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ارتباطات  و  فناوری اطالعات  پیشرفت دانش 
به  مــنــجــر  ــت  ــ دول تــعــامــالت  عــرصــه  بــه  آن  ورود  و 
است.  شده  الکترونیک  دولــت  مفهوم  شکل گیری 
جایگاهش  دلــیــل  بــه  قضا  دستگاه  راســتــا  ایــن  در 
همچنین  و  بشر  حقوق  ترویج  و  حفظ  تحقق،  در 
حقوق  نقض  امــکــان  بیشترین  داشــتــن  دلــیــل  بــه 
تغییری  تنها  و  دارد  ویـــژه ای  اهمیت  شهروندان، 
که به رابطه شهروند  قابل پیشنهاد و اعمال است 
بررسی  به  حاضر  مقاله  بخشد.  بهبود  نهاد  ایــن  و 
چگونگی تأثیر فناوری اطالعات به دستگاه قضایی 
فرایندهای  کیفیت  بر  آن  و منفی  تأثیرات مثبت  و 

قضایی در پرتو الگوی حکمرانی خوب می پردازد.
یکی از مهم ترین معضالت پیش روی نهادهای 
قضایی، رسوخ فساد مالی است که درنتیجه ساختار 
غیرشفاف، غیراستاندارد و پاسخگویی پایین شکل 
اینکه  بر  عــالوه  قضایی  دستگاه  در  فساد  می گیرد. 
کار ویژه آن یعنی تحقق عدالت را مختل می سازد، 

 الکترونیک شدن دستگاه قضایی 
در پرتو مؤلفه های حکمرانی خوب

مانعی در برابر مقابله با فساد در دیگر ارکان حکومت 
و بخش خصوصی است؛ به عبارت دیگر فسادآلود 
بودن این نهاد، عامل بازتولید و حتی تولید فساد 

در جامعه و دولت است.
روش  دو  اداری  فرایندهای  اصــالح  منظور  به 
اعمال  و  حــضــوری  ــای  ــ روال هـ شـــدن  الکترونیک 
پیشنهاد  مــی تــوان  را  خــوب  حکمرانی  مؤلفه های 
از  ــط  رواب کــردن  مجازی  یا  شــدن  الکترونیک  داد. 
برخوردهای چهره به چهره می کاهد و موقعیت های 
به حداقل می رساند. حکمرانی خوب  را  فسادآلود 
طریق  از  بومی سازی  قابلیت  با  الگویی  به عنوان 

و  اعــمــال هــم زمــان  فــرایــنــد به وسیله  ســالــم ســازی 
فرایندها،  هماهنگ اصالحاتی مانند شفاف سازی 
بر  کید  تأ عامالن،  مسئولیت پذیری  و  پاسخگویی 
رعایت  و  قــانــون  وفـــاق،  لــزوم حرکت در چــارچــوب 
تضمین  را  نتیجه  صحت  بــشــری،  حقوق  مــوازیــن 

می کند.
انعکاس  قضاییه  قــوه  پــورتــال  در  آنچه  طبق 
به  را  قضایی  توسعه  سیاست های  اســـت،  یافته 
و  بلندمدت  و  کــالن  ســیــاســت گــذاری  قسمت  دو 
کرده اند و در  کوتاه مدت تقسیم  سازمان دهی های 
سیاست گذاری بلندمدت مربوط به تشریفات آیین 
کشورها  دیگر  تجارب  از  استفاده  پی  در  دادرســـی 
است  بدیهی  هستند.  حقوقی  نظام های  دیگر  و 
اجتماعی  و  فرهنگی  شرایط  با  مردمی  تجارب  که 
متفاوت الزامًا منجر به اصالح در نهاد قضایی ایران 

نخواهد شد.
کلی حکمرانی خوب قابل  نظر به اینکه اصول 

سمانهرحمتیفر
کارشناس ارشد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی


