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العودة إلى جدول المحتويـات

أو ًال :نبذة عن االتحاد الدولي لتميز المحاكم
تـم تشـكيل االتحـاد الدولـي لتميـز المحاكـم (الكونسـورتيوم) في العـام  2007بفضل األعضاء المؤسسـين ذوي الخبرة
فـي المحاكـم واإلدارة القضائيـة .ويضـم األعضـاء المؤسسـين عـدة منظمـات وهـي :المعهد األسـترالي للإدارة القضائية،
والمركـز القضائـي الفيدرالـي ،والمركـز الوطنـي لمحاكـم الواليـات والمحاكم االبتدائية في سـنغافورة.
ومـن خلال العمـل مـع األعضـاء المؤسسـين والخبـراء مـن المفوضية األوروبيـة لكفاءة العدالـة ،والبنك الدولي وسـبرينغ
سـنغافورة (المعروفـة اآلن باسـم  ،)Enterprise Singaporeتـم وضـع الكثيـر مـن الخبـرة في تطبيق نمـاذج اإلدارة الجيدة
للمحاكم.
يتمثـل هـدف الكونسـورتيوم فـي وضـع إطـار مـن القيـم والمفاهيـم واألدوات للمحاكـم والهيئـات القضائيـة ،بهـدف
تحسـين جـودة العدالـة واإلدارة القضائيـة فـي نهايـة المطـاف .وكان الدافع وراء وضع إطـار لتميز المحاكم هو عدم وجود
إطـار خـاص بالمحاكـم .وعلـى الرغـم مـن وجـود أنظمـة لقيـاس وإدارة ومقارنـة األداء آنـذاك ،إال أنـه تبيـن أنهـا غيـر كافيـة
ألنهـا كانـت ذات تطبيـق عـام علـى الشـركات دون أن تأخـذ فـي االعتبـار السـمات الفريـدة لظـروف عمـل المحاكـم .وكانـت
نتيجـة هـذا الجهـد الوصـول إلـى اإلطـار الدولـي لتميـز المحاكم ،الذي يتخذ نهجًا شـام ً
ال لتقييـم أداء المحكمة مع تقديم
إرشـادات للمحاكـم لتحسـين أدائهـا بشـكل مسـتمر.
نشـجع المحاكـم علـى اعتبـار هـذا اإلطار بمثابـة دلي ً
ال إرشـاديًا لرحلة تميـز المحكمة؛ فمنهجية تحسـين الجودة
المتجسـدة فـي هـذا اإلطـار تم وضعها خصيصًا لتلبيـة االحتياجـات واألدوار والوظائف الفريـدة للمحاكم .ويعزز
اإلطـار القيـم والتطلعـات المعتـرف بهـا دوليًا على أنها حاسـمة لتأسـيس محكمة فعالة يحترمهـا الجمهور.
وجديـر بالذكـر أنـه لضمـان الوصـول إلـى أفضـل النتائـج فـي أي مؤسسـة ،يتعيـن علـى الجميـع التركيـز علـى
نفـس األهـداف؛ ولذلـك فـإن خلـق ثقافـة فـي المحكمـة تدعـم اإلصلاح واالبتكار وتسـعى لتحسـين الخدمـة ُيعد
خطـوة أولـى حاسـمة فـي التحـرك نحـو التميـز القضائـي.
ال يـزال اإلطـار أداة عمليـة تسـتخدمها المحاكـم والهيئـات القضائيـة ،وال يـزال الكونسـورتيوم ملتـزم بتحسـين اإلطـار
وتعزيـز اسـتخدامه .ويسـعى اإلطـار ألن يكـون وثيقـة «حيـة» ،ويتـم تشـجيع المحاكـم علـى مشـاركة خبراتهـم
ومقترحاتهـم للتحسـين.

لمحة عامة عن اإلطار الدولي لتميز المحاكم

•الغرض من اإلطار ومراحل تطوره
كـي تتمكـن المحاكـم والهيئـات القضائيـة التـي شـرعت فـي رحلـة التميـز القضائـي مـن الوصـول إلـى هدفهـا ،يجـب أن
تكـون مبينـة علـى مجموعـة مـن القيـم األساسـية؛ وتشـمل هـذه القيـم اإلنصـاف والحياد واالسـتقالل والنزاهـة وإمكانية
الوصـول وحسـن التوقيـت ،والتـي تعتبـر أساسـية ومفتـاح نجـاح المحاكـم فـي أداء عملهـا.
وهكـذا فـإن اإلطـار مبنـي علـى مجموعـة مـن القيـم؛ ويعتمـد نهجًا شـام ً
ال ألداء المحكمة من خالل سـبعة مجاالت تسـمح
بالسـير نحـو التميـز مـن خلال تقييـم المحكمـة كمؤسسـة كاملـة بـدالً مـن التركيـز علـى جانـب معيـن مـن أنشـطة
المحكمـة.
يسـتخدم اإلطـار منهجيـة للتقييـم المسـتمر؛ ومـن خلال هـذه المنهجيـة ،يمكـن للمحاكـم والهيئـات القضائيـة أن
تحـدد مجـاالت القـوة وفـرص التحسـين وتحديـد أولوياتهـا ،ووضـع خططهـا الخاصـة لتنفيـذ التحسـينات .يحـدد اإلطـار
المقاييـس المحتملـة لقيـاس أداء المحكمـة ويوصـي باتبـاع إجـراءات يمكـن للمحكمة بواسـطتها تنفيـذ اإلطار من خالل
التقييـم الذاتـي الطوعـي.
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يلعـب القضـاء دورًا رئيسـيًا فـي إصـدار األحـكام وتسـوية المنازعـات ،وهـو أحـد الركائـز التـي تدعـم سـيادة القانـون فـي
المجتمـع .يوفـر اإلطـار مـواردًا يمكـن للمحاكـم أن تعتمـد عليهـا للعمـل علـى تقديـم خدمـات محاكـم ذات جـودة ،وهـو
مـا يعتبـر ضرورياً ألداء دورهـا فـي توفيـر الوصـول إلـى العدالـة .تعـد المحاكـم العادلـة والمنصفـة والفعالـة والتـي يمكـن
الوصـول إليهـا بسـهولة مـن الركائـز الضروريـة لبنـاء ثقـة الجمهـور فـي السـلطة القضائيـة.

•مقدمة عن اإلصدار الثالث لإلطار الدولي لتميز المحاكم
تـم إطلاق اإلطـار ألول مـرة فـي العـام  ،2008وتـم إصـدار طبعـة ثانيـة فـي العـام  .2013باإلضافـة إلـى هـذا اإلطـار ،طـور
الكونسـورتيوم اإلطـار الدولـي للتميـز فـي الدعـم القضائـي ( ،)2015وهـو أداة تسـاعد المنظمـات التـي تقـدم الدعـم
القضائـي ،كمـا تعـاون مـع خبـراء آخريـن لوضـع المقاييـس العالمية لــأداء المحاكم ( ،)GMCPوالتي تتكون من أحد عشـر
ً
دليلا لقيـاس األداء.
مقياساً أساسـيًا تشـكل
منـذ إصـدار اإلصـدار الثانـي مـن اإلطـار فـي العـام  ،2013ظهـرت تطـورات جديـدة فـي السـاحة القانونيـة ،مثـل االسـتخدام
المتزايـد للتكنولوجيـا واالعتمـاد بشـكل أكبـر علـى الحلـول البديلـة لتسـوية المنازعـات .باإلضافـة إلـى ذلـك ،مـع تطبيـق
اإلطـار مـن قبـل عـدد أكبـر مـن المحاكـم ،تلقينـا المزيـد مـن التعليقـات حـول الطـرق التـي يمكـن مـن خاللهـا تحسـينه.
يعكـس هـذا اإلصـدار مـن اإلطـار ،التطـورات الراهنـة وتجـارب الكونسـورتيوم .ونبين فيما يلي التحسـينات الرئيسـية في
اإلصـدار الثالث:
مواضيع جديدة
اسـتحدثنا فـي هـذا اإلطـار موضوعـات جديـدة مثـل أخالقيـات المهنـة وقواعـد السـلوك ،وإدارة المخاطـر،
واسـتخدام البيانـات لتقديـم خدمـات عدليـة أفضـل ،وأمـن وسلامة بيانـات وسـجالت المحكمـة ،واسـتخدام
الحلـول البديلـة لفـض النزاعـات ودياً وبتكلفـة معقولـة ،واسـتخدام منهجيـات العلاج أو حـل المشـكالت فـي
الحـاالت المناسـبة.
توسيع مجال التميز القضائي بالنسبة للقوى العاملة في المحكمة
أصبـح موضـوع المـوارد البشـرية أحـد المجـاالت السـبعة المتخصصـة للتميـز القضائـي ،بمـا يعطـي مزيـدًا مـن
االعتـراف والتأكيـد علـى دور القـوى العاملـة فـي المحكمـة ،وتوسـعنا فـي هـذا المجـال بمـا يتجـاوز التدريـب
والتنميـة لمراعـاة مواضيـع أخـرى مثـل المشـاركة والرفاهيـة ،وأداء وتقديـر القضـاة وموظفـي المحاكـم.
فـي اإلصـدار السـابق لإلطـار ،تـم إدراج عنصـر المـوارد البشـرية ضمـن فئـة «المـوارد» ،جنباً إلى جنب مـع الموارد
الماليـة والماديـة؛ ال يـزال هـذان المـوردان مـن العناصـر المهمـة لتميـز المحكمـة وتـم إعـادة توزيعهمـا ضمـن
مجـال اإلدارة االسـتراتيجية للمحكمـة (المجـال  )2والبنيـة التحتيـة للمحكمـة واإلجـراءات والعمليـات (المجـال .)4
تقديم مجموعة جديدة من التوصيات حول تكنولوجيا المحاكم
بالنسـبة للمحاكـم المهتمـة بمناقشـة أكثـر تعمقاً حـول اسـتخدام التكنولوجيـا ،تعتبـر نقـاط المناقشـة-
التـي ليسـت إلزاميـة وال شـاملة -مفيـدة كنقطـة بدايـة للتعلـم ورسـم خطـط طويلـة المـدى حـول اسـتخدام
تكنولوجيـا المحاكـم.
قائمة التحقق للتقييم الذاتي وتقييم الفعالية
انطـوت النسـخة الثانيـة مـن اإلطـار علـى طريقتيـن يمكـن للمحكمـة اسـتخدام أي منهمـا لالضطلاع بعمليـة
التقييـم الذاتـي -كانـت األولـى عبـارة عـن اسـتبيان التقييـم الذاتـي ،والثانية عبـارة عن قائمة تحقـق للتقييم
الذاتـي .تضمـن االسـتبيان عمليـة تقييـم أكثـر تعمقاً وشـمولية ألنهـا تتطلـب مـن المحكمـة النظـر فـي كل
مـن األنشـطة المدرجـة تحـت مجـاالت التميـز السـبعة وتقييـم مـا إذا كان كل نشـاط قـد عالـج المشـكلة ،وإذا
كان األمـر كذلـك ،إلـى أي مـدى كان نهجهـا ناجحاً وحقـق نتائـج فعالـة .فـي المقابـل ،سـمحت قائمـة التحقـق
باتبـاع نهـج بسـيط قائـم علـى وضـع اإلشـارات وتسـجيل النتائـج.
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فـي اإلصـدار الثالـث ،قـام الكونسـورتيوم بتبسـيط الخياريـن ليحـل محلهمـا قائمـة تحقـق واحـدة وشـاملة
للتقييـم الذاتـي بمنهجيـة مبسـطة .مـن شـأن هـذا أن يجعـل اإلطـار أسـهل اسـتخدامًا للمحاكـم التـي
تحـاول تطبيقـه .وجديـر بالذكـر أن قائمـة التحقـق الموجـودة فـي اإلصـدار الثالـث تضـم المزايـا التـي يقدمهـا
كال الخياريـن ،حيـث توفـر إرشـادات بشـأن التوقعـات المتعلقـة بـأداء المحكمـة فـي كل مجال مـن مجاالت تميز
المحكمـة ،وتسـمح أيضاً للمحكمـة بتقييـم فعاليـة نهجهـا فـي كل مجـال.
التغييرات في منهجية منح الدرجات للنتائج
قمنا بتنقيح إطار منح الدرجات للنتائج لـيأخذ في االعتبار التغييرات الحاصلة في قائمة التحقق .باإلضافة إلى
تقييم الفعالية ،يوجد اآلن خيار إضافي متاح للمجيبين (متلقي االستطالع) وهو تقديم إجابة «ال أعرف» .تم
ادخال هذه اإلجابة لمعالجة الحاالت التي يكون فيها المجيب ببساطة غير مدرك لما إذا كانت المحكمة قد
عالجت البنود الواردة في المعايير .في مثل هذه الحاالت ،قد ال تكون القيمة انعكاسًا دقيقًا ألجوبتهم ،لذا
قد يلجأ المجيبون إلى التخمين أو تقديم إجابة «صفر» ،وهذا يؤدي إلى نتيجة غير دقيقة في نهاية تمرين
التقييم الذاتي .يرجى الرجوع إلى تفاصيل مراجعة إطار منح درجات النتائج في القسم الثالث.

الشكل  - 1التسلسل الزمني لتطور اإلطار IFCE
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اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ
داء اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
)ﻃﺒﻌﺔ (2

2020

2018

اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ
داء اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
)ﻃﺒﻌﺔ (1
إﻃﻼق اﻃـﺎر

2012
2008
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2015
2013
اﻃﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
اﺻﺪار اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻃﺎر
ﺑﻨﻮد ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
إدﺧﺎل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ

العودة إلى جدول المحتويـات

ثانيـًا :قيم المحكمة
يـدرك الكونسـورتيوم أن هنـاك اتفاقاً دولياً واسـع النطـاق فيمـا يتعلـق بالقيـم األساسـية التـي يتعيـن علـى المحكمـة
تطبيقهـا فـي أداء دورهـا .نبيـن فيمـا يلـي القيـم األساسـية التـي تضمـن عمـل المحاكـم بشـكل ناجـح وهـي:

• اﻟﻤﺴـﺎواة أﻣﺎم اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن
• اﻻﻧﺼـﺎف

• اﻟﺤﻴﺎد

• اﻻﺳـﺘﻘﻼل ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘـﺮار

• اﻟﻜﻔـﺎءة

• اﻟﻨﺰاﻫـﺔ

• اﻟﺸـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ

• ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل

• ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴـﺖ

• اﻟﻴﻘﻴـﻦ

تضمـن هـذه القيـم األساسـية اإلجـراءات القانونيـة الواجبـة والحمايـة المتسـاوية التـي يكفلهـا القانـون لجميـع أولئـك
الذيـن لديهـم معاملات أمـام المحاكـم ،كمـا أنهـا تحـدد ثقافـة المحكمـة وتوفـر التوجيه لجميـع القضـاة والموظفين من
أجـل تشـغيل المحكمـة علـى نحـو سـليم.
فقيـم العدالـة والحيـاد تضـع المعاييـر التـي تتبعهـا المحاكـم لتشـكيل نفسـها؛ وقيـم االسـتقالل والكفـاءة ترتبـط
بنـاء علـى الفهـم الشـامل للقانـون المطبـق ووقائـع الدعـوى .أمـا
فـي المقـام األول بقـدرة القاضـي علـى اتخـاذ القـرارات
ً
النزاهـة تشـمل الشـفافية ومالءمـة االجـراءات والقـرار وصانـع القـرار .فالعدالـة ال يجـب أن تطبـق فقط بل يجـب رؤية ذلك
أثنـاء التطبيـق بـكل شـفافية.
بالنسـبة لسـهولة الوصـول ،فهـي تنطـوي علـى التمكيـن مـن بـدء اإلجـراءات القانونيـة (بمـا فـي ذلـك رسـوم القيـد
المعقولـة والتكاليـف األخـرى ،والحصـول علـى محـام ،وإذا لـزم األمـر ،مترجـم فـوري) واسـتخدام مرافـق المحكمـة بشـكل
فعـال .كمـا أن القـدرة علـى الحصـول علـى معلومـات دقيقـة وكاملـة حـول اإلجـراءات القضائيـة ونتائـج القضايـا الفرديـة
تعتبـر ضروريـة لتسـهيل الوصـول.
حسـن التوقيـت يعكـس التـوازن المطلـوب بيـن الوقـت اللازم للحصـول علـى ،وتقديـم ،وترجيـح ،األدلـة والقوانيـن
والحجـج مـن ناحيـة ،والتأخيـر غيـر المعقـول بسـبب العمليـات غيـر الفعالـة والمـوارد غيـر الكافيـة .وضمـان اليقين ال يقل
أهميـة عـن القيـم األخـرى ،أي أن القـرار ينشـأ مـن القواعـد والمبـادئ والسـوابق المعمـول بهـا ،وسـيعتبر فـي مرحلـة مـا
«قـرار نهائـي» سـواء فـي المحكمـة االبتدائيـة أو علـى مسـتوى االسـتئناف.
ويقـع علـى عاتـق رئيـس المحكمـة والقـادة والمـدراء اآلخريـن فـي المحكمـة مسـؤولية التشـجيع علـى فهـم هـذه القيـم
وتعزيـز ثقافـة تتماشـى معهـا .فالرحلـة نحـو التميـز القضائـي هي في األسـاس رحلة مبنية على االحتـرام وااللتزام القوي
بقيـم المحكمـة المتشـاركة مـع الجميع.
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تتوفـر العديـد مـن المراجـع لالطلاع علـى هـذا الموضـوع بشـكل أكثـر تعمقاً .وقـد تجـدون بعـض المـواد المقترحـة فـي
الملحـق «ب» (المصـادر) المتعلقـة بالمجـال األول  -قيـادة المحكمـة.
يوفـر اإلطـار منهجيـة لالرتقـاء بـأداء المحكمـة علـى أسـاس قيـم المحكمـة وكيفيـة تطبيـق هـذه القيـم علـى كل مجـال
مـن مجـاالت أنشـطة المحكمـة .هنـاك ارتبـاط أساسـي بيـن قيـم وأداء المحكمـة؛ يوفـر اإلطـار طريقـة يمكـن للمحاكـم
اتباعهـا مـن أجـل تقييـم مـا إذا كانـت هـذه القيـم -التـي تم تحديدها على أسـاس أنها جوهرية -تعمل فـي الواقع على
توجيـه دور المحكمـة ووظائفهـا.
تعتبـر الرحلـة نحـو التميـز القضائـي بمثابـة رحلـة تحسـين مسـتمر يتـم تحقيقهـا مـن خلال التنظيـم الداخلـي األمثـل
للمحكمـة ،والقيـادة القويـة ،وسياسـات واسـتراتيجيات قضائيـة واضحـة ،وإدارة المـوارد ،وعمليـات قضائية فعالـة وناجزة،
عـال مـن ثقـة الجمهـور.
وبيانـات (أداء) قضائيـة عاليـة الجـودة وموثوقـة ،وأخيـرًا مسـتوى ٍ
يجـب تنفيـذ كل هـذه األدوار واألنشـطة علـى أعلـى مسـتوى مـن األداء حتـى تعتبـر المحكمـة محكمـة ممتـازة .لتبسـيط
يقسـم اإلطـار مجـاالت األنشـطة واألدوار هـذه إلـى سـبعة مجـاالت لتميـز
عمليـة تقييـم األداء وتحديـد مجـاالت التحسـين،
ّ
المحاكم.
يجـب إبـراز قيـم المحكمـة فـي نهجهـا نحـو تحقيـق كل مجـال مـن مجـاالت التميـز السـبع ومـن خلال عمليـة التقييـم
والتحسـين؛ فالمحكمـة فـي نهايـة المطـاف تسـتطيع أن تعـرف مـدى نجاحها فـي ترويج قيمها وااللتـزام بها .من المهم
تـروج قيمهـا التـي توجـه أداء المحكمـة فقـط ،بـل يتعيـن عليهـا أيضاً ضمـان إظهـار تلك القيم فـي عمليات
للمحاكـم أال ّ
وممارسـات المحكمـة.

اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺴﺒﻊ ﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
اﻟﻤﻮﺟﻪ
ّ
اﻧﻈﻤﺔ واﻟﻤﻤﻜﻨﺎت

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
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ﻗﻴﺎدة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
إدارة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ واﺟﺮاءات واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
إﺷﺮاك ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻴﺴﻮرة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﺳﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر

العودة إلى جدول المحتويـات

ثالثـًا :تنفيذ اإلطار
منهجية التحسين المستمر
يسـتخدم اإلطـار منهجيـة التحسـين المسـتمر؛ فهـذه المنهجيـة تضمـن للمحكمـة مراجعـة أدائهـا بشـكل نشـط
ومسـتمر ،مـع البحـث عـن السـبل لتحسـين أدائهـا .وهنـاك أربـع خطـوات فـي دورة التحسـين المسـتمر التـي تتكـرر فـي
كل مـرة تكـون فيهـا المحكمـة مسـتعدة لالضطلاع بعمليـة تقييـم ذاتـي جديـدة ،لتحديـد مـدى تقدمهـا.

الشكل  - 2منهجية التحسين المستمر

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

الخطوة  :1التقييم
أوالً ،تجـري المحكمـة تقييماً ذاتياً باسـتخدام قائمـة التحقـق لتحديـد كيـف كان أداء المحكمـة مقابـل مجـاالت التميـز
السـبعة.
ﻧﺼﻴﺤـﺔ ﻋﻤﻠـﻴــﺔ :أدوات اﻻﺳﺘﻄﻼع ﻋﺒﺮ اﻧﺘﺮﻧﺖ
اﻟﻐــﺮض ﻣــﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ اﻟﺬاﺗــﻲ ﻫــﻮ اﻟﺴــﻤﺎح ﻟﻠﻤﺤﻜﻤــﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳــﺪ ﻧﻘــﺎط اﻟﻘــﻮة وﻓــﺮص اﻟﺘﺤﺴــﻴﻦ .وﻟﺘﺨﻔﻴــﻒ أي
ﻣﺨــﺎوف ﻣﺤﺘﻤﻠــﺔ ﻗــﺪ ﺗﻜــﻮن ﻟــﺪى اﻟﻤﻮﻇﻔﻴــﻦ ﻋﻨــﺪ ﺗﺴــﻠﻴﻂ اﻟﻀــﻮء ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺸــﺎﻛﻞ ،ﻳﻤﻜــﻦ إﺟــﺮاء ﻗﺎﺋﻤــﺔ اﻟﺘﺤﻘــﻖ
دون ذﻛــﺮ أﺳــﻤﺎء ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام أدوات اﻻﺳــﺘﻄﻼع ﻋﺒــﺮ اﻧﺘﺮﻧــﺖ .وﻳﻤﻜــﻦ ﻟﻬــﺬه اªدوات أﻳﻀــ© أن ﺗﺠﻤــﻊ اﺟﺎﺑــﺎت ،ﻣﻤــﺎ
ﻳﺴﻬﻞ إﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ.

الخطوة  :2التحليل
ثانيًا ،إجراء تحليل متعمق على أساس التقييم الذاتي ،لتحديد مجاالت عمل المحكمة التي يمكن تحسينها.
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الخطوة  :3التنفيذ
ثال ًثـا ،وضـع خطـة تحسـين تحـدد تفاصيـل المجـاالت التـي تـم تحدديها علـى أنها بحاجـة للتحسـين ،واإلجـراءات المقترح
اتخاذهـا ،والنتائـج المـراد تحقيقها.

الخطوة  :4التقويم
رابعًا ،من خالل عملية المراجعة والتنقيح ،يتم رصد التقدم المحرز في تنفيذ خطط التحسين.
يجب على المحاكم أن تواصل مراجعة تنفيذ خطط التحسين ،وأن تضع مؤشرات كمية ونوعية لقياس التقدم.
تتكـرر هـذه العمليـة المكونـة مـن أربـع خطـوات عندمـا تكـون المحكمـة مسـتعدة إلجـراء تقييـم ذاتـي جديـد لــتحديد
تقدمهـا .مـن المستحسـن أن تضـع المحكمـة هدفاً إلجـراء تقييـم ذاتـي مـرة كل سـنتان ولكـن التوقيـت مسـألة تخـص
كل محكمـة.
إن حلقات التقييم الذاتي الدورية تتيح للمحكمة ما يلي:
•تحديد المجاالت التي تحتاج المحكمة إجراء المزيد من التحسينات فيها.
•تحديد المجاالت التي ستركز فيها المحكمة جهودها الفورية وطويلة األمد.
•تقييم التقدم الذي أحرزته المحكمة نحو التحسينات المطلوبة.

تقييم التميز القضائي
تتضمـن الخطـوة األولـى فـي الرحلـة نحـو التميـز القضائـي تقييماً ألداء المحكمـة الحالـي .يتبنـى اإلطـار منهجيـة
التقييـم الذاتـي ،والتـي تسـمح للمحكمـة باالضطلاع بتقييمهـا الذاتـي ألدائهـا مـن خلال قياسـه وفـق مجـاالت التميـز
القضائـي السـبعة .تسـمح هـذه الخطـوة األولـى للمحكمـة بتحديـد تلـك المجـاالت التـي قـد تتطلـب االهتمـام ووضـع
مقيـاس مرجعـي يمكـن للمحكمـة قيـاس تقدمهـا الالحـق علـى أساسـه.
يتوخـى إطـار العمـل اتبـاع عمليـة تشـاركية مـن قبـل القضـاة والمـدراء وغيرهم من موظفي المحاكـم الذين يؤدون
دورًا فـي تقييـم خدمـات المحكمـة وفـي تطويرهـا وتنفيـذ التحسـينات .يعتمـد أداء وسـمعة المحكمـة علـى أداء
كامـل قوتهـا العاملـة ،وقـد ترغـب المحكمـة فـي تمثيـل أوسـع للقضـاة وموظفـي المحكمـة والموظفيـن اإلدارييـن فـي
التقييـم الذاتـي للمحكمـة وتطويـر الخطـط المسـتقبلية.
باإلضافـة إلـى ذلـك ،نشـجع المحاكـم علـى التمـاس آراء شـركائها االسـتراتيجيين مثـل أصحـاب المهـن القانونية/
نقابـة المحاميـن ووكالء النيابـة ووكاالت إنفـاذ القانـون وغيرهـا مـن الجهـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة بشـأن الجوانـب
ذات الصلـة بخدمـات المحكمـة والمجـاالت التـي تحتـاج إلـى تحسـين .إن الحفـاظ علـى خطـوط اتصـال مفتوحـة مـع هـؤالء
الشـركاء المهنييـن سـيعمل حتماً علـى تعزيـز هـذه العمليـة وسـيوفر مجموعـة مـن وجهـات النظـر الجديـدة.
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كمـا أن سـبيل المحكمـة نحـو التميـز سـيتقدم أيضاً عن طريـق االتصال المفتـوح فيمـا يتعلق باسـتراتيجياتها
وسياسـاتها وإجراءاتهـا مـع مسـتخدمي المحاكـم والجمهـور بشـكل عـام .إن السـعي للحصـول علـى آراء هـؤالء
األفـراد والشـركات ممـن يسـتخدمون المحكمـة وكذلـك الجمهـور بشـكل عـام سيسـاعد علـى جعـل نظـام المحاكـم
يعمـل بشـكل أفضـل .فـي الواقـع ،إن وجهـات النظـر الخارجيـة حـول نزاهـة المحكمـة وكفاءتهـا غالباً مـا تكـون المؤشـر
األكثـر دقـة لقيـاس جـودة المحكمـة.
ويهـدف اإلطـار إلـى مسـاعدة المحاكـم فـي إيجـاد الوسـائل المناسـبة لتحقيـق أهدافهـا .ولذلـك فـإن المراجعـة
الشـفافة التي تباشـرها المحكمة بذاتها سـتدعم مصداقية طلبات المحكمة التشـريعية لتخصيص األموال المناسـبة
لتحديـث المبانـي ولتعييـن المزيـد مـن القضـاة.
وتعتبـر المشـاركة النشـطة لقيـادة المحكمـة أمـر مهـم لتهدئـة مخـاوف الموظفيـن والقضـاة مـن تأثيـر عمليـة تحديـد
المشـاكل فـي المحكمـة وقيـاس األداء .ولذلـك ،ينبغـي التأكيـد علـى أن الغـرض مـن التقويـم والتقييـم الذاتـي ليـس
إيقـاع المالمـة علـى أحـد جـراء المشـاكل المحـددة ،بـل أن الهـدف مـن ذلـك هو تسـليط الضوء علـى المجـاالت التي تحتاج
للتحسـين ومعالجـة المشـاكل التـي تـم تحديدهـا.
وعلـى نفـس المنـوال ،يجـب التأكيـد علـى أنـه ال ينبغـي للمحاكـم أن تبالـغ فـي القلـق حيـال النتيجـة التـي يتـم
الحصـول عليهـا مـن خلال تمريـن التقييـم الذاتـي .فهـذه النتيجـة ليسـت وال ينبغـي أن تكـون الهـدف النهائـي
لإلطـار؛ فاألمـر األكثـر أهميـة هـو كيـف يمكـن تحديـد المجـاالت التـي تحتـاج للتحسـين فـي المحكمـة بعـد إجـراء التقييـم
الذاتي ،وكيف سـتنفذ المحكمة إجراءاتها لمعالجة هذه المجاالت .ال توجد «درجة مثالية» يجب على المحاكم تحقيقها،
كمـا أن اإلطـار ال يهـدف لجعـل المحاكـم تقـارن درجاتهـا مـع درجـات المحاكـم األخـرى .النقطـة المرجعيـة ذات الصلـة هنـا
هـي التقييـم الذاتـي السـابق للمحكمـة ،فهـو الـذي يعطـي مؤشـر ُا لمـا إذا كانـت تدابيـر المحكمـة فعالـة ،ومـا إذا كانـت
المحكمـة قـد تحسـنت منـذ آخـر تقييـم ذاتـي أم ال.
فـي األسـاس ،يعـد التقييـم الذاتـي خطـوة أولـى ضروريـة لوضع خطة من أجل سـد الفجوة بين «الوضـع الحالي» و»الوضع
الـذي يمكـن الوصـول إليـه» .كمـا أن هـذا التقييـم سيسـاعد فـي تحديـد المشـاكل التـي يمكـن ،أو ينبغـي ،معالجتهـا
علـى المـدى القصيـر ،وفـي تحديـد المشـاكل التـي تسـتوجب تخطيطاً متوسـطًا أو طويل األجــل.
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العودة إلى جدول المحتويـات

استخدام قائمة التحقق للتقييم الذاتي
عملية التقييم الذاتي
يجـب أن تسـعى المحاكـم إلـى إشـراك أكبـر عـدد ممكـن مـن قضـاة وموظفـي المحكمـة فـي عمليـة التقييـم الذاتـي.
وينبغـي تقديـم نسـخة مـن قائمـة التحقـق إلـى كل مشـارك قبـل البـدء بعمليـة التقييـم الذاتـي .سـيكون مـن المفيـد
عقـد جلسـة تخطيـط واحـدة الطلاع المشـتركين علـى المنهجيـة ،كمـا يمكـن للمشـتركين اسـتغالل هـذه الفرصـة
لمراجعـة قائمـة التحقـق بهـدف تحديـد أي معلومـات أساسـية يلـزم جمعهـا لتسـهيل العمـل.
وبنـاء علـى المعلومـات التـي يتـم جمعهـا والمالحظـات واألحـكام المتكونـة لديهـم ،يجـب علـى كل مشـارك النظـر فيما
ً
فعلتـه المحكمـة أو قامـت بـه لـكل مـن بيانـات المعاييـر الـواردة فـي المجـاالت السـبعة للتميـز القضائـي .مـن الضـروري
النظـر فيمـا إذا كانـت المحكمـة قـد اتخـذت إجـراءات لمعالجـة المشـكلة وتقييـم مـدى ونجـاح كل إجـراء تـم اتخـاذه.
لترشـيد نتائـج التقييـم الذاتـي ،يمكـن النظـر فـي عـدة خيـارات .فالمحاكـم التـي لديهـا عـدد أكبـر مـن المشـاركين ،قـد
يكـون مـن الضـروري إنشـاء عـدد مـن فـرق التقييـم ولكـن مـن المهـم أن يضـم كل فريـق عـدد كاف مـن القضـاة ومديـري
المحاكـم عبـر مختلـف المسـتويات والوظائـف .وبعـد أن يحـاول األعضـاء إجـراء تقييماتهـم الفرديـة ،ينبغـي عليهـم
مناقشـة الدرجـات الممنوحـة لــكل بيـان وارد فـي المعيـار .عندمـا تختلـف الدرجـات التـي منحهـا أعضـاء الفريـق لبيـان
معيـن ،ينبغـي علـى أعضـاء الفريـق المناقشـة واالتفاق على درجة مناسـبة ،ويفضل أن يكـون ذلك بتوافق اآلراء .وعندما
يشـرح األعضـاء الدرجـات التـي منحوهـا ،يجـب تدويـن أي اقتراحـات لديهـم لإلصلاح أو التغييـر ألنهـا سـتكون حاسـمة في
تطويـر خطـة التحسـين.
بـدالً مـن ذلـك ،يمكـن تجميـع ردود جميـع المشـاركين من خالل جمع درجاتهم وحسـاب متوسـط الدرجـات لكل بيان وارد
فـي المعيـار .قـد تكـون هـذه الطريقـة أكثـر فاعليـة لترشـيد نتائـج التقييـم الذاتـي ،حيث أن إجـراء مناقشـات بين أعضاء
الفريـق قـد يسـتغرق وقتًا طوي ً
ال وشـاقًا للغاية.
إجـراء معيناً يمكن أن يكـون أكثر فعالية
مـن المهـم عنـد إجـراء التقييـم الذاتـي أن تسـأل المحكمـة نفسـها مـا إذا كان
ً
أو يمكـن تحسـينه بطريقـة مـا .كمـا يجـب التمييـز بيـن األمـور التـي تـم تنفيذهـا بشـكل عـادي وتلـك التـي تـم تنفيذهـا
إجـراء أو مجـاالً معيناً قد تمت معالجته بشـكل فعال يجـب تدعيمه بدليل ملموس
علـى نحـو جيـد .كمـا أن أي ادعـاء بـأن
ً
عـن طريـق القيـاس أو مـن خلال حقائـق موضوعيـة أخـرى توضـح األثـر اإليجابـي لـلإجراء .ألغـراض التقييـم الذاتـي ،إن مجرد
التأكيـد علـى نجـاح مبـادرات معينـة ال يعـد كافيًا.
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إرشادات تسجيل النتائج للتقييم الذاتي
يصف هذا القسـم األسـاس المنطقي لنظام تسـجيل نتائج التقييم الذاتي ويشـرح كيفية القيام بذلك ،إما باسـتخدام
جدول بيانات إكسـل أو باسـتخدام آلة حاسبة يدوية.
تتكـون المجـاالت السـبعة للتميـز القضائـي مـن  84بيـان موزعيـن علـى عـدة معاييـر 77 ،منهـا «بيانًـا عاماً» و« 7بيانـات
الفعالية» .ينطوي اإلصدار الثالث من اإلطار على طريقة حسـاب مبسـطة ،كما أنها تجمع بين االسـتبيان وقائمة التحقق
الوارديـن فـي اإلصـدار الثانـي لتصبـح قائمـة تحقـق واحـدة شـاملة واحـدة .للقيام بذلك ،تهـدف قائمة التحقـق في اإلصدار
الثالـث إلـى قيـاس فعاليـة إجـراءات المحكمـة مـن خلال دفع المجيبين على تقديـم أجوبتهم على «بيـان الفعالية» الوارد
فـي نهايـة كل مجـال مـن مجاالت التميـز القضائي.

قيم البيانات
بالنسـبة إلـى «البيانـات العامـة» ،يجـب منـح درجـة بيـن « »0و « »5لـكل بيـان؛ تجـدون أدنـاه المبـادئ التوجيهيـة لتسـجيل
نتائـج «البيانـات العامـة»:

الجدول  1إرشادات تسجيل النتائج (بيانات عامة)
ال أعرف

(انظر الشرح في القسم التالي).

0

ال يوجد

ال يوجد نهج وال تطبيق على اإلطالق.

0

تجاوبي

يوجـد نهـج ولكنـه قائـم علـى ردود األفعـال مـع عـدم وجـود أو كفايـة األدلـة التـي تشـير
إلـى التنفيـذ.

1

محدد

تـم تحديـد توجـه لنهـج مخطـط قائـم علـى الوقايـة .وهناك أدلـة على تطبيـق النهج في
بعـض المجاالت

2

مدمج

يوجـد نهـج فعـال وسـليم مـع وجـود دليـل علـى أنشـطة وقائيـة .يتماشـى النهـج مـع
االحتياجـات التنظيميـة األساسـية وهنـاك دليـل علـى التنفيـذ فـي بعـض المجـاالت
الرئيسـية.

3

منقح

ومحـدد بدقـة مـع وجـود دليـل يشـير إلـى التنقيـح مـن خلال التعليـم
هنـاك نهـج مجـرب
ّ
والتحسـين ،وهـو مندمـج بشـكل جيـد مع االحتياجـات التنظيمية .هنـاك دليل ملموس
علـى التنفيـذ فـي جميـع المجاالت الرئيسـية.

4

مبتكر

نهـج مبتكـر واضـح المعالـم بشـكل اسـتثنائي ،وهـو مدمـج تماماً مـع االحتياجـات
التنظيميـة .هنـاك دليـل ملمـوس علـى التنفيذ والتطبيق العملي المتسـق على جميع
المسـتويات وعبـر كافـة المجـاالت داخـل وخـارج المحكمـة.
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بالنسـبة إلـى «بيانـات الفعاليـة»ُ ،يطلـب مـن المجيبيـن تقييم مدى جودة أداء المحكمة فـي كل مجال من مجاالت التميز
القضائـي السـبعة .وحيـث أن كل بيـان يقيـس فعاليـة أحـد مجـاالت التميـز القضائي بالكامل ،فإن نظام تسـجيل النتائج
يمنـح كل بيـان مـن هـذه البيانـات ضعـف القيمـة المعطـاة «للبيـان العـام» .ووفقً ـا لذلـك ،يجـب منـح درجة بيـن « »0و «»10
(بمضاعفـات  )2لـكل بيـان .نبيـن فيمـا يلي اإلرشـادات الخاصة بتسـجيل النقاط «لبيانـات الفعالية».

الجدول  2إرشادات تسجيل النتائج (بيانات الفعالية)
ال أعرف

(انظر الشرح في القسم التالي).

0

ال يوجد

ال توجد نتائج وال توجهات للتحسن؛ ولم يتم تحقيق أي هدف.

0

محدودة

نتائـج ضعيفـة ،وهنـاك بعـض توجهـات للتحسـن فـي بعـض المؤشـرات؛ مـع نشـر نتائـج
المبـادرات علـى نطـاق ضيـق.

2

مقبولة

يقتـرب األداء مـن المؤشـرات المعياريـة ( )benchmarksلبعـض المجـاالت ،وهنـاك بعـض
التوجهـات للتحسـن ،مـع نشـر نتائـج بعـض المؤشـرات الرئيسـية.

4

جيدة

مسـتويات أداء جيـدة (متوسـطة أو أفضـل) بالمقارنـة مـع المؤشـرات المعياريـة؛ وهنـاك
بعـض التوجهـات للتحسـن فـي معظـم المؤشـرات الرئيسـية؛ ويتـم اإلبلاغ عـن نتائـج
معظـم المؤشـرات الرئيسـية.

6

جيدة جدًا

مسـتويات أداء جيـدة جـدًا بالمقارنـة مـع المؤشـرات المعياريـة لمعظـم المؤشـرات
الرئيسـية؛ مـع اسـتمرار التوجـه للتحسـين فـي معظـم المجـاالت؛ ويتـم اإلبلاغ عـن نتائـج
جميـع المؤشـرات الرئيسـية.

8

ممتازة

مسـتويات أداء ممتـازة بالمقارنـة مـع المؤشـرات المعياريـة لجميـع المؤشـرات الرئيسـية؛
وهنـاك توجهـات فريـدة للتحسـين فـي كافـة المجـاالت ،ويتـم اإلبلاغ عـن نتائـج جميـع
المؤشـرات.

10

إجابة «ال أعرف»
باإلضافـة إلـى خيـارات أجوبـة التقييـم السـتة ،توفـر قائمـة التحقـق فـي اإلصـدار الثالـث خيـار اإلجابـة السـابعة «ال أعـرف»،
لـكل مـن «البيانـات العامـة» و «بيانـات الفعاليـة» .تـم توفيـر هـذا الخيـار لمعالجـة المواقـف التـي ال يـدرك فيهـا المجيـب
ببسـاطة مـا إذا كانـت المحكمـة قـد عالجـت المسـألة المطروحـة فـي بيـان المعيـار أم ال .فـي مثـل هـذه الحـاالت ،لـم تكـن
الخيـارات السـتة المتاحـة فـي اإلصداريـن األول والثانـي مـن اإلطـار توفـر انعكاساً دقيقًا لنقـص المعرفة لديهـم ،وربما لجأ
المجيبـون إلـى التخميـن أو تقديـم إجابـة صفريـة ،ممـا قـد يـؤدي إلـى نتيجة غير دقيقة فـي نهاية تمريـن التقييم الذاتي.
وفقً ـا لذلـك ،عندمـا ال يعـرف المجيبـون اإلجابـة علـى بيـان معيـار معيـن فـي قائمـة التحقـق (علـى سـبيل المثـال ،عندمـا
يتعلـق األمـر بمجـال خـارج نطـاق عملهـم) ،يجـب عليهم اختيار إجابة «ال أعرف» .سـيضمن ذلـك أن النتائج التي تم جمعها
تعكـس بدقـة إجـراءات وجهـود المحكمـة فـي رحلتهـا نحـو التميز.
ألغـراض إحصـاء النتائـج المسـجلة ،إن القيمـة المخصصـة لخيـار «ال أعـرف» تبلـغ « ،»0وهـي نفس قيمة إجابـة «ال يوجد» .وإذا
تخطـى أحـد المجيبيـن الـرد علـى سـؤال مـا (علـى سـبيل المثـال ،لـم يقـدم إجابـة) ،فيجـب معاملتـه علـى أنـه جـواب «ال
أعـرف» وإعطـاء قيمـة «.»0
يتعين على المحاكم فرز أجوبة «ال أعرف» عن أجوبة «ال يوجد» ،فاألسباب الكامنة وراء اختيار المجيب إلجابة «ال يوجد»
تختلف عن إجابة «ال أعرف» وتشير إلى اختالف في المشاكل التي يتعين على المحكمة معالجتها .على سبيل المثال،
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إذا كانت هناك نسبة عالية من أجوبة «ال أعرف» بين مجموعة معينة من موظفي المحكمة ،فقد يشير ذلك إلى ضرورة
تحسين اإلبالغ عن سياسة محكمة معينة لتلك المجموعة .وبدالً من ذلك ،قد تعكس هذه النتيجة أن هناك ميزة ما
في بعض نظم المحاكم ينفصل فيها الدور اإلداري عن الدور القضائي .من ناحية أخرى ،إن وجود نسبة عالية من أجوبة
«ال يوجد» قد يشير إلى أن اإلجراءات التي اعتمدتها المحكمة في مجال معين غير كافية.

تنفيذ إطار تسجيل النتائج
يتضمـن اإلصـدار الثالـث جـدول بيانـات إكسـل « »Excel spreadsheetلمسـاعدة المحاكـم فـي جمـع اإلجابـات المقدمـة
علـى بيانـات قائمـة التحقـق وحسـاب الدرجـات المتحصلـة لـكل مجـال مـن مجـاالت التميز القضائـي السـبعة ،باإلضافة إلى
الدرجـات اإلجماليـة.
السـتخدام جـدول البيانـات ،يتـم ادخـال القيـم المقابلـة لـكل إجابـة يقدمهـا المجيبـون ردًا علـى بيانـات قائمـة التحقـق
للتقييـم الذاتـي داخـل ورقـة عمـل « »worksheetبعنـوان «نمـوذج قيـد البيانـات» .تسـمح ورقـة العمل هـذه بإدخال أجوبة
مـا يصـل إلـى  100مشـارك .وعنـد االنتهـاء مـن ذلـك ،سـيعمل جـدول البيانـات علـى جمـع اإلجابـات تلقائياً وإجـراء ما يلزم
ً
قابلا للطباعـة ضمـن ورقـة العمـل بعنـوان «تقريـر».
مـن حسـابات ،لينتـج فـي النهايـة تقريـرًا
يوضح الجزء المتبقي من هذا القسم كيفية عمل جدول بيانات االكسل وكيفية نسخ الحسابات باليد ،إذا لزم األمر.
عـادة ،يقـدم المجيبـون أجوبتهـم علـى اسـتبيان التقييـم الذاتـي بشـكل مسـتقل ،للحصـول علـى النتيجـة اإلجماليـة
للمحكمـة ،يجـب كخطـوة أولـى الحصـول علـى متوسـط تقييـم كل بيـان عبـر كافـة اإلجابـات المقدمـة .وللقيـام بذلـك،
يتعيـن عليـك تخصيـص قيمـة إلجابـات كل مسـتجيب وفقاً لــلقيم الموضحة فـي الجدول أ (البيانـات العامة) والجدول ب
(بيانـات الفعاليـة) .إذا تجـاوز المجيـب سـؤال مـا (أي لـم يقـدم إجابـة) ،يجـب التعامـل معـه علـى أنـه إجابـة «ال أعـرف».
مالحظـة :إذا كنـت تسـتخدم ورقـة  ،Excelعليـك إدخـال « »99بـدالً مـن « »0في نموذج قيد البيانـات إلجابات «ال أعرف» ،على
الرغـم مـن أن البرنامـج األساسـي يقـدر هـذه الـردود على أنها « »0في حسـاب نتيجة المحكمة.
ويتـم بعـد ذلـك جمـع القيـم المخصصـة لكافة المجيبين لكل بيان ،وتقسـيم المجموع على العـدد اإلجمالي للمجيبين.
مـع العلـم أن المجيبيـن الذيـن أجابـوا بــ «ال أعـرف» (وأولئك الذين لم يجيبوا على السـؤال ،وعلـى هذا النحو ،يتم التعامل
معهـم كمـا لـو كانـت إجابتهم «ال أعرف») يجب تضمينهـم في عدد المجيبين.

الجدول ب

الجدول أ
استخدم الجدول لإلجابة على كل البيانات فيما عدا
 ،12-6 ،10-5 ،16-4 ،13-3 ،14-2 ،10-1و9-7
الجواب نصًا

استخدم الجدول لإلجابة على البيانات
 ،12-6 ،10-5 ،16-4 ،13-3 ،14-2 ،10-1و9-7

القيمة

القيمة

الجواب نصًا

0
( 99في االكسل)

ال أعرف

0
( 99في االكسل)

ال أعرف

ال يوجد

0

ال يوجد

0

تجاوبي

1

محدودة

2

محدد

2

مقبولة

4

مدمج

3

جيدة

6

منقح

4

جيد جدًا

8

مبتكر

5

ممتازة
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أمـا الخطـوة الثانيـة فهـي جمـع المتوسـطات الحسـابية التـي تـم الحصـول فـي الخطـوة  1للبيانـات الـواردة فـي كل مـن
المجـاالت السـبعة للوصـول إلـى النقـاط الخاصـة بـكل مجـال.
والخطـوة الثالثـة هـي تقسـيم النقـاط التـي حصلـت عليهـا المحاكـم لـكل مجـال علـى الحـد األقصـى لعـدد النقـاط
المرتبطـة بـكل مجـال ،لنصـل إلـى النتيجـة بالنسـبة المئويـة لـكل مجـال (.)%100 - %0
يوضح الجدول أدناه الحد األقصى من النقاط المتاحة لكل مجال.

الفئات

الحد األقصى إلجمالي النقاط

1

قيادة المحكمة

55

2

إدارة المحكمة االستراتيجية

75

3

القوى العاملة في المحكمة

70

4

البنية التحتية للمحكمة واإلجراءات والعمليات

85

5

إشراك متعاملي المحكمة

55

6

خدمات محكمة ميسورة التكلفة وسهل الوصول إليها

65

7

تعزيز ثقة الجمهور

50

بعد ذلك ،خذ متوسط النسب المئوية لكل مجال عن طريق جمع النسب ثم تقسيمها على .7
أخيـ ًرا ،خـذ المتوسـط واضربـه بــ ( 10إذا حسـبت متوسـط النسـب المئويـة كأعـداد صحيحـة) أو بــ ( 1000إذا حسـبت
متوسـط النسـب المئويـة ككسـور عشـرية) وذلـك لحسـاب النتيجـة اإلجماليـة النهائيـة ،والتـي تكـون مـن أصـل 1000
نقطـة.
يرجى الرجوع إلى ورقة عمل تسجيل النتائج في الملحق «د» للحصول على إرشادات إضافية.
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جدول النطاقات
تقـدم النتيجـة اإلجماليـة مؤشـرا عامـا علـى أداء المحكمـة ،والتـي يمكـن مقارنتهـا بــجدول النطاقـات الـذي يوفـر مؤشـرًا
معيارياً يمكـن للمحاكـم االسـتناد إليـه لقيـاس أدائهـا.

الجدول  3جدول النطاقات
النطاق

النتيجة

الوصف

1

199 – 0

وضعـت المحكمـة عـدة منهجيـات ،ولكنهـا قائمـة علـى ردود األفعـال وليسـت منهجيـة
أو منظمـة أو أنهـا لـم تنفـذ.

2

399 - 200

3

599 - 400

4

799 - 600

5

1000 - 800

تـم تقييـم الفعاليـة علـى أنهـا ضعيفـة .هنـاك توجهـات محـدودة نحـو التحسـين فـي
عدد قليل من المؤشـرات ،أو أن اإلبالغ عن نتائج معظم المؤشـرات /المبادرات الرئيسـية
محدود.
حـددت المحكمـة توجهاً للمنهجيـات المخطـط لهـا ،والتـي يتـم تنفيذهـا فـي مجـاالت
قليلـة.
حسـب التقييـم ،يقتـرب األداء مـن المؤشـرات المعياريـة فـي بعـض المؤشـرات ،وهنـاك
بعـض التوجهـات للتحسـن ،مـع نشـر نتائـج بعـض المؤشـرات الرئيسـية.
توجـد منهجيـات فعالـة وسـليمة فـي المحكمـة مـع وجـود دليـل علـى نـوع مـن أنـواع
االبتـكار .وتتماشـى هـذه المنهجيـات مـع االحتياجـات التنظيميـة األساسـية وهنـاك دليل
علـى التنفيـذ فـي بعـض المجـاالت الرئيسـية.
مسـتويات األداء جيـدة (متوسـطة أو أفضـل) بالمقارنـة مـع المؤشـرات المعياريـة فـي
معظـم المؤشـرات؛ ولوحظـت بعـض التوجهـات للتحسـن فـي معظـم المؤشـرات
الرئيسـية؛ ويتـم اإلبلاغ عـن نتائـج معظـم المجـاالت الرئيسـية.
ومحـددة بدقـة ،مـع وجـود دليـل يشـير إلـى التنقيـح مـن خلال
توجـد منهجيـات مثبتـة
ّ
التعليـم واالبتـكار والتحسـين .وهـذه المنهجيـات متكاملـة ومندمجـة بشـكل جيـد مـع
االحتياجـات التنظيميـة.
هنـاك دليـل ملمـوس علـى التنفيـذ فـي جميـع المجـاالت الرئيسـية .ومسـتويات األداء
جيـدة جـدًا بالمقارنـة مـع المؤشـرات المعيارية لمعظم المؤشـرات الرئيسـية؛ مع اسـتمرار
التوجه للتحسـين في معظم المجاالت؛ ويتم اإلبالغ عن نتائج جميع المجاالت الرئيسـية.
لـدى المحكمـة منهجيـات مبتكـرة واضحـة المعالم بشـكل اسـتثنائي ،وتخضـع للتنقيح
المسـتمر ،وهـي متكاملـة تمامًا مـع االحتياجـات التنظيمية.
هنـاك دليـل ملمـوس علـى التنفيذ والتطبيق العملي المتسـق على جميع المسـتويات
وعبـر كافـة المجـاالت؛ ومسـتويات األداء ممتـازة بالمقارنـة مـع المؤشـرات المعياريـة لكافـة
المؤشـرات الرئيسـية؛ وهنـاك توجهـات فريـدة للتحسـين فـي معظـم المجـاالت ،ويتـم
اإلبلاغ عـن نتائـج جميـع المجـاالت.
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تحليل وتحديد مواطن الضعف التي تحتاج للتحسين
بعـد اسـتكمال قائمـة التحقـق للتقييـم الذاتـي ،سـتكون المحكمـة قد حددت المجـاالت التي تحتاج للتحسـين .قد تختار
بعـض المحاكـم تركيـز جهودهـا التحسـينية علـى مجـاالت منفصلـة بينمـا يمكـن أن تشـرع محاكم أخرى بإجـراء مراجعة
وإصلاح شـامل للمحكمـة .فـي كلتـا الحالتيـن ،نوصـي بشـدة علـى ترتيـب فرص تحسـين المحكمة حسـب األولوية،
إذ مـن شـأن ذلـك أن يتيـح التركيـز ،أثنـاء عمليـة اإلصالح ،علـى معاييـر أداء محددة خلال فترة من الزمـن .تعاني
كافـة المحاكـم مـن محدوديـة المـوارد ،وقـد يـؤدي تنفيـذ عـدد كبيـر مـن مبـادرات اإلصلاح إلـى تأخيـر وتعطيـل التطويـر
الفعـال والتشـاور والتنفيذ.
ومـن الضـروري لقيـادة المحكمـة أثنـاء عملية التخطيط للتحسـين أن تمنـح أعضاء السـلطة القضائية وموظفي
المحاكم وشـركاء المحكمة المهنيين فرصة واسـعة للتشـاور والمشـاركة.

ﻧﺼﻴﺤـﺔ ﻋﻤﻠـﻴــﺔ :ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻳﻤﻜــﻦ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛــﻢ اﻟﺘﻔﻜﻴــﺮ ﻓــﻲ ﺗﻨﻈﻴــﻢ ﺟﻠﺴــﺎت ﻧﻘــﺎش ﺻﻐﻴــﺮة ﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴــﺰ ﺑﻌــﺪ ﺟﺪوﻟــﺔ ﻧﺘﺎﺋــﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ
اﻟﺬاﺗــﻲ .وﻳﻤﻜــﻦ ﻟــﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﺗﺮﻛﻴــﺰ أن ﺗﻀــﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘﻀــﺎة وﻣﻮﻇﻔــﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤــﺔ ،ﻟﺘﻜــﻮن
ﻣﻬﻤﺘﻬــﻢ ﺗﺤﻠﻴــﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋــﺞ ﻣﻌــ وﺗﺤﺪﻳــﺪ ﻣﺠــﺎﻻت اﻟﺘﺤﺴــﻴﻦ .وﻛﻨﻘﻄــﺔ ﺑﺪاﻳــﺔ ،ﻳﻤﻜﻨﻬــﻢ اﻟﻨﻈــﺮ ﻓــﻲ ﺑﻴﺎﻧــﺎت
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن أداؤﻫﺎ أﻗﻞ ﻧﺴﺒﻴ ،وﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎب ذﻟﻚ.
ﻳﺠــﺐ أن ﺗﻨﻈــﺮ اﻟﻤﺤﺎﻛــﻢ ﻟﺘﻌــﺮف ﻣــﺎ إذا ﻛﺎن ﺳــﺒﺐ ذﻟــﻚ ﻳﺮﺟــﻊ ﻟﻌــﺪم ﻋــﺪم وﺟــﻮد ﻣﻤﺎرﺳــﺎت ﻣﻌﻴﻨــﺔ ،أو ﻋــﺪم
وﺟــﻮد وﻋــﻲ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺳــﺎت اﻟﻤﻮﺟــﻮدة ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ .وﻳﻨﺒﻐــﻲ أﻳﻀــﺎ ﺗﻘﺪﻳــﻢ اﻻﻗﺘﺮاﺣــﺎت ﺣــﻮل ﻛﻴﻔﻴــﺔ
ُﺠﻤــﻊ اªﺟﺎﺑــﺎت اﻟــﻮاردة ﻣــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴــﺰ
ﻣﻌﺎﻟﺠــﺔ اﻟﻤﺸــﻜﻼت وﻛﻴﻔﻴــﺔ إﺟــﺮاء اﻟﺘﺤﺴــﻴﻨﺎت .وﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ،ﺗ ّ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ·ﻏﺮاض وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ )اﻧﻈﺮ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ أدﻧﺎه(.

خطة التحسين
بعـد االنتهـاء مـن عمليـة التقييـم والتحليـل ،سـتتحدد مجموعـة مـن المشـاكل التـي يتعيـن علـى المحكمـة معالجتها.
وقـد تكـون هنـاك عـدة أفـكار قـد ظهـرت أثنـاء المناقشـات الجاريـة حـول تقييـم جوانـب معينـة إلجـراءات وعمليـات
المحكمـة .وهكـذا ،تتمثـل الخطـوة التاليـة بوضـع اسـتجابات محـددة لتلـك المجـاالت التـي تتطلـب االهتمـام .وخلال
مرحلـة «التخطيـط للتحسـين» ،ينبغـي للمحكمـة أن تركـز علـى التعـاون والتشـاور عبـر المحكمـة ،وكذلـك مـع الشـركاء
الخارجييـن أو أصحـاب المصلحـة المعنييـن ،عنـد الضـرورة .ويمكـن تنفيـذ ذلـك مـن خلال جلسـات النقـاش الصغيـرة
لمجموعـات التركيـز ،كمـا هـو موضـح أعلاه.
تتمثـل نتائـج هـذه المرحلـة فـي وضع خطة تحسـين تهـدف لتوجيه أنشـطة ومشـاريع المحكمة «التحسـينية».
يمكـن للمحاكـم النظـر فـي وضـع خطـة عمـل متعـددة السـنوات لإلجـراءات المقترحـة ،ليتـم تنفيذهـا علـى مراحـل على
مـدى فتـرة زمنيـة أطـول .ويجـب أن تحـدد الخطـة مجـال التميـز القضائـي ذو الصلـة؛ وطبيعـة اإلجـراء الواجـب اتخـاذه،
والنتيجـة الناجحـة المرجـو تحقيقهـا؛ والخطـوات الالزمة لتحقيق اإلجراء والنتيجة؛ ومن سيشـارك ومن سـيكون مسـؤوالً
عـن ضمـان القيـام بذلـك؛ ومـا هـو اإلطـار الزمنـي لـكل إجـراء؛ وأخيـرًا تحديـد مـا هـو مقيـاس النجـاح.
مـن شـأن خطـة التحسـين أن توجـه األنشـطة الهادفـة لتحسـين أداء المحكمـة ،ويجـب بـذل كل جهـد ممكـن لضمـان أن
اإلجراءات المقترحة ستسـاعد في جعل المحكمة أكثر اسـتجابة وابتكارًا وذات مركز اسـتراتيجي أكبر وتقدم معلومات
أكثر.
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عند وضع خطة التحسين ،قد يكون من المفيد طرح األسئلة التالية:
هـل تمتلـك المحكمـة رؤية أو رسـالة واضحـة تعبر عن القيم واألغراض األساسـية للمحكمـة؟ إذا لم يكن
األمـر كذلـك ،فهـذه هـي نقطـة البدايـة المناسـبة ألن تنفيـذ اإلطـار يعتمـد علـى امتلاك المحكمـة لتلـك القيـم
المفصليـة.
ما هي أوجه القصور في إدارة المحكمة وعملياتها وخدماتها ،ولماذا تحتاج إلى التحسين؟
مـا هـي المسـائل التـي يمكـن ويجـب معالجتها بسـرعة وعلـى المـدى القصير؟ ومـا هـي المسـائل التي
تتطلـب التخطيـط علـى المـدى المتوسـط أو الطويـل؟
ما هي التغييرات التي تخطط المحكمة إلحداثها في السياسات أو اإلجراءات أو الممارسات؟
مـا هـي الجهـات األكثـر أهميـة فـي تقديـم الدعـم والتعـاون إلحـداث هـذه التغييـرات المحتملـة (علـى
سـبيل المثـال ،المحامـون ،وكالء النيابـة ،أم الهيئـات الحكوميـة األخـرى)؟
مـا هـي المـوارد الالزمـة إلنجـاح تلـك التغييـرات (علـى سـبيل المثـال ،توفيـر التمويـل لتعييـن المزيـد مـن
األفـراد أو جلـب معـدات إضافيـة؛ أم تعـاون المحاميـن الذيـن يمارسـون عملهـم فـي المحكمـة؛ أم التعـاون مـع
القضـاة اآلخريـن فـي المحكمـة؛ أم التواصـل الفعـال مـع المكونـات األخـرى للنظـام القضائـي)؟ كيـف سـتحصل
المحكمـة علـى تلـك المـوارد؟ ومـا هـي مصـادر الدعـم التـي يمكـن أن تعتمـد عليهـا المحكمـة؟
مـا هـي المعوقـات أو العقبـات التي يمكن أن تواجههـا الخطة؟ كيف يمكـن التغلب على هـذه المعوقات
أو العقبـات؟
ما هو الجدول الزمني لتطبيق هذه التغييرات؟
سـتقيم المحكمـة مدى نجاح التغييرات؟ وما هي المعلومات التـي تحتاجها المحكمة لهذا التقييم؟
كيـف
ّ
من سـيجمع المعلومات وكيف سـيتم تحليلها؟ هل سـتكون هناك حاجة لالسـتعانة بخبير استشـاري خارجي
مـن أجـل تطويـر أدوات القيـاس وتحليل النتائج؟
تمتلـك المحكمـة عـادة عـدة أدوات لتحسـين أدائهـا؛ وتتضمـن هـذه األدوات سياسـاتها وإجراءاتهـا التـي غالباً مـا تعيـق
اسـتكمال القضايـا بشـكل فعـال وناجـز .باإلضافـة إلـى ذلـك ،يمكـن مراجعـة وتعديـل الطريقـة التـي يتـم بهـا تخصيـص
المـوارد ،وجدولـة القضايـا وتوظيـف الوقـت القضائـي لتحسـين األداء.
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المراجعة والتنقيح
يعـد اإلطـار عمليـة قائمـة علـى التحسـين المسـتمر ،وتقتضـي الرحلـة نحـو التميـز لحظـات توقـف منتظمـة مـن جانـب
المحكمـة لتقييـم مـدى التقـدم الـذي تـم إحـرازه .وغالباً مـا يشـار إلـى إدارة الجـودة باسـم «التحسـين المسـتمر» وهـذا
مـا يعكـس الطبيعـة الدوريـة للعمليـة .وبشـكل عـام ،بعـد سـنتين تقريباً مـن إجـراء التقييـم الذاتـي وإعـداد خطـة
التحسـين ،مـن المفيـد للمحكمـة أن تعمـل علـى تقييـم تقدمهـا؛ وينطـوي هـذا األمـر علـى إجـراء تقييـم ذاتـي جديـد
واتبـاع نفـس العمليـة علـى النحـو المبيـن أعلاه .وتتخـذ المحاكـم عموماً إجـراءات بعضهـا ال تـزال جاريـة وبعضهـا تـم
االنتهـاء منهـا .قـد يكـون مـن األسـهل علـى المحكمـة تحديـث خطتهـا التحسـينية مـع مالحظـة التقـدم المحـرز ووضـع
إجـراءات وأهـداف جديـدة بـدالً مـن وضـع خطـة جديـدة بالكامـل.
لـكل محكمـة مسـارها الخـاص نحـو التميـز القضائـي .ويتسـم اإلطـار بالمرونـة ،حيـث يسـمح لـكل محكمـة بتحديـد
أولوياتهـا الخاصـة وبالتالـي تحديـد مسـارها لتحسـين أدائهـا .وبالنسـبة لمعظـم المحاكـم ،تعتبـر البدايـة بمثابـة الجـزء
األكثـر تحدياً فـي الرحلـة نحـو التميـز القضائـي ،ألنهـا تقتضـي مراجعـة أداء المحكمـة مـن منظـور جديـد وتبنـي ثقافـة
جديـدة لالبتـكار والمشـاركة والمسـاءلة.
وفـي أكثـر األحيـان ،يكـون التحـدي األولـي الذي تواجهه المحكمـة التعامل مع القضايا المتراكمـة والتأخيرات ،ولكن غالبًا
مـا ُيعتبـر الحـل الوحيـد لمعالجـة المشـكلة هـو توفيـر مـوارد إضافيـة .ولكـن اإلطـار يوفـر منهجيـة تمكـن المحكمـة
مـن تطويـر ثقافـة جديـدة قائمـة علـى تنبنـي االبتـكار والتعـاون والقيـاس بهـدف التعامـل مـع هذه المشـاكل
مـن منظـور مختلـف تمامـا .وينبغـي أن تعكـس خطـة التحسـين بوضـوح قيـام المحكمـة باعتمـاد نهـج جديـد لحـل
المشـاكل وتحسـين أدائهـا.
تواجـه كافـة المحاكـم تقريباً نفـس أنـواع المشـاكل المتعلقـة بمحدوديـة المـوارد وأعبـاء العمـل المتزايـدة علـى القضـاة
والموظفيـن الذيـن يعملـون بجهـد اسـتثنائي وال يـرون أي حـل لمشـكلتهم إال بتوفيـر المزيـد مـن المـوارد .فال يمتلكون
الوقـت الكافـي للتخطيـط أو المراجعـة أو للتفكيـر فـي مقاربـات جديـدة للقواعـد واإلجـراءات .يتطلـب هـذا اإلطـار مـن
المحاكـم كسـر حلقـة «االنشـغال» الدائـم هـذه واسـتبدالها بنهـج أكثـر مراعـاة ،لتبسـيط اإلجـراءات واالسـتغناء عـن
الممارسـات غيـر الفعالـة وإشـراك الموظفيـن ومسـتخدمي المحاكـم فـي تطويـر طـرق مبتكـرة مـع اسـتخدام المـوارد
المحـدودة بكفـاءة أكبـر .ويضمـن اسـتمرار عمليـة المراجعـة والتنقيـح لنهـج المحكمـة تحقيـق تقدماً ثابتاً نحـو
التميـز القضائي.
ويجب لعملية المراجعة أن تدعم وتشـجع االبتكار حيث يسـمح ذلك باعتماد واختبار ممارسـات جديدة ،والتي إذا أثبتت
نجاحهـا يمكـن تطبيقهـا فـي جميـع أنحـاء المحكمـة .ويتمثـل أحـد العوامـل الرئيسـية لضمـان التحسـين المسـتمر فـي
اعتمـاد ممارسـة سـليمة لقيـاس وتحليـل المشـكلة واألهـم مـن ذلـك قيـاس وتحليـل تأثيـر اإلجـراءات المتخـذة لمعالجـة
هذه المشـكلة.
وغالباً مـا تتعـرض المحاكـم لضغـوط خارجيـة للتخلـص ممـا يعتبـر قضايـا متراكمـة أو متأخـرة بشـكل غيـر مقبـول .إن
تبني العميلة الواردة في اإلطار يزود المحكمة باسـتجابة اسـتباقية أكثر منهجية ويسـمح للمحكمة بتصميم وتطوير
أجنـدة اإلصلاح الخاصـة بهـا .ويعـد قيـاس أداء كل مـن المحكمـة والتقـدم المحـرز فـي اسـتراتيجياتها وجـدول أعمـال
اإلصلاح أمـرًا حيوياً ليـس فقـط لتحسـين أداء المحكمـة بـل أيضـا للوصـول إلى مسـتوى عال مـن ثقة المجتمـع واحترامه.
وعنـد تحديـد مـا هـي الجوانـب اللازم تغييرهـا ،يتعيـن على المحكمـة أن تأخذ بعيـن االعتبار المراجع والمصـادر المتوفرة
على الموقع اإللكتروني للكونسـورتيوم وعلى المواقع اإللكترونية الخاصة بالمنظمات التي شـاركت في تطوير اإلطار.
يجـب أال تتـردد المحكمـة ،عنـد تحديـد مشـكلة مـا أو مجال للتحسـين ،في االطالع أوالً على المنهجيـات أو المبادرات التي
اسـتحدثتها المحاكـم األخـرى لمعالجـة مشـكلة أو مجـال مماثـل للتحسـين .مـن شـأن هـذا أن يو ّفـر المـوارد والوقـت مـن
خلال تقديـم بعـض األفـكار حـول مـا قـد يجـدي أو ال يجـدي نفعاً .وفـي النهايـة يعـود القـرار للمحكمـة نفسـها لتحـدد مـا
الـذي ترغـب فـي تحقيقـه وكيـف سـتقيس النجـاح المحرز.
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رابعـًا :مجاالت /معايير التميز القضائي
المجال  :1قيادة المحكمـة
قيادة المحكمـة
1

حددت القيادة العليا في المحكمة الرؤية والرسالة والقيم األساسية لمحاكمنا

2

تعمل القيادة العليا في المحكمة على نشر الرؤية والرسالة والقيم األساسية لجميع الموظفين
وأصحاب المصلحة

3

تعمـل القيـادة العليـا فـي المحكمـة علـى توصيـل المعلومـات الهامـة إلـى قضاتنـا وموظفـي المحاكـم
فـي الوقـت المناسـب

4

تبرز القيادة العليا في المحكمة قيم المحاكم األساسية

5

تعمـل القيـادة العليـا فـي المحكمـة علـى توجيـه أداء المحكمـة وإشـراك الموظفيـن وأصحـاب المصلحـة
الرئيسـيين فـي العمليـة

6

تعمل القيادة العليا في المحكمة على إعداد قادة المحاكم المستقبليين وتطور مهاراتهم القيادية

ثقافة المحكمـة
7

لقد طورنا ثقافة قضائية تتفق مع قيم محاكمنا

8

يلتزم قضاتنا وموظفو المحاكم بمدونة قواعد السلوك وأخالقيات المهنة المعمول بها

الحوكمـة
9

وضعت القيادة العليا في المحكمة نظام حوكمة يضمن المساءلة والشفافية في إدارة المحاكم

الفعاليـة
بناء على اإلجراءات التي تم تبنيها:
ً
10

أ) قادة محاكمنا فعالون في قيادة محاكمنا.
ب) تم دمج قيم وثقافة محاكمنا بشكل جيد في أنظمتنا وعملياتنا.
ج) لدينا نظام حوكمة سليم وشفاف.

مالحظات تفسيرية
من السؤال  1إلى السؤال 7
تعتبـر القيـادة عنصـرًا حاسـمًا لنجـاح المحكمـة ،فالقيـادة هـي التـي تحـدد الرؤيـة والرسـالة وقيـم المحكمـة ،التـي
تعتبـر مكونـات هامـة لتوجيـه المحكمـة ورسـم مسـارها .إن تحديـد الرؤيـة والرسـالة والقيـم يعـد خطـوة أولـى
مهمـة ،أمـا الخطـوة التاليـة فـي التركيـز علـى التواصـل وإبـراز هـذه القيـم باسـتمرار بطريقـة متسـقة .كمـا تعتبـر
هـذه القيـم بمثابـة األسـاس الـذي تنطلـق منـه القـرارات التـي يتـم اتخاذها .ومن خلال هذه العمليـة إلظهار ودمج
القيـم فـي أنظمـة وإجـراءات المحكمـة ،تشـكل القيـم المنصـة التـي تنطلـق منهـا المحكمـة لرسـم ثقافتهـا.
السؤال 8
تحـدد مدونـة األخلاق ومدونـة قواعـد السـلوك معاييـر السـلوك األخالقـي لـكل مـن القضـاة وموظفـي المحكمـة.
فتشـير مدونـة األخلاق إلـى المبـادئ العامـة التـي تحكـم عمليـة صنـع القـرار ،فـي حيـن أن مدونـة قواعـد السـلوك
تطبـق مدونـة األخلاق التـي تحكـم اإلجـراءات .وتعمـل مدونـة األخلاق ومدونـة قواعـد السـلوك على تزويـد القضاة
وموظفـي المحاكـم بالتوجيـه واليقيـن حـول مـا يعتبـر الئقاً ،وتؤسـس إطـارًا لتنظيـم السـلوك .يتعيـن علـى
المحكمـة أيضـا التأكـد مـن نشـر مدونـة األخلاق ومدونـة قواعـد السـلوك داخـل المحكمـة.
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العودة إلى جدول المحتويـات

المجال  :2إدارة المحكمة االستراتيجية
إعداد وتطبيق االستراتيجيات والسياسات
1

رسم وتطبيق استراتيجيات قصيرة وطويلة المدى تتماشى مع رؤيتنا ،ورسالتنا ،وقيمنا األساسية

2

تطوير وتنفيذ السياسات القضائية والعدلية لدعم استراتيجياتنا قصيرة وطويلة المدى

3

إشراك القضاة وموظفي المحاكم في إعداد وتطبيق استراتيجيات وسياسات المحكمة

4

نشر السياسات ذات الصلة ورصد االمتثال

5

لدينا خطة إلدارة المخاطر ويتم إبالغها ألصحاب المصلحة المعنيين

6

لدينا عملية للمراجعة والمراقبة المنتظمة الستراتيجياتنا وسياساتنا

7

تخصيص الموارد (البشرية والمالية) بكفاءة وفعالية لتطبيق االستراتيجيات والسياسات

وضع مؤشرات األداء وقياس األداء
8

وضـع أطـر زمنيـة ومعاييـر لتقديـم الخدمـة فيمـا يتعلـق بـإدارة الدعـوى ،بهـدف تلبيـة وتجـاوز توقعـات
متعاملـي المحكمـة

9

قياس أداءنا بانتظام استنادًا إلى هذه األطر الزمنية ومعايير تقديم الخدمة

10

استخدام بيانات قياس األداء لتحسين إجراءاتنا وعملياتنا

11

نشـر تقاريـر األداء حسـب األطـر الزمنيـة ومعاييـر تقديـم الخدمـة وغيرهـا مـن المؤشـرات المعياريـة
()benchmarks

إدارة المعرفة وتحليلها
12

جمع وإدارة المعلومات الضرورية التخاذ قرارات عادلة وتقديمها للقضاة لدينا

13

اسـتخدام هـذه البيانـات فـي مراجعـة عمليـات المحكمـة وتحديـد شـرائح المتعامليـن لتقديـم خدمـات
أفضـل.

الفعاليـة
بناء على اإلجراءات التي تم تبنيها:
ً
14

22

طورة بشكل جيد.
أ) تعتبر استراتيجيات وسياسات المحاكم لدينا مخططة ُ
وم َّ
ب) يتم تطبيق استراتيجيات وسياسات المحكمة بشكل جيد.
ج) مقاييس أدائنا تتماشى بشكل إيجابي مع األهداف.
د) إدارة المعلومات المتعلقة بالمحكمة وتحليلها بشكل جيد لدفع عجلة التحسين.
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العودة إلى جدول المحتويـات

مالحظات تفسيرية
من السؤال  1إلى السؤال 7
نبيـن فيمـا يلـي بعـض اإلرشـادات حـول المصطلحـات المسـتخدمة فـي بيانـات المعاييـر الـواردة فـي المجـال - 2
إدارة المحكمـة االسـتراتيجية.
-

الفـرق بيـن االسـتراتيجيات والسياسـات :االسـتراتيجيات هـي مجـاالت تركيـز تعتبرهـا المحكمـة مهمـة
وضروريـة لتتمكـن المحكمـة مـن تحقيـق أهدافهـا المقـررة فـي رؤيتهـا ورسـالتها؛ أمـا السياسـات فهـي
األسـاس الـذي يتـم االسـتناد إليـه فـي اتخـاذ القـرارات التشـغيلية ،وبالتالي دعـم تنفيذ االسـتراتيجيات .يجب
أن تتماشـى السياسـات مـع رؤيـة المحكمـة ورسـالتها وقيمهـا.

-

المـدى القصيـر مقابـل المـدى الطويـل :يختلـف اإلطـار الزمنـي لالسـتراتيجيات قصيـرة المدى وطويلـة المدى
مـن محكمـة إلـى أخـرى ،حيـث أن كل محكمـة لديهـا سـياق تشـغيل مختلـف .ولكـن الفكـرة هـي أن تقـوم
المحاكـم بفحـص مشـاكلها مـن منظـور المسـتقبل القريـب ،وكذلـك التطلـع إلـى األمـام والتخطيـط علـى
أفـق زمنـي أطـول .إذ أن التخطيـط االستشـرافي ّ
يمكـن المحكمـة مـن التوقـع واالسـتعداد للتغييـر.

يجب أن تتكامل الخطط االسـتراتيجية مع الجهود المبذولة لوصع خطط العمل؛ إذ تحدد خطط العمل األهداف
المنشـودة علـى المـدى القصيـر والمخرجـات والمشـاريع والعمليـات .يتـم تنفيـذ هـذا الجانـب مـن تخطيـط العمل
علـى إطـار زمنـي أقصـر (علـى سـبيل المثـال مـن عـام إلـى عاميـن) .ويجـب أن يتكامـل تخطيـط العمـل مـع عمليـة
تخطيـط الميزانيـة ،بالقـدر الـذي يسـمح بـه الهيـكل التنظيمـي للمحكمـة .وكجـزء مـن عمليـة التخطيـط ،تحتـاج
المحاكـم ألن تأخـذ فـي الحسـبان تخصيـص المـوارد .إن اإلشـارة إلـى مصطلـح «المـوارد» في السـؤال  7تتضمن ك ً
ال
مـن القـوى العاملـة والمـوارد المالية.
يجـب تخصيـص المـوارد بكفـاءة وفعاليـة لضمـان وجـود المـال اللازم لتنفيـذ أعمـال /أنشـطة المحكمـة ذات
األولويـة .باإلضافـة إلـى ذلـك ،يجـب أن تـدار األموال وفقًا للمعايير المحاسـبية والمالية المقبولة عمومًا لدى الجهات
الحكوميـة.
ً
مثلا عندمـا تواجـه المحكمـة تحديـات جديـدة أو
يمكـن أيضاً ممارسـة التخطيـط االسـتراتيجي فـي مواقـف أخـرى،
تتولـى صالحيـات أوسـع ،أو عنـد حـدوث تغييـر فـي البيئـة التشـغيلية ،أو عنـد اسـتحداث فريـق أو وحـدة جديـدة.
تسـمح خطـة إدارة المخاطـر (السـؤال  )5للمحاكـم بالنظـر فـي أسـباب التعطيـل المحتملـة واالسـتعداد لهـا.
ويمكن إلدارة المخاطر أن تغطي مجموعة واسـعة من المخاطر ،بما في ذلك مخاطر السياسـات واالسـتراتيجيات
والمخاطـر الماليـة والتشـغيلية ،وتلـك المرتبطـة بالتكنولوجيـا والسـمعة المؤسسـية.

من السؤال  8إلى السؤال 11
ّ
تمكـن المحاكـم مـن تحديـد مـدى تقدمهـا نحـو
تلعـب مقاييـس األداء دوًا مهماً فـي الخطـة االسـتراتيجية ،إذ
األهـداف التـي تـم وضعهـا والتركيـز بشـكل صحيـح علـى المشـاكل المحـددة .وقـد يكـون هنـاك العديـد مـن
المقاييـس لـكل هـدف ،لبيـان كيفيـة تحقيـق الهـدف .قـد تجـد المحاكـم أنـه مـن المفيـد الرجـوع إلى مصـادر أخرى
مثـل المقاييـس العالميـة ألداء المحكمـة (اإلصـدار الثانـي.)2018 ،
وفقاً لتجـارب بعـض المحاكـم ،تـم إشـراك القضـاة ومديـري المحاكـم فـي تطويـر اسـتراتيجيات وسياسـات
المحكمـة .هنـاك ميـزة إيجابيـة لهـذه الممارسـة ،فالقضـاة ومديـري المحاكـم لديهـم خبـرة متخصصة فـي مجاالت
عملهـم ،مثـل إجـراءات وعمليـات المحكمـة ،ومـن شـأن هـذا أن يسـاعد فـي رسـم اسـتراتيجيات وسياسـات أكثـر
قـوة .باإلضافـة إلـى ذلـك ،قـد يـؤدي هـذا إلـى دعـم أكبـر مـن القضـاة ومديـري المحاكـم أثنـاء تنفيذ االسـتراتيجيات
والسياسـات .ومـن خلال هـذه العمليـة ،سـيصبح القضـاة ومـدراء المحاكـم أكثـر درايـة بمسـائل اإلدارة والتنظيم،
مثـل المـوارد البشـرية والتمويـل.
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العودة إلى جدول المحتويـات

المجال  :3القوى العاملة في المحكمة
إدارة القوى العاملة
1

نديـر عـبء العمـل الملقـى علـى قضاتنـا وموظفـي المحاكـم ،لضمـان تسـيير القضايا في الوقـت المحدد
وعلـى مسـتوى عالي

2

نتوقع وندير متطلباتنا من القوى العاملة لتلبية أعباء العمل المتوقعة

تدريب وتطوير القوى العاملة
3

نحـدد االحتياجـات التدريبيـة للقضـاة وموظفـي المحاكـم ،ونوفـر البرامـج التدريبيـة التـي تلبـي تلـك
االحتياجـات

4

لدينا برنامج للتطوير المهني المستمر للقضاة وموظفي المحاكم لدينا

5

يتعلم القضاة وموظفو المحاكم من بعضهم البعض ويتواصلون مع بعض

إشراك ورفاهية القوى العاملة
6

نطور بيئة عمل مواتية تعزز صحة ورفاهية القضاة وموظفي المحاكم

7

نحصل بانتظام على ردود األفعال واآلراء من القضاة وموظفي المحاكم

8

تشجع محاكمنا القضاة وموظفي المحاكم على المساهمة في المجتمع

إشراك ورفاهية القوى العاملة
9

لدينا نظام (أنظمة) إلدارة األداء بهدف تشجيع القضاة وموظفي المحاكم على أداء عملهم بجودة عالية

10

نعتمد نظامًا شفافًا وقائمًا على الجدارة لتقدير جهود القضاة وموظفي المحاكم

11

نعتمد نظامًا شفافًا وقائمًا على الجدارة لتعيين وترقية القضاة وموظفي المحاكم

12

نعتمد إجراءات عادلة لفصل وتأديب القضاة وموظفي المحاكم

الفعاليـة
بناء على اإلجراءات التي تم تبنيها:
ً

13

24

أ) ندير عبء العمل بفعالية ونحن مستعدون بشكل جيد لتحمل عبء العمل المتوقع.
ب)	إن القضـاة وموظفـي المحاكـم راضـون عـن فـرص التدريـب المتاحـة لهـم ،ويتعلمـون بشـكل
اسـتباقي مـن بعضهـم البعـض.
ج) االلتزام من جانب القضاة وموظفي المحاكم وتحقيق الرضا الوظيفي.
د) إن القضاة وموظفي المحاكم راضون عن نظام إدارة األداء المعمول به في المحكمة.
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العودة إلى جدول المحتويـات

مالحظات تفسيرية
تتميـز مسـائل القـوى العاملـة فـي المحكمـة بعـدة أوجـه ،وتوضـح المالحظـات المبينـة أدنـاه بعـض المفاهيـم الحديثـة
التـي تـم إدخالهـا كجـزء مـن التطـورات األخيـرة فـي ممارسـات المـوارد البشـرية ،مـن بيـن أمـور أخـرى.

من السؤال  1إلى السؤال 2
تتبـع المحاكـم المتميـزة نظـام محـدد لتوزيـع وإدارة قضايـا المحكمـة .وهنـاك عـدة عوامـل يمكـن أن تؤخـذ فـي
االعتبـار ،أثنـاء التخطيـط لمتطلبـات القـوى العاملـة ،أهمهـا :أعبـاء القضايـا المتوقعـة ومتوسـط الوقـت اللازم
للفصـل فـي كل قضيـة .تسـمح هـذه المعلومـات للمحاكـم بوضـع الخطـط الالزمـة حـول العـدد المطلـوب مـن
القضـاة وموظفـي المحكمـة لتلبيـة أعبـاء العمـل المتوقعـة .كمـا أن التخطيـط والتنبؤ باحتياجات القـوى العاملة
يسـمح للمحاكـم باالسـتجابة للمسـائل اإلضافيـة التـي قـد تنظـر فيهـا المحاكـم.
من السؤال  3إلى السؤال 5
تعتـرف العديـد مـن المحاكـم بأهميـة تدريـب وتطويـر القضـاة وموظفـي المحاكـم ،ولذلـك تسـتثمر فـي برامـج
التدريـب والتطويـر المهنـي المسـتمر .وكجزء من التطويـر المهني للقضاة وموظفي المحاكم ،يمكن للمحاكم
تقديـم التوجيـه واإلرشـاد بشـأن احتياجـات التدريـب والخيـارات المهنيـة المتاحـة للقضـاة وموظفـي المحكمـة .وال
شـك أن خيـارات التدريـب تختلـف مـن محكمـة إلـى أخـرى .فـي بعـض البلـدان ،قـد تكـون هنـاك كليـات تدريـب
بنـاء علـى الموضوعـات الحاليـة والمحـاور الناشـئة .وقد تنظـر المحاكم
قضائيـة تقـوم بتطويـر المناهـج الدراسـية
ً
أيضاً فـي إجـراء تدريـب داخلـي ،كنـوع مـن أنـواع تقاسـم المعرفـة بيـن القضـاة وموظفـي المحكمـة .أمـا المحاكـم
التـي تتطلـع إلـى تطويـر القـدرات فـي اسـتخدام التكنولوجيـا قـد تقـدم برامج تدريبيـة على التقنيـات ذات الصلة
أيضـا الملحـق أ بشـأن التوصيـات المتعلقـة باسـتخدام
بالمحاكـم وغيرهـا مـن أمـور التدريـب ذات الصلـة (انظـر ً
التكنولوجيـا).
وعلـى وجـه التحديـد فـي سـياق هيئـات التحكيـم الملحقـة بالمحاكـم ( ،)court-annexed tribunalsمـن المهـم
أن تشـمل برامـج التدريـب هـذه تدريـب أعضـاء هيئـات التحكيـم علـى المفاهيـم القانونيـة األساسـية مثـل قواعـد
العدالـة الطبيعيـة .فعندمـا يكـون أعضـاء هيئـات التحكيـم غيـر مدربيـن قانونياً ،مـن شـأن هـذا أن يعـزز توفيـر
جلسـة اسـتماع عادلـة لألطـراف.

من السؤال  6إلى السؤال 8
إلـى جانـب التدريـب والتطويـر ،يلعـب إشـراك القـوى العاملـة وضمـان رفاهيتهـا دورًا مهماً أيضًا .ومـن بين جوانب
المشـاركة الفعالـة :ضمـان وجـود قنـوات اتصـال مفتوحـة للقضـاة وموظفـي المحاكـم ،تمكنهـم مـن تقديـم
اآلراء حـول أي مسـائل تشـكل مصـدر قلـق لهـم ،مثـل عـبء العمـل ،والتطويـر المهنـي ،وتقييـم األداء .يمكـن
القيـام بذلـك مـن خلال وسـائل مختلفـة مثـل الدراسـات االسـتقصائية وجلسـات النقـاش .والهـدف مـن ذلـك هـو
توفيـر بيئـة عمـل تعـزز الرفـاه البدنـي والعقلـي والعاطفـي للقضـاة وموظفـي المحاكم .كما ينبغي تشـجيعهم
وتحفيزهـم علـى التطـور واإلسـهام فـي رؤيـة ورسـالة المحكمـة.
وهنـاك محاكـم قـد تشـجع قضاتهـا وموظفيهـا أيضاً علـى المسـاهمة فـي المجتمـع ،كجـزء مـن منهجيـة أوسـع
إلشـراك القـوى العاملـة فـي المحكمـة .علـى سـبيل المثـال ،قـد تسـمح المحاكـم بتفريـغ بعـض الوقـت للقضـاة
وموظفـي المحاكـم للتطـوع فـي المنظمـات المجتمعيـة أو المؤسسـات غيـر الربحيـة.
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المجال  :4البنية التحتية للمحكمة واإلجراءات والعمليات
قاعات المحاكم
1

لدينا عدد كافي من قاعات المحكمة التي تسمح بتسيير القضايا في الوقت الالزم

2

تتميز قاعات المحاكم لدينا ببيئة موثوقة ووقائية تسمح بعقد إجراءات المحكمة بشكل مالئم

سجالت المحكمة
3

إن سـجالت المحكمـة وملفـات الدعـاوى (سـواء كانـت ورقيـة أو إلكترونيـة) كاملـة ودقيقـة ويمكـن
اسـترجاعها بسـهولة

4

لدينـا تدابيـر ألمـان وسلامة البيانـات تهـدف لضمـان حمايـة سـجالت المحكمـة وملفـات الدعـاوى (سـواء
كانـت ورقيـة أو إلكترونيـة) بشـكل صحيـح

5

أسباب اتخاذنا للقرارات واضحة

إجراءات وعمليات المحكمة
6

إدارة الدعـوى وفقاً للمؤشـرات المعياريـة لضمـان تسـيير القضايـا فـي الوقـت اللازم ووفـق معاييـر عاليـة
المسـتوى

7

نراجع بانتظام عملياتنا وإجراءاتنا (بما في ذلك دور القضاة وموظفي المحكمة) للتأكد من كفاءتهم

8

نقـدم خدمـات الحلـول البديلـة لفـض النزاعـات للسـماح لمسـتخدمي المحاكـم بحـل النزاعـات ودياً
وبأسـعار معقولـة

9

نستكشـف اسـتخدام المنهجيـات العالجيـة أو القائمـة علـى حـل المشـكالت (العدالـة التصالحيـة) فـي
الحـاالت المناسـبة

االبتكار
10

تتماشى عملية االبتكار في المحكمة مع رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا األساسية

11

لدينا سياسة ابتكار وإجراءات قائمة لتوليد األفكار المبتكرة وجمعها وفحصها

12

نقوم بتقييم وتحسين عملية االبتكار في المحكمة بشكل منتظم

13

نشرك القضاة وموظفي المحاكم وندربهم ونقدر جهودهم االبتكارية التي تخدم المحاكم

14

نرصد أداء المحاكم األخرى لتحديد التحسينات والمبادرات المناسبة لمحكمتنا

15

نتبادل المعرفة وأفضل الممارسات مع المحاكم األخرى لتعزيز التعلم واالبتكار

الفعاليـة
بناء على اإلجراءات التي تم تبنيها:
ً
16

26

رض.
أ) يتم الفصل في قضايا محكمتنا في غضون إطار زمني ُم ٍ
ب) هناك درجة عالية من التيقن بشأن مواعيد المحاكمة.
ج) نعمل بنشاط على تنفيذ الحلول المبتكرة التي تسهم في تحسين البنية التحتية
لمحكمتنا وإجراءاتها وعملياتها.
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مالحظات تفسيرية
ينطـوي المجـال الرابـع علـى ثالثـة أقسـام فرعيـة( :أ) البنيـة التحتيـة الماديـة للمحاكـم وسـجالت المحكمـة( ،ب) إجـراءات
وعمليـات المحكمـة ،و(ج) سياسـة االبتـكار فـي المحكمـة التـي تؤكـد علـى الحاجـة إلـى التحسـين المسـتمر لممارسـات
المحاكـم الحاليـة ،والتـي تدعـم القسـمين الفرعييـن األول والثانـي.

من السؤال  1إلى السؤال 2
في هذا اإلطار ،يتم اسـتخدام مصطلح «قاعات المحاكم» على نطاق واسـع ليشـمل المحاكم االبتدائية والدوائر
وأي مـكان تـم تخصيصـه لعقـد إجـراءات المحكمة.
باإلضافـة إلـى وجـود عـدد كافـي مـن قاعـات المحكمة لضمان جدولة القضايا في الوقت المناسـب ،يجب أن يشـعر
مسـتخدمو المحكمـة أيضاً باالطمئنـان فـي البيئـة التـي تتـم فيهـا إجـراءات المحكمـة .تشـمل بعـض االعتبـارات
توفيـر أنظمـة أمـن وفحـص أمنـي عنـد دخـول قاعـة المحكمة.

من السؤال  3إلى السؤال 4
يجـب االحتفـاظ بسـجالت المحكمـة فـي مـكان آمـن .وحيـث أن المزيـد مـن المحاكـم تتجـه نحـو القيـد واألرشـفة
اإللكترونيـة ،فسـتكون سـجالت المحكمـة وملفـات الدعـاوى علـى شـكل ملفـات ورقيـة وإلكترونيـة .ينبغـي
للمحاكـم النظـر فـي االحتياطـات الالزمـة لضمـان سلامة ملفـات الدعـاوى سـواء كانـت ورقيـة أو إلكترونيـة .علـى
سـبيل المثـال ،فيمـا يتعلـق بالسـجالت اإللكترونيـة ،قـد يشـمل ذلك سياسـة بشـأن أمـن تكنولوجيـا المعلومات،
مثـل حقـوق وصـول المسـتخدم وسـجل المراجعـة والتعقـب.
من السؤال  6إلى السؤال 7
ُيقصـد بتسـيير القضيـة حركـة الدعـوى عبـر نظـام المحكمـة ،مـن وقـت قيدهـا فـي المحكمـة أول مـرة ،لحيـن
الفصـل فيهـا بشـكل نهائـي ،بمـا فـي ذلـك أي اسـتئناف ناشـئ عنهـا؛ حيـث أن قـرارات المحكمـة يجـب أن تخضـع
آلليـة اسـتئناف عادلـة وفعالـة .إن ضمـان الحـق فـي االسـتئناف العـادل والفعـال مهـم جدًا خاصة في سـياق هيئات
التحكيـم الملحقـة بالمحاكـم ،وعلـى هـذا النحـو ،قـد ال يكـون هـذا الحـق مسـألة طبيعيـة ،خالفاً للمحاكـم العاديـة.
باإلضافـة إلـى ذلـك ،يجـب أن يكـون لـدى المحكمـة إجـراءات تكفـل تعزيـز اليقيـن فـي صنـع القـرار ،ال سـيما عندمـا
تتألـف هيئـات الصلـح الملحقـة بالمحكمـة أعضاء غير مدربين من الناحية القانونية .وقد يشـمل هذا وجود نظام
يضمـن اطلاع أعضـاء هيئـات الصلـح علـى السـوابق القضائيـة الملزمـة الصـادرة مـن المحاكـم العليـا ،وإشـعارهم
بآخـر القـرارات الصـادرة عـن الهيئـات القضائيـة.

السؤال 8
كجـزء مـن إدارة الدعـوى ،قـد تنظـر المحاكـم أيضاً فـي الحلـول البديلـة لفـض النزاعـات الملحقـة بالمحكمـة .فآليـة
( )ADRتسـمح لألطـراف بالعمـل سـوية مـن أجـل الوصـول إلـى حـل ودي ،وتجنـب اللجـوء إلى التقاضـي .إذا كان من
الممكـن حـل المشـكلة مـن خلال  ،ADRسيسـتفيد األطـراف مـن توفيـر الوقـت وتجنـب تكبـد تكاليـف إضافيـة
للتقاضـي .ومـن شـأن هـذا أن ّ
يمكـن المحاكـم من توفير أسـاليب ميسـورة التكلفة وسـهل الوصـول إليها لفض
النزاعـات .فـي بعـض المحاكـم ،تـم إدخـال التكنولوجيـا لمسـاعدة المحاكـم مـن خلال توفيـر منصـة عبـر اإلنترنـت
تسـاعد األطـراف علـى حـل النزاعـات فيمـا بينهـم أو بمشـاركة وسـيط  /موفـق.
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السؤال 9
فـي بعـض الحـاالت ،قـد تنظـر المحاكـم فـي اسـتخدام النهـج العالجـي أو نهـج حـل المشـكالت ،والـذي يسـعى
إلـى معالجـة المشـاكل الكامنـة بـدالً مـن التركيـز علـى المشـكلة القانونيـة فقـط .تـم اسـتخدام منهجيـات حـل
المشـاكل فـي المحاكـم المتخصصـة لحـل المشـكالت ،مثـل محاكم المخـدرات ومحاكم العنـف المنزلي ومحاكم
الصحـة العقليـة فـي الواليـات المتحـدة وأسـتراليا ودول أخـرى .وتشـمل منهجيـة حـل المشـكالت بعـض المزايـا
مثـل :التركيـز علـى مجموعـات مسـتهدفة معينـة ،واسـتخدام العلاج أو الخدمـات االجتماعيـة .فـي منهجيـة حـل
المشـكالت ،تعمـل وكاالت متعـددة مـع المحاكـم بهـدف معالجة و  /أو اإلشـراف علـى الجاني  /الخصم .وقد يكون
هنـاك أيضـا إشـراف قضائـي علـى الجانـي /الخصم ،الذي يعـود إلى المحكمة لمراجعة وضعه بشـكل منتظم من
قبـل القاضـي وتتبـع تقدمـه.
مـا تـزال العدالـة العالجيـة (التصالحيـة) مجـال دراسـة تركـز علـى تأثيـر القانـون على الرفـاه العاطفي والنفسـي .إن
منهجيـة الفقـه العالجـي تنظـر فـي السـبل التـي تعـزز رفاهيـة المتقاضيـن مـن خلال تحسـين العدالـة اإلجرائيـة
لتجربـة المحكمـة ،مثـل تسـهيل الوصـول إلـى العلاج والخدمـات عنـد االقتضـاء.

من السؤال  10إلى السؤال 13
إن االبتـكار ّ
يمكـن المحكمـة مـن تحسـين عملياتهـا الحاليـة بمـا يعـود بالنفـع علـى مسـتخدمي المحكمـة .وحيـث
أن االبتـكار قـد يحـدث فـي مجموعـة واسـعة مـن المجـاالت ،يجـب توجيـه عمليـة االبتـكار بمـا يتماشـى مـع رؤيـة
المحكمـة ورسـالتها وقيمهـا األساسـية ،بحيـث تكـون األفـكار المبتكـرة مركـزة لتحقيـق أهـداف المحكمـة .يمكـن
للمحاكـم دعـم االبتـكار وتسـهيله مـن خلال توفيـر إجـراءات تشـجع القضـاة وموظفـي المحاكـم وتسـمح لهـم
باقتـراح تحسـينات علـى عمليـات المحكمـة .يمكـن توفيـر التدريـب المناسـب لتزويـد القـوى العاملة فـي المحكمة
بالمهـارات الالزمـة لالبتـكار ،وتشـجيع عقليـة وثقافـة االبتكار .ويمكـن أن تعمل التكنولوجيا أيضًا كأداة لتسـهيل
االبتـكار ،مثـل كيفيـة االسـتفادة مـن التكنولوجيـا لتحسـين العمليـات الحاليـة .يمكـن للمحاكـم أن تنظـر فـي
عـدة طـرق عنـد اسـتحداث تقنيـات جديـدة ،مثـل تنفيـذ الحلـول التقنية بشـكل تجريبـي على نطاق ضيـق واتباع
أسـاليب رشـيقة (انظـر أيضاً الملحـق «أ» للحصـول علـى توصيـات بشـأن اسـتخدام التكنولوجيـا).
السؤال 14
إن مواكبـة المبـادرات التـي تضطلـع بهـا المحاكـم األخـرى تعـزز ثقافـة التعلـم المتبـادل .يمكـن القيـام بذلـك مـن
خلال المشـاركة النشـطة فـي النـدوات والمؤتمـرات الدوليـة ،التـي تزيـد مـن شـبكات االتصـال لتبـادل المعرفـة
وفهـم كيفيـة تحسـين المحاكـم.
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المجال  :5إشراك متعاملي المحكمة
آراء  /مالحظات متعاملي المحكمة
1

نحصل بانتظام على آراء الجمهور لفهم التركيبة السكانية لمتعاملي المحكمة ومتطلباتهم

2

نستخدم آراء الجمهور بانتظام لقياس رضا جميع مستخدمي المحكمة

3

نسـتخدم بانتظـام التعليقـات التـي يتـم جمعهـا لتحديـد مجـاالت التحسـين ولترقيـة خدماتنـا لجميـع
مسـتخدمي المحكمـة

4

نحصـل علـى تعليقـات متعاملـي المحكمـة حـول مـا إذا كانـوا يفهمـون برامـج وخدمـات المحاكـم التـي
جربوهـا

التواصل مع متعاملي المحكمة
5

ننشر تقارير علنية عن التغييرات التي ننفذها ردًا على نتائج االستطالعات

6

ننشر المعلومات عن إجراءات المحكمة ورسومها ،باإلضافة إلى تفاصيل خدماتنا

7

نعمـل بانتظـام علـى إشـراك مسـتخدمي المحاكـم والجمهـور ،كمـا يشـارك القضـاة وموظفـو المحاكـم
بنشـاط فـي عمليـة المشـاركة

8

نستمع إلى مستخدمي المحكمة ونعاملهم باحترام

9

نضمن معاملة جميع مستخدمي المحكمة على قدم المساواة

الفعاليـة
بناء على اإلجراءات التي تم تبنيها:
ً
10

أ) ارتفاع مستوى رضا مستخدمي المحاكم بشأن إقامة العدل في المحكمة.
ب) ارتفاع مستوى رضا مستخدمي المحاكم بشأن خدمات المحكمة.
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مالحظات تفسيرية
من السؤال  1إلى السؤال 7
إن إشراك مستخدمي المحكمة ُيعد أداة مهمة لزيادة ثقة الجمهور في المحاكم ،وهناك عدة أساليب إلشراكهم
مثل االتصال من جانب واحد أو من الجانبين أو االتصال بين عدة جوانب.
فـي طـرق التواصـل مـن جانـب واحـد ،يتـم التركيـز فـي االتصـال على جانـب واحد مقابـل الجانب اآلخر .على سـبيل
المثـال ،تسـتخدم االسـتطالعات عـاد ًة أسـئلة موحـدة السـتنباط المعلومـات مـن الجمهـور ،وبالتالـي تمكيـن
المحكمـة مـن فهـم وجهـات نظرهـم بشـكل أفضـل .أمـا الـدور المفتوحـة والمحادثـات اإلعالميـة العامـة فيتـم
التركيـز فـي التواصـل مـن جانـب المحاكـم إلـى الجمهـور ،حيـث يقـدم ممثلـو المحكمـة المعلومـات إلـى الجمهور،
ويجيبـون علـى أي أسـئلة قـد يطرحهـا الجمهـور.
مـن ناحيـة أخـرى ،تشـتمل اسـتراتيجيات التواصـل بيـن الجانبيـن أو بيـن عـدة جوانـب وجـود ممثليـن ألكثـر مـن
مجموعـة بهـدف التواصـل بطريقـة األخـذ والـرد علـى المعلومـات التـي يشـاركها ممثلـو المجموعـة (المجموعـات)
األخـرى .ومـن األمثلـة علـى ذلـك :المناقشـات التداوليـة التـي تضـم مختلـف المعنييـن ،أو اللجـان االستشـارية
للمواطنيـن ،أو المناقشـات عبـر وسـائل التواصـل االجتماعـي  ...إلـخ.
قـد تنظـر المحاكـم أيضاً فـي فهـم احتياجـات مسـتخدمي المحاكـم عنـد اتخـاذ قـرار باسـتخدام التكنولوجيـا
وأثنـاء مرحلـة التطويـر مـن أجـل تجميـع اآلراء قبـل تطبيـق النظـام .وبعـد ذلك ،قـد تحصل المحاكـم على وجهات
نظـر المسـتخدمين بشـأن الحلـول التكنولوجيـة التـي تـم اسـتحداثها( .انظـر أيضاً الملحـق «أ» للحصـول علـى
توصيـات بشـأن اسـتخدام التكنولوجيـا).

من السؤال  8إلى السؤال 9
وبالمثـل ،فـإن المعاملـة العادلـة بيـن مسـتخدمي المحاكـم ضروريـة أيضاً فـي الحفـاظ علـى ثقـة الجمهـور فـي
المحاكـم .وكانـت الكليـة القضائيـة في المملكة المتحدة قد أصدرت «دليل القضاة للمعاملة المتسـاوية» (فبراير
 ،2018تم تعديله في مارس  )2019بهدف جعل مستخدمي المحكمة «مدركين لمثولهم أمام محكمة عادلة».
ويشـرح الدليـل أن «معاملـة النـاس بإنصـاف تتطلـب وعياً وفهماً لظروفهـم المختلفـة ،بحيـث يمكـن تأسـيس
اتصـال فعـال ،ومـن ثـم يمكـن اتخـاذ الخطـوات الالزمـة ،عنـد االقتضـاء ،لتصحيـح أي عـدم مسـاواة ناشـئة بسـبب
االختلاف أو الحرمـان» .فـي سـياق السـؤال  ،9يشـمل مصطلـح «جميـع مسـتخدمي المحكمـة» المجموعـات المشـار
إليهـا فـي المجـال  - 6السـؤال  7والسـؤال  9والسـؤال .10
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العودة إلى جدول المحتويـات

المجال  :6خدمات عدلية معقولة التكاليف وسهل الوصول إليها
خدمات عدلية معقولة التكاليف
1

نعمـل بانتظـام علـى مراجعـة سياسـات المحاكم بشـأن الرسـوم لضمـان تقديم خدمات عدلية ميسـورة
التكلفة

2

نعمل مع أصحاب المصلحة لتقديم خدمات عدلية ميسورة التكلفة

3

نقوم بتبسيط العمليات لتقليل التكاليف التي يتحملها المتقاضون

4

لدينا سياسة واضحة بشأن فرض الرسوم

إمكانية الوصول
5

من السهل على مستخدمي المحكمة العثور على قاعة المحكمة ذات الصلة والوصول إليها

6

ساعات العمل لدينا تتيح لمتعاملي المحكمة تنفيذ أعمالهم

7

ندعم مستخدمي المحكمة ذوي اإلعاقة ونوفر لهم إمكانية الوصول إلى المحكمة
وإلى الخدمات العدلية

8

موقعنا سهل التصفح ويحتوي على معلومات ذات صلة ومفيدة للمستخدمين

9

نقدم المعلومات لمساعدة المتقاضين الذين يمثلون أنفسهم

10

تتوفر خدمات الترجمة اللغوية لمستخدمي المحكمة الذين يحتاجون لها

11

نستفيد من التكنولوجيا لجعل إجراءات المحكمة أكثر كفاءة ولتسهيل الوصول
إلى خدمات المحكمة

الفعاليـة
بناء على اإلجراءات التي تم تبنيها:
ً
12

أ) تعتبر التكلفة التي يتحملها المتقاضي تكاليف معقولة.
ب) هناك مستوى عالي من الوصول إلى العدالة.
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العودة إلى جدول المحتويـات

مالحظات تفسيرية
من السؤال  1إلى السؤال 4
من المهم أن تكون رسوم المحكمة في متناول كل من يحتاج للجوء إلى اإلنصاف القانوني أمام المحاكم ،لمنع
تثبيط مستخدمي المحكمة عن رفع قضاياهم.
السؤال 5
كمـا هـو مذكـور فـي المجـال  ،4يتـم اسـتخدام مصطلـح «قاعـات المحاكـم» علـى نطـاق واسـع ليشـمل المحاكـم
االبتدائيـة والدوائـر وأي مـكان تـم تخصيصـه لعقـد إجـراءات المحكمـة.
من السؤال  7إلى السؤال 10
يجـب تقديـم المعلومـات بطريقـة يسـهل فهمهـا واسـتيعابها مـن قبـل كافة مجموعـات مسـتخدمي المحاكم.
فـي هـذا الصـدد ،يجـب مراعـاة مسـتخدمي المحاكـم من ذوي اإلعاقة (سـواء كانت جسـدية أو عقلية أو غير ذلك)،
ومسـتخدمي المحاكـم غيـر الممثليـن قانوناً ،ومسـتخدمي المحاكـم الذيـن ال يمكنهـم فهـم لغـة تعليمـات
المحكمـة .علـى وجـه التحديـد ،فيمـا يتعلـق بالخصوم غير الممثلين قانونًا ،تشـمل األمثلة علـى المعلومات التي
يمكـن أن تسـاعد هـذه المجموعـة :كتيبـات إرشـادية ونشـرات عـن إجـراءات وعمليـات المحكمـة ،وأدلـة االسـتعانة
بالشـهود ،ونمـاذج أوراق المحكمـة المبسـطة ،ومـا إلـى ذلـك .يمكـن للمحاكـم أيضاً أن تنظـر فـي إنشـاء مراكـز
خدمـة ذاتيـة فـي المحكمـة بحيـث توفـر تسـهيالت مكتبيـة مـع الوصـول إلـى المعلومـات القانونيـة لمسـاعدة
مسـتخدمي المحكمـة بشـكل أكبـر.
السؤال 11
حيـث أن اسـتخدام التكنولوجيـا آخـذ باالزديـاد فـي عمليـات المحاكـم وفـي تقديـم الخدمـات العدليـة بسـهولة
أكبـر ،يجـب علـى المحاكـم أيضاً مراعـاة احتياجات مسـتخدمي المحكمـة الذين قد يجدون صعوبة في االسـتفادة
مـن التكنولوجيـا .وهـذا يشـمل مسـتخدمي المحكمـة الذيـن ال يمكنهـم الوصـول إلـى األدوات الرقميـة أو غيـر
أيضـا الملحـق «أ» للحصـول علـى توصيـات بشـأن اسـتخدام التكنولوجيـا).
القادريـن علـى اسـتخدامها( .انظـر ً
السؤال ( 12ب)
ال يوجـد تعريـف واحـد واضـح ومتفـق عليـه لمصطلـح الوصـول إلـى العدالـة .وفقاً لمركـز أبحـاث الحريـات
المدنيـة فـي ألبرتـا ،يشـير هـذا المصطلـح «إلـى معانـي مختلفـة باختلاف النـاس؛ ولكـن حسـب أضيـق
معانيـه ،هـو القـدرة الرسـمية علـى المثـول أمـام المحكمـة فقـط .وبشـكل عـام ،ينطـوي هـذا المعنـي علـى
السـياق االجتماعـي األوسـع لنظـام المحاكـم ،والعوائـق التـي يفرضهـا النظـام علـى مختلـف أعضـاء المجتمـع»
(انظـر  .)www.aclrc.com/what-is-access-to-justiceألغـراض البيـان الـوارد فـي هـذا المعيار ،يمكن االسـتعانة
بالتقرير رقم  72بشأن التحقيق في ترتيبات الوصول إلى العدالة ( ،)2014كانبيرا  -الصادر عن اللجنة األسترالية
لتحسـين اإلنتاجيـة كمرجـع مفيـد لتعريـف هـذا المصطلـح ،والـذي يبيـن أن «تعزيـز الوصـول إلـى العدالـة» يعنـي
«تسـهيل األمـر علـى الناس لحـل نزاعاتهم».
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العودة إلى جدول المحتويـات

المجال  :7تعزيز ثقة الجمهور
المساءلة والشفافية
1

أحكامنا متاحة للجمهور

2

نسمح لوسائل اإلعالم بالوصول إلى إجراءات المحكمة واعداد تقارير عنها

3

االستجابة لطلبات مستخدمي المحكمة بشأن تزويدهم بالمعلومات في الوقت المناسب

4

لدينا سياسة تحدد خطوات عملية تقديم الشكاوى وكيفية التعامل معها

5

نعد تقارير بشأن الشكاوى الواردة وكيف تم حلها

6

نقدم بيانات سليمة حول الرسوم والغرامات المحصلة

7

يتم تدقيق حساباتنا  /نفقاتنا بشكل مستقل سنويًا
يتضمن تقريرنا السنوي المنشور ما يلي:

8

أ) بيانات األداء.
ب) تفاصيل الغرض والدور واإلجراءات.
ج) معلومات عن المبادرات العدلية األخيرة.

الفعاليـة
بناء على اإلجراءات التي تم تبنيها:
ً
9

أ) نعمل على حل الشكاوى الواردة بطريقة عادلة من الناحية اإلجرائية وفي الوقت المناسب.
عال من ثقة الجمهور في إقامة العدل واالنصاف في محاكمنا.
ب) وجود مستوى ٍ
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العودة إلى جدول المحتويـات

مالحظات تفسيرية
من السؤال  1إلى السؤال 8
من المهم أن تكون المحاكم مسؤولة أمام األشخاص الذين تخدمهم  -فهذا يضمن شفافية إجراءات المحكمة
وفعالية إقامة العدل .يمكن تحقيق ذلك عند تمكين الجمهور من الوصول إلى إجراءات المحكمة ونتائجها (س
 1إلى س  ،)3وعند التعامل مع الشكاوى الواردة من الجمهور في الوقت المناسب وبطريقة إجرائية عادلة (س 4
إلى س  ،)5وعند الجمهور على العمليات اإلدارية للمحكمة (س  6إلى س .)8
علـى الرغـم مـن شـفافية المعلومـات ،يجـب علـى المحاكـم ضمـان وجـود سياسـات مناسـبة لحوكمـة التعامـل مع
أيضـا الملحـق «أ» للحصـول علـى توصيـات بشـأن اسـتخدام التكنولوجيـا).
بيانـات مسـتخدمي المحكمـة( .انظـر ً

السؤال 3
من المرجح لهيئات التحكيم الملحقة بالمحاكم أن تعالج االستفسـارات المتكررة من المتقاضين الذين يمثلون
شـخصيًا ،إمـا ألن اإلجـراءات ال تسـمح بالتمثيـل القانونـي ،أو ألن األطـراف تختـار التمثيـل الشـخصي .فـي مثـل هـذه
الحـاالت ،يجـب علـى هيئـة التحكيـم تقديـم المعلومـات المناسـبة لمسـتخدمي هيئات التحكيم مـع الحفاظ على
الحيـاد والعدالـة واالنصـاف ،فهـذا يعـزز الوصول إلـى العدالة.
السؤال 9
ألغـراض البيـان الـوارد فـي هـذا المعيـار ،يمكـن اقتـراح االسـتعانة بدليـل أميـن المظالـم فـي أسـتراليا الغربيـة
 كمرجـع مفيـد لتعريـف عدالـة اإلجـراءات .ورد فـي هـذا الدليـل أن العدالـة اإلجرائيـة «تتعلـق باإلجـراءات التـييتبعهـا صانـع القـرار ،وليـس النتيجـة الفعليـة التـي تـم التوصـل إليهـا .إذ أن اتخـاذ القـرار يتطلـب اتبـاع إجـراءات
عادلـة وسـليمة»( .مبـادئ توجيهيـة بشـأن العدالـة اإلجرائية (العدالـة الطبيعية) ،تمت مراجعتهـا في مايو ،2009
ويمكـن االطلاع عليـه مـنwww.ombudsman.wa.gov.au/Publications/Guidelines.htm :
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خامسـًا :قياس األداء والتقدم
يعتبـر االحتفـاظ بمعلومـات وقواعـد بيانـات دقيقـة وشـاملة وموثوقـة بمثابـة حجـر األسـاس للتخطيـط واألداء المتميـز
ّ
يمكنهـا أيضاً مـن تقييـم مـا إذا كانـت
فـي المحاكـم .فتوافـر البيانـات ال يسـمح للمحكمـة بتقييـم أدائهـا فقـط بـل
اسـتراتيجياتها أو أنشـطتها التحسـينية تعـود بأثـر إيجابـي.
يتعيـن علـى المحكمـة أن تحتفـظ بمجموعـة مـن البيانـات الكميـة والنوعيـة .وقـد تتفـاوت طبيعـة وتعقيـدات البيانـات
وأدوات جمـع البيانـات المطلوبـة مـن محكمـة إلـى أخـرى ،كمـا قـد تتوسـع هـذه العميلـة للتمكـن مـن تقييـم فعاليـة
المبـادرات الجديـدة .ينبغـي أن يكـون لـدى كل محكمـة مصـادر عديـدة للبيانـات والمعلومـات ،بمـا فـي ذلـك نظـام إدارة
القضايـا ،والنظـام المالـي ،وأنظمـة القيـد والتسـجيل ،واسـتبيانات موظفـي المحاكـم والمحاميـن والمتعامليـن.
واف لكيفية أدائها أو تقييم ما إذا كانت اسـتراتيجياتها أو مبادراتها فعالة حقًا،
ولن تتمكن المحاكم من إجراء
تقييم ٍ
ٍ
فمثلا ،مـا قـد يبـدو ً
ً
حلا معقـوالً فـي طلـب المزيـد مـن البيانـات واإلفصاحـات
إذا لـم يكـن لديهـا أنظمـة موثوقـة للقيـاس.
حـول مسـائل القضيـة قبـل انعقـاد الجلسـة قـد يـؤدي إلـى فـرض تكاليـف غيـر مقبولـة علـى األطـراف أو تسـبيب المزيـد
مـن التأخيـر لالنتهـاء مـن القضيـة .يعتبـر القيـاس أمـرًا حيوياً لتقييـم األداء والتقـدم بشـكل فعال.
وفي هذا الصدد ،من المهم التمييز بين مؤشـرات (وأدوات) قياس أداء المحاكم من جهة وسياسـات وأدوات إدارة أداء
المحاكـم مـن جهـة أخـرى .إذ أن مؤشـرات (وأدوات) قيـاس أداء المحاكـم تسـاعد المحاكـم فـي التقييـم الكمـي والنوعـي
ألداء وظائفهـا .وتعمـل هـذه المؤشـرات واألدوات علـى تسـليط الضـوء علـى الجوانـب الداخلية والخارجيـة ألداء المحكمة
حيث تكون االسـتبيانات مثاالً جيدًا للحصول بشـكل مباشـر على أراء المسـتخدمين بشـأن األداء.
مـن ناحيـة أخـرى ،تعـد سياسـات وأدوات إدارة أداء المحاكـم جـزءًا مـن ترسـانة المدعمـات وعمليـات المحاكـم المتاحـة
لالسـتخدام مـن قبلهـا إلحـداث تغييـر مـا .ويمكـن للمحكمـة تعديـل هـذه األدوات واإلجـراءات والسياسـات مـن خلال
اسـتراتيجيات مختلفـة تهـدف إلـى تحسـين أداء المحاكـم .وعنـد قيـاس مـا إذا كانـت هـذه التغييـرات ذات تأثيـر إيجابـي،
يجـب اسـتخدام مؤشـر قيـاس أداء المحكمـة ذو الصلـة.

قياس األداء
تعمـل المحاكـم المتميـزة علـى قيـاس جـودة وكفـاءة وفعاليـة الخدمـات التي توفرها بشـكل منتظم .ومـن أجل تقييم
أداء المحكمة ،يجب اسـتخدام مجموعة من المؤشـرات الرئيسـية .وتسـتخدم المحاكم المتميزة ،باإلضافة إلى مؤشـرات
األداء الكميـة ،مؤشـرات نوعيـة لقيـاس مسـائل مختلفـة مثـل الوصـول إلـى النظـام القانونـي؛ ووجـود أو غيـاب عوائـق
ماديـة وصوتيـة ولغويـة فـي مبانـي المحكمـة؛ ونزاهـة اإلجـراءات وشـمولية ووضـوح األحـكام والقـرارات واألوامـر؛ وفيما إذا
أظهـر موظفـو المحكمـة اللباقـة واالحتـرام تجـاه المتعامليـن .يمكـن أن تسـتند البيانـات المتعلقة بهذه المؤشـرات إلى
المالحظـات والتقييمـات المنتظمـة ردًا علـى أسـئلة رضـا الموظفيـن والمتعامليـن (مـن خلال االسـتبيانات) ،ومـن خلال
مراجعـة النمـاذج واالحـكام واألوامـر والقـرارات بواسـطة الخبـراء.
تسـتخدم المحاكـم المتميـزة مجموعـة مـن مؤشـرات األداء الرئيسـية لقيـاس جـودة وكفـاءة وفعالية خدماتهـا .ويتعين
علـى المحاكـم ،علـى أقـل تقديـر ،جمـع واسـتخدام المعلومـات المتعلقـة بمـدة اإلجـراءات القضائيـة وغيرهـا مـن البيانـات
المتعلقـة بالقضايـا .وتسـعى المحاكـم المتميـزة أثنـاء جمـع البيانـات مـن تحويـل التركيـز علـى المدخلات والمخرجـات
البسـيطة إلـى رضـا المتعامليـن وجـودة الخدمـات وجـودة العدالـة.
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هنـاك توجـه عالمـي لقيـاس أداء المحاكـم مـن الناحيـة الكميـة فقـط باسـتخدام مؤشـرات مختلفـة مثـل مـدة التقاضـي،
أو عـدد القضايـا التـي ينظرهـا كل قـاض ،أو تكاليـف القضيـة ،أو عـدد القضايـا المعلقـة .ويعتبـر المبدأ القائـل بأن «تأخير
العدالـة هـو إنـكار للعدالـة» أحـد أهـم وجهـات النظـر الكالسـيكية حـول مدة إجـراءات التقاضي .فيقال عـن أداء المحكمة
ً
طويلا للغايـة .ومـن ناحيـة أخـرىُ ،ينظـر إلـى عمليـات التقاضي السـريعة على
ضعيفاً إذا كانـت إجراءاتهـا تسـتغرق وقتاً
نحـو إيجابـي .وتعتبـر المحاكـم فعالـة عندمـا تكـون تكلفـة القضيـة منخفضـة أو حيـن تكـون معدالت الفصـل مرتفعة.
ومـع ذلـك ،إن قيـاس أداء المحاكـم مـن منظـور كمـي يميـل إلـى تشـويه الصـورة الكاملـة ،كما فـي المثل القائـل «العجلة
فـي العدالـة» تكـون فـي بعـض الحـاالت «بمثابـة دفـن للعدالـة» .ولذلـك مـن المهـم أن نأخـذ فـي الحسـبان أيضاً الجوانـب
النوعيـة لعمـل المحاكـم ألن الجوانـب التـي ال يتـم قياسـها هـي جوانـب نـادرًا مـا يتـم حلهـا .ويكمـن التحـدي فـي أن
قيـاس الكفـاءة مـن الناحيـة الكميـة أسـهل مـن قيـاس نوعيـة جـودة العدالـة فهـي مسـألة تتجـاوز الكفـاءة البحتـة .إذ
أن قيـاس جوانـب الجـودة هـذه قـد يتطلـب مقاييساً نوعيـة أكثـر ابتـكارًا ،ممـا قـد يجعـل تحقيـق ذلـك أمـرًا أكثـر صعوبـة
وتكلفـة (مثـل االسـتبيانات) .وال يجـوز للسـهولة النسـبية فـي قيـاس الكفـاءة وحدهـا أن تسـمح بالتغلـب علـى الحاجـة
إلـى التفكيـر المسـتمر بجـودة العدالـة األوسـع.
يسـعى إطـار العمـل ،مـن خلال اتبـاع النهـج «الشـامل للمحكمـة» ،إلـى ضمـان تنـاول المسـائل األوسـع للعدالـة أيضاً مـن
خلال قيـاس جـودة المحكمـة ككل .وتتمثـل الفلسـفة األساسـية إلدارة الجـودة فيمـا يلـي :إذا كان مـن الصعـب قيـاس
جـودة المؤسسـة ،وكانـت جميـع جوانـب أنشـطة وعمليـات المؤسسـة ذات جـودة عاليـة ،فهـذا دليـل قـوي علـى الجـودة
عـال فـي جميـع المعاييـر السـبعة لتميـز
العاليـة للمؤسسـة ومخرجاتهـا .وبالتالـي ،إذا كان أداء المحكمـة علـى مسـتوى ٍ
المحكمـة ،فمـن العـدل أن نسـتنتج أن المحكمـة نفسـها تحقـق العدالـة بجـودة عاليـة.
إن االسـتناد إلـى نتائـج األداء الكميـة ليـس كافياً لعكـس الصـورة الكاملـة ألداء المحكمـة بشـكل عـام ،ال سـيما نوعيـة
قراراتهـا القضائيـة وخدماتهـا العدليـة .ولذلـك ،يسـعى اإلطـار إلـى تشـجيع المحاكـم علـى إجـراء تقييـم واسـع النطـاق
لكافـة جوانـب وظائـف المحكمـة واسـتخدام كل مـن المقاييـس الكميـة والنوعيـة وردود األفعـال أيضًا .وقـد ال يكون كل
ً
قابلا للقيـاس ،وقـد يتطلـب األمـر اتبـاع نهـج مـرن لتحديـد أفضـل السـبل لتقييـم
جانـب مـن جوانـب أنشـطة المحكمـة
فعاليـة اسـتراتيجيات أو مبـادرات أو خدمـات معينـة.

قياس التقدم المحرز
ّ
سـيمكن المحكمـة مـن االحتفـاظ بنتائـج تدريجيـة تعكـس كيفية أداء
إن إجـراء عمليـة التقييـم الذاتـي بشـكل منتظـم
المحكمـة فـي إطـار كل مـن المعاييـر السـبعة لتميـز المحكمـة وكذلـك في إطـار المحكمة ككل .ومع ذلـك ،من الضروري
أن يكـون لـدى المحكمـة نهـج أكثـر دقـة لقيـاس أثـر المبـادرات أو اإلجـراءات التـي تعتمدهـا إلصالح أو تحسـين ممارسـاتها
وعملياتهـا .إن قيـاس الوضـع األولـي لمشـكلة مـا ووضـع مؤشـر معيـاري يعتبـر أمـرًا ضرورياً لتحديـد مـا إذا كان لهـذه
المبـادرة أو اإلجـراء أثـر مـا الحقاً .وغالباً مـا تتبنـى المحاكـم تولـي عمليـة جديـدة وتضطـر فيمـا بعـد إلـى محاولـة إثبـات
آثارهـا اإليجابيـة بالنظـر إلـى الـوراء.
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يجـب أن تحتـوي خطـة التحسـين علـى مقاييـس (أو أهـداف) واضحـة لـكل إجـراء ،مـن أجـل تمكيـن المحكمـة الحقاً مـن
قيـاس مـا إذا كان اإلجـراء قـد حقـق النجـاح .ويتعيـن علـى المحاكـم تجنـب اعتمـاد المقاييـس التـي تحـدد ببسـاطة مـا إذا
كان قد تم تنفيذ إجراء أو خطوة معينة من عدمه .على سـبيل المثال ،إن تقديم جلسـات تدريبية في اإلدارة لعشـرين
موظـف ،وقيـاس تنفيـذ أو عـدم تنفيـذ هـذه الجلسـات لـن يفيد شـيئًا في معرفة مـا إذا كانت هذه الـدورات ق ّيمة أو ذات
جـودة عاليـة أو أنهـا تناولـت بالفعـل هـدف رفـع مهـارات الموظفيـن فـي المجـال المحـدد .وبالمثـل ،إن اسـتهداف تاريـخ ما
إلنجـاز مهمـة معينـة ال يضمـن نجـاح المهمة.
إن السـؤال الـذي يجـب طرحـه دائماً «لمـاذا نفعـل هـذا؟» ومـن ثـم ينبغـي تحديـد المقيـاس أو المؤشـر الـذي يعكـس
النتيجـة المرجـوة .والسـؤال الثانـي الـذي يجـب طرحـه هـو« :إذا كنـا ناجحيـن ،فكيـف سـيبدو النجـاح ومـا االختلاف الـذي
سـيحدثه؟»
فـي كثيـر مـن الحـاالت ،قـد يكـون مقيـاس نجـاح أي مبـادرة هـو مـدى تأثيرهـا علـى أحـد مقاييـس أداء المحكمـة ولكن قد
ال يكـون هـذا هـو الحـال دائماً .وبمـا أن اإلطـار يتطلـب نهـج مجـرب ومثبـت عمليًا نحو عمليـة صنع القـرار والتخطيط ،فإنه
يجـب ايلاء االهتمـام دائمـا لتحديـد المقاييس السـليمة للنجاح.

مؤشرات وأدوات قياس أداء المحكمة
مـن المهـم ،علـى مسـتوى كل محكمـة بمفردهـا ،ضمـان جـودة ومصداقيـة وسلامة البيانـات التـي ُيعتمـد عليهـا.
وتتطلـب المحكمـة الناجحـة ذات اإلدارة الجيـدة وجـود بيانـات ال تركـز فقـط على المدخالت ،بل يجـب أن تضمن أيضًا اإلبالغ
عـن المخرجـات والنتائـج ومـدى تقديـم الخدمـات فعلياً .ويجـب أن تسـتخدم المحاكـم المتميـزة نظـم معلومـات إدارة
المحاكـم ونظـم إدارة القضايـا التـي تمكنهـا مـن رصـد وتقييـم أداء المحكمـة بانتظـام.
وجديـر بالذكـر أن المحاكـم المتميـزة تسـتخدم تعاريـف ومعاييـر موحـدة للقضايـا ومـدة اإلجـراءات والقضايـا المتراكمـة
وغيرهـا مـن معلومـات األداء المهمـة .ويجـب أن تضمـن المؤشـرات تحقيـق التـوازن السـليم بيـن المقاييـس الكميـة
والنوعيـة علـى الـدوام .ونتيجـة لذلـك ،سـيكون مـن الممكـن مقارنـة أداء المحكمـة بمـرور الوقـت لتحديـد المجـاالت التـي
أحـرزت تقدماً فيهـا وتلـك التـي تتطلـب مجهـودًا إضافياً.
قـد ترغـب المحاكـم فـي تطويـر أدوات قيـاس خاصـة بهـا السـتخدامها فـي تقييـم تنفيـذ خططهـا .ومـع ذلـك ،هنـاك
مصـادر كثيـرة متوفـرة علـى اإلنترنـت تحـدد بالتفصيـل مجموعـة واسـعة من مقاييـس األداء المسـتخدمة حاليا من قبل
المحاكـم فـي جميـع أنحـاء العالـم.
نشر الكونسورتيوم مجموعة من المقاييس العالمية ألداء المحكمة (اإلصدار الثاني )2018 ،والذي قد يساعد المحاكم
في اعتماد نهج ثابت لقياس األداء .تتضمن المقاييس العالمية أحد عشر مقياسًا أساسيًا ،يمكن للمحاكم االسترشاد
بها للنظر فيما إذا كانت مناسبة لسياقها .يمكن االطالع عليها عبر موقع الكونسورتيوم (.)courtexcellence.com
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سادسـًا :التواصل ورفع التقارير
لضمـان نيـل احتـرام وثقـة الجمهـور ،يتعيـن علـى المحكمـة أن تكـون شـفافة حيـال أدائهـا واسـتراتيجياتها وعملياتهـا.
وقـد يكـون أداء المحكمـة ،فـي المراحـل األولـى مـن تنفيذ اإلطار ،أقل من المستحسـن بالمقارنة مـع أهدافها أو المعايير
المقبولـة .بكافـة األحـوال ،مـن المهـم للمحكمـة أن تكون شـفافة بشـأن وضعها الحالي ،واألهم من ذلك أن تقوم بنشـر
تفاصيـل حـول اإلجـراءات التي تتخذها لمعالجة المشـاكل.
إن طلبـات الميزانيـة المقدمـة إلـى الحكومـة مـن أجـل الحصـول علـى المزيد مـن الموارد ناد ًرا ما تنجـح إذا لم تكن مؤيدة،
ولكـن عندمـا تسـتند المحكمـة إلـى إجـراءات داخليـة لتحسـين األداء ولديهـا بيانـات واضحـة تدعـم طلباتهـا الماديـة،
فعندئـذ مـن المرجـح أن تنجـح فـي طلباتهـا .كمـا أن اعتمـاد المحكمـة للشـفافية بشـأن األداء ،والتفاعل مـع المتعاملين
وأصحـاب المصلحـة ،والتعريـف باسـتراتيجية اإلصلاح سـيولد المزيـد مـن الثقـة والطمأنينـة لـدى المجتمـع والشـركاء.
وجديـر بالذكـر هنـا وجـوب تواصـل المحكمـة بشـكل واسـع مـع نقابـة المحاميـن ،ووكالء النيابـة ،ووكاالت إنفـاذ القانـون،
وغيرهـا مـن الجهـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة ،وعامـة الجمهـور إلعالمهـم بالتزامهـا بتنفيـذ اإلطـار.
يجـب أن تكـون الحكومـات وقطـاع األعمـال والمجتمـع علـى علـم تـام بعمليـات إدارة الجـودة .كمـا أن التـزام المحكمـة
العلنـي بالتحسـين المسـتمر سـيعتبر بحـد ذاتـه خطـوة إيجابيـة نحـو التميـز القضائـي.
نشـجع المحاكـم علـى نشـر نتائـج تقييماتهـا وخططهـا التحسـينية ،ويجـب أن تتضمـن التقارير السـنوية أيضاً تفاصيل
عـن دور المحكمـة وممارسـاتها وإجراءاتهـا وأدائهـا .وحيثمـا كان ذلـك مالئماً ،يتعيـن علـى المحكمـة علـى مـدار العـام
اسـتمرار التواصـل مـع مسـتخدمي المحكمـة والحكومـة والمجتمـع إلعالمهـم عـن أدائهـا ومبادراتهـا اإلصالحيـة.
ويعتبـر وضـع خطـة للتواصـل مـن الجوانـب الهامـة لخطة التحسـين ،حيث يجب أن توضح المحكمـة كيف تنوي التواصل
مـع المتعامليـن والمجتمـع .ويجـب أال تتضمـن الخطـة فقـط اسـتراتيجيات نشـر المعلومـات والمـواد بـل يجـب أن تحـدد
أيضاً أشـكال أخـرى للتواصـل المناسـب بمـا فـي ذلك:
•عقد اجتماعات منتظمة مع المتعاملين الرئيسيين والمجموعات القانونية
•توفير المعلومات لوسائل اإلعالم
•المساعدة المقدمة إلى المتقاضين الذين يمثلون أنفسهم أو المحتاجين
•إجراءات تلقي ردود األفعال والشكاوى
إن التواصل المفتوح بشأن أداء المحكمة واستراتيجية التحسين يعمل على بناء ثقة وطمأنينة الجمهور.
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الملحق أ :توصيات بشأن استخدام التكنولوجيا
تبشـر الثـورة الصناعيـة الرابعـة بتطـورات علميـة وتكنولوجيـة جديـدة في المجتمـع الحديث .ولم تتمكن القـوى العاملة
فـي العصـر الحديـث حتـى اآلن مـن اختبـار الفوائـد الحقيقيـة والمحتملـة للتكنولوجيـا بشـكل كامـل ،علـى األقـل القـوى
العاملـة فـي المحاكـم فيمـا يتعلـق بالوصـول إلـى العدالـة .ولمعرفـة مـا إذا كانـت التكنولوجيـا في نهايـة المطاف ّ
تمكن
أو تعيـق الوصـول إلـى العدالـة ،فهـذا يتحـدد بنـاء علـى السـياق والطريقـة التـي تـم فيهـا تبنـي التكنولوجيـا .أمـا فـي
سـياق التميـز القضائـي ،مـن المحتمـل أن تسـهم التكنولوجيـا فـي إبـراز القيـم األساسـية للمحاكـم والتأكيـد عليهـا،
شـريطة إشـراك أصحـاب المصلحـة المعنييـن وإدارة األبعـاد األخالقيـة والمخاطر المرتبطة باسـتخدام التكنولوجيا ،وذلك
لتقديـم أفضـل النتائـج والمخرجـات الممكنـة.
علـى مـر السـنين ،عملـت المحاكـم علـى إدخـال التكنولوجيـا تدريجياً فـي إجـراءات المحاكـم ،مثـل تقديـم النسـخ
اإللكترونيـة مـن المسـتندات التـي كانـت فـي السـابق نسـخ ورقيـة فقـط ،واسـتخدام البريـد اإللكترونـي إلرسـال الملفـات
اإللكترونيـة .ومـع التقـدم التكنولوجـي ،بـدأت المحاكـم فـي إدخـال نظـم إدارة القضايـا ،أو نظـم خدمـات الشـركات مثـل
المـوارد البشـرية واإلدارة الماليـة والمشـتريات .وقـد سـاعدت هـذه فـي تحسـين إقامـة العـدل وتعزيـز اإلنتاجيـة والكفـاءة.
إن البنيـة التحتيـة التـي اسـتثمرت فيهـا المحاكـم توفـر منصـة هامة لتوفير خدمـات المحاكم .إلى جانـب البنية التحتية،
غيـرت التكنولوجيـا أيضاً طريقـة تفاعـل المحاكـم مع المتعاملين ،يمكن مالحظة ذلـك من خالل ازدياد الخدمات الرقمية
مثـل طـرق القيـد والدفـع عبـر اإلنترنـت ،والوصـول إلـى المعلومـات المتعلقـة بإجـراءات وعمليـات المحاكـم .وتسـتمر
التكنولوجيـا فـي التطـور السـريع وإحـداث تغييـرات كبيـرة ،لتخلـق تحديـات جديـدة أمـام المحاكـم تتمثـل فـي التكيـف
معهـا والتفكيـر فـي تأثيرهـا علـى العمليـات الحاليـة.
نخصـص التوصيـات التاليـة للمحاكـم المهتمـة بمناقشـة أكثـر تعمقاً حول اسـتخدام التكنولوجيا .ال ُيقصـد بالتوصيات
أن تكـون إلزاميـة وال شـاملة ،بـل نرجـو أن يتـم اسـتخدامها كنقطـة انطلاق إلثـراء المناقشـات ووضـع خطـط طويلـة
األجـل للمحكمـة .وفـي هـذا الصـدد ،مـن المتوخـى أن يتـم اسـتخدام التوصيـات مـن قبـل رؤسـاء المحاكـم والموظفيـن
المعنييـن بالتخطيـط االسـتراتيجي السـتخدام التكنولوجيـا فـي المحاكـم .فقـد حلـت الثـورة الصناعيـة الرابعـة لتدفـع
المحاكـم نحـو اعتمـاد مناهـج أكثـر مرونـة وتكيفاً وتوقعاً 1وقائمـة علـى التكنولوجيـا.

سهولة الوصول والشفافية
1.عنـد تقديـم الخدمـات الرقميـة ،نتخـذ التدابيـر الالزمـة لضمـان بقـاء خدمـات المحاكـم فـي متنـاول الجميـع ،خاصـة
2
أمـام متعاملـي المحكمـة األقـل قـدرة علـى اسـتخدام التكنولوجيـا.
2.نعتمد نهجًا قائمًا على التشاور من خالل إشراك مستخدمي المحاكم في تصميم واستخدام التكنولوجيا.

3

3.قمنا بتطوير سياسات ومبادئ إرشادية حول إدارة البيانات.

4

1

باالسـتناد إلـى كتـاب «صياغـة الثـورة الصناعيـة الرابعـة» للمؤلـف كالوس شـواب ،الصفحـة 227؛ حيـث ورد مـا يلـي «إن قيـادة الحوكمـة فـي
الثـورة الصناعيـة الرابعـة تعنـي استكشـاف مناهـج حوكمـة جديـدة تتسـم بمرونـة أكثـر وقـدرة أكبـر علـى التكيـف والتنبـؤ».

2

السـتكمال المجـال  :6خدمـات عدليـة معقولـة التكاليـف وسـهل الوصـول إليهـا  -السـؤال  11مـن معيـار إمكانيـة الوصـول« ،علينـا
االسـتفادة مـن التكنولوجيـا لجعـل إجـراءات المحكمـة أكثـر كفـاءة ولجعـل الخدمـات العدليـة أكثـر سـهولة» .ولكـن أثنـاء سـعينا لالسـتفادة
مـن التكنولوجيـا ،يجـب مراعـاة احتياجـات مسـتخدمي المحاكـم الذيـن قـد يجـدون صعوبـة فـي الوصـول إلـى الخدمـات الرقميـة.

3

ارجـع إلـى المجـال  :5إشـراك متعاملـي المحكمـة  -السـؤال  7مـن معيـار التواصـل مـع مسـتخدمي المحكمـة« :نعمـل بانتظـام علـى
إشـراك مسـتخدمي المحكمـة والجمهـور ،كمـا يسـهم قضاتنـا وموظفـو المحكمـة بنشـاط فـي عمليـة المشـاركة» .وتبيـن أدبيـات NCSC
المتعلقـة بتقييـم أداء المحاكـم المتميـزة كيـف تـؤدي «احتياجـات العمـل التـي يعبـر عنهـا القضـاة والمديـرون والموظفـون إلـى اكتسـاب
التكنولوجيـا واسـتخدامها» .تركـز هـذه التوصيـة علـى فهـم احتياجـات مسـتخدمي المحكمـة عنـد اسـتخدام التكنولوجيـا.

4

ارجـع إلـى المجـال  :7تعزيـز ثقـة الجمهـور  -يجـب أن تتأكـد المحاكـم مـن وجـود سياسـات وضوابـط مناسـبة لحوكمـة التعامـل مـع بيانـات
مسـتخدمي المحكمـة.
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االبتكار
4.نستفيد من الفرص التي توفرها الحلول التكنولوجية إلعادة التفكير في عملياتنا وتحسينها.

5

5.نسـتفيد مـن التكنولوجيـا لتوفيـر منصـات مبتكـرة تسـاعد مسـتخدمي المحاكـم علـى حـل النزاعـات و  /أو اتخـاذ
6
قـرارات مسـتنيرة بشـكل أكبر.
6.نشـجع تجريـب حلـول جديـدة علـى نطـاق ضيـق ونعتمـد أسـاليب رشـيقة عنـد استكشـاف التقنيـات والعمليـات
7
الجديـدة.
7.نتطلـع و/أو نتعـاون مـع المنظمـات األخـرى ذات الصلـة للتعـرف علـى أفضـل الممارسـات المرتبطـة بالتقنيـات
8
الجديـدة.

التأثير واالستدامة
8.نرصد تأثير التقنيات على إجراءات المحكمة ونراجع بانتظام استخدامها والمجاالت التي تحتاج للتحسين.

9

9.عند تصميم التقنيات ،نضع في اعتبارنا إمكانية تكرار ونقل و  /أو زيادة نطاق استخدام التقنيات.
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5

أدبيـات  NCSCالمتعلقـة بتقييـم أداء المحاكـم المتميـزة« :تسـتفيد محكمتنـا من الفرص التي توفرها الحلـول التكنولوجية إلعادة التفكير
أيضـا المجـال  :4البنيـة التحتيـة للمحكمـة واإلجـراءات والعمليـات  -السـؤال  11مـن معيـار االبتـكار
فـي عملياتنـا وتحسـينها» .راجـع ً
«لدينـا سياسـة وإجـراءات قائمـة لتوليـد األفـكار المبتكـرة وجمعهـا وفحصهـا» ،والسـؤال « 13إننـا نشـرك القضـاة وموظفـي المحاكـم لدينـا
وندربهـم ونقـدر جهودهـم االبتكاريـة فـي المحاكـم ».التركيـز هنـا هـو اسـتخدام التكنولوجيـا كأداة لالبتـكار.

6

ارجـع إلـى المجـال  :4البنيـة التحتيـة للمحكمة واإلجـراءات والعمليات  -إجـراءات المحكمة ،البند « 8نحـن نقدم خدمات بديلة لتسـوية
المنازعات للسـماح لمسـتخدمي المحاكم بحل النزاعات وديًا وبأسـعار معقولة» .يمكن أن توفر التكنولوجيا منصة  /أداة عبر اإلنترنت لحل
النزاعـات ،مـن بيـن خدمـات أخرى.

7

باالسـتناد إلـى مجموعـة الحكومـة الرقميـة فـي سـنغافورة  -مخطـط الحكومـة الرقميـة Singapore Smart Nation Digital Government
) ،Group, Digital Government Blueprint (DGBص« 16 .بالنسـبة للتقنيـات األقـل نضجاً ،مثـل البلـوك تشـين ،سـنبدأ بتجـارب صغيـرة
مـع استكشـاف أي فـرص لتعزيـز نجاحهـا أو توسـيع نطاقهـا» .ارجـع إلـى المجـال  :4البنيـة التحتيـة للمحكمـة واإلجـراءات والعمليـات -
السـؤال  11مـن معيـار االبتـكار« ،لدينـا سياسـة وإجـراءات قائمـة لتوليـد األفـكار المبتكـرة وجمعهـا وعرضهـا» .تعتبـر التجـارب الصغيـرة
واألسـاليب الرشـيقة بمثابـة أمثلـة يمكـن أن تأخذهـا المحاكـم فـي عيـن االعتبـار عنـد استكشـاف االسـتخدامات المبتكـرة للتكنولوجيـا.

8

باالسـتناد إلى مخطط الحكومة الرقمية ص« 25 .السـتكمال القدرات الداخلية للحكومة ،سـنتعاون أيضًا بشـكل اسـتباقي مع المؤسسـات
الصناعيـة والبحثيـة ،ال سـيما تلـك الموجـودة فـي مجـاالت التقنيـات الناشـئة ».راجـع المجـال  :4البنيـة التحتيـة للمحكمـة واإلجـراءات
والعمليات  -السؤال  14من معيار االبتكار « ،نرصد أداء المحاكم األخرى لتحديد التحسينات والمبادرات المناسبة لمحكمتنا» ،والسؤال
« 15نتبـادل المعرفـة وأفضـل الممارسـات مـع المحاكـم األخـرى لتعزيـز التعلـم واالبتـكار» .تؤكـد هـذه التوصيـة علـى التعلـم والتعـاون مـع
المنظمـات األخـرى ذات الصلـة ،إلـى جانـب المحاكـم.

9

قـد تطـور بعـض المحاكـم خطـط تكنولوجيـة خاصـة بهـا بحيـث تحـدد مؤشـرات األداء الرئيسـية أو األهـداف التـي يتعيـن علـى المحاكـم
تحقيقهـا .انظـر أيضاً كيـف عملـت محكمـة األسـرة فـي أسـتراليا علـى تعديـل اإلطـار  IFCEعـام (« .)2013إن البنيـة التحتيـة التكنولوجيـة
والخدمـات الموجـودة فـي المحكمـة تدعـم عمـل المحكمـة ،ويجـب تحديثهـا بمـا يتماشـى مـع توقعـات المجتمـع لضمـان راحتهـم وإمكانيـة
وصولهـم».
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الكفاءة
	10.لدينـا برامـج تدريـب وتطويـر تهـدف إلـى تطويـر القـوى العاملـة فـي المحكمـة لتصبـح ذات كفـاءة أكبـر رقمياً فيمـا
10
يتعلـق باسـتخدام التقنيـات الجديـدة.
	11.يتمتـع جميـع الموظفيـن بالمعرفـة والمهـارات ذات الصلة باألمن السـيبراني للمسـاهمة في دعـم صمود المحاكم
الكترونيًا.

البعد األخالقي
	12.نـدرك التحيـزات والقيـود الحقيقيـة والمحتملـة و  /أو المتصـورة الكامنـة فـي الحلـول التكنولوجيـة ونأخـذ التدابيـر
الالزمـة لمعالجتهـا عنـد الضـرورة واالقتضاء.
	13.نأخذ في االعتبار البعد األخالقي الستخدام الحلول التكنولوجية.

11

10

باالسـتناد إلـى أدبيـات  NCSCالمتعلقـة بتقييـم أداء المحاكـم المتميـزة« :يتـم دعـم موظفـي المحكمـة بشـكل جيـد مـن خلال التدريـب
وتوفيـر الدعـم المسـتمر علـى اسـتخدام أنظمـة معلومـات المحكمـة» .راجـع المجـال  :3القـوى العاملة بالمحكمة  -تدريـب القوى العاملة
وتطويرها ،سـؤال « 3نحدد االحتياجات التدريبية لقضاتنا وموظفي المحاكم لدينا ،ونضع براج تدريبية تلبي هذه االحتياجات» .والسـؤال
رقـم « 4لدينـا برنامـج تطويـر مهنـي مسـتمر لقضاتنـا وموظفي المحاكـم» .التركيز المقترح هنا هو وضع برامـج تدريب وتطوير فيما يتعلق
باسـتخدام التقنيـات الجديدة.

11

باالسـتناد إلـى كتـاب «صياغـة الثـورة الصناعيـة الرابعـة»« .هنـاك واجـب أخالقـي لضمان الشـمولية والشـفافية عنـد تصميم هـذه التقنيات »...
أيضاً فـي المجـال  :1قيـادة المحكمـة  -السـؤال  8مـن معيار قيـادة المحكمة« ،يلتـزم قضاتنا وموظفـو المحكمـة بمدونة قواعـد األخالق
السـلوك المعمـول بهـا» .يجـب إيلاء االعتبـار هنـا إلـى االسـتخدام األخالقـي للتكنولوجيـا.
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الملحق ب :المصادر
المجال  :1قيادة المحكمة
مجلس قضاة اآلسيان -المبادئ النموذجية للسلوك القضائي ،متاح على:
https://cacj-ajp.org/web/guest/model-principles-of-judicial-conduct
مجموعة النزاهة القضائية  -تدابير من أجل التنفيذ الفعال لمبادئ بنغالور للسلوك القضائي ( ،)2010متاح على:
https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/measures_implementation/
measures_implementation.pdf
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد -دليل التنفيذ وإطار التقييم للمادة ( 11مارس  ،)2015متاح على:
www.unodc.org
المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة  -القرار  23/2006بشأن تعزيز المبادئ األساسية للسلوك
القضائي ( ،)2006متاح على:
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/documents/2006/resolution-200623-.pdf
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (مركز بانكوك اإلقليمي)  -قائمة التحقق للنزاهة القضائية ( ،)2018متاح على:
https://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/programmes-and-initiatives/Judicialintegrity.html

المجال  :2إدارة المحكمة االستراتيجية
معهد بطاقة قياس األداء المتوازن (« - )Balanced Scorecard Instituteأساسيات التخطيط االستراتيجي» ،متاح على:
www.balancedscorecard.org/BSC-Basics/Strategic-Planning-Basics
المقاييس العالمية ألداء المحاكم ()2018؛ االتحاد الدولي لتميز المحاكم ،متاح على:
www.courtexcellence.com
معهد اإلدارة االستراتيجية ،متاح على.www.strategymanagementinstitute.com :
دليل التخطيط االستراتيجي للمدراء الصادر عن األمم المتحدة ،متاح على بوابة األمم المتحدة للموارد البشرية:
https://hr.un.org/materials/strategic-planning-basics-managers

المجال  :3القوى العاملة في المحكمة
الكلية القضائية في فيكتوريا -مراجع خاصة برفاهية القضاة ،متاح على:
www.judicialcollege.vic.edu.au/resources/judicial-wellbeing-resources
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المجال  :4البنية التحتية للمحكمة واإلجراءات والعمليات
المركز الوطني لمحاكم الواليات ،دليل المحاكم القائمة على حل المشكالت ،متاح على:
https://www.ncsc.org/Topics/Alternative-Dockets/Problem-Solving-Courts/Home.aspx
المعهد األسترالي لإلدارة القضائية -مراجع حول المحاكم القائمة على حل المشكالت والعدالة العالجية ،متاح على:
;https://aija.org.au/research/resources/problem-solving-courts
https://aija.org.au/research/resources/the-concept-of-therapeutic jurisprudence
مركز االبتكار القضائي والمحاكم القائمة على حل المشكالت المحاكم :مراجعة قائمة على األدلة (ديسمبر ،)2015
متاح علىwww.justiceinnovation.org :
دراسة من تأليف ريتشاردسون وسبنسر وويكسلر« ،اإلطار الدولي لتميز المحاكم والفقه العالجي :إنشاء محكمة
ممتازة وتعزيز الرفاهية» ( 25 )2016مجلة اإلدارة القضائية  -عدد .148

المجال  :5إشراك متعاملي المحكمة
المركز الوطني لمحاكم الواليات وجامعة نبراسكا -بناء الثقة من خالل بناء الجدارة بالثقة :مجموعة أدوات إلشراك
الجمهور بهدف معالجة التفاوتات في المحاكم ،متاح علىhttps://www.ncsc.org/pilots :
الكلية القضائية في المملكة المتحدة ،دليل القضاة للمعاملة المتساوية( ،فبراير  ،2018المعدل في مارس ،)2019
متاح علىwww.judiciary.gov.uk :

المجال  :6خدمات عدلية معقولة التكاليف وسهل الوصول إليها
اللجنة األسترالية لتحسين اإلنتاجية  -التقرير رقم  72بشأن التحقيق في ترتيبات الوصول إلى العدالة (،)2014
متاح علىwww.pc.gov.au :

المجال  :7تعزيز ثقة الجمهور
أمين المظالم غرب أستراليا -مبادئ توجيهية بشأن عدالة اإلجراءات (العدالة الطبيعية) ،تمت مراجعتها في
أبريل  ،2019متاح علىwww.ombudsman.wa.gov.au/Publications/Guidelines.htm :

اإلطار الدولي لتميز المحاكم  -اإلصدار الثالث
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الملحق ج :خطة التحسين
معايير التميز
القضائي

اإلجراء الذي
يجب القيام
به والنتائج
المتوقعة

المعيار  :1قيادة
المحكمة واإلدارة

توفير قيادة مؤسسية قادرة على تعزيز ثقافة اإلدارة االستباقية والمهنية،
مع السعي لالبتكار والشفافية والمساءلة.

1.1

حددت القيادة العليا
في المحكمة الرؤية
والرسالة والقيم
األساسية لمحاكمنا

1.1.1

1.2

تعمل القيادة العليا
في المحكمة على
نشر الرؤية والرسالة
والقيم األساسية
لجميع الموظفين
وأصحاب المصلحة

1

 30يونيو

تم اتخاذ اإلجراء بحلول
التاريخ المستهدف

إعداد البيان

فريق عمل IFCE

اعتماد البيان

فريق عمل IFCE

 31يوليو

تم اتخاذ اإلجراء بحلول
التاريخ المستهدف

نشر البيان

مأمور السجالت
(مدير المحكمة)

 30سبتمبر

تم اتخاذ اإلجراء بحلول
التاريخ المستهدف

عقد اجتماعات

القاضي XX

بيان
الغرض
اعداد واعتماد
ونشر بيانًا يصف
أهداف المحكمة

44

الخطوات الالزمة
لتحقيق اإلجراء
والنتيجة

المسؤولية /
المشاركون

اإلطار الزمني
للخطوات
الالزمة

1.2.1
مجموعة
المتعاملين
مواصلة االجتماعات
مع مجموعات
المتعاملين بشكل
منتظم

اإلطار الدولي لتميز المحاكم  -اإلصدار الثالث

مؤشر األداء

أربعة اجتماعات
في السنة

العودة إلى جدول المحتويـات

الملحق د :نموذج لحساب النتائج يدويًا
حساب النقاط المتحصلة لكل مجال والنتيجة بالنسبة المئوية
المجال 1
البيان

A1

B1

C1

D1

مجموع اإلجابات

عدد اإلجابات باستثناء

عدد إجابات
“ال أعرف”*

متوسط النتيجة:

إجابات “ال أعرف”

(A1/ (B1 + C1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
الدرجات المحصلة في هذا المجال والنسبة المئوية للنتيجة
الدرجات ( 55كحد أقصى)

E1

مجموع العمود D1

=

النتيجة بالنسبة المئوية

F1

E1 / 55

=

المجال 2
البيان

A2

B2

C2

D2

مجموع اإلجابات

عدد اإلجابات باستثناء

عدد إجابات
“ال أعرف”*

متوسط النتيجة:

إجابات “ال أعرف”

(A2/ (B2 + C2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
الدرجات المحصلة في هذا المجال والنسبة المئوية للنتيجة
الدرجات ( 75كحد أقصى)

E2

مجموع العمود D2

=

النتيجة بالنسبة المئوية

F2

E2 / 75

=

اإلطار الدولي لتميز المحاكم  -اإلصدار الثالث
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المجال 3
البيان

A3

B3

C3

D3

مجموع اإلجابات

عدد اإلجابات باستثناء

عدد إجابات
“ال أعرف”*

متوسط النتيجة:

إجابات “ال أعرف”

(A3/ (B3 + C3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
الدرجات المحصلة في هذا المجال والنسبة المئوية للنتيجة
الدرجات ( 70كحد أقصى)

E3

مجموع العمود D3

=

النتيجة بالنسبة المئوية

F3

E3 / 70

=

المجال 4
البيان

A4

B4

C4

D4

مجموع اإلجابات

عدد اإلجابات باستثناء

عدد إجابات
“ال أعرف”*

متوسط النتيجة:

إجابات “ال أعرف”

(A4/ (B4 + C4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
الدرجات المحصلة في هذا المجال والنسبة المئوية للنتيجة
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الدرجات ( 85كحد أقصى)

E4

مجموع العمود D4

=

النتيجة بالنسبة المئوية

F4

E4 / 85

=
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المجال 5
البيان

A5

B5

C5

D5

مجموع اإلجابات

عدد اإلجابات باستثناء

عدد إجابات
“ال أعرف”*

متوسط النتيجة:

إجابات “ال أعرف”

(A5/ (B5 + C5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
الدرجات المحصلة في هذا المجال والنسبة المئوية للنتيجة
الدرجات ( 55كحد أقصى)

E5

مجموع العمود D5

=

النتيجة بالنسبة المئوية

F5

E5 / 55

=

المجال 6
البيان

A6

B6

C6

D6

مجموع اإلجابات

عدد اإلجابات باستثناء

عدد إجابات
“ال أعرف”*

متوسط النتيجة:

إجابات “ال أعرف”

(A6/ (B6 + C6

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
الدرجات المحصلة في هذا المجال والنسبة المئوية للنتيجة
الدرجات ( 65كحد أقصى)

E6

مجموع العمود D6

=

النتيجة بالنسبة المئوية

F6

E6 / 65

=

اإلطار الدولي لتميز المحاكم  -اإلصدار الثالث
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المجال 7
البيان

A7

B7

C7

D7

مجموع اإلجابات

عدد اإلجابات باستثناء

عدد إجابات
“ال أعرف”*

متوسط النتيجة:

إجابات “ال أعرف”

(A7/ (B7 + C7

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
الدرجات المحصلة في هذا المجال والنسبة المئوية للنتيجة
الدرجات ( 50كحد أقصى)

E7

مجموع العمود D7

=

النتيجة بالنسبة المئوية

F7

E7 / 50

=

* يتضمن إحصاء إجابات «ال أعرف» األسئلة التي تركت فارغة  /تم تجاوزها باإلضافة إلى تلك التي تم التأشير عليها بوضع إجابة «ال أعرف».

امأل الفراغ بالنسب المئوية للمجاالت
F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

المجال 1

المجال 2

المجال 3

المجال 4

المجال 5

المجال 6

المجال 7

حساب متوسط النسب المئوية للمجاالت وحساب النتيجة النهائية
متوسط النسبة المئوية للمجال
النتيجة النهائية
(من )1000
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G

(F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7) / 7
إذا كانت G > 1

G * 10

H
إذا كانت G < 1

=

G * 1000

=
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اإلطـار الدولـي
لتميـز المحاكـم
تم إصدار هذه النسخة العربية بالتعاون ما بين
االتحاد الدولي لتميز المحاكم ودائرة القضاء في أبوظبي

