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  إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"مركز  صادرة عن موقفورقة 

 المعايير األساسية :  إصالح القضاء الفلسطيني حول : 
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  إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"مركز  صادرة عن موقفورقة 

 المعايير األساسية :  إصالح القضاء الفلسطيني حول : 

 خلفية عامة 

 المبدأ هذا أصبح. العادلة الديمقراطية الدولة عماد أنه على القضائية السلطة استقاللية مبدأ إلى النظر يمكن
 دولة إليها انضمت التي الدولية االتفاقيات ذلك في بما والدساتير، الدولية االتفاقيات جوهر في ا  مكرس

 الفتة، معنوية قيمة من لها بما االستقالل إعالن ووثيقة المعدل، الفلسطيني األساسي والقانون فلسطين
 تبوأ شفافية ومبدأ ونزاهته اضيالق حياد ومبدأ السلطات بين الفصل مثل أخرى مبادئ المبدأ هذا مع يتضامن
 تقويض بينها التوازن اختالل أو غياب يشكل بحيث اآلخر، على منها كل يعتمد والتي القضاء، منصب
 ينبغي بنفسه نفسه إصالح على القدرة ضعف أثبت الذي للقضاء إصالح عملية أي أن الواضح من. للعدالة

 وفي الشعبية اإلرادة وفق حرا   انتخابا   منتخب برلمان من نيةبرلما إرادة أو مجتمعي، حوار على مبنية تكون أن
 . الدستور به يسمح ما حدود

 في الحاصل للتصدع انعكاس منها بجزء والتي األزمات، من العديد من الفلسطيني القضاء يعاني بنيويا ،
 الدستورية المحكمة" ةالقضائي األطراف أحد لعب الذي البرلمان غياب نتيجة الجوهري والخلل السياسي النظام
 على سنوات مرور من بالرغم العامة االنتخابات غياب األزمة، يضاعف. الدستوري غير حله في دورا  " العليا
 بين والفصل القانون سيادة مبدأ في تصدع من ذلك أفرزه وما والبرلمان، للرئيس الدستورية الوالية انتهاء

 . ات/المواطنين لحقوق انتهاك جةوبالنتي التنفيذية، للسلطة وتغول السلطات،

 من الراهن، الفلسطيني القضاء واقع في منها العديد تلمس يمكن الفلسطيني، القضاء إشكاليات على بالتركيز
 البشرية، الموارد وضعف األطراف، بين القيادية المراكز شغل على والصراع فيه، التنفيذية السلطة تدخل بينها

شكاليات  بشبهات أو اإلنسان، حقوق لمعايير الكاملة القضاة باستجابة أو باألداء، أو ت،بالتشريعا متعلقة وا 
 ثقة في هائل تراجع إلى قاد بما العشائري، القضاء وبروز شخصية، لمصالح القضائية المنصة استعمال
 .بالقضاء ات/المواطنين

 فاعال   دورا   يلعب أن له ينبغي والذي وديناميكي، حيوي، فاعل، مدني بمجتمع فلسطين تتمتع نفسه، الوقت في
 الحق أصحاب تجاه واجباتهم عن األطراف لمساءلة والسعي الخدمات تقديم ثغرات معالجة في
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 المعايير واقع وتحسين التنموية، وخططها الفلسطينية، الدولة أجندة بناء في يساهم وأن ،(ات/المواطنين)
 ".سلطاتال بين الفصل" فيها بما الفضلى الدولية والممارسات

 النقاط من مجموعة العدالة، قطاع مع العمل في وخبرته المجتمعي، دوره من انطالقا  " شمس" مركز يستعرض
 واستقاللية فعالية أكثر قضاء إلى يقود وأن القضائية، الحالة يحسن أن شأنه من بها األخذ أن نعتقد والتي
 . اإلعاقة وذوي واألطفال النساء حقوق فيها بما اإلنسان، حقوق ومعايير للحريات واستجابة وشفافية ونزاهة

 نقاط اإلصالح األساسية

 اإلصالحات الهيكلية والبنيوية واإلداريةأواًل : 

 متطلبات وتوفير والرئاسية التشريعية االنتخابات إلجراء دقيقا   موعدا   يحدد رئاسي مرسوم إصدار .1
 النظام في الفادح الجوهري الخلل يعالج بما العامة، والحريات للحقوق واحترام نزيهة بيئة من نجاحها

 شرعيتها وتجديد التنفيذية السلطة إصالح عن القضائية السلطة إصالح فصل يمكن ال إذ السياسي،
 .التشريعية السلطة دور استعادة وعن تغولها، ووقف

( خصوصال وجه على العامة والنيابة القضائية، السلطة) العدالة قطاع مؤسسات توحيد على العمل .2
 حالة وتلغي ذلك إلى تفضي التي والمعايير األسس وضع عبر غزة وقطاع الغربية الضفة بين

 .العدالة قطاعي بين 2007 العام منذ المستمرة االنقسام

 واألبنية البشرية الموارد حيث من القضائي القطاع وتطوير لنفقات الالزمة الكافية الموازنات وضع .3
 استقالل ويعزز الخارجي، التمويل وبرامج مشاريع على القضاء طاعق اعتماد تقليص شأنه من بما

 .القضائية السلطة

 مخالفات من القائم تشكيلها يعتريه لما نظرا   العليا، الدستورية المحكمة تشكيل إعادة باتجاه الضغط .4
 يلالتمث الجديد التشكيل يراعي أن ينبغي. عنها الصادرة القرارات عززته ما وهو سياسية، وصبغة
 .العادل النسوي

 قضاء اإلداري القضاء جعل على والعمل درجتين، على التقاضي بإقرار اإلداري، القضاء إصالح .5
 البرلمان من ذلك يتم أن على العليا، العدل محكمة هيئات عدد وزيادة فقط، إلغاء ال وتعويض، إلغاء

 ذلك سيحمله لما الحالية، ثنائيةاالست التشريع سلطة باستخدام التنفيذية السلطة قبل من ال المنتخب
 .عليها السيطرة التنفيذية محاوالت ويعزز القضائية السلطة في تدخل وشبهات خطر من
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 بين ذلك في بما واضح، نحو على العدالة قطاع أركان صالحيات تحديد عبر العدالة قطاع حوكمة .6
 ذلك يستدعي.  عليها رياإلدا واإلشراف المحاكم إدارة في العدل ووزارة األعلى القضاء مجلس
 .جهة كل أدوار تفصيل

 من ينتقص أن دون) إلكترونيا   وأرشفتها الملفات لحفظ أنظمة تصميم ذلك في بما الرقمنة، تعزيز .7
 .بالحقوق مساس من لذلك لما محتمل خطر أي من يحميها بما( الورقية األرشفة أهمية

 

 مبدأ استقاللية القضاءثانيًا : 

 رادعة عقوبات ووضع التنفيذية، السلطة وباألخص جهة أي من القضاء ونشؤ  في التدخل تجريم .1
 .بذلك تقوم التي الجهة على( جنحة التدخل باعتبار)

 .لذلك الالزمة األدوات بتخليق عملهم، في تتم قد التي التدخالت عن اإلفصاح من القضاة تمكين .2

 .انتقامية/عقابية تكون قد خطوات أي من عملهم في تدخالت عن للمبلغين الحماية توفير  .3

 والقرارات األحكام تنفيذ بتعطيل تقوم أو تمتنع جهة أي على للقانون وفقا   رادعة عقوبات تنفيذ .4
 المواطنين ثقة استعادة في ويساهم القضاء، هيبة يرمم بما األمنية، األجهزة ذلك في بما القضائية،

 .وقوته عدالته واستشعار القانون احترام على ويشجعهم فيه

 

 اإلصالحات التشريعيةثالثًا : 

 وضربت حاد، تشريعي انقسام إلى قادت والتي ،2007 العام بعد التشريعات أزمة حل إلى المسارعة .1
 يبدأ مدني إطار بتشكيل السياق، هذا في بارزا   دورا   المدني المجتمع يلعب أن يمكن. القانونية الوحدة
 2007 حزيران 14 بعد صدرت التي التشريعات عالجةم على المنتخب البرلمان لجان ويساعد العمل،
 حركة عليه تسيطر الذي التشريعي المجلس عن القوانين أو الغربية الضفة في بقانون القرارات سواء

 والتزامات الصياغة وأصول والحريات للحقوق التشريعات احترام لمعايير وفقا   غزة، قطاع في حماس
 .الدولية فلسطين
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 األحوال وتشريعات قوانين تعديل ذلك في بما الشرعي، بالقضاء المتعقلة اإلشكاليات عالج .2
 غزة، قطاع في العثماني العائلة حقوق أو الغربية الضفة في 61/1976 األردني سواء الشخصية،

 .القانونية فلسطين دولة اللتزامات ومستجيبة متطورة قوانين تكون بحيث

 

 معالجة االختناق القضائيرابعًا : 

 في خاصة الرقمية، والتقنيات والبرمجة القضائي العمل لنظام واألتمتة الحوسبة من االستفادة يمكن .1
 بشكل المطلوبة للمناطق المبلغين وصول من التأكد في gps نظام ومن المعلومات، وتبادل البالغات

 إبالغ على القدرة تعزيز ينبغي كما. اإلبالغ بطرق يتعلق فيما الخاصة بالشركات االستعانةو . دقيق
 موثوقة فلسطينية بجهات باالستعانة أو التكنولوجيا خالل من الداخل شهود وكذلك القدس شهود

 .بالداخل

 بدون يتغيب الذي المحامي على عقوبات فرض بموجبها يتم المحامين نقابة مع تفاهم مذكرة توقيع .2
 الجزائية اإلجراءات قانون ثغرات وتعديل تأجيلها، متعمدا   المحكمة جلسات عن مشروعة أسباب

 أكثر بشكل ذلك تجاوز يتم بحيث فقط المماطلة بهدف للطعن المحامين منها يستفيد التي الفلسطيني
 يخل أن دون بتقديمه، للسماح واقعية أكثر وشروط الطعن لمرات زمني سقف ووضع مستقبال ، حزم
 .المتهم عدالة بضمانات ذلك

تاحة الجزائية التشريعات معالجة .3  من للمماطلة التغيب المتعمدين المحامين على التغريم حياتصال وا 
 .قانونية معالجة عبر القضاة قبل

 

 

 

 

 البشرية دالموار خامسًا :       
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 من وكفاءات وخبراء متخصصين يشمل بما األعلى، القضاء مجلس عضوية معايير تحديث .1
 منعا  . المقارنة الدولية التجارب من باالستفادة التنفيذي، الرسمي أو القضائي القطاع خارج

  .المصالح لتضارب

 .تجاوزات أي وجود حال في العام والنائب المجلس رئيس لمساءلة آليات تطوير .2

 كفاءات من ومكونة مستقلة، تكون بحيث القضائية، البشرية للموارد وطنية تقييم آليات تطوير .3
 القضاء ورفد. المنتخب نالبرلما مع وبالشراكة ومتخصصة، وأكاديمية سابقة قضائية وخبرات
 .والكافي الكفؤ البشري بالكادر

 واإلعارة النقل استخدام في القضائية اإلدارية األطراف سلطات تقييد شأنها من آليات وضع .4
 انتدابه او نقله على قاضي كل من خطية موافقة اشتراط ذلك في بما مقنعة، كعقوبة واالنتداب

  .إعارته أو

 . الشفافية من إلطار وفقا   والخارجية الداخلية والدورات للمشاركات قضاةال ابتعاث معايير تطوير  .5

 مع يتطابق وبما والجدارة الكفاءة مبدأ وفق القضاة وترقية تعيين إجراءات في النزاهة نظام تعزيز .6
 .الفلسطيني األساسي القانون

 .المواطنين مع للتعامل الفضلى بالممارسات يتعلق فيما القضاة مهارات صقل .7

 نتائج عن أكبر بشكل واإلفصاح بها، المنوطة ألدوارها القضائي التفتيش دائرة استجابة تعزيز .8
 أعضاء اللجنة، عمل يشمل أن على. األطراف وخصوصية بضمانات ذلك يخل أن دون عملها
 . العامة النيابة

 

 

 

 تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفسادسادسًا : 
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 قطاع في العاملين الخبراء لتدريب لها واللوجستية المالية الموارد وفيروت تدريبية معاهد إنشاء .1
 القضايا وبالذات الفساد مكافحة قضايا على( القضائية السلطة العامة، النيابة الشرطة،) العدالة
 .األموال غسيل مثل ومهنية وتقنية فنية خبرات تحتاج التي

 بتخليق القضاء، حول والشكاوى المالحظاتو  االستفسارات تقديم على المواطنين قدرة تعزيز .2
  .الخصوص بهذا مستدامة آليات

 تقوم التي الوحيدة اهلل رام هيئة تكون أن من بدال   الفساد جرائم لمحكمة أخرى هيئات تشكيل .3
 مكان يقتصر وال المحافظات بقية تغطي بحيث المحكمة هيئات عدد زيادة المهم من .بذلك

 .اهلل رام في مركزية محكمة على انعقادها

 .الفساد جرائم محكمة على والمدنية المجتمعية الرقابة تعزيز .4

 . المالية الذمة إقرارات وتقديم ممتلكاتهم عن باإلفصاح القضاة التزام .5

 وبالذات وقراراته األعلى القضاء مجلس أعمال أجندة نشر عبر القضائي، الجسم شفافية تعزيز .6
 والقدرة بالسرعة العالقة ذات المعلومات إلى الوصول للمواطنين يتيح بما الرقمية، بالطرق
 .المعقولة

 الشهود وسماع لتبليغ والجوار، الخارج محاكم مع التعاون بتعزيز القضائية اإلنابة مبدأ تفعيل .7
 .فلسطينيا   فساد قضايا في المطلوبين

 اد،الفس مكافحة مجال في المتطورة الدول تجارب على لالطالع للخارج القضاة ابتعاث .8
 .القانونية أنظمتها من واالستفادة

 القرارات ونشر ذلك، على األعلى المحاكم رقابة وتشديد القضائية القرارات تسبيب مبدأ تعزيز .9
 .تأخير دون مستمر بشكل القضائية

 

 

 


