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بني الباحث يف بحثه التايل:
اأهمية حت�سني م�ستوى اإدارة املحاكم عن طريق تاأ�سي�س هيكل متكامل للمحاكم مع اإدارة جيدة 

تراعي تطبيق متطلبات احلوكمة، ثم بني تعريف امل�سطلحات التالية:
اإدارة املحاكم: هي اإحدى دوائر جمل�س الق�س��اء الأعلى، ومتار�س �سالحياتها وم�سوؤولياتها وفق 

اأحكام قانون ال�سلطة الق�سائية.
احل�كم��ة: جمم�عة ال�س���ابط التي حتقق االن�س��باط امل�ؤ�س�س��ي يف اإدارة املحاك��م وفقا للمعايري 

العاملية؛ لت�سهم يف تطوير اإدارة املحاكم وتدعم ممار�سة الوظائف الإدارية على اأكمل وجه.
ال�س��تجابة: ه��ي اللتزام الفعلي بالأحكام امل�س��منة يف مدونة ال�س��لوك للعاملني يف ال�س��لطة 

الق�سائية ومبتطلبات احلوكمة.
ب��ني م��دى تطبيق العم��ل يف اإدارة املحاكم ملتطلب��ات النزاهة التي عرفها باأنه��ا: جمموعة القيم 
املتعلقة بال�سدق والأمانة والإخال�س يف العمل والهتمام بامل�سلحة العامة وجتنب ت�سارب امل�سالح، 
وذل��ك بو�س��اطة اللتزام بالعدي��د من الأحكام املت�س��منة يف مدونة ال�س��لوك للعاملني يف ال�س��لطة 

الق�سائية، وكذلك الأحكام التي ت�سمنتها الت�سريعات التي �سدرت لتنظيم اإدارة املحاكم.
بني مدى تطبيق العمل يف اإدارة املحاكم ملتطلبات امل�س��اءلة التي عرفها باأنها: واجب امل�سوؤولني 
عن الوظائف الر�س��مية يف تقدمي تقارير دورية حول �س��ر العمل يف املوؤ�س�س��ة اأو الوزارة اأو الدائرة 
وب�س��كل يتم فيه تو�س��يح قراراتهم و�سيا�ساتهم ومدى ا�س��تعدادهم لتحمل امل�سوؤوليات عن هذه 
القرارات بهدف التاأكد من مدى توافق اأعمالهم مع القانون والقيم القائمة على العدل والو�سوح 

وامل�ساواة.
بني مدى تطبيق العمل يف اإدارة املحاكم ملتطلبات ال�سفافية التي عرفها باأنها: عك�س ال�سرية، 
وتعني �س��رورة و�سوح العالقة مع اجلمهور فيما يخ�س اإجراءات تقدمي اخلدمات، والإف�ساح لهم 
عن ال�سيا�سات العامة املتبعة، واحلد من ال�سيا�سات والإجراءات ال�سرية. وبني قيام اإدارة املحاكم 
باإع��داد دليل الإجراءات املوحدة لأقالم املحاكم ل�س��نة 2009م، وكذلك دليل الإجراءات املوحدة 

لدوائر التنفيذ ل�سنة 2009م وغرها.
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مقدمة
اإن حت�ضني م�ضتوى اإدارة املحاكم من �ضاأنه اأن يدعم ا�ضتقالل الق�ضاء ونزاهته، وال 
املنا�ضب  وقتها  بكفاءة وفاعلية يف  العدالة  تقدمي  القائم على  الق�ضائي  النظام  اأن  �ضك 
خطوة  ي�ضبقه  الق�ضائية  النزاهة  وتدعيم  النظام.  لهذا  واحرتامه  اجلمهور  لثقة  يوؤ�ض�س 
مهمة ال بُدَّ من اتخاذها، وتتمثل يف تاأ�ضي�س هيكل متكامل للمحاكم مع االإدارة احلكيمة 
واجليدة فيها والتي تراعي تطبيق متطلبات احلوكمة التي اأ�ضبحت تت�ضع بح�ضب كثري من 
املوؤ�ض�ضات العاملية والباحثني واملهتمني بدرا�ضة املفهوم وتطويره لت�ضمل نحو 16 متطلباً 
هي: النزاهة، وال�ضفافية، وامل�ضاءلة، و�ضيادة القانون، وحقوق االإن�ضان، واالإن�ضاف، 
وال�ضمولية، واملوثوقية، وامل�ضاواة، والكفاءة، والفاعلية، و�رسعة اال�ضتجابة، والتو�ضع 
والروؤية  والتخطيط  واملحا�ضبة،  االإلكرتونية،  اخلدمات  وتقدمي  اجلمهور،  م�ضاركة  يف 

اال�ضرتاتيجية، والالمركزية.
وقد �ضارعت كثري من الدول اإلى تبني مفهوم احلوكمة، يف حماولة منها الإ�ضالح 
و�ضع القطاعني اخلا�س والعام، فالف�ضاد يف القطاع العام، وم�ضكالت التنمية يف دول 
العامل الثالث وتطور القانون االإن�ضاين وقانون حقوق االن�ضان، وانهيار بع�س ال�رسكات 
العاملية الكربى يف مناطق خمتلفة من اأبرزها اإنرون و وورلدكوم يف الواليات املتحدة 
االأمريكية هي عوامل اأ�ضا�ضية يف ظهور املفهوم من قبل البنك الدويل قبل اأن ي�ضبح 

-الحقاً -ال�ضغل ال�ضاغل لكثري من الدول واملوؤ�ض�ضات الدولية واالأكادميية. 
وتنبع اأهمية احلوكمة من فوائد التزام املحاكم بتطبيق متطلباتها، فاإن اعتماد احلوكمة 
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من قبل اإدارة املحاكم ذاتًيا يعد اأكرث فعالية وجناعة من فر�ضها بقوانني اأو تعليمات)1). 
فال يكفي وجود قوانني �ضارمة تق�ضي بعقوبات م�ضددة على اأعمال الف�ضاد، اأو تاأ�ضي�س 

)))  ملزيد من التف�ص���يل حول احلوكمة ومفهومها اأنظر: عمار حبيب جهلول اآل علي خان، النظام القانوين حلوكمة 
ال�ص���ركات، دار الكت���ب القانونية ودار �ص���تات للن�ص���ر والربجميات، م�ص���ر، )200، ����ص7) وما بعدها. ح�ص���ن املاحي، حوكمة 
�صركات امل�صاهمة كاإجراء وقائي لالإفال�ص، املوؤمتر الدويل الرابع لأكادميية �صرطة دبي حول اجلوانب القانونية والأمنية 
لالأزمة املالية الراهنة، املجلد الثاين، اأكادميية �ص���رطة دبي، دبي، 2009، �ص94 وما بعدها. . خالد التالحمة، احلوكمة يف 
البن���وك العربي���ة ودوره���ا يف مواجهة الأزمة الراهنة، ورقة بحثية مقدمة يف املوؤمتر الدويل الرابع لأكادميية �ص���رطة دبي 
ح���ول اجلوان���ب القانوني���ة والأمني���ة لالأزمة املالية الراهن���ة، املنعقد يف دبي خالل الفرتة م���ن 5)- 7) اآذار 2009، �ص42)-

47). خال���د التالحمة، حوكمة ال�ص���ركات امل�ص���اهمة يف فل�ص���طن: النظرية والتطبي���ق، املجلة الأردني���ة يف القانون والعلوم 
ال�صيا�ص���ية، املجل���د )4) الع���دد )3)، جامع���ة موؤت���ة، 2)20، ����ص5)-20. عبي���د �ص���عد املط���ري، تطبي���ق الإج���راءات احلاكمة 
لل�صركات يف اململكة العربية ال�صعودية، املجلة العربية للعلوم الإدارية، جامعة الكويت، املجلد العا�صر، العدد الثالث، 2003، 
�ص282. خري علي اجلذيري، التحكم يف املن�ص���اأة من منظور نظرية الوكالة املالية: تو�ص���يف امل�ص���كلة يف املن�ص���اأة امل�ص���رية 
ومناق�ص���ة الرتاث العلمي، جملة اآفاق جديدة، جامعة املنوفية، العدد الرابع، �ص)). حممد عبد الفتاح الع�ص���ماوي، اإطار 
حما�ص���بي مقرتح لدور حوكمة ال�ص���ركات يف تن�ص���يط �ص���وق الأوراق املالية: مدخل حتليلي لتفعيل اقت�صاد املعرفة، املوؤمتر 
العلمي الدويل ال�ص���نوي اخلام�ص لقت�ص���اد املعرفة والتنمية القت�ص���ادية، جامعة الزيتونة الأردنية، عمان، الأردن، 2005، 
����ص90. عف���اف اإ�ص���حاق اأبو زر، اإ�ص���رتاتيجية مقرتحة لتح�ص���ن فاعلي���ة احلاكمية املوؤ�ص�ص���ية يف القطاع امل�ص���ريف الأردين، 
اأطروحة دكتواره يف املحا�صبة، جامعة عمان العربية للدرا�صات العليا، عمان، 2006، �ص)4. حممد مطر، دور الإف�صاح عن 
املعلوم���ات املحا�ص���بية يف تعزي���ز وتفعيل التحكم املوؤ�ص�ص���ي، املوؤمتر العلمي املهني اخلام�ص: التحكم املوؤ�ص�ص���ي وا�ص���تمرارية 
املن�ص���اأة، جمعية املحا�ص���بن القانونين، عمان، 2003، �ص23. عيد ال�صمري، حوكمة ال�صركات يف اململكة العربية ال�صعودية: 
الواق���ع والطم���وح، ورق���ة مقدم���ة يف املوؤمت���ر العلم���ي الأول لكلي���ة القت�ص���اد بجامع���ة دم�ص���ق، خ���الل الفرتة م���ن 5)- 6) 
/0)/2008، �ص)). مدّونة حوكمة ال�ص���ركات يف فل�ص���طن، اللجنة الوطنية  للحوكمة املكون من عدة اأع�ص���اء منهم هيئة 
�شوق راأ�س املال الفل�شطينية، ومراقب ال�شركات ممثاًل عن وزارة االقت�شاد الوطني، و�شلطة النقد الفل�شطينية..، �شباط، 

2009، �ص4. خليل يو�صف، احلوكمة يف القطاع العام، مقال من�صور على الرابط اللكرتوين الآتي:
.http://www.alayam.com/artdetails.aspx?id=3541 
Egan، M.، «Models of Business Governance: European Management Styles 
And Corporate Cultures West  European politics 20(2(، pp10. Crouch، C.، 
et. Al.، «Are Skills the Answer ? The political Economy of Skill Creation in  
Advanced Industrial Economies» ،Oxford University Press، pp;74.
Saidi، N. Corporate Governance in The Arab Countries: Role of the banking 
system in Ensuring Transparency And Disclosure: Forum on Corporate 
Governance in Banks anbFinancial Institutions، Muscat، January،2005.

 And Johan Adms، Corporate Governance And Control  Velury U.Tom Frank.
.Role، Harvard Business Review، vol.75 Issue 2، pp99
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ف�ضاداً يف  تعيث  التي  اجلهات  مراقبة وحما�ضبة  متلك �ضالحية  رقابية  وهيئات  اأجهزة 
واملنازعات،  الدعاوى  يف  الف�ضل  �رسعة  ي�ضمن  ق�ضاء  اإيجاد  من  بدَّ  ال  بل  املجتمع، 
وي�ضاهم يف تعزيز مبادىء ال�ضفافية وامل�ضاءلة يف عمل الق�ضاة ومعاونيهم، ويف تفعيل 
دور اإدارة املحاكم يف القيام بعملها، كي ي�ضعر العاملون يف اجلهاز الق�ضائي باأنهم دائًما 

حتت املجهر يف كل ما يتعلق باأدائهم وممار�ضتهم ل�ضالحياتهم.
اإدارة  عمل  يف  احلوكمة  معايري  تطبيق  تعزيز  اآلية  بحث  اإلى  الدرا�ضة  هذه  ت�ضعى 
املحاكم الفل�ضطينية، وعلى وجه التحديد املعايري املتعلقة بالنزاهة وال�ضفافية وامل�ضاءلة، 
لتلك  تطبيقها  االإدارة ومدى  لعمل  الناظم  الت�رسيعي  االإطار  مراجعة  وذلك من خالل 
االإدارة  تواجه  التي  العملية  التحديات  على  الوقوف  جانب  اإلى  وم�ضامينها،  املعايري 
النزاهة وال�ضفافية  يتفق ومبادئ  بها مبا  املنوطة  يف ممار�ضتها للمهمات واالخت�ضا�ضات 
وامل�ضاءلة بغية تذليلها وتقدمي احللول املنا�ضبة لذلك. وكذلك تو�ضيح االآثار التي تنتج 
العادلة  اإدارة املحاكم على تكري�س �ضمانات املحاكمة  عن حت�ضني جودة حوكمة عمل 

ودولة القانون واملوؤ�ض�ضات.
وعلى الرغم من اأن الفقرة االأولى من املادة 47 من قانون ال�ضلطة الق�ضائية رقم)1) 
املحاكم،  جميع  على  االإداري  االإ�رساف  العدل  »لوزير  اأنه:  على  ن�ضت   2002 ل�ضنة 
فيها«.  العمل  �ضري  وعلى  بها  العاملني  الق�ضاة  على  االإ�رساف  حمكمة  كل  ولرئي�س 
كان  الذي  واالختالف  املحاكم  اإدارة  تبعية  الإ�ضكالية  تتطرق  لن  الدرا�ضة  هذه  اأن  اإال 
حا�ضاًل بني وزارة العدل وجمل�س الق�ضاء االأعلى حول هذه التبعية؛ الأنها لي�ضت من 
يف  »اأمان«  اأعدتها  التي  والتقارير  الدرا�ضات  من  العديد  يف  عوجلت  وقد  حمدداته، 
ال�ضاأن الق�ضائي، وتو�ضلت مبوجبها اإلى اأن اتباع اإدارة املحاكم ملجل�س الق�ضاء االأعلى 
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هو االأن�ضب للحالة الفل�ضطينية واالأقرب ملفهوم ا�ضتقالل ال�ضلطة الق�ضائية)2). 
»اإدارة  ا�ضم  عليها  اأطلق  اإدارة   2009 العام  يف  االأعلى  الق�ضاء  جمل�س  ا�ضتحدث 
ال�ضلطة  خطة  يف  الوارد  اال�ضرتاتيجي  الهدف  حتقيق  مهمة  تتولى  لكي  املحاكم«؛ 
ومتكينها،  الق�ضاء  موؤ�ض�ضة  تعزيز  يف  واملتمثل   ،2010-2008 اال�ضرتاتيجية  الق�ضائية 
بناء موؤ�ض�ضي متكامل يف دوائر  بحيث تكون ال�ضلطة الق�ضائية قادرة على العمل وفق 

جمل�س الق�ضاء االأعلى وحماكمه كافًة))). 
وقد عّرفت املادة الثالثة من الالئحة الداخلية ل�ضنة 2009 ب�ضاأن اإدارة املحاكم ال�ضادرة 
عن جمل�س الق�ضاء االأعلى اإدارة املحاكم باأنها: »اإحدى دوائر جمل�س الق�ضاء االأعلى، 
رئي�س  وتتبع  الق�ضائية،  ال�ضلطة  قانون  اأحكام  وفق  وم�ضوؤولياتها  �ضالحياتها  ومتار�س 
املجل�س«. وقد بّينت املادة ال�ضابعة من الالئحة املذكورة هيكلية هذه االإدارة بن�ضها على 

اأنها تتكون من االإدارات االآتية:

)2)  جاء يف تقرير اأعده الباحث نا�ص���ر الري�ص ل�ص���الح موؤ�ص�ص���ة الئتالف من اأجل النزاهة وامل�ص���اءلة اأمان يف العام ))20 
بعن���وان: مراجع���ة حتليلية لقطاع العدالة املنظومة الت�ص���ريعية واملوؤ�ص�ص���اتية: «ل �ص���ك اأن الو�ص���ع القانوين ال�ص���ليم 
للعاملن الإدارين على �ص���عيد الق�ص���اء يقت�ص���ي اأن تكون مهمة الإ�ص���راف الإداري عليهم من قبل جمل�ص الق�ص���اء 
الأعلى لكونهم يعملون يف نطاق ال�ص���لطة الق�ص���ائية، ولي�ص هذا فح�ص���ب بل اإن اأغلب دول العامل بالنظر خل�صو�صية 
الوظيفة الإدارية على �ص���عيد املحاكم ت�ص���ع نظاماً خا�ش���اً بالعاملني الإدارين على �ص���عيد املحاكم، ل�ص���مان مراعاة 

خ�صو�صية عملهم وخ�صو�صية دوامهم وخ�صو�صية الوثائق الإدارية التي يتعاملون بها اأو يطلعون عليها».
للمزي���د انظ���ر ����ص9 من التقرير. ويف راأي خمالف يرى ال�ص���يد علي مهن���ا نقيب املحامن يف مقابل���ة اأجراها معه الباحث 
بتاري���خ 0/20)/))20، اأن  ت�ش���كيل دائ���رة اإدارة املحاك���م ال �ش���ند قانونياً له���ا، الأنها تتناق�س مع ن����س املادة )47/)) من 
قان���ون ال�ش���لطة الق�ش���ائية �ش���الفة الذكر، وتر�ش���خ حالة االنعزالي���ة بني اأركان العدال���ة، الأن ما يتم حالًي���ا يعزز عزلة 
املجل�ص الق�صائي ويبعده عن امل�صاءلة يف اجلوانب الإدارية، لذلك يف�صل الأ�صتاذ مهنا الف�صل بن ال�صراف الإداري 
وامل���ايل م���ن جه���ة واملهني من جهة اأخ���رى، ويرى ترك اجلانب االإداري حتت اإ�ش���راف وزارة العدل �ش���نداً الأحكام املادة 
)47/)) م���ن قانون ال�ص���لطة الق�ص���ائية، واملهني حتت اإ�ص���راف الق�ص���اء، على نحو ين�ص���رف من خالل���ه جهد جمل�ص 
الق�ش���اء االأعلى لتطوير العمل الق�ش���ائي ورفع �ش���ويته بداًل من االن�ش���غال يف م�ش���ائل اإدارية ومالية قد جتلب �ش���بهة 

الف�صاد للق�صاء مثل متابعة املناق�صات والعطاءات واملتابعات الإدارية للموظفن.
)3)  الدليل الر�صادي لإدارة املحاكم، جمل�ص الق�صاء الأعلى، الطبعة الأولى 0)20، �ص4.
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1- االإدارة العامة لل�ضوؤون االإدارية.
2- االإدارة العامة لل�ضوؤون املالية.
)- اإدارة الرقابة واجلودة واملتابعة.

اأما بالن�ضبة ل�ضالحيات اإدارة املحاكم وم�ضوؤولياتها، فقد ُحّددت مبوجب ن�س املادة 
اخلام�ضة من الالئحة املذكورة، التي بّينت اأن االإ�رساف االإداري على اإدارات املحاكم 
احتياجاتها  تلبية  جانب  اإلى  الق�ضائية،  ال�ضلطة  يف  وعاملني  موظفني  من  يتبعها  مبا 

وتطويرها، يقع �ضمن اخت�ضا�س هذه االإدارة.
ويف �ضبيل ممار�ضة هذه االخت�ضا�ضات تتمتع هذه االإدارة بال�ضالحيات االآتية:

والتطوير  التخطيط  اإدارة  مع  بالتعاون  املحاكم  الإدارة  ال�ضنوية  اخلطط  و�ضع   -1
وامل�ضاريع يف جمل�س الق�ضاء مبا ي�ضمل احتياجات القوى الب�رسية يف املحاكم.

2- متابعة تنظيم اإدارة الدعوى وتطوير اإدارة املحاكم.
)- امل�ضاهمة يف ت�ضهيل ح�ضول املواطنني على اخلدمات التي تقدمها املحاكم على 
الو�ضائل  ا�ضتخدام  وتعميم  واالت�ضال  والن�رس  االإعالم  خالل  من  درجاتها  اختالف 

احلديثة بهذا املجال.
4- حفظ ال�ضجالت القانونية واالأر�ضيف العام للمحاكم.

5- اإعداد بند املوازنة ال�ضنوية للمحاكم واإدارات ال�ضلطة الق�ضائية ودوائرها؛ ليدمج 
يف م�رسوع املوازنة ال�ضنوية لل�ضلطة الق�ضائية. 

و�ضيانة  ولوازم  مباٍن  من  ي�ضمله  مبا  اللوج�ضتية،  املحاكم  احتياجات  حتديد   -6
وخدمات وتوفري الدعم اللوج�ضتي للمحاكم بهذا املجال.

ال�ضلطة  اإدارات  ال�ضوؤون االإدارية واملالية للق�ضاة واملوظفني العاملني يف  اإدارة   -7
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الق�ضائية واملحاكم.
8- العمل على تطوير اأ�ضاليب العمل مبا يف ذلك حو�ضبة العمل بها.

9- التعاون مع اإدارة التدريب والتحديث والتطوير يف و�ضع اخلطة اال�ضرتاتيجية 
واخلطط ال�ضنوية لتدريب موظفي املحاكم، ويف اإعداد وتنفيذ برامج التدريب وتقييم 

التدريب وامل�ضاركني.
بالتن�ضيق مع  بالعاملني يف املحاكم النظامية  10- متابعة �ضكاوى املواطنني املتعلقة 

روؤ�ضاء املحاكم وفقاً لالأنظمة واللوائح بخ�ضو�س �ضكاوى املواطنني.
11- االإ�رساف ومتابعة اأعمال اإدارة املراقبة واجلودة واملتابعة.

ومقار  مباين  يف  التحتية  للبنية  والرقابية  واملالية  االإدارية  واملتابعة  االإ�رساف   -12
ولوازم املحاكم املختلفة.

ومبا اأن هدف هذه الدرا�ضة هو الرتكيز على تطبيق معايري احلوكمة وحتديداً فح�س 
بيئة النزاهة وال�ضفافية يف عمل اإدارة املحاكم، والتاأكد من وجود نظام فّعال للم�ضاءلة، 
املبا�رسة مع  العالقة  الق�ضائية ودوائرها ذات  ال�ضلطة  اأعمال  الف�ضاد يف  يقلل فر�س  مما 
متهيًدا  ال�ضعف،  ومواطن  القوة  مواطن  اإلى  �ضت�ضري  اال�ضتخال�ضات  فاإن  املواطنني، 
الإعداد تو�ضيات ت�ضتهدف متكني ال�ضلطة الق�ضائية ودوائرها من بناء نظام نزاهة منيع، 

وهذا ُي�ضكل جزًءا مهماً من منظومة احلوكمة اجليدة.
اأداَة  و�ضيكون  التحليلي،  الو�ضفي  املنهج  الدرا�ضة  �ضتعتمد  الغاية،  هذه  ولتحقيق 
الدرا�ضة يف حتقيق هذا املنهج عدٌد من املدخالت من اأهمها يف هذا اجلانب املقابالت 
التي �ضتكون مع بع�س امل�ضوؤولني يف اإدارة املحاكم، باالإ�ضافة اإلى م�ضوؤولني يف ديوان 
الرقابة املالية واالإدارية، ويف اجلهات ذات العالقة كنقابة املحامني، وموؤ�ض�ضات املجتمع 
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مت  وقد  )اأمان)،  وموؤ�ض�ضة  )م�ضاواة)  موؤ�ض�ضة  مثل:  الق�ضاء  نزاهة  يف  املعنية  املدين 
اأ�ضا�س  اختيار هذه اجلهات وهوؤالء االأ�ضخا�س كمجتمع للدرا�ضة دون �ضواهم، على 
النزاهة وال�ضفافية وامل�ضاءلة  ببيئة  الكافية  اأ�ضحاب اخلربة واالخت�ضا�س واملعرفة  اأنهم 

يف اإدارة املحاكم، وبالتايل اأكرث قدرة على دقة االإجابة.
وفيما يتعلق مبفاهيم البحث، ن�ضري اإلى مفهوم بع�س امل�ضطلحات والعبارات على 

النحو االآتي:
�ضالحياتها  ومتار�س  االأعلى،  الق�ضاء  جمل�س  دوائر  اإحدى  هي  املحاكم:  اإدارة 

وم�ضوؤولياتها وفق اأحكام قانون ال�ضلطة الق�ضائية، وتتبع رئي�س جمل�س الق�ضاء.
احل�كمة: جمم�عة ال�س�ابط واملعايري واالإجراءات التي حتقق االن�سباط امل�ؤ�س�سي 
يف اإدارة املحاكم وفًقا للمعايري واالأ�ضاليب العاملية التي ت�ضهم يف تطوير اإدارة املحاكم 

وتدعم ممار�ضة الوظائف االإدارية على اأكمل وجه.
اال�ضتجابة: هي االلتزام الفعلي باالأحكام املت�ضمنة يف مدونة ال�ضلوك للعاملني يف 

ال�ضلطة الق�ضائية ومبتطلبات احلوكمة.
اإدارة  يف  العمل  تطبيق  مدى  اأولها  يف  نقّيم  فروع،  ثالثة  على  الدرا�ضة  و�ضتبنى   
املحاكم ملتطلبات النزاهة، ونخ�ض�س الثاين لتقييم مدى تطبيق متطلبات امل�ضاءلة، ويف 

االأخري نقّيم مدى تطبيق متطلبات ال�ضفافية. 

الفرع الأول 
مدى تطبيق متطلبات النزاهة

ُف النزاه���ة يف مفهومها العام باأنه���ا جمموعة القيم املتعلقة بال�ض���دق واالأمانة  تَُعرَّ
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واالإخال����س يف العمل واالهتمام بامل�ض���لحة العام���ة، وااللتزام مببداأ جتنب ت�ض���ارب 
امل�ضالح، وحر�س الذين يتولون منا�ضب عامة على الك�ضف اأو االإف�ضاح عن ممتلكاتهم 
قبل تويل املن�ض���ب واالإعالن عن اأي نوع من ت�ض���ارب امل�ضالح قد ين�ضاأ بني م�ضاحلهم 
اخلا�ضة وامل�ضالح العامة التي تقع يف اإطار منا�ضبهم، اإذ قد يخلق ذلك تعار�ضاً )ت�ضاربًا) 
يف امل�ضالح يف جماالت عديدة، مما يوؤدي اإلى احتمال ح�ضم هذا التعار�س مبا يتما�ضى 
وم�ض���الح خا�ضة على ح�ضاب امل�ض���لحة العامة. وت�ض���مل هذه املجموعة من القيم –

اأي�ض���اً- منع تلقي املوظف العام اأي مقابل مايل )ر�ض���وة) اأو منفعة من م�ضدر خارجي 
للقي���ام بعمل اأو االمتناع عن عمل مما يوؤثر يف امل�ض���لحة العامة اأو يوؤدي اإلى هدر املال 
العام. بكلم���ات اأخرى تتطلب النزاهة من الذين يخدمون يف ال�ض���اأن اأو العمل العام 
اأن ال ي�ض���عوا اأنف�ضهم حتت اإغراء االنتفاع اأو احل�ضول على ميزة خا�ضة، مثل احل�ضول 

على اأموال من املمكن اأن توؤثر على اأدائهم ملهام وظيفتهم الر�ضمية)4).
االأحكام  من  بالعديد  االلتزام  تعني  النزاهة  قيم  فاإن  املحاكم،  باإدارة  يتعلق  وفيما 
التي  باالأحكام  مروًرا  الق�ضائية،  ال�ضلطة  يف  للعاملني  ال�ضلوك  مدونة  يف  املت�ضمنة 
ب�ضيء من  �ضنتناولها  املحاكم، والتي  اإدارة  لتنظيم  التي �ضدرت  الت�رسيعات  ت�ضمنتها 

التف�ضيل على النحو االآتي:

)4)  ملزيد من التف�صيل حول النزاهة انظر: عبر م�صلح، عزمي ال�صعيبي، بالل الربغوثي، النزاهة وال�صفافية وامل�صاءلة 
يف مواجه���ة الف�ص���اد، من�ص���ورات الئت���الف من اأج���ل النزاهة وامل�ص���اءلة اأمان، الطبع���ة الثانية 0)20، ����ص43، 44، 05). 
اإ�صماعيل ال�صطي واآخرون، الف�صاد واحلكم ال�صالح يف البالد العربية، مركز درا�صات الوحدة العربية، بروت، )2004). 
اأحمد اأبو دية، عملية الإ�ص���الح يف موؤ�ص�ص���ات ال�ص���لطة الوطنية الفل�صطينية، املركز الفل�ص���طيني للبحوث والدرا�صات 
امل�ص���حية، رام اهلل، )2004). اأمان، ل للو�ص���اطة، للمح�ص���وبية، للمحاماة، الئتالف من اأجل النزاهة وامل�صاءلة –اأمان، 
Cheema،shabbir (n.d( promoting Integrity in Governance. اهلل، )2005).  رام 
 (www.pogar.org(.  Transparency International، Global Corruption

Report 2007.N.Y:Cambridge university press، (2007(.
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بتعاون بني موؤ�ض�ضة »اأمان« وجمل�س الق�ضاء  ال�ضلوك:  اأواًل: مدى االلتزام مبدونة 
االأعلى:

وقد  الق�ضائية،  املوؤ�ض�ضات  يف  للعاملني  �ضلوك  مدونة  اإعداد   2008 العام  يف  مت   
العاملني  اإدراك  �رسورة  حول  متحورت  االلتزامات  من  جملة  املدونة  هذه  ت�ضمنت 
بال�ضلطة الق�ضائية، باأنهم جزء من الق�ضاء، وتعهدهم باأن يحر�ضوا على ا�ضتقالله وعدم 
املتعاملني  كافة  مع  التعامل  على  واملحافظة  فيه.  بالتدخل  اأخرى  جهات  الأية  ال�ضماح 
غري  الأ�ضباب  واملحاباة  التمييز  عدم  على  واحلر�س  مطلقة  مب�ضاواة  الق�ضاء  مرفق  مع 
مو�ضوعية تتعلق باجلانب ال�ضيا�ضي اأو اجلغرايف اأو العائلي اأو ب�ضبب اجلن�س اأو الدين اأو 
العالقات اخلا�ضة. واالإدراك باأن االأ�ضل يف املعلومات الق�ضائية اأنها متاحة للجمهور اإال 
ما يتم ا�ضتثناوؤه بن�س القانون، والعمل على متكني الكافة من االطالع على املعلومات 
اإف�ضاءها  القانون  يحظر  التي  املعلومات  �رسية  على  واملحافظة  قانوناً،  املحظورة  غري 
العتبارات  �رسي  ب�ضكل  اإجراءها  املحكمة  تقرر  التي  املحاكم  جل�ضات  وخ�ضو�ضاً 
املحافظة على النظام العام اأو االأخالق، و�رسية املداوالت قبل اإ�ضدار احلكم والنطق 
فيه، ودعاوى خما�ضمة الق�ضاة واأع�ضاء النيابة العامة، واالمتناع عن القيام باأي عمل 

يوؤثر �ضلباً على ثقة املواطن بالق�ضاء ونزاهته.
باالإ�ضافة اإلى االلتزام بتقدمي االحرتام والتوقري لهيبة الق�ضاة واإظهار هذا االحرتام 
اأمام الكافة. وااللتزام باالبتعاد عن التدخل اأو اإبداء الراأي ال�ضخ�ضي اأو حماولة التو�ضط 
اأو التاأثري بالق�ضاة ب�ضاأن اأي ق�ضية تكون معرو�ضة اأمامهم. وااللتزام بعدم اإبداء اأية اآراء 
�ضلبية ب�ضاأن االأحكام ال�ضادرة عن الق�ضاة. ومراعاة هيبة املحكمة واحلر�س على عدم 
اقرتاف اأي �ضلوك خاطئ اأثناء املحاكمات. واإظهار االحرتام لكافة املحامني، والتعامل 
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معهم مبا يحفظ مركزهم وي�ضهل عملهم. واحلر�س على عدم ن�ضج عالقات خا�ضة مع 
بع�س املحامني مبا يوؤدي اإلى حماباة البع�س منهم والتمييز يف معاملته، وااللتزام باحرتام 
التعامل  على  واحلر�س  املراجعني،  لكافة  االحرتام  واإظهار  اجلمهور  وم�ضالح  حقوق 
معهم بلباقة ودون متييز. وااللتزام باأداء املهام املطلوبة مبهنية وبالكفاءة وال�رسعة والدقة 
الف�ضل  اإبطاء  امل�ضاهمة يف  على عدم  واحلر�س  االخت�ضا�س،  و�ضمن حدود  املطلوبة 
للمتقا�ضني  والع�ضبي  النف�ضي  اجلانب  ومراعاة  املحاكم.  اأمام  املعرو�ضة  الق�ضايا  يف 

والتعامل معهم بلطف وكيا�ضة ومبا يوؤدي اإلى امت�ضا�س توترهم وع�ضبيتهم.
اأن  تبني  املدونة،  هذه  باأحكام  العملي  وااللتزام  التطبيق  مدى  عن  وباال�ضتف�ضار 
الدليل االإر�ضادي الإدارة املحاكم ت�ضمن الن�س على اأخالقيات مهنة اإدارة املحاكم ولكن 
اأُلزم  الدليل ق�رس م�ضاألة االلتزام بتلك االأخالقيات على رئي�س الديوان)5)، فقد  هذا 

رئي�س الديوان بالقواعد ال�ضلوكية واالأخالقية االآتية:
•  احلر�س على جمرى العدالة وبذل العناية الق�ضوى لدعم العمل الق�ضائي.	
•  النزاهة واالمتناع عن ا�ضتغالل املن�ضب للم�ضالح ال�ضخ�ضية.	
•  امل�ضاءلة وال�ضفافية يف كافة القرارات املتخذة.	
• والقرارات 	 املحاكم  ملفات  على  احلفاظ  يف  املهنية  املعايري  باأعلى  االلتزام   

الق�ضائية وحقوق املتقا�ضني.
•  امل�ضاواة بني املروؤو�ضني ومتلقي اخلدمة وعدم التفرقة بناء على اجلن�س اأو العرق 	

اأو الدين اأو االأ�ضول واملنابت.
•  عدم التدخل يف العمل الق�ضائي اأو حماولة التاأثري على جمرى املحاكم.	

)5)  جمل�ص الق�صاء الأعلى، الدليل الر�صادي لإدارة املحاكم، الطبعة الولى 0)20، �ص2).
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•  ح�ضن ا�ضتغالل املوارد العامة واحلفاظ على املال العام.	
•  االلتزام بح�ضن ال�ضلوك واالمتناع عن الت�رسفات التي من �ضاأنها امل�ضا�س بهيبة 	

املحكمة.
• حياد 	 مظهر  يف  توؤثر  اأو  ال�ضبهات  تثري  التي  الدعوات  اأو  الهدايا  قبول  عدم   

املحكمة.
•  اأن يتم تنفيذ العمل بطريقة تعك�س اأعلى القيم ال�ضخ�ضية )االإميان، والنزاهة، 	

واالحرتام، واالإن�ضاف). 
العاملني يف  �ضلوك  املوظفني على مدونة  باطالع  املحاكم  اإدارة  قيام  وحول مدى 
فقد  املدونة،  هذه  على  العاملني  تدريب  مدى  وعن  تعيينهم،  عند  الق�ضائية  ال�ضلطة 
تبني)6)، اأن اإدارة املحاكم تعترب اأن مدونة ال�ضلوك احلالية غري م�ضتقرة ولي�ضت نهائية، 
ومل تُعمم على النحو املطلوب. وبالرغم اأن جمل�س الق�ضاء االأعلى قام بالتعاون مع 
موؤ�ض�ضة »اأمان« بتدريب موظفي املجل�س االإداريني، ومن �ضمنهم موظفو اإدارة املحاكم 
على املدونة املذكورة، اإال اأنه ال يوجد حتى االآن اإجراءات وا�ضحة من اأجل االلتزام 
بها، بحجة اأنها حتتاج اإلى تعديل وتطوير واأن العمل جاٍر على اإدخال تعديالت عليها .

يطبق  بها:  االلتزام  ومدى  باالإدارة  خا�ضة  واإدارية  مالية  اأنظمة  وجود  مدى  ثانياً: 
النظام املايل لل�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية على اجلوانب املالية ملجل�س الق�ضاء االأعلى 
ومن �ضمنه اإدارة املحاكم. فقد ن�ضت املادة 14 من الالئحة التنفيذية على اأن من �ضمن 
املحا�ضبية  ال�ضجالت  تنظيم  املالية  لل�ضوؤون  العامة  االإدارة  وم�ضوؤوليات  �ضالحيات 
وفًقا  واملعتمدة  عليها  املتعارف  املحا�ضبية  واملعايري  للمبادئ  ووفقاً  �ضحيحة،  ب�ضورة 

)6)   مقابل���ة م���ع ال�ص���يد فه���د القوا�ص���مي- مدي���ر ع���ام ال�ص���وؤون الإداري���ة واملالي���ة يف جمل����ص الق�ص���اء الأعل���ى- بتاري���خ 
.20((/(0/(2
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اأن من �ضمن اخت�ضا�ضات دائرة  للنظام املايل. كما ن�ضت املادة 16 من الالئحة على 
قوانني  واأية  االإيرادات  ب�ضاأن  املالية  وزارة  من  ال�ضادرة  التعليمات  متابعة  االإيرادات 

وقرارات واأنظمة ذات عالقة.
العامة  اللوازم  وقانون  العامة  العطاءات  قانون  يف  الواردة  االأحكام  تطبق  كما 
على امل�ضرتيات العامة التي جتريها املحاكم، فقد  ن�ضت املادة 20 من الالئحة املتعلقة 
اأن من اخت�ضا�ضات  الثالثة على  امل�ضرتيات يف فقرتها  ب�ضالحيات وم�ضوؤوليات دائرة 
دائرة امل�ضرتيات: » التقيد بالعطاءات املركزية املحالة من وزارة املالية وفقاً للنظام املتبع 

وطرح العطاءات الالزمة من املواد واخلدمات والعمل وفقاً لنظام اإدارة امل�ضرتيات«.
املدنية ذا  قانون اخلدمة  فاإن  الدائرة،  بالنظام االداري اخلا�س مبوظفي  يتعلق  وفيما 
الرقم 4 ل�ضنة 1998وتعديالته ولوائحه التنفيذية ال يزال يطبق عليهم، ا�ضتناًدا اإلى ن�س 
املادة )79) من قانون ال�ضلطة الق�ضائية ذي الرقم )1) ل�ضنة 2002 والذي ن�س على اأنه 
»ت�رسي على العاملني باملحاكم اأحكام قانون اخلدمة املدنية«، على الرغم من اأن هنالك 
بهم  خا�س  نظام  اإفراد  ت�ضتوجب  الق�ضائية  ال�ضلطة  يف  للعاملني  اخل�ضو�ضيات  بع�س 
يعالج هذه اخل�ضو�ضية ويعرب عن ا�ضتقالل ال�ضلطة الق�ضائية، ويت�ضمن �ضيا�ضة �ضفافة 

يف االإجراءات ونزاهة للعاملني، ورقابة )م�ضاءلة) فّعالة)7). 
الالئحة  ت�ضمنت  املحاكم:  الإدارة  الناظمة  الت�رسيعات  يف  الواردة  االأحكام  ثالثاً: 
النزاهة  بيئة  التي ت�ضب يف خانة تعزيز  اإدارة املحاكم بع�س االأحكام  الداخلية لعمل 
الرقابة واجلودة. وكذلك  الناظمة لدائرة  ا االأحكام  اإدارة املحاكم، وخ�ضو�ضً يف عمل 
)7)  مبراجع���ة موؤ�ص�ص���ة )اأم���ان) تب���ن اأن���ه مت التفاق م���ع جمل�ص الق�ص���اء الأعلى حول اإع���داد نظام م���ايل واإداري خا�ص 

بال�صلطة الق�صائية وتقوم موؤ�ص�صة )اأمان) باإعداد هذا النظام يف الوقت احلايل.
مقابلة اأجراها الباحث مع امل�صت�صار القانوين ملوؤ�ص�صة )اأمان) الأ�صتاذ بالل الربغوثي بتاريخ )0/2)/))20. وانظر تقرير 

اأمان» مراجعة حتليلية لقطاع العدالة املنظومة الت�صريعية واملوؤ�ص�صاتية» ، مرجع �صابق.
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مبالية  يتعلق  ما  كل  واملحا�ضبية يف  املالية  باالأ�ضول  االلتزام  ب�رسورة  املتعلقة  االأحكام 
يحفظها  نحو  على  االإدارة  اأموال  اإدارة  ي�ضمن  مبا  املحاكم.  فيه  مبا  املجل�س  وموازنة 

ويحميها من اأية جتاوزات تدخل �ضمن اأ�ضكال الف�ضاد. 
اأنها خلت من الن�س على )واجب  ولكن مما يعاب على تلك الالئحة والتعليمات 
املوظفني باالإبالغ عن اأية جتاوزات اأو خمالفات اأو اأفعال ف�ضاد تقع حتت علمهم). وكان 
من االأوجب - اإعماال لت�ضجيع االإبالغ عن الف�ضاد مبا ميثله من �ضمانة مهمة من �ضمانات 

مكافحة الف�ضاد وتعزيز بيئة النزاهة - اأن ين�س ب�ضكل �رسيح على هذا الواجب. 
كذلك يت�ضح اأن تلك الالئحة خلت من الن�س على م�ضاألة ت�ضارب امل�ضالح وخلت 
من االأحكام التي ت�ضمن عدم الوقوع يف حاالت ت�ضارب امل�ضالح كم�ضاألة االإف�ضاح 
عن امل�ضالح عند بدء التعيني اأو يف اأي حالة ين�ضاأ عنها حالة من حاالت ت�ضارب امل�ضالح 

لدى العاملني يف اإدارة املحاكم.
وباالإ�ضافة ملا تقدم يوجد اإ�ضكالية يف هذه الالئحة واللوائح االأخرى ال�ضادرة عن 
من  الق�ضائية،  ال�ضلطة  يف  بالعاملني  املتعلقة  الالئحة  ومنها  االأعلى،  الق�ضاء  جمل�س 
جهة اأنها غري من�ضورة يف جملة الوقائع الفل�ضطينية، حتى ت�ضتكمل املتطلبات القانونية 
وال�رسعية الالزمة لذلك. وهذه اللوائح �ضادرة مبوجب قانون ال�ضلطة الق�ضائية ح�ضب 

ن�س املادة )80) التي اأعطت جمل�س الق�ضاء االأعلى هذه ال�ضالحية.)8)

 ويف اجلانب التطبيقي، وباال�ضتف�ضار عن كيفية االبالغ عن التجاوزات وممار�ضات 

الف�ضاد داخل املحاكم،)9) ات�ضح اأن هنالك ور�ضات عمل تعقد للموظفني وخا�ضًة اجلدد 

وقانون  املدنية  اخلدمة  بقانون  وتعريفهم  الف�ضاد  عن  التبليغ  باآليات  تعريفهم  اأجل  من 
)8)   مقابلة اأجراها الباحث مع القا�صي عزت الراميني، رئي�ص اإدارة املحاكم بتاريخ 2/6)/))20. . 

)9)   فهد القوا�صمي، املقابلة ال�صابقة. القا�صي عزت الراميني، املقابلة ال�صابقة.
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غري  تعليمات  –اأي�ضاً-  وهنالك  �ضواء،  حد  على  العقوبات  وقانون  الف�ضاد  مكافحة 

من�ضورة يف هذا ال�ضاأن، مثاًل: يف حالة وجود �ضكوى )قد ت�ضتمل على ق�ضايا ف�ضاد) 

من موظف على موظف اآخر تقدم ال�ضكوى لرئي�س الدائرة ثم للمدير العام، الذي اإما 

االأعلى. وحديًثا ومنذ  الق�ضاء  لرئي�س جمل�س  يرفعها  اأو  ال�ضكوى  قراراً يف  ياأخذ  اأن 

على  االإدارية  ال�ضوؤون  دائرة  مع  تن�ضق  وهي  واجلودة  الرقابة  اإدارة  اأن�ضئت  فقط  �ضنة 

رقابة اأعمال موظفي املحاكم وتر�ضل املالحظات الالزمة يف حال وجود خمالفات اأو 

مالحظات على عمل املحاكم على ال�ضعيدين املايل واالإداري.
املحاكم  اإدارة  اأن  تبني  املحاكم،  داخل  جتاوزات  اأو  خمالفات  عن  االإبالغ  مت  واإذا 
اأو بناًء على �ضكوى  ر�ضدت عدداً من املخالفات، مت احل�ضول عليها من رئي�س القلم 
ال�ضكاوى  معظم  وتتمحور  املبا�رس،  املوظف  رئي�س  اأو  املواطنني  من  للدائرة  قدمت 
عدم  اأو  املحامني،  اأو  املواطنني  مع  باحرتام  املوظف  تعامل  عدم  حول  واملخالفات 
حالة  يف  اأو  املبا�رس،  رئي�ضه  بتعليمات  اأو  الر�ضمي  الدوام  ب�ضاعات  املوظف  التزام 
اعتداء املوظفني على بع�ضهم بالكالم اأو ب�ضكل يدوي، وتبداأ عقوبة هذه احلاالت من 
العقوبات  ايقاع  اإلى  النظر، و�ضواًل  الكتابي والتنبيه ولفت  اإلى  ال�ضفهي،  النظر  لفت 

املن�ضو�س عليها يف قانون اخلدمة املدنية كل حالة على حدة. 
وفيما يتعلق بوجود اإجراءات وا�ضحة ب�ضاأن ت�ضارب امل�ضالح، ات�ضح اأنه ال توجد 
تعليمات اأو تعاميم من�ضورة يف هذا االإطار، ولكن يف بع�س احلاالت يوؤخذ هذا املفهوم 

كانت  من  التحقيق  جلان  ع�ضوية  يف  اال�ضرتاك  من  مثاًل  ي�ضتثنى  بحيث  احل�ضبان  يف 
يبادر  االأحيان  من  كثري  ويف  ال�ضكوى.  �ضده  املرفوعة  املوظف  اأو  بالقا�ضي  عالقة  له 
ال�ضخ�س باالإف�ضاح عن وجود ت�ضارب يف م�ضاحله، علماً باأن احلاالت التي يوجد فيها 
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ت�ضارب م�ضالح كانت قليلة جًدا. 

الفرع الثاين
مدى تطبيق متطلبات امل�ساءلة

اأنها: واجب امل�ضوؤولني عن الوظائف الر�ضمية يف تقدمي  تُعّرف نظم امل�ضاءلة على 
فيه  يتم  وب�ضكل  الدائرة  اأو  الوزارة  اأو  املوؤ�ض�ضة  يف  العمل  �ضري  حول  دورية  تقارير 
تو�ضيح وتف�ضري قراراتهم و�ضيا�ضاتهم واال�ضتعداد لتحمل امل�ضوؤوليات املرتتبة على هذه 
القرارات وااللتزام بتقدمي تقارير عن �ضري العمل يف موؤ�ض�ضتهم، يو�ضح االإيجابيات 
وال�ضلبيات ومدى النجاح اأو االإخفاق يف تنفيذ �ضيا�ضاتهم يف العمل. كذلك يعني املبداأ 
حق املواطنني العاديني يف احل�ضول على هذه التقارير واملعلومات الالزمة عن اأعمال 
جميع امل�ضوؤولني يف االإدارات العامة مثل النواب، والوزراء، واملوظفني احلكوميني، 
القائمة  القيم  مع  يتفق  عملهم  اأن  من  التاأكد  اإلى  ذلك  ويهدف  املنا�ضب.  واأ�ضحاب 
على العدل والو�ضوح وامل�ضاواة، والتاأكد من مدى توافق اأعمالهم مع حتديد القانون 
لوظائفهم ومهماتهم، حيث تفرت�س اأنظمة امل�ضاءلة الفّعالة و�ضوح االلتزامات واالأطر 
العام تفر�س على كل من  امل�ضوؤوليات. فامل�ضاءلة مبفهومها  وقنوات االت�ضال وحتديد 
ح�ضل على تفوي�س من جهة معينة، ب�ضالحيات واأدوات عمل، اأن يجيب بو�ضوح عن 

كيفية الت�رسف وا�ضتخدام املوارد وال�ضالحيات التي و�ضعت حتت ت�رسفه)10).
وبتحليلنا ملدى تطبيق بيئة العمل يف اإدارات املحاكم ملفهوم امل�ضاءلة يتبني لنا االآتي:
)0))   ملزيد من التف�ص���يل حول امل�ص���اءلة انظر: جناة عمرو، امل�ص���اءلة والنزاهة يف اجلهاز الق�ص���ائي الفل�ص���طيني، �ص���وؤون 
تنموي���ة، الع���دد 27، )2003)، ����ص 30- 36. جهاد حرب، اأجهزة الرقابة واأنظمة امل�ص���اءلة يف القطاع العام الفل�ص���طيني، 
املب���ادرة الفل�ص���طينية لتعمي���ق احل���وار العامل���ي والدميقراطي���ة – مفت���اح – )2003). يزي���د �ص���ايغ وخلي���ل ال�ص���قاقي، 
ال�ص���الحات يف ال�ص���لطة الفل�ص���طينية، فريق العمل امل�ص���تقل لتقوية موؤ�ص�صات ال�صلطة الفل�ص���طينية، )2004). اأمان، 
حرية املعرفة والطالع اأ�صا�ص ال�صفافية وامل�صاءلة، الئتالف من اأجل النزاهة وامل�صاءلة – اأمان- ، رام اهلل، )2006).



 العدد |63| جمادى الأولى 1435هـ102

مفهوم  يفرت�س  حيث  االإدارة،  يف  للم�ضوؤولية  هرمي  ج  تدرُّ عالقة  وجود  اأواًل: 
امل�ضاءلة وجود »�ضلَّم تراتبي« يقدم فيه كل من ي�ضغل درجة اأدنى تقريراً عن �ضري عمله 
اإلى الدرجة االأعلى التي فو�ضته. ومبراجعتنا لالئحة الداخلية جند اأن العديد من موادها 

اأ�ضارت اإلى هذا امل�ضمون، ومثااًل على ذلك جند اأن املادة 0) منها ن�ضت على اأنه: 
الت�ضل�ضل االإداري بني العاملني يف املحاكم واإدارات جمل�س الق�ضاء  1- »يراعى 

وفقاً ملا جاء بالهيكلية االإدارية املعتمدة لل�ضلطة الق�ضائية.
لقواعد  وفقاً  املحكمة  رئي�س  واإدارة  الإ�رساف  خا�ضعون  املحاكم  يف  العاملون   -2

الت�ضل�ضل االإداري.
)- العاملون يف املحاكم يتبعون لرئي�س اإدارة املحاكم �ضمن الت�ضل�ضل االإداري«.

عن  ال�ضادرة  الق�ضائية  ال�ضلطة  لقانون  التنفيذية  اللوائح  اإلى  بالرجوع  تبني  وقد 
جمل�س الق�ضاء االأعلى اأن هنالك ثالث لوائح ذات �ضلة:

االأولى: النظام الداخلي الإدارة املحاكم.
والثانية: نظام العاملني باملحاكم.

والثالثة: الئحة االأمانة العامة ملجل�س الق�ضاء االأعلى.
ومبراجعة االأحكام الواردة يف هذه اللوائح يت�ضح)11) »وجوب �ضغل من�ضب رئي�س 
هذا  اأن  وجند  ا�ضتئناف.  قا�ضي  عن  درجته  تقل  ال  قا�ٍس  قبل  من  املحاكم  اإدارة  دائرة 
امل�قع كان �ساغًرا منذ �سهر �سباط املا�سي حتى �سهر ت�رشين الثاين 2011، وهذا مما اأبقى 
رئا�ضة الدائرة يف حالة �ضغور ملدة ت�ضعة اأ�ضهر، رغم اأنها اأهم دائرة ذات �ضلة بال�ضفافية 
املالية واالإدارية يف عمل املحاكم، ف�ضاًل عن اأن اإعادة ذات الرئي�س ال�ضابق للدائرة اإلى 

))))  مقابلة مع ال�ص���يد اإبراهيم الربغوثي- الرئي�ص التنفيذي للمركز الفل�ص���طيني ل�ص���تقالل املحاماة والق�صاء بتاريخ 
.20((/((/ 28
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املوقع نف�ضه اأمر مثري للجدل، ويدل على مدى الت�رسع يف القرارات وغياب املعايري 
امل��س�عية يف اتخاذها، اإلى جانب ذلك فاإن ن�ط رئا�سة الدائرة برئي�س جمل�س الق�ساء 
ا لي�س قا�ضياً ومن غري ق�ضاة حمكمة اال�ضتئناف م�ضرياً لعمل  االأعلى، الذي َكّلف �ضخ�ضً
اأ�ضهر، يجعل و�ضع الدائرة خالل تلك الفرتة من الناحية القانونية  هذه الدائرة ت�ضعة 
اأن تبعية الدائرة لرئا�ضة جمل�س الق�ضاء االأعلى  وامل�رسوعية مو�ضع ت�ضاوؤل، وبخا�ضة 
هي تبعية اإدارية ولي�ضت تدرجية، �ضاأنها �ضاأن اأي دائرة اأخرى، مبعنى اأن اإدارتها ترفع 
االإ�رساف  مبعنى  ولي�س  االإداري،  باملعنى  االأعلى  الق�ضاء  رئي�س جمل�س  اإلى  تقاريرها 
وال�ضلطة، وهي تُقدم لرئي�س املجل�س ليقوم بدوره باإحالتها اإلى جمل�س الق�ضاء االأعلى. 
املال  اإدارة  يف  مبا�رس  اخت�ضا�س  ذات  االإدارة  هذه  اأن  االعتبار  بعني  اأخذ  ما  واإذا 
العام، فاإن جتميع هذه ال�ضالحيات بيد رئي�س جمل�س الق�ضاء االأعلى اأمر مي�س بثقافة 
املوؤ�ض�ضة، وي�ضفي مهمات لي�ضت بال�رسورة من اخت�ضا�س رئي�س املجل�س، ال من حيث 
التخ�ض�س وال من حيث الوقت اأو قواعد العمل االإداري واملايل املتعارف عليه، وعلى 

�ضوء ذلك فهي ال متار�س �ضلطاتها واأعمالها ح�ضب القانون«.
ثانياً: تقدمي التقارير الدورية: مبراجعة الالئحة الداخلية يت�ضح اأن العديد من موادها 
اأ�ضارت اإلى هذا امل�ضمون، ومثااًل على ذلك جند اأن املادة ال�ضاد�ضة من الالئحة حددت 
حول  و�ضنوية  �ضهرية  تقارير  »جتهيز  �ضمنها  من  اأن  واأكدت  االإدارة  رئي�س  م�ضوؤوليات 
اإلى الو�ضع املايل. وكذلك  عمل واإدارة املحاكم والن�ضاطات التي تقوم بها، باالإ�ضافة 
ا�ضتالم ومراجعة التقارير ال�ضهرية من املديريات والدوائر ورفعها لرئي�س املجل�س«. كما 
ن�ضت املادة 8) من الالئحة الداخلية على اأنه: » تلزم كل دائرة بتقدمي تقرير دوري لرئي�س 

االإدارة يف نهاية كل �ضهر �ضاماًل كافة االأمور التي قامت االإدارات والدوائر باإجنازها«.
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اأما فيما يتعلق باالإطار التطبيقي وباال�ضتف�ضار عن مدى تقدمي تقارير دورية حول عمل 
اإدارة املحاكم؟ وهل التقارير التي ترفعها اإدارة املحاكم يتم تقدميها يف الوقت املنا�ضب؟ 
اإدارة املحاكم؟ وملن تقدم؟ وكيف تتم متابعتها؟ فقد  اأ�ضكال التقارير التي تعدها  وما 
الدائرة  خطط  على  حتتوي  اأ�ضهر،  ثالثة  كل  تقدم  ربعية  تقارير  هنالك  »اأن  ات�ضح)12) 
ومنجزاتها وامل�ضكالت التي تعرت�س طريقها وتنفيذ برناجمها املقر �ضلفاً مع بداية كل 
عام ق�ضائي، ويف نهاية ال�ضنة الق�ضائية يتم التعميم على جميع الدوائر من اأجل جمع 
كافة التقارير يف تقرير �ضنوي واحد حول اأداء ال�ضلطة الق�ضائية، ويبداأ العمل على هذا 
التقرير يف �ضهر ت�رسين الثاين من كل �ضنة، حيث يتم من خالله ر�ضد جميع التطورات 
املختلفة  للدوائر  واالإداري  املايل  واالأداء  الق�ضائي  العمل  �ضعيد  على  و�ضلًبا  اإيجاباً 
ملعرفة  وذلك  واإداري،  ق�ضائي  عمل  �ضنتي  بني  واملقارنة  االأعلى،  الق�ضاء  جمل�س  يف 
النواق�س والثغرات، ليتم تالفيها ومناق�ضتها يف اإطار املوؤمتر ال�ضنوي للجهاز الق�ضائي، 
جمل�س  لرئي�س  ير�ضل  كتاب،  �ضكل  على  للمواطنني  ون�رسه  وجتميعه  طباعته  ويتم 
الق�ضائي  املوؤمتر  يف  للق�ضاة  تُقدم  تقارير  �ضتة  االآن  حتى  �ضدر  وقد  االأعلى،  الق�ضاء 
وت�ضلم نُ�ضخ منها لرئي�س ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية ولرئي�س جمل�س الوزراء، ولكل 
املهتمني، باالإ�ضافة اإلى و�ضعها على املوقع االإلكرتوين ملجل�س الق�ضاء االأعلى، الطالع 

اجلمهور، واأ�ضحاب ال�ضاأن عليها. 
اإدارة املحاكم اأجنزت يف العام املا�ضي التقرير ال�ضنوي اخلام�س، اأما التقرير ال�ضاد�س 
اإجنازه من قبل مركز االأبحاث والدرا�ضات الق�ضائية، وهو تقرير �ضامل  االأخري فقد مت 
ويعرب عن حقيقة �ضري العمل االإداري والق�ضائي داخل جمل�س الق�ضاء االأعلى، اإال اأنه 

)2))  القا�صي عزت الراميني، رئي�ص اإدارة املحاكم،  املقابلة ال�صابقة.
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كان باالإمكان �ضدور التقرير ال�ضاد�س حمتوًيا على معلومات ومعطيات اأو�ضع مما ورد 
فيه، والتي من �ضاأنها اإثراوؤه، خا�ضة مثل مو�ضوع منجزات دوائر كاتب العدل ودوائر 
التنفيذ، واملعامالت املنجزة فيهما، وكذلك مو�ضوع بع�س املعطيات املالية وهي م�ضائل 

مهمة جًدا ويقت�ضي االأمر وجودها حتى تكون بني يدي املهتمني لالطالع عليها«.
ولكن ال�ضوؤال املهم يف هذا ال�ضدد: هل تتم املحا�ضبة داخل اجلهاز الق�ضائي على 
اأ�ضا�س ما يرد يف تلك التقارير؟ وهل تتم متابعة التو�ضيات الواردة يف تلك التقارير؟ اإذ 
ال جدوى من اإعداد التقارير الدورية اإذا مل تتم املحا�ضبة على اأ�ضا�ضها اأو مل تتم متابعة 

التو�ضيات الواردة فيها.
وباال�ضتف�ضار عن هذا املو�ضوع، فقد كانت االجابة: »اأنه تتم حما�ضبة اأي موظف 
فاإنه  القيام بواجباته الوظيفية،  اأو تق�ضريه يف  اإهماله  اإلى  التقرير ما ي�ضري  اإذا ورد يف 
فيها  املدرجة  امل�ضائل  من  م�ضاألة  اأية  عن  وي�ضتو�ضح  التقارير،  هذه  يراجع  من  يوجد 
متابعة  وبخ�ضو�س  تف�ضريها.  يف  غمو�س  اأو  لب�س  اأي  ح�ضل  اإذا  تنفيذها  متابعة  قبل 
التو�ضيات الواردة يف التقارير فقد كانت االإجابة: اأن التو�ضيات الداخلية التي تتعلق 
وتطوير  العمل،  وتطوير  والداوئر  املحاكم  وان�ضاء  املوظفني،  بتعيني  املثال  �ضبيل  على 
الدوائر باحلو�ضبة، وجميع التو�ضيات التي تدخل �ضمن ال�ضالحيات املخولة للجهاز 
الق�ضائي تتم متابعتها حتى تنفيذها. اأما التو�ضيات اخلارجية التي حتتاج ملوافقة جهات 
اأخرى غري املجل�س الق�ضائي، كالتو�ضية املتعلقة بتطوير هيكلية جمل�س الق�ضاء مثااًل، 
فاإن متابعتها وتنفيذها يتطلب موافقة جهات اأخرى، اإلى جانب موافقة جمل�س الق�ضاء 

االأعلى«))1). 

)3))   فهد القوا�صمي، مدير عام ال�صوؤون الإدارية واملالية لل�صلطة الق�صائية، املقابلة ال�صابقة.
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ثالثاً: الرقابة واملتابعة: تعد اآلية الرقابة اإحدى اأهم اأدوات امل�ضاءلة، فهي تعد معياراً 
�ضابطاً لالأداء، واأداة تقييمية لالأ�ضخا�س العاملني يف املوؤ�ض�ضة عندما تتم حما�ضبتهم من 
قبل الهيئات املخولة بذلك ر�ضمياً، اأو من قبل موؤ�ض�ضات املجتمع املدين والراأي العام 
للحّد من اخلروقات واالنحراف يف العمل، والتي قد حتيد عن م�ضارها ال�ضحيح اإذا ما 
�ضعفت اأ�ضكال املحا�ضبة، اأو جرى احلد منها عمداً. ومبراجعة الالئحة الداخلية يت�ضح 
اأن العديد من موادها اأ�ضارت اإلى هذا امل�ضمون، حيث اأن�ضاأت اإدارة الرقابة واجلودة 
واملتابعة كواحدة من دوائر االإدارة وحددت لها العديد من ال�ضالحيات وامل�ضوؤوليات 
التي تدخل �ضمن هذا املفهوم، حيث حددت املادة 21 من الالئحة اخت�ضا�ضات هذه 

االإدارة باالآتي:
دوائر  العدل،  كتبة  املحاكم،  واأقالم  دوائر  املحاكم يف  واإدارة خدمات  متابعة   -1

التنفيذ، ودوائر التبليغات.
2- التاأكد من تطبيق االأعمال االإدارية وفق االأنظمة واالإجراءات املتبعة يف املجل�س 

واملحاكم ومبا يتوافق مع القوانني العامة.
)- مراقبة دوام املوظفني يف االإدارات والدوائر واملحاكم.

4- اإدارة عملية الرقابة الداخلية وتقييم العمل يف املجل�س واملحاكم.
5- التدقيق الداخلي على جميع اإجراءات العمل و�ضمان تنفيذها بفعالية .

االأداء  حت�ضني  يف  نتائجها  من  واال�ضتفادة  اخلارجية  التدقيق  عمليات  متابعة   -6
االإداري.

 كما ن�ضت املادة 2) من الالئحة الداخلية على اأنه:  
وكافة  واملرا�ضلون  والكتاب  ال�رس  واأمناء  واالأق�ضام  االأقالم  روؤ�ضاء  »يعمل   -1
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العاملني يف كل حمكمة حتت رقابة رئي�ضهم املبا�رس ومدير املحكمة واجلميع خا�ضعون 
لرقابة رئي�س املحكمة.

2- تكون هذه الرقابة يف حماكم ال�ضلح امل�ضتقلة لرئي�س القلم واجلميع خا�ضعون 
لقا�ضي ال�ضلح.

)- تكون الرقابة ومتابعة كافة االأمور يف اإدارة املحاكم لرئي�س االإدارة«.
واأخرًيا فقد ن�ضت املادة 4) من الالئحة الداخلية على اأنه: »توؤ�ض�س يف كّل حمكمة 
اإلى مدير  تقاريرها  وترفع  رقابًيا،  الرقابة واجلودة، ويكون دورها  ت�ضمى وحدة  وحدة 

عام دائرة الرقابة واجلودة، الذي يرفع بدوره هذه التقارير لرئي�س االإدارة«.
اإدارة  دائرة  يف  املوظفني  التزام  مدى  عن  وباال�ضتف�ضار  التطبيقي)14)  االإطار  ويف 
املحاكم يف التعليمات االأ�ضا�ضية املتعلقة يف اأعمالهم ودوامهم، ات�ضح اأنه »يلتزم معظم 
املدنية،  اخلدمة  قانون  بها يف  املعمول  والتعليمات  باالأنظمة  الق�ضائية  ال�ضلطة  موظفي 
حيث يتوجب على املوظفني اأن يكونوا ال�ضاعة الثامنة وع�رس دقائق �ضباحاً كحد اأق�ضى 
يف مواقع عملهم، واأن ال يغادروا عملهم قبل ال�ضاعة الثالثة ع�رًسا، اإال بناًء على اإذن 
املغادرات  فاإن هذه  الر�ضمية  باملغادرات  يتعلق  وفيما  مقبول،  م�ضبق وكان هناك عذر 
اأكرث من �ضت �ضاعات يف ال�ضهر فاإنها حت�ضم من االإجازات، فاإن مل يكن  اإذا تراكمت 
له ر�ضيد اإجازات فاإنها حت�ضم من الراتب. وهذا ما يتم يف الواقع العملي، ويخ�ضع 

للرقابة من خالل ال�ضاعات االإلكرتونية واإدارة املحاكم«. )15)
رابعاً: ال�ضكاوى: تعترب ال�ضكاوى واحدة من اأهم اأدوات امل�ضاءلة ال�ضعبية التي تخول 
كل من يعلم بتجاوز اأو خمالفٍة ما اأن ي�ضكو مرتكب هذه املخالفة �ضواء اأكان مت�رسراً 

)4))   فهد القوا�صمي، املقابلة ال�صابقة.
)5))   القا�صي عزت الراميني، املقابلة ال�صابقة.
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للت�رسيعات ذات  العام لالبالغ عنها. ومبراجعتنا  ال�ضالح  اأم دفعه حر�ضه على  منها، 
العالقة جند اأن الالئحة الداخلية لالإدارة ن�ضت يف الفقرة الثامنة من املادة اخلام�ضة منها 
على اأن من اخت�ضا�ضات اإدارة املحاكم: »متابعة �ضكاوى املواطنني املتعلقة بالعاملني يف 
املحاكم النظامية بالتن�ضيق مع روؤ�ضاء املحاكم وفقاً لالأنظمة واللوائح بخ�ضو�س �ضكاوى 
املواطنني«. وبتعاون م�ضرتك بني جمل�س الق�ضاء االأعلى وموؤ�ض�ضة »اأمان« فقد مت يف 
العام 2011 اإعداد واإقرار دليل نظام �ضكاوى خا�س مبجل�س الق�ضاء االأعلى ينطبق على 
اإن�ساء  اأهمها:  النقاط من  العديد من  الدليل  العامة للمحاكم. وقد ت�سمن هذا  االإدارة 
بال�ضلوك  املتعلقة  ال�ضكاوى  النظر يف  لل�ضكاوى يكون من �ضمن اخت�ضا�ضاتها  وحدة 
ال�ضخ�ضي والت�رسف االإداري للموظفني يف خمتلف دوائر جمل�س الق�ضاء االأعلى. 

وكذلك كيفية تقدمي ال�ضكوى وكيفية معاجلتها واملتابعة والردود على امل�ضتكني.
ويف اجلانب التطبيقي)16) وباال�ضتف�ضار حول حجم ال�ضكاوى التي مت تقدميها الإدارة 
املحاكم وعدد ال�ضكاوى التي مت الف�ضل فيها، وما اأهم املوا�ضيع التي متحورت حولها 
ال�ضكاوى املقدمة، وكيفية التعامل معها، وهل هنالك اإجراءات الحقة بهذا اخل�ضو�س. 
يت�ضح يف هذا ال�ضدد اأنه بالرغم من عدم وجود نظام خا�س اأو اآلية حمددة ال�ضتقبال 
ال�ضكاوى خالل االأ�ضهر القليلة املا�ضية، اإال اأنه وب�ضكل مبدئي مت و�ضع �ضناديق �ضكاوى 
يف املحاكم لتلقي ال�ضكاوى �ضواء تلك املقدمة من املواطنني اأو املراجعني اأو املحامني 
اأو تلك املقدمة من املوظفني الذين يعملون يف دوائر ال�ضلطة الق�ضائية، ولكن االإقبال 
على تقدمي ال�ضكاوى لي�س كبرًيا، فاإنه تقريباً يف كل حمكمة يكون هنالك من ) اإلى 5 
�ضكاوى كل �ضهر فقط كحد اأق�ضى، واأكرث ال�ضكاوى تتمحور حول مو�ضوعني؛ االأول 

)6))  القا�صي عزت الراميني، املقابلة ال�صابقة، فهد القوا�صمي، املقابلة ال�صابقة.
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تراكم الق�ضايا يف املحاكم. واملدة الطويلة التي متر قبل الف�ضل فيها وكذلك تاأجيلها. 
والنوع الثاين من ال�ضكاوى حول ت�رسفات بع�س املوظفني يف املحاكم وهناك نوع اآخر 
اإلى ال�ضكاوى  اإلى املالحظات منها  من ال�ضكاوى: وحتديًدا من املحامني، وهي اأقرب 
مثل عدم كفاية الكرا�ضي يف اأماكن اال�ضرتاحات يف املحاكم، وال�ضيق وعدم منا�ضبة 

ت�ضميم املحاكم للعمل الق�ضائي.
يف  العاملني  املوظفني  من  اثنني  تدريب  على  العمل  يتم  احلا�رس  الوقت  ويف   
يوجد  ال  الأنه  معها،  والتعامل  ال�ضكاوى  تقدمي  واإجراءات  كيفية  على  املحاكم  اإدارة 
موظفون خمت�ضون يف تلقي ال�ضكاوى، وقد مت حديًثا و�ضع منوذج على كل �ضندوق 
�ضفاف معلق عليه لوحة تعليمات تت�ضمن كيفية تقدمي ال�ضكاوي، باالإ�ضافة اإلى مناذج 
جممعات  من  كل  يف  ال�ضناديق  بهذه  الفل�ضطينية  املحاكم  تزويد  مت  وقد  للمواطنني، 
حماكم اخلليل، وبيت حلم، ورام اهلل، واأريحا، وطولكرم، وقلقيلية، ونابل�س، وجنني، 
ائتالف  مع  بالتعاون  وطوبا�س،  و�ضلفيت،  وحلحول،  دورا،  �ضلح  حماكم  من  وكل 
»اأمان« للنزاهة وال�ضفافية. كما اأن االأمانة العامة ملجل�س الق�ضاء االأعلى ا�ضتحدثت لهذا 
الغر�س ق�ضماً ال�ضتالم �ضكاوى املواطنني الواردة اإلى جمل�س الق�ضاء االأعلى وتوثيقها 
وتوزيعها على اجلهات املخت�ضة مثل دائرة التفتي�س الق�ضائي، ووحدة الرقابة واجلودة، 
ال�ضناديق  مثل  و�ضائل  عدة  خالل  من  ال�ضكاوى  وت�ضتقبل  االأعلى،  الق�ضاء  وجمل�س 
يف املحاكم، واالت�ضال الهاتفي، والربيد االإلكرتوين، والفاك�س، ويقوم الق�ضم مبتابعة 

ال�ضكوى والتاأكد من ح�ضول املواطن على الرد اخلا�س ب�ضكواه.
وجاءت هذه اخلطوة �ضمن توجهات جمل�س الق�ضاء االأعلى لتفعيل اأنظمة خا�ضة 
التي  الق�ضائية  واخلدمة  املحاكم  اأداء  على  ومالحظاتهم  املواطنني  �ضكاوى  با�ضتقبال 



 العدد |63| جمادى الأولى 1435هـ110

يتلقاها كتغذية راجعة ت�ضاعد يف قيا�س اأداء املحاكم ور�ضى املواطن الفل�ضطيني ومدى 
اال�ضرتاتيجية،  خططها  تطوير  يف  الق�ضائية  ال�ضلطة  اأولويات  وحتديد  بالق�ضاء،  ثقته 
وتعزيز التوا�ضل ال�ضفاف بني جمل�س الق�ضاء االأعلى واجلمهور الفل�ضطيني، باعتبار 
اأن ال�ضلطة الق�ضائية جهة اإدارية م�ضوؤولة عن عمل املحاكم وعليها اأن تقوم بدورها يف 

تعزيز مبادئ ال�ضفافية والنزاهة، و�ضواًل اإلى حتقيق العدالة واحلكم الر�ضيد.
ال�ضتقالل  الفل�ضطيني  للمركز  �ضكاوى  قدمت  اإذا  ما  املطروح حول  الت�ضاوؤل  ويف 
املحاكم،  يف  املوظفني  وعمل  املحاكم  اإدارة  بخ�ضو�س  »م�ضاواة«،  واملحاماة  الق�ضاء 
وما اأهم املوا�ضيع التي متحورت حولها ال�ضكاوى املقدمة؟ ات�ضح اأن »م�ضاواة« تلقت 
العديد من �ضكاوى املحامني ومراجعي املحاكم، ومتحور اأكرث هذه ال�ضكاوى حول ما 

ياأتي: )17)
1- التاأخر يف اإجراء التبليغات من املح�رسين يف الوقت املحدد، اأو اإجراء التبليغات 

ب�ضورة غري اأ�ضولية م�ضكوك يف �ضحتها.
اإعداد اجلداول، الأن هذا  باأقالم املحاكم بداية كل �ضهر بدعوى  2- تعطيل العمل 
الطلبات  من  العديد  يف  البت  وتاأخري  للعدالة،  الو�ضول  اإعاقة  اإلى  يوؤدي  التعطيل 

امل�ضتعجلة والتي يوؤدي تاأخري قبولها من اأقالم املحاكم اإلى �ضياع حقوق املواطنني.
)- تعطيل العمل يف دوائر التنفيذ بداية كل �ضهر بدعوى اإعداد اجلداول، وهذا مما 
ي�ضتدعي الطلب من دوائر التنفيذ التوقف عن تعطيل العمل بدعوى اإعداد اجلداول، 
وال�ضيما اأن دوائر التنفيذ تت�ضم املراجعات لديها باال�ضتعجال يف العديد من الطلبات 

املتعلقة بال�ضندات التنفيذية.
)7))  اإبراهيم الربغوثي، املقابلة ال�صابقة. وكذلك انظر ن�صرة عن على العدالة ال�صادرة عن املركز الفل�صطيني ل�صتقالل 

املحاماة والق�صاء» م�صاواة»، ع))، 0)20، �ص9،20) .
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4- تخ�ضي�س اأيام يحظر املراجعة فيها اإال يف دعاوى حمددة، كما هو ال�ضاأن بالن�ضبة 
حل�رس املراجعات يف الدعاوى ال�رسعية دون �ضواها يوم اخلمي�س من كل اأ�ضبوع. 

5- عدم تزويد املحامني بن�ضخ عن �ضبط جل�ضات املحاكمة ح�ضب االأ�ضول.
6- عدم وجود اأبنية وقاعات حماكمات مالئمة للعمل الق�ضائي، وعدم توفر دورات 

�ضحية ال�ضتخدام املحامني ومراجعي املحاكم. 
وبناًء على ذلك؛ فاإن هذه االإ�ضكاالت ت�ضتدعى تدخل جمل�س الق�ضاء حللها، على 
نحو يعزز ثقة املواطنني بالق�ضاء، وي�ضاعدهم يف الو�ضول اإلى حقوقهم باأ�رسع وقت 

وباأقل النفقات والتكاليف.
وحول مدى وجود م�ضاءلة ملوظفي املحاكم اخلا�ضعني الأحكام قانون اخلدمة املدنية 
عن املخالفات التي يرتكبونها اأثناء تاأدية عملهم، فقد ات�ضح اأنه بالعودة مللفات اجلهاز 
الق�ضائي ال يوجد م�ضاءلة للموظفني اخلا�ضعني الأحكام قانون اخلدمة املدنية يف �ضلك 
الق�ضاء ب�ضبب اخلالف احلا�ضل بني جمل�س الق�ضاء االأعلى من جهة، وديوان الرقابة 
املالية واالإدارية وديوان املوظفني العام من جهة اأخرى، فمجل�س الق�ضاء االأعلى ما زال 
العام  املوظفني  الق�ضائية، وديوان  ال�ضلطة  قانون  املادة )79) من  اإنفاذ ن�س  ممتنًعا عن 
ممتنع عن اإنفاذ العقوبات ال�ضادرة من جمل�س الق�ضاء وفًقا لالئحة االإدارية ال�ضادرة عن 
جمل�س الق�ضاء ا�ضتناًدا لن�س املادة )80) من قانون ال�ضلطة الق�ضائية. وقد مت التاأكيد 
الأن  فقط،  التنبيه  هو  العام  املوظفني  ديوان  قبل  من  عقوبات  من  يعتمد  ما  اأن  على 
قانون اخلدمة املدنية ين�س على اأن ما فوق عقوبة التنبيه يحتاج لت�ضكيل جلنة حتقيق من 
اإنفاذ قانون اخلدمة املدنية  اأن جمل�س الق�ضاء ميتنع عن  قبل رئي�س الديوان، والق�ضية 
ولوائحه التنفيذية، وما زال يعتمد الئحته االإدارية التي اأ�ضدرها �ضنًدا للمادة )80) من 
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قانون ال�ضلطة الق�ضائية. واإن احلل االأمثل لهذا املو�ضوع هو اإجراء تعديل ت�رسيعي على 
ن�س املادة )79) من قانون ال�ضلطة الق�ضائية باالإلغاء، وتعديل ن�س املادة )80) باإ�ضافة 

تف�ضيالت عليها تدعم فكرة اال�ضتقالل املايل واالإداري للق�ضاء.)18) 

الفرع الثالث
مدى تطبيق متطلبات ال�سفافية

يخ�س  فيما  اجلمهور  مع  العالقة  و�ضوح  �رسورة  العام  مبفهومها  ال�ضفافية  تعني 
كما  املتبعة.  العامة  ال�ضيا�ضات  عن  للجمهور  واالإف�ضاح  اخلدمات،  تقدمي  اإجراءات 
تت�ضم  التي  ال�رسية  اأو  املعلنة  غري  واالإجراءات  ال�ضيا�ضات  من  احلد  ال�ضفافية  تعني 
بالغمو�س وعدم م�ضاهمة اجلمهور فيها ب�ضكل وا�ضح. وبكلمات اأخرى فاإن ال�ضفافية 
عك�س ال�رسية، فال�رسية تعني اإخفاء االأفعال عمداً اأما ال�ضفافية فهي االإف�ضاح عن هذه 

االأفعال)19). 
وفيما يتعلق باإدارة املحاكم فاإن ال�ضفافية تعني اأن تكون جميع اإجراءات املحاكم معلنة 
ومفهومة للجمهور باالإ�ضافة اإلى اإعالن ون�رس التقارير حول اأداء املحاكم من حيث عدد 
الق�ضايا املبتوت فيها والق�ضايا امل�ضتقبلة واملتاأخرة واأنواعها وغريها من املعلومات ذات 

)8))  جفال جفال، املقابلة ال�صابقة.
)9))  ملزي���د م���ن التف�ص���يل ح���ول مفه���وم ال�ص���فافية انظ���ر: عب���ر م�ص���لح، عزم���ي ال�ص���عيبي، ب���الل الربغوث���ي، النزاه���ة 
وال�ص���فافية وامل�ص���اءلة يف مواجهة الف�ص���اد، مرجع �ص���ابق، �ص24.  ماهر زحايكة، النزاهة وامل�صاءلة وال�صفافية يف عمل 
الهيئات املحلية، الئتالف من اأجل النزاهة وامل�صاءلة –اأمان- ، رام اهلل، )2005). جربيل حممد وعمر رحال، مدخل 
 Finel، Bernard.(2003( ،اإلى مفهوم احلكم ال�ص���الح يف فل�ص���طن، مركز رام اهلل للدرا�ص���ات وحقوق الن�ص���ان
 & Lord، Kristin. Power and Conflict in the Age of Transparency. New
York، Palgrave،(2000(. Parshas Shoftim. Combating Corruption، (www.

torah.org(.(2006(.
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فاإن متكني املواطنني من احل�ضول على املعلومات املتعلقة  اإلى ذلك  باالإ�ضافة  ال�ضلة. 
ا اأن جوهر ال�ضفافية  بعمل اإدارة املحاكم هو اأمر يدخل �ضمن مفهوم ال�ضفافية خ�ضو�ضً
اال�ضطالع  معينة  مب�ضالح  للمعنيني  تتيح  واأنها  للمعلومات،  احلر  التدفق  اإلى  ي�ضتند 
لهم  وتوفر  امل�ضالح،  بهذه  املرتبطة  واملعلومات  واالإجراءات  العمليات  على  مبا�رسًة 

معلومات كافية ت�ضاعدهم على فهمها ومراقبتها. 
وبتحليل ملدى تطبيق بيئة العمل يف اإدارات املحاكم ملفهوم ال�ضفافية يت�ضح ما ياأتي:

 اأواًل: مدى توفر وثائق وا�ضحة حول اأهداف االإدارة، وفل�ضفة عملها، وبراجمها، 
واإجراءاتها واإتاحتها للجمهور. فقد عملت اإدارة املحاكم على و�ضع دليل اإر�ضادي لكل 
دائرة من دوائر املحكمة، والذي ي�ضمن ِذكراً وتو�ضيحاً لكافة االإجراءات املعمول بها 

يف الدائرة، و�ضواًل اإلى اإجراءات واآليات عمل موحدة لدى كافة الدوائر)20).
ل�ضنة 2009،  املحاكم  الأقالم  املوحدة  االإجراءات  دليل  االإدارة  اأعدت  فقد  كذلك 
فقد مت توحيد االإجراءات التنفيذية واالإدارية لدى كافة اأقالم املحاكم من خالل دليل 
الدعاوى اجلديدة وتوزيعها  ت�ضجيل  كيفية  مثل  االأحكام،  العديد من  ت�ضمن  اإر�ضادي 
ا�ستقبال  و�رشوط  امل�سب�طة،  واالأدوات  اجلرمية  االأدوات  حفظ  وكيفية  الق�ساة،  على 
بع�س  يف  الر�ضوم  قيمة  وتو�ضيح  وتداولها،  امللفات  حفظ  وكيفية  اجلزائية  الدعاوى 
وقف  حاالت  وكذلك  امل�ضطوبة،  اجل�ضدية  االأ�رسار  دعوى  جتديد  حالة  مثل  احلاالت 
النظر يف الدعوى واملدة القانونية التي تبقى فيها الق�ضية معلقة، واأي�ضاً �ضاعات دوام 
املقدمة  املختلفة  الطلبات  مع  التعامل  وكيفية  املراجعني،  وا�ضتقبال  وال�ضندوق  القلم 

)20)  جمل�ص الق�صاء الأعلى، التقرير ال�صنوي اخلام�ص 2009، �ص98). 



 العدد |63| جمادى الأولى 1435هـ114

اإلى القلم وكذلك املرا�ضالت والربيد مع املجل�س وبني املحاكم)21).
كما اأعدت االإدارة دليل االإجراءات املوحدة لدوائر التنفيذ ل�ضنة 2009، فقد مت توحيد 
االإجراءات التنفيذية واالإدارية لدى كافة دوائر التنفيذ من خالل دليل اإر�ضادي ت�ضمن 
كيفية ت�ضجيل الدعاوى التنفيذية اجلديدة، وما ي�ضبق ذلك من فح�س ال�ضند التنفيذي 
املقدم للدائرة، وكيفية التعامل مع اإ�رشار مقدم ال�سند التنفيذي الناق�س لل�رشوط التي 
بقيد  اخلا�س  الطلبات  �ضجل  يف  ت�ضجيلها  يجب  التي  البيانات  وما  القانون،  اأوجبها 
وت�ضديد  حمتوياته،  على  واحلفاظ  التنفيذي  امللف  تنظيم  وكيفية  التنفيذية؟  الطلبات 

امللف التنفيذي وتبعاته، واأخرياً كيفية اإدارة االأمانات املالية يف دوائر التنفيذ)22).
ل�ضنة 2009،  العدل  لدوائر كاتب  املوحدة  االإجراءات  دليل  االإدارة  اأعدت  كذلك 
فقد مت توحيد االإجراءات التنفيذية واالإدارية لدى كافة دوائر كاتب العدل من خالل 
التحقق  وكيفية  عليه،  الت�ضديق  املطلوب  ال�ضند  تدقيق  مراحل  ت�ضمن  اإر�ضادي  دليل 
تباين االأ�ضماء ، كما  التعامل يف حال  الرئي�ضية الواجب توفرها، وكيفية  العنا�رس  من 
ت�ضمن معاجلة بع�س احلاالت اخلا�ضة يف ت�ضديق الوكاالت الدورية، كما �ضمل الدليل 
مالحق منها مواد قانون كاتب العدل والتعليمات االإدارية ال�ضادرة عن جمل�س الق�ضاء 

االأعلى))2).
واأخرًيا فقد اأعدت االإدارة دليل االإجراءات املوحدة لدوائر التبليغات ل�ضنة 2009، 
فقد مت توحيد االإجراءات التنفيذية واالإدارية لدى كافة دوائر التبليغات من خالل دليل 

))2)  دليل الإجراءات املوحدة لأقالم املحاكم النظامية والذي متت امل�ص���ادقة عليه يف جل�ص���ة جمل�ص الق�ص���اء الأعلى ذات 
الرقم 2009 /3 املنعقدة بتاريخ 28 ني�صان  2009.

)22)  دليل الإجراءات املوحدة لدوائر التنفيذ ل�صنة 2009.
)23)  دليل الإجراءات املوحدة لدوائر كاتب العدل والذي متت امل�صادقة عليه من جمل�ص الق�صاء الأعلى يف العام 2009.
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اإر�ضادي ت�ضمن اآليات العمل الداخلي يف دوائر التبليغات من حلظة ا�ضتالم التبليغات 
اإلى  اإر�ضادي يهدف  اإلى ف�ضل  باالإ�ضافة  تنفيذها،  اإلى حني  من دوائر واأقالم املحاكم 
توجيه املح�رسين بكيفية التعامل مع االإ�ضكاليات التي تعرت�ضهم اأثناء اأدائهم لواجبهم، 
وال�ضوؤون االإدارية التي يجب مراعاتها من قبلهم، كما �ضمل مالحق منها مواد قانون 
اأ�ضول املحاكمات املدنية والتجارية املتعلقة بالتبليغ والتعليمات االإدارية ال�ضادرة عن 

جمل�س الق�ضاء االأعلى)24).
هذه  على  املوظفني  تدريب  عملية  حول  وباال�ضتق�ضار  التطبيقي)25)  اجلانب  ويف 
االأدلة والعمل الواقعي مبوجبها، وهل مت االإعالن عنها ب�ضكل وا�ضح؟ ات�ضح اأنه يوجد 
تدريب على هذه االأدلة وخا�ضة للموظفني اجلدد، كما اأن هنالك ور�ضات عمل عقدت 
خ�ضي�ضاً للتعريف مب�ضمونها، اأما فيما يتعلق باالإعالن عن هذه االأدلة فهي من�ضورة على 
املوقع االإلكرتوين ملجل�س الق�ضاء االأعلى ومتاحة جلميع املواطنني وباإمكانهم االإطالع 
عليها من كافة اأماكن تواجدهم، اإلى جانب ذلك فاإن اإدارة املحاكم ب�ضدد عمل دليل 
اإر�ضادي موحد للمواطنني خا�س بتف�ضيل كامل االإجراءات واالآليات الواجب اتباعها 
اأمام املحاكم يف خمتلف الق�ضايا واملعامالت التي تتم اأمام املحاكم، وهو بحاجة فقط 
مل�ضادقة جمل�س الق�ضاء االأعلى والعمل على ن�رسه وتوزيعه، وقد يبداأ العمل به مطلع 
العام القادم 2012، و�ضيدرج على املوقع االإلكرتوين ملجل�س الق�ضاء االأعلى، اإ�ضافة 

اإلى توفريه يف جميع حماكم الوطن.
ثانياً: مدى اإتاحة الفر�ضة للجمهور وبخا�ضة ذوي االخت�ضا�س لالطالع على هذه 

)24)  دليل الإجراءات املوحدة لدوائر التبليغات والذي متت امل�صادقة عليه من جمل�ص الق�صاء الأعلى يف العام 2009.
)25)   عزت الراميني، املقابلة ال�ص���ابقة. مقابلة مع ال�ص���يد فهد القوا�ص���مي- مدير عام ال�صوؤون الإدارية واملالية يف جمل�ص 

الق�صاء الأعلى- بتاريخ 28/))/))20.
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عن  واالإف�ضاح  للن�رس  عامة  �ضيا�ضة  ووجود  تنفيذها  مدى  على  والتعليق  االإجراءات، 
املعلومات للجمهور املعني.

 لقد خلت الالئحة الداخلية من التطرق لهذه امل�ضاألة، كما اأن التطبيق العملي ي�ضري 
واقرتاحاتهم  اآرائهم  على  للوقوف  اجلمهور  مع  مفتوحٌة  اجتماعات  جترى  ال  اأنه  اإلى 

ب�ضاأن خطط االإدارة و�ضيا�ضاتها. 
ووفقاً للتقارير ال�ضنوية ملجل�س الق�ضاء االأعلى، فاإن االإدارة تقوم بالتن�ضيق مع وحدة 
االإعالم والعالقات العامة يف جمل�س الق�ضاء يف اإطار تنفيذها لن�ضاطاتها الهادفة اإلى 
العدالة  وحتقيق  احلقوق  �ضمان  يف  الق�ضاء  ودور  باأهمية  املواطنني  لدى  الوعي  رفع 
وتوفري املعلومات الق�ضائية، ومتكني املواطنني من احل�ضول على املعلومات الق�ضائية، 
وت�ضميم حمالت توعية من خالل و�ضائل االإعالم وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين، وتوطيد 
وا�ضتخدام  ن�رس  و�ضائل  وتطوير  املدين،  املجتمع  وموؤ�ض�ضات  االإعالم  مع  الروابط 
املعلومات الق�ضائية من خالل العمل على ن�رس االأحكام الق�ضائية بالطرق املحو�ضبة)26).

املعلومات  على  احل�ضول  من  املحاكم  ومراجعي  املحامني  متكني  مدى  وحول 
الق�ضائية، ات�ضح اأن هنالك �ضكاوى وجهت مبا�رسة اإلى رئي�س جمل�س الق�ضاء االأعلى 
مكاتب  اأحد  من   2010/1/4 بتاريخ  املوجهة  ال�ضكوى  منها:  اخل�ضو�س،  هذا  يف 
املحاماة بخ�ضو�س رف�س اأقالم املحاكم تزويد املحامني ب�ضورة م�ضدقة عن قرار احلكم 
اإال عند تقدمي الئحة الطعن، وكذلك رف�س االإعالم عن الر�ضم املقرر عن الطعن بحجة 
ُر على الئحة الطعن عند تقدميها فقط. وقد ت�ضمنت هذه ال�ضكوى -  اأن الر�ضم ُيحرَّ
جهة ن�ضخ منها لنقابة املحامني و»م�ضاواة« - املطالبة بت�ضويب هذه املخالفات يف عمل 

)26)  جمل�ص الق�صاء الأعلى، التقرير ال�صنوي اخلام�ص 2009، �ص207.
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موظفي اأقالم املحاكم نظراً لعدم وجود اأ�ضا�س قانوين لها يف قانون اأ�ضول املحاكمات 
بالن�ضبة  املدنية والتجارية، وللنتائج ال�ضلبية واالأ�رسار املرتتبة على ا�ضتمرار العمل بها 

للمتقا�ضني وحقوقهم)27).
ثالًثا: مدى معرفة املواطنني باأن�ضطة وبرامج املوؤ�ض�ضة وكيفية احل�ضول على خدماتها، 
وكيفية تاأدية هذه اخلدمة: ن�ضت الفقرة التا�ضعة من املادة اخلام�ضة من الالئحة الداخلية 
املواطنني على  ت�ضهيل ح�ضول  »امل�ضاهمَة يف  املحاكم:  اإدارة  اأن من م�ضوؤوليات  على 
والن�رس  االإعالم  خالل  من  درجاتها  اختالف  على  املحاكم  تقدمها  التي  اخلدمات 
فاإن  اجلانب  هذا  ويف  املجال«.  بهذا  احلديثة  الو�ضائل  ا�ضتخدام  وتعميم  واالت�ضال 
الق�ضاء  ملجل�س  ال�ضنوية  التقارير  اإعداد  عن  م�ضوؤوليتها  خالل  ومن  حتر�س  االإدارة 
على  املعرو�ضة  الق�ضايا  عدُد  حيث  من  بها  املتعلقة  املعلومات  ن�رس  على  الفل�ضطيني 
املحاكم وحجم الق�ضايا املبتوت بها والق�ضايا امل�ضتاأنفة اأو املعرو�ضة للنق�س. باالإ�ضافة 
اإلى املعلومات حول التطورات احلا�ضلة يف دوائر التنفيذ وكاتب العدل. وكذلك اأبرز 

الربامج التدريبية لرفع كفاءة الكادر االإداري يف املحاكم.
جدير بالذكر يف هذا اجلانب اأن من املتطلبات املهمة ملفهوم ال�ضفافية ت�ضهيل حفظ 
املعلومة، والو�ضول اإليها يتطلب وجود اأنظمة حفظ معلومات واأر�ضفة ت�ضمن ذلك. 
ومبراجعة مدى التزام اإدارة املحاكم يف هذا اجلانب جند اأن االإدارة منذ اإن�ضائها داأبت 
على اأر�ضفة امللفات ب�ضبب عدم وجود نظام موثق معتمد لرتتيب امللفات وا�ضرتجاعها، 
وخلوها من نظام ترقيم موثوق بالن�ضبة للخزائن والرفوف التي تو�ضع عليها امللفات، 
واعتماد العمل يف هذا اجلانب على اأ�ضا�س �ضخ�ضي وارجتايل وغري مماأ�ض�س، وهذا مما 

)27)  ن�ص���رة )عن على العدالة) ال�ص���ادرة عن املركز الفل�ص���طيني ل�ص���تقالل املحاماة والق�ص���اء «م�ص���اواة»، مرجع �ص���ابق، 
�ص)8- 89.
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يوؤدي اإلى هدر وقت وجهد القائمني على العمل يف البحث عن امللفات املطلوبة، ف�ضاًل 
عن حفظ امللفات من الفقدان والتلف ل�ضوء التنظيم. لذلك فقد مت خالل العام 2009 
توحيد نظام حفظ واأر�ضفة امللفات يف كافة دوائر التنفيذ، فقد مت ا�ضتبدال اأغلفة جديدة 
ذات األوان خمتلفة، ح�ضب نوع الق�ضية بتلك االأغلفة القدمية للملفات، كما مت اإل�ضاق 
لوا�ضق على الغالف من اخلارج حتمل رقم امللف ونوعه ومميزة باألوان خمتلفة، لت�رسيع 

حتديد امللف املطلوب.
لها  املت�ضل�ضلة  االأرقام  الق�ضايا ح�ضب  وترتيب  ت�ضنيف  اإعادة  مت  ثانية،  ناحية  ومن 
على رفوف منف�ضلة، لي�ضهل الو�ضول اإليها عند احلاجة، حيث مت فرز الق�ضايا ح�ضب 
نوعها: منظورة/مرتوكة / مف�ضولة/ مبا يف ذلك الق�ضايا املحفوظة يف م�ضتودعات 
الدوائر. كما مت عمل جرد جلميع الق�ضايا املنظورة يف دوائر التنفيذ وا�ضتخراج الق�ضايا 
جدول  من  و�ضطبها  اأكرث)  اأو  �ضهور  �ضتة  منذ  اأ�ضحابها  بها  يراجع  مل  املرتوكة)التي 
�ضاعد  مما  لتجديدها.  الر�ضم  مدفوعة  بطلبات  اأ�ضحابها  تقدم  حلني  املنظورة،  الق�ضايا 
على اختزال عدد الق�ضايا اإلى ما يزيد عن 40% من جمموع الق�ضايا يف بع�س الدوائر 
مت  املحاكم،  واأمتتة  حو�ضبة  لعملية  وا�ضتكمااًل  .اأي�ضاً  فاعلية  اأكرث  فيها  العمل  ليكون 
حو�ضبة اآالف الق�ضايا يف دوائر التنفيذ واإجراء مراجعة للبيانات املحو�ضبة �ضابقاً على 
برنامج »ميزان« وت�ضحيح االأخطاء فيها وتعديل حاالت الق�ضايا ب�ضكل يتطابق مع واقع 
برنامج  الق�ضايا املدخلة على  اإجراء عملية مقارنه الأعداد واأرقام كافة  الق�ضية، كما مت 

احلا�ضوب اخلا�س بالدائرة مع اأعداد واأرقام الق�ضايا املوجودة يف الواقع)28). 
املعلومات  على  احل�ضول  جناعة  مدى  ما  االآتي:  الت�ضاوؤل  على  جنيب  اأن  ويبقى 

)28)  جمل�ص الق�صاء الأعلى، التقرير ال�صنوي اخلام�ص 2009، �ص96)-97).
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الق�ضائية حالياً من اإدارة املحاكم، وب�ضكل خا�س معامالت املواطنني يف املحاكم؟
باال�ضتف�ضار حول هذا املو�ضوع من »م�ضاواة«، كانت االجابة)29): »اأنه بالرغم من 
اأن حق املواطن م�ضون قانونًا يف هذا اجلانب، اإال اأنه يف الواقع العملي تفر�س على 
املواطن عقبات جديدة واجراءات روتينية وبريوقراطية حتول دون حتقيق الفائدة املرجوة 
قانونية  غري  جدية  معوقات  هنالك  اأن  اإلى  اإ�ضافة  معينة.  مبعلومات  تزويده  طلبه  من 
حتول دون اطالع اأ�ضخا�س لي�ضوا اأطرافاً يف اخل�ضومة على املعلومات الق�ضائية ون�ضخ 
االأحكام التي يريدونها بخ�ضو�س دعاوى معينة، وال�ضواهد على ذلك كثريه منها اجلهد 
الكبري الذي تبذله »م�ضاواة« يف �ضبيل احل�ضول على ن�ضخ من االأحكام الق�ضائية النهائية 
اإلى  والقانون.  العدالة  ون�رسها يف جملة  االخت�ضا�س  اأهل  عليها من  التعليق  بغر�س 
املت�ضلة  الق�ضائية  واالأحكام  املبادىء  بن�رس  يقم  الق�ضائي مل  املجل�س  فاإن  ذلك  جانب 
من  ن�رسها  مت  التي  املعلمني  ف�ضل  بق�ضايا  اخلا�ضة  االأحكام  مثل  العام  الراأي  بق�ضايا 
اأطراف الدعوى، والهيئة امل�ضتقلة حلقوق املواطن، وم�ضاواة، وقد كان يتوجب على 
الق�ضائية وحرية  املعلومات  ن�رس  تكفل  وا�ضحة  اإجراءات  يتبنى  اأن  الق�ضائي  املجل�س 

و�ضول املواطنني واطالعهم عليها. 
الق�ضايا االإلكرتونية  اأن االطالع على ملفات  تتمثل يف  اأخرى  اأن هنالك عقبة  كما 
بالن�ضبة للق�ضايا املوكل فيها دون غريها، وهذا خمالف ملبداأ  حم�ضور فقط للمحامي 
القانون  كفلها  التي  املعلومة  على  احل�ضول  يف  وللحق  الق�ضائية  االإجراءات  علنية 
املواطنني حق احل�ضول على  تعطي  والتي  الدولية،  الفل�ضطيني واالتفاقيات واملواثيق 
ن�ضخ من االأحكام الق�ضائية مبا فيها االأحكام يف الق�ضايا اجلزائية، على اأن يتم حجب 
)29)  مقابلة مع ال�ص���يد اإبراهيم الربغوثي- الرئي�ص التنفيذي للمركز الفل�ص���طيني ل�ص���تقالل املحاماة والق�صاء بتاريخ 

.20((/((/ 28
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االأ�ضماء التي ت�ضري اإلى هوية االأ�ضخا�س الواردة اأ�ضماوؤهم يف االأحكام«. 
وباال�ضتي�ضاح عن هذا املو�ضوع من اأحد املحامني املزاولني كانت االإجابة)0)): اأن 
من  ن�ضخة  على  احل�ضول  حق  غريهم  من  اأم  املتقا�ضني  من  اأكان  �ضواء  مواطن  الأي 
احلق  هذا  على  الن�س  ورد  وقد  الق�ضاء،  اأمام  عر�ضت  ق�ضية  اأي  يف  ال�ضادر  احلكم 
املحاكم  ر�ضوم  قانون  من   ( الفقرة  خام�ضاً  البند   (1( الرقم  ذي  امللحق  يف  �رساحًة 
النظامية ذي الرقم )1) ل�ضنة )200، فاإنه ي�ضتطيع اأي مواطن اإذا كان من غري املتقا�ضني 
مقابل ر�ضم مقداره خم�ضة دنانري احل�ضول على ن�ضخة من االأحكام ال�ضادرة من كافة 
االأمر خمتلف  العملي  الواقع  ولكن يف  درجاتها.  اختالف  على  الفل�ضطينية  املحاكم 
تعميمها  يتم  ال  العليا  املحكمة  اأحكام  وخا�ضة  ت�ضدر  التي  االأحكام  معظم  الأن  متاًما، 
ذات  غري  االأخرى  املحاكم  يف  الق�ضاة  وحتى  واملواطنني  للمحامني  متاحة  غري  وهي 
بالن�ضبة للمحامني  ال�ضلة بالق�ضية على النحو املطلوب، ويتم معرفة مو�ضوع بع�ضها 
اإلى  اأو من حمامي اأحد طريف اخل�ضومة، هذا  على االأقل من خالل موظفي املحاكم 
جانب اأن هنالك انتقائية فيما يتم ن�رسه من اأحكام، وكذلك وجود �ضعوبة ومعوقات 
عملية يف احل�ضول على االأحكام غري املن�ضورة، فاإن مل يكن للمواطن عالقة اأو معرفة 
مبوظف قلم املحكمة، لن ي�ضتطيع احل�ضول على ما يريد، واإن ح�ضل عليها ف�ضيكون 

ذلك بعد مماطالت ومراجعات عديدة ال ح�رس لها.
لذلك ال بدَّ اأن تكون االأحكام يف متناول اأيدي املحامني واجلمهور لالطالع عليها 
واال�ضتفادة منها على اأف�ضل وجه، اإلى جانب تعزيز ن�رس املعلومات الق�ضائية وحتديثها 
ملجل�س  االإلكرتوين  املوقع  على  واأعمالها  باملحاكم  يتعلق  ما  كل  عن  م�ضتمر  ب�ضكل 

)30)  حمادثة هاتفية مع املحامي �صكري الن�صا�صيبي، بتاريخ 30 /))/))20.
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الق�ضاء االأعلى. 
يت�ضح  الفر�س:)1))  وتكافوؤ  التوظيف  ب�ضاأن  وا�ضحة  اإجراءات  وجود  مدى  رابعاً: 
يف هذا ال�ضاأن اأنه يتم االإعالن عن كافة تعيينات ال�ضلطة الق�ضائية من خالل ن�رسها يف 
عادة  اأيام   10 مهلة  وتعطى  للمجل�س  االإلكرتوين  املوقع  اإلى  اإ�ضافة  املحلية  ال�ضحف 
من اأجل تقدمي الطلبات ح�ضب االأ�ضول، وبعد انتهاء مدة تقدمي الطلبات ت�ضكل جلنة 
متخ�ض�ضة من اأجل االختيار. ت�ضكيل هذه اللجنة يعتمد على نوع الوظيفة، هل نحتاج 
يف  قانوين  خبري  هناك  يكون  وغالًبا  غريه،  اأو  احلا�ضوب  يف  خبري  اأو  قانوين  ملوظف 
اللجنة ويتم اإجراء مقابالت �سخ�سية مع جميع املتقدمني الذين ت�افرت فيهم ال�رشوط 

املعلنة على قدم امل�ضاواة، باالإ�ضافة اإلى وجود امتحان حتريري.
واإذا مت ت�ضجيل جتاوزات يف اإجراءات التعيني، تبني اأن هنالك �ضعوبة يف ح�ضول 
جتاوزات ب�ضبب وجود ع�ضو من ديوان املوظفني العام مع اللجنة التي جتري الفح�س 
اأو املقابلة، وبالتايل ال ميكن قب�ل اأي معاملة ت�ظيف ال ت�ست�يف ال�رشوط املعلن عنها 
على  امل�ضادقة  االخت�ضا�س يف  �ضاحب  هو  املوظفني  ديوان  الأن  االأ�ضول  تخالف  اأو 
لدائرة  املعاملة  وتعاد  التوظيف  على  ي�ضادق  ال  خمالفة  اأي  ح�ضلت  واإذا  التوظيف، 
موؤ�ض�ضات  مل�ضاركة  ا�ضتعداد كامل  لديها  املحاكم  اإدارة  فاإن  اإلى جانب ذلك  املحاكم. 
املجتمع ومنها »اأمان« حل�ضور ومراقبة اإجراءات تعيني املوظفني التي ُيعلن عنها جمل�س 

الق�ضاء االأعلى.
واحلوافز  والعالوات  التقييم  عملية  ب�ضاأن  وا�ضحة  اإجراءات  وجود  مدى  خام�ضاً: 

للعاملني؟

))3)   فهد القوا�صمي، املقابلة ال�صابقة. القا�صي عزت الراميني، املقابلة ال�صابقة.
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يت�ضح يف هذا ال�ضدد اأن النظام املوجود، نظام قدمي، الأنه عبارة عن منوذج موجود 
منذ اأكرث من ع�رس �ضنوات مل ي�رِس عليه اأي تعديل اأو تطوير. وهو بحاجة اإلى تعديل 
بالعمل،  اخلا�ضة  باالأدلة  املوظف  التزام  مدى  باالعتبار  االأخذ  يتم  بحيث  وتطوير، 

وكذلك مدى االلتزام مبا ورد من اأحكام يف مدونة ال�ضلوك.
ب�ضدد  الق�ضاء  جمل�س  »اأن  ات�ضح:  للموظفني،  واحلوافز  العالوات  وبخ�ضو�س 
اإقرار الئحة تنظم حوافز مادية ومعنوية للموظفني با�ضم »جائزة املوظف املتميز«، وقد 
و�سعت معايري و�رشوط حمددة يف الالئحة لنيل هذه اجلائزة، التي تاأتي عاماًل حمفزاً 
دون  املوظفني  كافة  ت�ضمل  بحيث  االإداري،  للكادر  االإيجابية  واملناف�ضة  االأداء  لتطوير 

ا�ضتثناء«.)2))
اإدارة  والعاملني يف  للم�ضوؤولني  التدريبية  والدورات  البعثات  امل�ضاركة يف  �ضاد�ضاً: 
املحاكم:)))) ات�ضح يف هذا املجال اأن امل�ضاركات املحلية والدولية غالًبا ما تقت�رس على 
ق�ضاة املحاكم، وهي حمدودة جًدا وال ترقى لطموح اإدارة املحاكم بالن�ضبة للكادر االإداري 
الق�ضائية،  للهيئات  عونًا  يكون  حتى  واملعرفة  بالعلم  مت�ضلًحا  يكون  اأن  يجب  الذي 
ويعود ال�ضبب يف ذلك اإلى حمدودية االإمكانات املالية وحتديًدا يف اإطار جمل�س الق�ضاء 

االأعلى، وهي موازنة ب�ضيطة ال تفي مبتطلبات واحتياجات ال�ضلطة الق�ضائية.
بادارة  املتعلقة  العامة  العطاءات  ب�ضاأن  وا�ضحة  اإجراءات  وجود  مدى  �ضابعاً: 

)32)   القا�صي عزت الراميني، املقابلة ال�صابقة.
)33)   القا�ص���ي عزت الراميني، املقابلة ال�ص���ابقة. ويف هذا ال�ص���دد ذكر  القا�ص���ي  الراميني  اأنه يتم اختيار اأكرث الق�ص���اة 
مالءمة بحكم تخ�ص�صه ملو�صوع البعثات والدورات التدريبية، دون اأن يعني ذلك التخلي عن الدور املطلوب يف تاأهيل 
ال���كادر االإداري ووفًق���ا لالإمكان���ات املتاح���ة، وقد و�ش���عت لهذا الغر�س خط���ة طموحة حددت ال�ش���اعات التدريبية لكل 
امل�ش���تويات الوظيفية �ش���واًء للموظفني اجلدد اأو للموظفني القدامى مبختلف م�ش���توياتهم الوظيفية، بحيث يح�شل 

كل موظف على عدد من ال�صاعات التدريبية كل يف جمال اخت�صا�صه وعمله.
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ويتم  املالية،  وزارة  بها يف  املعمول  لالإجراءات  وفقاً  العطاءات  تلك  تتم  املحاكم:)4)) 
االإلكرتوين  املوقع  اإلى  اإ�ضافة  املحلية،  ال�ضحف  يف  العطاءات  هذه  عن  االإعالن 
للبت يف  اأخرى  املقدمة، وجلنة  العطاءات  لفتح  ال�ضدد جلنة  بهذا  وت�ضكل  للمجل�س. 
خارج  من  اأ�ضخا�س  دعوة  يتم  واأحياناً  االأخرى  عن  خمتلفة  منهما  وكل  العطاءات، 

املجل�س كع�ضو مراقب.
ت�ضجيل  عدم  تبني  العطاءات،  يف  التالعب  اأو  التجاوزات  بر�ضد  يتعلق  وفيما 
اأو  املالية  لوزارة  �ضواء  الرقابية  للجهات  الفر�ضة  اإتاحة  ب�ضبب  املو�ضوع  جتاوزات يف هذا 
لديوان الرقابة املالية واالإدارية لالطالع على كافة الوثائق املالية واالإدارية، ومراقبة جميع 
االإجراءات املتعلقة بالعطاءات وكذلك جميع املعامالت املالية االأخرى، وهي ال توافق اإال 
على املعامالت والعطاءات املوافقة للقوانني واالأنظمة والتعليمات، وقد ح�ضلنا على تقييم 

عاٍل من هذه اجلهات، التي مل ت�ضجل اأية خمالفات تذكر يف مو�ضوع العطاءات.
اخلا�ضة  املركبات  ا�ضتخدام  لعملية  منظمة  ولوائح  اإجراءات  وجود  مدى  ثامناً: 

بال�ضلطة الق�ضائية وبدل مهمات ال�ضفر؟
 يت�ضح يف هذا ال�ضدد اأنه ال يوجد نظام خا�س مبجل�س الق�ضاء اأو اإدارة املحاكم، 
الوزراء  ال�ضادر عن جمل�س  العامة  واملوؤ�ض�ضات  للوزارات  املايل  النظام  يطبق  حيث 
ال�ضفر وال�ضلف وغريها من  ال�ضفر، وكيفية �رسف تذاكر  بالن�ضبة ملهمات  لعام 2005 
االأمور. اأما ا�ضتخدام ال�ضيارات، فقد كانت ال�ضيارات �ضابًقا حتت ت�رسف املدير العام 
هناك �ضوابط  يكن  فقط، ومل  العليا  املحكمة  وق�ضاة  االأعلى  الق�ضاء  ورئي�س جمل�س 
معينة على ا�ضتخدام هذه ال�ضيارات اإال على كمية البنزين التي يتم تغطيتها، لكن يف 
الوقت احلايل وبعد قرار جمل�س الوزراء ب�ضاأن تنظيم ا�ضتخدام املركبات احلكومية يف 

)34)   فهد القوا�صمي، املقابلة ال�صابقة. القا�صي عزت الراميني، املقابلة ال�صابقة.
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القطاع املدين لعام 2010، فاإن ال�ضيارات التابعة للحركة تخرج بنموذج حركة ي�ضمل 
رقم ال�ضيارة، �ضائق ال�ضيارة، كمية البنزين املخ�ض�ضة، وغريها ويف نهاية كل �ضهر تفرغ 
االأوراق التي ت�ضجل عليها حركة ال�ضيارات يف �ضجل خا�س بذلك، وهذا هو املعمول 

به يف الوقت احلا�رس.
يف جمال الرقابة اخلارجية، تخ�ضع اإدارة املحاكم لرقابة ديوان الرقابة املالية واالإدارية 
مبوجب املادة )1)) من قانون ديوان الرقابة املالية واالإدارية ذي الرقم 15 لعام 2004. 
ات�ضح  اإدارة املحاكم، فقد  املالية واالإدارية على دائرة  الرقابة  اأما عن حدود رقابة ديوان 
الرقابة  لهذه  الأن  الق�ضاء،  ا�ضتقالل  بفكرة  مت�س  ال  املحاكم  على  الديوان  »رقابة  اأن)5)) 
اإدارة  يف  العاملني  التزام  مدى  على  فقط  تقت�رس  الديوان  رقابة  وحدود  اآخر،  معنى 
فح�س  ولها  القانون،  باأحكام  واالإدارية  وامل�رسوفات)  )االإيرادات  املالية  ال�ضوؤون 
ال�ضجالت واآليات ت�ضجيل الدعاوى وبيئة العمل ب�ضورة عامة يف املحاكم. ديوان الرقابة 
املالية يراقب املوظفني االإداريني مثل العاملني يف قلم املحكمة، واملح�رسين، واملرا�ضلني 
وامل�ضوؤولني عن االإدارة املالية واالإدارية، من حيث عددهم ومدى التزامهم الوظيفي وهل 
قاموا بعملهم �ضمن مدة معقولة بكفاءة وفعالية، وكذلك االإجازات وتقاييم العمل وكل 

اجلوانب املالية واالإدارية التي تتم من خاللهم«.

)35)  مقابلة مع ال�صيد جفال جفال- امل�صت�صار القانوين لديوان الرقابة املالية والإدارية بتاريخ 6) /0)/))20.
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النتائج والتو�سيات
النتائج:

اأظهرت هذه الدرا�ضة اأن االلتزام بتطبيق متطلبات احلوكمة من �ضاأنه حت�ضني م�ضتوى 
اإدارة املحاكم ودعم ا�ضتقالل الق�ضاء ونزاهته، ال�ضيما اأن الدور الذي توؤديه هذه الدائرة 

يف ال�ضلطة الق�ضائية، يجعل منها اجل�ضد الذي يتحرك من خالله العمل الق�ضائي.
املحاكم  اإدارة  تطبيق  باأهمية  واإقراراً  و�ضوحاً  هنالك  اأن  الدرا�ضة،  اأظهرت  كما 
بيئة  تطبيق  مدى  تقييم  ولدى  وعليه،  الدرا�ضة.  هذه  تناولتها  التي  احلوكمة  ملتطلبات 
العمل يف اإدارة املحاكم ملتطلبات النزاهة، تبني اأن هنالك تاأكيداً واإقراراً باأهمية معايري 
تطوير  وكذلك  االإدارة،  يف  للعاملني  ال�ضلوك  مدونة  اإقرار  بعد  خ�ضو�ضاً  النزاهة، 
واإقرار العديد من اللوائح والتعليمات واالأدلة الناظمة لعمل املوظفني واملو�ضحة ب�ضكل 
تف�ضيلي الإجراءات العمل داخل هذه االإدارة، اإ�ضافة اإلى االلتزام باإجراءات التعيني 
لالمتحانات  الدائرة  يف  الوظائف  ل�ضغل  املتقدمني  جميع  خ�ضوع  خالل  من  النزيهة 
وامل�ضابقات وتعيني االأكفاأ على �ضوء تلك االختبارات. وكذلك توعية املوظفني مبفاهيم 
الف�ساد وتدريبهم على كيفية االإبالغ عنه. كل ذلك �ساهم يف ت�فري �رشوط البيئة املانعة 

والفّعالة لتقليل فر�س الف�ضاد.
وعلى الرغم من هذه االإيجابيات اإال اأن هنالك بع�س املالحظات التي ميكن توجيهها 
بهدف تعزيز هذه البيئة يف هذه االإدارة، ومن اأهمها: عدم وجود اأنظمة مالية واإدارية 
اعتماد  عدم  وكذلك  تتبعه)6)).  الذي  االأعلى  الق�ضاء  مبجل�س  اأو  االإدارة  بهذه  خا�ضة 
وال  االإدارة،  يف  املوظفني  جميع  على  املطلوب  النحو  على  ال�ضلوك  مدونة  وتعميم 

)36)  يجري الآن بالتعاون مع موؤ�ص�ص���ة «اأمان» اإعداد نظام مايل واإداري خا�ص مبجل�ص الق�ص���اء الأعلى ينطبق على هذه 
الإدارة.
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اأنه ال يوجد ن�ضو�س وا�ضحة  توجد اإجراءات وا�ضحة من اأجل االلتزام بها، خا�ضًة 
على  توجب  االإدارة  لعمل  الناظمة  والتعليمات  واللوائح  الت�رسيعات  يف  �رسيحة 
املوظفني االإبالغ عن اأية اأفعال تدخل �ضمن مفهوم الف�ضاد وتقع حتت علمهم. وكذلك 
عدم وجود تعليمات وا�ضحة ومن�ضورة ب�ضاأن منع حاالت ت�ضارب امل�ضالح وواجب 
املوظفني يف الدائرة باالإف�ضاح عن اأية م�ضلحة خا�ضة قد تتعار�س مع م�ضلحة العمل. 
امل�ضاءلة،  ومعايري  ملتطلبات  املحاكم  اإدارة  يف  العمل  بيئة  تطبيق  مدى  تقييم  ولدى 
اأظهرت الدرا�ضة اأن هنالك اإقراراً واعتماداً للعديد من معايري امل�ضاءلة من اأهمها: تبني 
الالئحة الداخلية التي تعك�س وجود عالقة تدرج هرمي للم�ضوؤولية يف االإدارة، وكذلك 
الن�س على م�ضاألة تقدمي التقارير الدورية من قبل الدوائر اخلا�ضعة الإدارة املحاكم �ضواء 
اإلى رئي�س جمل�س الق�ضاء االأعلى.  ال�ضنوية ورفعها من قبل االإدارة  اأو  ال�ضهرية  تلك 
اإ�ضافة اإلى اإن�ضاء اإدارة الرقابة واجلودة واملتابعة بو�ضفها واحدة من دوائر االإدارة ومنحها 
العديد من ال�ضالحيات وامل�ضوؤوليات التي تعزز من مفهوم امل�ضاءلة. وكذلك وجود 
يكون  لل�ضكاوى  وحدة  باإن�ضاء  املتعلقة  االأحكام  من  العديد  يت�ضمن  لل�ضكاوى  دليل 
والت�رسف  ال�ضخ�ضي  بال�ضلوك  املتعلقة  ال�ضكاوى  يف  النظُر  اخت�ضا�ضاتها  �ضمن  من 

االإداري للموظفني يف خمتلف دوائر جمل�س الق�ضاء االأعلى. 
وعلى الرغم من هذه االإيجابيات اإال اأن هناك بع�س املالحظات التي ميكن توجيهها 
بهدف تعزيز بيئة امل�ضاءلة يف هذه االإدارة، ومن اأهمها �رسورة ربط راأ�س االإدارة مبجل�س 
الق�ضاء ولي�س برئي�ضه، بحيث ال يتحول مل�ضوؤول اإداري عن اإدارة املحاكم، وفيما يتعلق 
نظام  فاإنه  وترقيتهم،  االإدارة  يف  للموظفني  االأداء  تقييم  بخ�ضو�س  املوجود  بالنظام 
هذا  واأن  تطوير  اأو  تعديل  اأي  عليه  ي�رس  مل   � الدائرة  تلك  على  القائمون  يراه  ملا  وفقاً   �
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النموذج ال يعطي االإن�ضاف جلميع املوظفني. وكذلك فاإن التاأخر يف اإقرار نظام خا�س 
اأو اآلية حمددة ال�ضتقبال ال�ضكاوى وعدم وجود موظفني خمت�ضني يف تلقي ال�ضكاوى 
اأو تلك املقدمة من املوظفني  اأو املحامني  اأو املراجعني  �ضواء تلك املقدمة من املواطنني 
اإلى عدم اال�ضتفادة من هذه  اأدى ذلك كله  الق�ضائية،  ال�ضلطة  الذين يعملون يف دوائر 
االأداة املهمة يف امل�ضاءلة. وكذلك وجود اإ�ضكاالت فيما يتعلق مب�ضاءلة موظفي املحاكم 
اخلا�ضعني الأحكام قانون اخلدمة املدنية عن املخالفات التي يرتكبونها اأثناء تاأدية عملهم 

ما بني جمل�س الق�ضاء االأعلى وديوان املوظفني العام وديوان الرقابة املالية واالإدارية. 
اإ�ضافة اإلى وجود العديد من االإ�ضكاليات التي واجهت املحامني ومراجعي املحاكم 
فيما يتعلق بعمل املوظفني يف املحاكم، ويتمحور بع�ضها حول وجود تاأخري يف اإجراء 
التبليغات من املح�رسين يف الوقت املحدد، اأو اإجراء التبليغات ب�ضورة غري اأ�ضولية 
اإعداد  بدعوى  �ضهر  كل  بداية  املحاكم  باأقالم  العمل  وتعطيل  �ضحتها،  يف  م�ضكوك 
اجلداول، وكذلك تخ�ضي�س اأيام يحظر املراجعة فيها اإال يف دعاوى حمددة، كما هو 
ال�ضاأن بالن�ضبة حل�رس املراجعات يف الدعاوى ال�رسعية دون �ضواها يوم اخلمي�س من كل 
اأ�ضبوع. كذلك ت�ضجيل الدعاوى التنفيذية يقت�رس على اأيام حمددة يف االأ�ضبوع وهي 

االأحد واخلمي�س.
ومعايري  ملتطلبات  املحاكم  اإدارة  يف  العمل  بيئة  تطبيق  مدى  تقييم  ولدى  واأخرًيا، 
ومن  ال�ضفافية  معايري  من  العديد  باأهمية  اإقراراً  هنالك  اأن  الدرا�ضة  اأظهرت  ال�ضفافية 
من  دائرة  لكل  اإر�ضادي  دليل  ون�رس  و�ضع  على  عملت  املحاكم  اإدارة  دائرة  اأن  اأهمها: 
دوائر املحكمة، والذي ي�ضمن ِذكراً وتو�ضيحاً لكافة االإجراءات املعمول بها يف الدائرة، 
وكذلك ن�رس دليل االإجراءات املوحدة الأقالم املحاكم ودليل االإجراءات املوحدة لدوائر 
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املوحدة  االإجراءات  ودليل  العدل  كاتب  لدوائر  املوحدة  االإجراءات  ودليل  التنفيذ 
بها من خالل  املتعلقة  الدائرة على ن�رس املعلومات  التبليغات. وكذلك حر�س  لدوائر 
التقرير ال�ضنوي ملجل�س الق�ضاء من حيث عدد الق�ضايا املعرو�ضة على املحاكم وحجم 
املعلومات  اإلى  اإ�ضافة  للنق�س.  املعرو�ضة  اأو  امل�ضتاأنفة  والق�ضايا  بها  املبتوت  الق�ضايا 
حول التطورات احلا�ضلة يف دوائر التنفيذ وكاتب العدل. وكذلك توحيد نظام حفظ 

واأر�ضفة امللفات يف كافة دوائر الدائرة لت�ضهيل حفظ املعلومة والو�ضول اإليها.
ميكن  التي  املالحظات  بع�س  هنالك  اأن  اإال  االإيجابيات  هذه  من  الرغم  وعلى 
توجيهها بهدف تعزيز بيئة ال�ضفافية يف هذه االإدارة، ومن اأهمها اأن الالئحة الداخلية 
العالقة  ذوي  واالأطراف  للجمهور  الفر�ضة  اإتاحة  م�ضاألة  على  الن�س  من  خلت 
لالطالع على املعلومات والتي تعك�س عدم وجود �ضيا�ضة عامة للن�رس واالإف�ضاح عن 
املعلومات للجمهور واالأطراف ذوي العالقة. كما اأن التطبيق العملي ي�ضري اإلى اأنه ال 
اآرائهم  للوقوف على  العالقة  جترى اجتماعات مفتوحة مع اجلمهور واالأطراف ذوي 

واقرتاحاتهم ب�ضاأن خطط االإدارة و�ضيا�ضاتها. 
التو�صيات:

بهدف تطبيق متطلبات احلوكمة وتعزيز بيئة النزاهة وامل�ضاءلة وال�ضفافية يف عمل 
اإدارة املحاكم وتذليل العقبات التي تواجهها يف هذا اجلانب، فقد تو�ضلت الدرا�ضة اإلى 

عدد من التو�ضيات اأهمها ما ياأتي:
اأواًل: لتعزيز بيئة النزاهة يف عمل اإدارة املحاكم تو�ضي الدرا�ضة مبا ياأتي:

1- االإ�رساع يف اإقرار اأنظمة مالية واإدارية خا�ضة بال�ضلطة الق�ضائية.
2- �رسورة تعميم مدونة ال�ضلوك اخلا�ضة بالعاملني يف ال�ضلطة الق�ضائية على جميع 
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املوظفني يف االإدارة وو�ضع االإجراءات الكفيلة بتطبيقها واال�ضتمرار املتوا�ضل بتدريب 
املوظفني على كيفية تنفيذها، وحتديد جهة االإ�رساف واملتابعة.

)- �رسورة اإقرار تعليمات وا�ضحة ومن�ضورة ب�ضاأن منع حاالت ت�ضارب امل�ضالح وواجب 
املوظفني يف الدائرة باالإف�ضاح عن اأية م�ضلحة خا�ضة قد تتعار�س مع م�ضلحة العمل. 

ا وا�ضحة �رسيحة توجب على  4- ت�ضمني الت�رسيعات الناظمة لعمل االإدارة ن�ضو�ضً
املوظفني االإبالغ عن اأية اأفعال تدخل �ضمن مفهوم الف�ضاد تقع حتت علمهم. 

ثانياً: لتعزيز بيئة امل�ضاءلة يف عمل اإدارة املحاكم تو�ضي الدرا�ضة مبا ياأتي:
1- اإقرار النظام االإداري اخلا�س مبوظفي جمل�س الق�ضاء االأعلى ملعاجلة االإ�ضكاالت 
املرتبطة مب�ضاءلة موظفي املحاكم اخلا�ضعني الأحكام قانون اخلدمة املدنية عن املخالفات 
العام  الق�ضاء االأعلى وديوان املوظفني  تاأدية عملهم بني جمل�س  اأثناء  التي يرتكبونها 

وديوان الرقابة املالية واالإدارية.
2- االإ�رساع باإقرار وتطبيق نظام خا�س بال�ضكاوى وتدريب موظفني خمت�ضني يف 

تلقي ال�ضكاوى.
)- حتديث النظام املوجود بخ�ضو�س تقييم االإداء للموظفني يف االإدارة وترقيتهم. 
االإدارة  ملتابعة  املجل�س  برئي�س  ولي�س  الق�ضاء  مبجل�س  املحاكم  اإدارة  م�ضوؤول  وربط 

�ضخ�ضًيا.
4- اإجراء تعديل ت�رسيعي على ن�س املادة )79) من قانون ال�ضلطة الق�ضائية باالإلغاء، 
وتعديل ن�س املادة )80) باإ�ضافة تف�ضيالت عليها تدعم فكرة اال�ضتقالل املايل واالإداري 

للق�ضاء. 
باأقالم  العمل  وتعطيل  التبليغات  اجراء  يف  بالتاأخر  املتعلقة  االإ�ضكاليات  حل   -5
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يف  اإال  فيها  املراجعة  يحظر  اأيام  وبتخ�ضي�س  �ضهر  كل  بداية  التنفيذ  ودوائر  املحاكم 
دعاوى حمددة، على نحو يعزز ثقة املواطنني بالق�ضاء، وي�ضاعدهم يف الو�ضول اإلى 

حقوقهم باأ�رسع وقت وباأقل النفقات والتكاليف.
ثالثاً: لتعزيز بيئة ال�ضفافية يف عمل اإدارة املحاكم تو�ضي الدرا�ضة مبا ياأتي:

1- تبني امل�ضوؤولني عن الدائرة لربامج و�ضيا�ضة عامة للن�رس واالإف�ضاح عن املعلومات 
للجمهور املعني واالأطراف ذوي العالقة.

2- تفعيل تطبيق الن�ضو�س القانونية املتعلقة بحق غري املتقا�ضني يف احل�ضول على 
ن�ضخة من االأحكام ال�ضادرة من كافة املحاكم الفل�ضطينية على اختالف درجاتها ون�رسها 
لتكون يف متناول اأيدي املحامني واجلمهور لالطالع عليها واال�ضتفادة منها على اأف�ضل 

وجه.
)- تعديل الالئحة الداخلية الإدارة املحاكم بحيث تن�س على م�ضاألة اإتاحة الفر�ضة 
للجمهور لالطالع على خطط االإدارة، واإ�رساك اجلمهور واالأطراف ذوي العالقة يف 

اإعداد هذه اخلطط والتعليق عليها.
4- عقد االإدارة لبع�س االجتماعات املفتوحة مع اجلمهور واالأطراف ذوي العالقة 

للوقوف على اآرائهم واقرتاحاتهم ب�ضاأن خطط االإدارة و�ضيا�ضاتها.


