://app.subcourts.gov.sg/Data/Files/File/Media/2006July18_CNA.pdfانظر  -40
 http://app.subcourts.gov.sg/Data/Files/File/Media/2006July19_TODAY.pdfانظر  -41
 قائًال: "ثمة 1997صرح معالي رئيس المحكمة العليا في سنغافورة آنذاك، يونغ بانغ هاو، في خطابه الرئيسي لمؤتمر آسيا والمحيط الهادئ في العام  -42

عنصر هام من التخطيط االستراتيجي وهو تخطيط السيناريو... (الذي) يحقق نقلة جذرية في التفكير. فقد أصبحنا مبدعين بدًال من أن نكون أصحاب 
ردود فعل ... وقد سعينا للقيام بذلك عن طريق إنشاء وحدة تعرف باسم مجموعة سياسات العدالة... "وتضم مجموعة سياسات العدالة التابعة للمحاكم 
االبتدائية قضاة طموحين من المحاكم االبتدائية معنيين بإجراء مسح بيئي لجمع وتحليل المعلومات وتوظيف منهجيات لتخطيط السيناريوهات وتحديد 

سيناريوهات العدالة والتحديات الماثلة أمام صياغة االستراتيجيات والسياسات القضائية. 
  7انظر الحاشية رقم  -43
يعتبر معيار تطور الموظفين أحد مقاييس الجودة الصادرة عن سبرينج سنغافورة التي تقر بجهود المؤسسات التي تستثمر في موظفيها والتي تطبق  -44

نظامًا شامًال إلدارة تنمية موظفيها.  
 http://app.subcourts.gov.sg/Data/Files/File/Media/2006Oct17_BusinessTimes.pdfانظر  -45
تم إنشاء المركز اإللكتروني لفض المنازعات لمساعدة األطراف الراغبين بحل أمورهم قبل التفكير في اتخاذ اإلجراءات قضائية أو رفع دعوى، لمزيد  -46

. كما يمكنك http://app.subcourts.gov.sg/subcourts/newsdetails.aspx?pageid=26601&cid=36565من المعلومات 
  http://app.subcourts.gov.sg/e-adr/index.aspxزيارة 

يشتمل ذلك على قضايا شكاوى الصلح المرفوعة من قبل شخص ما ضد آخر لزعمه ارتكاب جرائم جنائية.  -47
تم تأسيسه ألطراف القضايا المرفوعة أمام محكمة األسرة. إن الهدف من مركز العالقات األسرية هو تحويل ثقافة التفكك األسري من حالة عداء إلى  -48

حالة تعاون ومصالحة. وتحقيقًا لهذه الغاية، يتم توفير مجموعة من الحلول الشاملة والقانونية والعالئقية والعالجية لألزواج المطلقين بشأن الحضانة 
والممتلكات الزوجية والمسائل األخرى ذات الصلة.  

 http://www.subcourts.gov.sgيمكن الحصول على معلومات عن هذا النوع من الوساطة من موقع المحاكم االبتدائية  -49
 ؛http://app.subcourts.gov.sg/Data/Files/File/Media/2006June02_ST04.pdfانظر  -50

http://app.subcourts.gov.sg/Data/Files/File/Media/2006June02_ST02.pdf 
 http://app.subcourts.gov.sg/Data/Files/File/Media/2006July19_ST.pdf انظر  -51
 http://app.subcourts.gov.sg/Data/Files/File/Media/2007Jan05_BusinessTimes.pdfانظر  -52
 http://app.subcourts.gov.sg/criminal/page.aspx?pageid=3980انظر  -53
 http://app.subcourts.gov.sg/Data/Files/File/Media/2006May19_StraitsTimesH5_1.pdfانظر  -54
يشتمل هذا على منهجية تطبيق ما يقال، حيث يقوم كبار مدراء المحاكم بارتداء زي الموظفين العاديين ويمشون في أقسامها لمساعدة مستخدمي  -55

المحكمة.  
  إصدار عن اإلطارات الزمنية للقضايا خاص بالمستخدمين، يشكل التزامًا أمام الجمهور للتقيد بالجداول الزمنية لحل القضايا المقيدة في المحكمة. -56
أحد أقسام المحاكم االبتدائية، كان يعرف سابقًا باسم وحدة البحوث اإلحصائية، ولكن يشير رمزه اآلن إلى مركز األبحاث واالبتكار واإلحصاء. ويشكل  -57

حاليًا العمود الفقري للدراسات والبحوث اإلحصائية في المحاكم التابعة له فهو مكلف بقيادة االبتكار واإلبداع. انظر 
http://app.subcourts.gov.sg/subcourts/page.aspx?pageid=4473  

 http://app.subcourts.gov.sg/Data/Files/File/Media/2006Jun16_StraitsTimesInteractive.pdf انظر -58
. ترسخ جائزة سنغافورة للجودة أعلى معايير التميز في العمل وفقا لمعايير 2006حصلت المحاكم االبتدائية على جائزة سنغافورة للجودة في العام  -59

معترف بها عمومًا والتي تشتملها الجائزة األمريكية القومية مالكولم بالدريدج للجودة، وجائزة الجودة األوروبية وجائزة تميز األعمال األسترالية. يمكن 
 أو http://www.SPRING.gov.sgالحصول على مزيد من المعلومات عن جائزة سنغافورة للجودة على العنوان التالي 

http://app.subcourts.gov.sg/Data/Files/File/Media/2006Oct17_BusinessTimes.pdf  بخصوص المحاكم االبتدائية 
تحصل على جائزة سنغافورة للجودة. 

، انظر 2006باإلشارة إلى المالحظة التي أبداها معالي رئيس المحكمة العليا شان سيك كيونغ في مقدمة التقرير السنوي عن المحاكم االبتدائية لعام  -60
http://app.subcourts.gov.sg/Data/Files/File/AR%202006/AnnualReport2006.pdf 

تبلور بيان العدل في المحاكم االبتدائية في تسعينات القرن الماضي وتضمن انعكاس علني لمهمتها ونظام قيمها األساسية وغاياتها وأهدافها ومبادئها. إن  -61
هذا البيان ليس محدودًا بزمن ويشير لمواءمة برامج وأهداف المحاكم االبتدائية. لالطالع على بيان العدل، انظر 

http://app.subcourts.gov.sg/subcourts/page.aspx?pageid=4397  
  9انظر الحاشية رقم  -62
  10انظر الحاشية رقم  -63
  11انظر الحاشية رقم  -64
  12انظر الحاشية رقم  -65
  13انظر الحاشية رقم  -66
 محكمة ابتدائية حضرية"، المركز 26تجي جويرت، سي لومفاركياس، جي جاالس، بي ماهوني "دراسة أسباب تأخير المحكمة: سرعة التقاضي في  -67

 الزمني المحدد من قبل رابطة ٪ المعيار5 محكمة ابتدائية كبيرة حضرية تلبي بنسبة 26. بينت الدراسة أن سبعة من 1989القومي لمحاكم الواليات، 
% أو 10محكمة قامت بالفصل في  14المحامين األمريكية للفصل في القضايا الجنائية في غضون عام واحد من القبض على المتهم. بينما كان هناك 

% من المعيار الزمني المحدد من قبل رابطة 5 قادرة على استيفاء 26أقل من قضاياها خالل سنة واحدة. ولم يكن هناك أي محكمة من المحاكم الـ 
 يوم من القبض على المتهم. وكانت البيانات التي تم جمعها 180% من القضايا الجنائية يمكن الفصل فيها بعد 98المحامين األمريكية والذي يبين أن 

 التي قدمت البيانات لهذه الدراسة قادرة على تلبية المعيار الزمني للفصل 26عن القضايا المدنية أقل تحفيزًا، فقد كان هناك اثنان فقط من المحاكم الـ 
 محاكم أخرى تم الفصل في قضاياها بعد أكثر من سنتين. 7في القضايا والبالغ سنتين لكافة القضايا المدنية؛ وكان هناك 

. انظر أيضًا جويرت 3، في 1985انظر إل إل سايبس، المؤتمر القومي للحد من تأخير المحكمة: دراسة رصدية، مجلة محكمة الوالية، خريف  -68
.  68وآخرون، الحاشية رقم 

. 1998انظر بي كايسي، تعريف األداء األمثل للمحاكم: معايير أداء المحاكم االبتدائية، دراسة المحاكم، شتاء  -69
 نسخة من معايير أداء المحاكم االبتدائية لألفراد والمؤسسات بغرض الدراسة وإبداء 5000، تم توزيع حوالي 1989. في العام 25المرجع نفسه، ص  -70

  المالحظات
للحصول على المزيد من المعلومات عن معايير أداء المحاكم االبتدائية، انظر  -71

http://www.ncsconline.org/D_Research/TCPS/index.html  
لجنة رابطة المحامين األمريكية المعنية بمعايير اإلدارة القضائية، المعايير المتعلقة بمحاكم االستئناف، رابطة المحامين األمريكية.  -72
. 1996في ئي فالنجو وبي تجي أوستروم، تقييم الحاجة للقضاة وموظفي الدعم في المحاكم، المركز القومي لمحاكم الواليات،  -73

http://www.ncsconline.org/WC/Publications/Res_WorkLd_AssessNeedsJudges&StaffPub.pdf الدراسة الزمنية .
)؛ إس فالندرزس، الدراسة الزمنية لمحاكم المقاطعات 1971 (المركز الفيدرالي للدراسات القضائية، 1970-1969لمحاكم المقاطعات الفيدرالية، 

 (المركز 1993-1987)؛ الدراسة الزمنية لحالة من محاكم المقاطعات الفيدرالية، 1980(المركز الفيدرالي للدراسات القضائية، 1979الفيدرالية، 
 دراسة حالة تقييم لمحاكم المقاطعة: التقرير الختامي (المركز 2004-2003): بي لومبارد وسي كرافكا، 1994الفيدرالي للدراسات القضائية، 
، (المركز الفيدرالي للدراسات القضائية ، 1981) ؛ تجي ئي شابارد، الدراسة الزمنية لمحاكمة اإلفالس 2005الفيدرالي للدراسات القضائية، 

) ؛ جي برمانت و بي إيه لومبارد و ئي سي ويغينز، يوم في الحياة: المركز الفيدرالي للدراسات القضائية الدراسة الزمنية لمحاكم اإلفالس 1982
   http://www.fjc.gov). انظر 1991 (المركز الفيدرالي للدراسات القضائية، 1988-1989

  12 رقم انظر الحاشية -74
. 2003بي تجي أوستروم و سي آر فالنجو وآخرون، دليل محاكم الواليات إلعداد التقارير اإلحصائية، المركز القومي لمحاكم الواليات،  -75

http://www.ncsconline.org/D_Research/csp/StCtGuide_StatReporting_Complete_color10-26-05.pdf  
  13انظر الحاشية رقم  -76
إف إل تشيزمان الثاني، دي إم روبيو، آر فان دوزيند، وضع معايير أداء لمحاكم المخدرات على مستوى الواليات، نشرة المساعدة التقنية على مستوى  -77

 2004، المركز القومي لمحاكم الواليات، 2الوالية، رقم 
بناء محاكم أفضل: قياس وتحسين أداء المحكمة وعبء العمل القضائي في قضايا إساءة معاملة األطفال وإهمالهم، مركز األطفال والقانون التابع  -78

 .2004لرابطة المحامين األمريكية، المركز القومي لمحاكم الواليات، المجلس القومي لقضاة محاكم األحداث واألسرة، 
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