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نظم المركز العربي لتطوير حكم ، "تعزيز حكم القانون والنزاهة في الدول العربية"تحضير مشروع في إطار 

سسة الدولية للنظم  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبالتعاون مع المؤبدعم من، (ACRLI)القانون والنزاهة 

 انونيةأصحاب خبرة  في الشؤون الق ،المحامينكبار حلقة نقاش جمعت مجموعة من  ،(IFES)االنتخابية 

   .2005 آب 9 بتاريخ لبنان -بيروت في والقضائية

مازن تاج ، صافأجورج ، شكيب قرطباوي، رمزي جريج،  نجارإبراهيم ،عصام نعمان: لقد حضرها السادة

  إيليا شلهوب، وسيم حربادي مغيزل، ، فغالب محمصاني، ارون بستاني، ملحسامينبيل ا، الدين

  

 :نيمحامالنقاش األهداف األساسية لعقد حلقة 

  :حددت هذه األهداف في الورقة التعريفية على الشكل التالي

  .Benchmarkتحديد مقومات القضاء الصالح  -

 .تعريف وتحديد هذه المقومات -

 . لهذه المقومات بشكل دقيقIndicatorsتحديد المؤشرات  -

 .تحديد أي من هذه المقومات تشكل أولوية في عملية إصالح القضاء في لبنان -

  

  :النتائج

  : في ما يتعلق بتحديد المقومات )1

 احترام القانون مدع نر المشاركون عن أعب وومات  القضاء الصالحمقدار النقاش حول تحديد بادئ ذي بدء، 

 أسباب عدم احترام القانون إلى أسبابتعود و.  القانونأداءبط له عالقة قليلة أو كبيرة  أي نشافييؤدي إلى خلل 

حكم  فإن .اإللزام تتعلق بالقمع و ألسباب التربوية أو الثقافية واألسباب ،العائليتاريخية كاالنتماء الطائفي أو 

  . القانون هو مرادف للقضاء الصالح

  

  :لتاليةتطرق المشاركون إلى النقاط امن ثم 

معايير بانغالور لسنة كإذا تم االنطالق منها يتم الدخول في الخصوصيات، التي دولية للقضاء الصالح المعايير  ال-

باإلضافة إلى شرح خبراء المركز على أنه تم األخذ بها (  .2002أعيد النظر فيها في الهاي سنة  التي 2001

صل عطفاً على هذه للتو وذلك IFES االنتخابية الدولية للنظم منها التي وضعتها المنظمةمواثيق دولية أخرى، 

  ).النقاشات إلى وضع مبادئ ومقومات القضاء الصالح

سلطة تعنى بشؤون ضرورة إيجاد  كيفية جعل  القضاء بمنأى عن التدخالت السياسية و عن التساؤل الجوهري-

  . مستقل مجلس قضاء أعلىبة حية التعيين، التأديب والمناقالت، المتمثلالقضاء سواء من نا

إحساسه وإيمانه كما معتقداته لكي يصل إلى الحل العادل واالبتعاد عن تجاوز   ضرورة القاضي اإلنسان،-

   .األحكام السياسية

  .يجب أن يكون هناك حد أدنى من القواعد التي ترعى كل المواطنين -

  .ضاء المذهبي والطائفيية لجهة القيجب أن يكون هناك رقابة على الحياة القانون -
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  في موضوع الفعالية، يوجد موضوع الكلفة التي تمس بموضوع المساواة أمام القضاء  -

- رتكز إليها لتحديد القانون وبذلك ال نمس يفترض أن تتواجد محكمة توحد االجتهاد وتضع األسس القانونية التي ي

ة  يتخطى حد معين يستحيل معه وجود اللحموع الذيالتنان ف .بوحدة القضاء ووحدة مفهوم االنتظام القضائي

  . مما يؤثر على توحيد االجتهادالضرورية لفرض فكر قانوني واحد،

 القاضي ألداء أو مهنة القضاء آلداب المهنية للقضاة، ووضع ضوابط خالقياتاألضرورة وجود قانون  -

  . وبصورة خاصة وجود فصل خاص ينص على العقاب

 أدنى بإيجاد حد ممثلين لكل الكليات الحقوق من اجل التفكير بشؤون تعليم القانون وأو هيئة تضم عمداء إنشاء -

   . تنشئة القضاة الحديثينوتولي كما من التنسيق

  .تطبيق القانون أو تطبيقه بصورة انتقائيةام الشعب للقانون مرده إلى عدم األسباب التي تؤدي إلى عدم احتر -

  

 األهم، أي منهما  والفعالية، النزاهةاالستقاللية: ةالمحاور الثالث من :لجة السؤال التالياون إلى معانتقل الحاضر

    ال؟أم القضاء صالح إن على أكثريدل  لبنان وبالنسبة إلى

  

لقضاة  النزاهة والفعالية مرتبطتان بمدى استقاللية القضاء بمعنى انه إذا لم يكن انتقاء ان المشاركون أاعتبر غالبية

ليس  "إن االستقاللية هي شرط أساسي" ؛صحيحا ال يكون القضاة متمتعين ال بالكفاءة العلمية وال باإلنتاجية الكافية

   .فقط على صعيد شخص القاضي في مركزه بل أكثر على صعيد استقاللية الجسم القضائي

في الممارسة وفي العالج والتوثيق ال يوجد خالف حول المبادئ األساسية للنظام القضائي إال إن الخالف يقع 

   .فالمبدأ األساسي هو االستقاللية التي هي شرط ضروري و لكن غير كاف

  

  : النقاط التاليةتناول المشاركون 

 التعاون الثانيوالقضاء  توحيد األول :تمكن من سد الثغرات في الجسم القضائي ال بد من االتكال على عاملينل ل-

  . مع المجتمع المدني

نتقاء نوعيات مختلفة من القضاة في او يتم عبر تغيير جذري في معهد القضاء اإلصالح أن اعتبر البعض -

  . على القانون الذي يشرعه مجلس النوابباألولوية جدية وذلك إصالح عبر تقرير مجلس القضاء لعملية أخيراو

مما يوصلنا إلى القضاء الناشط .  صالحالوظائف التي يؤديها القضاة هي المؤشر لوجود قضاء بينة القضاء وإن -

،  من معهد الدروس القضائية من جهةيمكن اكتساب هذه الثقافةبالتالي يختلف عن القضاء التقليدي المحافظ و

 إمكانية ممثلي المجتمع المدني إعطاءإلى  باإلضافة  من جهة أخرى،ومعرفة القضاة بالقوانين والمعاهدات الدولية

   .األهلية، الصفة و بالمصلحةن التقيدالتقاضي دو

التي ال ،  تنشئة القضاة هي عامل مهم في تعزيز مبدأ االستقالليةنإلى أأشار البعض اآلخر من المشاركين  -

وقد طرحت فكرة أن يتم . التنشئة في معهد القضاء بل يجب أن يوجد تأهيل أساسي متواصلعلى يجب أن تقتصر 

   .االجتماعيةن القاضي ال يمكن أن يفصل من بيئته  إ.محامينمكاتب  القضاة الجدد في مراحل تدريبإحدى 
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 تبدأ بانتخابات لسلطة يالسياسية الت األنظمة الشرعية في هو غياب ، الفساد المستشريأهم أسبابان احد كما و -

 أو رغبة  يعود له دور أو إرادة ال،غياب للشرعية الفساد المستشري و ان الناخب، الذي يرى .تشريعية صالحة

 التمثيل الشرعيحاجة إلى منفذ في تصحيح لذلك تبرز ال. في مشاركة صحيحة في الحياة السياسية واالجتماعية

  . اإلصالحيةة ي يمكن فقط المساهمة برسم السياسبالتالالسياسي و على المستوى أصبح اإلصالحإذاً،  .األنظمةو

في المجتمع السياسي، بمعنى أنه يجب االجتماع وإعداد   ضرورة التعاون مع أهل القرار سواًء في الدولة أو-

  .التوصيات والتفاعل مع القوة الحية في المجتمع

  

  

 4 


