
 مقدم من:

 
 
 

 ما الذي یجب أن تفعلھ في المحكمة" "سلوكیات قاعة المحكمة:
 (مالحظات ومعلومات)

 
 

 .لخاص بسلوكیات قاعة المحكمةمرحباً بكم في ھذا الفیلم ا
 

فیما یلي بعض المالحظات والنقاط الھامة التي  .إن ھذا ھو حال العدید من األشخاص ھل ھذه ھل أول مرة تدخل فیھا إلى قاعة المحكمة؟
 .یجب وضعھا في االعتبار عند الحضور إلى المحكمة

 
سوف  .فإنھ یجب أن تقوم بالترتیبات الخاصة بذلك .رجمإذا كنت تعتقد أنك تحتاج إلى مترجم، أو إذا كان الشاھد التابع لك بحاجة لمت

ال یمكنك إحضار أحد أصدقائك أو  .یجب أن یكون المترجم مصدق علیھ من المحكمة .تحتاج لترتیب ذلك قبل تاریخ جلسة المحاكمة
 .الشھود التابعین لك لیقوم بالترجمة

 
 .) أن تصطحب أحد أصدقائك أو أفراد أسرتك، لیقوم بالترجمة لكMasters’ Chambersتستطیع فقط في غرف الخبراء ( •

 
 عند وصولك إلى سراي المحكمة:

 ن المقرر حضورك للمحكمة، یجب أن تصل مبكراً؛إذا كان م •
 یجب أن تخضع في أغلب دور القضاء لعملیة الفحص األمني؛ •
 ھناك بعض األشیاء المحددة التي لن ُیسمح بھا في سراي المحاكمة مثل المقصات، والسكاكین، واألسلحة، واألشیاء الحادة؛ •
 منيقد یستغرق األمر بعض الوقت للمرور عبر عملیة الفحص األ •
 .سوف یتوجب علیك إفراغ جیوبك، كما سیتم تفتیش حقائبك •

 
 العثور على قاعة المحكمة الخاصة بك:

یجب أن تحتوي كل سراي للمحكمة  .بمجرد إتمام عملیة الفحص األمني، یجب أن تعثر على قاعة المحكمة التي یجب أن تحضر بھا
قد توجد ھذه القائمة على لوحة إلكترونیة، أو في شكل ورقي تقع خارج قاعة المحكمة لدى مكتب  .على قائمة بالقضایا المنظورة كل یوم

 .االستعالمات أو مكتب األمن
 

المحكمة والوقت الذي  كما ستوضح لك القائمة قاعة .إذا لم تتمكن من العثور على القائمة، ُیرجى أن تسأل كاتب المحكمة أو حارس األمن
رس إذا لم تتمكن من العثور على اسمك أو قضیتك على القائمة، ُیرجى أن تطلب من كاتب المحكمة أو حا .سیتم فیھ النظر في قضیتك

 .األمن مساعدتك
 

خارج قاعة المحكمة ألن لن یعرف أي شخص أنك قد وصلت، كما أنھ لن یأتي  ال تنتظر .بمجرد أن تعثر على قاعة المحكمة، ادخل إلیھا
 .أي شخص للبحث عنك

 
 خارج قاعة المحكمة:

قبل الدخول إلى قاعة المحكمة، قم بإغالق ھاتفك المحمول، أو أیة أجھزة  .ال تحضر أیة أطعمة أو مشروبات إلى داخل قاعة المحكمة
  .إلكترونیة أخرى

 
 عند الدخول لقاعة المحكمة:

 .إذا لم ترى القاضي، یجب أن تسأل كاتب المحكمة .إذا كان القاضي موجوداً في قاعة المحكمة عند وصولك، فإنھ یجب أن تجلس بھدوء
 .قم بتقدیم نفسك، وابلغھ بأنك قد وصلت

 
توجد كافة القضایا المقرر النظر فیھا في قاعة المحكمة،  .ستكون قضیتك واحدة من عدة قضایا ستقوم المحكمة بالنظر فیھا في ھذا الیوم

اطلب من الكاتب أن یوضح لك مكان القائمة، حیث یمكنھ مساعدتك في الوصول  .على قائمة ورقیة، سوف تجدھا بداخل قاعة المحكمة
 .إلى قضیتك



  بدعم من:

                               

 
  .وقم بدالً من ذلك بفحص القائمة، ثم اجلس بھدوء حتى یحین دور قضیتك .إذا كانت المحاكمة قد بدأت، فال تقترب من كاتب المحكمة

 
 .قاعة المحكمة، فإنھ سینظر قائمة القضایا بالدور، وسوف ینادي على رقمكعندما یأتي القاضي إلى 

 .إذا غادرت قاعة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة، فقد تفوتك قضیتك .إذا كنت في نھایة القائمة، فسوف تحتاج إلى االنتظار حتى یحین دورك
 

 .وھذا یعني أن أي شخص قد یأتي داخل القاعة ویشھد إجراءات نظر القضایا، بما في ذلك أنت – امتذكر أن قاعات المحكمة مكان ع
 

 التعامل مع القاضي:
 .ت جالساً في القاعة قبل أن تنعقد الجلسة، یجب أن تقف عندما یصل القاضي إلى القاعةإذا كن •
 .اجلس بھدوء حتى یتم استدعاء قضیتك •
 .عند استدعاء قضیتك، قم واذھب إلى المناضد الموجودة في مقدمة قاعة المحاكمة •
 .قم بتقدیم نفسك للقاضي باستخدام اسمك ولقبك •

 
 تذكر ما یلي:

 تعامل مع القاضي باستخدام لفظة "سیادتكم" •
 إذا كان القاضي أو أي طرف آخر یتحدث، یجب أن تظل جالساً  •
 عندما تتحدث إلى القاضي، یجب أن تقف وتتحدث بصوت مرتفع وواضح •
 انتظر دورك حتى تتحدث .ال تقاطع القاضي أو أي شخص آخر مطلقاً  •
بینما یكون بمقدور القاضي اإلجابة على بعض األسئلة التي قد تكون لدیك بخصوص عملیة التقاضي، إال أنھ ال یمكنھ أن یقدم  •

 وص قضیتكلك المشورة القانونیة بخص
 إذا أردت أن یقوم القاضي بالنظر في أي مستندات، یجب أن تقوم بتقدیمھا إلى كاتب المحكمة •
 ب واالحترامیجب أن تتحلى بالتھذی •

 


