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 نميةعمل العدالة والتلمحة عن سلسلة أوراق 

 ،نميةمنصة لألفكار الجديدة واإلبداعية بشأن العدالة والتنمية تشكل سلسلة أوراق عمل العدالة والت

مستقلون. وتعتبر هذه السلسلة إحدى منتجات  ومؤلفونشارك في كتابتها مختصون من البنك الدولي 

على توليد المعرفة وتقديم المشورة  فريق عمل اإلصالح القضائي التابع للبنك الدولي، حيث تساعد

والمساعدة لموظفي البنك وللمتعاملين معه من الدول في بناء وتحسين مؤسسات النظام القضائي 

الحكومية وغير الحكومية وآليات العمل المطبقة فيها. وتنشر سلسلة  العدالة والتنمية نتائج األعمال 

 نمية واإلصالح القضائي على نحو أسرع.الجارية لتسهيل تبادل األفكار بشأن مسائل الت

 سياسة التحرير

 . ويجوزتنشر سلسلة أوراق عمل العدالة والتنمية أوراق األبحاث األصلية عن القانون والعدالة والتنمية

 ولكن يجب أن تكون النصوص األصلية ر،لموظفي البنك والمساهمين الخارجين تقديم اقتراحات للنش

صفحة؛ ويمكن تقديمها في أي وقت.  يتم اإلقرار بوجود كافة  01-22باللغة اإلنجليزية وأال تتجاوز 

 وجوداألوراق المقدمة التي تتم مراجعتها بعناية من قبل لجنة التحرير. وتتضمن معايير االختيار 

أي مواضيع ترتبط و ،ن والعدالة والتنمية بشكل عاموالقانالمبتكرة في  المنهجياتمواضيع  قوية عن 

 على نحو خاص بما يلي:

 .اإلصالح المؤسسي لهيئات قطاع العدالة 

  العدالة في التنمية بما في ذلك التمكين القانوني للمجتمع والوصول إلى برامج العدالة 

   إصالح وإدارة العدالة الجنائية 

  المجاالت المتضررة والضعيفة –أنظمة العدالة المتضاربة 

 ظمة والمشاريع القضائية.رصد وتقييم األن 

 

 :لالستفسار

 فريق عمل اإلصالح القضائي 

 مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونية

 البنك الدولي 

 إتش ستريت إن دبليو  9191

 ، الواليات المتحدة األمريكية 21400واشنطن دي سي 

  2950 458 202 1+هاتف: 
 justicedevelopmentworkingpapers@worldbank.orgبريد إلكتروني: 
 www.worldbank.org/ljiصفحة الموقع: 

  الدولي  البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/ البنك  - 2199حقوق الطبع محفوظة: 
 

mailto:justicedevelopmentworkingpapers@Worldbank.org
http://www.worldbank.org/lji
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 ةــــمقدم

 لجنة التحريرأعدتها 

توسع مطرد في أعباء العمل وضغوط متزايدة  أنحاء العالمكافة في تواجه العديد من الهيئات العدلية 

في حاجة إلى نفسها  الهيئات القضائية األخرى تجدالمحاكم وغيرها من وهكذا فإن  لتكاليف.اللحد من 

القضاة  لتعيينالميزانية تخصيص تبرير طلبات  لموظفين من أجلها لاحتياجاتلتقدير أفضل أساليب 

تقدير االحتياجات من . ومع ذلك، فإن باالزديادأعدادهم األخذة  والموظفين اآلخرين ووكالء النيابة

التي  -معقدةالاألساليب غير حيث أثبتت ، هلةبدو ألول وتقد  كماتمامًا واضحة عملية الموظفين ليست 

أصبح من ولذلك غير دقيقة إلى حد كبير. أنها  -مثاًل، كأساس للعملية ،المنظورةالقضايا  وزنتستخدم 

ال ف، أكثر دقةعلى نحو العدالة في هيئات قطاع  احتياجات التوظيفمن أجل تقدير جدًا أنه الواضح 

لذي تقتضيه امقدار الوقت دراسة  يجب، بل المنظورةالتعقيدات المتفاوتة في القضايا دراسة فقط  ينبغي

دعوى فعليًا من موظفي قطاع العدالة وكذلك احتساب الوقت المطلوب ألداء األعمال التي ال ترتبط  كل

ألعباء أكثر دقة لوضع مقاييس الحاجة الماسة هذه العمل تتناول ورقة . ةفعليالأعباء العمل  -بالدعاوى

مجموعة من األساليب األحدث واألكثر فحص من خالل  قطاع العدالة، أواًلالعمل الملقاة على موظفي 

 دقةاألساليب  كثرأل أعمقتحليل من خالل تقديم  تقدير االحتياجات من الموظفين، وثانيًاتطورًا ل

 لتطبيق هذه الدراسة موضع التنفيذ. آليةدراسة ، فضال عن الترجيحيالعمل عبء دراسة و

 نبذة عن الكاتب

مكتب نائب الرئيس للشؤون  -فريق اإلصالح القضائيكمستشار أول في  جرامكوهايكه تعمل د. 

القضائي وتجري  صالحمسائل اإل قدم المشورة بشأنت ، حيثDCواشنطن  -البنك الدولي -القانونية

قبل وكانت تعمل . عامًا 22ألكثر من  عملت د. هايكه في مجال إصالح قطاع العدالةصلة. ذات أبحاثًا 

واليات كما تولت لمحاكم القومي المركز الفي نائب مدير القسم الدولي كالبنك الدولي إلى  اانضمامه

 منصب مدير األبحاث والتطوير في المعهد األمريكي ألبحاث النيابة.

الواليات المتحدة وفي  فيومكاتب النيابة والشرطة مع المحاكم  خالل حياتها المهنية عملت جرامكو

برامج وقد تولت إدارة العديد من نظام العدالة. إصالح وجميع أنحاء العالم، خاصة في مجال إدارة 

الة إصالح قطاع العدمسائل المشورة بشأن  ت، وقدمللنظم القضائية تقييماتوأجرت  إصالح العدالة،

 هنغارياو هايتيو مصرو بلغارياو البوسنةو ن البلدان، بما في ذلك األرجنتينالعديد م لحكومات

المملكة و ورومانيا بابوا غينيا الجديدةو نيجيرياو المغربو منغولياو إندونيسيا وكينيا والمكسيكو

ولم تعمل . األمريكية والواليات المتحدة واإلمارات العربية المتحدةالعربية السعودية وصربيا وسوريا 

غيرها من األنظمة العدلية المحاكم الشرعية وبل مع القانون العام والقانون المدني فقط في مجال أنظمة 

والتخطيط  اتالميزانيوضع اإلدارة و وموظفي المحاكم علىووكالء النيابة القضاة حيث دربت لتقليدية ا

قضايا و خاصة، مثل مساعدة الضحاياالتصميم وغير ذلك من المسائل الجوهرية الاالستراتيجي وإعادة 

 مستدامة لمواصلة قدمت المشورة بشأن إنشاء آلياتكما  والعنف المنزلي. المخدرات والجناة األحداث
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حوكمة تنطوي على  وتصميم هياكل، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتحلول فعالة لالتعليم، وإدخال 

 حاسبة القانونية في الهيئات.الديمقراطية والم دعممشاركة أكبر ل

وتدرس ألمانيا.  على شهادة في القانون ودكتوراه في القانون من جامعة هامبورغ،حصلت جرامكو 

في وما بعد التخرج البكالوريوس طالب لمناهج األنظمة الدولية للعدالة الجنائية وعدالة األحداث 

على نطاق واسع ولديها مقاالت منشورة  DCفي واشنطن  جورج واشنطنجامعة الجامعة األميركية و

 وعلى الصعيد الدولي.األمريكية في الواليات المتحدة 
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 الموظفين في قطاع العدالةتقدير االحتياجات من 

 د. هايكه جرامكو

 ملخص
 أساليب مناسبة لتقديرللحصول على في جميع أنحاء العالم تسعى ال تزال هيئات األنظمة العدلية 

ط والضغتزداد  ثحي، ةالميزانيانخفاض ارتفاع عدد القضايا و السيما في ظل؛ التوظيفاحتياجات 

هذا وقد أثبتت المنهجيات كافي من الموظفين. عدد توفير متماسكة من أجل بيانات تقديم مبررات ول

القضايا المرفوعة أو التعداد السكاني  عددإلى  -في تحديد االحتياجات للموظفين -البسيطة التي تستند

وأدى . أحوالها عيوب خطيرة في أسوأ وأنها تنطوي على  غير دقيقةفي أفضل أحوالها،  ،أنها تثبتأ

تزن التعقيدات التي ، الترجيحي لعملا دراسات عبء إلىفي البداية أفضل مقاييس عن البحث 

 تقييملم توفر حتى اآلن هذه األساليب  القضايا. وحيث أنأنواع لمختلف   االحتياجات الخاصة األخرىو

عبء ، بل لقياس القضايا وزنلتحديد يس فقط لاس أكثر دقة يالمبذولة لوضع مقالجهود تستمر   دقيق،

وتسيير األعمال المتزايدة المستغرق في إدارة القضية عوامل الوقت بيان لأيضًا. بمعنى مقياس  العمل

 هذه الورقةتصف ، وما إلى ذلك. والتنقل ، مثل اإلدارة والتدريب والتوعيةالتي ال ترتبط بالقضية

لقضايا( المستخدمة في ل الترجيحيالوزن دلفي  وطريقةذلك الطرق التحليلية المناهج الرائدة )بما في 

بيان فوائد وقيود كل لى عاتق موظفي قطاع العدالة، مع الملقى ع جميع أنحاء العالم لتحديد حجم العمل

. الترجيحي لعملعبء ادراسة للقياس وهو سلوب األمثل األ حاليًا عتبر ة على ما ُيالورقمنها. ثم تركز 

التحديات أيضًا تدرس و .إجراء وتنفيذ هذا النوع من الدراساتعن آلية  تدريجيكما تقدم الورقة مخطط 

مقاييس األداء من أجل تعزيز جودة صنع إدخال في المستقبل والتوظيف احتياجات ب المزدوجة للتنبؤ

 تقليل تكاليف اإلجراءات والخدمات العدلية على نحو فعال.و اتالقرار

 تقدير االحتياجات من الموظفينلأساليب نشوء  .1

صلبة نهجية م في جميع أنحاء العالم من أجل وضع القضائيةاألنظمة  وكاالتوغيرها من تناضل المحاكم 

تحت قضائية ترزح الاألنظمة  معظمإال أن  موظفي الدعم.المختصين ولموظفين ها للتقدير احتياجات

، وفي نفس أعباء العمل في كثير من األحيان ازديادالضغط المستمر لخفض التكاليف، على الرغم من 

النيابة ومكاتب المحاكم تمعن  ذلك،ازدياد الطلب على تقديم خدمات ذات جودة عالية. بناًء على ، الوقت

وهيئات العدالة األخرى عن كثب في عملياتها وحاجتها للموظفين واحتياجاتها من الموارد األخرى 

مختلفة، النشطة األعبر  إعادة توزيع الموظفينولوقت الموظفين، أ األكفما إذا كان االستخدام فيلتحديد 

حتياجات من االعن أفضل الطرق لتقدير أيضًا تبحث كما قيود الميزانية. تقلص يمكن أن ربما األتمتة و

القضاة وأعضاء بغية توظيف العدد المطلوب من الميزانية ات زيادة طلبقوية ل مبرراتخلق الموظفين و

 الموظفين. من موغيره ة العامةالنياب

 بعض الحكومات نسبة معينة من الميزانيةقضائي، تخصص ستقالل الاالفي محاولة واضحة لدعم و

 في المدونة القانونية،وكالء النيابة القضاة و منثابت  عددبل تقتضي أيضًا تخصيص  محاكم،للالعامة 

طلوبة. وحيث أن تحديد تعديالت مأي هناك إذا كانت  برلمانيإجراء  اتخاذ عندئذاألمر الذي يتطلب 
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واألداء الجيد للنظام  استقالل القضاءقد يدعم من الوظائف  عدد محدد مسبقًانسبة معينة من الميزانية أو 

مع العمل أو تقلبات ة الحاليالتوظيف والموارد احتياجات بال يهتم هذا النهج القضائي، كما يبدو، إال أن 

كانت االحتياجات إذا ف. خى منهعلى النحو المتو أيضاًًفي القضاء  ًاقد ال يكون مفيدومرور الوقت. 

أما إذا كانت  ،القضائية ستعاني حتمًا الهيئةًا، فإن مسبقالمحددة عداد لموظفين والموارد أكبر من األل

ا لمحاكم بأنهلعدا عن توجيه االتهامات للخطر  تهامصداقيتتعرض ، فقد احتياجات السلطة القضائية أقل

 وغير خاضعة للمساءلة.مسرفة 

الموظفين  مجموعة من األساليب لتحديد عدد القضاة وغيرهم منتجريب العديد من البلدان  تحاولقد و

االستناد إلى عدد في كثير من األحيان، يتم والعدالة.  مؤسسات قطاعفي المحاكم وغيرها من المطلوبين 

تعتبر هذه  لتقدير االحتياجات من الموظفين.المشمولين في الخدمة السكان  عددأو القضايا المتداولة 

في بشكل كبير المبالغة التقليل أو ؤدي أيضا إلى ت، ولكنها غير دقيقة ويمكن أن سهلة نسبيًاالمقاييس 

الالزم لتسيير نوع معين من القضايا يختلف  الجهد والوقت . وحيث أن األساسيةالوظائف  تقدير عدد

نطوي عليها(، يمكن تالتي بغض النظر عن المسائل القانونية ، أي تعقيدات القضية) اتتعقيدختالف البا

بينما قد يكون البسيطة في يوم واحد فقط،  قضاياعدد كبير من التسيير على  أن يكون قادرًاقاضي واحد ل

قضايا عابرة و هناك قاضي أخر يعمل على تسيير قضية معقدة جدًا تنطوي على عدة جناة وضحايا

 أشهر.، بل التركيز على قضية واحدة فقط لعدة أياماألمر الذي يقتضي قانونية معقدة، مسائل للحدود و

 تمد على موظفيعما ي قضيةحل لالذي يجب على القاضي أو وكيل النيابة تكريسه الوقت ا أن تحديد كم

مجموعة من العوامل  (، وIT)التقني  الدعم، ومعلوماتال، وسهولة الوصول إلى أيضًا ينالدعم المتاح

، 9116" )انظر  تشيرش الثقافة القانونية المحلية"صطلح فيها العوامل التي يطلق عليها مما باألخرى، 

 (.2199 جرامكو؛ 2112أوستروم وآخرون. 

 طرق محسنة لقياس احتياجات التوظيف 1-1

   احتياجاتالمؤسسي بغية تحديد عبء العمل لقياس أفضل من الواضح أن هناك حاجة لوضع مقاييس 

يعني التوظيف. على سبيل المثال، في حالة المحاكم، 

لتقدير عدد الموظفين  ةمعلومات موثوقوجود هذا 

( ومساعدي القضاة وأمناء السر القضائيين )القضاة

القضايا كافة حل األعمال وكافة الستكمال المطلوبين 

 المحكمة في الوقت المناسبالمرفوعة أمام 

االعتبار مقاييس بعين يجب أن تأخذ هذه الونوعية القرارات. اإلجراءات القانونية وببطريقة ال تضر  

ضرورة تخصيص وزن أكبر للقضايا التي ، ومثاًل، تعقيدات القضية –التي نوقشت أعاله العوامل 

  أطول.تستغرق وقتًا 

أعباء العمل الملقاة على  لتقدير أساليب أكثر فعالية تطويرتم األخرى،  بناء على خبرات القطاعات

 ومكاتب النيابة العامة وغيرهم من موظفي المحاكم،بمن فيهم القضاة  قطاع العدالة،عاتق موظفي 

أمر يجب القيام به إجراء دراسات عن  أولكان و. صالحيةوكاالت اإلالوالمحامين العامين وموظفي 

 تعريفات
ما أو القضايا المتداولة في محكمة : عدد وزن القضية

 المنظورة من قبل قاضي واحد.

أوزان المعاير بوزن القضية : الوزن الترجيحي للقضية

على نوع  الوقت الذي يقضيه القضاةمتوسط  أي، ةالقضي

  من القضايا. محدد
 عبء القضايا زائدًا األعمال األخرى المنفذة.: عبء العمل

أوزان المعاير ب العمل عبء: الترجيحيعبء العمل 

 .ةالقضي
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من القضاة وغيرهم من الموظفين  يستغرقهتقييم الوقت الذي ل، أو دراسات للقضاياالوزن الترجيحي 

تعتبر هذه الدراسات اليوم  .القضايا أنواع مختلفلاالحتياجات الخاصة األخرى وتعقيد الخالل وزن 

)أوستروم السبعينيات إلى منتصف ويعود تاريخ بعضها ، في الواليات المتحدةجدًا راسخة شائعة و

والمعلومات األخرى  باألبحاث األمريكيةقاعدة بيانات غنية يمكن اإلطالع على  .(0، 2111وآخرون، 

 ؛ أيكمان1993آخرون فالمنجو و؛ 9111جاكوبي  ،مثاًل مثل هذه الدراسات )انظر،عن ذات الصلة 

بتطبيق منهجية  وأستراليا أيضًا المتحدةالمملكة كندا ووسرعان ما بدأت  .(9111بيدرسون وروبر و

 قطاع العدالة.في حتياجات التوظيف امن أجل تقدير الوزن الترجيحي للقضايا دراسات 

قد للقضايا الوزن الترجيحي أن تقدير اليوم به من المسلم ، ه الطريقةهذالذي جرى على ن يقدر التحسوب

يتم بذل المزيد من . وهكذا، المحكمةفي  لتقدير احتياجات التوظيف بما فيه الكفايةدقيقة ال يكون وسيلة 

مرتبط مجمل العمل ال تقديربمعنى مقياس ل ،الجهود للتوصل إلى مقياس "أكثر مصداقية" لعبء العمل

تسيير القضايا بل أيضًا في إدارة العمل ليس فقط في  ،قطاع العدالةالموظفين في  من ملقضاة وغيرهبا

التنسيق بين الوكاالت و مثل اإلدارة العامة ،في كثير من األحيانغير المرتبط بالقضايا، والمتزايد 

 .ما إلى ذلكو المجتمع توعيةو

 الخبرات في أوروبا 2 -1

عام في الحتى و. مؤخرًا جدًاإال  اعتماد هذه المناهجالقارة األوروبية القانون المدني في  لم تبدأ دول

غير ما تزال االستثناءات، من  قليلالمع للقضايا، وزن الترجيحي الدراسات منهجية كانت ، 2199

لينهارد )آخذ بالتطور عبء العمل وال يزال مفهوم  ،هناكيتم تطبيقها كان ما  ونادرًا تمامًا،معروفة 

 (.2199وكيتيجر 

الستينات من القرن  ةفي بداي ،في ألمانيا مثاًلسابقة لمنهجيات مماثلة، كتلك المطبقة أمثلة وهناك 

العمل الملقى على عاتق عبء القضايا و وزنقياس الماضي، حيث تم إجراء تحليالت معقدة تمامًا ل

 Pensenschlüsselآلية تم تطوير فقد  (.2199لينهارد وكيتيجر )كافة موظفي القضاء والنيابة 

السبعينيات ثم في منتصف وخضعت لمراجعة علمية في  9169عام ال( في عمل الوظيفيلل)آلة حاسبة 

نسب الفصل في هذه اآللة الحاسبة مجموعة من المؤشرات لقياس التغيرات في تضم . أواخر التسعينيات

والتدريب، ية السنوية والمرض لعمل اإلداري، واإلجازاتلتنفيذ ا الالزملحساب الزمن وكذلك القضايا 

نسبة المزج بين والحكومية تشريعات الالتغييرات في حتساب ال إضافية معايير أيضاكما تضمنت 

ممثلين من الهيئة  . شارك في تطوير هذه اآللة الحاسبةيع السكانيتوزالإعدادات المحكمة والقضايا و

من مقدار كبير جدًا نفذت وقد استنقابة المحامين كاديمية واألوالنيابة العامة ووزارة العدل والقضائية 

 (.9111هيرث الوقت والموارد )

 ذلك وغير التشريعات وساعات العمل يرات فييلتعكس التغمع مرور الزمن حاسبة ال اآللةتم تعديل هذا 

خطوات الإتمام فعليًا من أجل لوقت الالزم لم تتضمن هذه اآللة تقييمًا تفصيليًا ل من العناصر. ومع ذلك،

وأخفقت وزارة العدل في (. 1997هيرث أنواع القضايا في مواقع مختلفة ) مختلفلتسيير  الالزمة

في الوالية بشأن التوصل إلى اتفاق مع المجلس القضائي في ، 9116عام الفي والية هيس األلمانية  
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 ًاوفق ،التشريعات تغيير فيحيث كان البد من إجراء التعديل نتيجة المطلوبة، الوظائف عدد  تعديل

لة دار جدل كثيف حول قدرة اآل، للوظائف آنذاك. عندئذحاسبة اللة اآلباستخدام المبينة لحسابات ل

 األلمانية.مدن في ال ذات الصلةالقومية على حصر الشروط حاسبة ال

جديدة  دراسةإعداد  ئة من أعضاء السلطة القضائية في ألمانياافي الم 11رب اد ما يقونتيجة لذلك، أّي

إحدى تجارب الدراسات باستخدام والواليات المتحدة األمريكية.  فياألشمل المطبقة  منهجياتالتعكس 

بشكل مكثف في ا متورطة ألماني، أصبحت السلطة القضائية في في النمساكتلك التي أجريت  مماثلةال

ل كوالتي اقتضت من  أشهر 6-0الدراسة التي تغطي البيانات وتحليل نتائج  جمعل تطوير منهجية

كانوا  أن القضاة يعني هذا النهج .وقتهضي قيكيف دوين تأن يقوم بلدراسة شمواًل في ام يقاض

 يأن كل قاض يعني أيضًاكما  لمنهجية ومعنى البيانات؛منخرطين جدًا في العمل واستوعبوا تمامًا هذه ا

زمنية الجداول الستكمال ال دقيقة يوميًا 01-21حوالي  صيخصوجب عليه تمشمواًل في الدراسة 

 .من جانبهم ًاكبير ًاالتزامكان هذا ، و(9111ريتشرباند  )دويتشر

بعض لإال أنها افتقرت ، ها الكبيرتطوربالرغم من جمع البيانات الناتجة، عملية ومع ذلك، فإن 

واالختالفات ، فقط القانونية اتهامن تعقيد القضية الحقيقية بداًلات تعكس تعقيدالتي  األساسيةالمتغيرات 

التعقيد للقضايا حصر عوامل الوزن الترجيحي دراسات قتضي في هذا الصدد، ت. أيضًا الهامة المحلية

ومع  كبر،القانونية األ اتالتعقيدوالقضية من البداية حتى النهاية تسيير من حيث الوقت الكلي الالزم ل

مثاًل ال يمكننا  متطلبات زيادة الوقت.هذه التعقيدات متساوية من حيث  ونتكأن ذلك، ليس بالضرورة 

وبالمقابل قد تكون هناك قضية ، القول أن كل قضية قتل يجب أن تكون معقدة وتستغرق وقتًا طوياًل

 حتياجاتضحايا من األطفال أو ذوي االالالعديد من المجرمين والضحايا )السيما متورط فيها مباشرة 

إن المنهجية المختارة لم تأخذ بعين لحدود تتطلب المزيد من الوقت. لالعابرة القضايا  ( أوالخاصة

 اعتبرفي نهاية المطاف، و. بشكل كافيكبيرة المحلية الختالفات االالمسائل أو االعتبار دراسة هذه 

افتقر إلى قد ، فائدتهااأللمانية، على الرغم من  Pensenschlüsselاآللة الحاسبة الوظيفية  تطوير

، ولم يتم ربطها أبدًا الدعم خاصة موظفي، العمليةالكافية من بعض المشاركين الرئيسيين في المعلومات 

  تحسين العمليات. الجهود الرامية إلىب

احتياجات التوظيف في يقيس  نهج جديدإلى  الدراسة التي أجراها أندرسون آرثرأدت ، 2114عام الفي 

(. 2004هيرلر ( )التوظيفاحتياجات نظام احتساب  أو PEBB§Y)وسمي هذا النهج بـ  ألمانيا،

لكنه تلقى  أكثر تطورا لقياس احتياجات التوظيف في قطاع العدالة،نهجًا  PEBB§Yقدم نظام بينما و

، وتبع هذه الدراسة على نحو كافالسيما بسبب عدم إبراز الظروف المحلية  البداية، ذانتقادات من

، نويه 2112ستشارات لال )ديلويتالالزمة تغييرات البشأن لتقديم توصيات  أخرىدراسات 

تطوير إلى بأن الدراسات األكبر سعت التحديات في ألمانيا تمثلت إحدى (. 2008ريخترفيرينيجنج 

أنواع كبير في التفاوت ولكن نظرًا لل، قومياحتياجات التوظيف على المستوى اللقياس آالت حاسبة 

تقديم لم تتمكن هذه الدراسات من د، الموظفين في أجزاء مختلفة من البالفر تومدى والعمليات والقضايا 

 التوظيف على الصعيد المحلي.الحتياجات مالئمة تقديرات 
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قضايا أنواع مختلفة من التسيير الوقت الالزم لحساب متوسط على  جهود مماثلة في هولنداوانطوت 

تخصيص تغييرات في هذه الجهود كما يقال إلى إجراء  دتأو. تقييم السجل الزمنيعلى أساس 

توزيع الموارد فيما بين المحاكم  مزيد من اإلنصاف والمرونة فياألمر الذي أدى إلى الموظفين، 

مماثلة ة منهجية الهولنديال الثغرات الموجودة فيومع ذلك، كانت (. 2111شوبير  -تراجتر المختلفة )

 ما يلي:متضمنة  ،هامة تقدم دروسًاتجربة كال البلدين  ؛ ولكنفي ألمانيامطبقة لتلك ال

  أو اللوائح اإلدارية التي تنظم طريقة التعامل مع الرئيسية حتى في حال تشابه القوانين

والظروف المحلية تتفاوت في القضايا االختالفات الدولة، فإن  أنحاءالقضايا في مختلف 

أي فقط على المستوى المحلي. الفعلية احتياجات التوظيف إلى حد كبير بحيث يجب تحديد 

تعديل ينبغي ، ولكن هذه االحتياجات على صعيد الدولة ويجب تطبيق نهج لقياسيمكن 

 .ات والخبرات المحليةبيانالإلى  استنادًا، "بدقة" النتائج

  الخضوع   العمل، حتى لو كانت متقدمة جدًا،عبء القضايا ووزن تقتضي عمليات تقييم

توجيهات ومقاييس لتعديل توفير لهذه التقييمات  زمن؛ ويمكنمع مرور الللتعديل المستمر 

مبادئ في وضع  تسهم فهي التدابير. ذااتخيتم فيه  في الوقت الذيفقط التوظيف احتياجات 

لبيانات لكنها ليست المصدر الوحيد لقضايا، وفي اللقياس نسبة الفصل  موحدة توجيهية

الفردي للقاضي أو وكيل  األداء واحدة فقط من عدة مؤشرات تستخدم لتقييمولذلك تعتبر 

 .النيابة

جديد  العمل عبء للقضايا والوزن الترجيحي " تقييم علميكون "ليس من المستغرب أن على أي حال، 

 هولندا والدنماركإذ أن بعض الدول األوروبية السيما . أوروبا ةقارلقانون المدني في لبلدان انسبيا 

مخصصات لم تركز على إدخال المنهجيات الحديثة إلدارة القضايا، والبدء بدراسة  فنلندا وربما إسبانياو

في مقالة  نشرت ،ي هذا الصددوف، إال مع بداية القرن الحادي والعشرين. عبء العمل بطريقة مختلفة

ط الضوء على حقيقة أن هذا النهج ما يزال حديثًا في تسل 2199في يناير لقانون ل مجلة أوتريخت

رئيسي بحث موضوع القضايا  أوزانلم تصبح  ،مرة أخرىورد فيها "حيث ، أجزاء مختلفة من أوروبا

 من المسوحاتإجراء سلسلة في ة البلجيكيوزارة العدل جهود إلى مع اإلشارة ( إال مؤخرًا" في أوروبا)

مبادرات العلى القضايا كأمثلة  أوزانعن سويسرا عن أعباء القضايا والدراسات المتعددة التي أجرتها 

وجود قيمة ومع إدراك  (.2199لينهارد وكيتيجر )للمحاكم  ة الجيدةاإلدارالتي تم إطالقها نحو مختلفة ال

أيضا في  الترجيحيعبء العمل تم إجراء دراسات عن الموظفين، من حتياجات لتأكيد االمتماسك نهج 

سبيل قضائي الممولة من المانحين. على صالح الالناشئة، في إطار برامج اإلالديمقراطيات  بعض

 a2110)انظر  2111وفي كوسوفو عام  2110تم إنجاز هذا العمل في منغوليا في العام المثال، 

NCSC، 2111.) 

في ، التي يتم استخدامها الموظفينأعداد  تقديرالمختلفة لالمنهجيات المقاطع التالية بالتفصيل توضح 

أكثر األساليب أن . ومن الالفت للنظر هاالواليات المتحدة وعدة بلدان أخرى، بما في ذلك منافعها وقيود

موظفي مختلف للمحامين والوظيفية بالنسبة  لتقدير االحتياجاتامها بنجاح استخدأو تم التي يمكن تقدمًا 

 المستويات القضائية وفيمختلف على والوكاالت األخرى في قطاع العدالة تنطبق  لمحاكمالدعم في ا
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شريطة نظمة، على كافة األتطبيق المبادئ األساسية  يمكنأي  مجموعة متنوعة من النظم القانونية.

 .للظروف المحلية تعديلها بشكل مالئم وفقًا

 أعداد الموظفين  تقديرلالمنهجيات المستخدمة  .2

قضايا ال أوزانمعلومات عن جمع يتطلب البشرية موارد االحتياجات من التحديد إن وكما ذكر أعاله، 

ووكالء  عدد من القضاة ينظر فيهاالتي قضايا وعلى وجه التحديد، عدد ونوع التتم معالجتها، التي 

حاجة، النيابة والمحامين العامين وغيرهم من موظفي النظام القضائي في موقع عمل معين. كما هناك 

باإلضافة إلى بالقضايا األعمال ذات الصلة أي  أعباء العمل، فةكاالمتعلقة بالبيانات إلى مع ذلك، 

المجتمعية وغير ذلك، فيما والتوعية  السفر والتدريبمستغرق في األعمال اإلدارية األخرى والوقت ال

 (.المرضيةجازات أيام العطل واإلالعمل ناقص  ساعاتمتوسط  العمل المتاح )أيوقت يتعلق ب

االحتياجات من ، فإن قياس مختلفةقضايا الأنواع الفي تسيير تباين الفترات الزمنية ل وبالمثل، نظرًا

طريقة دقيقة لتحديد حجم العمل الذي ينبغي  ال يعد الجناةلعدد أو القضايا المنظورة الموظفين وفقا لعدد 

البد من وجود مقاييس لذلك،  المحامين والموظفين.م من وغيرهوكالء النيابة القضاة ومن قبل القيام به 

 .اياالقضأنواع مختلفة لمختلف لتقدير المتطلبات الزمنية ال

 العديد من المكاتب األمريكيةواصل ُتجديدة في الواليات المتحدة، منهجيات  تطويروبالرغم من 

، 9111عام الفي و. إلى حد كبير لتنفيذفي اأنها أسهل وأقل تكلفة بحجة استخدام أساليب أقل موثوقية 

لتقدير االحتياجات من ة جيدتطوير أساليب ل منه ، في محاولةدارة المحاكمإلتكساس مكتب نّفذ 

في الواليات المتحدة لتحديد عدد المستخدمة والشائعة ساليب ألكثر األدراسة استقصائية نّفذ الموظفين، 

الوزن أسلوب طبقت والية أمريكية  21من  21 فقطأن  الدراسة. وأظهرت ينالقضاة المطلوب

، استند المعيار الواليات المتبقيةأما في . أو تحاليل إحصائية مشابهةكثر شمولية للقضايا األالترجيحي 

الدراسات االستقصائية بل وببساطة إلى ات السكانية ئياإلحصاو لقضايالمباشرة الاستخدام البيانات  إلى

هذا كما تساءل (. 9111تكساس في لقضاء ا)انظر مجلس  األخرى واالعتبارات السياسيةواليات لل

يعرض الجدول  .الجددلتقييم الحاجة للقضاة واليات عن العوامل المستخدمة في مختلف الأيضًا  المسح

 العوامل الشائعة التي ذكرها المشاركين في االستطالع.أهم  9

تقدير االحتياجات من الموظفين في المحاكم األمريكية في العوامل المشتركة المستخدمة  -1الجدول 

 1111عام الفي 

 عدد الواليات العوامل المستخدمة لتقدير عدد الموظفين

 14 عدد القضايا المرفوعة 

 14 لكل قاضيعدد القضايا المرفوعة 

 93  القضية وزنالنمو في 

 94 حجم التعداد السكاني 

 93 لكل قاضيفعليًا عدد القضايا المعلقة 

 93  عدد القضايا المعلقة فعليًا

 93 عدد القضايا المفصول فيها 

 92 عدد القضايا المفصول فيها لكل قاضي 
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 92 أنواع القضايا 

 92 النمو السكاني 

 91 أوقات سفر القضاة 

 99  للقضايا العبء الترجيحي مؤشرات 

 93 الخاضعة للجان الملحفين / لكل قاضيمحاكمات العدد 
 (4333المصدر: المكتب اإلداري للمحاكم في تكساس )

. وتعتبر نموآخذ بال الموظفيناالحتياجات من  لتقديروائمة مأكثر قيمة استخدام تدابير باالعتراف إن 

تبّين الصفحة اإللكترونية الخاصة بتقييم  .كثر انتشارًاهي األ الترجيحيدراسات عبء العمل  اليوم

والية  01هذه الدراسات في جراء إ لمحاكم الوالياتقومي المركز العلى موقع عبء العمل والموارد 

  .2192فقط خالل العام 

غالبًا ما تعرضت أماكن أخرى والمذكورة أعاله في األبسط العديد من المؤشرات كما تم استخدام 

أوزان  نتقد استخدامي 9111عام المملكة المتحدة  في تقريرصدر نتقادات كبيرة. على سبيل المثال، ال

 كما أنلكفاءة أو الفعالية. قلة مردودها من حيث ااالحتياجات الحالية والقضايا السابقة بحجة عدم تناولها 

القضايا للسنة  ها أوزاناستخدامُتظلم عند قد أكثر تعمل بكفاءة ألنها  موارد أقل تتطلبالتي  المحاكم

وقد تم انتقاد بيانات . القضايا توجهاتها عن معلوماتاالعتماد على من  بداًل الميزانيةالسابقة وبيانات 

تأخذ بعين االعتبار إال  التي الساليب األاألعمال المطلوبة، وكذلك القضايا التي ال تحتسب كافة أوزان 

ليس معيارًا عدد السكان كما تم الحكم بأن العمل. المرتبطة ب تكاليفدون النظر في ال المستهلكلوقت ا

 النظام عمل على المتزايدة تؤثر أعداد السكان . وبينما قد لموظفينًا لتقديرات الموارد البشرية من اكافي

 التي عادة ما تكونهي الصلة ذات والتقاضي  الجريمةالديمغرافية ومعدالت إال أن التوجهات ، القضائي

االختالفات في حتساب بانتظام الية أكثر أهمية. وأقر التقرير كذلك أنه ينبغي تعديل التقييمات الزمن

 الدولة للعدل البريطانيوزارة )المتطلبات الزمنية نظرًا لتباين تعقيدات القضية أو خبرات الموظفين 

مدى التأثير الكبير الذي مثل ، ذكرهاعن  التقريرولكن هناك مجموعة من المسائل أغفل (. 2111

تسيير جديدة على أعباء أو خطوات من القضايا جديدة التي تستحدث أنواع  التشريعيةتتركه التغييرات 

مراجعة عمليات هذه التغييرات إما في توقعات النماذج أو في أن تنعكس يجب . العمل في قطاع العدالة

 أدناه(. التنبؤ، انظرمنهجيات إجراءات جمع البيانات )لمزيد من المعلومات حول 

على متماسك ؟ ال يوجد إجماع الةقطاع العدلموظفي  ةمعقولالعمل الأعباء ما هي أفضل وسيلة لتحديد 

وأستراليا والعديد من الدول  في أمريكا الشمالية السائد استخدامهامنهجيات الولكن هذا السؤال. 

طريقة والنمذجة الحاسوبية(، والخطي )المعيارية وتحليل االنحدار  هي األساليب التحليلية األوروبية

أدناه(، ينصح في  )انظر هفوائده وقيودله كل منها حيث أن . وللقضايا الوزن الترجيحيأسلوب دلفي، و

 .استخدام نهج مختلطب كثير من األحيان

 الحاسوبيةنمذجة الخطي وال االنحداروتحليل  طرق التحليلية: التحليل المعياريال 2-1

ضمن المذكورة أعاله ) البيانات المختلفةعناصر ستكشف المحاكم العالقات بين ت :معياريالتحليل ال

القضائية( من خالل الواليات وعبر  نفس النظام،التي تتبع متعددة الالمحاكم  وفي، كل على حدةالمحاكم 

، في أفضل حاالته .يةنموذجمحكمة ما بيقارن محكمة الذي  التحليل المعياري،متعددة مثل تقنيات 
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والمادية  البشرية بالموارد وإمدادهاية تتم إدارتها وتجهيزها النموذجهذا النهج أن المحكمة فترض َي

 صحيحة.تكون هذه االفتراضات صحيحة أو غير  الممارسات، وقد أفضلأنها تطبق كما ل مالئم، كبش

 ومن اإلشكاليات األخرى التي يمكن مواجهتها، قد ال يكون هناك مجال للمقارنة بين هاتين المحكمتين

اختالف داخل المحاكم )مثل في الموارد  قد يكون هناك اختالفاتبسبب اختالف مزيج القضايا و

والمحامين وكالء النيابة )المحاكم أيضًا  وخارج وتقنية المعلومات(، موظفي الدعممستويات 

على تسيير القضايا. وبينما قد يكون من المالئم  تؤثرأن  ثقافات القانونية المحليةكما يمكن لل(، ينالخاص

" الستخالص الدروس والمقارنة بها، ولكن هذا النهج أفضل الممارساتالنظر في "المحاكم التي تتبع 

االختالف في بيئات المحكمة  ويعود ذلك بشكل رئيسي إلىمن الموظفين ياجات الحتغير كافي لتقدير ا

 البالد.أنحاء عبر 

السيما من أجل التنبؤ ، الخطي يستخدم تحليل االنحدارآخر تحليلي  نهجهناك  :الخطي تحليل االنحدار

( وحجم مثاًلالقضايا  عددالعمل ) متغيرات )عوامل(أحد على العالقة بين بناًء التوظيف باحتياجات 

 يصور فيهمخطط مبعثر  المحلل أوال بإنشاءيقوم استخدام البرمجيات اإلحصائية، وبالقوى العاملة. 

. طلوبين في المقابلعدد الطالب وعدد المعلمين الم مثاًل القوى العاملة،حجم العمل ومتغير العالقة بين 

على مركز النقاط المبينة الذي يخترق  خط االنحدار،اب حسللبرنامج اإلحصائي بعد ذلك يمكن 

فحص القيم وعند . به المحاكم ينبغي مقارنةمعيارًا يشكل هذا الخط المبعثر، على افتراض أن مخطط ال

قيمة مبينة في متغير في كل المطلوبين  الموظفينم عدد على طول خط االنحدار، يمكن للمرء أن يرى ك

 (.2199 ألعمالا)مرجع العمل 

 العملمتغير القوى العاملة / بياني للعالقة بين . عينة مخطط 1الشكل 

 
بين عدد  مباشرة إذا كانت هناك، على سبيل المثال، عالقةو هذا األسلوب من العيوب، ولكن. ال يخل

، فإن هذه العملية الحسابية ستجدي نفعًا، المحاكم المطلوبين لمعالجتها القضايا المرفوعة وعدد موظفي

، بشكل عام معقدة جدا تعتبر المحكمةفي أن متغيرات العمل في المشكلة تكمن . وكذلكالحال ليس ولكن 

متغيرات بين حجم قوة العمل وبالطلب وجود عالقة ثابتة  لتنبؤل األساليب اإلحصائيةبينما تفترض 

بشكل أن تتغير  العالقةلهذه كان  وإذايمكن التنبؤ بها. وجود عالقة  العمل على مر الزمن أو على األقل
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التوقعات لهذه يمكن  .غير دقيقةوهذا هو حال المحاكم على األغلب، فإن التنبؤات تصبح غير متوقع، 

  ، ليس أكثر .اإلجمالي، مثاًلأن تقدم معلومات عن التوجه العام فيما يتعلق بعدد القضايا 

النمذجة الحاسوبية، وذلك باستخدام أسلوب بعض الواليات القضائية اختبرت  :الحاسوبية النمذجة

قد ال تتكرر ؛ مع ذلك، معطاة ظل ظروففي للتنبؤ بالنتائج المحتملة الحسابية الصيغ  مجموعات من

، ويتم أو خاطئة صحيحةتكون افتراضات مختلفة قد إلى  الصيغ في واقع الحياة. ألنها تستند أيضاهذه 

حال  حتى فيوودقتها عرضة للتساؤل. ما تكون صحتها دائما التي  –المتاحة تطبيقها على البيانات 

أخرى وكاالت مطالب مع  ما محكمةتنافس ضعيفة لكانت النتيجة مقاييس ، بين هذه األساليب الجمع

شعبية الو السلطة التنفيذية والتشريعية -بل عدم إيمان  –المباالة  على موارد محدودة، خاصة في وجه

  (.2000كيلور لموظفين )زيادة عدد امبررات لمن  هما تقدمو هاطلباتو باحتياجات المحكمة

احتياجات التوظيف في ب التنبؤ تساعد فيها أن ال يمكنالحاسوبية  جةذأن النم هذا األمر  ال يعنيولكن 

في  ،التغيير في أعداد الموظفينأو في تقدير تأثير إجرائية تشريعية أو ات ريتغياقتراح  عند المستقبل

لحلول تقنية يمكن  (.9116وأوستروم فالنجو معلومات مؤكدة عن أعباء العمل الحالية )حال وجود 

الوصول إلى البيانات الالزمة لتقدير و جمع تساعد إلى حد كبير في أن في كثير من األحيانالمعلومات 

القضايا يكون لديها معلومات أكثر دقة  إلدارةالتي تمتلك نظم فعالة المحاكم ف ؛االحتياجات من الموظفين

بالتالي أكثر تعقيدا و ما التعامل مع قضيةتجعل من العوامل التي عن تطورات القضايا وأنواعها وعن 

كما تمّكن  (.الحاجة للترجمة الفورية وما إلى ذلكاألطراف، و تعدد أكثر استهالكا للوقت )مثل

في مواقع والقضاة و الدعم موظفالذي يستغرقه وقت لاتتبع جزء كبير من من لمتقدمة البرمجيات ا

 جزء صغير منال يشكل هذا الوقت إال ومع ذلك، على النحو المبين أدناه، عملهم وفي قاعات المحاكم. 

غير ذلك من واالستماع لألطراف التحضير للقضية والقضاة وأعضاء النيابة في األوقات التي يقضيها 

 األنشطة األساسية األخرى.

 طريقة دلفي 2-2

، عن طريق أخذ "تقديرات حقيقية"للتوصل إلى البحثي من التقنيات المستخدمة أسلوب دلفي يعتبر 

دراسات للتحقق من صحة خارجي استخدمت هذه التقنية كمصدر غالبًا ما . من آراء الخبراءعينات 

الملقى عبء العمل  لتحديدذاتها حد كعملية قائمة باستخدمت على نحو أقل ، وللقضاياوزن الترجيحي ال

يتم استخدام (. ومع ذلك، NCSC 2112)العدالة وكاالت قطاع القضاء وغيرها من على هيئة 

 لسهولة إجراءها.وذلك  ،توثيقهاأن يتم  بكثير منبشكل أكبر  على األرجح دلفيدراسات 

االحتياجات من  تقديرمن أجل  لوقت قصير نسبيًامن مزايا أسلوب دلفي تكلفته المنخفضة واحتياجه 

يمكنهم  نادرا ما، "الخبراء"افتراضات وآراء عدد محدود من وتتمثل عيوبه في استناده إلى الموظفين. 

 لقضاةوبينما قد يكون ا. عكسهاوظروف العمل التي يجب تمثيل شمولية االختصاصات القضائية 

المطلوب منهم الوقت ًا ما على تقدير ين بشكل دقيق نوعقادروكالء النيابة و كماوإداريي المحالمحنكين 

قضايا، عن طريق خطوات العملية الرئيسية، إال أن لمعالجة أنواع معينة من الوربما من موظفيهم 
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 ، على جميع أصعدةكافة أنواع القضايالمعالجة وقات المطلوبة األالقليل منهم قادر على التنبؤ بدقة 

 البلد بأكمله. عنالوالية بأكملها، ناهيك  أنحاءفي المحكمة 

سبيل على بعض الحاالت. في تطبيقه إال أنه ينبغي ، في هذا األسلوب مواطن ضعف كبيرةبينما توجد 

اختصاص عدم شرعية العليا ببطالن أركنساس محكمة من قرار صدور  ، بعد9111عام الالمثال، في 

على  تمامًا ةجديدإنشاء محكمة أحداث  أركنساسيتعين على والية  ، كانفي الواليةمحكمة األحداث 

محكمة فإن سجالت قضايا ، النظام السابق ختلف عنكان يالنظام الجديد وبما أن مستوى الوالية. 

لتحديد ، ولم يكن من الممكن استخدامها بعض المعلوماتلم تستطع إال تقديم الموجودة األحداث 

عند البدء لها هناك حاجة قد تكون  المستقبلية التي األعمالمن أجل الموظفين بدقة االحتياجات من 

 .والفصل فيها قضايا األحداثب

 لبطُُهكذا، . ودلفي باستخدام تقنية" مستنيرةتخمينات "تقدير تعتمد فقط على الونتيجة لذلك، فإن عملية 

رفع القضايا والحكم فيها والفصل بلبدء لالالزمة عمال تحديد األالتابعين لهم الدعم  موظفيالقضاة و من

هذه القضايا من أوزان تم احتساب مرحلة. ومن ثم الالزم إلنجاز كل  وتقدير الوقتفيها ومراجعتها 

الوالية محكمة توظيفهم في  المطلوبالسابقة لتحديد عدد القضاة قضايا على أساس عدد ال التقديرات

بدءًا من نموذجية مع قضية أحداث لتعامل اأشارت التقديرات إلى أن ، باستخدام هذا اإلجراءو. لألحداث

وبافتراض أن يوم جلسات االستماع للقضايا  دقيقة من وقت المحكمة. 911يتطلب رفعها حتى إغالقها 

، استنتجت والية أركنساس أنه بوسع عمل يوم 221من تتكون سنة أن الوست ساعات يتألف من 

لتزويد محاكم األحداث  نتائج الدراسةقضية بالسنة. واستخدمت الوالية  441القاضي أن يستمع إلى 

)هيرست  وكان المشاركين راضين تمامًا عن النتائج من كافة النواحي، الجديدة لديها بالموظفين

9111.)  

فحيث أن . الناشئة حديثًامنغوليا إنشاء محاكم إدارية في ديمقراطية وظهر موقف مماثل عندما تم 

بشكل احتياجاتهم من الموظفين مقاييس لتقدير  العمليات في هذه المحاكم كانت جديدة، لم تكن هناك

السبيل الوحيد للتوصل إلى تقديرات معقولة في وضعها غير المالئم،  دلفي،وكانت طريقة مناسب. 

د وأنواع كما كانت هناك صعوبة أخرى تمثلت بعدم وجود بيانات عن القضايا للتنبؤ بعد. مانوعًا 

 استخدام ولكن .القضايا التي سيتم رفعها في هذه المحاكم وكيف ستتطور توجهات رفع هذه القضايا

كان  -للقضاياالوزن الترجيحي التي ُأعدت بشأنها دراسة عن  -مماثلةالمعلومات القضايا المدنية 

ه مع ذلك وفر ولكن مثاليًا هذا النهجالطريقة الوحيدة لوضع تقديرات أولية عن أعداد الموظفين. لم يكن 

 التقديرات المحتملة.أفضل 

للقضايا الوزن الترجيحي فحيث أن دراسات  يمكن أن يكون هناك تطبيق آخر مفيد لدراسة دلفي.

المعلومات فإن المختلفة، القضايا على أنواع المواقع  مختلفتحتسب الوقت الذي يقضيه القضاة في 

بالرغم من أهمية هذه المعلومات و األوقات المستهلكة. ات فياختالفأن تظهر  الناتجة من المرجح

الموارد، في االختالفات قضايا أو مزيج ال بسببأي هل هي )الستكشاف أسباب حدوث هذه االختالفات 

معقولة وكافية لتحقيق الزمنية التي تعتبر المتطلبات فيما يتعلق ب جوابًاإال أنها ال تقدم وما إلى ذلك( 
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قد تم استخدام معقولة ومبررة لإلجابة، وإجابة لتوفير  دراسة دلفيالنقطة، يمكن إضافة  ذهفي هالجودة. 

 (.2111)انظر أوستروم وآخرون  2111عام العلى سبيل المثال، في والية فلوريدا في  هذا النهج،

 للقضايا وتطوير قوالب لحجم العمل.الوزن الترجيحي أسلوب  2-3

الوزن الترجيحي وهي دراسة لتقدير الحاجة إلى القضاة والموظفين اآلخرين أقوى وهناك تقنية 

عدد على استخدام بيانات تفضياًل الخيار األقل ينطوي والتي يمكن تطبيقها باستخدام نهجين.  ،لقضايال

من  -الخبراءآراء بناء على للقضايا أوزان وضع دلفي لطريقة مع باالقتران المحكمة القضايا في 

 -في النظام القضائيم من أصحاب المصلحة أو غيره المتقاضينالمحكمة و والمحامين وكتبة القضاة

ورودها  واحتمالإجراءات معينة في تسيير القضايا ووتيرة حدوثها وتنوعها التي تستغرقها مدة العن 

مفيدة باستخدام هذه  معلوماتإمكانية الحصول على على الرغم من و .من القضايا محددةأنواع في 

 التحليلألن  ،الممولة كون غير مقنعة للسلطاتتالشرعية، وقد حد ذاتها إلى في ولكنها تخلو الطريقة، 

  آراء األطراف المعنية. الناتج قائم على

 وفقًاجراءات المنجزة، اإلمدة ووتيرة ) انفسهاإلجراءات هو قياس سمات  قوىاألنهج في الواقع، إن ال

قوة للقضايا، باالستناد إلى المبدأ التجريبي. وتكمن الوزن الترجيحي دراسة ( عن طريق قضاياع الانوأل

على نحو دقيقة وشاملة منح صورة تعروضة أن النتائج المفي صحيح( تنفيذه بشكل  هذا النهج )عند

في م من موظالنيابة العامة، أو غيرهوكالء من القضاة وعن الوقت الذي تستغرقه مجموعة  معقول

  من القضايا والمهام.جزء محدد لمعالجة  العدالةقطاع 

أي هيئة في ما أو في مكتب النيابة أو محكمة الوقت الذي يستغرقه الموظف في هذا األسلوب يقيس 

عدد أساس البيانات على قضائية أخرى لتسيير القضايا بدءًا من تسجيلها حتى الفصل فيها. يتم جمع 

ضبط محاولة ل، وليس فقط وفقًا لعدد القضايا المرفوعة بشكل عام، هانوع حسب رفعها يتم القضايا التي

المرور، والنزاعات و القتلقضايا  )على سبيل المثال،أنواع القضايا مختلف الزمني في تسيير الفرق 

معلومات عن وحيث أن العدد اإلجمالي للقضايا ال يمكنه أن يوفر الطالق(. و حول حقوق الرعي،بشأن 

االحتياجات من فال يعتبر أساسًا جيدًا لتحديد  ،القضاياأنواع مختلف مستغرق للفصل في الوقت ال مقدار

قضايا إلى عدد ال للقضايا، فهي تعمل على تحويل التركيز منالوزن الترجيحي أما منهجية الموظفين. 

 مقياس أفضل ألعباء العمل.

 احتياجات التوظيف: عند تقييمضروريتين ين رئيسيتللقضايا مسألتين الوزن الترجيحي تتناول دراسة 

ما هو مقدار الوقت المطلوب من القاضي أو وكيل النيابة أو موظف الدعم وسطيًا، لمعالجة  (9

 كل نوع من أنواع القضايا حتى الفصل فيها، و

القاضي أو وكيل النيابة أو موظفي الدعم اآلخرين لمعالجة الوقت المتاح أمام مقدار  (2

 القضايا.
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الذي  مقدار الوقت تقسيمعن طريق  القضاة والموظفين اآلخرينالمطلوب من عدد اليتحدد ببساطة، 

وغيرهم من قضاة لالذي يقضيه ااإلجمالي للفصل في كافة القضايا على مقدار الوقت الموظف ضيه تيق

 (.واإلجازات المرضية عطلأيام الأي، ساعات العمل العادية في السنة ناقص الموظفين في العمل فعليًا )

حيث تختلف للمناطق الجغرافية للقضايا مناسبة على نحو خاص الوزن الترجيحي دراسات إن 

ألنها وذلك  ،القضاياأو مزيج  يالسكانالتعداد  وأالحجم على نحو كبير من حيث  المحاكماختصاصات 

، وتترك في نفس المحكمةفي النسبية للقضاة وموظفي الدعم حاجة لقياس الوسيلة موضوعية  توفر

الحاجة للقضاة  أمر بالغ األهمية في تقييم مدىختالفات هذه االإن احتساب . ختالفاتالوقت مجااًل لال

لمعالجة القضايا مقدار الوقت المتاح  إن في مواقع مختلفة. على سبيل المثال،والوظائف العدلية األخرى 

في إذ أن األعداد األكبر للقضايا الحضرية والريفية. واليات القضائية القد يختلف اختالفًا شاسعًا بين 

أكثر كفاءة في تلك ومعالجة القضايا على نحو ؤدي إلى زيادة الخبرة غالبًا ما تالمناطق الحضرية 

وقت أكثر يوميًا لتسيير األعمال  الريفيةفي المناطق القضاة أو أعضاء النيابة ؛ بينما قد يقضي المواقع

المناطق دارية والتنقل إلى مواقع الجلسات، مما يجعل طبيعة أعباء عملهم مختلفة عن نظرائهم في اإل

 الحضرية.

 لقضايال الوزن الترجيحيأسلوب قيود 

إلعادة  بعض القيود بحاجةهناك ، للقضاياالوزن الترجيحي منهجية على الرغم من القيمة الظاهرة ل

كم كبير من جمع جب ي؛ إذ مرهقة ومكلفةيعد عملية جمع البيانات لهذه الدراسات إن ، أواًلالنظر فيها. 

المشاركة في العدالة األخرى في قطاع وكاالت ال وغيرها منالنيابة مكاتب ومعلومات من المحاكم ال

من التي تعتبر جزءًا من تسيير أنواع محددة  الرئيسيةة لمعالجة األعمال الالزمأوقات العمل الخطوات و

الوقت، التي يجب مراقبتها بشكل لحفاظ على سجالت االموظفين في هذا الصدد، على كافة  القضايا.

الوزن الترجيحي ألسلوب انتقادات أخرى وقد ُوجهت  صحيحة.المنتظم لضمان إدخال المعلومات 

. على المستخدمةبشكل أكبر نوع البيانات المتضمنة فيه بداًل من المنهجية يعكس للقضايا من حيث أنه 

قياس  عنده بأنكبير دار جدل ن أبعد  2111عام  المتحدةالمملكة نظام التقييم في تم تغيير سبيل المثال، 

، عدد القضايا المنتهية )المحفوظة(بدال من  المرفوعةعدد القضايا يجب حساب ، القضايا بالسنةحجم 

 تراكمالواليات القضائية التي تعاني من في و. أصدقعلى نحو  يعكس مؤشر العملك العدد لألن ذ

غير القضايا أمر ترجيح اعتبر عالوة على ذلك، صحيحًا.  الجدل هذايعتبر خطير، القضايا بشكل 

الدولة وزارة ) الواردة فيها لاعم، بدال من تكلفة األسيير القضاياالوقت الالزم لت يعكس كافي، ألنه

  (.2111للعدل البريطاني 

مثال للوفقًا  كما طبق في المملكة المتحدة ،للقضاياالوزن الترجيحي نموذج إلى أن  الخالفاتهذه تشير 

كما نوقش لم يأخذ بعين االعتبار على نحو كاف مزيج التعقيدات الفعلية في القضايا. و ،المذكور أعاله

من في كثير من األحيان تنجم  ال تنشأ فقط حسب نوع القضية بل القضية  اتتعقيدإن في وقت سابق، 

موقع المجرمين والضحايا أو  نوعأو  عددلقضية، مثل الحاجة آلراء الخبراء و في اخرى األجوانب ال

الوقت والتكلفة يزيد على سبيل المثال، ، عابرة للحدودقضايا  ينطوي األمر على  عندماووالشهود. 

ولكن . لقضاياللوزن الترجيحي لقياسية ال يمكن حصر هذه المقاييس حتى في الدراسات البشكل كبير. 
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ومع ذلك تحتاج هذه  ،اتالتعقيدلقياس منفصلة تشمل مؤشرات القضايا  لوزن المتقدمةدراسات ال

 وربما أيضا معلومات عنأعباء العمل )وا يانوع القضلأكثر بكثير الدراسات إلى تقييمات ذات تفاصيل 

نتائج  على الرغم من أنوكل اختصاص. ها في حاجة لعناصر التكلفة األخرى(، والتي قد تكون هناك 

عبر مختلف  الحتياجات التوظيفمقياس موحد ر توّفلوزن القضايا الترجيحي الدراسات الجيدة 

إذا كانت مقاييس تعقيدات القضية أو أعباء أنها تحتاج للتعديل من الواضح ولكنها الواليات القضائية، 

 ما. العمل األخرى أعلى أو أقل في موقع

من جمعة المعلومات المللتأكد من أن وزان األ شيوعية الحفاظ علىومن االعتبارات الحاسمة أيضًا 

وقد أشار  .مع مرور الزمن إلى نتائج ذات مصداقيةللقضايا تؤدي الوزن الترجيحي مقاييس خالل 

 كبيرةالتغييرات اللثماني سنوات، على الرغم من األوزان  نفساستخدام في المملكة المتحدة، إلى النقاد، 

 1171 من لما يقاربعبء العمل  اإلجراءات أو طبيعةأو التشريعات أو السياسات الحاصلة على 

يمكن أن تحديث األوزان إن لسوء الحظ،  (.2111الدولة للعدل البريطاني وزارة )بالمائة من القضايا 

ًا يمكن أن يؤثر دوريها تحديثومع ذلك، إن عدم  على حد سواء،ًا مكلفقد يكون ستغرق وقتا طويال وي

في المقام  للقضاياالوزن الترجيحي لخلق نظام التي تم تكريسها  كل العمل الشاق والمواردسلبًا على 

  األول.

األسلوب  عمومًا للقضاياالوزن الترجيحي في النهاية، على الرغم من أوجه القصور، تعتبر دراسات 

(. 9111تكساس في )مجلس القضاء  مالئمة لتحديد االحتياجات من الموظفين في قطاع العدالة،األكثر 

المزيد من المقاييس لعكس عبء العمل الفعلي في مختلف  ةإضافتوخي الدقة على نحو أكبر، البد من ول

 المواقع، كل على حدة.

 على نحو أكثر دقة وتوزيع الموظفينللقضايا الوزن الترجيحي دراسات 

األخرى  قطاع العدالةنيابة وهيئات المكاتب وعمل المحاكم يتم وصف أعاله، عندما وكما تم التوضيح 

تحديد مختلف الجهود المبذولة (، ال يمكن القضاياالتقليدية )أي، عدد مقاييس حجم العمل فقط عن طريق 

ال توفر معلومات موثوق بها لتقدير من الواضح أن هذه المقاييس ف. مختلفةالقضايا ال أنواعفي تسيير 

تخصيص عن م صورة مشوهة للغاية تقدأن جدًا من المرجح عدد المطلوب من الموظفين، ولذلك ال

 القضائية. العمليةبر كامل عكبيرة مشاكل الموارد من الموظفين، مما قد يؤدي إلى 

النيابة  تبامكأحد استخدام البيانات الفعلية من هذه النقطة بوضوح، حيث تم  المثال التالي يبرز

  :األمريكية

 وكيل النيابة وقتالتي تم البت فيها حسب نوع الجريمة والقضايا  -2الجدول 

 نوع الجريمة
 عدد

 الدعاوى

متوسط ساعات 

 العمل لكل قضية

 نسبة توزيع القضايا وعبء العمل

ساعات عبء العمل 

 للقضايا

 نسبة التوزيع

 عبء عمل القضية يةالقض وزن

 1270 2274 90,091.4 271 4,111 جنايات 

 2170 4 0.21272 470 114 عنف 
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 0270 9471 2.114 271 2,122 ملكية 

 1 276 9.90672 270 414 مخدرات 

 9171 4 0.912 472 161 غير ذلك 

 9171 1476 2.12471 172 94,214  جنح

 911 911 96.91272 171 91,944 القضاياكافة 
 (9111المصدر: جاكوبي )

عدد لتقدير  يكون مضلاًلتبين لنا أن االستناد إلى عدد القضايا فقط قد ، ي2نتائج الجدول باإلطالع على 

قضايا هو المؤشر الوحيد لحساب وقت العمل المطلوب إذا كان العدد اإلجمالي للفالموظفين الالزمين. 

ساعة لكل وكيل نيابة. ومع ذلك، تظهر  171من الموظف، فإننا سنفترض أن كل قضية تستغرق 

نيابة باختالف أنواع القضايا. وعندما تصبح الالبيانات اختالفًا كبيرًا في الوقت المطلوب من وكيل 

الوظائف عدد لتقدير بالنسبة  أقل أهميةيصبح هذا التنوع إن الدراسة على مستوى الدولة بأكملها، ف

األصغر من  جزءالشكل ي ،صغر عمومًااأل ،القضايا المعقدةعدد ألن  المطلوبة على الصعيد الوطني،

قضايا، كلما ، كلما زاد تنوع الالمحلي في االختصاصإال أنه  ؛على المستوى الوطنيالعدد اإلجمالي 

 على تقدير االحتياجات من الموظفين.كان تأثير ذلك أكبر 

% من وقت الموظف )والوظائف( 11كما تشير هذه البيانات أيضًا إلى أنه ينبغي تخصيص أكثر من 

القضايا فقط بعين  وزنقضايا الجنح. وهكذا، إذا تم أخذ  % على 21قضايا الجنايات وأقل من على 

 (.9111متابعة قضايا الجنح )جاكوبي % من الموظفين كان سيتم تخصيصهم ل12االعتبار ، فإن 

 عبء العملالقضايا مقابل  بين هذين العاملين )عددكبير فرق هناك ، 2كما هو مبين في الجدول 

فحوى  االختالفات فيبتوزيع الموظفين، وإن هذا الفرق ناجم عن ( عندما يتعلق األمر المرتبط بالقضية

يفترض  الموظفيناالحتياجات من كمقياس أساسي لتقدير  القضايا وزنإن استخدام  ،ببساطةكل منهما. 

فإنه يتم التمييز   أساسيكمعيار العمل عبء استخدام ولكن عند تتطلب نفس الجهد،  قضاياأن جميع ال

 القضايا. أنواع مختلفة منلمعالجة  الموظفالمطلوبة من د وجهالاالختالفات في بين 

 تحسينات على العملية.القضايا وإدخال  ترجيحدراسات  2-4

معينة أنواع تسيير يستغرقها الحاجة إلى تحديد المدة التي على  القضايا دارةإلالحديثة ساليب األتركز 

 ترجيحوأين تحدث المعوقات وأين يمكن تبسيط العمليات. يمكن لدراسات  في النظامالقضايا من 

 يومن الضرورفقط، ال كلها. العيوب في العملية بعض  ،وتفسير ،القضايا أن تساعد في الكشف عن

ة المطلوبكافة األعمال إجراء في القاضي وكيل النيابة أو الوقت الذي يستغرقه  :الفرق بينإدراك 

 ذ المستهلك منالوقت مجمل و ،قرار المحكمة النهائي(للفصل في قضية ما )أي من رفعها حتى صدور 

غيرهم من موظفي وكيل نيابة أو قاضي أو وقت الذي يقضيه كل تسجيل القضية حتى الفصل فيها. إن ال

في لقضية االوقت المطلوب لتحريك  صغير من مجملقضية ما ال يشكل إال جزء  النظام القضائي على

يمثل مجموع الوقت الذي يقضيه عدة أفراد يعملون على قضية ما ومقدار ن إجمالي الوقت ألالنظام. 

المواعيد  جدولةإلى متطلبات ويعود سبب هذا السكون جزئيًا . القضية ساكنةكبير من الوقت تكون فيه 

جلسات االستماع بين  بعض الوقت إلىحاجة بوالمحكمة وكالء النيابة والمحامين وألن أطراف القضية 

إيجاد موعد للجلسة يتواجد فيها  صعوبة فيالأخرى بسبب من ناحية  قد يكون الوقت الضائعللتحضير. و
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ذلك من المسائل  ، أو غيرشاغرة محكمةات قاعالقاضي واألطراف اآلخرين معًا، أو بسبب عدم وجود 

مواعيد جلسات االستماع بسبب عدم استعداد تأجيل تكرار شير إلى عدم كفاءة النظام، مثل التي ت

 األطراف أو عدم مثول الشهود وما إلى ذلك.

كل خطوة في تسيير القضية إذا لم تتم إدارة العمليات البد أن يزيد الوقت الذي يقضيه الموظف على 

الموظفين وقتًا بشكل متكرر، سيقضي على سبيل المثال، إذا تم تأجيل جلسات االستماع على نحو جيد. 

 وفقًا إلعادة جدولة وترتيب أعمالهميحتاجون  مالعملية، نظرا ألنهالمحددة من الخطوة على هذه أطول 

فيؤدي عدم توفر لذات، يتداخل التوزيع الفعال للموظفين مع كفاءة اإلجراءات؛ النقطة با هذهفي لذلك. 

أن تستنفد المزيد من أوقات  اإلجراءات، ومن شأن عدم كفاءة تأجيل العملية إلى الموظفين عدد كاف من

 األمر الذي يؤدي بدوره إلى ازدياد الحاجة للموظفين. -الموظفين

للقضايا الوزن الترجيحي المحسوب وفقًا لدراسات  الموظف وقتالفرق بين  أدناه 0الجدول  يوضح

والوقت اإلجمالي لتسيير القضية، حيث تم استخدام مثاال فعليًا من مكتب النيابة في أمريكيا ينطوي على 

 قضية جنائية لتوضيح العملية وحسابات الوقت الالزم لها.

 خطوة العمل 

إجمالي الوقت 

بين المستغرق 

 العمل خطوات

بالتقويم الزمن المستغرق 

 *الميالدي

ساعات العمل لوكيل 

 **النيابة

 ساعات 0 ساعات 2أيام و 2 أيام 6 رفع القضية للجلسة األولى

من الجلسة األولى إلى جلسة هيئة المحلفين 

 الكبرى 

 ساعة 172 ساعات 172و يوم 92 يوم 26

إلى إحضار السجين  هيئة المحلفين الكبرى

أمام المحكمة للرد على التهمة الموجهة 

 ضده

 ساعة  9 ساعات 1أيام و 1 أيام 1

 ساعات  6 ةساع 2يوم و01 يوم 09 إحضار السجين إلى تقديم العرائض  

من تقديم العرائض إلى جلسة المحاكمة من 

 قبل هيئة المحلفين

 ساعة  42 ساعات 0يوم و 42 يوم 29

 ساعة  2 ساعات 6يوم و 01 يوم 09 ***إلى صدور الحكمالفصل فيها 

 ساعة  62 ةساع 172يوم و 942 يوم 920 اإلجمالي 

* الزمن املستغرق بالتوقيت امليالدي: هو الوقت 

احملصور بني خطوات تسيري القضية ناقصًا الوقت الذي 

 .عمل فيه وكيل النيابةي

الفعلي مقدار الوقت ساعات عمل وكيل النيابة:  **

الذي يقضيه وكيل النيابة على إمتام إحدى خطوات 

 العمل احملددة.

اخلاصة كمة ايقسم نظام العدل األمريكي جلسات احمل ***

ذنب املتهم بثاات الدعاوى اجلنائية إىل جلسة أوىل إلب

    .ويف اجللسة الثانية يتم حتديد احلكم املالئم
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 (7891املصدر: جاكوبي )

ساعة عمل من وكيل  62أن تسيير هذا النوع من القضايا وفق المثال المذكور يقتضي  0يبين الجدول 

فقد تنطوي ساعة من رفع القضية حتى الفصل فيها  172يوم و  942النيابة. أما المدة الباقية والبالغة 

ولكنها تعكس لدفاع؛ على إجراءات مطلوب اتخاذها من قبل الموظفين اإلداريين أو القضاة أو محاميي ا

خطوات العمل واحدة تلو األخرى، والتي تشكل جوهريًا الوقت المتاح جدولة باألساس األطر الزمنية ل

 وقت العمل المطلوب من وكيل النيابة  وكلما طالللخطوة التالية. للمحكمة واألطراف من أجل االستعداد 

  أقل كفاءة.العملية هم، كلما كانت عمل فارغة" في برنامج" اتفتربسبب وجود من الموظفين  وغيره

وقت المستغرق ، والفي العمل قطاع العدالةموظف  المثال أعاله أهمية تحديد الوقت الذي يقضيهيوضح 

 خطواتلتسيير الموظفين وتوزيع  االحتياجات من الموظفين عند تقديرفعليًا في إتمام كل خطوة عمل، 

يمكن تسريع عملية الفصل في القضايا من خالل إجراء تعديالت على اإلجراءات أو  وتحديد أين ،العمل

الوزن حيث تشير دراسات  الترابط بين هذه العناصر أيضًا. كما يظهر عملية التوظيففي تغييرات 

للقضايا إلى أن الحل في عدم كفاية الموظفين المتاحين ال يكمن في إتباع منهجية "الحاجة الترجيحي 

مالية  اتضائقمن لواليات القضائية التي تعاني في اد من الموظفين"، وهو أمر تصعب معالجته لمزي

 الموظفين تاحة المزيد من أوقاتالعمليات أكثر كفاءة إلأن الحل يتلخص بـ "كيف يمكن جعل بل  كثيرة،

 . "غير المشغولة

 العمل لعبءالكاملة  تقييماتالاالنتقال إلى بالقضايا:  مباشربشكل  المتصلةغير ل اعماأل 2-5

كفاءة وعلى تخصيص الموظفين القضايا عمل إدراك تأثير االختالف في أعباء  من الضروري جدًا

أن العديد من المهام التي  حقيقةيجب أخذه بعين االعتبار وهو  آخر هامالعمليات، ولكن هناك عنصر 

  .اياالقضب ال تتصل مباشرةيؤديها أعضاء النيابة العامة والقضاة وغيرهم من موظفي النظام القضائي 

العمل القضايا، تعمل تقييمات أعباء العمل الحقيقية على حصر تنوع وتعقيدات ترجيح خالفًا لدراسات 

تتضمن هذه التقييمات  .القضائينظام الوغيرهم من موظفي ووكالء النيابة  به القضاةيقوم الذي 

نوع القضية وأثره على الوقت له عالقة ب يكونال في تعقيد القضية الذي قد المشار إليه أعاله االختالف 

العديد ويعني هذا األمر أيضًا حصر األعمال التي ال ترتبط بالقضايا.  ولكن ما يزال والجهد الالزمين؛ 

التي يعالجونها القضايا عدد فقط من حيث  عملهمفي إلى التفكير القضائي يميلون نظام الفي عاملين من ال

فعلى سبيل  بشكل كامل.الذي يقومون به ال يعكس حجم العمل  هذاالمكلفين بتمثيلهم، إال أن أو العمالء 

ؤدي تأو ال تؤدي  تحضيرية قدمهام و، مقدار معين من العمل اإلداري ال يرتبط بالقضاياهناك المثال 

فحص وإلى قسم الشرطة(، دعاء اإلمتعلقة بمشورة تقديم  إلى دعوى قضائية )على سبيل المثال،

المقدمة، وأعمال أخرى ال  المعلوماتلقضية مرفوعة لن يتم المضي بها بسبب عدم كفاية المحكمة 

لى إما والسياسات، والقضايا ساليب تسيير بشأن أبين اإلدارات  العامة لقضايا )مثل االتصاالتترتبط با

)على سبيل المثال، ألداء أعمال ال ترتبط بالقضايا  عن المكتب بعيدًاالذي يتم قضائه (، أو الوقت ذلك

إن معالجة  العدالة. وبالمثل،عمل قطاع من  جزءًاكل هذه األنشطة تمثل دائمًا ( الدورات التدريبية

األعمال التي يقوم ضحايا ليس سوى بعض الوالعمل مع  الجمهورالعامة للمواطنين وتوعية شكاوى ال
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التي  أنواع مختلفة من المهام اإلداريةعملهم في تسيير أعضاء النيابة العامة والقضاة باإلضافة إلى بها 

  .يةتدريبدورات  فياشتراكهم  والعمليات، أو وإدارة الموظفين  ،ال صلة لها بالقضايا

في المؤسسة وغالبًا ما يتم تجاهلها ات ئيإحصاهذه المعلومات عن طريق  التقاط كافةمن غير الممكن 

التفاعلية، واالعتراف على الخدمات الجمهور طلب ازدياد مع ولكن . للقضاياالوزن الترجيحي دراسات 

 المجتمعوعدالة  النزاعاتوحل  (ADR)تسوية المنازعات لالبديلة الحلول مثل ) البديلةبأن األساليب 

يمكن أن  (القوي على سياسة الردع زالبديلة التي ال تتصل بالمحاكم والتركيستجابات االنحو التحول و

 والنزاعات المجتمعية والجريمة،من حيث تخفيض عدد القضايا  ًاطول أمدأو تأثير أكثر عمقّا ايكون له

القضائية  ال، في الوالياتعلى سبيل المث .الذي ال يتعلق بالقضايانسبة العمل ومن شأن ذلك أن يزيد من 

األمريكية التي تركز على العمل الموجه للمجتمع، تكون نسبة الوقت الذي يقضيه أفراد الشرطة 

نظيم المجتمع المحلي وتهم مع أبناء اجتماعاتوالقضاة ووكالء النيابة وموظفي الهيئات اإلصالحية في 

تسيير مسؤولياتهم األساسية، أي  أداء علىأكبر بكثير من الوقت المستنفد المتطوعين ات مجموع

 .القضايا

القضايا كما  أنواعمختلف العمل لأعباء معلومات عن توفر كثر شموال األات أعباء العمل تقييمإن 

 في نفس الوقت،و. ذلك الحقًا هنا تحقيقبالقضايا، وسيتم توضيح آلية التي ال عالقة لها تحتسب األعمال 

عبء نموذج تقييم  األكثر مصداقية، بما في ذلكالبد من إدراك حقيقة أنه حتى تقنيات تقييم الموارد 

 ت. وكما ذكرأعباء القضايا إلدارةين عدد القضاة الالزمبدقة تحدد أن  هاال يمكن، الترجيحيالعمل 

، ليس مريكيةألمستشارتان معروفتان ومحنكات في المحاكم ا، تاالريكو سوزانجويديرو و مارغريت

ما يتماشى يفعل ذلك. وينبغي استخدام نموذج عبء العمل ببوسع أي نموذج واحد لتقييم الموارد كمًا أن 

" )جويديرو موارد المحكمةالتي تؤثر على المحكمة الخاصة  عواملومع الميزانية والتوجهات السكانية 

 (.2199وتاالريكو 

 الذي تقيسه؟ كيف تعمل وما: الترجيحيعبء العمل دراسات  .3

 يمكنالتالي: كيف  السؤالطرح إلى في أنها تقودنا العمل أعباء مقابل القضايا  أوزان أهمية قياستكمن 

تم لقد مذكور أعاله، وكما هو إلى عناصر قابلة للقياس. وكالء النيابة العمل المعقد للقضاة وترجمة 

؛ 9111لمحاكم )جاكوبي في اان، وخاصة البلد مجربة لهذه الدراسات في العديد منالساليب األتطبيق 

وما ( NCSC 2009، 2111شوبير ؛ تراجتر 9111 ريتشرباند ؛ دويتشر9116وأوستروم  فالنجو

لقضاة وغيرهم على ا المحاكم تم تطبيقها داخل(. ومع ذلك، NCSC 2191في التطور )تزال آخذة 

مكاتب  ، خاصةاألخرىالعدالة قطاع في أجهزة  تم تطبيق دراسات مماثلة أيضًاكما من الموظفين، 

الواليات المتحدة  (. فيNCSC 2003a, 2007 ،APRI 2002) والمحامين العامينالنيابة 

المحامين العامين في وأعضاء النيابة على المحاكم وهذه الدراسات مرارا وتكرارا تم تطبيق األمريكية، 

 الحاجة للموظفين تستند إلى بيانات القضايا الخاصة بنفس العام. تقديرات لتأكد من أن نفس الوقت ل

وحيث أن عمل موظفي النظام القضائي في مختلف الوكاالت يقتضي إجراء بعض التعديالت في 

بالمجمل المنهجية عناصر البيانات التي ينبغي جمعها )بشكل رئيس خطوات العمل الضمنية(، إال أن 
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خطوات العمل البد من تحديد والتمييز بين الوقت والجهد المطلوب، من أجل قياس تبقى كما هي. و

قياس الوقت المستغرق في تسيير أنواع القضايا المختلفة  ، والقضاياأنواع  مختلفالمتبعة للفصل في 

القضايا والوقت المتاح من أوقات عمل عدد حساب إلى وفق كل خطوة عمل مطلوبة، باإلضافة 

 الموظف.

 وطريقة تطبيقها. الترجيحيإعداد دراسات عبء العمل لتالية كيفية المقاطع اتبين 

  : تحديد نطاق الدراسة1الخطوة 

وتعقيداتها  مزيج القضاياوإن ، القضايا مختلفة مجموعة واسعة من أنواعالقضائية الواليات تعالج ال

 القضية.على حجم  -إن لم يكن أكثر -بنفس مقدار تأثيرها التوظيفتؤثر على احتياجات 

ها. وبما أن التعامل معالقضايا التي يتم أنواع عن كافة  معلومات مفصلةتتوفر من الناحية المثالية، 

الجهد المطلوب من يمكن تقليص لوقت والموارد، تستنفذ الكثير من ا الترجيحيعبء العمل تقييمات 

أنواع القضايا األكثر التركيز على من خالل رئيسية قليلة أو حتى القضايا تحت أصناف جمع خالل 

الموارد شحيحة. كانت  خاصة إذاهيمنة من حيث التعامل وهو غالبًا ما يكون النهج الوحيد المجدي، 

كانت القضايا المدنية هي القضايا األكثر تداواًل في محكمة ما، فإن وضع تقديرات على سبيل المثال، إذا 

أقل أساليب االعتماد فقط على قد يكون أفضل من كم المدنية للمحاالمطلوبة الموظفين ثابتة لموارد 

بيانات نوع ما من أنواع القضايا يسمح بالتعرف استعراض  إن .كافة القضايا، مثل أسلوب دلفي، لصحة

معقول ها على نحو يمكن دمجأنواع القضايا التي تحديد المتداولة من أجل رئيسية القضايا ال أنواععلى 

 .ًاكافيقضايا التركيز على الغالبية العظمى من الكان إذا فيما أو  - يسيةالرئ تحت األصناف

ستغرقه تعن الوقت الذي التفصيلية معلومات ال إلكترونياعقب التي تت المؤتمتة جدًاحتى في المحاكم 

كافة أنواع القضايا  دراجقد تكون هناك حاجة إلاألخرى، لتسير خطو تلو  مختلفةالقضايا الأنواع 

، ألن المعلومات الهامة المتعلقة بتعقيدات القضية غالبًا ال يتم تعقبها، كما قد تكون هناك العيناتوبعض 

تقنية  نظاميمكن لموظفي الدعم،  وظائفبالنسبة لبعض  حاجة لحساب وقت الموظف على نحو منفصل.

حساب لكن في كل خطوة، وومختلف األشخاص من  فعلياالمعلومات أن يبين الجهد الزمني المطلوب 

 .عمومًا ال مفر منهالوقت اإلضافي أمر 

، المحكمة )مثاًل ما مؤسسةمستوى على في محكمة معينة فقط أو المنجز قد تتضمن الدراسة العمل 

تكون هناك حاجة لحصر الدراسة في عينات تمثل مواقع عمل محكمة االستئناف(. كما قد بتدائية أو اال

بما في  بلد ما،في المناطق ذات الصلة كافة تشمل اختصاصات المواقع الحضرية والريفية في  محددة

 أو سبيل المثال، التجاريةعلى )محاكم متخصصة عام فقط، أو تنطوي على الختصاص االمحاكم ذلك 

 .عليها اسةتطبيق الدريجب الفترة الزمنية التي مع تحديد  مسبقا،مسائل هذه الالبد من تحديد األحداث(. 

ينبغي أوال كحد أدنى توفر بيانات عن حجم القضايا احتياجات التوظيف، عن وضع تقديرات موثوقة ل

 الحصول علىمن المفيد أفضل، وفق أنواع القضايا لمدة سنة واحدة قبل بدء الدراسة. وليكون الوضع 
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يكون من جم القضايا وسإلدراك التغيرات الحاصلة في حهذه البيانات لمدة ال تقل عن ثالث سنوات 

 ات.أي تنبؤعن تصور وجود الضروري 

األعمال التي  )أي غير المتصل بالقضايا العملأعباء معلومات عن البد من جمع وباإلضافة إلى ذلك، 

السلطات المعلومات المجمعة ستختلف باختالف  إن(. وكما ذكر أعاله، بالقضاياال تتصل مباشرة 

تغييرات كبيرة في طرأت تتقلب مع مرور الوقت. على سبيل المثال، إذا وظائف والبد أن القضائية وال

من المرجح أن يقضوا مقدار أكبر من أوقاتهم على القضاة وغيرهم فإن ، مابلد لطار التشريعي اإل

ليف تكاالعتبار عند البد أن يتم أخذ هذه األمور بعين التعليمية األخرى. لذلك فعاليات التدريب وال

 في السنوات القليلة التالية. الموظفينعند توزيع أو ربما الموظفين بالقضايا 

 القضايا: تحديد عدد 2الخطوة 

هذه ية إحصاء وكيف العملعبء قضية لغرض دراسة الشكل العناصر التي تقد يبدو من السهل تحديد 

 المحاكم وغيرها من أجهزة العدالة تطبق العملية، في كثير من األحيانمن الناحية ولكن  قضايا،ال

القضايا التي  أن يحتسب. القضية األساسية هي: كيف يمكن للمرء القضايا ممارسات مختلفة لتسجيل

قومي المركز الأصدر ، 9111عام المتعددة؟ في الواليات المتحدة في تهم جناة أو تنطوي على عدة 

افة إلى مدراء المحاكم من أجل اعتبار كيمات تعلجمعية مدراء محاكم الواليات لمحاكم الواليات و

وفي  (.NCSC & COSCA 1989)بمثابة قضية واحدة  ماواقعة متورطين في ال والتهمالمتهمين 

اللجنة االستشارية قامت  المحامين،في مكاتب ها من الموظفين احتياجاتلها لتحديد  وضع معاييرأثناء 

تهمة على أنها "قضية ، بتعريف ال9110عام الفي  ،واألهداف الجنائيةمعايير العدالة بالمعنية قومية ال

" واحدةدعوى وخالل آخر( في محكمة واحدة  موكللمتهم )أو المنسوبة  واحدة أو مجموعة من التهم

يعتبر (. 9112القانونية ، يرجى الرجوع إلى الجمعية القومية للمحامين والمساعدات 92-90المقياس )

ذلك، من ، على الرغم من الخيارين صحيحين كالًا وعلى األغلب أكثر جدوى ولكن النهج األول كافي

طيلة فترة تطبيق النهج المختار قبل جمع البيانات والمهم اتخاذ القرار بشأن النهج الذي سيتم إتباعه 

من األهمية عدلية أخرى،  مؤسسةأي تقييم ينطوي على أكثر من محكمة واحدة أو فيما يتعلق بالدراسة. 

، لدراسةعلى ا إضافيًا تحديًايخلق قد الذي  باستخدام تعريف موحد، األمراحتساب عدد القضايا بمكان 

إذا كانت أنظمة الوكاالت المشمولة  في الدراسة تحصي أعداد القضايا بشكل مختلف عن بعضها 

 اآلخر.

من الضروري إحصاء عدد ، ومًاالقضايا األخرى عموأنواع على نحو خاص جنائية البالنسبة للقضايا 

آلية جمع إحصائيات المحكمة والوكاالت العدلية أو الخصوم، بغض النظر عن  ناةالجالقضايا حسب 

هو الشخص ، والخصم تسيير أموره إدانته أو غير ذلك وأتم محاكمته تالمدعى عليه هو الذي ف. األخرى

أما القضايا التي تنطوي على عدة مدعى عليهم وعدة خصوم، فيجب إحصاء  لمحكمة.الذي ترد عليه ا

عددها بشكل منفصل، ألن كل فرد فيها قد يستهلك وقت الموظف على نحو مختلف وقد يتم الفصل في 

  دعوى كل شخص على حدة.
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المتعددة ناحية أخرى، يجب اعتبار التهم  منمتهم. لل يتم توجيه عدة تهم أسئلة أخرى عندما قد تنشأ

لوب هنا ينصب في جريمة واحدة بمثابة قضية واحدة تمثلها التهمة األخطر، ألن العمل المط الناشئة عن

 المطافعدة مواد اتهام في القضية، يجب في نهاية التعامل مع يتم  عندما . ومع ذلك،قضية واحدة فعليًا

مع القضية، إذ من شأن ذلك أن يحدد اإلدعاء أو على طريقة تعامل المحكمة  إستراتيجيةاالستناد إلى 

الوقت الالزم إلنجازها. إذا عمومًا، كما يجب حصر وري اتخاذ إجراءات متعددة رفيما إذا كان من الض

تم التعامل مع عدة تهم على أساس تهمة واحدة، فيجب احتسابها كقضية واحدة. ولكن إذا اقتضى التعامل 

ينبغي ائية مختلفة، فضوقتًا إضافيًا ألنها تؤدي إلى دعاوى قمع قضية ما، تنطوي على عدة مواد اتهام، 

األشياء الثمينة،  سرقومنزل، أحد ما بالسطو على قام بشكل منفصل. على سبيل المثال، إذا احتسابها 

تنطوي تحت التهمة  واحدةستؤدي إلى قضية  األرجحعلى التهم فإن كافة ضرم النار في المبنى، أو

يمكن خالل فترة شهر واحد، بتعاطي الخمور علنًا  خمس مرات األخطر. وإذا تم اتهام شخص ما 

إذا وجريمة واحدة. واحدة وهكذا يجب اعتبارها  عملية في  متعددةقضايا المع هذه الللمحكمة أن تتعامل 

عتبارها قضايا ينبغي افحكمة، المفي جلسات اقتضى األمر عدة بشكل منفصل و تم التعامل مع التهم

 منفصلة.

إن  . من الناحية المثالية،تسيير القضايا زمنالمعدة عن دراسات الهذا التمييز ضروري الستكمال إن 

 تالعدلية األخرى في جمع إحصائيا مؤسسةاآللية التي تتبعها المحكمة أو اليعكس القضية تعريف 

في كثير من البلدان. ونتيجة ليس كذلك  الحالأن التجربة الفعلية تشير إلى أن  على الرغم منالقضايا، 

القضايا وكيف ينعكس ذلك ال بد من التعرف على كيفية تسجيل قبل البدء بدراسة ترجيح القضايا، لذلك، 

ي الحتساب ما الذ النهج المختارللمؤسسة، وأنه من الممكن التوفيق بين البيانات اإلحصائية في جمع 

 القضية.حجم المعلومات المتاحة عن يشكل قضية واحدة مع 

  تسيير القضايا خطوات  : تحديد3الخطوة 

 مخطط انسيابي إعداديجب ، األعمال التي ال تتصل بالقضايالتحديد خطوات العمل المتعلقة بالقضايا و

التي تنطوي على تنفيذ أعمال. ومن ثم يجب ربط هذا المخطط  العمليةيحدد كل خطوة من خطوات 

التي يجب أن تصف كل خطوة  المعلوماتبحجم القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى. نوضح فيما يلي 

 من خطوات التسيير:

 عمليةالالدخول في قيد قضية معينة بيمكن ربطه الذي  الحدث األول 

  العمليةالقضايا الداخلة في عدد 

  القضايا التي تتقدم خطوة تلو األخرى عدد 

  المنفذة من قبل مختلف العملية من خطوات في كل خطوة المتخذة التصرفات عدد ونوع

 المؤسسة.المحكمة أو الموظفين في 

)وغيرهم  من خالل الخطوات الفعلية التخاذ القرارات من قبل القضاةخطوات العملية ال بد من تحديد 

لخطوات تسيير  فتراضيالتدفق اال 2الشكل يوضح  من الموظفين(، وليس فقط ما هو مبين في القانون. 

 الموحد.العام القانون قضية جنائية في نظام 
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 انسيابي لتسيير قضية جنائية أمام النيابة مخطط  مثال عن. 2الشكل 

 

 
 (9111المصدر: معدل من جاكوبي )    

 القضيةبيانات تجميع : 4الخطوة 

يتم تسييرها التي ، حسب النوع، عدد القضايايجب تحديد يد الخطوات اإلجرائية الرئيسية، بمجرد تحد

يفضل  – عام كامللمدة للقضايا على األقل  البيانات السنويةولذلك، البد من توفر  .خرىاألتلو خطوة 

ومن (. 9111)جاكوبي  نظورةعن القضايا الم نسبيًا موثوقة صورة لتمثيل – لبدء الدراسةالعام السابق 

التنبؤ على مر الزمن وتوجهات القضايا فهم أن يفيد في ثالث سنوات )أو أكثر( شأن وجود بيانات ل

 المستقبل.باالحتياجات من الموظفين في 

من القضايا، أو  سحبها بعض ؛ فقد يتم رفض الخطوة األخيرة، ال تسير كافة القضايا حتى بطبيعة الحال

، من المهم على نحو مالئم لموظفينولذلك من أجل تقييم االحتياجات من ا. ، أو تسويتهافاطرقبل األ

هذا األمر على الرغم من صعوبة  ،أعباء العمل حسابالقضايا عند هذا التغير في حجم األخذ باالعتبار 

خطوات العملية ا وياأنواع القضالتي تبين  مؤسسةالمحكمة والات ئيإحصاالوصول إلى ألنه يتطلب 

إال أن اإلحصائيات األخيرة قد ال تكون متاحة.  ،اإلحصائيات األولى متوفرةالرئيسية. بينما قد تكون 

إمكانية الوصول إلى بيانات موثوقة بشكل كاف حول التصرفات المتخذة في في وتكمن الصعوبة غالبًا 

مع العلم أنه البد أن تتوفر  الرئيسية،مستوى أنواع القضايا على ا القضية لكل خطوة إجرائية تم تحديده

افتقرت نظم المحكمة بطريقة تمكننا من مقارنتها مع بيانات مختلف المحاكم. ولكن كلما هذه البيانات 

 ختصاصاتعدم توفر بيانات تفصيلية عن القضايا إال في االاحتمال كلما زاد المركزية، والنيابة إلى 

تتوفر المواقع. ونتيجة لذلك، قد ال وكلما اختلفت البيانات في التعاريف والتفاصيل عبر مختلف  الفردية،

مراجعة 

التحقيقات
 .   

فحص القضية 

لرفعها
 .   

رفع القضية أمام 

المحكمة ا بتدائية 
 .   

التحضير والمحاكمة 

 .   

              - 
24 

            
- 27 

            
        - 54 

           
             

4  

          
       1 51 

فر  غرامة مالية
 .   

االست نا 
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 .           

رف  
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قبول 
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عن  أو مؤسسةالمن قواعد بيانات المطلوبة وقد تكون هناك حاجة الحتسابها من جديد  البياناتبسهولة 

 ين.من الوقت والجهد الالزمبشكل كبير يزيد األمر الذي ، طريق مراجعة ملفات القضايا

يتخطى  بحيث  ،المشتركة حسب العناصر األساسية إلى فئات تقسم القضاياوكما ذكر أعاله، ينبغي 

جرائم عنف ما يلي:  التقاريرويتضمن التصنيف الشائع المشمول في جنح وجنايات. تصنيفها إلى 

وقضايا مدنية كلية وقضايا  جنحقضايا الو غيرها من الجناياتو مخدراتجرائم و الملكيةتتعلق ب جرائمو

منصوص عليه في وقضايا األراضي والقضايا التجارية على النحو ال األسرة مدنية جزئية وقضايا

القتل أو النزاعات حول جرائم )على سبيل المثال، القوانين. يجب تضمين القضايا التي قلما يتم تداولها 

فيما  -يجب حصرها -مشاكل ذات طبيعة خاصةما لم تطرح رئيسية، الفئات ضمن ال (براءات االختراع

تم إدراجها على هذا النحو، يجب معالجة االحتياجات اإلضافية ألوقات الموظفين إذا ف. يتعلق بالتوظيف

 منفصلة.الالتعقيد من خالل مؤشرات 

تستهلك قضية في ال معينةعناصر لجمع معلومات عن المستخدمة مؤشرات التعقيد من الطرق تعتبر 

أو القضايا التي تنطوي على عدة جناة، أو األطفال كشهود، إشراك وقت الموظفين، مثل المزيد من 

جمع هذه المعلومات إن مترجم.  التي تنطوي على أفراد يحتاجون إلىقضايا أو الالقضايا العابرة للحدود 

المحتمل في  االختالففسر تيمكن أن ألنها على نحو كاف، المطلوب  ضافيإظهار الوقت اإليضمن 

 التشابه الظاهري في أعباء القضايا.على الرغم من الوقت المطلوب بين مختلف المحاكم 

أوقات االختالفات في الخطوات ولتمييز المحددة القضايا لكل فئة من فئات  مخطط انسيابييجب إعداد 

 .ةالالزمالعمل 

 وقت الموظفحتساب : األعمال التحضيرية ال5الخطوة 

تسيير  يعكس خطوات بحيث لوقت لسجل يجب إعداد وتجريب عبء العمل، لمن أجل إجراء تقييم 

 .تعقيدقضايا ومؤشرات الذات الصلة وأنواع الالقضايا 

، إذ يجب أن تغطي الدراسة على الدراسةالمشمولة ب الفترة الزمنيةهذه النقطة، يجب االتفاق على  في

العامة لألعمال خطوات كافة الرئيسية وكامل أنواع القضايا اليحصر بشكل  تمثيليإطار زمني األقل 

مسؤوليات الللتدريب أو مخصصة إذا كان هناك أوقات معينة من السنة غير المرتبطة بالقضايا )

فقد ال يتم احتساب هذا الوقت المستنفد في سجالت األخرى، مثل اإلشراف على االنتخابات، قضائية ال

ستة أسابيع على  بشكل عامهذا األمر يتطلب (. للوقت المستهلكمنفصلة تقديرات ولكن ضمن الوقت 

 9111ألمانيا عام التي أجريت في الدراسة انطوت المحاكم االبتدائية. الخاصة ب األقل لجمع البيانات

بيانات ( وAmtsgericht)للمحاكم المحلية على األقل ثالثة أشهر بيانات جمع ، المشار إليها سابقاًًو

جميع القضايا المعالجة عبر أنواع حصر كافة ( للتأكد من Landgericht) العليا لمحاكملأشهر  2-6

 النادرة.لألحداث مبرر غير وزن  ون إعطاءدتسيير القضية، خطوات 

كما يجب األخذ بعين االعتبار فيما إذا كان يجب تضمين أو إغفال الفترات الزمنية الخاصة خالل السنة 

أو الفترات اإلجازات الرئيسية  هذهالتي تؤثر على رفع القضايا ومستويات التوظيف؛ قد تتضمن 
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أو  العطل )مثل الفروق بسببالجريمة  ارتكاب معدالتأو االختالفات الموسمية في رفع القضايا 

 مواسمالفعاليات الخاصة أو أو ارتفاع التركز السكاني خالل  الشتاءفي  قاسيةالظروف الجوية ال

 (.المهرجانات

موقع، فالبد من توخي الحرص في اختيار المحاكم ومكاتب جمع البيانات ال تشمل كل ت عملية إذا كان

واالختالفات واالختصاصات الحضرية والريفية الواليات القضائية تمثيل المشمولة لضمان النيابة 

دون ذكر جمع البيانات وبينما من المهم أن تتم عملية  أعباء العمل.على األخرى التي تؤثر المحلية 

بطريقة تمكن من المقارنة بين األوقات المضبوطة(، يجب في نفس الوقت ضمان التأكد من )أو أسماء 

األولي الذي يجب حذفه بعد التأكد  التعريفتضمن صحيفة الوقت القيود واستكمالها. بمعنى، يجب أن ت

 وقت الموظف بشكل موثوق والتأكد من استكمال النماذج.من القيد وأنه يجب حساب 

 القضاة والموظفينيجب تدريب كافة  وبعد اختبار أدوات جمع البيانات،الوقت بدراسة البدء قبل و

ها وتنفيذالدراسة . عالوة على ذلك، لضمان دقة مناسب سجالت الوقت بشكل استكمالالمشاركين على 

لتقديم  ،صلة ذوممثلين عن كل كيان فريق عمل يضم لجنة دراسة أو يجب تشكيل  سليم،بشكل 

جمع البيانات، في المشاكل المحتملة لتحديد وساهم في تطوير أدوات جمع البيانات، معلومات ت

 .والتحقق منها نتائجال في تحليل وللمساعدة الحقًا

وقت غالبًا ما يتم االستعانة بأدوات إلكترونية لجمع البيانات من أجل حساب في الواليات المتحدة، 

الخاصة  المعلومات ،ورقة على ،أن يسجلواطلب من المشاركين بشكل عام لضمان الدقة، ُيو. الموظفين

لب يُطالقيام بذلك عند انجاز كل خطوة من خطوات العمل. ثم يفضل ووقت على مدار اليوم، بدراسة ال

هذه المهمة بواسطة مساعدين إنجاز يمكن النموذج اإللكتروني، المعلومات على نسخ هذه بعد ذلك منهم 

 علىالدعم الفني إلى مكتب أن يصلوا  هذه الدراسات أيضًا ن فييشاركمولئك اللهم، إن توفروا. يمكن أل

أيضًا  دخال البياناتويسمح النموذج اإللكتروني إلجمع البيانات. ب ألسئلة المتعلقةاإلنترنت لطرح ا

 جودة البياناتاألمر الذي يتيح بالتأكد من ن، يومراجعتها من قبل محللبتحميل البيانات فورًا وجمعها 

 (.NCSC 2191)على نحو كبير  إدخال البيانات وتحليلهاالمستهلك في تقليل الوقت مرة أخرى و

 القضايا : حساب أوزان 6الخطوة 

كل خطوة من خطوات  فيمن الموظفين القضاة وغيرهم  ين عن الوقت الذي يقضيهالموظفيعبر جهد 

قضاة أو كافة ال مجموع الوقت الذي يقضيهيتم حساب ، فئة رئيسية من فئات القضايالكل التنفيذ. بالنسبة 

ثم يتم تقسيم العدد رئيسية من خطوات تسيير القضية. ومن  أعضاء النيابة العامة في كل خطوة

 الوقتمتوسط فينتج المسجلة لكل خطوة، للقضايا  العدد اإلجماليائق المستهلكة على اإلجمالي للدق

ضمن كل فئة رئيسية من فئات  المستهلك في تنفيذ كل خطوة رئيسية من خطوات تسيير القضية 

ويكون في كل خطوة،  المنظورةمستهلك بعدد القضايا الوقت الط يتم ضرب متوسالقضايا. ومن ثم 

 )مثل متوسطلوضع أوزان للقضايا  مثااًل 4الجدول يقدم  وفقا لنوع القضية.عبء العمل الناتج متوسط 

 ألعضاء النيابة العامة.بالنسبة النهاية(  حتىقضية من البداية تسيير ل ةالمطلوبالمدة الزمنية 
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 ات التنفيذ العمل السنوي حسب نوع القضية وخطو عبء. 4الجدول 

متوسط الوقت  عالجةعدد القضايا الم خطوات التنفيذ في العملية نوع القضية

 بالساعة

 العمل بالساعة ءعب

 –جناية 

 جريمة عنف 

 10171 172 4.911 مراجعة التحقيقات 

 9.112 172 0.121 فحص القضية لرفعها 

 106 172 0.611 رفع القضية في المحكمة االبتدائية 

 6.211 2 0.941 التحضير والمحاكمة 

 9.411 2 111 االستئناف 

 011 172 9.211 مراجعة الحكم بالسجن 

 0.412 179 04.126 مراجعة التحقيقات  جنح 

 6.122 172 40.991 فحص القضية لرفعها 

 0.211 179 02.111 رفع القضية في المحكمة االبتدائية 

 96.422 172 02.121 التحضير والمحاكمة 

 1.612 172 92.021 االستئناف 

 41.226 إجمالي ساعات الترجيح
 (9111المصدر: معدل من جاكوبي )

 

 : حساب عدد الموظفين7الخطوة 

عبء العمل يجب حساب توقعات وغيرهم من الموظفين، القضاة  المطلوب من عددالمن أجل تحديد 

بعدد وزن القضية  عن طريق ضربالتوقعات  ه. يتم إنشاء هذمن أنواع القضايانوع لكل  السنوي

عدد مجموع النتيجة وتكون ( في السنة. المتوقع رفعها )أواألنواع من القضايا المرفوعة لكل نوع 

 .من أنواع القضايا كل نوعصرفها على الدقائق أو الساعات المتوقع 

 ساعاتين لتسيير القضايا عن طريق تقسيم يتم حساب عدد المحامين وغيرهم من الموظفين الالزمو

وغيرهم من الموظفين. ووكالء النيابة  القضاةكافة ساعات العمل الفعلية المتاحة لة على المرجح العمل

بالسنة مع األخذ التي يتم العمل فيها ساعات المتوسط تمثل ساعات العمل الفعلية المتاحة مع العلم أن 

في هذا الرقم، يساوي ما  عادةالسنوية واإلجازات المرضية.  اإلجازاتبعين االعتبار أيام العطل و

أو وكيل نيابة  ساعات في اليوم لكل قاضي 1بواقع يوم عمل في السنة  221 حوالي الواليات المتحدة، 

 .FTE، اختصارًا موظف بدوام كاملساعة لكل  96161، أو ما مجموعه بدوام كامل أو موظف 

لكل موظف على ساعات العمل المتاحة  ةالعدد اإلجمالي للساعات المرجحبعد ذلك، تقسيم ينبغي، 

(FTE) . ،فإنه يتم تقسيم ساعات ، 4في الجدول المبين مثال الواليات المتحدة  إذا استخدمنابمعنى

متاحة للشخص الواحد، أي ما يعادل ة ساع 96161على  416226عبء العمل التي يبلغ مجموعها 

المطلوبين لمعالجة إجمالي أعباء العمل المرتبطة بالقضايا  FTEبالتالي يكون عدد وكالء النيابة ، 21

ى حدة، ستظهر الحسابات أن عدد تم تطبيق ذلك على قضايا الجنح والجنايات كل عل. وإذا 21يساوي 
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بالنسبة لقضايا  2972بينما يساوي  672المطلوبين لمعالجة قضايا الجنح يساوي  FTEالموظفين 

 الجنايات.

الذي ال يتعلق بالقضايا ضمن حساب وقت الموظف عبء العمل وإدراج يجب إضافة ذلك،  جانبإلى 

FTE .المطلوب 

 المهنة العمل حسب في أعباءاالختالفات إظهار  .4

وبلدان أخرى لتقييم  كنداو ذكورة أعاله في الواليات المتحدةتقييم عبء العمل المعملية  تم استخدام

دوائر اإلفراج المشروط. في وكاالت المحامي العام، وومكاتب النيابة والمحاكم في  مستويات التوظيف

 هأن ندرك أن ومهنة، من المهم مؤسسةمناسبة خاصة بكل جمع بيانات آلية من أجل وضع هذا الصدد، 

، كالمحاكمة مثاًل، ال بد أن يختلف اإلجراء )خطوة عمل(نفس تنفيذ هذه المهن في  تشارك حتى عندما

ليس فقط من حيث الدور  المحكمةأمين سر و الدفاع محاميووكيل النيابة والقاضي العمل المطلوب من 

 والمضمون بل أيضًا في الوقت المستهلك. 

 استثناءاتمع وجود ) قاعة المحكمة في األنشطة التي تحدث علىفي األغلب  عمل القضاةبينما يركز 

 تحضيرالمهام الكبيرة كال منذلك  وغير التحقيقتتعلق ب مسؤولياتفي القضايا التي تنطوي على 

وكالء النيابة مسند إلى ال العملالغالبية العظمى من نجد أن  (،التي يجب القيام بهاكتابة الوالبحث و

التحضير ، باإلضافة إلى على سبيل المثال قاعة المحكمة. يحدث خارج وموظفي الدعم الدفاع يمحامو

  ،في المحاكمة المشاركةوجلسة المحكمة ل

 :بما يلي الدفاع ومحاميقوم 

  جلسات المحكمة على ذمة  حضورهمقبل  الدعوى إجراءاتلشرح موكليهم مع االجتماع

 القضية.

  مالبسات الجرائم المزعومة.التحقيق في 

 ةأسرهم ومجتمعاتهم المحليبتعرف على عالقات المتهمين ال. 

 قد تكون أفضل من الحبس المؤسسيللفصل في القضية  وضع خطط. 

  الدعوى مع موكليهم أثناء المراجعات النهائية قبل الفصل فيها.متابعة 

  أو أوضاح االحتجاز. الالزمةبالخدمات تنشأ فيما يتعلق قد  اإليداع التي مشاكلمراقبة 

  

 بما يلي:النيابة وكالء يقوم 

  والتحقيق ريبالتح المتعلقةالشرطة طلبات الرد على. 

 بغية إحالتها إلى  القانونيلتحديد التكييف  الحاالت المعروضة من قبل الشرطة مراجعة 

 .المحكمة

 مع الشرطة والشهود والمدعى عليه لسماع أقوالهم االجتماع. 
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  تتعلق  أنشطة إضافيةتنفيذ الشرطة وربما طلب  المقدمة من قبلدلة األاإلطالع على

 التحقيق ب

  ،في حال تطبيق ذلك.المشاركة في اختيار هيئة المحلفين 

  ،ذلك القانونما يجيز حيثالمشاركة في مناقشة المذكرات الجوابية 

  الطعنجراءات إلالتحضير 

  االحتجاز والسجن قرارات مراجعة 

   جوالت استطالعية على السجون 

أعباء عمل  بكثير منأكبر ، على سبيل المثال، ابةيالنمكتب  التي يقوم بها عملاليمكن أن تكون أعباء 

دعوى التي من المستحيل أن ينجم عنها الشرطة ألن النيابة تعالج الكثير من مسائل لمحكمة الجنائية، ا

المشاركة في قرارات اإلفراج المشروط  أخرى أيضا، مثلمسؤوليات  اقد يكون لديهوقضائية. 

، مثل أيضا مسؤوليات إضافية المحاكمقد يكون لدى عمليات السجن. من جانبها، اإلطالع على و

شروط تعكس  يجب أنساسية. ونتيجة لذلك، األمسؤوليات التبليغ والتنفيذ التي تزيد من أعباء أعمالهم 

 تطبيق نفس المنهجية.من خالل لكل مهنة  الفعليةبيئة العمل الوقت سجالت القضايا و بيانات

 تقدير االحتياجات من الموظفين في المستقبل .5

، أهمها أن هذه الدراسات تستند إلى  انتقاداتعدة دراسات عبء العمل تتلقى على الرغم من فوائدها، 

ومن أجل غير فعالة. ممارسات في بعض األحيان  تتضمنالتي ، والتوظيف الحاليةوترتيبات إجراءات 

في  أواًلأنه يتعين على المرء أن يفكر ثمة من يقول، المناصب الوظيفية المطلوبة فعليًا، تقدير عدد 

رأي محسنة. هذه العمليات الإلى  حجم العمل استنادًا كيفية جعل العمليات أكثر فعالية، ومن ثم تقدير

في تحديد أوجه  كبيرًا تسهم إسهامًاأن دراسات عبء العمل ليمكن تم التوضيح سابقًا، كما فصحيح، 

. يمكن بعد إذا اقترنت بتقييم سليم للعمليات -قطاع العدالة األخرى عملياتفي القصور في المحكمة و

الناجم عن التغيير في العمليات أو السياسات على  تأثيراللتقدير التي تم جمعها  المعلوماتذلك استخدام 

 التوظيف. 

 وأعباء العملعلى القضايا هناك عوامل كثيرة تؤثر على عدة تحديات، ف التنبؤينطوي عالوة على ذلك، 

 ، التيسابقةال أعباء العملالمجمعة عن  معلوماتالعلى تعتمد توقعات كافة الإن كما ، المستقبلفي 

التغيرات بالمعرفة بانخفاض  التنبؤوتنخفض مصداقية الزيادة والنقصان. باالفتراضات تنطبق عليها 

الدولة للعدل البريطاني وزارة وحدات صغيرة )عند إشراك  أكثر تقلبًا المستقبلية، ويصبح التنبؤ

رفعها فيها الشرطة ويتحقق التي  القضاياعدد ونوع هناك الكثير من التغييرات الهامة، مثل  (.2111

قنيات ، والتالمؤسسة ، والتعديالت في عمليات ومواردالمرفوعة القضايا اتع وتعقيدانووأالمتقاضين، 

فتراضات تعديل االتتطلب ألنها يصعب التنبؤ بها  ةمؤشرات مهمتعتبر  الجديدة، والتشريعات األخيرة،

النمو السكاني أو كما يمكن استخدام . من حين آلخرالقضايا الموضوعة  وأوزانالخاصة بأعباء العمل 

الخطية  التغييرات(، وكذلك متزايدةال أعداد الشباب التغير في التركيبة السكانية )على سبيل المثال،
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في حال توفر معلومات موثوقة لعدة سنوات ومفصلة بما يكفي( لتوقع )ألوزان القضايا السابقة الثابتة 

 ولكنها ال تعتبر ذات مصداقية كبيرة على األمد الطويل.التغيرات المستقبلية بشكل تقريبي 

ال (، ما إلى ذلكإدارية وو مدنية وتجاريةوجنائية عن أنواع مختلفة من المسائل )تنشأ حيث أن القضايا 

في التغييرات القضية بالمجمل، بل يجب األخذ بعين االعتبار وزان القضايا ألتوقعات وضع ينبغي 

أن على التوقعات يجب  ،ةتشريعات جديدة معلقكانت هناك إذا و. على األقل ةالرئيسي اياأنواع القض

التوقعات  ، يجب أن تستند هذهالمحتمل على القضية وأعباء العمل. في كثير من األحيانتأثيرها تحدد 

في إحدى مستويات التوظيف تغيرت إذا . وبيانات أخرىإلى افتراضات الخبراء فقط، لعدم توفر أي 

أوزان القضايا في كافة المؤسسات تأثير على الإبراز  قد يكون من الممكن، العدالةمؤسسات قطاع 

إلى ارتفاع وتيرة عمليات  ضباط الشرطة عمومًا أعداد تؤدي الزيادة في. على سبيل المثال، المتأثرة

المؤسسات  لقضاة وموظفيواعلى وكالء النيابة أعباء العمل  ، مما يؤدي إلى ارتفاعوالقبض تحقيقال

 اإلصالحية.

 على الرغم منوزن القضية، تأثير التغيرات االجتماعية والسكانية على واألمر األصعب إبرازه هو 

على أعداد القضايا، ولكن  تؤثرإن زيادة عدد السكان من المرجح أن األثر. تحمل أكبر أنها قد حقيقة 

 أكثر تعقيدًاالمجتمعات  تما أصبحلعالوة على ذلك، ك السكان.نفس معدل أعداد بكون يالتأثير قد ال 

 على األكثر غير رسميال يمكن حلها بشكل أكثر  خالفاتكلما كان من المرجح أن تطرأ ، تكاماًل وأقل

إلى صول والسهولة قطاع العدالة، فضال عن ، إن ثقة الجمهور ب(. في الوقت نفسه9112كريسلوف )

 الصراعات. نظام العدالة لحل تلكالعدالة وكفاءتها، تؤثر على مدى لجوء العامة إلى 

على نطاق  ،توفرة لديهامالمعلومات الالواليات القضائية على يجب أن تعتمد كافة ألغراض عملية، 

يجب أن  كحد أدنى،وعلى مر الزمن.  تغييرات في أعباء العمللوضع تقديراتها بشأن ال ،محدود نسبيًا

للسماح توجهات القضايا والوزن الترجيحي للقضايا وبيانات عن أعباء العمل معلومات عن تتوفر 

 آثار، لتقييم والنمذجة الحاسوبيةدلفي أساليب ء الخبراء وتطبيق توقعات، وذلك باستخدام آرابوضع 

 المستقبل.ية في السكانالتغيرات والتشريعات الجديدة 

 األداء األخرىس مقاييالكفاءة والجودة و .6

المعلومات  التوظيف المناسب فيتقدير مستوى تكمن أهم التحديات التي تواجه  ،أعاله وكما ذكر

نوعية  البيانات التي تم جمعهاكما قد ال تعكس الحالية في النظام.  المجمعة والتي قد تستند إلى العيوب

أو عمليات الشفافية تم اتخاذها أو أهداف المحكمة والمؤسسة غير الملموسة نوعًا ما مثل  القرارات التي

عبء العمل و ية واتخاذ القرارالقضلتسيير يكون لها تأثير على الوقت الالزم قد ، والتي الجمهور ثقة

 .عمومًا

 معأوزان القضايا هو التعرف على مقدار الجهد الذي يتناسب  ترجيح فئات مختلفة من من هدف إن ال

لقضاة مختلف أنواع القضايا. ولكن الترجيح ال يوفر معلومات عن مقدار الوقت الذي ينبغي على ا

الوقت مقدار في الوقت المناسب، أو  عادلعلى القضية للوصول إلى قرار  انفاقهوغيرهم من الموظفين 

إن  (.2111الدولة للعدل البريطاني وزارة خدمات الوكاالت األخرى )الذي ينبغي صرفه على  
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ربط تقييمات عبء العمل معالجة مقاييس األداء اإلضافية هذه، السيما ألكثر من محكمة واحدة، يقتضي 

ة األخرى، كما يجب يالمؤسسات العدللمحكمة أو تنطبق على الوضع مقاييس أداء المناسبة ساليب األب

 ذات الصلة لقياس تحقيق األداء.دراسات الأن تقترن ب

شيوعًا كثر والمقاييس األ تقييمات عبء العمل، وبشكل مختصر، العالقة بين األقسام التاليةتوضح 

التي ذكرناها،  العوامل األخرىالعالم لتقييم أنحاء المحاكم وغيرها من أجهزة العدالة في المستخدمة في 

 .الدراسات اإلضافيةباالقتران مع أو  بمفردها سواء

 اعتبارات الكفاءة  6-1

مطلوب ال فقط الجهدتحصر العمل تقييم أعباء الالزمة ل الوقت قياس على الرغم من أن دراسات

التي خطوات العمل ما هي ناتجة يمكنها أن تحدد المعلومات ال ولكنباستخدام اإلجراءات القائمة، 

المعلومات فيما إذا كان تخصيص توفر بعض وبالتالي تستهلك الكثير من األعمال على نحو خاص 

وحيث . أيضا مجاالت عدم الكفاءةكما يمكن أن تشير النتائج إلى  ؛الموارد البشرية قد تم بشكل مناسب

، ألن النيابة العامةمكاتب المحاكم و فياحتياجات التوظيف أنه ال يمكن عادة إجراء مقارنة مباشرة بين 

 المعلومات المأخوذة من المحاكمولكن ر األخرى قد تختلف من موقع ألخر، مزيج القضايا والعناص

محكمة ومكتب يمكن أن تبين أي  يةبيئة التشغيلالوباستخدام نفس وزن القضية وكذلك مزيج القضية 

تخصيص اآلخر. وعند ربطها بتقييمات أعباء العمل وبيانات قد يعمل بكفاءة أكثر أو أقل من نيابة 

التي ضافية اإلالمعلومات نوع أين وما هو ساعد في إبراز أن ت لدراسات عبء العمل، يمكن الموارد

 تقديم الخدمات.دون المساس بالجودة أو مستوى  ،كفاءةالثغرات في ال لتحديديجب جمعها 

 ثقة الجمهور 6-2

يتطلب فقط اتخاذ جمهور أن هذا األمر ال ثقة الالتي تركز بقوة على زيادة العدالة قطاع  تدرك مؤسسات

لكنه يقتضي أيضًا وجود مهارات أخرى في القضاة والموظفين  ،قرارات عادلة وفي الوقت المحدد

التي تشرك الجمهور والتي تنطوي األنشطة و التوعيةإلى جانب مجموعة من المعلومات اآلخرين و

 على إنفاق وقت أكبر والمزيد من الموارد.

والموظفين اآلخرين  البلدان أن قدرة القضاة وأعضاء النيابة العامةفي العديد من  األبحاثوقد أظهرت 

عدالة توقع ل ًاحاسم ًاأمرالتي يتخذونها تعد شرح اإلجراءات والقرارات على  قطاع العدالة في

وبلدان أخرى أن  ات في الواليات المتحدة وألمانيادراسواستنتجت المهم. آخر هدف هو اإلجراءات، و

ال ينحصر فقط فيما إذا كان سيربح أم يخسر القضية المحكمة تصور المشارك حيال عدالة إجراءات 

. فهناك عامل حاسم آخر وهو المحاكمات الجنائية في حالفي طول أمد الحكم، (، أو 9111فيدمار )

صة فربالحصول على المدعى عليه شعور أي مدى  -المحاكمةالتصور حيال عدالة القاضي في إجراء 

، 9114أحكام مسبقة )تايلر إطالق  دونينصت إليه القاضي كان شعوره بأن وجانبه روايته من لقول 

 لمشاركينكانت لباقة القاضي تجاه ا(. وفي دراسة أجريت في نيو مكسيكو، على سبيل المثال، 9111

 .(1999جريسين )في المحاكمة هي التي صاغت تصورهم حيال عدالة العملية 
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جهود االتصال. مقدار الوقت الذي يجب صرفه بشكل معقول على ومع ذلك، فإنه من الصعب تحديد 

لدراسات استهالك الوقت أن تحصر خدمات التوعية ونشر المعلومات اإلضافية ولكن قدرة يمكن 

بطريقة القاضي أو وكيل النيابة على التواصل بشكل جيد مع أطراف القضية وشرح القرارات لهم 

هدف بل تقتضي القدرة على التواصل بمهارة. قد يكون  أكثرتستغرق وقتًا مة ليست مجرد مسألة مفهو

هذا الهدف  إذا كانتحديد فيما لمزيد من الوقت، ولكن باحجة للسماح ءات عدالة اإلجرالتعزيز المحكمة 

 .الدراسةمن  يتطلب المزيد -وبالتالي يبرر التمويل اإلضافي -قد تم تحقيقه فعاًل

 ًاأمراآلخرين والجمهور يعد محكمة المستخدمي و ضح أن التواصل السليم مع األطرافمن الوا

قتضي وجود المزيد من الحتياجات المستخدمين تومع ذلك، إن االستجابة لبناء ثقة الجمهور.  ًاضروري

البشرية. ة واألمر الذي يزيد من المتطلبات الزمني، الموظفين لتقديم المعلومات أو لتفسير اإلجراءات

وتسهيل إجراءاتها لتعزيز ثقة الجمهور  المحاكم والوكاالت األخرىبالرغم من توجيه عالوة على ذلك، 

للجمهور مقدمة قطع الخدمات أو تقليل كمية المعلومات العلى جبرون ُيإال أنهم غالبًا ما للمستخدمين، 

 (.2111بسبب نقص الموظفين )ريفيرا 

 القراراتجودة الخدمات و  6-3

تحديد أي المحاكم والمؤسسات تعتمد على عبء العمل أنها تستطيع  لدراساتمن االنتقادات الصحيحة 

مستويات لكن دون األخذ باالعتبار كيف تؤثر عدد أكبر أو أقل من الموظفين للنظر في القضايا، 

الدقيق "لجودة" المعنى تكمن هذه المشكلة جزئيًا في أن وعلى نوعية القرارات.  التوظيف المختلفة

، قابل للنقاش وشخصي للغايةيعد معنى العدالة نظام ات مؤسسالمحكمة وغيرها من قرارات وعمليات 

وفقًا الخدمات المقدمة من قبل النظام ككل، ألنه يشتمل على جودة معقد ومتعدد األبعاد أيضا، بل هو 

يرى البعض أن وة على ذلك، قد حدة. عالالقضايا كل على وفي اضي ووكيل نيابة وموظف قلكل 

واإلنصاف " في إطار هذه العوامل المتنوعة جدًا تعني صحة القرارات من الناحية القانونية الجودة"

واتخاذ القرارات التي تركز على منع الجريمة مقابل العقاب، والكفاءة والجهود المبذولة ل والنزاهة

 ًاسابق ةالمذكورعلى أن عدالة اإلجراءات ولكن يوجد عمومًا اليوم إجماع  االستخدام.الخدمات وسهولة 

فقط عنصر واحد ها تمثل ولكن صنع القرار والعمليات،ًا لتوخي الجودة في عمليات هام ًاعنصرتعد 

 (.2111 - 2111محكمة المراجعة )

ترجيحها مقابل نها بحاجة إلى ألإجراءات الجودة، على أثر هذه المؤشرات  من الصعب قياس وتحديد

يمكن أو فعالية التكلفة. على سبيل المثال، التقيد بالوقت مثل األخرى مقاييس األداء  األهداف الهامة و

عميق تقييم إجراء و ،أدلة قويةالتحضير الجيد للقضية، وجمع الحاجة إلى لسرعة الفصل أن تتنافس مع 

الوصول  تسهيلالحاجة إلى التكاليف مع قد تتعارض فعالية  ل،. وبالمثرد االعتبارلحاجة المدعى عليه ل

 .عدة لغاتبالمناطق النائية وتقديم الخدمات  إلى نظام العدالة في

 الوصول إلى العدالة وفعالية التكاليف 6-4
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القدرة على تحمل و الجغرافي،إلى الموقع صول وأيضا، مثل العدة معاني لوصول إلى العدالة ل

هذه تتأثر كافة اللغة وغيرها من العوامل التي تؤثر على الفهم والمساواة في المعاملة. وعامل  التكاليف،

إلى مسائل لالستجابة الحاجة إن  وفي الوقت نفسه،نقصها.  مستويات التوظيف المناسبة أوالعوامل ب

بغية لسفر إلى أماكن نائية ل القضاةإن حاجة وقت الموظفين. على سبيل المثال، على تؤثر هذه لوصول ا

إن القضايا التي . وبالمثل، القضاياهذه لالستجابة لالوقت الالزم تزيد من حضور جلسات االستماع، 

تقتضي وجود ترجمة فورية ال تثير فقط الحاجة إلى موظف  إضافي مختص بل تتطلب أيضًا المزيد 

واحدة من الترجمة  الحاجة إلىيجعل الذي هو السبب من الوقت بسبب عملية الترجمة بحد ذاتها، و

 .المذكورة أعالهتعقيد مؤشرات ال

، مع العلم أنها مقاييس األداء األخرىتحديد الكفاءة االقتصادية إال بمقدار جودة تحقيق كافة يمكن  ال

على مر األهذا ويدل  .مؤسسةلكل  هام تكلفةعامل  الموظفين، وتميل ألن تكونتخصيص ب مباشرةتتأثر 

وأن قرارات  –المختلفة وحاجتها ألن تكون متوازنة مع بعضها اآلخر مقاييس األداء مدى تأثر 

 .المختلفة أهداف األداءتحقيق مباشر على مدى تؤثر بشكل التوظيف والميزانية 

 معاييرالوضع  6-5

المحكمة المعمول بها في عمليات العلى  -المتنافسة في الغالب -أهداف األداءمن أجل محاولة تقييم تأثير 

 مؤسسةلمحكمة أو المعايير وأهداف األداء يجب وضع  احتياجات التوظيف،على و األخرى اتمؤسسالو

موحدة لتعريف وضع معايير في أن يساعد ذلك  شأن، إذ من معينةأو دولة منطقة وتطبيقها على واحدة 

، القابلة للمقارنة الواليات القضائيةعبر ملموسة الغير األخرى هداف غيرها من األو" الجودةوقياس "

 لضمان استيفاء المعايير.مخصصات الموظفين يجب تعديل فهم كيف وأين  ساعد فيكما يمكن أن ي

من حيث األهداف  العمليات المؤسسات القضائية تصف عادة متطلباتالمطبقة على معايير األداء إن 

فمعايير األداء ولكنها مختلفة عنها الموظفين  أداءمرتبطة بمعايير  وهي ؛مؤسسةالومحكمة للاألساسية 

الحد التي تنطبق على أفراد القضاة ووكالء النيابة والمحامين العامين وغيرهم من الموظفين تصف 

ها مجرد مجموعة مهمة ولكن والموظفين المؤسسة معاييرتعتبر . السلوك المؤهلاألدنى من متطلبات 

 .اتحقيقهالتي يجب بالنسبة لألهداف  لتقييم االحتياجات من الموظفين البيانات الالزمةواحدة من عناصر 

ووكالء لقضاة ا من فرادألباوكذلك المؤسسات األخرى والخاصة بالمحاكم  معايير األداءتم تطبيق 

تم األساسية. على سبيل المثال، األداء ترسيخ متطلبات في عدة بلدان لالنيابة وغيرهم من الموظفين 

، من بين مهام أخرى، تشترط على المحامين في الواليات المتحدةوضع معايير خاصة بمحامي الدفاع 

 لقانونيا االكتفاءمن حيث شكوى الواقعية ودراسة ات إجراء تحقيقالحفاظ على تواصلهم مع موكليهم و

الجمعية القومية للمحامين والمساعدات ) الجديدةوتقديم العرائض المناسبة والكشف عن المستندات 

إطارًا عامًا  2111مجلس الدراسات القضائية في المملكة المتحدة عام كما وضع  (.9112القانونية 

من والمواقف التي  المعارف والمهارات والسلوكيات، بهدف تحديد القضائيةللقدرات واإلمكانيات 

هذه إن (. 2111القضائية )مجلس الدراسات القضائية وارهم أدأداء  القضاة فيالمتوقع أن يظهرها 
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 نطاق واسعمفهومة وشائعة على لتقييم األداء الفردي أصبحت  ًاإطارالتي توفر األنواع من المعايير 

 العدالة في جميع أنحاء العالم.قطاع  مؤسسات في المحاكم وغيرها منويتم تطبيقها 

ات مؤخرًا جدًا، ولكنها ال تقل أهمية عن األولى، السيما المؤسسمعايير أداء تم وضع من ناحية أخرى، 

 القضاةًا من حاليمتزايدة ال عدادالمؤسسات العدلية األخرى التي تريد أن تثبت أن األبالنسبة للمحاكم و

خدمات الوغيرهم من الموظفين ضرورية للمحافظة على جودة العمليات والقرارات وووكالء النيابة 

 .ةفة أهداف المؤسسالتي تحقق كا

الثمانينات، الحاجة  لوضع  أواخر، أدركت المحاكم األمريكية في مختلف أنحاء الواليات، في بالفعلو

، على نحو أكثر فعاليةولتبرير طلبات الميزانية  المتزايدة، معايير أداء للمؤسسات ردًا على الضغوط

في حال توفر التمويل  -متميزًا يم أداًءوليظهروا ألجهزة الحكومة األخرى والجمهور جديتهم في تقد

 NCSC) "محكمة الموضوعأداء معايير "إلى تطوير األمر في نهاية المطاف  أدى هذاوالمالئم. 

b2110) ،صول والنتائج المرجوة من أنشطة المحكمة في مجاالت األداء األساسية، مثل الف تعّر التي

ثقة نيل و المساءلة واإلنصاف والنزاهة واالستقالل والعدالة والسرعة وحسن التوقيت والمساواة  لىإ

، أمريكيةحاكم مفي عدة  المحاكمأداء سلسلة من التطبيقات التجريبية لمعايير وهكذا تم تنفيذ . جمهورال

 المحاكم لتحديد مدى نجاحها في تحقيقها في استخدام المقترحواألدوات مقاييس ال عدد مننجم عنها 

 .اأهدافه

إدارة  فلسفة لتبنيالحكومات في جميع أنحاء العالم  متزايد بينلافي أعقاب التوجه هذا التطور جاء 

الدولة إلى سلسلة من مقاييس األداء ذات الصلة. أنشطة ترجمة تطلب التي ت(، TQMالجودة الشاملة )

المعرفة بوضوح. وجدير بالذكر هنا  برامج المؤسسةهذه في  األداءومن ثم، كان يجب تطبيق مقاييس 

تم استحداث منهجية وضع الميزانيات على أساس في قطاع العدالة، توجه هذا النشوء قبل أنه حتى 

بلدان منظمة وفي عدد كبير من  نيوزيلنداو ات الحكومية في الواليات المتحدةالعملياألداء في كافة 

كيفية  األداء عند البت فيبمقاييس اعتمادات الدولة ربط هذا األمر  وتطلب .التنميةالتعاون االقتصادي و

 ًامفيد ًاأساسالمماثلة المناهج و إدارة الجودة الشاملةبشرية القليلة. وهكذا، قدمت تخصيص الموارد ال

 بعملية إعداد الميزانية.ترتبط  أداء مناسبةمقاييس لتطوير 

الحكومات في  أعداد متزايدة منأساليب مماثلة في  إدارة الجودة الشاملة أواعتماد منهجية وبالرغم من 

موضوعي لألداء القياس النحو ومالت  جهوهذا التالمؤسسات في تبني بعض ترددت جميع أنحاء العالم، 

هذا النوع من القياس على  في بعض األحيانوكالء النيابة و القضاةفقد اعترض المؤسسي والفردي. 

على األغلب وجهة نظرهم وكانت (. 2000كيليتز  ؛9110وآخرون دي ايوليو )نشطتهم التجريبي أل

قياسها على نحو مرضي. مع  أوتعريفها ببساطة ال يمكن والتي ، "العدالةأن المنتج األهم لعملهم هو "

المحاكم ساعدت قد و، مقاييس أداء ذات مغزىتم تطوير وتطبيق صحيح إلى حد ما، أن هذا األمر 

طلبات تخصيص الميزانية وتبرير عملياتها الخاصة،  في تحسينإلى حد كبير األخرى مؤسسات وال

 الجيد. ائهأدافي إطالع الجمهور على والموظفين، و
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ال تزال  في الواليات المتحدةكمة ذات التفاصيل الجيدة التي تم وضعها محأداء المعايير إن في النهاية، و

 .على نحو كاف -ضمن جوانب العمل القضائي -"العدالة" أو" الجودة" مسألة معالجةعلى غير قادرة 

 معظم المحاكم في الواليات المتحدة.بشكل كبير في الموارد كما تبّين أيضًا أن هذه المعايير تستنفد 

لألهداف األساسية ومناهج  متفق عليهاتعاريف كانت خطوة في االتجاه الصحيح، ألنها قدمت ولكنها 

 .(NCSC 2003bالواليات القضائية المختلفة )انظر  في جميع أنحاءالقياس التي يمكن تطبيقها 

العالقة بين الكفاءة بحث مكثف حول ب 2111عام الفي ي لمحاكم الواليات موقالمركز القام  ،بالفعلو

تسهم  المستعجلةظروف عمل المحامين في المحاكم أن "الدراسة وأظهرت ج. ائاإلجرائية ونوعية النت

غير  المحاكمبالمقارنة مع ظروف عمل  والجودة اإلجراءات القانونيةكفاءة الدفاع وبشكل أكبر في 

الكفاءة ت ربطمن الدراسات  هذه الدراسة وغيرهاإن  (.2111)أوستروم وهانسون المستعجلة" 

مثل األهداف األخرى للمؤسسات العدلية  زيادة تحقيقإلى أيضا  ، التي تميلممارسات اإلدارة الجيدةب

 في القطاع الخاص. المماثلة عكس الخبراتجمهور ورضا المستخدمين وثقة الو يةالشفاف

التي تعتبر  ،(CourToolsكورتولز )المستفادة في نهاية المطاف إلى تطوير الدروس هذه أدت و

تطبيقها يمكن و المواردتستهلك قدرًا أقل من  التي ،وسيلة لتوفير مجموعة أساسية من مقاييس األداء

بمختلف أحجامها، بمساعدات وموارد خارجية محدودة. وقد تم تنفيذ عمل المحاكم أكبر في سهولة ب

اللجنة األوروبية أجرت . على سبيل المثال، الدول األوروبيةومختلف  وأستراليا مماثل في سنغافورة

حيث ، والمعايرة القياسطورت فيها عملية ، 2112دراسة مماثلة في العام (، CEPEJ)العدالة لكفاءة 

 محاكم في جميع أنحاء الدول األوروبية.أداء الجمع البيانات وأدوات لقياس ل ةمشتركأساليب رسخت 

 تحسين مقاييس األداء 6-6

مقاييس تطوير وتطبيق  أن أيضًا CEPEJ، أقرت لجنة التجارب في الواليات المتحدةوكما أظهرت 

خاضعة للتطوير المستمر. عملية المؤسسات العدلية األخرى يعتبر المحاكم وفي ذات مغزى أداء 

مقاييس األداء التي  وتدرك مؤسسات قطاع العدالة اليوم، خاصة مع ندرة التمويل الحكومي، أهمية

أنحاء كافة المحاكم في إثبات جديتهم في تحقيق عمليات تتميز بالكفاءة والجودة. وتبحث  تمكنهم من

وموثوقة. وتزداد أعداد المحاكم والمؤسسات العدلية مقبولة أو مقاييس أداء  راسخةعن أدوات العالم 

مثل  ،قياس الجودة المحلية أو اإلقليميةنظم والمشاركة في لنيل شهادات األيزو األخرى التي تسعى 

ة األوروبية إلدارجائزة المؤسسة ، وجائزة مالكولم بالدريدج الوطنية للجودة في الواليات المتحدة

 داء الحكومي.تميز األجائزة أبوظبي ل ، أولجودة ل الجودة، وجائزة سنغافورة

لمجموعة أوسع من المستخدمين، التي تم تطويرها قياس هذه ال أهمية وفائدة منهجياتعلى الرغم من 

العدلية  والمؤسسات لمحاكملالخاصة  عملياتالحتياجات واالعلى نحو كاف تستطيع أن تعكس ال إال أنها 

تستنفد الموارد البشرية في أغلب المحاكم والمؤسسات و معقدة جدًاها، على أي حال، ومعظم خرى؛األ

على يمكن تطبيقها تراف بالحاجة إلى معايير جودة االعتم  ،2111عام المشاركة. وحيث أنه في ال

 ، بوحيستراليا وسنغافورةخبراء من الواليات المتحدة وأوروبا وأقرر  المحاكم في جميع أنحاء العالم،

لتميز  الدوليكونسورتيوم تشكيل الالعديد من هذه البلدان،  المستخدمة فينماذج جودة المحاكم من 
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بناء على الدروس المستفادة من جميع أنحاء والفجوة.  هبهدف تطوير أداة من شأنها أن تمأل هذ ،كماالمح

 .(IFCE)تميز المحاكم الدولي لاإلطار تمكن الكونسورتيوم من تطوير العالم، 

يستخدم ومجاالت للتميز، ويوفر إرشادات لتحسين األداء. المحاكم مقابل سبع  هذا اإلطار أداءم يقّي

المشاكل الخاصة التي تواجهها مع األخذ في االعتبار  التنظيمياإلطار منهجيات معترف بها للتحسين 

بلدًا وأصبحت أعضاء فيها،  91محاكم من ، 2199عام البحلول المحاكم. وانضم إلى الكونسورتيوم، 

حيث يعلمون على جمع خبراتهم الهامة إلجراء المزيد من التعديالت على اإلطار ولتطوير أدوات 

تطبيق هذا اإلطار على عدة هيئات  اآلونة األخيرة،جديدة وأفضل وتحسين منهجيات القياس. وشهدت 

عن وكاالت النيابة ؛ كما عبرت تراليا والفلبين وأوكرانيابما في ذلك أسعدلية في عدد من الدول 

  ألغراضها الخاصة.ها في تجريب أداة معدلة اهتمام

 النتائج: .7

تكاد تكون األقل محدودية التي حكومية الموارد الجودة في ظل الالطلب المتزايد على خدمات  زالي ما

لتقدير ، في وجه سعيها على المستوى العالمي ،قطاع العدالة لمؤسسات على اإلطالق تشكل تحديًا

 القضايا واالختالفات المحلية.مح بحصر تعقيدات سيفّعال على نحو  الموارد والموظفين ها مناحتياجات

دير تقها لح أساليبيتنقمن الدول ب با وغيرهاوالواليات المتحدة وأورألنظمة القضائية في اوتقوم اليوم 

للوظائف المستقبلية احتياجاتها بكما تدرس عن كثب آليات التنبؤ  ،بشكل منتظمالموظفين احتياجاتها من 

الحكومات كما تقوم  .والميزانية، وستبقى هذه العمليات تخضع للتطوير المستمر مع تقدم التكنولوجيا

 .وظفيناحتياجاتها من المتقييم  في ًاومهم ًاصعب عاماًل، التي تعد تقييم جودة الخدماتتجريب المقاييس لب

عبء العمل في قطاع  الوزن الترجيحي للقضايا الوسيلة األكثر شيوعًا في تقييمإذن، باتت دراسات 

كما  .(2199تيجر ياالحتياجات من الموارد والموظفين ذات الصلة )انظر لينهارد وكفي تقييم العدالة و

التوظيف ليس فقط مع ت طلبامقاييس الجودة األكثر تفصياًل لتوفيق هذه الدراسات ب ازداد ارتباط

 متطلبات الميزانية أيضًا.بل مع األكثر شمواًل داء مقاييس األ

دير االحتياجات تقلجيدة نسبيًا  مقاييسنجم عن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ودول أخرى نشوء 

 وهي: ،هذه الجهود عددًا من الدروس المهمةقدمت كما  ،الحالية من الموظفين

  ال جزء إقدم ال تاالحتياجات من الموظفين في تقييم المستخدمة األساليب البسيطة والسريعة إن

 الموثوقة.معلومات صغير من ال

 .تعتبر األساليب األكثر مصداقية معقدة نسبيًا وتحتاج مقدارًا كبيرًا من الوقت والموارد لتنفيذها 

  الوقت.تحتاج إلى تغيير وتعديل بمرور إن أفضل التقنيات 

  ظائف الموظفين تقدم معلومات تقتصر على الولتقدير االحتياجات من األساليب الجيدة نسبيًا إن

أساليب وأن مرور الوقت. المطلوبة في ظل ظروف آنية، أي تصبح مصداقيتها محدودة مع 

تضفي المزيد من التعقيد على عملية بيانات إضافية وباحتياجات التوظيف تقتضي وجود تنبؤ ال

 .لتقييما
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  موظفين على المستوى الوطني واإلقليمي والمحلي لتحقيق الحاجة إلى اليجب إجراء تقييمات

ن التقييمات الوطنية أويمكننا القول ب ؛مختلفة للمحاكم ومؤسسات قطاع العدالةالغايات ال

بالنسبة طلبات الميزانية السنوية وتوقعات الميزانية وأيضا جوهرية عداد واإلقليمية جوهرية إل

المحاكم المتشابهة. ال ننسى بأنه يجب أن نفكر مليًا في الظروف كافة في الكفاءة  تقييمعمليات ل

 .الحتياجات الفعلية من الموظفين في كل موقعا تحديدعند واألحوال المحلية 

  ،الموظفين بطرق قياس جودة اجات من يالخاصة باالحت تقديراتيجب ربط الوفي الختام

ال يمكن أن تتساوى كفتي الميزان بين فرارات الصادرة عن النظام القضائي. الخدمات والق

 مجدية وبين نظام عادل ومنصف.ذو تكاليف نظام وظيفي فّعال 

 

 اتها مناحتياجوتتوقع قطاع العدالة أن تحدد مؤسسات النيابة ومكاتب من الضروري للمحاكم و

وبالمثل، من المهم  .ا بكفاءةجل إدارة عملياتهأواقعية ومن ميزانية طلبات إعداد جل أالموظفين من 

االعتراف بالقيود المتأصلة في كافة األساليب المستخدمة واإلقرار دائمًا بأن الهدف النهائي هو تجهيز 

 المحاكم والمؤسسات األخرى بالعدد الالزم من الموظفين بما يتالءم مع تقديم العدالة الجيدة.

محاكم تساعد الموجودات قّيمة تي تم تطويرها تعتبر لمتنوعة واألدوات اليمكننا القول بأن اإلجراءات ا

 ،حتاجها في دعم طلبات الميزانية، وتقييم األداءتتطوير المعلومات التي  علىالقضائية مؤسسات وال

ن عدد فأ ،فقط عشرين سنة الماضيةخالل الوبما أن هذا الحقل قد نشأ  .الموظفيناالحتياجات من وتقدير 

، السيما الموظفين لتقدير احتياجاتها منالالزمة البيانات لجمع قليل من المحاكم تمتلك مناهج صحيحة 

جيدة التي الخبرات ومناهج القياس الجمع ن إ ،من دون شكوخرى. باالقتران مع مقاييس األداء األ

تي تقوم بها منظمات مثل  وال ،العالمأنحاء مختلفة في قضائية المؤسسات المحاكم وتجدي نفعًا في ال

CEPEJ قل كلفة وأفضل نوعية أ جديدةومعايير تعتبر أساسية في تطوير أدوات  كونسورتيومالو

 على نطاق واسع ومتنوع من المواقع. بحيث يمكن تطبيقها 
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