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التدريب الق�ضائي
اأهميته.. وواقعه.. وم�ضتقبله

�ل�سيخ  عمر بن ن�سري �ل�سريف
ع�ضو الدائرة الإدارية التا�ضعة وع�ضو الدائرة التاأديبية ال�ضابعة باملحكمة الإدارية مبحافظة جدة
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املقدمـــة

ثم  مه,  الظلم وحرَّ بالعدل, ومنع من  واأمر  العاملني, عزَّ فحكم,  احلمد هلل رب 
ال�ضالة وال�ضالم على نبيِّنا, حممد بن عبداهلل, اأعدل من ق�ضى, وعلى اآله و�ضحبه 

و�ضلَّم ت�ضليًما كثرًيا.. اأما بعد:
اإنَّ التدريب الق�ضائي مطلب املرحلة, وجواد ال�ضبق جلهات الق�ضاء بني اأقرانها, 
اأن ينال قا�ضيه فر�ضة  اأن يكون حًقا للقا�ضي  اأنَّه يحق للمواطن, قبل  ول مراء يف 
�ضواًء  وامل�ضنية,  وال�ضاقة  املهمة,  ر�ضالته  لأداء  ه  يعدنّ الذي  الالزم,  الفني  التكوين 
كان ذلك الإعداد �ضابًقا على توليه ملن�ضب الق�ضاء, اأم عند كل منعطف يف حياته 
ا عندما ُيختار لعمل ق�ضائي متخ�ض�س, اأو ليتولى اإحدى مهام  الق�ضائية, خ�ضو�ضً
اإدارة العدالة, اأو كان ذلك م�ضاحًبا حلياته الق�ضائية امل�ضتمرة, لتزويده بكل جديد 
ا�ضتقالل  دعائم  تثبيت  مبا�رًضا يف  تاأثرًيا  يعني  ما  م�ضريته, وهو  له يف  مما هو معني 
مع  وظائفهم,  مبا�رضة  على  قدرًة  اأكرث  الق�ضاة  جعل  يف  املبا�رض  لإ�ضهامه  الق�ضاء, 
وعي تام بحدود مهماتهم, ووعي ق�ضائي لتدعيم ذلك ال�ضتقالل وتر�ضيخ مفهومه 

وتوجيهه التوجيه ال�شليم.
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ومن هنا, فاإننّه ل بد من حر�س دوؤوب على موالة الإعداد والتدريب للقا�ضي؛ 
لأنَّه �رضورة ل غنى عنها, بالنظر اإلى خطورة الدور الذي يقوم به الق�ضاء لي�س يف 
ب�ضفة  النظامية  حياتنا  يف  بل  فح�ضب,  النا�س  بني  مفهومه  وتر�ضيخ  العدل,  حتقيق 

عامة)1(.
 ول نعتقد بعد ذلك, يف اأنَّ اأحًدا يختلف على اأنَّ القعود عن التدريب احلقيقي, 
والفعال للقا�ضي, وح�ضن اإعداده, هو غيبة موؤكدة عن حقيقة من حقائق احلياة, وهو 
ظٌن �ضقيٌم باأنَّ القا�ضي ُيْولد قا�ضًيا, ومن ثم فهو ل يحتاج اإلى تدريب واإعداد, ول 
يحتاج بالتايل اإلى متابعة ت�ضمن �ضالمة هذا الإعداد وذلك التدريب, ومن بعدهما 

�شالمة االأداء واإجادته ودقته و�رصعته.
ِعى باأنَّ اإعداد القا�ضي وتدريبيه, ينطوي على اأدنى م�ضا�س  كما ل نخاُل اأحًدا يدَّ
ا اإذا ما جاء  مبا للق�ضاء من هيبة ومكانة, وما ينبغي له من توقري واحرتام, خ�ضو�ضً
من  باٌع  لهم  ممن  رجاله,  واأبرز  الق�ضاء,  �ضيوخ  من  التدريب  وذاك  الإعــداد,  هذا 

التجربة واملرا�س, اأو من اأ�ضاتذة الفقه واحلقوق.
على  والعمل  اأعوانهم,  تدريب  ا,  اأي�ضً واإعدادهم  الق�ضاة  بتدريب  يرتبط  ومما 
رفع م�ضتواهم, العلمي والعملي؛ لأنَّه ل ميكن اأن ت�ضتقيم دورة العدالة يف �ضريها 
اجلميع  لأنَّ  ذاته,  بالق�ضاء  تعدده, ل ريب م�رٌض  اأو  منهم,  اخلطاأ  بدونهم, ووقوع 

�ضيفقدون بالنتيجة ثقتهم به, كملجاأ لهم وحافظ حلقوقهم)2(.
واأمام ما �ضبقت الإ�ضارة اإليه من اأهمية لتدريب الق�ضاة واأعوانهم, عزمت على 
الإ�ضهام العملي, وخدمة مرفق العدالة بالكتابة يف هذا الباب, م�ضتعيًنا باهلل متوكاًل 

)1(  لأنَّ اأحكام الق�ضاء ف�ضاًل عن اأنَّها الأداة الفعالة لتطوير القاعدة النظامية لت�ضبح عادلة التطبيق، قد 
اأ�سبحت رافًدا اأ�سا�سًيا من روافد متابعة وتطوير وحتديث الفكر النظامي ب�سفة عامة.

)2( ت�ضريعات ال�ضلطة الق�ضائية معلًقا على ن�ضو�ضها )401-407( بت�ضرف واإ�ضافة.
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عليه, طامًعا يف حتقيق النفع, باذًل كل و�ضع, داعًيا املولى اأن يجعله نافًعا, حمقًقا 
ملق�ضوده, وقد انتظم عقده بحمد اهلل يف حماور �ضتة, جاءت على النحو الآتي:

املحور الأول: مداخل ومقدمات متهيدية، وي�ضم النقاط التالية:

اأهمية العمل الق�شائي.
اأهمية العن�رض الب�رضي.

التدريب وموقعه يف املنظومة الإدارية.
التدريب الق�ضائي )ماهيته ونطاقه(.

املحور الثاين: التدريب الق�ضائي )�ضورة من الداخل(، وي�ضم النقاط التالية:

اأهمية التدريب الق�ضائي.
واقع التدريب الق�ضائي.

حتديات التدريب يف اجلهات الق�ضائية.
املحور الثالث: التدريب الق�ضائي )خطوات نحو العمل(، وي�ضم النقاط التالية:

املنطلقات ال�رصعية.
اأهداف التدريب الق�ضائي.

اأبعاد التدريب الق�ضائي.
مراحل الإعداد للتدريب الق�ضائي.

حتديد الحتياجات التدريبية يف اجلهات الق�ضائية.
متطلبات التدريب الق�ضائي.

النقاط  وي�ضم  وامل�ضوؤولية(،  )التنظيم  الق�ضائي  التدريب  ال��راب��ع:  املحور 

التالية:

اجلانب التنظيمي لعملية التدريب الق�ضائي.
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م�ضوؤوليات اجلهات الق�ضائية نحو التدريب الق�ضائي.
املحور اخلام�ض: التدريب الق�ضائي )تطبيقات عملية(، وي�ضم النقاط التالية:

امل�شتثمرون يف الق�شاة.
تطوير العاملني يف اجلهات العدلية )التطوير الدائم(.

كر�ضي التدريب الق�ضائي.
املحور ال�شاد�س: م�شتقبل التدريب الق�شائي.

التو�ضيات واخلامتة.
وما توفيقي اإل باهلل, عليه توكلت, واإليه اأنيب.
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املحور الأول
مداخل ومقدمات متهيدية

اأوًل: اأهمية العمل الق�شائي:

مواطن  يف  اهلل-  -رحمهم  العلم  اأهل  بيَّنها  بالغة,  اأهمية  الق�ضائي  للعمل 
متفرقة, بل يف م�ضنفات م�ضتقلة, ويكفي يف هذا املقام ما �ضطره �ضيخ الإ�ضالم 
اإلى  احلقوق  و�ضول  الق�ضاء,  من  )املق�ضود  يقول:  اإذ  اهلل-  -رحمه  تيمية  ابن 
اإزالة  اأهلها, وقطع املخا�ضمة, فو�ضول احلقوق هو امل�ضلحة, وقطع املخا�ضمة 
وو�ضول  املف�ضدة,  هذه  واإزالــة  امل�ضلحة,  تلك  جلب  هو  فاملق�ضود  املف�ضدة, 
والأر�ــس, وقطع اخل�ضومة هو  ال�ضماء  به  تقوم  الذي  العدل,  احلقوق هو من 
من باب دفع الظلم وال�رضر, وكالهما ينق�ضم اإلى: اإبقاء موجود, ودفع مفقود, 
ففي و�ضول احلقوق اإلى م�ضتحقها يحفظ موجودها, ويح�ضل مق�ضودها, ويف 
اخل�ضومة يقطع موجودها ويدفع مفقودها, فاإذا ح�ضل ال�ضلح, زالت اخل�ضومة 
الق�ضاء يف كل  اأهمية  اأحٌد قطًعا, يف  املق�ضودين()3(, ول ي�ضك  اأحد  التي هي 
فال  واملجتهدون,  والفقهاء  العلماء,  الق�ضاة هم  كان  اإن  زمان ومكان, ول�ضيما 
اأقوامهم, وحكماء  الأنبياء, والأنبياء ق�ضاة  العلماء ورثة  لب�رض عنهم؛ لأنَّ  غنى 
دولهم, بهم تزهو ال�ضعوب, وينت�رض اخلري, ويعمُّ الرخاء, وتزول املدلهمات, 
وتنق�ضع امللمات, فهم كالغيث اأينما حلَّ نفع, واإذا كان الق�ضاء ي�رضع لكل جمع 
ُروا اأحدهم, منًعا للخالف الذي يوؤدي اإلى الختالف,  زاد عن الثنني, باأن يوؤمِّ
حتى ل ي�ضتبد كل اإن�ضان براأيه فيهلك اجلميع, واإذا كان ذلك بني العدد القليل يف 

ا: تب�ضرة احلكام )3/1(. )3( جمموع الفتاوى )355/35(، وانظر اأي�ضً
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ال�شفر، فوجود الق�شاة يف احل�رص مع تزايد اأعداد ال�شكان لهو اأحرى واأوجب، 
تن�ضيب  يجب  فلهذا  التخا�ضم,  وف�ضل  التظامل,  لدفع  يحتاجون  النا�س  لأنَّ 
اأمور النا�س, ومنع الظلم, واإعطاء كل  الولة واحلكام والق�ضاة, لل�ضيطرة على 

ذي حق حقه)4(.

ثانًيا: اأهمية املورد الب�شري:

الب�رضي  العن�رض  اأنَّ  اإل  عمل,  منظمة  اأيِّ  اإدارة  يف  ت�ضرتك  �ضتَّى  عنا�رض  ثمة 
اأهم هذه  اإنَّ  بالقول:  الإدارية, ول مغالة  العملية  الأ�ضا�ضية, يف  العنا�رض  يظل من 
اإذ  العنا�رض هو العن�رض الب�رضي, فاأهميته تفوق الأهمية الن�ضبية للعنا�رض الأخرى, 
اإننّ العن�رض الب�رضي ميكنه اأن يحقق ال�ضتغالل الأف�ضل للعنا�رض املادية والتنظيمية, 
واملزج بينها مبا يحقق اأق�ضى ا�ضتفادة ممكنة, واملوارد الب�رضية »ت�ضيف للقيمة يف حني 
ت�ضيف كل املوارد الأخرى للتكاليف)5(«, وال�ضعي لتطوير تلك املوارد, م�ضدر من 
م�ضادر املناف�ضة بني الدول, وهذا ما يف�رض دعوة علماء الإدارة امل�ضتمرة للمنظمات, 
الق�ضائية  اجلهات  الب�رضي, ويف  مالها  راأ�س  �ضبيل حماية  اجلهد, يف  ق�ضارى  ببذل 
بخ�ضو�ضها, فاإنَّ املورد الب�رضي هو القوة املحركة لعنا�رض الإنتاج فيها, واأبرز مظاهر 
تلك القوة, من تقلنّده الق�ضاء, فالقا�ضي اإذن هو اأهم عن�رض ب�رضي, يظهر يف العملية 
الق�ضائية قطًعا, وهو اأكرث من كونه جمرد موظف يغطي وظيفة �ضاغرة, بل هو من 
يج�ضد املعرفة, والإمكانات التي ت�ضتخدمها اجلهات الق�ضائية لتحقق اأهدافها, كما 
ميثِّل القدرة على العمل والتنفيذ والبتكار, وعلى �ضوء ما �ضبق فالعن�رض الب�رضي هو 

)4( انظر نحوه يف: نيل الأوطار )258/8(.
تخفي�ص  هو  العمل  بيئات  لال�ضطرابات اخلطرة يف  الإداريــة اخلاطئة،  ال�ضتجابات  اأ�ضد  من  فاإن  ولهذا   )5(

الإنفاق على التدريب والتطوير. فو�ضويات ال�ضوق )الإدارة والت�ضويق يف ع�ضر ال�ضطراب( )5(.
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العماد الأول لنجاح الإدارة يف اجلهات بعمومها, وعماد النجاح على وجه اخل�ضو�س 
يف اجلهات الق�شائية هم ق�شاتها)6(.

ثالًثا:التدريب وموقعه يف املنظومة الإدارية)7(:

تنوعت التعريفات وتعددت يف بيان معنى التدريب, من وجهة نظر علماء الإدارة, 
ة جوانب, ت�ضهم يف اإي�ضاحه, وهي كالآتي: ما ي�ضتلزم تناوله من عدنّ

الهدف:. 1 فالتدريب ي�ضعى اإلى اإك�ضاب الأفراد املهارات, واملعارف, والجتاهات 
الالزمة, لأداء عمل حمدد باأكرث الطرق.

امل�سمون:. 2 فالتدريب اأمنوذٌج لتنمية منتظمة )اأي اأنَّه عملية خمططة, مو�ضوعها 
املعارف واملهارات(, وانتظامها معناه ال�ضتمرار.

الن�شاط:. 3 فالتدريب ن�ضاٌط يت�ضمن جمموعة من العمليات الفرعية, التي تتعلق 
برامج  التدريبية, وت�ضميم  الإمكانات  التدريبية, وحتديد  الحتياجات  بتحديد 

التدريب وتنفيذها, ثم املتابعة والتقييم.
العملية:. 4 فالتدريب عملية لها مكونات, تتفاعل بعالقة دينامكية, وهذه املكونات 
ت�ضمل املدربني, واملتدربني, والربامج, وو�ضائل التدريب, ونتيجة لتفاعل هذه 

املكونات, تتحقق عملية التدريب, ويتحقق حتًما الهدف التدريبي. 
اإدارة املواد الب�ضرية الأ�ض�ص النظرية )16(، الراأي ال�ضديد لعامل الإدارة العتيد )6،2(، مقيا�ص الأداء   )6(
الب�ضري )2(، معرفة واإدراك املوجودات الفكرية يف ال�سركة )5(، املوارد الب�ضرية كقوة تناف�ضية )2(، 
معا�ضر  اإداري  كمفهوم  التمكني   ،)3،9-2( القدرات  وبناء  التدريب  �ضناعة   ،)4( الدول  تتناف�ص  كيف 
)213-262(، �ضخ�ضية القا�ضي )28(، اآفاق تطوير الق�ضاء ال�ضرعي يف الع�ضر احلا�ضر )8(، ق�ضاة 

ال�ضرع يف الع�ضر احلا�ضر )4-3(.
كل ما حتتاج اإلى معرفته عن التدريب )21(، تدريب املوظفني لرفع كفاءة الأداء )2(، تدريب الأفراد )19-  )7(

23(، التدريب الفعال واأثره على التكلفة )22(، التدريب مفهومه وفعالياته )13-15(، التنمية الإدارية 
)137(، اأ�ض�ص التدريب الإداري )4-5(، اإدارة وتنمية املوارد الب�ضرية والطبيعية )51(، تكنولوجيا الأداء 

الب�ضري يف املنظمات الأ�ض�ص النظرية ودللتها يف البيئة العربية املعا�ضرة )103(.
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اأجود  من  ولعلَّ  التعريف,  �ضعوبة  من  جــزٌء  احلقيقة  يف  هي  العتبارات  تلك 
التعريفات دللة, واأقربها للمراد ما ياأتي:

التدريب هو: عملية خمططة لت�ضحيح الأداء, واملعرفة واملهارات, من خالل جتربة 
تعليمية, بهدف الو�ضول اإلى اأداء اأكرث فاعلية. 

الذي  النمط  عن  الفرد,  واجتاهات  �ضلوك  يف  تغرًيا  تهدف  عملية  هو:  التدريب 
اتخذه لنف�ضه, اإلى منط اآخر, تعتقد الإدارة اأنَّه اأكرث ارتباًطا باأهداف املنظمة.

اأما عن موقع التدريب يف املنظومة الإدارية, فهو و�ضيلة من و�ضائل التطوير والرتقاء 
من  الكثري  بارٌز, يف عالج  اإ�ضهاٌم  لها  و�ضيلة  وهو  والإتقان,  التميز  �ضلنّم  بالعمل, يف 
امل�ضكالت, التي حتدث يف بيئة العمل, اإل اأنَّه وباتفاق لي�س هو الو�ضيلة الوحيدة, اأو 

املثلى للحل.

رابًعا: التدريب الق�شائي )ماهيته ونطاقه(:

التدريب الق�سائي هو: تلك اجلهود العلمية والعملية, التي تقوم بها الإدارات 
العمل  لبيئة  الفعلية,  الحتياجات  لتلبية  الق�ضائية,  للجهات  التابعة  التدريبية, 
امل�ضاهمة يف  اأجل  لق�ضور, من  اأو معاجلة  تطور,  الناجمة عن  الق�ضائية ورجالها, 
حتقيق اأهداف تلك اجلهات, ومتكينها من مواجهة حتديات العمل, املحلية والدولية, 

التي حتيط بها)8(.
)8( مل يقف الباحثـ  اإلى انتهائه من اإعداد البحثـ  على تعريف حمدد للتدريب الق�ضائي، ولأهميته ودوره يف البيان 
اجتهد الباحث يف �ضياغة التعريف املذكور، ثم اأقام املجل�ص الأعلى للق�ضاء، بتاريخ:19ـ1430/11/20هـ، 
امللتقى الأول للق�ضاة )تاأهيل الق�ضاة روؤية م�ضتقبلية( قدم فيه بحٌث بعنوان: التدريب الق�ضائي املمار�ضات 
الدولية وقيا�ص النعكا�ضات، اختار باحثه تعريف التدريب الق�ضائي باأنَّه: عملية تعليمية، من نوع خا�ص، 
ترتكز على نقل املهارات واملعرفة، وتطوير الأداء املهني، انطالًقا من اخلربة املهنية ال�ضابقة للمتدربني، 
وتتميز بالذاتية، وتقدير ال�ستقللية الفكرية للم�سارك، وتركز على املعارف واملهارات التطبيقية، امل�ستقاة 

من الحتياجات العملية الفعلية للق�ضاة، وموجهة اإلى مناق�ضة امل�ضكالت، واملعوقات املهنية.
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ويف �ضوِء هذا التعريف فاإننّ نطاق التدريب الق�ضائي �ضي�ضمل الربامج وامل�رضوعات 
التدريبية الآتية:

الربامج وامل�رضوعات التدريبية التي تعدها وتنفذها مراكز التدريب التابعة لالأجهزة 
الق�ضائية, وعادة ما تنتهي ب�ضهادات متخ�ض�ضة يف اإحدى املو�ضوعات الق�ضائية. 

الربامج وامل�رضوعات التدريبية التي تعدها مراكز التدريب الق�ضائية, اأو القانونية, 
اأو احلقوقية, للق�ضاة على تنوع درجاتهم الق�ضائية, وعادة ما تتولى اإدارة التدريب يف 
اجلهة املخت�ضة تن�ضيق امل�ضاركة لق�ضاتها يف تلك الربامج, على �ضوِء خططها التدريبية, 
الفردي  التميز  م�ضادر  من  م�ضدر  هو  النطاق  هذا  اأنَّ  كما  العملي,  الواقع  ميليه  وما 

للق�ضاة, الذين لديهم عناية ذاتية بالتدريب والتطوير)9(.
الربامج وامل�رضوعات التدريبية التي تنظمها املعاهد الق�ضائية املعتمدة علمًيا, وتلك املعاهد 
وبني  الق�ضائية,  لالأعمال  للمر�ضحني  التاأهيلية  اأو  الإعدادية,  الدرا�ضة  بني  للجمع  عادة  متيل 
تدريب ق�ضاة امليدان, والتدريب فيها يتمُّ على فرتات متفاوتة وق�ضرية, متاأثًرا بدرجة كبرية 

بالطابع العلمي.
ال�ضلة  ذات  احلكومية,  املوؤ�ض�ضات  تنفذها  التي  التدريبية,  وامل�رضوعات  الربامج 
الربامج  تلك  العقابية والإ�ضالحية, ويراعى يف مثل  الق�ضائية؛ كاملوؤ�ض�ضات  بالأعمال 
متنع  عملية,  وحــدة  لتحقيق  وال�ضعي  والنظامية,  الإجرائية  باخلطوات  التعريف 

الزدواجية, ويتحقق بها التكامل.
الق�ضائية,  اجلهات  داخل  التدريب وجلانه  لإدارات  التدريبية  وامل�رضوعات  الربامج 
اإ�رضافها امليداين, على العملية التدريبية )الداخلية(, ومعرفتها  والتي تنبع من خالل 

)9( وفًقا ل�ضتفتاء �ضخ�ضي على عينة من الق�ضاة تبني للباحث اأن عدًدا ل باأ�ص به يبذل من ماله ا�ضتثماًرا يف 
نف�ضه ملا راآه من اأثر بارز، بل اإن اأحد الق�ضاة ا�ضتثمر ح�ضوره لبع�ص الربامج التدريبية لتطبيقها علمًيا 

وعملًيا على فروع من العلم، ومنها ما له م�ضا�ص بالعمل الق�ضائي.
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اعتماًدا  يعتمد  النوع  وهذا  احلقيقية,  التدريبية  واحلاجات  الداخلي,  بالو�ضع  الدقيقة 
التدريب, ويت�ضح  اإدارة  اأع�ضاء  بها  يتمتع  التي  كبرًيا, على درجة البتكار والإبداع, 
لتاأهيلهم, واإعدادهم  اأثُر اجلهود ال�ضتثنائية, التي تبذلها اجلهات الق�ضائية  من خاللها 

للممار�ضة الفعلية.
التدريبية  واملعاهد  املراكز  وتنفذها,  تنظمها  التي  التدريبية,  وامل�رضوعات  الربامج 

املتخ�ض�ضة, حكومية)10( اأو خا�ضة, وتتم عادة بطلب من اجلهات الق�ضائية.
الربامج وامل�رضوعات التدريبية التي تنظمها اجلهات الإقليمية والدولية, املتخ�ض�ضة 
يف تنمية قدرات رجال الق�ضاء مبختلف م�ضتوياتهم, وتركز على تبادل اخلربات املتعلقة 
باجلوانب الق�ضائية, ويتاأثر هذا النطاق باملواثيق الدولية, والتفاقات الثنائية, اأو غريها, 

التي تن�شم لها دولة اجلهة الق�شائية.

)10( كمعهد الإدارة العامة مثاًل.
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املحور الثاين
التدريب الق�ضائي )�ضورة من الداخل(

اأوًل: اأهمية التدريب الق�شائي)11(:

تكمن اأهمية التدريب الق�ضائي من خالل احلديث عن اأربعة جوانب, تف�ضيلها كالآتي:

اجلانب الأول: اخل�شائ�س الذاتية للجهات الق�شائية يف جانب املوارد الب�شرية:

تفر�س حتًما  �ضامية,  اأهداف  اإليه من  ت�ضبو  الق�ضائية, وما  اإننّ طبيعة عمل اجلهات 
جانب  يف  خ�ضائ�ضها  هنا  و�ضنعر�س  عديدة,  جمالت  يف  اخل�ضائ�س  ببع�س  متيزها 

املوارد الب�رضية, واملتمثلة يف النقاط الآتية:
اأع�ضائها  عدد  جهة  من  احلجم,  �ضغرية  املوؤ�ض�ضات  من  هي  اجلهات  تلك  معظم 

والعاملني فيها, وهذا يوؤثر كثرًيا على درجة فاعليتها.)12( 
املقدرة  هو  الق�ضاة(,  ا  )خ�ضو�ضً فيها  العاملني  اختيار  عملية  يف  الأ�ضا�س  املعيار 

العلمية, والكفاية العملية, التي تتك�ضف من خاللها كثرٌي من ال�ضفات الذاتية.
ل عليه, بل هو املحور الرئي�س للن�ضاط فيها, وهو ما يتطلب  العن�رض الب�رضي هو املعونّ
ممار�ضة �ضيا�ضات اإدارية حكيمة, ت�ضبط من غري �ضدة, وتتو�ضط يف تنظيمها, حتى ل تقع 

للعامل  ال�ستجابة  هي:  مميزة  �سمات  باأربع  باحلياة«  »ناب�سة  �سركات  اأ�سبحت  التي  ال�سركات  تت�سف   )11(
الوقت  التمويل، وهي يف  بالأفكار اجلديدة، احلر�ص يف  الثقافة، الرتحيب  الهوية وفهم  اإدراك  املحيط، 
نف�ضه، تعطي الأولوية للممار�ضات الآتية: تقدير الأفراد ل الأ�ضول، اإرخاء قب�ضة القيادة والرقابة، وال�ضعي 
للتمكني، اإعادة التنظيم بغر�ص التمتني، والتعّلم والتدريب الإيجابي، ت�ضكيل جمتمعات اإن�ضانية، ذات ح�ص 

اإن�ضاين يهدف لل�ضالح العام. فو�ضويات ال�ضوق )8(.
ا، بل ما حتققه تلك اجلهات من اإجناز دليل قاطع،  )12( هذه اإ�ضارة يف معر�ص املقارنة، ول تعني �ضعًفا اأو نق�ضً

و�ضغر احلجم ملزم لها بجهد م�ضاعف للو�ضول للنجاح، وهو م�ضاهد وهلل احلمد.
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يف حمظور, يوؤثر �ضلًبا على عطاء الفرد واإجنازه)13(.
اجلانب الثاين: خ�شائ�س الوظيفية الق�شائية من منظور اإداري)14(:

ا للتعلم والنمو, لأنَّ الوظيفة الق�ضائية حياة قائمة بذاتها, فلي�ضت  وظيفة تت�ضمن فر�ضً
ملجرد احل�ضول على الراتب فقط, ولهذا يتملك القا�ضي يف اأحيان كثرية الإ�رضار لفهم ما 

ي�ضكل عليه, ويجد فيها كل يوم جماًل للتعلم, وهذا ما ميثِّل حافًزا نحو الإجناز. 
وظيفة تت�ضمن التدريب على امل�ضاءلة, فكل قا�ٍس -بال ا�ضتثناء- يعرف اأن ق�ضاًة خلفه 

�ضيقيِّمون ما يوؤديه من عمل, وبعبارة اأدق: �ضيجازى على ما اأبدعه, اأو ما اقرتفت يداه.
وظيفة القا�ضي هي اأكرث من جمرد كونها وظيفة يف اأحد مرافق الدولة, اإذ هي جت�ضيٌد 
حقيقيٌّ للمعرفة, والإمكانات التي ت�ضتخدمها اجلهة الق�ضائية, فيما متار�ضه من مهام ق�ضائية, 

حتظى بقدر كبري من ثقة اجلمهور, على خمتلف رتبه الجتماعية, ودرجاته الوظيفية.
اإداري, فمتى احتاج  وظيفة تقف نف�ضها لهدف �ضاٍم, ومق�ضد نبيل, ولي�س لأمنوذج 
الو�ضول للعدل, تغيري ما جرى عليه العمل يف جوانبه الإدارية, ودقائقه الإجرائية, فاإنَّ 
التغيري �ضيجد طريقه ل حمالة, طمًعا يف �ضلوك اأق�رض الطرق لتحقيق العدالة, موؤكدة يف 

الوقت نف�ضه على اأنَّها تربر وجودها, بغاياتها النبيلة, ومراميها ال�ضامية.
ملا  نظًرا  والتنفيذ,  الأداء  الحرتاف يف  من  مرتفعة,  ودرجة  عالية,  قيمة  ذات  وظيفة 
تقدمه من منتجات ق�ضائية, لها اأثرها البارز يف اإر�ضاء العدل, ومنع الظلم, وهذه ال�ضمة 

حم�ضلة نهائية, ملبداأ ا�ضتقالل الق�ضاء)15(.

)13( للوقوف على موؤ�ضرات احلاجة اإلى العن�ضر الب�ضري يف اجلهات الق�ضائية انظر: ندوة الق�ضاء ال�ضرعي يف الع�ضر احلا�ضر: 
الواقع والآمال، من تنظيم كلية ال�ضريعة والدرا�ضات الإ�ضالمية بجامعة ال�ضارقة - الإمارات العربية املتحدة يف الفرتة من: 

12- 1427/3/14هـ، وندوة الق�ضاء والأنظمة العدلية من تنظيم وزارة العدل باململكة العربية ال�ضعودية �ضفر 1425هـ.
حلل  املتكامل  )النموذج  التوازن  اإلــى  اخللل  من  املوؤ�ض�ضات  تنتقل  كيف   ،)6( العظيمة  الإدارة  عنا�ضر   )14(

امل�ضكالت( )7(، الراأي ال�ضديد لعامل الإدارة العتيد )6(، قيادة التغيري اجلذري )5(، بت�ضرف واإ�ضافة.
)15( ا�ضتقالل الق�ضاء درا�ضة مقارنة )52(.



310
جملة الق�ضائية - العدد الأول - حمرم 1432هـ

�لتدريب �لق�سائي )�أهميته.. وو�قعه.. وم�ستقبله(

اجلانب الثالث: اخل�شائ�س العامة ل�شخ�شية القا�شي)16(:

ال�ضخ�ضيات,  من  غريها  عن  بها  تتميز  رفيعة,  بخ�ضائ�س  القا�ضي  �ضخ�ضية  تختنّ�س 
وت�ضتمدها من مقومات فاعلة, ذلك باأنَّ مبداأ تخ�ض�س الق�ضاة, هو من اأهم �ضمات الق�ضاء, 
ا,  علمًيا خا�ضً تاأهياًل  لة,  موؤهنّ فئة  مق�ضوًرا على  الق�ضائي  العمل  ممار�ضة  يكون  اأن  به  وُيراد 
ق, واملعرفة الوا�ضعة, والثقافة الرفيعة, ذات تكويٍن عملِّي  بالعلم ال�رضعي والقانوين املتعمِّ
خا�س, قوامه التدريب والتاأهيل, واملمار�ضة والتجربة, واخلربة, والتفرغ للمهمة, واأن تتوفر 
ال�ضوي,  وال�ضلوك  الطيبة,  وال�ضمعة  احل�ضن,  كاخللق  ال�رضورية,  ال�ضخ�ضية  امللكات  له 
ورجاحة العقل, و�ضالمة التقدير, و�ضداد النظر, ومو�ضوعية التفكري, وا�ضتقالل ال�ضخ�ضية 
القا�ضي,  ل�ضخ�ضية  العامة  فاخل�ضائ�س  ذلك,  على  الأمر  يقت�رض  ول  وحيادها,  دها  وجترنّ
العلم والراأي, واأن يكون غري  نزيًها, مهيًبا حليًما, م�ضت�ضرًيا لأهل  فِطًنا  اأن يكون  تقت�ضي 
م�ضت�ضعف؛ لأنَّ ال�ضخ�ضية لها اأهمية كربى يف حتقيق امل�ضالح, فاإذا كان القا�ضي ل �ضخ�ضية 
املانع  الأدب,  علم  من  ا�ضتمداده  تقت�ضي  كما  منه,  ُي�ضتفد  وا�ضع مل  علم  ذا  كان  ولو  له, 
من اللحن وال�ضقط, وات�ضافه بكل جميلة, تزيده هيبة يف النفو�س, وعظمة يف القلوب, 

ه من كل ما ينق�س من قدره ومنزلته يف اأقواله واأفعاله. وخلوُّ
ومما تخت�سُّ به �ضخ�ضية القا�ضي ما ي�ضدر عنه من اأحكام, فاأحكامه لي�ضت قوًل قاباًل لالأخذ 
والعطاء, اأو املدح والثناء, اأو القدح والنعي؛ لأنَّها تقوم على درا�ضة ُم�ضبقة, وم�ضتفي�ضة 
للق�ضايا ومتعلقاتها, ولأنَّها تُبني على �ضمري موؤ�ض�ٍس, على الف�ضل العادل, ولكن اإذا م�سَّ 
التي  بالطرق  )اإل  الطعن  الطاعن من  ا-  –اأي�ضً يتمكن  يب, فال  الرَّ هذه احلقيقة �ضيء من 
ر�ضمها النظام للطعن يف الأحكام, واأمام املحكمة املخت�ضة بذلك(, والنعي عندئٍذ يوجه 

ا: اأهم املهارات  )16( �ضخ�ضية القا�ضي �ضبل بنائها وتنميتها وحمايتها )10-14( بت�ضرف واإ�ضافة، وانظر اأي�ضً
الفنية يف �ضوء  و�ضياغته  املدين  اإ�ضدار احلكم  بعدها،  وما  للق�ضاء )8(  للمر�ضح  ال�ضخ�ضية  وال�ضمات 

الفقه والق�ضاء )78ـ80(.
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اإلى احلكم ل اإلى من اأ�ضدره, واإلى مدونات الق�ضاء, ل اإلى بواعثه اأو دوافعه, فهذه مناطق 
مة, لي�س لأحد اأن يقع فيها, ول اأن يحوم حولها, ولعلَّ ال�ضبب يف ذلك هو ما يخت�سنّ  حمرَّ
به القا�ضي من اأنه م�ضدٌر لتلك الأحكام, واإليه يعود النظر يف كل وجوه الق�ضاء وحقيقته, 

وحكمه و�رضوطه, واأركانه.
ا اأنَّهم كانوا با�ضتمرار يرفدون الفقه, مبعني ل ين�ضب من الأحكام  ومما اخت�سنّ الق�ضاة به اأي�ضً
والقواعد, التي تنبع من الواقع, وت�ضتمد اأ�ض�ضها وجذورها من مقا�ضد ال�رضيعة ون�ضو�ضها 
املحفوظة, ويحق معه القول: اإن جهود الق�ضاة يف الت�ضنيف والتاأليف وال�رضوح, ت�ضكل 
�ضطر تراث الفقه الإ�ضالمي يف املذاهب املختلفة, وكتب الفقه ناطقة بذلك, و�ضاهدة عليه.

ميكن  قواعد  ل  تُ�ضكِّ القا�ضي  ل�ضخ�ضية  العامة  اخل�ضائ�س  اأنَّ  للمتاأمل  يتجلى  وبهذا 
تنظيم دقيق, وخطط درا�ضية حمددة,  تاأ�ضي�س مناهج تخ�ض�ضية, ذات  اإلى  النطالق منها 
وبرامج وم�رضوعات تدريبية, يتمُّ من خاللها تاأ�ضي�س املوؤهلني للق�ضاء وتطويرهم, لت�ضاعدهم 
ه اإلى اكت�ضاب عوامل التميز, وتنمية القدرات اخلا�ضة بهم, والعمل دوًما على  على التوجنّ

ُعًدا. الإ�ضهام فيما يرتقي بها �ضُ
اجلانب الرابع: اخل�شائ�س العامة)17(:

العامة جتاه  املــرافــق  بها  تُــَطــالــب  الــتــي  املــ�ــرضوعــات  اأهـــم  اأحـــد  الــتــدريــب  1 .
من�شوبيها)18(.

غري  الق�ضائية  اجلهات  يف  الرئي�ضة  املهام  ي�ضغلون  ممن  العظمى  الغالبية  2 .
متخ�ض�ضني يف جمال اإدارتهم.

)17( اأخالقيات رجال العدالة )60(،)120(، �ضخ�ضية القا�ضي �ضبل بنائها وتنميتها وحمايتها )16،22-11،14(، 
ال�ضبل   ،)401( مقارنة  درا�ضة  الق�ضاء  ا�ضتقالل   ،)14( احلا�ضر  الع�ضر  يف  ال�ضرعي  الق�ضاء  تطوير  اآفاق 
الكفيلة بتطوير الإجراءات الق�ضائية )4(، تدريب رجال العدالة واأثره يف حتقيق العدالة )618(، اإعالن بريوت 

للعدالة )12(، ماج�ضتري اإدارة الأعمال يف يوم واحد )10(، توظيف خرية النا�ص واحلفاظ عليهم )134(.
)18( املادة )34( من نظام اخلدمة املدنية.
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حاجة اجلهات الق�ضائية الدائمة اإلى القيادات والطاقات املتميزة. 3 .
رتابة الكثري من الأعمال واملهام الإجرائية. 4 .

غياب التجديد والإبداع يف كثري من جوانب العمل والتنفيذ. 5 .
ال�ضعف الإداري والقيادي يف بع�س اجلهات الق�ضائية. 6 .

للعمل  النتماء  حب  وتنمية  ــربة,  اخل توطني  و�ضائل  من  و�ضيلة  التدريب  7 .
الق�شائي.

باجتهادهم  والنهو�س  للق�ضاة,  امل�ضتمر  التكوين  و�ضائل  من  و�ضيلة  التدريب  8 .
الق�ضائي, ملا يوفره من لقاء باأهل اخلربة والتجربة.

التدريب يزيد من قيمة وقدرة املوارد الب�رضية يف اجلهات الق�ضائية. ( .
. التدريب مبداأ من مبادئ كفاية الق�ضاء)19(. 10

وات�ضاع  ال�ضخامة  اإلــى  بالإ�ضافة   , الدينامكية)20(. 11 الق�ضائي  العمل  طبيعة 
امليدان.

فاإذا كانت تلك اخل�ضائ�س جتتمع يف كيان حيوي, فاإننّها -ول �ضك- تلقي بظالل 
من الأهمية على كل ما من �ضاأنه الرفعة به, و�ضدنّ اخللل الذي يقع يف نواحيه, ومن 
و�ضقل  القدرات,  بناء  خالله  من  ميكن  الذي  التدريب,  املوؤثرة  الو�ضائل  تلك  اأبرز 

املهارات)21(.

)19( من مبادئ الحتاد الدويل للنظم النتخابية )IFES( حول النزاهة الق�ضائية: التدريب املنا�ضب، والتعليم 
القانوين املتوا�ضل.التقارير الوطنية والإقليمية حول و�ضع الق�ضاء يف بع�ص الدول العربية )15(.

)20( كلمة اأعجمية معربة تدل على ال�ستمرار والتحرك وتاأثره بكثري من املتغريات.
)21( انظر لال�ضتزادة: ملاذا التاأهيل الق�ضائي، ورقة عمل مقدمة يف امللتقى الأول للق�ضاة )تاأهيل الق�ضاة روؤية 

م�ضتقبلية( بتاريخ:19ـ1430/11/20هـ.
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)25 ثانًيا: واقع التدريب الق�شائي)22(:)23()24(

واقع التدريب الق�شائي)24(الدولة

اململكة العربية 
ال�ضعودية)25(

باإن�ضاء  هـ  • وتاريخ:1385/3/12	 رقم )م/4(  امللكي  املر�ضوم  �ضدر 
املعهد العايل للق�ضاء بالريا�ص، ويتبع حالًيا جامعة الإمام حممد 

بن �ضعود الإ�ضالمية، التابعة تنظيمًيا لوزارة التعليم العايل.
•ٌيعدُّ املعهد اأول وحدة تعليمية للدرا�ضات العليا باململكة يقدم درا�ضة  	
الفقه  يف  ا  خ�ضو�ضً به،  يت�ضل  وما  الق�ضاء  جمال  يف  تخ�ض�ضيه 

الإ�ضالمي املقارن، وال�ضيا�ضة ال�ضرعية والأنظمة.

)22( يح�سن التنبيه اإلى اأمور ثلثة: الأول: فكرة التدريب والتاأهيل الق�سائي بحثت خلل موؤمترات وزراء العدل 
العرب، ويف موؤمتر �ضنعاء �ضنة 1981م مت اإن�ضاء املركز العربي للبحوث القانونية والق�ضائية، ومقره احلايل 
يف بريوت بعد انتقاله من الرباط، وللمركز موقع اإلكرتوين هو: )www.carjj.org( اإل اأنه �ضعيف يف 
حمتواه، ويغلب عليه الطابع الإخباري. الثاين: اأنَّه مل يتم حتديد اإطار معني ونقاط حمددة لعر�ص التجارب 
التدريبية، بل �ضتذكر وفًقا ملا هو متوفر يف امل�ضادر، الثالث: من التجارب التي اطلع على الباحث ومل يتعر�ص 
لذكرها: تاأهيل الق�ضاة ال�ضرعيني يف ماليزيا الواقع والآفاق، نظًرا لقت�ضار باحثها على ذكر املوؤ�ض�ضات 

العلمية، واإطالته يف ذكر التفا�ضيل الدقيقة للربامج الدرا�ضية، وهي غري مق�ضودة يف هذا املقام.
)23( الق�ضاء يف الدول العربية ر�ضد وحتليل، وفًقا لالآتي: الأردن:)226-229(، لبنان:)348-349(، م�ضر:)663-

665(، درا�ضة ا�ضتطالعية حول واقع ال�ضلطة الق�ضائية من منظور اجلمهور ب�ضكل عام، والق�ضاة واملحامني 
واملتقا�ضني ومراجعي املحاكم والكادر الإداري بفل�ضطني )156،147،82،77(، و�ضع الق�ضاء يف بع�ص الدول 
ا: اآفاق تطوير الق�ضاء  العربية )37( وما بعدها، اإ�ضدار احلكم املدين و�ضياغته الفنية )81-83(، وانظر اأي�ضً
ال�ضرعي يف الع�ضر احلا�ضر)ت�ضمن ملحة موجزة عن تدريب الق�ضاة يف املغرب()9(، مالمح واآفاق تطوير 

الق�ضاء ال�ضرعي يف فل�ضطني )45(، تاأهيل الق�ضاة يف اململكة العربية ال�ضعودية )124-91(.
ُيلحظ اأنَّ املراجع التي تذكر جتارب تاأهيل الق�ضاة اأو احلديث عنها تتناول يف ثناياها نقًدا للواقع مل يتعر�ص لها   )24(
اإلى اعتقاد الباحث باأنَّ وجود النقد البناء جتاه اأي م�سروع هو  الباحث؛ لأنَّها تخالف مق�سد الإيجاز، بالإ�سافة 
دللة على وجود عمل وعطاء يطمح من يقوم به اإلى حتقيق هدف، وي�ضعى للو�ضول به اإلى غاية، واإن مل تتحقق مع 

عمله كل التطلعات، ومن هم يف مثل هذه احلال ل ُي�ضك يف تقبلهم للنقد وتفهمهم لكل ما يطلب ويقرتح عليهم.
اأق�ضام  يف  املتبعة  واملناهج  الدرا�ضية،  اخلطط  ونقد  العدالة،  من�ضوبي  وتدريب  لتاأهيل  دقيق  ر�ضد  على  للوقوف   )25(
العدلية  )البيئة  الثالثة  دورتــه  يف  القت�ضادي  الريا�ص  منتدى  درا�ضة  انظر  واملعاهد،  اجلامعات  يف  الأنظمة، 
ومتطلبات التنمية القت�ضادية(، الف�ضل الثالث حتديًدا، وفيما يخ�ص اأعوان الق�ضاة انظر: الحتياجات التدريبية 

لدى موظفي املحاكم ال�سرعية مبدينة مكة املكرمة، ر�سالة ماج�ستري بجامعة اأم القرى نوق�ست يف عام 1425هـ.
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الق�ضاء  يف  املتميزة  العلمية  الكفايات  اإعــداد  اإلــى  املعهد  •يهدف  	
اإ�ضافة  العلمي،  والبحث  والأنظمة،  العام،  والدعـــاء  والتحقيق 
بالبحوث  املكتبات  واإثراء  املقارنة،  الفقهية  الدرا�ضات  تعميق  اإلى 
وال�ضيا�ضة  املــقــارن  والــفــقــه  الــقــ�ــضــاء  جمـــال  يف  املتخ�ض�ضة، 

ال�ضرعية.
•يقدم املعهد العديد من الربامج الدرا�ضية يف الدكتوراه واملاج�ضتري،  	
اإ�ضافة اإلى دبلوم العلوم اجلنائية، واحللقات العلمية لق�ضاة وزارة 
العدل وق�ضاة ديوان املظامل، والربامج العلمية لكتَّاب العدل لتطوير 

اأدائهم الوظيفي.
ديوان  ملن�ضوبي  ال�ضرعي  الق�ضاء  دورات متخ�ض�ضة يف  يقدم  •كما  	
من  للق�ضاة  ودورات  الع�ضكرية،  واملجال�ص  الع�ضكري  املحاكمات 

خارج اململكة.
الأهـــداف  يف  للتو�ضع  الق�ضاء،  نظام  �ــضــدور  بعد  املعهد  •ي�ضعى  	
العامة له، من خالل ت�ضميم برامج العتماد الأكادميي، واإجراء 
املعادلت العلمية املتخ�ض�ضة يف جمال الق�ضاء، واإجراء البحوث 
اجلزائي،  الق�ضاء  يف  جديدة  تخ�ض�ضات  وا�ضتحداث  الق�ضائية، 
وق�ضاء الأحوال ال�ضخ�ضية، والق�ضاء الإداري، والق�ضاء التجاري، 

والق�ضاء العمايل، والق�ضاء املدين.
هـــ،  • 	1421/7/5 وتاريخ:   )163( رقم  الــوزراء  جمل�ص  قرار  �ضدر 
بدرجة مالزم  يعني  يفرغ من  اأّن  منها:  الأمــور  من  وت�ضمن جملة 

ق�ضائي للدرا�ضة باملعهد العايل للق�ضاء.
العمل  ممار�سة  -قــبــل  باملعهد  الــدرا�ــســة  اأ�سبحت  عليه  •وبــنــاًء  	

الق�ضائي- مرحلة اإلزامية.
 ) • )13/ت/1595	 ــــــم  رق الـــــعـــــدل  وزيــــــــر  تـــعـــمـــيـــم  ــــدر  �ــــض
وتاريخ:1421/7/21هـ، مت�ضمًنا اآلية متابعة املالزمني الق�ضائيني 

اأثناء فرتة الدرا�ضة.
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الق�ضاء م�ضر)26( يعرف  الق�ضائية مل  للدرا�ضات  القومي  املركز  اإن�ضاء  •قبل  	
الق�ضاة،  لتدريب  وا�ضحة  اأو معامل  ا�ضرتاتيجية حمددة،  امل�ضري 

ما عدا حماولت حمدودة، لتدريب الق�ضاة اجلدد.
( باإن�ضاء املركز  • عام 1981م �ضدر قرار رئي�ص اجلمهورية رقم )347	
اأع�ضاء  وتدريب  اإعداد  اأهدافه:  ومن  الق�ضائية،  للدرا�ضات  القومي 
الهيئات الق�ضائية، وتاأهيلهم علمًيا وتطبيقًيا ملمار�ضة العمل الق�ضائي، 
والرتقاء بامل�ضتوى الفني والعملي، لأعوان الق�ضاة والعاملني باجلهات 

املعاونة للهيئات الق�ضائية، ويتبع املركز وزارة العدل.
•يكون التدريب يف املركز بعد �ضدور قرار التعيني ولي�ص قبله. 	
•بداأ املركز بدورات تدريبية وتاأهيلية لأع�ضاء النيابة العامة. 	

م بداأ املركز يف عقد دورات التكوين الأ�ضا�ص للق�ضاة اجلدد. • عام 1995	
لأع�ضاء  الأ�ضا�ص  التكوين  دورات  املركز يف عقد  بداأ  م  • عام 1997	

جمل�ص الدولة اجلدد.
•تعقد يف املركز دورات متخ�ض�ضة يف اأنواع الق�ضايا املختلفة، وكذلك  	
دورات تتعلق مبهارات العمل الق�ضائي، وتتميز بق�ضر مدة التدريب.

•يعقد املركز على مدار العام العديد من املوؤمترات والندوات وور�ص  	
العمل، وي�ضتفيد منها الق�ضاة من املحاكم جميعها.

•يوؤثر على فعالية التدريب: عدم متابعة نتائج التدريب على املتدربني،  	
وما تت�ضمنه احلركة الق�ضائية من نقل وترقية، وهو ما يعني تغرًيا 

يف نوعية العمل الذي قد جرى التدريب عليه.
•ل تعقد يف املركز دورات لأعوان الق�ضاة، �ضواء اجلدد اأو القدامى،  	

وهو من اأ�ضباب تدين اأدائهم وتاأخرهم يف اإجناز اأعمالهم.
للق�ضاء،  اأكادميية  اإلى  املركز  لتحويل  م�ضروع  على  العمل  •يجري  	
اأعوان  معهد  الق�ضاة،  معهد  متخ�ض�ضة:  معاهد  ثالثة  واإن�ضاء 

الق�ضاة، معهد اخلرباء.

لال�ضتزادة: انظر التجربة امل�ضرية يف تاأهيل الق�ضاة من ا�ضتقالل الق�ضاء درا�ضة مقارنة )420( وما بعدها.  )26(
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للدرو�ص لبنان معهد  باإن�ضاء   ) • 	7855( رقم  املر�ضوم  �ضدر  1961م  عام 
والق�ضاة  الق�ضاة اجلدد،  تتناول  فيه  التدريب  وبرامج  الق�ضائية، 
املنتقون من بني املحامني اأو امل�ضاعدين الق�ضائيني، وينتهي التدريب 

بالتخرج من املعهد دون وجود لربامج تدريبية م�ضتمرة.
م بداأ العمل على تطوير املعهد بالتعاون مع معهد  • ابتداء من العام 2004	
الدرو�ص الق�ضائية الفرن�ضي، ومن اأبرز جمالت التطوير: تو�ضيع جمال 

عمله يف تن�ضئة الق�ضاة، والتاأهيل امل�ضتمر لهم وملعاونيهم وللخرباء.
اإحدى  العربية  اللغة  جانب  اإلــى  يتقن  اأن  يجب  للق�ضاء  •املر�ضح  	
املعهد  درو�ص  بع�ص  فاإنَّ  ولهذا  الإجنليزية،  اأو  الفرن�ضية  اللغتني: 

تعطى بهاتني اللغتني.

م مل يلَق التاأهيل والتدريب الق�ضائي اأي اهتمام، الأردن • قبل العام 1988	
ومل تكن الت�ضريعات الق�ضائية، حتتوي على قواعد خا�ضة بتاأهيل 
الق�ضاة، قبل مبا�ضرة العمل، اأو تنمية قدرات العاملني، واقت�ضرت 
من  قليٌل  عــدٌد  منها  ا�ضتفاد  التي  البعثات  بع�ص  على  التجربة 
ذلك  يكن  ومل  اأعلى،  علمية  درجــة  على  للح�ضول  وهي  الق�ضاة، 
الذي  البعثات  نظام  اإطار  يف  يتم  الأمر  كان  بل  بالق�ضاة،  ا  خا�ضً

يخ�ضع له موظفو الدولة ب�ضكل عام.
(، وكان من  • عام 1988م �ضدر قانون املعهد الق�ضائي الأردين رقم )3	
اأهدافه: رفع امل�ضتوى القانوين للق�ضاة، واملوظفني، واحلقوقيني، العاملني 
يف الوزارات والدوائر واملوؤ�ض�ضات الر�ضمية العامة، ورفع كفايتهم عرب 
الدورات التدريبية، التي يعقدها املعهد لهذه الغاية، واملعهد يف وزارة 
 ،)68( النظام  �ضدر  2001م  عام  ويف  العدل.  بوزير  ويرتبط  العدل، 
مبجل�ص  اإدارته  واأنيطت  الق�سائي،  املعهد  عمل  تنظيم  اأحكامه  وتولت 

اإدارة من املجل�ص الق�ضائي مما �ضكل اإ�ضعاًفا لدوره)27(.

�ضياأتي احلديث يف املحور الرابع عن اجلوانب التنظيمية للتدريب الق�ضائي.  )27(
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النظاميني  للق�ضاة  والبحوث  الــدورات  نظام  �ضدر  م  • عام 1994	
رقم )57(.

الدورات  ن�ضاًطا مكثًفا، يف عقد  الدولة  �ضهدت  م  • العام 2000	 بعد 
من  كثري  على  والتدريب  املختلفة،  القانون  بفروع  املتخ�ض�ضة 
املو�سوعات احلديثة، ومل يقت�سر هذا الن�ساط على دورات املعهد 
اإلى كثري من الدورات والندوات، التي تعقد  الق�ضائي، بل تعداها 
اأعمال حملية حكومية، وغري حكومية، ومن  للق�ضاة من قطاعات 
تديرها  التي  الــربامــج،  من  الكثري  نه�ست  كما  اأجنبية،  جهات 
ومتولها موؤ�س�سات دولية، حكومية وغري حكومية، و�سملت يف تدريبها 

الق�ضاة، وقد عقدت دوراتهم يف داخل الدولة وخارجها.
املحاكم  ق�ضاة  اإلــى  الغالب  يف  الق�ضائي  التدريب  برامج  •توجه  	
ال�ضرعية  املحاكم  لق�ضاة  امل�ضاركات  بع�ص  عدا  فيما  النظامية، 

والق�ضاة الع�ضكريني.
•ال�سرتاك يف برامج التدريب الداخلية واخلارجية يوجه غالًبا لق�ساة  	

حماكم عمان العا�ضمة، اإذ اإن م�ضاركة ق�ضاة املحافظات قليلة.
م �ضهد مو�ضوع التدريب على اللغات الأجنبية من  • بعد العام 2002	

قبل الق�ضاة ن�ضاًطا ملحوًظا.
( فل�ضطني • يف درا�ضة ميدانية للعام احلايل )1430هـ/ 2009م( �سملت )107	

يعتقدون  الق�ضاة  ثلث  من  اأكرث  اأنَّ  خاللها:  من  تبنيَّ  الق�ضاة  من 
اأنَّ للمح�ضوبية دوًرا يف انتداب الق�ضاة، للدورات التدريبية )%11 
لدرجة كبرية، 16% لدرجة متو�ضطة، 8% لدرجة قليلة(، يف حني اأنَّ 

)57%( يعتقدون عك�ص ذلك.
يف  ال�ضتمرار  اأهمية  على  الدرا�ضة  يف  امل�ضاركون  الق�ضاة  •اأكــد  	
التدريب ملا له من دوٍر مهٍم يف تطوير اأدائهم يف العمل، كما حمل 
الغالبية منهم �ضعوًرا اإيجابًيا جتاه املعهد الق�ضائي، نظًرا ملا يقدمه 

من فر�ص تدريبية.
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بناًء املغرب الق�ساة،  لتدريب  مدر�سة  العدل  وزارة  اأحدثت  م  • 	1957 عام 
على املن�ضور رقم )37(.

م اأن�ضئ املعهد الوطني للدرا�ضات الق�ضائية. • عام 1970	
واملحا�ضرات  الــدرو�ــص  برامج  قــرار  اإ�ــضــدار  العدل  ــر  وزي •يتولى  	

والأ�ضغال التطبيقية باملعهد.
خم�ضة  وتبلغ  الدرو�ص  فرتة  • 	 -1 على:  املعهد  يف  التدريب  ي�ضتمل 
فرتة   -2 املعهد.  يف  وتتم  ذلــك،  من  اأكــرث  عملًيا  ولكنها  اأ�ضهر، 
التدريب  فــرتة   -3 �ضهًرا.  ع�ضر  خم�ضة  وتبلغ  باملحاكم  التدريب 

باملوؤ�ض�ضات العمومية و�ضبه العمومية، وتبلغ اأربعة اأ�ضهر.
•اأما عن التكوين املهني الذي يلقى لق�ضاة امل�ضتقبل في�ضمل: اجلانب  	
القانوين، ا�ضتكمال املعلومات الناق�ضة يف اجلوانب التي مل ي�ضبق 

اأن تلقاها القا�ضي، ثم اجلانب النف�ضي.
•جرى لحًقا تعديل ا�ضم املعهد اإلى: املعهد العايل للق�ضاء. 	

القومي فرن�ضا املركز  باإن�ضاء   ) • 	77/59( رقم  القرار  �ضدر  1959م  عام 
للدرا�ضات الق�ضائية، وهو موؤ�ض�ضة عامة تابعة لوزير العدل.

( باإن�ضاء مركز للتاأهيل الق�ضائي،  • عام 1966م �ضدر القرار رقم )758/66	
ويهدف اإلى تطوير وحتديث معلومات الق�ضاة، والرتقاء مب�ضتواهم املهني.

املركز  نظام  بتعديل   ) • 	642/70( رقم  القرار  �ضدر  1970م  عام 
القومي وتغرّي ا�ضمه اإلى املدر�ضة الوطنية للق�ضاة.

مركز  ب�ضاأن  مايو(   • 	4( مر�ضوم  من   )50( املــادة  األغت  1972م  عــام 
التاأهيل الق�ضائي، واأ�ضبح اأعماله من مهام املدر�ضة الوطنية للق�ضاة.

ملندوبي  املهني  التاأهيل  �ضمان  الوطنية:  املدر�ضة  اأهـــداف  •من  	
البارز  دورها  اإلى  بالإ�ضافة  للق�ضاة،  املهنية  الكفاية  مع  العدالة، 
يف تنمية ال�ضفات الأخالقية، والقدرات الإن�ضانية ملندوبي العدالة، 

كاحلياد والتجرد وا�ضتقالل ال�ضخ�ضية.
من  عــدد  خــالل  من  للق�ضاة،  امل�ضتمر  التدريب  املدر�ضة  •تتولى  	

الربامج التدريبية الق�ضرية.
•تقوم العديد من املعاهد ومراكز الدرا�ضات الق�ضائية يف اجلامعات  	

الفرن�ضية باإعداد طالبها للدخول يف املدر�ضة.
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ثالًثا: حتديات التدريب يف اجلهات الق�شائية)28(:

اأوًل: التحديات املتعلقة باجلهات الق�شائية:

التاأهيل  يف  التحديث  متطلبات  ا�ضتيعاب  عن  الق�ضائية  اجلهات  بع�س  عجز  1 .
والتدريب والإدارة.

عدم و�ضوح مفهوم التدريب, ومما يرتتب على ذلك يف بع�س الأحيان: عدم  2 .
قناعة بع�س اجلهات الق�ضائية بجدوى التدريب, اأو �ضعف قناعتها به, وقيامها 

بالتدريب اإْن وجد فهو على �ضبيل املجاراة واملحاكاة لالآخرين.
�ضعف التخطيط للتدريب, فالتدريب قد يكون على اأ�ضا�س اجتهاد فردي, اأو  3 .

اأُْن�ٍس بعنوان الربنامج التدريبي اأو حمتواه, ومما يهم يف هذا اجلانب:
اأ. اإ�ضناد التدريب اإلى جلنة متخ�ض�ضة يف اجلهة الق�ضائية بعد تدريبها واإعدادها 

الإعداد ال�ضحيح.
بامل�ضاركة  �ضواء  واأن�ضطتها,  الق�ضائية  اجلهات  َخرَب  الذي  املدرب  اختيار  ب. 
الق�ضائية,  اجلهة  ال�ضحيحة عن  باملعلومات  وتزويده  الهتمام,  اأو  امليدانية 

والأو�ضاع الوظيفية للمتدربني واحتياجاتهم وتوقعاتهم.
عدم وجود هدف من عملية التدريب اأ�ضالة, اأو عدم و�ضوح الهدف اإن وجد,  4 .
ولهذا فاإننّ بع�س اجلهات الق�ضائية تتخبط يف عقد الربامج التدريبية, وبع�ضها 

تكرر جملة منها دون حاجة حقيقية)29(.
عدم حتديد الحتياجات التدريبية بدقة: فالتدريب يف كثري من الأحيان يكون  5 .

)28( ا�ضتقالل الق�ضاء يف الت�ضريعات اليمنية )174( بت�ضرف واإ�ضافة، التدريب الق�ضائي )14(.
)29(  التخطيط الإداري بني املفهوم الإ�ضالمي واملفهوم الو�ضعي، د. في�ضل �ضعيبي، جملة ال�ضريعة والدرا�ضات 

الإ�سلمية، جامعة الكويت يف عددها )51( �ضوال 1423هـ.

)27 )26(
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اإما بناًء على اجتهاد فردي من امل�ضئول, اأو رغبة �ضخ�ضية من بع�س الق�ضاة, ول 
يعتمد على ال�ضت�ضارات العلمية, وفًقا ملا متليه الحتياجات التدريبية.

نتائج  التدريب  يحقق  الأحيان ل  من  كثري  ففي  التدريب:  بجودة  العناية  عدم  6 .
جيدة, يف رفع كفاية الق�ضاة اأو اأعوانهم, اإما ل�ضعف م�ضتوى املدرب, اأو لبعد 

املادة عن واقع اجلهة الق�شائية. 
ثافة التدريب دون متابعة لأثر التدريب على امل�ضتفيدين منه. 7 .

ثانًيا: التحديات املتعلقة بالق�شاة واأعوانهم يف اجلهات الق�شائية:

�ضعف القناعة ال�ضخ�ضية بالتدريب. 1 .
�ضغط العمل وتراكم الق�ضايا, ما ي�ضبب تباعًدا يف فرتات التدريب. 2 .

عدم اإدراك احلاجة للتدريب, وينتج عن ذلك اأحيانًا: 3 .
اأ. عدم امل�ضاركة والعتذار املتكرر عنها. 

ب. امل�ضاركة الناق�ضة, فالقا�ضي اأو املوظف يكتفي باحل�ضور فقط, دون اهتمام 
مبا يطرح, اأو تفكري يف اآليات التطبيق املنا�ضبة. 

ج. التاأخر يف احل�ضور اأثناء الربامج التدريبية, وال�ضتعجال يف الن�رضاف.
وال�ضعي  الق�ضائية,  اجلهات  طموحات  وبني  التدريبي,  املحتوى  بني  الربط  4 .

للتطبيق املبا�رص.
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املحور الثالث
التدريب الق�ضائي )خطوات نحو العمل(

اأوًل: منطلقات �شرعية )30(

كان لأهل العلم -رحمهم اهلل- ق�ضب ال�ضبق يف اهتمامهم وعنايتهم بالق�ضاة, 
وما يحتاجونه من اإعداد وتاأهيل, بح�ضبانهم يف الأ�ضا�س حملًة للعلم والفقه, ثم 
موقعني عن اهلل فيما ي�ضدرون من اأحكاٍم واأق�ضيٍة, وجتلَّت تلك العناية بالت�رضيح 
الوا�ضح, نحو ما ذكره ابن فرحون -رحمه اهلل- )عن ابن املنا�ضف -رحمه اهلل- 
يف تنبيه احلكام: واعلم اأنه يجب على من تولى الق�ضاء, اأن يعالج نف�ضه, ويجتهد 
نف�ضه على  فيحمل  باله,  على  يجعله  ما  اأهم  من  ذلك  ويكون  يف �ضالح حاله, 
اأبي حنيفة -رحمه اهلل- )ل  الهمة()31( وقول  املروءة وعلو  ال�رضع وحفظ  اأدب 
يرتك القا�ضي على الق�ضاء اإل �ضنة واحدة؛ لأنَّه متى ا�ضتغل بذلك ن�ضي العلم, 
ال�ضلطان للقا�ضي: ما عزلتك لف�ضاد فيك, ولكن  فيقع اخللل يف احلكم, فيقول 
اأخ�ضى عليك اأن تن�ضى العلم, فادر�س العلم, ثم عْد اإلينا حتى نقلدك ثانًيا()32(، 
باأنَّ قال: )للولية  ال�ضالم -رحمه اهلل-  ابن عبد  بالتلميح نحو ما ذكره  واأحيانًا 
�رضطان: العلم باأحكامها, والقدرة على حت�ضيل م�ضاحلها وترك مفا�ضدها, فاإذا فقد 

)30( تناول عدٌد من الباحثني م�ضاألة التاأ�ضيل للتدريب ومن ذلك: بحث التدريب واأهميته يف العمل الإ�ضالمي، 
وبحث الإدارة العامة العربية الإ�ضالمية مفاهيم ونظرات تاأ�ضيلية، اإل اأنَّ ما ذكر مل يكن مبنًيا على بحث 
يف كتب اأهل العلمـ  رحمهم اهللـ  بل هو تاأ�سيل بني على ا�ستنباط �سخ�سي، والباحث يف هذا املبحث اجتهد 
يف جمع الأدلة، وكالم اأهل العلم ـ رحمهم اهلل ـ حوله اأماًل منه يف بيان مكانة التدريب وما حظي به من 

عناية علمية �ضابقة.
)31( تب�ضرة احلكام )26/1(.

)32( ل�ضان احلكام يف معرفة الأحكام )219/1(.
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ال�رضطان حرمت الولية()33(.
منهم  علمهم  على  اهلل-  -رحمهم  الفقهاء  اأقــالم  بها  جرت  لفظٌة  والتدريب 
بدللتها, ليحمل ذلك كل لبيب على اتخاذه و�ضيلة ملق�ضوده, مهما ظنَّ يف نف�ضه 
من علو املنزلة, وعمق الفهم, كما ُيعلم من جريانها ِقَدَم العناية, واأ�ضالة التوجه, 
اإليه  الإ�ضارة  ما حت�ضن  اأبرز  التاأليف والكتابة, ومن  بركة يف  به من  وما حباهم اهلل 
التدرب يف  الفقه,  املطالب يف  كالم اجلويني -رحمه اهلل- حيث يقول: )واأهم 
ماآخذ الظنون يف جمال الأحكام, وهذا هو الذي ي�ضمى فقه النف�س, وهو اأنف�س 
ال�ضحابة -ر�ضي  اآخر متحدًثا عن  ال�رضيعة()34(, وقال يف مو�ضع  �ضفات علماء 
اهلل عنهم-: )واعتنوا على اهتمام �ضادق مبراجعته -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- فيما 
َل ذلك منهم منزلة تدريب الفقيه منَّا يف م�ضالك  كان ي�ضنح لهم من امل�ضكالت, َفُنزِّ

الفقه()35(.
فما موقف القا�ضي بعد ذلك وهو يرى اأنَّه ممن �ضمله ذلك اخلطاب, وعنته تلك 
الإ�ضارة, وهو ما �ضيغرينّ من نظر الكثري جتاه التدريب, وبه �ضيجد رخ�ضة ملن بلغ 
برتبته حد الإلزام , مقينًّدا ذلك بامل�ضلحة وواقع احلال)36(، ولن يكون لكل ما �شبق، 

قوة ت�ضاهي قوة الدليل, ومن ذلك:
ۈئ    ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ژ  تــعــالــى:  اهلل  قــولــه   .1

)33( زاد املحتاج ب�ضرح املنهاج )516/4(.
)34( غياث الأمم )290(.
)35( غياث الأمم )292(.

)36( ن�ص املبداأ )10( من مبادئ املوؤمتر ال�ضابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني على اأنَّه )يتعني اأن يكون من 
يقع عليهم الختيار ل�ضغل الوظائف الق�ضائية اأفراًدا من ذوي النزاهة والكفاءة، وحا�ضلني على تدريب، اأو 
موؤهالت يف القانون( متالزمة العدل والق�ضاء م�ضامني وغايات )3(، ون�ست التو�سية )1( من تو�ضيات 
: )تاأهيل الق�ضاة واإعدادهم للعمل الق�ضائي مطلب رئي�ص، وركن اأ�ضا�ص يف  امللتقى الأول للق�ضاة على اأنَّ

�ضمان حتقيق العدالة، واإي�ضال احلقوق لأهلها..(.
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ېئېئژ )املائدة: 2(.
املفا�ضد,  اإلى  الت�ضبب  نهي عن  بن عبدال�ضالم -رحمه اهلل-: )وهذا  العز  قال 
امل�ضالح  اأعظم  من  الق�ضائي  والتدريب  امل�ضالح()37(,  حت�ضيل  اإلى  بالت�ضبب  واأمر 

التي حتتاجها اجلهات الق�شائية.
2. قوله تعالى ژ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ   ېئ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ژ)لتوبة(.
قال ابن �ضعدي -رحمه اهلل-:

ا دليٌل واإر�ضاٌد وتنبيٌه لطيٌف لفائدة مهمة, وهي: اأنَّ امل�ضلمني  )ويف هذه الآية اأي�ضً
اأن يعدوا لكل م�ضلحة من م�ضاحلهم العامة من يقوم بها, ويوفر وقته  ينبغي لهم 
منافعهم,  وتتم  م�ضاحلهم,  لتقوم  غريها,  اإلى  يلتفت  ول  فيها,  ويجتهد  عليها, 
ولتكون وجهة جميعهم, ونهاية ما يق�ضدون ق�ضًدا واحًدا, وهو قيام م�ضلحة دينهم 
قت الطرق وتعددت امل�ضارب, فالأعمال متباينة, والق�ضد واحد,  ودنياهم, ولو تفرنّ
وهذه من احلكمة العامة النافعة يف جميع الأمور()38(, وم�ضلحة الق�ضاء من اأعظم 

امل�شالح التي حتتاج ملن يقوم بها.
َا  )اإِمنَّ ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما:  قوله -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- يف حديث   .2 

ُد ِفيَها َراِحَلًة( متفق عليه)39(. النَّا�ُس َكالإِبِل امْلِائَِة ل تََكاُد جَتِ
�ضادق,  خرب  على  م�ضتمل  احلديث  )هــذا  اهلل-:  رحمه  �ضعدي  ابن  قال 

واإر�ضاد نافع(.

)37( قواعد الأحكام )131(.
)38( تي�ضري الكرمي الرحمن )371(.

ُ َعَلْيِه َو�َضلََّم  لَّى اهللَّ )39( رواه البخاري باب: رفع الأمانة )151/20( برقم )6017(، وم�ضلم باب: َباب َقْوِلِه �ضَ
ُد ِفيَها َراِحَلًة )384/12( برقم )4620(. ا�ُص َكاإِِبٍل ِماَئٍة ل جَتِ النَّ
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اإر�ضاد منه -�ضلى اهلل عليه  فاإننّ م�ضمون هذا اخلرب,  ]واأما الإر�ضاد  ثم قال: 
الرجال  تاأهيل  يف  ويجتهدوا  ي�ضعوا  اأن  الأمة  ملجموع  ينبغي  اأننّه  اإلى  و�ضلم- 
اأر�ضد اهلل  باملهمات, والأمور الكلية العامة النفع, وقد  الذين ي�ضلحون للقيام 
اإلى هذا املعنى يف قوله ژ ەئ وئ ژ فاأمر باجلهاد, واأن يقوم به طائفة كافية, 
ليعني هوؤلء هوؤلء, وهوؤلء هوؤلء, واأمره  اأخرى,  للعلم طائفة  واأن يت�ضدى 
ال�رضوط واملكمالت,  به, من  اإل  تتم  بها, ومبا ل  اأمر  بالوليات والتولية  تعالى 
تتم  ول  منها,  للنا�س  بد  ل  الكلية,  والأعمال  والدنيوية,  الدينية  فالوظائف 
م�ضلحتهم اإل بها, وهي ل تتم اإل باأن يتولها الأكفاء والأمناء, وذلك ي�ضتدعي 

ال�ضعي يف حت�ضيل هذه الأو�ضاف, بح�ضب ال�ضتطاعة, قال تعالى: ژ ہ ہ 
ہ ھ ژ )لتغابن: 16( واهلل اأعلم[)40(, وبه يعلم اأن على اجلهات الق�ضائية, 
ال�شعي واالجتهاد يف تاأهيل ق�شاتها، ليتمكنوا من اأداء واجبهم، وما اأنيط بهم 

من مهام.
ُل  اأَْف�ضَ : )اأَيُّ الأْعَماِل  ِ َر�ُضوَل اهللَّ َيا  ُقْلُت  َقاَل:  َعْنُه-  ي اهلل  َذرٍّ -َر�ضِ اأَِبي  َعْن   .3
اأَْنَف�ُضَها ِعْنَد  ُل َقاَل  اأَْف�ضَ َقاِب  اأَيُّ الرِّ َهاُد يِف �َضِبيِلِه, َقاَل: ُقْلُت:  ِ َواجْلِ َقاَل: الإميَاُن ِباهللَّ
َنُع لأْخَرَق, َقاَل:  اِنًعا اأَْو تَ�ضْ َها ثََمًنا, َقاَل ُقْلُت َفاإِْن مَلْ اأَْفَعْل َقاَل: تُِعنُي �ضَ ْكرَثُ اأَْهِلَها َواأَ
َك َعْن النَّا�ِس  ُعْفُت َعْن بَْع�ِس اْلَعَمِل َقاَل: تَُكفُّ �رَضَّ ِ اأََراأَْيَت اإِْن �ضَ ُقْلُت: َيا َر�ُضوَل اهللَّ

َدَقٌة ِمْنَك َعَلى نَْف�ِضَك()41(. َفاإِنََّها �ضَ
لأنَّ  ال�ضانع؛  غري  اإعانة  من  اأف�ضل  ال�ضانع  اإعانة  اأن  اإلى  اإ�ضارة  احلديث  ويف 
ال�ضانع ل يظنه اأحٌد مظنة لالإعانة, فيحرم اخلري واملعونة من اإخوانه, ومن اأوجه 

)40( بهجة قلوب الأبرار )189(.
)41(رواه البخاري )2518( و رواه م�ضلم باب كون الإميان باهلل تعالى اأف�ضل الأعمال )89/1( برقم )84(.
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اإعانة الق�ضاة على ما هم فيه من اخلري, تدريبهم وتاأهيلهم, لتحقيق القدر الأكرب 
من النفع)42(. 

لتحقيق مق�ضود  اأنَّه و�ضيلة  الرب, كما  التعاون على  لتحقيق  التدريب و�ضيلة   .4
اجلهات الق�ضائية, ودعمها يف اأعمالها, ومن املتقرر عند اأهل العلم -رحمهم اهلل-: 

اأنَّ الو�ضائل لها اأحكام املقا�ضد.
اإليه  اأف�ضت  ما  حكم  الو�ضائل(  )اأينّ  )وحكمها  اهلل-:  -رحمه  القرايف  قال 
اإلى  والو�ضيلة  حكمها,  يف  املقا�ضد  من  رتبة  اأخف�س  اأنَّها  غري  وحتليل,  حترمي  من 
ما  واإلى  والو�ضائل,  اأقبح  املقا�ضد,  اأقبح  واإلى  الو�ضائل,  اأف�ضل  املقا�ضد,  اأف�ضل 
-رحمه  �ضعدي  ابن  كالم  اإلــى  الإ�ــضــارة  معنا  و�ضبقت  متو�ضطة()43(,  يتو�ضط 
اهلل-: اأننّ )اأمره تعالى بالوليات والتولية اأمر بها, ومبا ل تتم اإل به, من ال�رضوط 

واملكمالت...(.)44(
التي يتحقق  امل�ضلمني,  ِفَرٍق  قيام  ا�ضتمرار  للتدريب دوًرا واإ�ضهاًما, يف  اأنَّ  كما 
حثَّ  مطلٌب  الكفايات  بفرو�س  والقيام  الق�ضاء,  تويل  يف  الكفاية  فر�س  بقيامها 

ال�رضع عليه, واتفق امل�ضلمون على اإقامتها)45(.

)42( الفائق يف الأخالق والرتبية ملخ�ص ف�ضل اهلل ال�ضمد يف تو�ضيح الأدب املفرد )224/1( بت�ضرف.
ا: قواعد الو�ضائل )223(، القواعد والأ�ضول اجلامعة )13(. )43( الفروق )64/2(، وانظر اأي�ضً

)44( لال�ضتزادة حول الو�ضائل واأحكامها انظر: اأحكام الو�ضائل عند الأ�ضوليني. جملة البحوث الفقهية املعا�ضرة 
العدد )82( ع/ 1430هـ.

)45( غياث الأمم )96(.
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ثانًيا: اأهداف التدريب الق�شائي)46(:

من اأهم الأهداف التي حت�شن الإ�شارة اإليها)47(:

اإحداث التغيري الإيجابي يف عمل الق�ضاة واأعوانهم, مبا يحقق اأهداف اجلهة  1 .
الق�شائية.

تاأهيل الق�ضاة يف جمالهم الق�ضائي. 2 .
الق�ضائي,  العمل  امل�ضتخدمة يف  الأفكار اجلديدة, والأ�ضاليب  الك�ضف عن  3 .

وحتديث النظم واأ�ضاليب العمل احلالية.
وبني  بينهم  وفيما  جهة,  من  ببع�س,  بع�ضهم  الق�ضاة  بني  العالقة  توطيد  4 .

اأعوانهم, من ناحية اأخرى.
لالأعوان  ويفتح  للمعنويات,  رفًعا  يحقق  ما  واأعوانهم,  الق�ضاة  كفاية  زيادة  5 .

فر�س الرتقي.
زيادة مهارات الق�ضاة واأعوانهم, وهو ما ينعك�س اإيجابًا على اإنتاجهم. 6 .

. تر�ضيد العادات ال�ضلوكية, وتطوير القيم عند الق�ضاة واأعوانهم, لتكفل  7 .7
لهم املحافظة على توازنهم النف�ضي.

اجلهات  ومن  الق�ضاة,  من  املنتظرة,  امل�ضتقبلية  بــالأدوار  للقيام  ال�ضتعداد 
الق�شائية)48(.

حت�ضني �ضمعة اجلهات الق�ضائية وتعزيز ال�ضورة الذهنية املتميزة لها.. 8

للتعرف على اأهمية حتديد الأهداف، وما تتميز به من خ�ضائ�ص على وجه العموم انظر: اأولويات التدريب   )46(
الأمني العربي )روؤية منهجية( )17-13(.

اإ�ضدار احلكم املدين  التدريب مفهومه وفعالياته )16(،  التكلفة )57،11(،  واأثره على  الفعال  التدريب   )47(
الق�ضائي  والتدريب  للق�ضاة،  الوظيفية  اللوائح  م�ضروع  لال�ضتزادة:  وانظر   ،)88( الفنية  و�ضياغته 

املمار�ضات الدولية وقيا�ص النعكا�ضات )7(.
�ضلبيات تطبيق بع�ص املحاكم للقانون واملقرتحات العملية لتجاوزها )118،113(.  )48(
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ثالًثا: اأبعاد التدريب الق�شائي)49(:

�ضننّف امل�ضتغلون يف حقل التدريب الربامج التدريبية ح�ضب الرتكيز, ومبا يحقق 
اأهداف اجلهة امل�ضتفيدة من التدريب اإلى اأبعاد اأربعة: فالتدريب اإما اأن يكون لإ�ضافة 
املهارات  بع�س  من  لتمكينه  اأو  للمتدرب,  جديدة  ومعارف  وثقافات  معلومات, 
واالآليات، التي ت�شاعده يف اإجناز مهمته، املكلف بها ب�شكل اأف�شل، اأو لتعديل مواقفه 
و�ضلوكياته, واجتاهاته جتاه اأمر من الأمور, اأو عمل من الأعمال, اأو غر�س جمموعة من 

القيم, والأخالقيات وال�ضلوكيات لديه, وفيما يلي تو�ضيح تطبيقي موجز:

الو�شف العامالأبعاد

تطوير وتنمية
املعارف واملعلومات
)البعد الفكري(

والثقايف،  الفكري  اجلانب  وتطوير  تنمية  على  يركز  الذي  البعد  هو 
اإلى  بالإ�ضافة  عليه،  التدرب  املطلوب  للمو�ضوع  النظري  والتاأ�ضيل 
ال�ضعي لإك�ضاب القا�ضي مهارات ذهنية متطورة، ت�ضاعده على ا�ضتيعاب 

املو�ضوع، ب�ضكل اأكرث عمًقا وحتلياًل وتركيًبا ونقًدا واإبداًعا.

تطوير وتنمية
القدرات واملهارات
)البعد العملي(

هو البعد الذي يركز على تنمية، وتطوير اجلانب العملي والتطبيقي، 
القا�ضي  اإك�ضاب  على  الرتكيز  يتم  بحيث  عليه،  املتدرب  للمو�ضوع 
مهارات عملية تطبيقية ت�ضاعده على اأداء مهمته، اأداًء متقًنا، يتنا�ضب 
املهمة  اأو  الوظيفة  الق�ضائية، ح�ضب  اجلهة  ومتطلبات  احتياجات  مع 

التي يقوم بها.

تطوير وتنمية 
الجتاهات والدوافع

)البعد الوجداين(

هو البعد الذي يركز على اجلانب الوجداين، والنف�ضي للمو�ضوع املتدرب 
وامليول  الجتاهات  من  يغرّي  لأّن  التدريبي،  الربنامج  ي�ضعى  اإذ  عليه، 
والدوافع عند القا�ضي، جتاه الأفكار، اأو اأ�ضاليب العمل اجلديدة، والقتناع 

بها ذهنًيا، وقبولها نف�سًيا، واإدراك قيمتها واأهميتها للجهة الق�سائية.

تدريب املوظفني لرفع كفاءة الأداء )4(، عالقة التدريب باملوارد الب�ضرية )8(، بت�ضرف واإ�ضافة، التدريب   )49(
الق�ضائي املمار�ضات الدولية وقيا�ص النعكا�ضات )3ـ4(.
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تطوير وتنمية القيم 
واملعتقدات

)البعد ال�شلوكي(

للمو�ضوع  والأخالقي  ال�ضلوكي  اجلانب  على  يركز  الذي  البعد  هو 
املتدرب عليه، ويحاول الربنامج التدريبي غر�ص وت�ضجيع انت�ضار قيم 
جديدة، ومبادئ عمٍل اأ�ضا�ضية، يف نواحي اجلهة الق�ضائية كافة، �ضواء 
اجلهة  لتتمحور  امل�ضتفيدين،  مع  بالتعامل  اأو  بالعمل،  منها  يتعلق  ما 
وامل�ضتجدات  تتنا�ضب،  التي  القيم،  من  منظومة  حول  كّلها  الق�ضائية 

واملتغريات الع�ضرية، للجهات الق�ضائية الفاعلة.

رابًعا: مراحل الإعداد للتدريب الق�شائي)50(:

اإننّ الإعداد لإدارة برامج التدريب, ميرُّ بعدة خطوات عملية, ينبغي اأن تراعى من قبل 
اإدارة التدريب, لتحقيق جناح تلك الربامج, واحل�ضول على النتائج املرجوة, وا�ضتكمال 

امل�ضوار فيها, وفيما ياأتي اإيجاز لتلك اخلطوات:

اإلى معرفته عن التدريب )137،70،51(، التدريب الفعال واأثره على التكلفة )115،74(،  كل ما حتتاج   )50(
كفاءة  لرفع  املوظفني  تدريب   ،)4( التدريب  على  العائد  قيا�ص   ،)60-27( وفعالياته  مفهومه  التدريب 
الأداء )4(، عالقة التدريب باملوارد الب�ضرية )9-11(، التدريب بني الهواية والحرتاف )1-5(، اإدارة 
املوارد الب�ضرية الأ�ض�ص النظرية )688-721(، بت�ضرف واإ�ضافة من جميع امل�ضادر، وللتعرف على جملة 

من الأدوات الفنية التي تفيد يف هذا ال�ضياق انظر: تدريب الأفراد )88-81(.
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)51(

الو�شف العاماخلطوات

معارف 1. حتديد الحتياجات التدريبية يف  اإحداثها،  املطلوب  التغيريات  جملة  تعني 
ومهارات و�ضلوكيات الق�ضاة، بق�ضد احل�ضول على نتائج 
مطابقة لتلك النتائج املطلوبة، وهو مفهوم �ضامل للق�ضاة، 

واجلهات الق�ضائية، ويتجدد ويتغرّي بتباين الحتياجات.
وتعني عملية حتديد الحتياجات: اخلطوات املنظمة واملنطقية، 
التي يتم اتباعها للك�ضف عن الفجوة، اأو الق�ضور يف الأداء القائم 
)احلايل( والأداء املطلوب )امل�ضتقبلي(، وحتليل ذلك، للخروج 
بنتائج معينة، حتدد كيفية قدرة التدريب على ردم الفجوة وعالج 

الق�ضور، وميكن اخت�ضار ما تقدم ذكره باملعادلة التالية: 
التدريب = تلبية الحتياج = )الأداء املطلوب – الأداء الواقعي(

الق�ضائية،  للجهات  بالن�ضبة  اجلانب،  هذا  يف  يوؤثر  ومما 
مراعاة التفاقيات واملواثيق الدولية، يف هذا اخل�ضو�ص، 
اإْذ تاأتي يف اأغلب اأحوالها، مت�ضمنة ملطالب جديدة، ومهام 

اإ�ضافية، حمددة مبدد زمنية معينة)55(.

حدوثه، 2. و�ضع الأهداف التدريبية املتوقع  الإيجابي،  التغرّي  هو  التدريبي  الهدف 
والذي ميكن مالحظته وتقييمه عند التدريب، وبعد انتهاء 
الحتياج  وبني  التدريبي  الهدف  بني  فالعالقة  الربنامج، 
التدريبي متالزمة، اإْذ اإن الهدف هو ردم، اأو اإزالة الفجوة، 
بني الأداء املطلوب، والأداء احلايل، وهو يف الوقت نف�سه، 

ا�ضتجابة لالحتياجات التدريبية. 
املبا�ضرة  بعالقته  اجليد  التدريبي  الهدف  ويت�ضف 
بالربنامج التدريبي، واإمكانية تطبيقه من قبل املتدرب، 
ولي�ص املدرب، مع �ضهولة ر�ضده، وقيا�ص نتائجه، وات�ضافه 

بالو�ضوح، والدقة يف ال�ضياغة واللغة.

لأهمية هذه اخلطوة �ضياأتي احلديث عنها بنوع من الب�ضط والإي�ضاح.  )51(
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3. اإعداد املادة التدريبية
)املناهج التدريبية(

امل�ضاعدة،  املواد  اإلى  اإ�ضافة  العلمية،  املادة  عن  عبارة  هي 
والتطبيقات والتدريبات العملية، وغريها من اأدوات العر�ص، ذات 
الأ�ضاليب  وت�ضمل:  التدريبي،  الربنامج  اأهداف  حتقيق  يف  الأثر 
املعلومات،  لتو�ضيل  املالئمة  والو�ضائل  املختلفة،  واملنهجيات 
والألعاب  والختبارات  والتفاعل،  لالإثارة  الواقعية  والأمثلة 
التدريبية الهادفة، وينبغي التفريق بني املادة )النظرية(، وبني 
املادة )التطبيقية(، قبل حتديد املادة التدريبية، فاملادة العلمية 
يتمُّ  التي  الأ�ضا�ضية،  واملفاهيم  واملعارف،  املعلومات  هي: قاعدة 
الربنامج  اأهداف  اإلى حتقيق  الو�ضول  اأجل  التدريب عليها، من 
اأو  اأو مرئي  اأو �ضريط �ضمعي  اأّي �ضكل كان: )كتاب  التدريبي يف 

قر�ص م�سغوط(، و�سواء كانت حديثة اأو قدمية)56(.

املدرب ركٌن اأ�ضا�ٌص يف العملية التدريبية، وتكمن اأهميته يف اأنَّه هو 4. اختيار املدربني املنا�ضبني
الذي �ضيقوم بتنفيذ الربنامج، و�ضيتعامل مع املتدربني مبا�ضرة، 
حيث يقوم بنقل، وتقدمي اخلربة والتجربة، ويقوم بدور امل�ضت�ضار 
امل�ساعد للمتدربني، كما اأنَّه ي�سارك يف تقييم الربنامج التدريبي 
اأثناء التنفيذ(، وهو الذي �ضيقوم  )قبلًيا وتكوينًيا وختامًيا ويف 
بتقييم، وتقومي وتعديل وتكييف وتنقيح الربنامج التدريبي، مبا 
يلبي احتياجات املتدربني احلالية وامل�ضتقبلية والطارئة، ويف كل 

مرة يتمُّ فيها عقد الربنامج التدريبي.

من 5. تنفيذ الربنامج التدريبي عدد  تقدمي  يعني  ل  التدريبي  الربنامج  تنفيذ  اإنَّ 
املحا�ضرات، اأو التطبيقات العملية فقط، واإمنا تعني عملية 
ِبدًءا  الربنامج،  جناح  عنا�ضر  من  عن�ضر  كل  التنفيذ، 
املتدربني،  جلو�ص  وتنظيم  التدريب،  مكان  اختيار  بح�ضن 
واإعداد اجلدولة الزمنية لوحدات التدريب، بالإ�ضافة اإلى 

توفري املواد، والأدوات امل�ضاعدة يف عملية التدريب.

مذكرة الربنامج التدريبي التي توزع على املتدربني، لي�ست بال�سرورة هي املادة العلمية، بل اإن اأكرث الربامج التدريبية، ل تقدم   )56(
فيها مذكرة علمية، واإمّنا يح�ضل الكتفاء مبادة العر�ص التقدميي، الذي هو يف الأ�ضا�ص اأحد و�ضائل الإلقاء املعينة للمدرب.
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العملية 6. تقييم الربنامج التدريبي اأركان  اأحد  وهو  م�ضتمرة،  عملية  التقييم 
علمية  بطريقة  توؤدى  اأن  ينبغي  التي  التدريبية، 
ودقيقة، ليبنى على نتائجها، طبيعة الربامج التدريبية 
التقييم  عملية  من  الأ�ضا�ص  والغر�ص  امل�ضتقبلية، 
مدى  اأي:  الربنامج«  »فاعلية  درجة  معرفة  هو: 
الربنامج  و�ضع  مت  اأجلها،  من  التي  الأهداف،  حتقق 
مدى  اأي:  الربنامج«  »كفاية  ن�ضبة  وحتديد  التدريبي، 
الدقة والإتقان، يف ا�ضتخدام املوارد الب�ضرية، واملالية 
النوعية،  اجلودة  وم�ضتوى  للربنامج،  املتوفرة  والفنية 
اأعلى  اأداء  وموؤ�ضرات  معايري،  اإلى  الو�ضول  خالل  من 
قبل  جترى  اأن  ينبغي  دائمة،  عملية  والتقييم  واأف�ضل، 
»التقييم  الربنامج  واأثناء  القبلي«،  الربنامج«التقييم 

التكويني« ، وبعد الربنامج »التقييم اخلتامي«.

ل ينتهي التدريب عند انتهاء الربنامج التدريبي فح�ضب، 7. متابعة اأثر التدريب
واإمنا يتبعه خطوة، ل تقل اأهمية عن التدريب ذاته، وهي 
متابعة ما اأحدثه التدريب، من تغيري يف �سلوك املتدربني، 
وتطور يف اأدائهم ملهامهم، وحت�ضن يف ا�ضتخدام املوارد 
اإذا  فالتدريب  ومال،  ووقت  جهد  من  لديهم،  ملتاحة 
اإما  وقع،  قد  يكون  ما  خلاًل  فاإن  ذلك،  كل  عن  يثمر  مل 
البيئة  اأو  التدريبية،  املادة  اأو  املدرب،  اأو  املتدرب،  يف 
التدريبية، ومتابعة اأثر التدريب لها اأ�ضكال خمتلفة منها: 
املتابعة امليدانية، تقرير امل�ضئول املبا�ضر، تعبئة ا�ضتبانة 
خا�ضة، مقابلة �ضخ�ضية، اأو املالحظة وامل�ضاهدة خالل 

مواقف عملية..اإلخ.
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)52(خام�ًشا: حتديد الحتياجات التدريبية يف اجلهات الق�شائية:

اإننّ من املفيد اأن نحدد مفهوم »الحتياجات التدريبية« ليكون مو�ضع اتفاق بني املهتمني 
التغيريات  جمموع  هي:  الق�ضائية  اجلهات  يف  التدريبية  فالحتياجات  املو�ضوع,  بهذا 
والتطورات املطلوب اإحداثها, ب�ضورة اإيجابية يف معارف, ومهارات, و�ضلوكيات الق�ضاة 
واأعوانهم, �ضواء للتغلب على نقاط ال�ضعف, اأو امل�ضكالت, التي حتول دون حتقيق النتائج 
املرجوة, اأو لرفع وحت�ضني معدلت الأداء, اأو لإعدادهم ملقابلة التغيري والتطور, يف حميط 

اأعمالهم, واأو�ضاعهم املوؤ�ض�ضية.
اإننّ الهدف النهائي لعملية حتديد الحتياجات التدريبية, هو اأن تتمكن اجلهة املخت�ضة, 
املطلوب  الأ�ضخا�س  )من  الآتية:  الأ�ضئلة  الإجابة عن  من  النهاية,  الق�ضائي يف  بالتدريب 
تدريبهم؟ وعلى ماذا يتدربون؟ وما نوع وجمال وم�ضتوى التدريب املطلوب لهم؟, ومتى 

يتم تدريبهم؟()53(.
م�ضتوى  وبني  املتوقع,  الكفاية  م�ضتوى  بني  الفجوة  هي  التدريبية,  الحتياجات  اإننّ 
الأداء  م�ضتوى  بني  الفجوة  اأخرى  بعبارة  وهي  واأعوانهم,  الق�ضاة  لدى  املتوفر  الكفاءة 
والإجناز املتوقع من �ضاغلي الوظائف الق�ضائية والوظائف امل�ضاندة, وبني م�ضتوى الأداء 
والإجناز احلايل والفعلي لهم يف امليدان. )يو�ضح ال�ضكل الآتي موقع حتديد الحتياجات 

من املنظومة الكلية للتدريب(. 

 )52(
)53( اأما الأ�سئلة الأخرى مثل : اأين يتم تدريب هوؤلء؟ وكيف يتم تدريبهم؟ فاإنَّ اإجابة هذه الأ�سئلة تقع يف نطاق 

ت�ضميم التدريب ولي�ص يف نطاق حتديد الحتياجات التدريبية.
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تقومي التدريبتنظيم وتنفيذ التدريبتخطيط التدريب

حتديد 
االحتياجات 

التدريبية.
من يتدرب؟

على ماذا 
يتدرب؟

متى يتدرب؟

ت�شميم 
التدريب, 

�ضياغة اأهدافه, 
نوعه، مدته، 

اأ�شاليبه، مكانه، 
وتكلفته.

	•اختيار املدربني.
	•و�ـــــضـــــع حمـــتـــوى 

الربامج. 
	•اجلداول الزمنية.

ـــات  	•تـــوفـــري االإمـــكـــان
وتوظيفها بكفاءة.

)قيا�س فاعلية وعائد التدريب( 
	•على جهة العمل.

	•على للعاملني.
	•على اجلهة القائمة بالتدريب. 

الأثر الراجع

كما ميكن النظر اإلى الحتياجات التدريبية من عدة زوايا, اأهمها: 
من حيث نوعها: )احتياجات القا�ضي, واحتياجات الوظيفة الق�ضائية, واحتياجات 

اجلهة الق�ضائية ككل(.
من حيث مداها الزمني: )احتياجات على املدى الق�ضري )حالية(, واحتياجات على 

املدى الطويل )م�ضتقبلية(.
من حيث م�ضادر تلبيتها: )احتياجات ميكن تلبيتها من م�ضادر داخلية, واأخرى ميكن 

تلبيتها من م�ضادر خارجية(.
ميكن  ل  واحتياجات  بنف�ضه,  القا�ضي  يلبيها  )احتياجات  تلبيتها:  و�ضيلة  حيث  من 

تلبيتها اإل مع ق�ضاة اآخرين(. 
اإننّ ح�رض وحتديد الحتياجات التدريبية يف اجلهة الق�ضائية عملية م�ضتمرة ومتجددة, 
تظهر وتتجدد وت�ضتمر احلاجة اإليها يف كل وقت, وعلى كل جهة اأن توفر لنف�ضها من 
والتعرف  الحتياجات  دائًما على هذه  الوقوف  لها  يي�رض  ما  الذاتية,  والنظم  الآليات 
ر اأهدافها التدريبية يف �ضوئها, ومن ثم ت�ضمم الربامج, اأو تنتقي  عليها بدقة, حتى تطونّ
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واإنتاجيتها,  اأدائها  على  اإيجابًا  ينعك�س  ومبا  جميًعا,  الأهداف  هذه  لها  يحقق  ما  منها 
ور�ضا العاملني بها)54(.

الحتياجات التدريبية يف اجلهات الق�شائية

	•من الق�ضاة املطلوب تدريبهم؟
	•ما نوع التدريب املطلوب؟

	•متى يتم هذا التدريب؟
احتياجات م�شتقبليةاحتياجات حالية

	•ترتبط بعالج الق�ضور يف اأداء القا�ضي.
العمل  م�شكالت  بع�س  ــعــالج  ب 	•تــرتــبــط 

الق�شائي.
	•ترتبط بالرغبة يف رفع معدلت الأداء.

	•ترتبط بتعلم طرق عمل جديدة.

	•ترتبط بخطط التدرج يف ال�ضلم 
الق�شائي.

يف  املتوقعة  بالتغريات  	•ترتبط 
اأو  ــا,  اإدارًي اأو  فنًيا  العمل  حميط 

معرفًيا.

اإن عملية ح�ضر الحتياجات التدريبية لها عدة مداخل، وم�ضادر، واأهم هذه املداخل هو درا�ضة الآراء   )54(
والجتاهات، والتقارير، والعمل والتحليل املوؤ�ض�ضي، واملوؤ�ضرات ذات العالقة وغريها من املداخل.
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�شاد�ًشا: متطلبات التدريب الق�شائي)55(:

اعتبار املعرفة امل�ضبقة للق�ضاة, وخربتهم يف جمال العمل الق�ضائي وعملية التعلَّم.
التدريب على ا�ضتيعاب الأنظمة الإجرائية, واآليات تفعيل الأنظمة اجلديدة, فيما له 

�شلة بامليدان الق�شائي، وو�شائل االإفادة منها.
واأثر  القائمة,  الأنظمة  املتالحقة على  التعديالت  التعامل مع  اآليات  التدريب على 

ذلك فيما ي�ضدر عن اجلهات الق�ضائية من اأحكام.
الق�ضائية, فمن  العاملني يف اجلهات  التفكري والإبداع عند  باإثارة كوامن  الهتمام 
غري ال�ضحيح اأن تتحول الربامج التدريبية اإلى برامج تعليمية؛ لأنَّ التدريب اجليد هو 

الذي ُيعنى بتوجيه الأ�ضئلة, وفتح الآفاق, ل بتقدمي الإجابات.
اأن  يكفي  فال  فيها,  والعاملني  الق�ضائية  اجلهات  احتياجات  التدريب  ي�ضتهدف  اأن 
ُيقام الربنامج التدريبي كيفما اتفق, بل ل بد من العناية بتخ�ض�ضه, وانطالقه من بيئة 

العمل الق�شائي.
التدريب على اكت�ضاف الطاقات واآليات ا�ضتثمارها, فاجلهات الق�ضائية طاملا ت�ضكو 
العاملة,  الطاقات  اكت�ضاف  بطرق  اجلهل  اأهمها:  من  عديدة  لأ�ضباب  الكوادر  قلة  من 

وكيف ا�ضتثمارها متى ما توفرت؟

اإدارة املوؤ�ض�ضات الجتماعية )مدخل �ضو�ضيولوجي( )169(، التمكني كمفهوم اإداري معا�ضر )6( )125(   )55(
)233-253(، مل تقولون ما ل تفعلون )270(، تدريب الدعاة )330(، ا�ضتقالل الق�ضاة )402(، اإ�ضدار 
 ،)10( احلا�ضر  الع�ضر  يف  ال�ضرعي  الق�ضاء  تطوير  اآفاق   ،)90 ـ   83( الفنية  و�ضياغته  املدين  احلكم 
�ضلبيات تطبيق بع�ص املحاكم للقانون واملقرتحات العملية لتجاوزها )118(، الواقع واملاأمول من التدريب 
يف الديوان اخلا�ضة بق�ضاة الدوائر اجلزائية )6(، اأهم املهارات وال�ضمات ال�ضخ�ضية للمر�ضح للق�ضاء 
)12(، وما بعدها، ويح�ضن التاأّكيد اأنَّ املتطلبات اإ�ضارات وتنبيهات تراعي من قبل اجلهات الق�ضائية حال 
قيامها بتحديد الحتياجات التدريبية بالتن�سيق مع جهة تدريب متخ�س�سة، ولي�ست هي بذاتها حتديًدا 
لالحتياج التدريبي، وللوقوف على بع�ص املتطلبات الإ�ضافية انظر: تو�ضيات امللتقى الأول للق�ضاة )تاأهيل 

.)www.scj.gov.sa( موقع املجل�ص الأعلى للق�ضاء ،)الق�ضاة روؤية م�ضتقبلية
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التدريب على اأخالقيات العمل الق�ضائي, واأخالق رجالته.
التدريب على اللغات الأجنبية؛ ليتحقق من خاللها ال�ضتفادة من التجارب العاملية.

درجاتهم  بجميع  الق�ضائية  اجلهات  يف  الق�ضاة  لأنَّ  املالحظة؛  قوة  على  التدريب 
ح�ضن  على  دوًمــا  مبني  عملهم  واأ�ضا�س  املجتمع,  مواجهة  يف  هم  عملهم  ومواقع 
التوا�ضل معهم, كما اأنَّ القا�ضي بحاجة اإلى الفطنة لكل انفعال, اأو �ضلوك اأمامه, يعرب 

عن الر�ضا اأو خالفه.
العملية,  ال�ضرتاتيجيات  و�ضياغة  وا�ضت�رضافه,  للم�ضتقبل  التطلع  على  التدريب 

واملنطلقات التنفيذية التي حتتاجها اجلهات الق�شائية يف مرحلتها احلالية وامل�شتقبلية.
اإ�رضاك العاملني يف امليدان الق�ضائي, وال�ضتفادة من خرباتهم, وجتاربهم الناجحة؛ 

لكي تكون االأمثلة واقعية، نابعة من امليدان.
التمكني: وهو يتمحور حول اإعطاء القا�ضي, وَمْن حتت يده من اأعوان, �ضالحية 
وحرية عملية اأكرب يف جمال الوظيفة املحددة باجلهة الق�ضائية, ليطبق ما تدرب عليه, 
وهو ما يحقق زيادًة يف الولء الوظيفي, وحت�ضًنا يف م�ضتوى الإنتاجية, وزيادًة يف فر�س 

الإبداع والبتكار.
ربط برامج التدريب باأهداف اجلهة الق�ضائية ال�ضرتاتيجية, والنظر للتدريب باعتباره 

ميزة تناف�ضية على م�ضتوى قطاعات الدولة. 
تدريب العاملني يف اجلهات الق�ضائية من غري الق�ضاة, فغالًبا ما تُركز الربامج التدريبية 
يف املحاكم على الق�ضاة وحدهم, مع اأنَّ اجلزء الأكرب من جناح اجلهات الق�ضائية ي�ضهم 

فيه التنفيذيون ب�ضكل كبري.
التطبيقية  اجلوانب  يف  اآخرين  ق�ضاة  لتدريب  وتاأهيلهم  الق�ضاة  من  عدد  تدريب 

اخلا�شة بالعمل الق�شائي.
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ال�ضتمرار يف التدريب, فالتدريب لي�س يوًما واحًدا اأو عدًدا حمدًدا من الدورات, 
بل هو م�ضوار طويل وقد قيل: )عرق التدريب يخفف دماء املعركة()56(.)57(

اجلهة  اأداء  وتطوير  حت�ضني  كيفية  بخ�ضو�ص  روؤيــة  لديها  �ضخ�ضية  وجود  التدريب  م�ضروع  يف  يفرت�ص   )56(
اإدارة  رئي�ص  اأو  اجلهة  رئي�ص  هي  ال�ضخ�ضية  هذه  تكون  اأن  �ضرًطا  ولي�ص  التدريب،  خالل  من  الق�ضائية 

التدريب فيها.
)57( من تو�ضيات املوؤمتر ال�ضابع لالحتاد الدويل للق�ضاةـ  املنعقد يف روما �ضنة 1958مـ  : )يجب اأن يهدف اإعداد 
القا�ضي اإلى تفهم م�ضائل وموا�ضيع غري قانونية، لكنها لزمة للق�ضاء، )درو�ص يف القت�ضاد، والجتماع، 
وعلم النف�ص، والعلم اجلنائي(، واإلى تر�ضيخ املناق�ضة، والتقدير ال�ضليم لكل ق�ضية معينة، واإلى امل�ضاهمة 
املبا�سرة يف ن�ساط مراكز املراقبة يف موؤ�س�سات العقاب، وحماية املجتمع، بحيث تكون هذه احلركة، وجه 
تخ�س�ص وتطبيق، ُيوؤدي بعمٍل م�سرتك بني املدرب وبني الطالب، اإلى اكت�ساب هذا الأخري مقومات تدريبه، 
وعلى هذا الأ�ضا�ص يكون من املالئم اأن يبداأ التدرج مبرحلة درو�ص نظرية، تتبعها مرحلة اإعداد مهني، 
تنتهي بامتحان خا�ص للطالب، اأو بتقدير موؤهالته لتويل الق�ضاء(. التقارير الوطنية والإقليمية حول و�ضع 

الق�ضاة يف بع�ص الدول العربية )15(.
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املحور الرابع
التدريب الق�ضائي )التنظيم وامل�ضوؤولية(

اأوًل: اجلانب التنظيمي لعملية التدريب الق�شائي)58(:

وتاريخ:  )م/78(  رقم  امللكي  باملر�ضوم  ال�ضادر  اجلديد,  الق�ضاء  نظام  اأنــاط 
الق�ضائي  املجل�س  اإلــى  الق�ضاة  تدريب  م�ضوؤولية  اململكة,  يف  ــــ  )1/)/1428ه
الربامج  تنفيذ  العدل  وزارة  تتولى  اأن  على  والرتقية,  التعيني,  كما يف  املخت�س)59(, 
بالتعيني والرتقية, وُي�ضكل على  التدريبية, كما هو احلال يف تنفيذها لالأوامر امللكية 
ذلك الإ�ضناد من املنظور العملي اأمور ثالثة, لها تاأثريها املبا�رض يف اجلوانب التنظيمية 

للتدريب الق�ضائي:

الأول: اجلوانب الإدارية)60(:

كان  واإن  الب�رضية,  املوارد  اإدارة  وظائف  من  تنفيذية  وظيفة  الأ�ضا�س  يف  التدريب 

الإدارية يف جمال  التطورات  الق�ضائية، وما متليه  الأنظمة  اأن يبحث يف  العن�ضر  الباحث يف هذا  حاول   )58(
تنظيم العملية التدريبية ومتابعتها، وما اأنتجته التجارب املماثلة، وذلك بعد الفح�ص والتاأمل البحث عن 

مقرتح اأمثل يتالءم مع ن�ص نظام الق�ضاء احلايل.
الإداري  الق�ضاء  وجمل�ص  للق�ضاء  الأعلى  املجل�ص  املخت�ص:  الق�ضائي  باملجل�ص  ويق�ضد  )6/اأ(  املــادة   )59(
)م/64(  رقــم:  امللكي  باملر�ضوم  ال�ضادر  القدمي  النظام  يف  كان  وقد  الأحـــوال،  بح�ضب  مياثلهما  وما 

وتاريخ:1395/7/14هـ، منوًطا بوزارة العدل.
الأ�ض�ص  الب�ضرية  املــوارد  اإدارة   ،)18( التنفيذية  الإدارة  من  وقليل  العليا  الإ�ضرافية  الإدارة  من  املزيد   )60(
النظرية والتطبيقات العملية يف اململكة العربية ال�ضعودية )688،679(، قدرات التدريب والتطوير دليل 
عملي )53(، املو�ضوعة العاملية للتو�ضيف الوظيفي )176(، اإدارة املوارد الب�ضرية )95(، التدريب والتطوير 

مدخل علمي لفعالية الأفراد واملنظمات )45(.
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العمل فيها يتم بالتن�ضيق والتعاون مع الإدارة التنفيذية)61(.)62(
طبيعة التدريب وما ي�ضاحب تنفيذه من حتولت متكررة, تتطلب عقد اجتماعات 
اإجرائية  ب�ضاأن م�ضائل  اإلى حاجته لتخاذ مواقف �رضيعة,  اإ�ضافة  تواتًرا,  اأكرث  للمتابعة 
وتنفيذية عاجلة, وهي ل حتتاج اإلى عقد اجتماعات لكامل املجل�س الق�ضاء املخت�س, 

الذي يعقد غالًبا مرة, كل �ضهرين, مبا ل يتواءم مع ال�رضعة التي يتطلبها التدريب.
يلت�ضق التدريب عادة مب�ضكالت الأداء, �ضواء الظاهر منها اأو املتوقع, وهذه حتتاج 
التنفيذية  والإدارة  عالجها,  يف  النظر  ثم  عليها,  للوقوف  وم�ضتمرٍة  دائمٍة  متابعة  اإلى 

حتًما هي الأقدر على ذلك.
انت�ضار اأع�ضاء املجل�س الق�ضائي املخت�س يف مواقع متباينة واأماكن خمتلفة, ويكون 
من غري العملي ا�ضتدعاوؤهم مًعا على نحو متكرر ل�ضتكمال ما يتعلق بجوانب العملية 

التدريبية من اأمور.
للوظيفة  باملكونات اجلوهرية  الن�ضغال  املخت�س  الق�ضائي  املجل�س  يقع على عاتق 
ال�رضكات  يف  الإدارة  وجمال�س  العليا,  للمجال�س  يكون  ما  اأقــرب  وهو  الق�ضائية, 
ممار�ضة  احلديثة-  التنظيمية  الدرا�ضات  اإليه  خل�ضت  ملا  -وفًقا  لها  التي  واملنظمات, 
يف  وقتها  جلنّ  ُي�ضتهلك  التي  التنفيذية  الإدارة  دون  اأ�ضا�س  كدور  الإ�رضافية  ال�ضلطة 

امل�شائل االإجرائية.
عرفت اجلمعية الأمريكية للتدريب والتنمية التدريب باأنَّه: تخ�س�ٌص فرعيٌّ من تخ�س�سات حقول القوى   )61(
الب�ضرية يف التنظيمات يهتم بتحديد وتقدير وتطوير الكفايات الرئي�ضة للقوى الب�ضرية من خالل التعلم 
املخطط مما ي�ضاعد الأفراد على اأداء وظائفهم احلالية وامل�ضتقبلية بفاعلية. احلقائب التدريبية )18(، 

و�ضبق ذكر عدد من التعاريف يف املحور الأول من البحث.
التدريب عن�ضر من عنا�ضر �ضيا�ضات اإدارة املوارد الب�ضرية يرتبط بها ارتباًطا وثيًقا ويوؤثر فيها ويتاأثر   )62(
بها، فعلى �ضبيل املثال: ت�ضاعد عملية تخطيط القوى العاملة يف حتديد العجز يف املهارات، وهذا العجز يتم 
�ضده من خالل التوظيف اأو من خالل حماولة تزويد العاملني باملهارات الالزمة ل�ضد العجز، كذلك فاإنَّ 
من الأهداف الرئي�ضة لتقومي الأداء الوظيفي حتديد الفجوة بني الأداء الفعلي واملتوقع التي ميكن ت�ضييقها 

عن طريق التدريب. التدريب والتطوير مدخل علمي )50(.
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اأن  من  اأكرب  باأنَّه  الإداريــة  التنظيمات  ُيعرف يف جمال  املخت�س  الق�ضائي  املجل�س 
يعمل)63(.

والإقليمية  الثنائية  الق�ضائي,  التعاون  اتفاقيات  تُوقِّع  التي  هي  التنفيذية  اجلهة 
والدولية, التي تت�ضمن غالًبا فقرة خا�ضة بالتدريب, ومن ثم فاإنَّها اأقدر على القيام به, 
كما اأنَّها هي من ميلك التعاقد بو�ضفها اإدارة جلهة ق�ضاء مع مراكز التدريب املتخ�ض�ضة, 
كما اأنَّها متلك ال�رضف املايل, وحُت�ضن التفاو�س, وجتيد التعامل, والقول بخالف ذلك 
�ضيمنع �رضكات التدريب من التعاقد مع املجل�س املخت�س, لعدم جواز مقا�ضاته عند 
التنفيذية  اجلهة  اأن  على  ذلك, عالوًة  اأو غري  التدريب,  عقد  تنفيذ  نزاع حيال  ن�ضوء 
الالئق  امل�ضتوى  ورفع  والرقابة,  والتوجيه  والتخطيط  التنظيم  عن  نظاًما  امل�ضئولة  هي 

بالعدالة)64(.

الثاين: اجلوانب التنظيمية:

اإننّ املتتبع لنظم ال�ضلطة الق�ضائية يف العامل اأجمع, والدول القريبة من اململكة بوجه 
خا�س, يجد اأن التدريب منوط بوزارات العدل منها, هذا من جهة, ومن جهة اأخرى 
طلبات  تتلقى  التي  وهي  الق�ضائي,  التعاون  اتفاقيات  وتربم  اأبرمت,  التي  هي  فاإنَّها 
التدريب من الدول ال�ضقيقة وال�ضديقة, وهي الأقدر بح�ضبانها اأداة ال�ضلطة التنفيذية 

يف هذا اخل�ضو�س, وفيما يلي اإ�ضارة خمت�رضة لبع�س تلك الن�ضو�س:

الإدارة التنفيذية كيف تعمل ل�ضالح منظمتك )4(، واملق�ضود باأنَّه ل يعمل نظًرا لكرثة عدد اأع�ضائه اأو   )63(
لتباعد بلدانهم، واختالف منا�ضبهم، والهدف من كل ذلك اإبعاده عن الدخول يف التف�ضيالت التنظيمية 

لأنَّه قطًعا �ضيكبل عن دوره الإ�ضرايف العام، ونظرته ال�ضت�ضرافية للم�ضتقبل.
ما  بتوفري  التنفيذية  قيام اجلهة  اأنَّ  بالذكر  الق�ضاء، وجدير  نظام  املادة )2/71( من  عليه  كما ن�ست   )64(
يتطلبه مرفق الق�ضاء من تدريب وتاأهيل للق�ضاة �ضرتاعى فيه مرئيات املجل�ص املخت�ص، وانظر لال�ضتزادة: 

التدريب الق�ضائي املمار�ضات الدولية وقيا�ص النعكا�ضات )6(.
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تن�س املادة )1( من القرار رقم: ))1270/5( يف )1/7/)5)1م( تطبيًقا حلكم 
املركز  اإن�ضاء  على  فرن�ضا  الق�ضائي يف  للنظام  الأ�ضا�ضي  القانون  من   )25 املواد )14ـ 
تابعة لوزير العدل, ثم حتول ا�ضمه  الق�ضائية, وُيعدُّ موؤ�ض�ضة عامة  القومي للدرا�ضات 
اإلى املدر�ضة الوطنية للق�ضاة, ويتمُّ التحاق خريجي كليات احلقوق بهذه املدر�ضة بعد 
العام,  القانون  يف  �ضفهية  و�ضبعة  حتريرية  اختبارات  اأربعة  ت�ضتمل  مل�ضابقة  اجتيازهم 
الق�ضائي اخلا�س )املرافعات(, والثقافة  والقانون املدين, والقانون اجلنائي, والقانون 
تخريج  بهدف  عام,  كل  مرتني  امل�ضابقة  اإجراء  ويتمُّ   ,)20 )17ـ  للمواد  طبًقا  العامة, 
دفعتني ل�ضد العجز يف اجلهاز الق�ضائي, ول يجوز التقدم لهذه امل�ضابقة اأكرث من ثالث 
مرات, وتُعدُّ هذه امل�ضابقة الطريق الطبعي للدخول يف مهنة الق�ضاء, اإذ من بني خريجي 

هذه املدر�ضة يختار الق�ضاة.
الق�ضاة, و�رضورة  تاأهيل  واأهمية  العدل خطورة  وزارة  ا�ضت�ضعرت  يف م�رض عندما 
قيام مركز متخ�ض�س ل�ضمان التكوين املهني للق�ضاة؛ قدم وزير العدل �ضنة 1981م 
م�رضوع قرار جمهوري بذلك, ف�ضدر باإن�ضاء املركز القومي للدرا�ضات الق�ضائية, على 
اأن يتبع وزير العدل, ولوزير العدل اإن�ضاء فروع له, وُي�ضكل جمل�س اإدارة املركز برئا�ضة 

وزير العدل.
: )يوؤمن معهد الدرو�س  تن�س املادة )54( من قانون الق�ضاء العديل يف لبنان على اأنَّ
الق�ضائية: 1- التهيئة لتويل الق�ضاة املتدرجني العمل الق�ضائي.2- تنظيم دورات تدريبية 
وغريهم  واخلرباء  العدل  وكتنّاب  الق�ضائيني  وامل�ضاعدين  للق�ضاء  امل�ضاعدة  لالأجهزة 
لبنانيني لتويل  تهيئة ق�ضاة غري  اإخ�ضاعهم لدورات تدريبية.3-  العدل  ممن يقرر وزير 
العمل الق�ضائي يف بلدانهم, تتناول التهيئة الق�ضائية درو�ًضا نظريًة, وتطبيقيًة يف علم 
القانون, ويف العلوم املفيدة يف تكوين الثقافة الالزمة لتاأهيل القا�ضي, فكرًيا وخلقًيا 
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ي�ضارك  حيث  الق�ضائية,  الدوائر  خمتلف  لدى  التدريب  تتناول  كما  الق�ضاء,  لتويل 
يراأ�س   -1( اأن:  على   )55( املادة  وتن�س  ب�رضيتها(  ويتقينّد  املذاكرة)65(,  يف  القا�ضي 
فوق,  وما  ال�ضابعة  الدرجة  من  يكون  اأن  ي�ضرتط  قا�ٍس,  اأعماله  على  وي�رضف  املعهد 
وينتدب لهذه الغاية مبر�ضوم, يتخذ بناًء على اقرتاح وزير العدل... 2- يدير الدرو�س 
يف املعهد قا�ٍس من الدرجة العا�رضة فما فوق, وينتدب لهذه الغاية مبر�ضوم بناًء على 

اقرتاح وزير العدل...(.
تن�س املادة )1/ي( من قانون ال�ضلطة الق�ضائية يف �ضوريا على اأن: )متار�س وزارة 
بق�ضد  الأجنبية  البالد  اإلى  الق�ضاة,  من  البعثات  اإيفاد  ـ  التالية:..  ال�ضالحيات  العدل 

التخ�ض�س, اأو ا�ضتكمال الثقافة, وفًقا لنظام خا�س ت�ضعه وزارة العدل...(.
تن�س املادة )10/ز/3( من قانون ا�ضتقالل الق�ضاء يف الأردن على اأنَّه: )ي�ضرتط 
املادة  وتن�س  الق�ضائي...(,  املعهد  دبلوم  على  حا�ضاًل  يكون:  اأن  قا�ضًيا  يعني  فيمن 
)3( من النظام املعدل للمعهد الق�ضائي الأردين على اأن: )يوؤ�ض�س يف الوزارة )وزارة 
اأن:  على   )4( املادة  وتن�س  الأردين(...(,  الق�ضائي  )املعهد  ي�ضمى  معهد  العدل( 

)يتولى الإ�رضاف على املعهد جمل�س اإدارة برئا�ضة الوزير )وزير العدل(...(.
ن�ضت املادة )1( من قانون املعهد الق�ضائي يف العراق على اأن: )يوؤ�ض�س يف وزارة 
العدل معهد, ي�ضمى املعهد الق�ضائي, يرتبط بوزير العدل, يهدف اإلى اإعداد موؤهلني 
العدل,  وزارة  موظفي  وتاأهيل  عاٍم,  مدٍع  ونواب  حكاًما  الق�ضائية,  الوظائف  لتويل 
القانوين  امل�ضتوى  رفع  وكذلك  كفاءتهم,  ورفع  فيها,  الوظائف  لإ�ضغال  واملر�ضحني 
ون�ضت  الر�ضمية(,  و�ضبه  الر�ضمية,  الدولة  ملوؤ�ض�ضات  القانونية  الدوائر  يف  للعاملني 
اأو  احلكام,  بني  من  العدل  وزير  يعينه  مدير  املعهد  اإدارة  )يتولى  اأن:  على   )5( املادة 

املراد بها: املداولة.  )65(
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من بني موظفي وزارة العدل, على األ يقل �ضنفه, اأو درجته عن ال�ضنف الثالث, اأو 
وزير  )يحدد  اأن:  على   )1(( املادة  ون�ضت  بالوزير(,  مرتبًطا  ويكون  الثالثة,  الدرجة 
املعهد,  يف  التدري�س  يتولى  من  يتقا�ضاها  التي  الأجور  ي�ضدرها,  بتعليمات  العدل, 
على األ تتجاوز ما هو مقر يف الدرا�ضات العليا يف اجلامعة, وت�ضتثنى هذه الأجور من 
اأحكام قانون خم�ض�ضات موظفي الدولة, وم�ضتخدميها(, ون�ضت املادة )20( على 
: )لوزير العدل تكليف املعهد, باإقامة دورات خا�ضة لتاأهيل موظفي وزارة العدل,  اأنَّ
خا�ضة,  دورات  اإقامة  وكذلك  كفاءتهم,  ورفع  فيها,  الوظائف  لإ�ضغال  املر�ضحني  اأو 
لرفع امل�ضتوى القانوين للعاملني يف الدوائر القانونية ملوؤ�ض�ضات الدولة, الر�ضمية و�ضبه 
الر�ضمية, وحتدد مدة كل دورة و�رضوط ال�ضرتاك فيها بتعليمات خا�ضة ي�ضدرها لهذا 
: )لوزير العدل اإ�ضدار تعليمات لت�ضهيل تنفيذ  الغر�س(, ون�ضت املادة )21( على اأنَّ

هذا القانون(.
تن�س املادة )72( من قانون تنظيم الق�ضاء يف الكويت على اأن: )ي�ضكل جمل�س اإدارة 
املعهد )معهد الدرا�ضات الق�ضائية والقانونية( من وزير العدل رئي�ًضا, ومن ع�ضوية كل 
من: النائب العام, وكيل وزارة العدل, عميد كلية احلقوق, مدير املعهد, اثنني من ذوي 

اخلربة, يختارهما وزير العدل, على اأن يكون من بينهما اأحد رجال الق�ضاء....(.
تن�س املادة )2( من قانون اإن�ضاء مركز الدرا�ضات القانونية والق�ضائية يف قطر على 
)وزير  الوزير  يتبع  والق�ضائية(  القانونية  الدرا�ضات  )مركز  ي�ضمى  مركز  )ين�ضاأ  اأن: 

العدل(, وتكون �ضخ�ضية اعتبارية, وموازنة تلحق مبوازنة وزارة العدل...(.
تن�س املادة )23( من قانون ال�ضلطة الق�ضائية يف ُعمان على اأن: )يكون التعيني لأول 
مرة يف وظيفة قا�ٍس م�ضاعد, ويخ�ضع القا�ضي امل�ضاعد للتدريب ملدة ل تقل عن �ضنتني, 
طبًقا للنظام الذي... ي�ضدر به قرار من وزير العدل, واإذا مل يجتز التدريب املقرر, 
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خالل ثالث �ضنوات, ينقل اإلى وظيفة غري ق�ضائية, بقرار من وزير العدل...(.
الأعلى  واملجل�س  الق�ضاء,  بنظام  لق  املتعنّ القانون  من  اجلديد   )2(( الف�ضل  ين�س 
للق�ضاء, والقانون الأ�ضا�ضي للق�ضاة يف تون�س, كما وقع تنقيحه على اأن: )يقع انتداب 
الق�ضاة من بني حملة �ضهادة املعهد الأعلى للق�ضاء, وي�ضبط وزير العدل بقرار �رضوط 
امل�ضاركة يف مناظرة الدخول اإلى املعهد املذكور, ونظامها وبراجمها, ويطلق على من 

يزاول التعليم فيه ا�ضم »ملحق ق�ضائي«(.
يف  للق�ضاء  الأ�ضا�ضي  القانون  املت�ضمن  الع�ضوي,  القانون  من   )35( املادة  تن�س 
تكلف  للق�ضاء,  عليا  مدر�ضة  اإلى  للق�ضاء,  الوطني  املعهد  اأن: )يحول  اجلزائر, على 
حتت �ضلطة وزير العدل, بالتكوين القاعدي للطلبة الق�ضاة, والتكوين امل�ضتمر للق�ضاة 
القا�ضي  مينح  اأن  العدل...  وزير  )ميكن  اأن:  على   )45( املادة  وتن�س  العاملني...(, 
اإجازة درا�ضية ملدة �ضنة, قابلة للتمديد لفرتة ل تفوق �ضنة واحدة, من اأجل البحث يف 
القا�ضي  )يعترب  اأن:  على   )74( املادة  وتن�س  الق�ضائي(,  بالعمل  عالقة  له  مو�ضوع, 
يف حالة القيام باخلدمة, اإذا كان معيًنا ب�ضفة قانونية, يف اإحدى رتب �ضلك الق�ضاء, 
هذا  وظائف  من  وظيفة  فعلًيا  وميار�س  الع�ضوي,  القانون  هذا  يف  عليها  املن�ضو�س 
اخلارجية,...,  اأو  املركزية,  العدل  وزارة  م�ضالح  الق�ضائية,  اجلهات  اإحدى  ال�ضلك: 

موؤ�ض�ضات التكوين والبحث, التابعة لوزارة العدل....(.
تن�س املادة )1( من قانون املعهد العايل للق�ضاء يف املغرب على اأن: )... متار�س 
وتن�س  بالعدل(,  املكلفة  احلكومية  ال�ضلطة  لدن  من  للق�ضاء,  العايل  املعهد  و�ضاية 
املادة )2( على اأن: )يتاألف جمل�س اإدارة املعهد برئا�ضة وزير العدل...(, وتن�س املادة 
اإدارة  مبجل�س  اأع�ضاء  بالعدل,  املكلفة  احلكومية  لل�ضلطة  بقرار  )يعني  اأنَّه:  على   )5(

املعهد...(.



345
جملة الق�ضائية - العدد الأول - حمرم 1432هـ

�ل�سيخ  عمر بن ن�سري �ل�سريف

يف النم�شا)66(, يتم تدريب الق�ضاة, واأع�ضاء الإدعاء العام, يف اإدارة تابعة لوزارة 
العدل, وُي�ضتحق التدريب �ضنوًيا وبعدد حمدد من الأيام للق�ضاة ال�ضابقني, اأما الق�ضاة 
اجلدد, فيكون التدريب ملدة ))( اأ�ضهر, تنتهي بالتعيني كمر�ضح ق�ضائي, ثم تبداأ مرحلة 
اإ�رضاف  حتت  الق�ضائي,  العمل  ممار�ضة  يف  �ضنتان  �ضنوات,   )3( ملدة  جديدة  تدريبية 
قا�ٍس �ضابٍق, و�ضنٍة باأكملها يف برامج تدريبية, ويخ�ضع التدريب يف كل احلالني للتقييم 

الكامل, وفق معايري حمددة. 
وهي  الق�ضائي,  للتدريب  العامة  الإدارة  خالل  من  الق�ضاة  تدريب  يتم  فنلندا  يف 

اإحدى اإدارات وزارة العدل.
يف هولندا يتم تدريب الق�ضاة, واأع�ضاء الإدعاء العام يف اإدارة تابعة لوزارة العدل, 
مدرب  اإ�ــرضاف  حتت  �ضنوات,   )6( وملدة  اإلزامًيا,  اجلدد  للق�ضاة  التدريب  ويكون 
اأ�ضهر   )10( التدريبية,  للدورات  �ضنوات   )3( الآتــي:  النحو  على  تق�ضم  ق�ضائي, 

للتدريب العملي, داخل املحاكم, )2( �ضنتان للتدريب يف عمل قانوين غري ق�ضائي.

الثالث: التجربة التطبيقية)67(:

يف عام 1988م �ضدر قانون املعهد الق�ضائي الأردين رقم )3(, وكان من اأهدافه: 
ــوزارات,  ال يف  العاملني  واحلقوقيني  واملوظفني,  للق�ضاة,  القانوين  امل�ضتوى  رفع 
والدوائر واملوؤ�ض�ضات الر�ضمية العامة, ورفع كفاءاتهم, عرب الدورات التدريبية, التي 
يعقدها املعهد لهذه الغاية, ومبوجب هذا القانون اأ�ض�س معهد ق�ضائي يف وزارة العدل, 

التدريب الق�ضائي املمار�ضات الدولية وقيا�ص النعكا�ضات )5 ـ 7(.  )66(
القانون  حكم  لتطوير  العربي  املركز  عن  �ضادر  وهو   ،)229( وحتليل  ر�ضد  العربية  الــدول  يف  الق�ضاء   )67(
-)U )والنزاهة بدعم من برنامج اإدارة احلكم يف الدول العربية، التابع لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي 

.)IFES( وبالتعاون مع املنظمة الدولية للنظم النتخابية ،DP-POGAR
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يرتبط بوزير العدل.
املعهد  قانون  باإلغاء  اقرتاح  �ضدر  الق�ضاء,  لتطوير  امللكية  اللجنة  عمل  اإطار  ويف 
الق�ضائي, واأن يحلنّ حمله نظام ي�ضمى نظام املعهد الق�ضائي الأردين, و�ضدر النظام 
الق�ضائي, وهو  املجل�س  تنظيمه جمل�س من  اأحكام  2001م, وتولى  ل�ضنة  رقم )68( 
ما �ضكل اإ�ضعاًفا ملحوًظا لدور املعهد الق�ضائي, و�ضبب توقًفا للمعهد لفرتة طويلة عن 

مهمة اإعداد املوؤهلني لتويل املنا�ضب الق�ضائية.
اإدارة خا�ضة  اأو  اإيجاد جلنة  املقرتحة:  ال�ضورة  فاإن  اإ�ضكال  ما �ضبق من  وعلى �ضوء 
بالتدريب, ترتبط ارتباًطا مبا�رًضا, بالإدارة التنفيذية, بالإ�ضافة اإلى اإيجاد ممثٍل داعم لها, 

على م�ضتوى املجل�س الق�ضائي املخت�س)68(.

ثانًيا: م�شوؤوليات اجلهات الق�شائية يف التدريب)69(:

التدريب  كفاية  رفع  جتاه  مهمة  م�ضوؤوليات  الق�ضائية,  اجلهات  عاتق  على  تقع 
وبراجمه, ومن تلك امل�ضوؤوليات)70(:

الإميان باأهمية التدريب, وكما قيل: )اإذا كنت تهتم لتكلفة التعلنّم, فانتبه من تكلفة اجلهل(.
ب موظفيك كما لو كانوا �ضيبقون معك اأبًدا,  حتفيز الق�ضاة واأعوانهم, وقد قيل: )درنّ
وعاملهم كما لو كانوا �ضيرتكونك غًدا(, ومنطلق التحفيز توعيتهم باأهمية التدريب, 

و�ضناعة القدوة لهم يف هذا املجال.

)68( وقد يكون وكيل وزارة العدل باعتباره ع�ضًوا يف املجل�ص طبًقا للمادة )5/ج( من نظام الق�ضاء.
)69( التدريب الفعال واأثره على التكلفة )26(، التدريب مفهومه وفعالياته )22(، كل ما حتتاج اإلى معرفته عن 

التدريب )192(، بت�ضرف واإ�ضافة منا�ضبة.
)70( يلحظ اأنَّ جلَّ هذه امل�ضوؤوليات هي يف احلقيقة تلزم جلنة التدريب اإن مل ت�ضل ملرتبة واجباتها الأ�ضلية، 
ولكن عناية الإدارة العليا بها، وحتملها لها عامٌل مهٌم يف اإجناح م�ضرية التدريب، اإ�ضافة اإلى اأنَّه توثيق 

للرتابط الإداري بني القيادة وبني من حتتها ملا يحقق الغاية املن�ضودة.
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ـ  امل�ضتهدفة  الفئة  ـ  الدورة  ـ  املدرب  ـ  املنفذة  )للجهة  الختيار  ح�ضن  على  التاأكيد 
املكان ـ ووقت التنفيذ(.

التاأكيد على التنوع يف م�ضادر التدريب والتطوير )دورات تدريبيةـ  مالحظة منظمةـ  حلقات 
نقا�س ـ تعلم ذاتي ـ موؤمترات وملتقيات ـ حلقات درا�ضية ـ..(, وتوفري الظروف املالئمة للتنويع.

تطوير التدريب الداخلي )على راأ�س العمل( فبيئة العمل اأف�ضل قاعة للتدريب, ففيها 
واقع حقيقي, ومعاي�ضة للحدث, ويوؤكد عليها ملن هم يف مرحلة املالزمة الق�ضائية.

التدريب م�ضوؤولية اجلميع, فلي�ضت امل�ضوؤولية مق�ضورة على جلنة التدريب, اأو موظف 
خمت�س, واإن كانوا هم اأهل اخلطوط العري�ضة يف �ضبط امل�ضار للو�ضول للهدف.

فهم طبيعة التدريب الدائمة )تفاوت م�ضتويات احل�ضورـ  التكلفة املاديةـ  طول بع�س 
الربامج التدريبية ـ اأنه لي�س احلل لكل امل�ضكالت.. اإلخ(.

بناًء  التدريب,  برامج  تبني  التعاقد مع جهة متخ�ض�ضة,  التدريب من خالل  تبني 
على دار�ضة لالحتياج, ومعرفة بالواقع, بالإ�ضافة اإلى توفري قاعدة من البيانات حول 
فكل  املدربني,  واأ�ضماء  فيها,  امل�ضاركني  واأ�ضماء  وحمتواها,  التدريبية  الربامج  عدد 

معلومة لها اأهميتها، يف و�شع اخلطط امل�شتقبلية.
حتويل التدريب اإلى الواقع العملي باإف�ضاح املجال املبا�رض للتطبيق والعمل على التنفيذ.

تنفيذ التدريب وفًقا ل�ضرتاتيجية �ضاملة, تتخذ من احلاجة احلقيقة منطلًقا لها, وت�ضعى 
للبناء الرتاكمي, بحيث ت�ضهم الربامج التدريبية يف اإ�ضافة لبنات البناء التطويري على 

اأ�ض�س �ضحيحة.
ر�ضد  مع  التدريب,  جمال  يف  الق�ضائية  للجهات  ال�ضابقة  اخلربات  على  التعرف 

املتميز منها, وحماولة تلم�س عوامل جناحها)71(.

)71( العربة لي�ست بعدد الأن�سطة التدريبية، بل املقيا�ص احلقيقي هو بالأثر الواقعي املر�سود ب�سواهده.
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املحور اخلام�ض
التدريب الق�ضائي )تطبيقات عملية(

اأوًل: امل�شتثمرون يف الق�شاة)72(

ل بد اأن يكون لدى كل جهة ق�ضائية معياٌر وا�ضٌح, يتم من خالله قيا�س مدى التطور يف 
اأداء الق�ضاة, ليكون لدينا ا�ضتثمار حقيقي يف الق�ضاة, كاأفراد يف جهة ق�ضائية, وكاأفراد 
يف املجتمع, لهم دور منتظر, وهذا املعيار ي�ضمى معيار )امل�ضتثمرون يف الق�ضاة(, وهو 
عبارة عن: معيار يهدف اإلى م�ضاعدة اجلهات الق�ضائية, على تطوير ق�ضاتها, لتحقيق 
اأهدافها يف ميدان العدل, اعتماًدا على املقدمة املنطقية القائلة: اإن امل�ضتويات العليا من 
املهارة واخلربة, تفيُد كاًل من القا�ضي, واجلهة الق�ضائية على ال�ضواء, فتطور القا�ضي 

تطور للجهة الق�ضائية, وتطور اجلهة الق�ضائية يلزم منه تطور ق�ضاتها.
مزايا ا�ضتخدام املعيار:

يربهن على التزام اجلهة املنوط بها تطوير مرفق العدالة بالتدريب.
ي�ضاعد اجلهة الق�ضائية يف ممار�ضاتها ل�ضتثمار ق�ضاتها.

املتطلبات:
هناك اأربعة متطلبات رئي�ضة  للو�ضول اإلى معيار »امل�ضتثمرون يف الق�ضاة«.

مرفق  اأهداف  اأجل حتقيق  الق�ضاة من  بتطوير كل  العليا  الإدارة  العام من  اللتزام 
العدالة.

ل بد اأن يكون ثمة التزام عام من اأعلى امل�ضتويات لدى اجلهة املخت�ضة باإدارة الق�ضاء, 

)72( على �ضبيل املثال: تنفق �ضركة اإنتل )ل�ضناعة رقائق الكمبيوتر( )chips( )800( مليون دولر �ضنوًيا من اأجل 
البتكار والتطوير يف الأفراد واملنتجات. كما تنتج �ضركة �ضوين )1000( فكرة ابتكارية جديدة �ضنوًيا )800 

لتطوير منتجات قائمة و 200 منتج جديد(، وذلك من خالل م�ضاهماتها املتدفقة يف تطوير اأفرادها(.
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وهذا الأمر يتجاوز كونه توقيًعا رمزًيا, اأو بيانًا للنية, بل يتعني اأن يكون اللتزام جزًءا 
واأن  ال�ضرتاتيجية,  اخلطة  يف  اللتزام  كتابة  اجليد  من  ولهذا  م�ضئول,  اأينّ  مبادئ  من 
يعزز بالجتماعات املنتظمة, والدعم والتوكيد امل�ضتمر, ويتطلب مبداأ اللتزام معرفة 
اجلهة  للتزام  وتفهمهم  لر�ضالتها,  وفهمهم  الق�ضائية,  للجهة  العامة  بالأهداف  اجلميع 

الق�ضائية جتاه تطويرهم.
املراجعات املنتظمة حلاجات التدريب والتطوير لدى جميع الق�ضاة. 

اإْذ يتطلب الأمر مراجعة منتظمة, حلاجات التدريب والتطوير, وفًقا لأغرا�س العمل 
املنتظمة حلاجات  للمراجعة  ا وجود عملية  اأي�ضً ويتطلب  وامل�ضتقبلية,  احلالية  الق�ضائي 
التدريب والتطوير لدى جميع الق�ضاة )تقييم الأداء مثاًل(, وينبغي على اإدارة الق�ضاء 
اأن املوارد املطلوبة,  تتاأكد من  اأو جلنًة( عن تطوير الق�ضاة, واأن  حتديد امل�ضئول )فرًدا 

لتلبية حاجات التدريب والتطوير حمددة يف عملية التخطيط.
على  الق�ضائي,  عملهم  فرتة  طوال  وتطويرهم  الق�ضاة,  لتدريب  العمل  موا�ضلة 

اختالف طبيعتهم, يف كل درجة من درجات ال�ضلم الق�ضائي.
بالعمل  اأ�ضا�ًضا  تعريفهم  اإلى  يحتاجون  مالزمون  اإما:  الق�ضائية  اجلهة  يف  الق�ضاة 

بتف�ضيالته كافة.
اأو: ق�ضاة �ضابقون, يحتاجون اإلى مزيد من التطوير امل�ضتمر.

ويتم ذلك ب�ضور �ضتَّى منها:
العملية. 	•اخلربة 

الواحدة. الدائرة  واأع�ضاء  عموًما,  الق�ضاة  م�ضتوى  على  اجلماعية  	•الت�ضالت 
اخلا�س. 	•التعليم 

بعد. عن  	•التعليم 
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الدرا�ضة. اأو  العمل  	•اإجازات 
عامة. تدريبية  	•دورة 

اخلا�شة. 	•القراءة 
وم�ضامني(. اأفراًدا  )النوعي  اخلا�س  	•التدريب 

التمكني. اإلى  الو�ضول  ثم  ومن  	•التفوي�س 
الوظائف.  	•تناوب 

فاعليته  وحت�ضني  الإجناز,  ملعرفة  والتطوير,  التدريب  يف  لال�ضتثمار  املنتظم  التقييم 
امل�ضتقبلية, وذلك باأن تقوم اإدارة التدريب يف اجلهة الق�ضائية بتقييم كيفية اإ�ضهام عملية 
تطوير الق�ضاة يف حتقيق اأهداف اجلهة الق�ضائية, وتقييم فاعلية اإجراءات التطوير من 
عدمها, وينبغي تقييم حم�ضالت التدريب والتطوير, على م�ضتوى القا�ضي, وجمموع 

الق�ضاة, يف دائرة ق�ضائية حمددة, ويف اجلهة الق�ضائية عموًما.
ا اأن توا�ضل الإدارة العليا التزامها جتاه تطوير الق�ضاة, واأن  كما يتطلب املعيار اأي�ضً

يكون لديها تفهٌم وا�ضٌح للتكاليف والفوائد العامة لتطوير الق�ضاة.
ـ هل التطوير هو التدريب فقط..؟

باأنواعه  التدريب  منها:  عــدة,  بو�ضائل  حتقيقه  ميكن  جــًدا  وا�ضٌع  مفهوٌم  التطوير 
اجلهة  القا�ضي يف  عليه  يكون  اأن  املطلوب  الو�ضع  بني  الفجوة  ل�ضد  وذلك  املختلفة, 

الق�ضائية, وبني و�ضعه احلايل وم�ضتوى الأداء الذي هو عليه الآن.
اإننّ هدف م�ضئول التطوير يف اجلهة الق�ضائية هو اأن يكت�ضف اأ�رضع, واأوفر طريقة, 
ل�ضد الفجوة املعرفية واملهارية, واأن يقوم بتحليل م�ضبق لالحتياجات التدريبية, للتاأكد 
من اأن التدريب هو احلل, اأو ي�ضتخدم فر�س التطوير الأخرى غري التدريب, لذا يجدر 

التنبيه على الأمور الآتية:
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يف الغالب ل ميكن للتدريب �ضد الفجوة املهارية التي تنجم عن:
•تدٍن يف الروح املعنوية. 	

•�شوء ال�شيا�شات واالإجراءات.  	
•م�ضكالت املبنى والتجهيزات. 	

•انعدام احلوافز. 	
رمبا ل يكون التدريب هو اأ�رضع حل ل�ضد الفجوة املهارية عندما:

اجلديدة  املهارة  تطبيق  وقت  مع  التدريب,  وتنفيذ  ت�ضميم  وقت  يتنا�ضب  •ل  	
املكت�شبة.

•يوؤدي الوقت الذي مي�ضيه القا�ضي يف التدريب, بعيًدا عن وظيفته الق�ضائية اإلى  	
تدٍن حايل يف الإنتاجية.

وفيما يلي اإ�ضارة اإلى جملة من بدائل التدريب من اأجل �ضد فجوة املهارة:
1. التغيري من معايري التعيني والرتقية, لتعك�س متطلبات جديدة للمهارات.

2. و�ضع برامج لإعداد ال�ضف الثاين, لكل مهمة ق�ضائية )وظيفة الظل(.
3. ت�ضميم برامج للتعلم الق�ضائي.

4. تطبيق نظام التدوير الوظيفي, لك�ضب خربات عملية.
5. اإظهار التقدير ومكافاأة الق�ضاة املتميزين.

6. ت�ضميم خطط تنمية فردية للق�ضاة ذوي الأداء غري املر�ضي.
7. اإن�ضاء مراكز خدمة ذاتية للموارد التعليمية للق�ضاة, لتوفر لهم املواد التدريبية, 
داخل  تدريبية...(  وحقائب  مذكرات  ـ  اآيل  حا�ضب  اأقرا�س  ـ  اأ�رضطة  ـ  )كتب 

اجلهة الق�شائية.
8. تكليف بع�س الق�ضاة من اأ�ضحاب اخلربة بحل امل�ضكالت املتخ�ض�ضة.



352
جملة الق�ضائية - العدد الأول - حمرم 1432هـ

�لتدريب �لق�سائي )�أهميته.. وو�قعه.. وم�ستقبله(

). و�ضع قائمة ثابتة بالق�ضاة اأ�ضحاب املهارات املتخ�ض�ضة لتقدمي التدريب ال�رضيع, 
ملن هم يف حاجة من الق�ضاة )تدريب ب�ضكل فردي(.

والتجربة  اخلــربة  لتبادل  متعددة  اخت�ضا�ضات  من  للق�ضاة  اجتماعات  عقد   .10
امليدانية.

11. تكليف روؤ�ضاء املحاكم والدوائر, بتخ�ضي�س وقت يف الجتماعات, ملمار�ضة 
التعاون يف  الفر�س و�ضبل  امل�ضكالت, وا�ضتثمار  الذهني, بخ�ضو�س  الع�ضف 

رقي العمل الق�ضائي والق�ضاة.
ال ومكلف اإذا نفذ: يكون التدريب قطًعا غري فعنّ

•ملجموعات كبرية من الق�ضاة من اأجل ت�ضحيح �ضلوكيات عدد قليل منهم. 	
اجليدة  ـــة  الإداري املمار�ضات  )اإن  فقط.  واإلهامهم  العاملني  حفز  اأجــل  •من  	

وا�ضرتاتيجيات الرواتب والبدلت املفيدة ميكنها فعل ذلك(.
•من اأجل ت�ضحيح اأخطاء رئي�ضة يف التعيني. 	

•حلل م�ضكالت الن�ضباط )هذه امل�ضكالت حتل على اأ�ضا�س فردي(. 	
•خلف�س الغياب عن العمل )اإن مناخ العمل هو الأ�ضا�س هنا(. 	

ب�ضكل  وتعمل  متميزة  اأنَّها  ق�ضائية  جهة  على  احلكم  ميكن  كيف  نت�ضاءل:  اأن  ولنا 
�ضحيح...؟

هل هي اجلهة الق�ضائية:
ذات الإجنازات املتعددة.

اأم: التي عندها خطة ا�ضرتاتيجية.
اأم: التي ت�ضدر الكثري من الأحكام.
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اأم: التي تعمل وفق هيكل اإداري منظم.
اأم: التي تركز على ال�ضتفادة من التجارب الق�ضائية الأخرى.

اأم: التي يتوفر بها عدٌد كبرٌي من الق�ضاة.  
اجلواب على ذلك:

يعي�ضون  متميزة,  مهارات  ميلكون  اأكفياء,  ق�ضاة  طياتها  بني  حتمل  التي  اجلهة  اإنَّها 
الطريق  يف  وي�ضريون  العدل,  ر�ضالة  ويحملون  الق�ضائي,  العمل  وحب  النتماء, 

ال�ضحيح لتحقيق الأهداف, ويواكبون التطور من اأجل خدمة العدالة. 
احلقيقي,  ال�ضتثمار  هو  الق�ضائية  اجلهات  يف  الق�ضاة  بتطوير  الهتمام  كان  لذلك 

ال للتميز, وحتقيق الأهداف. وهو الطريق الفعنّ

ثانًيا: تطوير العاملني يف اجلهات العدلية )التطوير الدائم(

اجلهة العدلية التعليمية والتطويرية

اإن مفهوم التطوير الدائم مفهوم ا�ضرتاتيجي متميز يقوم على فكرة اأننّ املحاولت 
امل�ضتمرة للو�ضول مل�ضتويات اأعلى لالأداء يف كل موقع من مواقع اجلهة الق�ضائية يوفر 
جمموعة من الزيادات التدريجية, التي ت�ضاعد على بناء اأداء رفيع امل�ضتوى, ومن اأجل 
حتقيق التطور الدائم, يجب اأن تعمل اجلهة الق�ضائية على اإيجاد بيئة, ميكن اأن ي�ضارك 
فيها جميع الق�شاة، لتطوير م�شتوى االأداء، وحتقيق الفاعلية ال�شاملة الأنف�شهم، والتي 

تُعدُّ جزًءا مكماًل لعملهم.
وبالنظر اإلى الإدارات, التي يكون كل ما يعنيها هو التطوير الدائم, فاإنَّها تهتم بن�رض 
التطويري,  الفكر  ت�ضجيع  فيها  يتم  جديدة,  بيئة  واإيجاد  اجلديدة,  واملفاهيم  الأفكار 
لي�س  جوهرية-  قيمة  مبثابة  يعد  -الذي  العدليــــــــة  اجلهة  هذا  يف  ويطبق  ُيرى  بحث 
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عن طريق الن�ضح, بل عن طريق اخلطوات العملية لتحقيق التطوير, ويف هذه احلالة 
وتوفري  امل�ضكالت,  وحلنّ  الفر�س,  ا�ضتثمار  م�ضوؤولية  تويل  هي  امل�ضئول  مهمة  تكون 
الأن�ضطة املختلفة للتطوير الدائم, ومع تطور اخلربة يتولى الآخرون من اأع�ضاء الفريق 
م�ضوؤولية تطوير م�ضتوى الأداء لالإدارات والأق�ضام الداخلية, ومن املتفق عليه األ تكون 
اأف�ضل الو�ضائل لأداء املهمة, اأو اإدخال التح�ضينات حكًرا على املديرين واملنفذين, لأنَّ 
ال�ضخ�س الذي يوؤدي عمله ب�ضفة فعلية ودائمة, رمبا تتوفر له اخلربة عن طبيعة امل�ضكلة, 

التي ل تتوفر للمدير, اأو الإدارة العليا.
واإذا ما مت ا�ضتخدام هذه الأ�ضاليب, ومت التاأكيد على اأهميتها يف كل امل�ضتويات, ميكن 
اأن ت�ضبح ا�ضرتاتيجية التطوير الدائم اأ�ضلوبًا للحياة يف اجلهة العدلية, وميكن -بل يجب- 
على  ينعك�س  واأن  العدلية,  للجهة  الأ�ضا�ضية  القيم  من  واحًدا  الدائم  التطوير  يكون  اأن 
الأ�ضلوب الذي يت�رضف به كل فرد من الق�ضاة واأعوانهم, واأن يتم تدعيمه عن طريق اإدارة 
الأداء, لتكون القدرة على التن�ضيط, وحتقيق التطوير, معياًرا للتقييم, ومكافاأة لالأداء. 

تنفيذ التطوير الدائم:
اإن اأهم اخلطوات التي يتم بها تنفيذ مفهوم التطوير الدائم هي:

1- �ضياغة ا�ضرتاتيجية العمل, ونقلها لالآخرين �ضمن اإطار اجلهة الق�ضائية.
ا�ضرتاتيجية  الدائم,  التطوير  �ضيا�ضة  فيها  تدعم  التي  الرئي�ضة,  املجالت  2- حتديد 

العمل يف اجلهة العدلية.
ورفع  واجلودة,  التطوير  عملية  اإلى  الإ�ضارة  مع  الدائم,  التطوير  برامج  تنمية   -3

معدالت التطوير.
التطوير  يتطلبها  التي  املفاهيم,  وتطوير  ومراجعة  لتحديد  الإمكانات,  توفري   -4

الدائم.
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5- توفري اإمكانات التدريب, لتحقيق التطوير, وتنفيذ املقرتحات.
6- تطوير معايري الأداء, التي ميكن عن طريقها مراقبة التقدم, وامل�ضاعدة يف حتديد 

الأولويات يف برامج التطوير امل�ضتقبلية.
د من تقدير الأفكار اجلديدة, والعتقاد باأنَّه لي�س من ال�رضوري, اأن يكون  7- التاأكنّ

تقديًرا مادًيا.
8- تو�ضيح اأهداف التطوير الدائم لكل الق�ضاة واأعوانهم, وتعريفهم بامل�ضاهمات 

املتوقعة منهم للتطوير، وما مت حتقيقه منها.
برامج  على  والرتكيز  املتعددة,  املبادرات  جتنب  يتم  بحيث  الب�ضاطة,  توخي   -(

التطوير, التي تب�رض بالتطورات ال�ضخمة.
وهنا يثور ال�ضوؤال: كيف ميكن ن�رض ثقافة التطوير يف اجلهة العدلية؟

واجلواب: اإنه ميكن تنمية ثقافة الق�ضاة واأعوانهم عن التطوير الدائم للتنظيم, اإذا مت 
ت�ضجيع اجلهة العدلية امل�ضئولة, على اأن تقوم بدور اجلهة العدلية التعليمية والتطويرية, 
التي تقوم بتنفيذ �ضيا�ضات التطوير الدائم, ومن ثم ميكن تعريف اجلهة العدلية التعليمية 
التعليم جلميع من�ضوبيها,  بتوفري, وت�ضهيل وتي�ضري  التي تقوم  باأنَّها اجلهة  والتطويرية, 
بالإ�ضافة لتطوير نف�ضها ب�ضفة م�ضتمرة, وعلى ذلك فخ�ضائ�س اجلهة العدلية التعليمية 

والتطويرية هي اأنَّها:
•ت�ضجع الق�ضاة ومن ُيعيُنهم على حتديد احتياجاتهم التعليمية والتطويرية, بناًء  	
)اختبارات  احلديثة  الدرا�ضات  عرب  يتم  ما  اأو  اأنف�ضهم,  عن  يعرفون  ما  على 

توم�س ـ ومقيا�س هريمن.. اإلخ(.
•تُوفر برناجًما للمراجعة الدائمة لالأداء, وتعليم الق�ضاة واأعوانهم. 	

رفيعة  تطويرية,  تعليمية  اأهــداف  حتديد  على  ُيعيُنهم,  ومن  الق�ضاة  •تُ�ضجع  	
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امل�شتوى الأنف�شهم.
وم�ضتوى  واأعوانهم,  الق�ضاة  اأداء  مل�ضتوى  ال�ضرتجاعي,  للتغذية  نظاًما  •تُوفر  	

التعليم الذي و�ضلوا اإليه يف الوقت نف�ضه.
عملية  يف  اإداراتهم  حتت  َمْن  مل�ضاعدة  والدوائر  املحاكم  روؤ�ضاء  اأداء  •تراجع  	

التطوير.
•ت�ضاعد الق�ضاة واأعوانهم على اكت�ضاف فر�س التعليم يف موقع العمل. 	

•ت�ضعى لتقدمي اخلربات اجلديدة لي�ضتفيد منها اجلميع يف تعلمهم. 	
ا من هو يف مرحلة  •توفر الإمكانات لتدريب اجلميع يف موقع العمل, خ�ضو�ضً 	

املالزمة الق�شائية.
•تغفر للعاملني بع�س اأخطائهم اإذا تعلموا من هذه الأخطاء. 	

•ت�ضجع روؤ�ضاء املحاكم والدوائر على مراجعة واإقرار وتخطيط الأن�ضطة التعليمية  	
التطويرية.

•ت�ضجع الق�ضاة واأعوانهم على حتدي الأ�ضاليب التقليدية للعمل. 	

اإننّ اجلهة العدلية التعليمية ذات الفكر التطويري تتلخ�س يف اأمرين:
اأولهما: اجلهة العدلية التي تُعلنّم وتُطور.

ثانيهما: اجلهة العدلية التي ت�ضجع الق�ضاة واأعوانهم على التعلم والتطور.
وبالإ�ضافة اإلى ذلك فاإنَّ اجلهة العدلية التعليمية تقوم با�ضتمرار باإعادة ت�ضكيل البيئة 
املحيطة, وموقعها فيها, كما تُ�ضجع اأع�ضاءها, اأو املنتمني اإليها لقرتاح برامج التطوير, 
كما اأنَّ عليها اأن تبحث عن ردود للم�ضائل املتعلقة بقدراتها واإمكاناتها, ونقاط �ضعفها 
اأن تكون عليه )ال�ضورة  )حتليل البيئة العدلية(, واأينّ جهة من اجلهات العدلية, تريد 
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من  التعلنّم  قدرتها على  اأينّ من  ال�ضلبية,  اإمكاناتها  ت�ضتثمر  اأن  ا  اأي�ضً الذهنية(, وعليها 
اأخطائها)73(.

كما تُْعَني اإدارة اجلهة العدلية التعليمية بتنمية املهارات, والكفايات بجميع م�ضتوياتها, 
والتاأكيد على اأهمية التعليم بالو�ضائل غري الر�ضمية يف مواقع العمل, مب�ضاعدة الق�ضاة, 
»بالتعليم  ي�ضمى  مبا  التعليم  اأهمية  وتتحدد  ا,  اأي�ضً منها  وبتوجيه  العمل  يف  والزمالء 
احلدثي« اأينّ التعلم الذي يوؤ�ض�س على الأحداث اليومية, التي حتدث يف احلياة العملية 
اليومية, واإدارة الأداء عملية ميكن عن طريقها تنظيم »التعلم احلدثي« الذي ي�ضاعد يف 
مراجعة الإجنازات, على الأهداف املتفق عليها, وحتليل ال�ضلوكيات التي اأ�ضهمت يف 

حتقيق هذه االإجنازات، اأو عدم حتقيقها.
وميكن �ضوغ اأمنوذج مقرتح مل�رضوع كتاب ملعرفة خطوات التطوير الدائم يف جهة 

ق�ضائية ما على النحو التايل:

ف�ضيلة/ رئي�س اجلهة الق�ضائية                                                                      وفقه اهلل 
ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته... اأما بعد: 

اإ�ضارة اإلى ما ورد يف طلبكم املت�ضمن ال�ضوؤال عن كيفية معرفة اأن جهتكم الق�ضائية 
ناأمل موافاتنا  الدائم, عليه  التطوير  ال�ضحيحة يف تطبيق مفهوم  ت�ضري على اخلطوات 

بالإجابة على ال�ضتف�ضارات التالية:
1- هل ت�ضجع ثقافة التفكري التطويري, وم�ضاركة العاملني لديكم, على اختالف 

م�ضتوياتهم, يف حل امل�ضكالت, وا�ضتثمار الفر�س؟

)73( يتم اتخاذ خطوات حمددة لتعليم اجلهات الق�ضائية نحو ال�ضتفادة من جتاربها، فتقوم باإقامة املنتديات 
مل�ضاعدة  العمل  وور�ص  الواحد،  اليوم  وموؤمترات  العمل،  جمموعة  واجتماعات  التطوير،  ملراكز  املختلفة 
عليه  تعتمد  الذي  الأ�ضا�ص  الأفكار  هذه  وُتعدُّ  لتعّلمه.  يحتاجون  وما  تعلموه  فيما  التفكري  على  العاملني 

املوؤ�ض�ضات وخطط تطوير م�ضتوى الأفراد.
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2- هل يتم تقدير العاملني لديكم, ومكافاأتهم على جهودهم, يف اأعمال التطوير, 
وتقدمي الأفكار اجلديدة بطريقة منا�ضبة؟

للت�ضغيل  التقليدية,  الأ�ضاليب  حتدي  على  لديكم,  العاملني  ت�ضجيع  يتم  هل   -3
وتنفيذ الأعمال؟

للق�ضاة,  الفر�ضة  لإتاحة  الالزمة,  الإجــراءات  الق�ضائية  تتخذ يف جهتكم  4- هل 
جتاربهم  يف  التفكري  على  لت�ضجيعهم  م�ضتوياتهم  اختالف  على  ُيعينهم,  ومن 

وال�ضتفادة منها؟
5- هل يتم ت�ضجيع روؤ�ضاء املحاكم, والدوائر الق�ضائية, والق�ضاة كافة, ومن يعينهم 

على حتديد احتياجاتهم, واأهدافهم التطويرية؟
التعلم  فر�س  اكت�ضاف  على  الق�ضائية,  اجلهة  من�ضوبي  كافة  ت�ضجيع  يتم  هل   -6

والتطور يف حياتهم العملية اليومية؟
ا؟ 7- هل يتم ت�ضجيع اجلميع على ال�ضتفادة من اأخطائهم ومن جناحاتهم اأي�ضً

منها  يتعلم  لكي  واملوؤمترات...اإلخ,  الجتماعات,  املنتديات  تنظيم  يتم  هل   -8
اجلميع, وت�ضاعدهم على تنمية خطط التطوير؟

 وذلك ليت�ضنى لنا كفريق ا�ضت�ضاري, اأن نحدد مدى حتقيق جهتكم الق�ضائية ملفهوم 
نا رجاء اأن تكون الإجابات كلَّها بـ)نعم(. التطوير الدائم, وكلَّ

الق�ضائي, والق�ضاة  العمل  الرقي مب�ضتوى  اهتمامكم وحر�ضكم على  �ضاكرين لكم 
يف جهتكم الق�شائية.

         ا�ضت�ضاري تدريب                                                       التوقيع:
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ثالًثا: كر�شي التدريب الق�شائي)74(

روؤية كر�شي التدريب الق�شائي:

اأن يكون الكر�ضي و�ضيلة مهمة لتعزيز البحث العلمي, حول التدريب الق�ضائي, 
وتوليد املعرفة للمهتمني باجلهات الق�ضائية, وتوظيفها لالإ�ضهام يف حت�ضني جودة العملية 
اململكة  والأكادمييني يف  الباحثني  من  متميز,  تنمية جيل  والإ�ضهام يف  فيها,  التدريبية 

العربية ال�شعودية.
ر�شالة كر�شي التدريب الق�شائي:

الق�ضائية,  اجلهات  م�ضرية  يف  ودوره  الق�ضائي  التدريب  باأهمية  العام  الوعي  رفع 
ودعوة املهتمني به ل�ضقل خرباتهم ورفع كفاياتهم.

اأهداف الكر�شي:

خلدمة  الكر�ضي  اهتمام  مبجالت  املتعلقة  العلمية  والأبحاث  الدرا�ضات  اإجراء   .1
ا يف جمال التدريب والتطوير. اجلهات الق�ضائية, خ�ضو�ضً

املحلية  واجلامعات  الأبحاث  مراكز  مع  حقيقية  وبحثية  علمية  �رضاكة  حتقيق   .2
واالإقليمية والعاملية. 

3. تدريب كوادر ق�ضائية يف البحث واملعرفة يف جمال التدريب الق�ضائي لتنمية 
جيل من الباحثني.

4. ن�رض الوعي بالتدريب الق�ضائي وبيان دوره يف تطوير اجلهات الق�ضائية.

اأو موؤقتة، يتربع بها فرد اأو �ضخ�ضية اعتبارية لتمويل  )74( الكر�ضي العلمي: هو منحة نقدية اأو عينية، دائمة 
برنامج بحثي اأو اأكادميي يف اجلامعة، ويعني فيه اأحد الأ�ضاتذة املخت�ضني امل�ضهود لهم بالتميز العلمي، 
يتم متويلها عن  التي  الوقفية، وهي  الكرا�ضي  نوعني:الأول:  العلّية، وهي على  وال�ضمعة  الرائدة  واخلربة 
طريق  عن  متويلها  يتم  التي  وهي  املوؤقتة،  الكرا�ضي  الثاين:  للجامعة.  الدائمة  العينية  الأوقــاف  طريق 

التربعات واملنح والو�ضايا لفرتة زمنية ل تقل عن ثالث �ضنوات.
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5. اإعداد الدرا�ضات امليدانية عن التدريب واأثره واآفاق تطويره والرقي باأ�ضاليبه يف 
البيئة العدلية.

6. دعم توجه اململكة العربية ال�ضعودية يف العناية مبرفق العدالة وتطويره.
املدة املقرتحة:

خم�س �ضنوات.)75(

اإقامة عدد من ور�ص العمل للخروج ب�ضيغة نهائية منا�ضبة تبحث يف  )75( يتطلب تطبيق الفكرة ب�ضكل ناجح 
ثناياها جملة من النقاط: م�سمى الكر�سي/الأع�ساء امل�ساركني/ اللجان املنظمة للكر�سي/برامج الكر�سي 

واأعماله/ اجلامعة امل�ضتهدفة / �ضركاء العمل.
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املحور ال�ضاد�ض
م�ضتقبل التدريب الق�ضائي)76(

احلايل  الواقع  على  اعتماًدا  م�رضقة,  �ضورة  اأيامه  م�ضتقبل  يف  الق�ضائي  للتدريب 
ذلك  مالمح  اأبرز  اإيجاز  خاللها  من  ميكن  التي  وامل�ضتمرة,  الدقيقة  واملتابعة  امل�ضاهد, 

امل�ضتقبل يف النقاط التالية:
اجلهات  وم�رضوعات  خطط  يف  الأولية  واحتالله  الق�ضائي  التدريب  ا�ضتمرار   .1
بالإ�ضافة  للتدريب,  وجلــان  اإدارات  وجــود  من  ينبع  وال�ضتمرار  الق�ضائية, 

للميزانيات ال�ضنوية املخ�ض�ضة للمرفق العديل.
2. الهتمام بالتطوير امل�ضتمر للمحتوى التدريبي, فتطوير املحتوى من جهة امل�ضمون, 

اأو املنهج يتم يف فرتات متالحقة, وهذا التطوير يتم من خالل اأمرين: 
اجلهات  وعلى  الق�ضاة,  على  التدريب  لنعكا�ضات  الــدوري  التقييم  االأول: 

الق�شائية التي يعملون بها.
الثاين: تغري الحتياجات الق�ضائية, وبالتايل تغري الحتياجات التدريبية للجهات 

الق�شائية.
3. الربامج التدريبية �ضرتكز على التفرقة بني ثالثة م�ضتويات من الق�ضاة املنتفعني بها:

االأول: روؤ�ضاء املحاكم والدوائر الق�ضائية. 
الثاين: الق�ضاة املر�ضحون ملهام اإدارية عليا. 

الثالث: عموم الق�شاة.

لال�ضتزادة حول التاأ�ضيل ال�ضرعي للدرا�ضات امل�ضتقبلية انظر: من معامل املنهجية الإ�ضالمية للدرا�ضات   )76(
امل�ضتقبلية. د:هاين اجلبري.
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4. �ضيكون التدريب الق�ضائي حلقة اأ�ضا�ضية من ثالث حلقات ت�ضم:
- التن�ضيق والبحث. 

- نظام املعلومات. 
املذكورة يف  احللقات  باقي  ينعك�س على  الأركان  باأحد هذه  يلحق  تطور  وكل 

اجلهات الق�شائية.
التدريب  وموؤ�ض�ضات  مراكز  من  املئات  هناك  �ضيكون  اإذ  والتناف�س,  التعددية   .5

املتخ�ض�ضة يف التدريب الق�ضائي. 
البحث  ومراكز  فاجلامعات  الأكادميية,  للموؤ�ض�ضات  وا�ضٌح  دوٌر  هناك  �ضيكون   .6
�ضت�ضهم يف تطوير اجلهات الق�ضائية, فاجلامعات على �ضبيل املثال: �ضت�ضهم من 
البحثية,  وامل�رضوعات  بها,  امللحقة  البحوث  ومراكز  الدرا�ضية,  الربامج  خالل 
اجلهات  بتلك  يلحق  الــذي  للتغري  مواكبة  ُيعدُّ  ذلك  وكل  البحث,  وكرا�ضي 

الق�شائية.
7. �ضيكون للق�ضاء اإ�ضافٌة ثريٌة, على العملية التدريبية, من خالل تطويره جلوانب 
مهمة منها؛ نظًرا ملا يتمتع به الق�ضاء من قوة وعمق, وما يتميز به من رجاله من 

فهٍم ومكانة علمية.
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التو�شيات:

املرفق  يف  م�ضتقلة,  متخ�ض�ضة  اإدارة  اأو  جلنة,  اإلــى  التدريب  اإ�ضناد 
العديل, تتبع لالإدارة التنفيذية, بعد تاأهيل العاملني فيها, واإعدادهم الإعداد 

املنا�شب.

التي  التدريبية  اجلهات  ا  املنا�ضبة, وخ�ضو�ضً التدريبية  اجلهة  باختيار  العناية 
تتخذ من اجلهات الق�ضائية ميدانًا لعملها.

ورفع  واأعوانهم,  الق�ضاة  وتطوير  لتدريب  ثابتة  مالية  بنود  تخ�ضي�س 
كفايتهم.

املراجعة امل�ضتمرة خلطط التدريب, واملتابعة الدائمة لكل مراحل التنفيذ, مع 
مراعاة البناء الرتاكمي, وال�ضتمرارية املتنا�ضبة يف كل مرحلة.

وينظر  العدل,  ميدان  يف  الإجناز  همنّ  يحمل  الذي  القا�ضي  باختيار  العناية 
اإلى التدريب على اأنَّه مطلب �رضعي ونظامي, مع التاأكيد على مراعاة معرفته 

ال�ضابقة, وخربته يف جمال العمل الق�ضائي وعملية التعلم.

اأن  الق�ضائي, تقت�ضي  العمل  اإننا نعي�س يف مرحلة من  القول:  اأخرًيا: ميكن 
لن  وهذا  طاقته,  من  باأكرث  املرفق  هذا  يخدم  اأن  ي�ضتطيع  كيف  الإن�ضان  يفكر 
التي  احلية,  والنف�س  ال�ضادقة,  والعزمية  العالية,  ة  الهمَّ وجدت  اإذا  اإل  يكون 
ت�ضعر بثقل اأمانة التطوير, التي حملتها مع اأول خطوة لها يف ميدان العدالة, وما 
اأجمل ما �ضطره ابن اجلوزي -رحمه اهلل- حني قال: )ينبغي للعاقل اأن ينتهي 
اإلى غاية ما ميكنه, فلو كان ُيت�ضور لالآدمي �ضعود ال�ضماوات, لراأيت من اأقبح 
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ومنع  العدل,  بب�ضط  هميًما  يعي�س  بعاقل  فكيف  بالأر�س()77(  ر�ضاه  النقائ�س 
الظلم, ف�ضاًل عن ت�ضديه حلمل لوائه.

و�ضلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه و�ضلم.

مت بحمد اهلل وتوفيقه

)77( �ضيد اخلاطر )159(.


