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كلمة رئيس اجمللس االعلى للقضاء 
 رئيس حمكمة التمييز 

احلكيمة  قيادتنا  توجيهات  إطار  يف 
والرشيدة ، ومتاشيا مع النهج اإلصالحي 
امللك  اجلاللة  صاحب  أطلقه  الذي 
اهلل  حفظه  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
ورعاه ، والذي يعد أول لبنة أسهمت يف 
االرتقاء بعمل املنظومة القضائية وتعزيز 
استقالليتها كسلطة من سلطات الدولة.

يف  التشريعية  التعديالت  كانت  فقد 
لهذا  معززة  القضائية  السلطة  قانون 
توفير  عن  جالء  بكل  ومعبرة  النهج 
جميع األدوات التي تدعم عمل القضاء 
به  تنأى  اللتني  واالستقاللية  باحليادية 

عن أي تأثير من أي جهة كانت.

واملجلس األعلى للقضاء حذا حذو هذا 
النهج اإلصالحي من خالل دعم ومساندة 
كل ما من شأنه حتقيق تطورات تتماشى 
مع أهم التحوالت الدميقراطية، وتطبيق 
الدولية يف سبيل االرتقاء  أعلى املعايير 
بالبيئة القضائية ، وقد كان أبرز املالمح 

أرض  على  بإطالقها  املجلس  قام  التي 
الواقع هو مشروع قضاة املستقبل الذي 
املستقبل  إثراء  أجل  من  مبادرة  يعتبر 

القضائي يف مملكة البحرين.

لتعزيز  انطالقة  يعتبر  املشروع  هذا  إن 
وخطوة  السامية،  القضائية  املبادئ 
متقدمة نحو ضمان بيئة قضائية عادلة 
بكل  االقتصادية  التنمية  حماية  تضمن 

كفاءة، وتعزز الثقة مبناخ االستثمار.

املستقبل  قضاة  مشروع  يستهدف 
باألعمال  املشتغلني  فئة  فئات:  ثالث 
وفئة  سنوات،  خمس  مدة  القانونية 
فئة  إلى  إضافة  القانونيني،  الباحثني 
الدراسي  للعام  احلقوق  كليات  خريجي 
على  العمل  وسيتم  )٢01٣/٢01٢م(، 
لشروط  املستوفني  املترشحني  منح 
املختلفة  لتنمية مهاراتهم  القبول فرصة 
نظرية  تدريبية  دورات  عقد  خالل  من 
تعزيز  يف  تسهم  واختبارات  وعملية، 

بالعمل  العالقة  ذات  املطلوبة  القدرات 
وتنمية  مهاراتهم  لصقل  القضائي، 
الفهم  يثري  مبا  القانونية،  ملكاتهم 
تيسير  الذي من شأنه  السليم  القانوني 
يعرض  فيما  الدقيق  القانوني  التحليل 
من مسائل قانونية، ومبا ينعكس إيجابا 
على جودة األحكام الصادرة عن القضاة 

ويعزز ثقة املتقاضني بنزاهة القضاء.

مشروع  يحقق  أن  متنياتي  اخلتام  ويف 
قضاة املستقبل كل ما فيه خير وصالح 

هذا الوطن الغالي. 

نعمة  مينحنا  أن  وجل  عز  املولى  داعيا 
وقدرة العطاء من أجل بلدنا.

املستشار سالم بن محمد الكواري



مشروع قضاة6
املـسـتـقبــل ٢٠١٤

املقدمة

آل  عيسى  بن  حمد  امللك  جلاللة  االصالحي  املشروع  دشن 
خليفة عاهل البالد املفدى مرحلة جديدة من تاريخ البحرين، 
ليحقق به نقالت نوعية على مختلف األصعدة وهو ما مكنها 
من بلوغ مكانة متميزة  إقليمياً ودولياً نالت على إثرها إعجاب 
العالم واحترامه ملا تتمتع به من احلرص على االرتقاء باإلنسان 
تعزيز  للمواطنني من خالل  الكرمية  البحريني وتأمني احلياة 

السلطة القضائية . 

احلكم  ،أساس  وعدلهم  القضاة  ونزاهة  القضاء،  شرف  أن 
املقولة تعكس أهمية  للحقوق واحلريات«. ومثل هذه  وضمان 
القضاء يف املجتمع احلالي الذي يواكب الظروف والتطورات  

التي يشهدها مجتمع البحرين .

متلك مملكة البحرين تاريًخا عريًقا يف مجال القضاء  و تأكيدا 
لالرتقاء مبستوى أداء القضاء وتعزيز نزاهته واستقالليته ودعم 
السلطة القضائية،قام املجلس األعلى للقضاء بإطالق مشروع 
يهدف  حيث  مسبوقة.  غير  كمبادرة   ٢01٤ املستقبل  قضاة 
البرنامج إلى استقطاب ورعاية الباحثني القانونيني واملشتغلني 
باألعمال القانونية باملؤسسات احلكومية واخلاصة واخلريجني 
اجلنسني  كال  من    )٢01٢-٣01٢( لعام  احلقوق   كليات  من 
ومعلنة  وموضوعية  شفافة  ومعايير  أسس  وفق  وإعدادهم 
باإلضافة  واملهنية   القانونية  الكفاءة  درجات  بأعلى  ليتمتعوا 
مرشحني  ليصبحوا  والثقافة   واملعرفة  الالزمة  املهارات  إلى 

مناسبني لتولي تلك الوظائف. 
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إضاءات على النظام القضائي البحريني  

حجر  هو  الفّعال  القضائي  النظام 
الدولة  رسالة  حتقيق  يف  األساس 
بني  العدل  بإقامة  املتمثلة  األساسية 
النزاهة  قيم  وإرساء  الناس،  جميع 
واحلفاظ  الفرص،  وتكافؤ  واملساواة 
التي  ومكتسباته  املواطن  حقوق  على 
نص عليها الدستور، وكفلتها القوانني 

واألنظمة املرعية. 

 ٢00٢ البحرين  مملكة  دستور  فنص 
واملعنون  منه  الثالث  الباب  املعدل يف 
املادة  يف  العامة  والواجبات  باحلقوق 
التقاضي مكفول  )٢0/و( على:« حق 
بنية  توفير  أجل  ومن  للقانون«،  وفقاً 
قضائي  لنظام  أساسية  تشريعية 
الدستور  نص  فقد  العدل  على  قائم 
للسلطة  تنظيمه  على  البحريني 
حتى   )10٤( من  املواد  يف  القضائية 
القضاء  استقاللية  فأكد   )106(
يف  التدخل  جواز  وعدم  البحريني 

القاضي  على  سلطان  فال  أعماله، 
يتعلق  ما  كل  أن  كما بني  يف قضائه، 

بتنظيم القضاء يتم مبوجب قانون.

فيتولى القانون وفقاً للنص الدستوري 
على  احملاكم  ترتيب   )10٥( املادة  يف 
يبني  كما  ودرجاتها  أنواعها  اختالف 
ينشأ  كما  واختصاصاتها.  وظائفها 
مبوجب القانون مجلس أعلى للقضاء 
يف  العمل  سير  حسن  على  يشرف 
لها،  املعاونة  األجهزة  ويف  احملاكم 
ويبني صالحياته يف الشئون الوظيفية 

لرجال القضاء والنيابة العامة.

 )٤٢( رقم  بقانون  املرسوم  فصدر 
السلطة  قانون  بإصدار   ٢00٢ لسنة 
القضائية الذي أكد أن القضاء سلطة 
والقضاة  مهامها  أداء  يف  مستقلة 
مستقلون ال سلطان عليهم يف قضائهم 
جهة  ألية  يجوز  وال  القانون،  لغير 
أو  القضايا  يف  التدخل  صورة  وبأية 

يف شأن من شئون العدالة فاستقالل 
لتحقيق  وحتمي  ثابت  هدف  القضاء 
طبيعة  فرضته  املجتمع  يف  العدالة 
إرادة  وفرضته  ذاته  القضائي  العمل 
العليا  ملثلها  جتسيداً  احلرة  الشعوب 
نحو  حلركتها  وضبطاً  العدل  يف 
الكرمية  احلياة  يف  أهدافها  حتقيق 
فال  مستقاًل  القضاء  يكن  لم  فان 
ميكن أن تكون هناك عدالة وإذا كان 
العدل هو أساس احلكم فان استقالل 

القضاء هو أساس العدل.
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إضاءات على النظام القضائي البحريني  

كان القضاء اإلسالمي هو قضاء أهل 
البحرين على يد العالء بن احلضرمي 
ساوى  بن  املنذر  ملكها  عهد  إبان 
هو  اإلسالمي  القضاء  وظل  التميمي، 
سلطة  شاركته  حتى  الرسمي  القضاء 
فكان   19٣٢ عام  يف  املدني  القضاء 
القضاء يستمد أحكامه وفقا للشريعة 

اإلسالمية ويتمتع باستقالليته.

فنشأ القضاء يف البحرين منذ تأسيس 
الفاحت  أحمد  يد  على  البحرين  إمارة 
العنزي  العتيبي  خليفة  بن  محمد  بن 
عام 178٣، ومعلوم أن القضاء هو أول 
أنواع احلكم فما احلكم إال االضطالع 
برئاسة الناس وإدارة شؤونهم سياسيا 
واجتماعيا واقتصاديا والقضاء ما هو 
إال شكل من أشكال احلكم وجزء من 
مسؤوليات احلاكم يقوم بها متى كانت 
املجتمعات أبسط وأصغر فعرف الناس 
فيها القضاء يف أبسط أشكاله وأقربها 
فيه  يرى  من  إلى  يسندها  وكان  إليهم 
العدالة كلما تعقدت املجتمعات وكبرت.

بن  عيسى  الشيخ  سمو  عهد  ويف 
آل خليفة عام 1970 شهد  سلمان 

عدة  بصدور  استقالليته  القضاء 
مراسيم وقد تناول املرسوم رقم )٢( 
البحرين  وبحصول  العدالة  جهاز 
 1971 عام  يف  استقاللها  على 
حلت  التي  العدل  وزارة  أنشئت 
محل دائرة العدل. وصدر املرسوم 
 1971 لسنة   )1٣( رقم  بقانون 
)اجلريدة  القضاء  تنظيم  بشأن 
العدد  البحرين،  دولة  الرسمية، 
٢٢ يونيو 197٢ العدد 97٤ والعدد 
رقم 978(، حيث قسم القضاء إلى 

قضاء مدني وقضاء شرعي.

أن  جند  سبق،  ما  على  وهدياً 
القضاء يف البحرين حظي باهتمام 
تقدير  من  للقضاء  ما  يعكس  كبير 
لدى والة األمر ولدى املواطنني على 

السواء .
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 طبيعة النظام القضائي البحريني  
يأخذ النظام القضائي البحريني بنظام 
االنتداب  فترة  منذ  املوحد  القضاء 
خالل  أنه  ،إال  تاريخه  حتى  البريطاني 
صدور  وقبل  البريطاني  االنتداب  فترة 
عام  القضائية  السلطة  تنظيم  قانون 
عن  الصادرة  االعالنات  فان   1971
االنتداب  فترة  يف  البريطاني  املعتمد 
حتكم  قواعد  منها  بعض  يف  تضمنت 
كقانون  االعالنات  هذه  من  التظلم 
وجلان  اللؤلؤ  وقانون  والهجرة  االقامة 
فض املنازعات بني جتار اللؤلؤ بعضهم 
ببعض وبني االدارة ، وبعد صدور قانون 
 1971 عام  القضائية  السلطة  تنظيم 

وقبل صدور دستور 197٣ فان القضاء 
املنازعات   بنظر  املختص  هو  املدني 
املدنية والتجارية التي تثور بني االفراد 

واحلكومة .

العام  النظام القضائي يف هيكله  تشكل 
اهلل  بإذن  له  املغفور  الراحل  عهد  يف 
تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة 

من محاكم مدنية وشرعية. 

ثم شهدت النهضة القضائية تطوًرا كبيًرا 
اإلصالحي  املشروع  تدشني  مع  تزامن 
حيث  ورعاه  اهلل  حفظه  امللك  جلاللة 
لسنة   )٤٢( رقم  بقانون  املرسوم  صدر 

٢00٢ بإصدار قانون السلطة القضائية 
وتوالت بعد ذلك التعديالت التي طرأت 
 عليــه ، وتتــألف احملاكــــم املدنية من : 
محكـــمة   .٢  ، التمـــييز  محكــــمة   .1
الكبرى  احملكمة   .٣  ، العليا  االستئناف 

املدنية ، ٤ . احملكمة الصغرى .

من: الشرعية  احملاكم  تتألف   كما 
، الشرعية  العليا  االستئناف  محكمة   .1 
، الشرعيــة  الكـــبــرى  احملكـــمة   .٢ 
 ٣. احملكمة الصغرى الشرعية ، وتتألف 
كل محكمة منها من دائرتني : أ. الدائرة 
الشرعية السنية ، ب. الدائرة الشرعية 

اجلعفرية . 
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اجمللس األعلى للقضاء 

ال  جزء  هو  للقضاء  االعلى  املجلس 
ويأخذ  القضائي  النظام  من  يتجزأ 
 على عاتقه مسئولية عدد من املهام ، 
 ، بنفسها  نفسها  تدير  ال  العدالة   كون 
للقضاء  األعلى  املجلس  ان  حيث 
السلطة  باسم  الرسمي  الناطق  هو 
القضائية، فرض املشروع االصالحي 
للقضاء  جديداً  واقعاً  البحرين  يف 
أساسها  عوامل  عدة  على  قام  الذي 
بالسلطة  املتعلقة  األخيرة  التعديالت 
االستقالل  ُمنحت  حيث  القضائية 

اإلداري واملالي.

تاريخ  يف  فارقة  عالمة  كانت  تلك 
فقط  ليس  القضائية،  السلطة 
السلطة  استقالل  على  رّكزت  كونها 
عالقة  أكدت  أيضاً  بل  القضائية، 
التكامل والتعاون بني السلطات الثالث 
التشريعية والقضائية والتنفيذية على 

قدم املساواة.

كما شكلت هذه العوامل أُسساً جديدة 
آفاق  فتحت  حيث  الواقع  أرض  على 
التطور واإلصالح والعبور إلى مستقبل 
يف  واالطمئنان  الثقة  تسوده  مشرق 

مملكة البحرين.

القضائي يستهدف حتقيق  العمل  إن 
خالل  من  املنصفة  الناجزة  العدالة 
قضاته،  بكفاءة  يتميز  مستقل  قضاء 
القضاة  تعيني  عن  مسئول  فهو 
أساس  القانون  فسيادة   ، وتدريبهم 
التقاضي  وحق   ، الدولة  يف  احلكم 
مصون ومكفول للناس كافة  والقضاة 
يف  عليهم  سلطان  ال  مستقلون، 
على  فضال   ، القانون  لغير  قضائهم 
من  أصيلة  شعبة  العامة  النيابة  أن 
شعب السلطة القضائية، التي متارس 
قانوناً،وال  لها  املقررة  االختصاصات 
يف  أنشطتها  عن  االستغناء  ميكن 
ونظامها  الدميقراطية  االنظمة  كافة 

املعمول به يف اململكة.

املجتمع  يف  التطورات  واكبت  وقد 
مرئيات  يحقق  مبا  البحريني 
أن  لضمان  امللك  جاللة  وإصالحات 
تقوم املنظومة القضائية بعملها ، مت 
على  القضائي  للتفتيش  إدارة  إنشاء 
أعمال القضاة وأعمال أعضاء النيابة 
التي من شأنها تطوير العمل واملراقبة .
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اختصاصات اجمللس األعلى للقضاء 

األعلى  املجلس  اختصاصات  أهم 
املرسوم  عليها  نص  التي  للقضاء 
 2002 لسنة   )42( رقم  بقانون 
بإصدار قانون السلطة القضائية 

وتعديالته .

سير  حسن  على  االشراف   -  1
االجهزة  ويف  احملاكم  يف  العمل 
املعاونة لها واتخاذ ما يلزم من أجل 

ذلك .

القضاة  وترقية  تعيني  اقتراح   -  ٢
وأعضاء النيابة العامة وكل مايتعلق 

بشأنهم .

مشروعات  يف  الرأي  إبداء   -  ٣
والنيابة  بالقضاء  املتعلقة  القوانني 

العامة .

٤ - كافة املسائل املنصوص عليها 
يف املرسوم بقانون رقم )٤٢( لسنة 

.٢00٢

أعضاء  يجتمع   : املجلس  اجتماعات 
مرات  أربع  للقضاء  األعلى  املجلس 
منتظمة  بصفة  األقل  على  سنوًيا 

وكلما اقتضت احلاجة إلى ذلك ويكون 
أعضاءه  أغلبية  بحضور  صحيًحا 
وتكون جميع مداوالته سرية وتصدر 
أصوات  بأغلبية  وتوصياته  قراراته 
األصوات  تساوي  وعند  احلاضرين 

يرجح اجلانب الذي منه الرئيس .

قانون  على  التعديالت  آخر 
السلطة القضائية

لسنة   )٢6( رقم  بقانون  املرسوم   •
قانون  أحكام  بعض  بتعديل   ٢01٣
املرسوم الصادر  القضائية   السلطة 

بقانون رقم )٤٢( لسنة ٢00٢ .

لسنة   )٤٤( رقم  بقانون  املرسوم   •
قانون  أحكام  بعض  بتعديل   ٢01٢
مبرسوم الصادر  القضائية   السلطة 

 بقانون رقم )٤٢( لسنة ٢00٢ .

لسنة   )٣٥( رقم  بقانون  املرسوم   •
قانون  أحكام  بعض  بتعديل   ٢010
مبرسوم الصادر  القضائية   السلطة 

 بقانون رقم )٤٢( لسنة ٢00٢ .

 ٢006 لسنة   )٥0( رقم  قانون   •

السلطة  قانون  أحكام  بعض  بتعديل 
مبرسوم الصادر   القضائية 

 بقانون رقم )٤٢( لسنة ٢00٢ .
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فضيلة الشيخ عدنان بن عبداهلل القطان
رئيس مبحكمة االستئناف العليا الشرعية السنية

أعضاء اجمللس األعلى للقضاء 
 وفًقا لألمر الملكي رقم )45( لسنة 2013 بتشكيل المجلس األعلى للقضاء

املستشار سالم بن محمد الكواري
رئيس املجلس األعلى للقضاء - رئيس محكمة التمييز

سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينني
النائب العام

القاضي محمد بن علي آل خليفة
وكيل محكمة االستئناف العليا املدنية

القاضي عدنان عبداهلل هزمي الشامسي
قاضي محكمة التمييز

القاضي فاطمة فيصل حبيل
قاضي باحملكمة الكبرى املدنية الفئة  )أ(

فضيلة الشيخ ناصر أحمد خلف العصفور
رئيس مبحكمة االستئناف العليا الشرعية اجلعفرية

القاضي عبدالعزيز حسن منصور النامي
وكيل مبحكمة االستئناف العليا املدنية
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بناء على املرسوم بقانون رقم )٤٢( لسنة ٢00٢ بإصدار قانون السلطة القضائية وتعديالته ، فقد نصت املادة )7٣( منه 
على إنه : »يكون للمجلس األعلى للقضاء أمانة عامة يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من رئيس املجلس«.

األمانة العامة

األمني العام الهيكل التنظيمي

األمني العام املساعد

1. قسم املعلومات

٢. قسم العالقات العامة وشئون املنظمات الدولية

إدارة شئون القضاة إدارة الشئون القانونيةإدارة املوارد البشرية واملالية

1. قسم املوارد املالية واخلدمات
٢. قسم املوارد البشرية واخلدمات

1. قسم الشئون القانونية
٢. قسم حقوق اإلنسان 

٣. وحدة الترجمة

1. قسم شئون القضاة 
٢. قسم شئون اجللسات 
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1 - تنفيذ قرارات وتوصيات املجلس األعلى للقضاء، فضال عن أي أعمال أو مهام أخرى تكلف بها من قبل املجلس االعلى للقضاء.
٢ - تتولى تنفيذ خطط التدريب والتطوير التي يقرها املجلس االعلى للقضاء .

٣ - تقترح ما تراه من خطط وبرامج التطوير الالزمة وتتابع إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة بشئون القضاة .
٤ - تعد سنويا مشروع ميزانية التطوير.

٥ - االشراف على النظام اإلداري واملالي.
6 - دعم استراتيجيات ورؤى املجلس األعلى للقضاء.

7 - تقدمي الدعم واخلدمات التي تساند أعضاء السلطة القضائية يف القيام بالواجبات املنوطة بهم غلى أكمل وجه.

أهم مهام األمانة العامة : 
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مشروع قضاة
املستقبل ٢٠١٤

املستقبل قضاة 
والعدالة  القانون  حماة 
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أهداف مشروع قضاة املستقبل ٢٠١٤

مشروع قضاة املستقبل ٢٠١٤ - الواقع والطموح
السلطة  وجود  أساس  واقع  إن 
القضائية يعتبر من أهم املبادئ التي 
وحياد  القضاء  عدالة  ضمان  تكفل 
القاضي ونزاهته يف كل زمان ومكان 
ومن أهم األسس واألركان التي يقوم 
عليها القضاء العادل على مر العصور 
يسعى  خالد  هدف  وهو  واالزمان 
نادت  املجتمع  يف  العدالة  لتحقيق 
احلرة  والشعوب  املجتمعات  كل  به 
التي وقفت بوجه الظلمة واالستبداد 
ِصنّو  العدالة  فأصبحت  والطغيان 
بها  اقترن  الذي  املستقبل  القضاء 
أي  يف  العدالة  حتقق  أن  ميكن  فال 
فيه  القضاء  كان  إذا  إال  ما  مجتمع 
مستقاًل استقالل فعلي بجميع أركانه 

اليوم مبدأ  القضاء  وأصبح استقالل 
وتكفل  العدالة  على  جداً  مهم  عاملي 
القضائية  السلطة  استقالل  الدولة 
وينص عليه دستور مملكة البحرين و 
قوانينه ومن واجب جميع املؤسسات 
املؤسسات  من  وغيرها  احلكومية 
السلطة  استقالل  ومراعاة  احترام 
استقالل  مبدأ  فأصبح  القضائية 
مبدأ  العاملي  النص  بهذا  القضاء 
قانوني دولي هام يشكل التزاماً دولياً 
والنص  احترامه  الدول  جميع  على 
عليه يف دساتيرها وقوانينها الوطنية 
عليها  تقوم  التي  األركان  من  وجعله 

سلطتها القضائية.

املجلس  رئيس  لسان  على  جاء  وكما 

األعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز 
وصوله  تسبق  املتقاضي  كرامة  ان 
إلى حقه فإذا حصل على حقه بدون 
وان  احلق،  لهذا  قيمة  فال  كرامة 
املستقبل  قضاة  مشروع  من  الهدف 
القضائية بشكل  املنظومة  هو تطوير 
عام  وغيرها من األهداف التي تعتبر 
نقطة حتول يطمح لها مشروع قضاة 
املستقبل الذي سيخرج كوادر متميزة 
ذات شخصيات وكفاءات عالية ترسخ 
العدالة  وتطبق  االستقاللية  قواعد 
حيث ال يصل إلى منصة القضاء إال 

االجدر لهذا املنصب.

بشكل  القضائية  املنظومة  تطوير    •
املشروع  هذا    يعد  حيث  عام، 
بالقضاة  القضائي  للجهاز  رافداً 

املؤهلني واملتميزين .

• تطبيق أعلى املعايير الدولية بحيث 
األجدر  القضاء  منصة  إلى  يصل 

لهذا املنصب .

• سرعة الفصل يف الدعاوى وبالتالي 
اخلاصة  امللفات  القاضي  إنهاء 
ذاتها  للسنة  القضائية  بالسنة 
وعدم ترحيل قضايا العام املاضي، 

مما يعزز ثقة املواطن بالقضاء .

من  القانونية  الكفاءات  استقطاب   •
الوظائف  لتولي  إعدادهم  أجل 
القضائية وفق أسس ومعايير شفافة 
وموضوعية وإعدادهم ليكونوا قضاة 
الكفاءة  درجات  بأعلى  يتمتعون 

القانونية واملهنية.
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معايري اختيار قضاة املستقبل 
رفد  يستهدف   ٢01٤ املستقبل  قضاة  مشروع  كان  ملا 
اختيار  فإن  ومتميزة  مؤهلة  بكفاءات  القضائي  اجلهاز 
قضاة املستقبل سيكون على أساس اجلدارة والقدرة وذلك 
من خالل معايير واضحة للكفاءات من أجل اإلختبارات. 
وقد مت حتديد املعايير وفقاً لرؤية املجلس األعلى للقضاء 
بشأن كفاءات وقدرات قضاة املستقبل وإتساقاً مع قائمة 
القضائي فضاًل عن  للتدريب  الدولية  للمنظمة  الكفاءات 

املعايير الدولية.

الفكرية  املهارات  على  الكفاءات  تلك  تشتمل  وسوف 
والشخصية ذات جودة عالية واملعرفة الثقافية والقانونية 

الكافية والقدرات التحليلية والقدرة على اتخاذ القرارات 
الشخصية  املهارات  من  عالية  جودة  توفر  مع  املستقلة 
من خالل االتزان، االستقالل، اإلقناع ، احلس االدراكي، 

احلس االجتماعي، النزاهة والقدرة على التعاون.

توافرها يف  القدرات يجب  أنواع من  وقد مت حتديد )6( 
وفقاً  الشخصية  االختبارات  عليها  والتي ستبنى  املترشح 

لعناصر القدرات اآلتية:
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قضاة
املستقبل

قدرات الكفاءة 
يف األداء 

القدرات الفكرية 
والتحليلية

قدرات الفهم 
والتعامل بنزاهة 

قدرات ومهارات 
القيادة

القدرات
القانونية

  قدرات السلطة 
واالتصاالت  
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معايري اختيار قضاة املستقبل - العناصر الرئيسية للقدرات
القدرات القانونية

التي  واملبادئ  للقانون  املالئمة  املعرفة   •
يرتكز عليها.

• القدرة على اكتساب املعرفة القانونية.
القانونية  املسائل  فهم  على  القدرة   •

والواقعية املتعددة.
على  القانونية  املبادئ  وتطبيق  تقييم   •

وقائع القضية
القدرات الفكرية والتحليلية 

• القدرة على استيعاب وحتليل املعلومات 
بسرعة.

• العقل املنطقي وربط األمور ذات الصلة.
• القدرة على التركيز واالستيعاب.

• القدرة على تنظيم وتقييم احلقائق.
• القدرة على تلخيص املعلومات  بوضوح 

)شفهياً وكتابياً(.
قدرات الفهم والتعامل بنزاهة

• القدرة على فهم اآلخر بتنوع املجتمعات 
وفهم االحتياجات املختلفة.

• االلتزام بالعدالة واالستقاللية.
• الصبر والقدرة على االستماع.

• القدرة على إتباع القوانني واإلرشادات.
الظروف  املرونة، حتى يف  القدرة على   •

الصعبة.
قدرات ومهارات القيادة

• نزاهة واستقاللية التفكير.
و  السليم  احلكم  اتخاذ  على  القدرة   •

االلتزام باحليادية. 
• الثقة بالنفس والفطرة السليمة.
• القدرة على احلسم يف القرار.

• التركيز على املوضوعية.
• االلتزام.

• ضبط النفس.
واالستجابة  املرونة  إظهار  على  القدرة   •

للتغيير بإيجابية .
قدرات السلطة واالتصاالت

القرار  و  اإلجراء  شرح  على  القدرة   •
بوضوح )شفهياً وكتابياً(.

• القدرة على إلهام االحترام والثقة.
• القدرة على احلفاظ على السلطة عند 

مواجهة التحدي.

إصدار  ذلك  يف  مبا  االتصال  مهارات   •
األوامر وقوة البيان.

• التنبه إلى رد الفعل احملتمل من وسائل 
اإلعالم ، دون التأثر بها.
قدرات الكفاءة يف االداء

• القدرة على العمل بسرعة وحتت ضغط 
العمل.

الوقت بشكل فعال  تنظيم  القدرة على   •
واتخاذ القرار على وجه السرعة.

مع  بناء  بشكل  العمل  على  القدرة   •
اآلخرين.

• االلتزام بالوقت .
•  لديه املهارات األساسية يف تكنولوجيا 
هذه  لتطوير  واالستعداد  املعلومات، 

املهارات.
والتطوير  التعلم  يف  والرغبة  القدرة   •

مهنيا.
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االختبارات نظام 

مشروع قضاة
املستقبل ٢٠١٤
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املرحلة األولى - اجلولة األولى

من  املترشحني  طلبات  اعتماد  يتم 
خالل جلنة االعتماد املشكلة مبوجب 
حسب  لسنة٢01٤   )1٣( رقم  قرار 
لم  فإذا  اإلعالن  يف  املبينة  املتطلبات 
يتم  تلك االشتراطات  املتقدم  يستويف 

استبعاده .

املرحلة األولى - اجلولة الثانية

الذين  املترشحني  تقييم مجموعة  يتم 
استوفوا املتطلبات املبينة يف االعالن. 
املترشحني  قدرات  اختبار  وسيكون 

وفًقا لآلتي:

• اختبار منوذجي لتقييم املعرفة القانونية.
• اختبارات القدرة .

• االختبارات الشخصية .
القانونية  املعرفة  اختبار  ويتضمن 

أسئلة من : 
• القانون املدني 

• القانون التجاري
• قانون العقوبات
• قانون اإلثبات   

• قانون االجراءات اجلنائية 
• قانون املرافعات املدنية والتجارية

• القانون الدستوري وحقوق االنسان 
واملعاهدات الدولية  

املرحلة األولى - اجلولة الثالثة

قضائي  حكم  صياغة  اختبارات 
وعرضه ومناقشته:

سيناريو  تقدمي  يتم  اجلولة  هذه  يف   
احملاكم  قضايا  من  واقعية  قضية  أو 
قضائي  حكم  صياغة  املترشح  وعلى 
ومناقشته من خالل معرفته القانونية .

إلعداد  املتاح  الوقت  حتديد  يتم   (
احلكم ( .

املرحلة األولى - اجلولة الرابعة

مبوجب  املشكلة  العليا  اللجنة  تقوم 
قرار يصدر من رئيس املجلس األعلى 
الشخصية  مقابالت  بإجراء  للقضاء 
 . اجلولة  لهذه  تأهلوا  الذين  للمترشحني 

)بناء على معايير واضحة ( 

املختلفة  االختبارات  نتائج  تستعمل 
اختبارات   + النموذجية  )االختبارات 
الشخصية  االختبارات   + القدرة 
وعرضه  قضائي  حكم  صياغة   +
الشخصية(  املقابالت   + ومناقشته 
الختيار املجموعة النهائية للمترشحني

مراحل التقييم

اجتازوا  الذين  املتأهلني  تقسيم  يتم 
جوالت التقييم إلى مجموعتني : 

املتأهلني  وهم   : األولى  املجموعة   -  1
ثالثون  املركز  إلى  األول  املركز  من 

)قضاة حتت التدريب ( .
املتأهلني  وهم   : الثانية  املجموعة   -  ٢
خمسون  املركز  إلى   )٣1( املركز  من 

)باحثني قانونيني حتت التدريب ( .



مشروع قضاة22
املـسـتـقبــل ٢٠١٤

مراحل التقييم
املرحلة الثانية

إلى  املجموعتني  يف  املتأهلني  يخضع 
إبرام  خالل  من  اجلزئي  العمل  نظام 
املرحلة  بدء  قبل  املؤقتة  العمل  عقود 

الثالثة والرابعة .

املرحلة الثالثة
التدريب واخلبرة العملية

من  األولى  املراحل  إعداد  سيتم 
البرنامج التدريبي للقضاة املترشحني 
االختبارات  جولة  من  االنتهاء  قبل 
الالحقة  االشهر  وخالل  النهائية 
 ، األساسي  التدريب  برنامج  يستكمل 
وبذلك يصبح برنامج متكامل لتدريب 

القضاة اجلدد .

تعلم  على  التدريب  من  جزء  سيرتكز 
القضاة  إلعطاء  العملية  املهارات 
املتدربني امكانية التعلم أثناء العمل.      

النظري  التدريب  مدة  قوام  وسيكون 
والعملي ثمانية عشر شهراً.                     

املرحلة الرابعة
مرحلة التدريب العملي

أو  كموجهني  األقدم  القضاة  تعيني 
مدربني للقضاة املتدربني.

يف هذه املرحلة يشرع القضاة املتدربني 
عملهم العملي ضمن هيئة من القضاة 
من  املتدربني  القضاة  لتعليم  وذلك 

القضاة األقدم.

املرحلة اخلامسة
مرحلة تعيني قضاة املستقبل 

والباحثني القانونيني

التقييم  عملية  املرحلة  هذه  يف  تتم 
النهائي التي ينتج عنها تعيني القضاة 
الباحثني  وتثبيت  دائمة  بصفة 
القانونيني يف املجلس األعلى للقضاء.
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الشروط واألحكام
قضاة  مشروع  بأهمية  منا  إمياناً 
للجهاز  رفد  من  سيقدمه  وما  املستقبل 
 ، املنصب  لهذا  كفء  هو  مبن   القضائي 
ببعض  والتقيد  االلتزام  من  بد  فال 
على  ستعمل  التي  واألحكام  الشروط 

تنظيم مراحل التقييم لهذا املشروع :

البطاقة  إبراز  املترشح  على  يجب    •
وعدم  املراحل  جميع  يف  التعريفية  
شخص  أي  إلى  البطاقة  هذه  إعارة 

آخر.

احملددة  باملواعيد  والتقيد  االلتزام    •
لالمتحانات.

أي شخص  اصطحاب  باتاً  منعا  •  مينع 
آخر أثناء مراحل التقييم .

الطالب غير مقبوالً يف مشروع  يعتبر    •
غيابه  نسبة  بلغت  اذا  املستقبل  قضاة 
التدريب  مرحلتي  يف  اكثر  أو   %٢0

النظري والعملي .

مراحل  يف  باحلضور  االلتزام  عدم    •
استبعاد  عليه  يترتب  االختبارات 

املترشح.

قبل 10  االمتحان  قاعة  إلى  •  احلضور 
دقائق من بداية االمتحان .

إلى  بالدخول  مترشح  ألي  يسمح  ال    •
ساعة  ربع  مضي  بعد  االمتحان  قاعة 

من الوقت احملدد لالمتحان.

أو  النقالة  الهواتف  اصطحاب  عدم   •
اغالقها أثناء فترة االمتحانات .

•  يف حالة ضبط أي مترشح يف حالة غش 
ويستبعد  االمتحان  نتيجة  الغاء  سيتم 

املترشح من املشروع.

•  االلتزام  باملظهر الالئق .

•  االلتزام باآلداب العامة والسلوك العام .

وأن  واملعدات  األجهزة  على  احملافظة    •
يحسن إستخدامها إلجناز العمل املناط 

به.

لألمانة  محفوظة  االختبارات  حقوق   •
العامة باملجلس األعلى للقضاء.

مالحظة: 

أسماء  رفع  سيتم  التقييم  مراحل  أثناء 
املختصة  اجلهات  إلى  املترشحني 
بشأن االفادة األمنية عن حسن السيرة 

والسلوك اخلاصة بهم.
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الهيكل التنظيمي ملشروع قضاة املستقبل ٢٠١٤

رئيس املجلس االعلى للقضاء 

مكتب رئيس املجلس االعلى للقضاء

فريق األعداد والتنسيق واملتابعة

خبراء استشاريون 

اللجنة العليا

جهات الدعم واالسناد

جلنة التظلمات

خبراء قانونيون

جلنة اعتماد الطلبات 

العالقات العامة واإلعالم

فريق الدعم االداري 
واملعلومات
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معلومات هامة

مواقع الكترونية تهمك :

موقع وزارة العدل والشئون االسالمية واألوقاف

www.moj.gov.bh
موقع هيئة التشريع واالفتاء القانوني 

www.legalaffairs.gov.bh
موقع بوابة احلكومة االلكترونية

www.bahrain.bh

للتواصل الكترونياً :
Admin-sjc@moj.gov.bh
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مالحظة 

ميكن احلصول على اإلصدارات التالية عن طريق مراجعة: وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف - مكتب مدير إدارة احملاكم

قائمة بأسعار الكتب القانونية
السعرسنةاسم الكتاب

-/1990٥مجموعة األحكام الصادرة من محكمة التمييز
-/1991٥مجموعة األحكام الصادرة من محكمة التمييز
-/199٢٥مجموعة األحكام الصادرة من محكمة التمييز
-/199٣٥مجموعة األحكام الصادرة من محكمة التمييز
-/199٤٥مجموعة األحكام الصادرة من محكمة التمييز
-/199٥٥مجموعة األحكام الصادرة من محكمة التمييز
-/19968مجموعة األحكام الصادرة من محكمة التمييز
-/19978مجموعة األحكام الصادرة من محكمة التمييز
-/19988مجموعة األحكام الصادرة من محكمة التمييز
-/19998مجموعة األحكام الصادرة من محكمة التمييز
-/٢00010مجموعة األحكام الصادرة من محكمة التمييز
-/٢00110مجموعة األحكام الصادرة من محكمة التمييز
-/10اجلزء األول ٢00٢مجموعة األحكام الصادرة من محكمة التمييز
-/٥اجلزء الثاني ٢00٢مجموعة األحكام الصادرة من محكمة التمييز
-/٢00٣10مجموعة األحكام الصادرة من محكمة التمييز
-/٢00٤10مجموعة األحكام الصادرة من محكمة التمييز
-/10اجلزء األول ٢00٥مجموعة األحكام الصادرة من محكمة التمييز
-/10اجلزء الثاني ٢00٥مجموعة األحكام الصادرة من محكمة التمييز
-/10اجلزء األول ٢006مجموعة األحكام الصادرة من محكمة التمييز
-/10اجلزء الثاني ٢006مجموعة األحكام الصادرة من محكمة التمييز
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قائمة بأسعار الكتب القانونية
السعرسنةاسم الكتاب

-/10اجلزء الثاني ٢007مجموعة األحكام الصادرة من محكمة التمييز
-/10اجلزء األول ٢008مجموعة األحكام الصادرة من محكمة التمييز
-/10اجلزء الثاني ٢008مجموعة األحكام الصادرة من محكمة التمييز
-/10اجلزء األول ٢009مجموعة األحكام الصادرة من محكمة التمييز
-/10اجلزء الثاني ٢009مجموعة األحكام الصادرة من محكمة التمييز
-/10اجلزء الثاني ٢007مجموعة األحكام الصادرة من محكمة التمييز
-/10اجلزء األول٢010مجموعة األحكام الصادرة من محكمة التمييز
-/10اجلزء الثاني ٢010مجموعة األحكام الصادرة من محكمة التمييز
-/10اجلزء األول٢011مجموعة األحكام الصادرة من محكمة التمييز
-/10اجلزء الثاني ٢011مجموعة األحكام الصادرة من محكمة التمييز
-/10اجلزء األول ٢00٣-٢007القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز
-/10اجلزء الثاني ٢00٣-٢007القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز
-/10اجلزء األول ٢008-٢010القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز
-/10اجلزء الثاني ٢008-٢010القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز

-/٢-قانون املرافعات املدنية والتجارية
-/1-قانون اإلثبات

-/٣-قانون العقوبات واإلجراءات اجلنائية
٢/٥00-القانون املدني

معلومات هامة
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أرقام تهمك 
التوجيه واإلرشاد

الهاتفالصفةاالسمالتسلسل
17٥1٣00٥األمني العام املساعدخليفة محبوب الوردي1
17٥1٣0٢0باحثة قانونيةسارة راشد الشايجي٢
17٥1٣٢90باحثة قانونيةسارة أحمد األحمدي٣

االستفسارات القانونية

الهاتفالصفةاالسمالتسلسل
17٥1٣00٥األمني العام املساعدخليفة محبوب الوردي1
17٥1٣007مدير الشئون القانونيةفاطمة أحمد بطي٢

مكتب األمني العام املساعد

الهاتفاالسمالتسلسل
17٥1٣00٥-17٥1٣006مهدي مكي نور الدين1

أرقام تهمك


