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ــردی  ــه راهب ــه ای از برنام ــه خالص ــزارش ترجم ــن گ ای

ــترک  ــور مش ــه به ط ــت ک ــدرال اس ــی ف ــتگاه قضای دس

ــای  ــر ادارِی دادگاه ه ــی و دفت ــس قضای ــط کنفران توس

ایــاالت متحــده در ســپتامبر 2020 منتشــر شده اســت.
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     شرح مختصر برنامه راهبردی دستگاه قضایی فدرال 
ــا هــدف  ــدرال1 )به روزرســانی شــده در ســال ۲۰۲۰( ب ــی ف ــردی دســتگاه قضای ــه راهب برنام
رفــع چالش هــا و بهره گیــری از فرصت هــای موجــود ضمــن پایبنــدی بــه ارزش هــای اصلــی 
ــای  ــه راهبرده ــر مجموع ــتمل ب ــور مش ــه مذک ــت. برنام ــن شده اس ــی تدوی ــتگاه قضای دس
متعــددی اســت کــه امــکان برقــراری عدالــت منصفانــه و بی طرفانــه توســط قــوه قضائیــه را 
فراهــم می آورنــد. به طــور کلــی، اهــداف و راهبردهــای تصریــح شــده در ایــن برنامــه حــول 
محــور 7 مســأله راهبــردی می چرخنــد. ایــن مســائل شــامل ســؤاالت یــا چالش هــای سیاســتی 
اصلــی هســتند کــه بــا توجــه بــه ارزیابــی روندهــای کلیــدی مؤثــر بــر رســالت و ارزش هــای 
ــه، ایجــاد  ــه و بی طرفان اصلــی دســتگاه قضایــی مطــرح می شــوند: برقــراری عدالــت منصفان
اعتمــاد و شــناخت عمومــی نســبت بــه دادگاه هــای فــدرال؛ مدیریــت مؤثــر و کارآمــد منابــع 
ــاوری؛  ــیل فن ــری از پتانس ــه؛ بهره گی ــل کار نمون ــوع و مح ــروی کار متن ــن نی ــی؛ تأمی عموم
افزایــش دسترســی بــه عدالــت و رویــه قضایــی؛ و برقــراری روابــط بیــن دســتگاه قضایــی بــا 
ســایر بخش هــای دولــت. فرهنــگ ســازمانی دســتگاه قضایــی نیــز در ارتبــاط بــا ایــن مســائل 
ــه  ــه شــده در پاســخ ب ــد. گفتنــی اســت کــه راهبردهــا و اهــداف ارائ ــرار دارن مورِدتوجــه ق
ــتگاه  ــر دس ــت مورِدنظ ــی و مدیری ــز حکمران ــتم های غیرمتمرک ــاس سیس ــائل براس ــن مس ای
قضایــی طراحــی شــده اند. عــاوه بــر آن، در ایــن برنامــه تصریــح شده اســت کــه در آینــده 
فرصت هــای چشــمگیری جهــت بهبــود رونــد برقــراری عدالــت منصفانــه و بی طرفانــه 

وجــود خواهــد داشــت. 

1  Strategic Plan for the Federal Judiciary
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اینفوگراف 1: مسائل راهبردی در دستگاه قضایی فدرال 

     رسالت 
دادگاه هــای ایــاالت متحــده به عنــوان یــک نهــاد مســتقل عمــل می کننــد کــه امــکان 
برقــراری عدالــت منصفانــه و بی طرفانــه در حــوزه اختیــارات تفویــض شــده براســاس 
قانــون اساســی و کنگــره را فراهــم می آورنــد. قــوه قضائیــه فــدرال به عنــوان یکــی از قــوای 
ســه گانه مســاوی دولــت در جهــت حفــظ و گســترش ارزش هــای اصلــی خــود گام برداشــته 
و همزمــان دادگاه هــا نیــز در راســتای رفــع نیازهــای ملــی و محلــی متغیــر تــاش می کننــد.
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     ارزش های اصلی 
ــات  ــاذ تصمیم ــجام؛ و اتخ ــداوم و انس ــی، ت ــی قانون ــت پیش بین ــون: قابلی ــت قان حاکمی

ــون؛ ــر قان ــی ب ــی و مبتن ــای علن ــاس رویه ه ــول براس معق
ــِی  ــت دسترس ــت؛ قابلی ــرای عدال ــی در اج ــاف و بی طرف ــت انص ــر: رعای ــت براب  عدال

ــراد؛ ــه اف ــا هم ــه ب ــورد محترمان ــی؛ و برخ ــای قضای رویه ه
ــی: توانایــی حفــظ عدالــت بــدون تــرس از اینکــه حکــم دادگاه باعــث  اســتقالل قضای
شــود حــق تصــدی، دســتمزد و یــا امنیــت در معــرض خطــر قــرار گیــرد؛ اســتقال ســاختاری 
ــه  ــت در زمین ــاوی دول ــه گانه مس ــوای س ــی از ق ــوان یک ــه به عن ــوه قضائی ــرای ق ــی ب کاف

ــی؛ ــی داخل ــت و حکمران مدیری
تنــوع و احتــرام: تأمیــن نیــروی کار متشــکل از قضــات و کارمنــدان کــه بیانگــر تنــوع 
ــه کــه در  ــد؛ و ایجــاد یــک محــل کار نمون ــه آن هــا خدمــت می کنن ــرادی هســتند کــه ب اف

ــت برخــورد می شــود؛  ــا متان ــه و ب ــراد به طــور محترمان ــه اف ــا هم آن ب
ــی و  ــن حقوق ــرای قوانی ــار؛ اج ــختگیرانه رفت ــای س ــت معیاره ــئولیت پذیری: رعای مس
قواعــد اخاقــی توســط افــراد؛ نظــارت مناســب بــر منابــع بودجــه و دارایی هــای عمومــی؛ و 

اســتفاده مؤثــر و کارآمــد از منابــع؛ 
تعالــی: پایبنــدی بــه باالتریــن اســتانداردهای فقهــی و اداری؛ اســتخدام، پــرورش و حفــظ 
ــت  ــه مدیری ــد ب ــد؛ تعه ــی کارآم ــه روش ــوع ب ــرایط و متن ــد ش ــدان واج ــات و کارمن قض

ــع.  ــی و ســایر مناب ــی کاف ــع مال ــه؛ و وجــود مناب نوآوران
خدمــات: تعهــد بــه اجــرای صحیــح وظایــف رســمی؛ تبعیــت از قانــون اساســی و قوانیــن 
ایــاالت متحــده؛ و تعهــد بــه رفــع نیازهــای هیئــت منصفــه، کاربــران دادگاه هــا و عمــوم مــردم 

ــر.  ــع و مؤث ــورت به موق به ص
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اینفوگراف 2: ارزش های اصلی دستگاه قضائی فدرال
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ــرح داده  ــار ش ــور به اختص ــردی مذک ــائل راهب ــک از مس ــر ی ــزارش ه ــش گ ــن بخ در ای
ــود. ــان می ش ــأله بی ــر مس ــا ه ــط ب ــداف مرتب ــا و اه ــپس راهبرده ــود و س می ش

مسأله 1: عدالت منصفانه و بی طرفانه ایجاد کنید. 
ــه را  ــه و بی طرفان ــت منصفان ــد عدال ــی می توان ــتگاه قضای ــه دس چگون
ــر ایجــاد کــرده و تقاضاهــای جدیــد و فزاینــده را  ــه روشــی مؤثرت ب

ضمــن پایبنــدی بــه ارزش هــای اصلــی خــود برطــرف نمایــد؟ 

راهبــرد 1-1 رونــد اجــرای عدالــت منصفانــه و بی طرفانــه در سراســر 
کشــور را بهبــود بخشــید. 

ــا  ــر پرونده ه ــت مؤث ــق مدیری ــر را ازطری ــد تأخی ــعی کنی ــف: س ــدف 1-1 ال ه
و اقدامــات شــوراهای قضایــی هــر حــوزه )مــدار(1، قضــات ارشــد، کمیته هــای 

ــد.  ــش دهی ــط کاه ــای ذیرب ــایر نهاده ــی و س ــس قضای کنفران
هــدف 1-1 ب: هیچ گونــه هزینــه غیرضــروری جهــت پیشــبرد قانــون 1، آئیــن 

دادرســی مدنــی فــدرال۲، بــرای طرفیــن دعــوا اعمــال نکنیــد. 
یــا  افــرادی کــه وکای دادگســتری  هــدف 1-1 پ: مطمئــن شــوید همــه 
ســازمان های مدافــع فــدرال وکالــت آن هــا را برعهــده دارنــد، از توانایــی مالــی بــرای 
گرفتــن وکیــل واجِدشــرایط برخــوردار هســتند تــا بهتریــن شــیوه های موجــود بــرای 

ــد. ــه کار گیرن ــا ب ــاع از آن ه ــان را در دف ــت متهم وکال
ــات و  ــرار جنای ــش تک ــت کاه ــارت را جه ــراد تحِت نظ ــام اف ــدف 1-1 ت: تم ه

ــد.  ــرل کنی ــود امنیــت عمومــی کنت بهب

ــه انــدازه کافــی تأمیــن کنیــد تــا  راهبــرد 1-2: منابــع مورِدنیــاز را ب
دســتگاه قضایــی بتوانــد رســالت خــود را همســو بــا ارزش هــای اصلــی 

خــود اجــرا نمایــد.
هــدف 1-2 الــف: دادگاه هــای حــوزه/ منطقه/ورشکســتگی و صلــح مورِدنیــاز را 

 1 مطابــق اولیــن الیحــه مــورد بررســی ســنای ایــاالت متحــده - قانــون قضایــی ســال 17۸۹ - ایــن کشــور بــه 

1۲ حــوزه قضایــی یــا »مــدار« تقســیم بندی شده اســت. گفتنــی اســت کــه سیســتم دادگاه از نظــر جغرافیایــی 
بــه ۹۴ »منطقــه« شــرقی، مرکــزی و جنوبــی در سراســر کشــور تقســیم بندی شده اســت و در هــر منطقــه، یــک 

دادگاه تجدیِدنظــر، دادگاه هــای منطقــه ای و دادگاه هــای ورشکســتگی مشــغول فعالیــت هســتند. 
2 Federal Rules of Civil Procedure
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ــام  ــی انج ــی در دادگاه های ــای قضای ــه رویه ه ــوید ک ــن ش ــدف 1-2 ب: مطمئ ه
ــت.  ــز اس ــد و مجه ــترس، کارآم ــن، در  دس ــاختمان آن ایم ــه س ــوند ک می ش

هدف 1-2 پ: دستمزد کافی برای هیئت منصفه در نظر بگیرید.
ــاد در  ــرای انجــام حجــم کاری زی ــاز ب ــع مورِدنی هــدف 1-2 ت: کارمنــدان و مناب

دادگاه هــا را تأمیــن کنیــد. 

ــردم در  ــوم م ــا و عم ــدان دادگاه ه ــات، کارمن ــرد 1-۳: از قض راهب
ســاختمان دادگاه هــا به میــزان بیشــتری محافظــت کنیــد و از قضــات 

ــد.  ــت کنی ــم محافظ ــا ه ــایر مکان ه ــا در س ــای آن ه و خانواده ه
هــدف 1-۳ الــف: از قضــات، کارمنــدان دادگاه هــا و عمــوم مــردم در ســاختمان 

ــد.  دادگاه هــا و از قضــات در مکان هــای قضایــی دیگــر بیشــتر محافظــت کنی
هــدف 1-۳ ب: از قضــات و خانواده هــای آن هــا در منــزل و ســایر مکان هــا بیشــتر 

ــت کنید.  محافظ
افزایــش آگاهــی قضــات و  به منظــور  آموزش هــای الزم را  هــدف 1-۳ پ: 

ــد.  ــه دهی ــی ارائ ــائل امنیت ــاره مس ــی درب ــتگاه قضای ــان دس کارکن
هــدف 1-۳ ت: امنیــت داخلــی و خارجــی ســاختمان دادگاه هــا را ازطریــق 
اقدامــات مشــارکتی دســتگاه قضائــی، خدمــات مارشــال ایــاالت متحــده1، خدمــات 

ــید. ــود ببخش ــی3 بهب ــات عموم ــدرال۲ و اداره خدم ــت ف محافظ
هــدف 1-۳ ث: بــا خدمــات مارشــال ایــاالت متحــده و ســایر ســازمان ها در 
راســتای بهبــود رونــد جمــع آوری، بررســی و انتشــار اطاعــات حفاظتــی دربــاره هــر 

ــد. ــکاری کنی ــات هم ــک از قض ی

1  U.S. Marshals Service 
2  Federal Protective Service
3  General Services Administration 
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ــناخت  ــاد و ش ــاد اعتم ــه ایج ــات الزم در زمین ــأله 2: اقدام مس
ــد.  ــام دهی ــدرال را انج ــای ف ــه دادگاه ه ــبت ب ــی نس عموم

ــی  ــناخت عموم ــاد و ش ــد اعتم ــی بای ــتگاه قضای ــه دس چگون
نســبت بــه دادگاه هــای فــدرال را در راســتای انجــام وظایــف 

ــد؟  ــا بخش ــدرال ارتق ــت ف ــود در دول خ

راهبــرد 2-1: مطمئن شــوید قضــات و کارمندان اســتانداردهای 
بــاالی رفتــار و یکپارچگــی را عملــی می کنند. 

ــوزش  ــی آم ــتگاه قضای ــان دس ــات و کارکن ــه قض ــف: ب ــدف 2-1 ال ه
ــار  ــه کــردار اخاقــی، یکپارچگــی، مســئولیت پذیری و رفت بیشــتری در زمین

ــد.  ــه دهی ــل کار ارائ در مح
ــات و  ــات، عملی ــه، اطاع ــی بودج ــه یکپارچگ ــبت ب ــدف 2-1 ب: نس ه
برنامه هــا ازطریــق بهبــود برنامه هــای ممیــزی و کنتــرل داخلــی اطمینــان 

ــد.  ــل کنی حاص

ــتگاه  ــان دس ــات و کارکن ــه قض ــد ک ــعی کنی ــرد 2-2 س راهب
ــئولیت کار خــود  ــف می شــوند، مس ــی کــه مرتکــب تخل قضای
ــایر  ــی و س ــات قانون ــبرد الزام ــتای پیش ــد و در راس را بپذیرن
ــور  ــف به ط ــر تخل ــخگویی در براب ــه پاس ــوط ب ــات مرب الزام
شــفاف عمــل کنیــد و شــرایط محرمانگــی و حریــم خصوصــی 

ــد.  ــت کنی را رعای
ــرایط الزم بــرای دریافــت  ــه ش ــن شــوید ک هــدف 2-2 الــف: مطمئ
توصیه هــای مربوطــه، دریافــت کمک هــای مورِدنیــاز در ارتبــاط بــا تخلفــات 
و اقدامــات غیرقانونــی بالقــوه، دریافــت جبــران خســارت و در صــورت لــزوم 

ــد.  ــا می باش ــی مهی ــکایت به راحت ــم ش تنظی
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ــه ادعاهــای  ــن شــوید کــه اقدامــات الزم نســبت ب ــدف 2-2 ب: مطمئ ه
ــام  ــع انج ــن و به موق ــای معی ــق رویه ه ــف مطاب ــاره تخل ــده درب ــرح ش مط
ــاس  ــوان براس ــا را بت ــن ادعاه ــت ای ــه صح ــاوه، چنانچ ــد. به ع ــد ش خواه
ــات الزم در ارتبــاط بــا  ــن شــوید کــه اقدام ــرد، مطمئ ــات ک شــواهد اثب

ــد.  ــد ش ــام خواه ــف انج تخل
ــت  ــه تح ــورت گرفت ــات ص ــه اقدام ــوید ک ــن ش ــدف 2-2 پ: مطمئ ه
ــار قضایــی و  ــه رفت ــوط ب ــار و محرومیــت قضایــی1 و  قوانیــن مرب ــون رفت قان
ــون و مقــررات  ــن قان ــات ای ــا الزام ــق ب ــی۲ مطاب رویه هــای محرومیــت قضای
ــار در  ــه رفت ــوط ب ــای مرب ــا گزارش ه ــوابق ی ــایر س ــه ی س ــه و خاص مربوط
محــل کار- در مــواردی کــه مجــاز و مناســب هســتند- در وب ســایت تمــام 

ــود.  ــرح داده می ش ــکار ش ــور آش ــا( به ط ــدرال )مداره ــای ف حوزه ه
هــدف 2-2 ت: در صــورت لــزوم، بررســی های مربــوط بــه مســائل 

نظام منــد در محــل کار را انجــام دهیــد.

و  به اشــتراک گذاری  رونــد  به طورکلــی،   :۳-2 راهبــرد 
ارائــه اطالعــات مربــوط بــه دســتگاه قضایــی را بهبــود بخشــید.

هــدف 2-۳ الــف: یــک راهبــرد ارتباطــی تدویــن کنیــد کــه به موجــب 
ــات  ــگاری و ارتباط ــه در روزنامه ن ــورت گرفت ــرات ص ــر تغیی ــوان تأثی آن بت
الکترونیکــی و توانایــی قضــات و کارمنــدان فــدرال بــرای برقــراری ارتبــاط 

مســتقیم بــا مــردم را مورِدتوجــه قــرار داد.
هــدف 2-۳ ب: نســبت بــه برقــراری ارتبــاط و یــا گســترش روابــط بیــن 
قضــات و روزنامه نــگاران مطابــق بــا منشــور اخاقــی3- فــارغ از اینکــه بــرای 
ــتری  ــناخت بیش ــب ش ــن ترتی ــا بدی ــد ت ــدام کنی ــد- اق ــی باش ــده خاص پرون

نســبت بــه دســتگاه قضایــی حاصــل گــردد.

1  Judicial Conduct and Disability Act
2  Rules for Judicial Conduct and Judicial Disability Procedures
3  Code of Conduct
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بــه  مربــوط  اطاعــات  به اشــتراک گذاری  به منظــور  هــدف 2-۳ پ: 
دســتگاه قضایــی فــدرال در نظــام عدالــت کشــور و در راســتای حمایــت از 
ــاط  ــا قضــات کشــورهای دیگــر ارتب ــون در سراســر جهــان، ب ــت قان حاکمی

ــد. ــرار کنی برق

راهبــرد 2-۴: نســبت بــه ترغیــب مشــارکت قضــات و کارکنــان 
دســتگاه قضایــی در فعالیت هــای آمــوزش مدنــی اقــدام 

ــد. کنی
ــش  ــه نق ــبت ب ــردم نس ــناخت م ــش ش ــور افزای ــف: به منظ ــدف 2-۴ ال ه
و کارکردهــای دســتگاه قضایــی فــدرال و ســازوکارهای آن در زمینــه 
ــازمان های  ــا س ــی، ب ــی خارج ــگری مال ــارت و گزارش ــئولیت پذیری، نظ مس
ــه همــکاری داشــته باشــید. ــوه قضائی ــر از ســازمان های تابعــه ق ــه غی دیگــر ب

ــی  ــتگاه قضای ــان دس ــات و کارکن ــارکت قض ــد مش ــدف 2-۴ ب: رون ه
ــی را تســهیل بخشــید. در برنامه هــای اطاع رســانی عمومــی و آمــوزش مدن

ــی  ــرد دفاع ــه عملک ــای الزم در زمین ــه آموزش ه ــدف 2-۴ پ: از ارائ ه
ــظ  ــن حف ــه و همچنی ــی های عادالن ــن دادرس ــی آن در تضمی ــش حیات و نق

ــد. ــت حمایــت کنی ــه نظــام عدال اعتمــاد عمومــی نســبت ب
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مســأله ۳. نســبت بــه مدیریــت مؤثــر و کارآمــد منابــع عمومــی 
اهتمــام ورزیــد. 

چگونــه دســتگاه قضایــی می توانــد عدالــت را مطابــق بــا 
ارزش هــای اصلــی خــود ایجــاد کنــد و در عیــن حــال، منابــع 
و برنامه هــای محــدود را بــه روشــی مدیریــت  کنــد کــه 
ــند؟ ــی باش ــای مال ــم کاری و واقعیت ه ــوع حج ــی از تن بازتاب

راهبــرد ۳-1: نســبت بــه تخصیــص و مدیریــت منابــع به روشــی 
کارآمدتــر و مؤثرتــر اقــدام کنید.

هــدف ۳-1 الــف: از قضــات بــرای یــاری رســاندن بــه دادگاه هــای 
روش هــای  گســترش  ازطریــق  مثــال،  )به عنــوان  پرازدحــام  و  پرتراکــم 
ــه  ــه ب ــی ک ــق و حوزه های ــه مناط ــدت ب ــدت و بلندم ــانی کوتاه م کمک رس
منابــع اضافــی نیــاز دارنــد( به طــور مؤثرتــری بهره منــد شــوید و دربــاره 

ــد. ــل کنی ــان حاص ــان اطمین ــه از قاضی ــتفاده بهین اس
ــرات  ــرای تغیی ــد اج ــهیل رون ــی و تس ــه بررس ــبت ب ــدف ۳-1 ب: نس ه
امــکان  کــه  کنیــد  اقــدام  به گونــه ای  تجــاری  شــیوه های  و  ســازمانی 
ــم  ــی را فراه ــدان اداری و عملیات ــدود کارمن ــداد مح ــر از تع ــری مؤث بهره گی
می آورنــد و در عیــن حــال امنیــت عمومــی را بــه خطــر نمی اندازنــد و یــا بــر 

ــد. ــی نمی گذارن ــر منف ــی تأثی ــج خروج نتای
هــدف ۳-1 پ: زیرســاخت های دســتگاه قضایــی را بــه روشــی مدیریــت 
ــد و ایجــاد محیطــی  ــر و کارآم ــت از عملکــرد مؤث ــکان حمای ــد کــه ام کنی

امــن و مطمئــن را فراهــم کننــد.
هــدف ۳-1 ت: در ارتبــاط بــا بایــای طبیعــی، حمــات تروریســتی، 
بیماری هــای همه گیــر و ســایر تهدیدهــای فیزیکــی بــه شــیوه ای مؤثــر 

ــد. ــا بپردازی ــا آن ه ــه ب ــه مقابل ــد ب ــا بتوانی ــد ت ــزی کنی برنامه ری
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مســأله ۴: اقدامــات الزم جهــت تأمیــن نیــروی کار واجِدشــرایط 
و محــل کار نمونــه انجــام دهیــد.

ــه جــذب، توســعه  ــد نســبت ب ــه دســتگاه قضایــی می توان چگون
ــده  و حفــظ مجموعــه بســیار متنوعــی از قضــات و وکالی پرون
ــان  ــد و اطمین ــدام کن ــرایط اق ــدان واجِدش ــری و کارمن کیف
ــا  ــه ای وجــود دارد کــه در آن ب حاصــل کنــد محــل کار نمون

ــود؟ ــورد می ش ــه برخ ــور محترمان ــراد به ط ــه اف هم

ــروی کار  ــظ نی ــعه و حف ــذب، توس ــه ج ــبت ب ــرد ۴-1: نس راهب
ــروی  ــات نی ــف الزام ــان تعری ــز و همزم ــد و متمای ــتعد، متعه مس

ــد. ــدام کنی ــی اق ــی دســتگاه قضای کار آت
هــدف ۴-1 الــف: نســبت بــه اجــرا و تــداوم و گســترش رویه هــای 
اطاع رســانی اقــدام کنیــد تــا مخاطبــان متنــوع بتواننــد از فرصت هــای شــغلی 
ــان  ــرای قاضی ــغلی ب ــای ش ــه فرصت ه ــی )ازجمل ــتگاه قضای ــود در دس موج

ــوند. ــتری( آگاه ش دادگس
هــدف ۴-1 ب: تعهــد دســتگاه قضایــی نســبت بــه تنــوع، برابــری و شــمول 
ــوزش و  ــذب، آم ــت ج ــوع جه ــای متن ــترش برنامه ه ــا گس ــروی کار را ب نی
ــروی  ــذب نی ــت ج ــود جه ــع موج ــد؛ موان ــت کنی ــان تقوی ــرورش کارکن پ
ــوارد  ــی م ــه تمام ــد ک ــل کنی ــان حاص ــد؛ اطمین ــایی کنی ــوع را شناس کار متن
ــان  ــه متنوعــی از متقاضی ــه مجموع ــا نظــر ب ــا هــدف جــذب و ب اســتخدامی ب
و  غربالگــری  کمیته هــای  کــه  شــوید  مطمئــن  و  شــده اند؛  طراحــی 

اســتخدام کننده متشــکل از اعضــای متنــوع هســتند.
هــدف ۴-1 پ: چالش هــای فعلــی و آینــده نیــروی کار را شناســایی کــرده 
ــگاه  ــه جای ــد ک ــرار دهی ــی ق ــورد ارزیاب ــعه داده و م ــی را توس و راهبردهای
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دســتگاه قضایــی را به عنــوان کارفرمایــی مطلــوب ارتقــا بخشــند و همزمــان 
کارمنــدان را قــادر ســازند کــه بــه پتانســیل کامــل خــود برســند.

ــت و  ــری، مدیری ــه رهب ــوط ب ــات مرب ــا و خدم ــدف ۴-1 ت: برنامه ه ه
منابــع انســانی را ارائــه دهیــد تــا بــه قضــات )به ویــژه قضــات ارشــد(، مدیــران 
اجرایــی و ناظــران در زمینــه توســعه، ارزیابــی و هدایــت کارمنــدان کمــک 

کنیــد.
ــرای تمــام  ــدف ۴-1 ث: فرصت هــای مشــاوره و پیشــرفت شــغلی را ب ه

کارمنــدان فراهــم کنیــد.
ــت و  ــای بهداش ــرده و کمیته ه ــم ک ــع الزم را فراه ــدف ۴-1 ج: مناب ه
ســامت1 را تشــکیل دهیــد تــا بــه بررســی سیاســت ها، روش هــا و برنامه هــای 
مربوطــه بپردازنــد و بدیــن ترتیــب یــک محیــط کار حمایتــی و ســالم را برای 
ارتقــای ســامتی و صاحیــت کارکنــان دســتگاه قضایــی در دوره شــغلی و 

پــس از آن ایجــاد کنیــد.

ــات  ــرای قض ــر ب ــات مادام العم ــه خدم ــرد ۴-2: از ارائ راهب
ــد. ــت کنی ــدرال حمای ف

ــب  ــث ترغی ــه باع ــد ک ــعه دهی ــت هایی را توس ــف: سیاس ــدف ۴-2 ال ه
قضــات ارشــد مــاده ســوم شــوند کــه تــا زمانــی کــه مایــل بــه رســیدگی بــه 
پرونده هــا هســتند و توانایــی انجــام آن را دارنــد، بــه کار خــود ادامــه دهنــد. 
قضاتــی کــه به مــدت معیــن منصــوب شــده اند و پــس از بازنشســتگی بــرای 
ــد  انجــام وظیفــه فراخوانــده می شــوند بایــد مورِدحمایــت کافــی قــرار گیرن

تــا بتواننــد وظایــف خــود را به طــور کامــل انجــام دهنــد. 
ــیوه هایی  ــورد ش ــات در م ــای قض ــال دیدگاه ه ــه دنب ــدف ۴-2 ب: ب ه
ــه  ــبت ب ــد و نس ــک می کنن ــا کم ــه آن ه ــا و روحی ــد، ابق ــه رش ــه ب ــید ک باش

1   Health and Wellness Committees
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تدویــن و توســعه برنامه هــای آموزشــی و توجیهــی الزم جهــت رفــع نیازهــای 
قضــات اقــدام کنیــد. 

هــدف ۴-2 پ: در راســتای ترویــج برنامه هــا، سیاســت ها و شــیوه های 
ــای  ــکیل کمیته ه ــه تش ــا را ب ــام حوزه ه ــامت، تم ــت و س ــه بهداش ــوط ب مرب
بهداشــت و ســامت در سراســر حوزه هــا ترغیــب کنیــد تــا محیطــی حمایتــی 
بــرای حفــظ یــا بازگردانــی ســامتی قضــات در جهــت حمایــت از خدمــات 

ــا فراهــم شــود. ــرای آن ه مادام العمــر ب

ــه و  ــل کار نمون ــک مح ــه ی ــوید ک ــن ش ــرد ۴-۳: مطمئ راهب
ــز  ــار اهانت آمی ــی و رفت ــرض، تالفی جوی ــض، تع ــاری از تبعی ع

ــود دارد. وج
هــدف ۴-۳ الــف: بــا ارائــه آمــوزش مســتمر و منظــم دربــاره موضوعــات 
رویه هــای  و  قضایــی  رفتــار  و  اخاقــی  منشــورهای  )ازجملــه  مربوطــه 
محرومیــت قضایــی(، بــه تمــام قضــات و کارمنــدان دربــاره معیارهــای موجود 

ــد. ــوزش دهی ــب آم ــب و نامناس ــای مناس ــخیص رفتاره ــت تش جه
 هــدف ۴-۳ ب: آمــوزش الزم بــه قضــات و کارمنــدان ارائــه دهیــد تــا در 
مــواردی کــه اطاعــات معتبــری در مــورد ســوءرفتار یــک قاضــی یــا شــخص 
دیگــر در اختیــار دارنــد، اقدامــات مناســبی انجــام دهنــد. به عــاوه، گزینه هــای 
موجــود بــرای گزارش دهــی درباره مــوارد ســوءرفتار و ســازوکارهای مربوطه 

نیــز مقولــه دیگــری اســت کــه بایــد بــه قضــات و کارمنــدان آمــوزش دهیــد.
هــدف ۴-۳ پ: در صــورت لــزوم، بــا اتخــاذ الگــوی برنامــه حــل اختــاف 
اســتخدام1 و اجــرای مناســب آن ســعی کنیــد احســاس مســئولیت پذیری 
ــد.  ــی کنی ــارت عمل ــران خس ــت جب ــری جه ــه مؤث ــد و روی ــش دهی را افزای
به عــاوه، در ارتبــاط بــا رفتــار قضایــی و رویه هــای محرومیــت۲ و ســایر 

1  Model Employment Dispute Resolution Plan
2  Disability proceedings
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مســائل مربــوط بــه رفتــار در محــل کار به طــور شــفاف و براســاس قانــون و 
سیاســت قضایــی مربوطــه عمــل کنیــد و بــه منافــع در حفــظ حریــم خصوصی 

توجــه داشــته باشــید. 
هــدف ۴-۳ پ: یــک مدیــر روابــط عمومــی در هــر حــوزه تعییــن 
کنیــد تــا در جریــان نگرانی هــای ناشــی از رفتــار ناشایســت کارمنــدان 
ــه  ــل کار )ازجمل ــار در مح ــه رفت ــوط ب ــائل مرب ــه مس ــرد و در زمین ــرار گی ق
آمــوزش، حــل اختــاف و تحقیقــات در محــل کار( بــه مدیــران و کارمنــدان 
ــل  ــای ح ــام هماهنگ کننده ه ــه تم ــوید ک ــن ش ــد. مطمئ ــک کن ــوزه کم ح
اختــاف اســتخدام )EDR(1 در دوره آموزشــی جهــت دریافــت گواهینامــه 
هماهنگ کننــده حــل اختــاف اســتخدام در دادگاه هــا۲ مشــارکت کرده انــد 

ــتند. ــه هس و دارای گواهینام
ــار  ــه رفت ــوط ب ــد مرب ــائل نظام من ــزوم، مس ــورت ل ــدف ۴-۳ ت: در ص ه
ــد و  ــرار دهی ــی ق ــورد بررس ــه م ــوزه و منطق ــطح ح ــل کار را در س در مح
به صــورت نظام منــد ارزیابــی کنیــد کــه آیــا راهنمایی هــا و رویه هــای 
ــا  ــرای ترویــج یــک محــل کار نمونه،کارآمــد هســتند و آی طراحــی شــده ب

ــر. ــا خی ــود ی ــام ش ــری انج ــات دیگ ــت اقدام الزم اس

1  Employment Dispute Resolution 
2  Courts Learn EDR Coordinator Certification course
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مسأله 5: از پتانسیل فناوری بهره مند شوید.
توســعه،  بــه  نســبت  می توانــد  چگونــه  قضایــی  دســتگاه 
راه انــدازی و حفــظ ســامانه ها و زیرســاخت های ملــی و محلــی 
ــای  ــع نیازه ــکان رف ــه ام ــد ک ــدام کن ــه ای اق مقرون به صرف
کاربــران دادگاه هــا و عمــوم مــردم در زمینــه اطالعــات، 
خدمــات و دسترســی بــه دادگاه هــا را فراهــم می آورنــد؟

ــن  ــایی و تأمی ــرای شناس ــاوری ب ــیل فن ــرد 5-1: از پتانس راهب
ــه  ــی و عمــوم مــردم در زمین ــران دســتگاه قضای نیازهــای کارب
اطالعــات، خدمــات و دسترســی بــه دادگاه هــا بهره منــد شــوید.

هــدف 5-1 الــف: بــه تــاش خــود در زمینــه ســاخت، نگهــداری و ارتقای 
ــا  مســتمر ســامانه ها و اپلیکیشــن های فنــاوری قــوی و منعطــف ادامــه دهیــد ت
ــه ارتباطــات  ــی در زمین ــد نیازهــای دســتگاه قضای ــا بتوانی ــا اســتفاده از آن ه ب
ــی،  ــی عموم ــی، دسترس ــده الکترونیک ــکیل پرون ــوابق، تش ــت س ــد، ثب کارآم
مدیریــت پرونــده و پشــتیبانی اداری را پیش بینــی کــرده و پاســخگوی آن هــا 

باشــید.
ــه هماهنگــی و ادغــام اپلیکیشــن ها و ســامانه های  هــدف 5-1 ب: نســبت ب
ملــی فنــاوری اطاعــات براســاس دورنمــای گســترده دســتگاه قضایــی اقــدام 
کنیــد؛ همــواره از نوآوری هــای بومــی بــرای بهبــود خدمــات اســتفاده کنیــد؛ 
ــد  ــری بهره من ــد تصمیم گی ــرای تســهیل رون ــی ب و از داده هــای دســتگاه قضای

شــوید.
ــاوری  ــری فن ــرای به کارگی ــه ای ب ــای نظام یافت ــدف 5-1 پ: رویکرده ه

ــد. ــعه دهی ــه توس ــی در هزین ــی و صرفه جوی ــش کارای ــور افزای به منظ
ــا از  ــود بخشــید ت ــی را به طــور مســتمر بهب ــدف 5-1 ت: شــیوه های امنیت ه
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ــت دسترســی ســوابق و اطاعــات دســتگاه  محرمانگــی، یکپارچگــی و قابلی
ــاره  ــزوم افزایــش آگاهــی درب ــن، ل ــد. همچنی ــان حاصــل کنی ــی اطمین قضای
خطــرات مربــوط بــه حمــات ســایبری و بهبــود عملکــرد وکای مدافــع بــه 
منظــور حفــظ یکپارچگــی ســامانه های فنــاوری اطاعــات دســتگاه قضایــی 

را مِدنظــر قــرار دهیــد.

ــش  ــی را افزای ــه قضای ــت و روی ــه عدال ــی ب ــأله 6: دسترس مس
ــد. دهی

ــد  ــل کن ــان حاص ــد اطمین ــی می توان ــتگاه قضای ــه دس چگون
کــه عدالــت در دادگاه هــای فــدرال به طــور منصفانــه و 
بی طرفانــه بــرای همــه افــراد- صرِف نظــر از ثــروت یــا 
ــرادی  ــرای اف ــا ب ــود و دادگاه ه ــرا می ش ــا- اج ــگاه آن ه جای
در  قابل فهــم،  می کننــد  شــرکت  قضایــی  رویــه  در  کــه 

هســتند؟ مقرون به صرفــه  و  دســترس 

راهبــرد 6-1: مطمئــن شــوید کــه براســاس قوانیــن، فرایندهــا 
ــوا  ــن دع ــای وکال و طرفی ــوان نیازه ــای دادگاه می ت و رویه ه

را در رویــه قضایــی برطــرف کــرد.
ــای  ــا و رویه ه ــن، فراینده ــه قوانی ــوید ک ــن ش ــف: مطمئ ــدف 6-1 ال ه
دادگاه به نحــوی منتشــر یــا اطاع رســانی می شــوند کــه بــرای همــگان قابــل 

دســترس هســتند.
هــدف 6-1 ب: تدابیــری را اتخــاذ کنیــد کــه امــکان ایجــاد انعطاف پذیری 
ــل  ــر و تحمی ــا، تأخی ــان کاهــش هزینه ه ــا و همزم ــه پرونده ه در رســیدگی ب
ســایر بارهــای غیرضــروری بــه طرفیــن دعــوا در رســیدگی بــه اختافــات را 
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ــد. ــم می آورن فراه
ــدرال  ــی ف ــتگاه قضای ــه دس ــوید ک ــن ش ــرد 6-2: مطمئ راهب
بــرای تمــام افــرادی کــه در رویــه قضایــی شــرکت می کننــد، 

ــد. ــترس می باش ــی در دس ــه تبعیض ــال هیچ گون ــدون اعم ب
هــدف 6-2 الــف: اطاعــات جامــع و قابل دسترســی در ارتبــاط بــا 
پرونده هــا و عملکــرد دادگاه هــا در اختیــار اعضــای هیئــت منصفــه، طرفیــن 
دعــوی، افــراد ســهیم در ورشکســتگی، شــاهدان، روزنامه نــگاران و ناظــران 

قــرار دهیــد.
ــده  ــتری نماین ــزان بیش ــه به می ــت منصف ــد هیئ ــعی کنی ــدف 6-2 ب: س ه
ــات  ــواری های خدم ــد و از دش ــت می کنن ــه در آن خدم ــند ک ــی باش جوامع
هیئــت منصفــه بکاهیــد و تجــارب شــهروندانی کــه به عنــوان اعضــای هیئــت 

ــد. ــود دهی ــد را بهب ــت می کنن ــک فعالی ــزرگ و کوچ ــه ب منصف
هــدف 6-2 پ: بهتریــن شــیوه ها را بــرای رســیدگی بــه ادعاهــای طرفیــن 

دعــوی در پرونده هــای مدنــی و ورشکســتگی اتخــاذ کنیــد.

راهبــرد 6-۳: رونــد اجــرای مؤثــر عملکــرد دفــاع کیفــری در 
دادگاه هــای فــدرال را بهبــود بخشــید.

هــدف 6-۳ الــف: مناطــق را ترغیــب کنیــد تــا برنامه هــای مربــوط 
بــه قانــون عدالــت کیفــری )CJA(1 را براســاس الگــوی برنامــه قانــون 
ــا  ــا ب ــا از مطابقــت برنامه ه ــد ت ــی۲ اجــرا کنن ــت کیفــری دســتگاه قضای عدال

سیاســت های کنفرانــس قضایــی3 اطمینــان حاصــل نماییــد.
ــان  ــار کارشناس ــع الزم در اختی ــه مناب ــوید ک ــن ش ــدف 6-۳ ب: مطمئ ه
حــوزه قانــون عدالــت کیفــری قــرار داده شده اســت تــا بتواننــد به طــور مؤثــر 

ــد.  ــت بپردازن ــه وکال ــه تعارضــی ب ــدون هیچ گون و ب
ــوط  ــن شــیوه های مرب ــورد بهتری ــدف 6-۳ پ: آموزش هــای الزم در م ه

بــه وکالــت دفــاع جنایــی ارائــه دهیــد.

1 Criminal Justice Act
2  Judiciary’s model Criminal Justice Act plan
3  Judicial Conference policies
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ــایر  ــا س ــی ب ــتگاه قضای ــن دس ــد بی ــط کارآم ــأله 7: رواب مس
بخش هــای دولــت ایجــاد کنیــد. 

چگونــه دســتگاه قضایــی می توانــد نســبت بــه توســعه و حفــظ 
روابــط کارآمــد خــود بــا کنگــره و قــوه مجریــه اقــدام کنــد 
ــت  ــود را در حاکمی ــب خ ــاری مناس ــال خودمخت و درعین ح

ــد؟ ــظ کن ــری حف ــت و تصمیم گی ــی، مدیری قضای

راهبــرد 7-1: رویکــرد جامعــی را بــرای گســترش روابــط بیــن 
دســتگاه قضایــی و کنگــره تدویــن و اجــرا کنیــد.

هــدف 7-1 الــف: رونــد شناســایی اولیــه مســائل مربــوط بــه قانون گذاری 
ــان  ــره را در جری ــد کنگ ــر بتوان ــی بهت ــتگاه قضای ــا دس ــید ت ــود بخش را بهب

مســائل تأثیرگــذار بــر اجــرای عدالــت قــرار دهــد.
ــا ســازمان های  ــه مشــارکت ب ــر ازجمل ــای مؤث ــدف 7-1 ب: رویکرده ه
حقوقــی، دانشــگاهی و بخــش خصوصــی را به منظــور تحقــق اهــداف 

ــد. ــاده  کنی ــذاری پی ــه قانون گ ــی در زمین ــتگاه قضای دس
هــدف 7-1 پ: قضــات را تشــویق کنیــد تــا ازطریــق مشــارکت بــا اعضای 
هیئــت کنگــره محلــی خــود بتواننــد خطــوط ارتباطــی بیــن دســتگاه قضایــی و 

کنگــره برقــرار کننــد و درک و احتــرام متقابــل را تقویــت بخشــند.

ــه را  ــوه مجری ــه و ق ــوه قضائی ــن ق ــط بی ــرد 7-2: رواب راهب
ــد. ــت کنی تقوی

ــوه  ــه و ق ــوه قضائی ــن ق ــط کاری بی ــف: ارتباطــات و رواب ــدف 7-2 ال ه
مجریــه را توســعه دهیــد تــا تغییــرات صــورت گرفتــه در سیاســت ها و ســایر 
ــوان  ــوند را بت ــت می ش ــرای عدال ــد اج ــود رون ــث بهب ــه باع ــی ک راه حل های

مــورد توجــه بیشــتر قــرار داد. 



2۳

     منبع
JUDICIAL CONFERENCE OF THE UNITED STATES 
 Washington, D.C. www.uscourts.gov. Strategic Plan for the Federal

Judiciary, September 2020.0



برنامه راهبردی دستگاه قضایی فدرال2۴


