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 تقرير حول القضاء الكتابة لمنهجية عمل 

  
لمعني يتناول: الهدف اعداد تقرير حول وضع القضاء في البلد   :إ

   وصف ميزات القضاء األساسية وأدائه-١  
 تقييم مدى مطابقة وضع القضاء لمجموعة مبادئ محددة -٢  

  .سلفاً
  القريب و المدىعلى المدى تقديم اقتراحات لإلصالح -٣  
  .البعيد

  

  

  

  

  

  

  عمليق ال

 يتولى مسؤولية اإلشراف على األبحاث والكتابة وتحضير التقرير أساسي الفريق كاتب 

  هذا الموضوعحولوسنزودكم بمذكرة ( عند الضرورة بانتكما سيساعده كاتب أو كا 

  .أما مسؤولية سائر أعضاء الفريق فسوف يتم تحديدها وفقاً لشروط العقود االفرادية 

 وحدة عبرالمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة  بساسي في كل دولةل الكاتب األ

  قليميمنسق االال /الكاتبو 

  غة

.  لتقرير الى المركز باللغة العربية، فيقوم المركز بترجمته الى االنجليزية و ينشره باللغتين

يؤمنها المركز العربي ...) النص، مستندات داعمة،(لق األحوال، إن كافة مواد التقرير 

  . حكم القانون والنزاهة باللغة العربية

  ريقة البحث

سي أن ساعلى الكاتب األ .سي مسؤولية جمع المعلومات تحضيراً لكتابة التقريرسالكاتب األ

، مخطط بحث موجز، مبيناً المواضيع التي  من تاريخ توقيعه يوما١٥لى المركز خالل 

 وشارحاً مخطط البحث  الذي يتضمن المقابالت المعمقة األوراق الخلفيةاب ها مع كتّ

  .خ وضع المسودة ألجزاء البحث كافة
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 فر-١

يترأس

.بكامله

).الحقاً

  

صوايت

التنسيق

 الل-٢

يرسل ا

في مط

لتطوير

  

  

 ط-٣

يتولى ا

يقدم  ا

سيتناول

يوتوار



 

  

 موجزة لمنسق محور القضاء لدى المركز، شارحاً دوريةكما يتوجب على الكاتب تقديم تقارير 

  .، و مشيراً إلى العقبات أو االختبارات الجديدةالنجازهلمهل المحددة ا وفقالتقدم في البحث 

  

،مقابالت مع نية، نتائج استطالعات ميداأبحاثمراجع،  أما مصادر المعلومات األساسية فهي

  : وهي مفصلة كاآلتيخبراء

  : يجب اعتمادها كأساس للبحثمراجع -أ

  . متعلقة بالقضاءنصوص دستورية، قوانين، مراسيم، قواعد وتنظيمات •   

  ).خطابات لرؤساء ورسميين لها صفة السياسات الرسمية (تصاريح أساسية •   

 تحليالت، مقابالت إعالمية متعلقة بالقضاء  كتب، دراسات، تقارير،:منشورات  •  

  . تلك التي تتناول موضوع اإلصالحصوصاًًخ

  

 القيام بمقابالت ميدانية األوراق الخلفيةاب  وكتّألساسيعلى الكاتب ا: مقابالت مع الخبراء -ب

  :بغية

  .قضاء التأكد من إطالعهم على كافة القوانين والمراسيم والتصاريح السياسية المتعلقة بال-  

  .لبحثا  لها تحليل كيفية تطبيق المبادئ الخاضع-  

  . تحديد العوائق، التحديات، وفرص اإلصالح-  

  . دراسة مواقف المعنيين والخبراء فيما يتعلق بوضع القضاء-  

  

على سبيل المثال ال (اهل االختصاصوعلى هذا األساس تجرى المقابالت المعمقة مع 

  ):الحصر

ن عامون، رسميون من وزارة العدل، خبراء أكاديميون،  قضاة، محامون، مدعو-

ناشطون في مجال حقوق اإلنسان، أخصائيون بالمسائل القضائية وحكم القانون، 

  .صحافيون متخصصون في القضاء، رجال أعمال يتعاونون مع المحاكم

  

سئلة التي  تحدد منهجيتها و تتضمن اال وضع نماذج للمقابالت الميدانيةالساسيلذا على الكاتب ا

 الئحة بالمقابالت ان يرسل الى المركزمن هنا على الكاتب .  عنها نماذجتزويده المركز يتولى
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 ساسييستطيع الكاتب األ.  مع نموذج لألسئلة المقترحةكتّاب األوراق الخلفية هو والتي سيقوم بها

عند إجراء فقط حددة  بعض النقاط الممناقشة من الخبراء أو  قليلالقيام بمقابالت مفصلة مع عدد

أخيراً على الكاتب . بعض المقابالت، و قد يقترح المركز مقابالت إضافية يمكن للكاتب األخذ بها

 إرسال محاضر المقابالت المعمقة إلى المركز وكذلك التسجيالت الصوتية اذا سمح بها ساسياأل

  .الخبير الذي تمت مقابلته

  

  : ابة التقارير يزمع المركز إجراءكت بموازاة األبحاث و:  االستطالعات-ج

  . استطالعات رأي أعضاء الجسم القضائي -١

  . استطالعات رأي لرصد المواقف العامة حول القضاء -٢

وقد يطلب من الكاتب . سياً لكتابة التقاريرأساتشكل المعلومات المستقاة من هذه األبحاث مرجعاً 

ها الوضاع بلده أو اقتراح منهجية أكثر مراجعة مسودة أسئلة االستطالع بغية التحقق من مطابقت

 يفيد منها في كتابة  الكاتب المعلومات المستنتجة ويقرأوعند االنتهاء من االستطالعات، . مةءمال

كما .  المركز الكاتب في هذا المضمارساعدوسوف ي. توصياتالتحاليل وال لدعم نتائج التقرير

استطالع رأي أعضاء الجسم القضائي في النصف يأمل المركز أن يتمكن من تزويد الكاتب بنتائج 

كما سيعمد إلى توفير معلومات مستفيضة أخرى حول ). فبراير(الثاني من شهر شباط 

 .استطالعات الرأي العامة في وقت الحق

  

   الكتابة والتنقيح-٤

أمن المركز للكاتب نموذجاً إرشادياً لتنظيم التقرير وكتابته، يعدد المبادئ الواجب اعتمادها كقاعدة 

  .للتحليل وفيما يلي وصف سريع للنموذج

  

تقرير يقوم على شرح مدى احترام مجموعة من المبادئ المتعلقة ال من الجزء التحليلي  -أ

وقد عمد المركز إلى تحديد هذه المبادئ .  القضاءباإلدارة الرشيدة وحكم القانون والنزاهة، في

  أبحاث تناولت القانون الدولي ومعايير دولية وإقليمية ووفق استشارات خبراءبناء على

  . مختصين

    

  : أن يحللوا كل مبدأ انطالقاً من بيان األسئلة هذااألوراق الخلفيةاب وعلى الكاتب أو كتّ
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  ستويات التحليل لكل مبدأم

  

  :االسترشاد في تحليل كل مبدأ باإلجابة عن األسئلة اآلتيةيجري 

المراسيم التطبيقية واألحكام و وضعيةالقوانين الو  النصوص القانونية، بما فيها الدستورهل تضمن .١

  ؟ احترام هذا المبدأ،واإلجراءات المنفذة

لتطبيقية واألحكام المراسيم او وضعيةالقوانين الو  تطبق النصوص القانونية، بما فيها الدستورهل .٢

  على الجميع بطريقة تؤمن االحترام العادل لهذا المبدأ؟ ،واإلجراءات المنفذة

  ؟التي تؤثر على احترام هذا المبدأ) أي غير القانونية(  الهامشية ما هي العوامل .٣

  ؟ إلى مدى احترام هذا المبدأمجتمع والاإلعالمما هي نظرة  .٤

 
  

 المستنتجة من تحاليله ومن  االصالحيةلة من التوصياتعلى الكاتب ان يضع سلس:  توصيات-ج

كما ينبغي اإلضاءة على اإلصالحات . اقتراحات الخبراء والمقابالت ومن نتائج االستطالعات

ضمن نجاحها بشكل يالتي وضعت وما آلت إليه بغية وضع أسس اإلصالحات الجديدة السابقة 

 الكاتب مجموعة إصالحات، عليه أن يعمد وبدل أن يسرد. تغلب على التحديات والمعوقاتالو

وان استراتيجية .  حسب أهميتها وإمكانية تطبيقها وضرورتها الوطنيةاإلى وضع أولوية له

من . التوصيات هذه هي التي ستميز عمل المركز عن سائر المبادرات األخرى في المنطقة

  : هذه التوصيات اآلتي يفترض ان تشمل هنا

  . وطويلة األمد أولويات قصيرة تحديد-

  . اقتراح إصالحات محددة-

  . تطبيقها نجاح إلمكانيةدير تق-

  استراتيجيات لتحقيق اإلصالح اقتراح  -

 أو االثنين معاً  غير رسميةومؤسسات رسمية أ( بيان األداة الرئيسية لتطبيق اإلصالحات -

  ).أو غيرها
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  ١مرحلة : كتابة التقرير

 دعم بمعلومات مستقاة من أبحاثه ومن مساهمات المى للتقرير يقوم الكاتب بوضع المسودة األول

من المقابالت المعمقة وإحصاءات عن القضاء ومعلومات ناتجة عن و األوراق الخلفيةاب كتّ

لذا سوف يعمد الكاتب إلى جمع هذه المعلومات .  و من دراسات الحاالت الميدانيةاالستطالعات

 إلى  دوريةذه المرحلة، على الكاتب أن يرفع تقاريروفي ه. وتنسيقها من خالل مسودة أولى

  . المركز

  

  ١مرحلة : التنقيح

 الكاتب الى مراجعتها مع الكتاب المساعدين و خبراء مختصين عند اكتمال وضع أول مسودة يعمد

 لعرضها في الورش  ويقوم المركز بمراجعة المسودة المنقّحة وإعداد الصيغة األولية.بغية تنقيحها

  .نيةالوط

  

   ورشة العمل الوطنية-٥

تعرض مسودة التقارير المنقحة في الورشة الوطنية التي تجمع خبراء ومسؤولين معنيين بالشأن 

يخدم الحدث كمناسبة لتحسين فصل التوصيات في التقرير وتعزيز . اإلعالمي لمناقشتها وتقييمها

  .النقاش على آليات اإلصالح

  

   ٢مرحلة :  كتابة التقرير-٦

  . ضوء مناقشات ورش العمل يعيد الكاتب صياغة تقريره صياغة نهائية في

    

  ٢مرحلة : التنقيح-٧

  . يتولّى المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة إعداد وإخراج التقرير بصيغته النهائية

  

  تقديم التقارير ونشرها-٨

المعنية يوضع  ربعةاألن البلدان باالستناد الى التقارير النهائية حول وضع القضاء في كل بلد م

 .بعد إنجاز التقاريريتم بحث التقارير في ورشة عمل اقليمية خاصة . تقرير عام وشامل اقليمي
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وتعلن خاللها نتائج التقارير بحضور فعاليات ومهتمين وأهل اختصاص وتطلق دعوة إلى االلتزام 

  .ببرامج اصالحية وطنية واقليمية محددة

ه تشكل مناسبة للكتاب والخبراء وآخرين إلطالق نقاش حول أولويات إن ورشة العمل هذ

نشر التقارير ورقياً باللغتين العربية ت. اإلصالح وإمكانية تطبيقها واالستراتيجيات الالزمة لتحقيقها

 يطبع على أقراص مدمجةكما س وIFESعبر الموقع اإللكتروني للمركز و موقع وواإلنكليزية 

  . المشروعتحوي معلومات عن كل
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