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  الخلفية

على خلفية النظام العراقي السابق وغزو واحتالل البالد، تواجه الحكومة العراقية تحديات كثيرة 
  .نظام عدالة فعالتوفير ضمان حكم القانون ولق بفي ما يتع وخاصةأداء مهامها تعيق 

قلة ،  المعقدة الرسوم  النظم اإلدارية وآليات: ما يليالتحديات التي تواجه النظام القضائيتشمل 
 على السواء إضافة إلى  على صعيد الشاهد والقضاءغير وديالشفافية في المحاكم، اعتماد أسلوب 

أسفرت سنوات القمع والفوضى التي أعقبت . عن النفوذ السياسي االستقالل لتحقيقالكفاح المستمر 
على مؤسسات العدالة العراقية إطار التدريب داخل ل مسألة وطا عن عجز طويل األمد تلك الفترة

  . وزارة العدل ومجلس القضاء األعلى ومعهد التدريب القضائيغرار 

التدريب  دائرة تسجيل األراضي، ومعهد وة نظام السجون العراقيتتولى إدارةوزارة العدل علماً أن 
فيعتبر الوحدة اإلدارية األساسية  أما مجلس القضاء األعلى، القضائي يقوم بتدريب القضاة العراقيين

  .للسلطة القضائية العراقية

توفير "بعنوان  مشروعبتنفيذ  المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة يقوم، اإلطارفي هذا 

 يندرجالذي و " معهد التدريب القانوني-في العراق  القانونيةمعاهدللتدريب القانوني مكونات ال
  فيبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيالذي يقوم بتنفيذه " حكم القانون"لمشروع طار األوسع اإل ضمن
  .العراق

من يرمي هذا البرنامج بشكل أساسي إلى تحسين أداء المحاكم المشمولة في المشروع في كل 
جلس القضاء األعلى، مأداء أما على الصعيد العام، فيهدف إلى تحسين . بغداد، وأربيل والبصرة

مجموعة متنوعة من األنشطة التدريبية تنفيذ معهد التدريب القضائي من خالل  ووزارة العدل،
  .اً شهر14 مؤسسة على مدى فترة المفصلة خصيصاً لتتماشى مع كلالقانونية 

مساعدة القضاة وموظفي من شأنه ) المحاكم النموذجية(المشروع محاكم الزم لاليب تدرتوفير الإن 
الغرض من و. كليوذلك على نحو   هذه المحاكمهتمثلالذي جديد النهج العتماد على االمحاكم 

، التخطيط االستراتيجياعتماد على  برنامج تدريب مجلس القضاء األعلى هو تدريب القضاة
بنزاهة تحقيقات القيام بالحثهم على ، نزاهة واستقالل القضاءة القضائية والآداب المهنبتعريفهم 
المجاالت ذات الصلة بالقوانين الموضوعية  تدريبهم على، باإلضافة إلى مكافحة الفسادوعدالة، 

رات أما على صعيد وزارة العدل، يهدف التدريب القانوني إلى بناء القد. واإلجرائية على حد سواء
، الممكننة  والكتيباتاستخدام وثائق المحكمة على تدريبالو، لتخطيط االستراتيجيفي مجال ا

 ةشامليهدف هذا التدريب إلى إقامة عملية إصالح  أخيراً .استقالل السلطة القضائية  علىةمساعدالو
القانوني المتخصص في مجاالت حقوق  والذي يشمل التدريب  التدريب القضائيمعهد لمناهج
  .، القانون األسري وقضاء األحداثالقائم على الجنس العنفمساواة بين الجنسين، ، الاإلنسان
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 في قطاع في إطار المعنيين الكفاءة المهنية والمساءلة يهدف هذا المشروع إلى تعزيزبشكل عام، 
  . العراقيالقضاء 

 تنفيذالضمان لواألفراد  سيعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق مع عدد من الكيانات
وكاالت األمم المتحدة، بما في ذلك صندوق األمم المتحدة ) أ ( :لتدريب القانونيلوالناجح السليم 

المتحدة  ، بعثة األمم(UNIFEM)وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة  (UNFPA)للسكان 
 خبراء )ب(يونيسيف ، وال (UNAMI-HRO) مكتب حقوق اإلنسان -لتقديم المساعدة للعراق 

نظرائهم العراقيين بما في ذلك مجلس القضاء األعلى، وزارة العدل ومعهد ) ج(و ،من األمم المتحدة
 .التدريب القضائي
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 األهداف

  :العناصر التاليةسيضم المشروع 

 عبر والبصرة وأربيل بغدادكل من  إنشاء محاكم نموذجية في :النموذجيةة المحكم )1
هدف بوالخاص بهذ المحاكم  نهج المتخصصالتنفيذ فيها ل تدريب القضاة والموظفين

 .استخدام نهج أكثر وديةأكبر من الشفافية و توفير قدر

فرصة هذا  لتدريبا مركز سيوفر: النموذجيةداخل محكمة بغداد  إنشاء مركز تدريب )2
 ومن ثم مع مجموعة  موارد التدريب مع المحاكم النموذجية األخرى أوالًلمشاركة

تنفذ سالمحاكم النموذجية  تفرزهاالتي المحاكم بما أن أفضل الممارسات أوسع من 
 . نظام المحاكمفي إطارعلى نطاق أوسع 

 توفير التدريب عبر أداء مجلس القضاء األعلى تحسين :مجلس القضاء األعلى )3
هة القضائية،  التخطيط االستراتيجي  واألخالقيات والنزاحولللموظفين والقضاة 

عالوة على ذلك، . لة، ومكافحة الفساداهة وعدانز بتحقيقالإقامة استقالل القضاء، 
وقواعد البيانات  المطبوعات الورقية وااللكترونيةوأحدث مجلس آخر لتوفر ليس

 .القانونية

 التخطيط علىالوزارة  عديدتدريب  تحسين أداء وزارة العدل من خالل :عدلوزارة ال )4
) تدريب المدرب  (الممكننةاستخدام مستندات وكتب دليل المحكمة كيفية ، ياالستراتيج

 .)تدريب المدرب(واالستقالل القضائي 

إصالح المناهج الدراسية لمعهد التدريب القضائي دعم  :معهد التدريب القضائي )5
  المحددةالخبرةثانياً  سيوفر الدراسية والمناهج  مراجعة في  أوالً  مما سيسهمالعراقي

والمساواة بين الجنسين أمام  للتدريب في مجاالت قضاء األحداث وحقوق اإلنسان
المعدات الالزمة أخيراً  سيحدد و القانون والعنف القائم على الجنس وقانون األسرة

توصيات التحسين الستخالص التدريب المطلوب وعقد ورش عمل  تنفيذ لدعم
 .يموالتقو
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  العملنطاق

التدريب ب ذات الصلةسابقة وعمليات تقويم ، بادرات أخرىاستعراض شامل لمإجراء  •
 . القانوني في العراق

في عملية وضع وتنفيذ األنشطة الرامية إلى وإشراكهم  أصحاب المصلحة كافةالتنسيق مع  •
  من جانب أصحاب المصلحةتطبيقهاالوطنية واعادة دمج الخبرات وتعزيز الملكية 

 لمؤسسات الثالثوير برنامج التدريب القانوني لطتحديد القضايا الرئيسية في مجال ت •
 ومعهد التدريب القضائي عدل ومجلس القضاء األعلىوزارة ال: المعنية

، ب القانوني في المحاكم النموذجية، مجلس القضاء األعلىوضع خطط ألنشطة التدري •
  ومعهد التدريب القضائيوزارة العدل

 الممارسات في مجال التدريب القانوني أفضلفي ما يتعلق ب الموضوعية الخبرة توفير •
  في مجاالت محددة من التدريب المتخصصوالمشمول

 العدل، وزارة  المحاكم النموذجية، مجلس القضاء األعلىبمشاركةتنفيذ أنشطة التدريب  •
   ومعهد التدريب القضائي

 . بغداد التجريبيةمحكمة إطار في مركز تدريب تصميم وتنفيذ  •

التعاون ب الخبرة ون ذوو الخبراء اإلقليمييقوم بها (TOTs) ب المدربينتدريلدورات إقامة  •
بعثة  (UNOPS)، مكتب األمم المتحدة حول ألمم المتحدة اإلنمائي في العراقمع برنامج ا

 ، (UNAMI-HRO) مكتب حقوق اإلنسان -المتحدة لتقديم المساعدة للعراق  األمم
 ة في العراقمن األنشطممكن د أكبر عدإضافة إلى تطبيق 

  

 لقضاءا، مجلس رة العدل، وزاالتجريبية وإدارة المحاكم عديدبشكل مباشر  هذه األنشطة تستهدف
في المجتمع ، وال سيما الفئات الضعيفة شعب العراقومن جهة  ، ومعهد التدريب القضائياألعلى

  . كمستفيدين غير مباشرينواألحداثالعراقي مثل النساء والمعوزين 

رة العدل في حكومة ، وزاالعدلوزارة العراقي، مجلس القضاء األعلى بالتنسيق مع المركز  سيعمل
، وغيرها من ألمم المتحدة اإلنمائي في العراق، برنامج ائيمعهد التدريب القضااقليم كردستان، 

وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي  (UNFPA)صندوق األمم المتحدة للسكان (الوكاالت ذات الصلة 
 مكتب حقوق اإلنسان -المتحدة لتقديم المساعدة للعراق  ، بعثة األمم(UNIFEM)مرأة لل

(UNAMI-HRO)مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  واليونيسيف و)UNOPS(  
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 األهداف القابلة للتحقيق

 توفير التدريب للمحاكم النموذجية الثالث .1

من المحكمة المعنيين حة جتماعات مع أصحاب المصلاال لعقد وضع الخطط الالزمة  . أ
نموذجية اللمحاكم ا حول برنامج تدريب هانظرات النموجية للحصول على مدخالتها ووجه

 :والذي يتضمن ما يلي

واإلجرائية على حد القوانين الموضوعية في المجاالت ذات الصلة بتدريب القضاة  •
 ؛ سواء

  االستراتيجيعلى التخطيط النموجية وموظفي التخطيط المحكمة قياداتتدريب  •

 )قيد التنفيذ(جديد للمحكمة كتيب  إعدادالتدريب على   •

 )اليونيسيف في العراقبالتعاون مع ( حول قضاء األحداث تدريب متخصصإقامة  •

بالتعاون مع برنامج األمم ( القوانين والمعايير الدولية حولمتخصص تدريب إقامة  •
 )مكتب حقوق اإلنسان - وبعثة األمم المتحدة في العراقالمتحدة اإلنمائي 

  
ات حتياجالاهتمام خاص لإيالء ، مع لتدريب المحاكم النموذجية الثالثخطة  وضع  . ب

 .يةتشاورعملية ارتكازاً على ، كل محكمةالمتخصصة ل

 . استعراض الخطة مع الجهات المعنية  . ج

 .اللمسات األخيرة على الخطةوضع   . د

 الثالثتنفيذ خطة التدريب للمحاكم النموذجية   . ه

  

 تدريب في محكمة بغداد النموذجية  مركزتأسيس .2

وضع خطة المعنيين بجتماعات مع أصحاب المصلحة اال لعقد وضع الخطط الالزمة  . أ
 . إلنشاء مركز تدريب في محكمة بغداد النموذجية

 لعقد اجتماعات مع كافة الجهات المعنية الالزمة  خططالوضع   . ب

 عبرمع مجلس القضاء األعلى ن بالتعاوالنموذجية محكمة بغداد تدريب في مركز إنشاء   . ج
 : والتي تضمأعالهالمذكورة خطة التنفيذ 

 ؛توظيفال •

 توفير التدريب والتوجيه للموظفين؛ •

الجهات و المحاكم األخرى حث، لجدولة برامج تدريبية دوريةم للمركز ا نظوضع  •
 ،مشاركين في الدورات التدريبيةالجنيد حديد وتالقانونية لت
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 لمركز التدريبوضع سياسات وإجراءات   •

  

 توفير التدريب لمجلس القضاء األعلى .3

 مجلس القضاء األعلى من لعقد اجتماعات مع الجهات المعنية وضع الخطط الالزمة  . أ
للحصول على مدخالتها ووجهات النظر حول البرنامج التدريبي لمجلس القضاء األعلى 

 مكتب -المساعدة للعراق م المتحدة لتقدي بعثة األممبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة (
   (UNOPS) ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNAMI-HRO)حقوق اإلنسان 

  التخطيط االستراتيجيحولتدريب إقامة  •

استخدام الموارد بما في ذلك الكتيب ( آداب المهنة القضائية والنزاهة حولدريب إقامة ت •
 ؛ )العراقي وزير العدل أعدهالذي 

  استقالل السلطة القضائيةولح تدريبإقامة  •

 ؛) موظفي المحاكملكافة( مكافحة الفساد حولتدريب إقامة  •

تحقيقات بشكل منصف وعادل، القانون الجزائي، ال إجراءتدريب قضاة التحقيق على  •
 القانون اإلنساني واإلرهاب

 تدريب عديد وقضاة مجلس القضاء األعلى على مكافحة الفساد •

 التي تم تحديدها كأولويات من قبل مجلس القضاء ب القانونييرها من مجاالت التدريوغ •
 األعلى من خالل عملية تشاورية

 يةتشاورعلى عملية ارتكازاً  وضع خطة تدريب لمجلس القضاء األعلى  . ب

 .الخطة مع الجهات المعنيةاستعراض   . ج

 . وضع اللمسات األخيرة على الخطة  . د

  تنفيذ خطة التدريب  . ه

  

 توفير التدريب لوزارة العدل .4

 للحصول على وزارة العدل لعقد اجتماعات مع الجهات المعنية في وضع الخطط الالزمة  . أ
بالتعاون مع برنامج األمم ( لوزارة العدلمدخالتها ووجهات النظر حول البرنامج التدريبي 

-UNAMI) مكتب حقوق اإلنسان -م المساعدة للعراق المتحدة لتقدي المتحدة بعثة األمم

HRO)تحدة لخدمات المشاريع  ومكتب األمم الم(UNOPS): 

 تدريب حول التخطيط االستراتيجي •
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 تدريب المدربين حول االستقالل القضائي/تدريب •

 تدريب حول االستقالل القضائي •

 على عملية تشاوريةترتكز وضع خطة تدريب لوزارة العدل   . ب

 استعراض الخطة مع الجهات المعنية  . ج

 وضع اللمسات النهائية على الخطة  . د

  التدريبيةتنفيذ الخطة  . ه

  

 توفير التدريب لمعهد التدريب القضائي .5

وزارة العدل ومجلس  أي معنيينتشاور مع كافة أصحاب القرارات ال/عقد اجتماع تخطيط  . أ
القضاء األعلى وذلك للحصول على مدخالتهم ووجهات نظرهم حول برنامج التدريب 

ة اإلنمائي، اليونيسيف، بالتعاون مع برنامج األمم المتحد(الخاص بمعهد التدريب القضائي 
وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة  (UNFPA)صندوق األمم المتحدة للسكان 

(UNIFEM) (والذي يضم ما يلي: 

 المدربين حول حقوق االنسانتدريب  •

 تدريب المدربين حول قضاء األحداث •

 بين الجنسينتدريب المدربين حول المساواة  •

 عائليتدريب المدربين حول القانون ال •

 نوع الجنستدريب المدربين حول العنف القائم على  •

باحتياجات القدرات فيما يتعلق التي تعيق دراسة الفجوات بشكل مفصل وحتياجات الا يموتق  . ب
 المناهج الدراسية

اط الدخول االستراتيجية وتحديد نقالضرورية إصالح المناهج الدراسية عملية تحديد نطاق   . ج
 القائمة علىقضايا العنف ، ، القانون األسريبين الجنسيناواة ، بما في ذلك المسلتنفيذها

 نوع الجنس

 المحددةصالح المناهج الدراسية وضع خطة استراتيجية إل  . د

 وضع خطة للمساعدة على إدخال التغييرات في المناهج الدراسية لمعهد التدريب القضائي  . ه

 بمكون التدريب الخاص تنظيم وتنفيذ ورشتي عمل حول المواضيع التالية لما لها من صلة  . و
 :بمعهد التدريب القضائي
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توصيات إضافة إلى فجوات في القدرات ال ومل لمناقشة نتائج تقويم الحاجاتورشة ع •
 برنامج اإلصالح

 هيكلية المنهجية الدراسيةفي ما يخص تغيير لل لمناقشة توصيات اورشة عم •

لمعهد من خالل توظيف المنهج الدراسي لمعهد التدريب القضائي بالتعاون مع اإصالح   . ز
 :وإدارة الخبراء الفنيين في الميادين التالية

 قضاء األحداث •

 حقوق االنسان •

 بين الجنسينالمساواة  •

 نوع الجنسالعنف القائم على  •

 قانون العائلة •

تقويم المعدات الالزمة لمعهد التدريب القضائي لتحسين أدائه وإعداد الئحة بالمعدات   . ح
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائييصار إلى إرسالها لالمفصلة لالمواصفات مرفقة بالالزمة 

  

 :دورات التدريب

الممثلين الحكوميين العراقيين دورات التدريب التي تشكل المكون األساسي للمشروع، ستستهدف 
  :ومن بينهم قضاة وعديد مختلف المؤسسات المذكورة أعاله وسيتم تطبيقها على النحو التالي

  

 المدة

 وسيمتد على 2010يناير / كانون الثاني25  منمعهد التدريب القضائي ابتداءيذ مشروع  تنفسيتم
 . شهرا14ً فترة


