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تواجه عملية اإلصالح القضائي جمموعة من العقبات اليت تعيق

غياب  إرادة  أبرزها تلك الداخلية واملتمثلة يف،حتقيق تقدم سريع فيها
عملية اإلصالح القضائي، وأخرى متعلقة بالتشريسياسية لتنفيذ ع

واالختالف يف تفسري النصوص القانونية، وتدخل السلطة التنفيذية يف
 .أعمال السلطة القضائية

يهدف هذا التقرير إىل إلقاء الضوء على مسرية اجلهاز القضائي
دعوات اإلصالح املتعلقةو ،طيين منذ قدوم السلطة الفلسطينيةالفلس

 والعقبات،ا اجملال اإلجنازات اليت مت حتقيقها يف هذ،باجلهاز القضائي
 . والتحديات اليت تواجه عملية اإلصالح القضائي

 
وضع اجلهاز القضائي الفلسطيين إثر  )2(

 تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية
 

1994يوليو / يف متوزعند قيامها  السلطة الفلسطينية ورثت
زةغجمموعة من التشريعات املتعددة واملختلفة يف الضفة الغربية وقطاع 

 القانونية املتعاقبة يف حقب تارخيية يف القرن التاسعاألنظمة إىلتعود 
التشريعات :هي و،ميكن حتديدها مبجموعة من التشريعاتعشر و
التشريعاتو ،ئ االنتداب الربيطاين وقوانني الطواروتشريعات العثمانية
التشريعات الفلسطينية الصادرة فترة تواجد اإلدارة املصريةو ،األردنية
 باإلضافة إىل األوامر العسكرية لسلطات االحتالل،اع غزةيف قط

 .اإلسرائيلي
 

 

 
 حمتويات التقرير

 مقدمة) 1 (
  وضع اجلهاز القضائي إثر تشكيل السلطة الفلسطينية)2 (
 دعوات اإلصالح املتعلقة باجلهاز القضائي) 3 (
 مؤسسات االصالح )4(
 اإلجنازات اليت مت حتقيقها حىت اآلن )5 (
 الصعوبات )6(
  اخلامتة والتوصيات) 7(

  

مقــدمـة )1(
 

 الفلسطينية لدى قيامها عام باشرت السلطة  
بوضع أسس لنظام قضائي خاص هبا، وواجهت آنذاك1994
 منإليها بعد نقل املسؤوليات ، نظام قضائي فعالإقامةحتدي 
 القانونية اليت سادت يفواختالف األنظمة، يف ظل تنوع إسرائيل

كل من الضفة الغربية وقطاع غزة واجلهات اليت حكمتها مما
 والتشريعاتاألنظمةمن جمموعة لفلسطينية  السلطة اأورث

 اليت سامهت يفاإلسرائيلية العسكرية األوامر أبرزهاومن املختلفة 
 . رسم مالمح النظام القانوين الفلسطيين اجلديد

1996بعد انتخاب اجمللس التشريعي الفلسطيين عام 
باشر اجمللس يف سن وإقرار القوانني والتشريعات اليت عملت على

األطر الناظمةم اجلهاز القضائي يف الضفة والقطاع وتوحيد تنظي
، ومت العمل على إلغاء كثري منبينهما واإلجراءات القانونية

األوامر العسكرية اإلسرائيلية اليت قامت سلطات االحتالل
 .اإلسرائيلي بإصدارها يف الضفة والقطاع

أصاب أداء اجلهاز القضائي الفلسطيين خالل السنوات
اليت مشلت مؤسسات ية العديد من جوانب اخللل والضعفضاملا

واعترب. اجلهاز القضائي ومؤسسات السلطة الفلسطينية األخرى
تعزيز السلطة القضائية هدفاً رئيسياً يف عملية اإلصالح اليت تسعى

 اثر االجتياح2002السلطة الفلسطينية إىل حتقيقها منذ عام 
ينية وما رافقها من عجز واضحاإلسرائيلي ملناطق السلطة الفلسط

ملؤسسات السلطة القائمة يف مواجهة متطلبات املرحلة، مما أسفر
عن ارتفاع األصوات الداعية إىل القيام بإصالح عام وشامل

 .إلصالح كافة مواطن اخللل يف مؤسسات السلطة الفلسطينية
 

 يف جمالاإلصالحيةأطلقت السلطة الوطنية أوىل مبادراهتا 
بإعالهنا 2000يونيو / يف حزيران جلهاز القضائيا إصالح

 القضائي،وضع اجلهاز لترتيب األعلىتشكيل جملس القضاء 
 قانونبإصدار 2002مايو / وجاءت املوجه الثانية يف شهر أيار 

السلطة القضائية استجابة لدعوات متكررة داخلية وخارجية
القانون القضائي املقدمة حنو تكريس سيادة اإلصالحباعتبار 

 النظام السياسيوإصالحوتعزيز مبدأ الفصل بني السلطات 
 .  الفلسطيين

 عملية اإلصالح يف اجلهاز
 القضائي الفلسطيين

 
 عائشة مصطفى أحـمد
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 تنوع األنظمة القانونية اليت سادت يف وأدى

فلسطني واجلهات اليت حكمتها إىل ظهور أنظمة 
. قانونية خمتلفة يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة

 اعتربت مسألة توحيد ،وبعد قيام السلطة الفلسطينية
الضفة كل من يف السارية املفعول األنظمة القانونية 

 ومت ،ية وقطاع غزة من أهم املسائل القانونيةالغرب
 على سن تشريعات موحدة 1994العمل منذ عام 

 . لكل من الضفة والقطاع
 

القرارات واإلجراءات اليت شكلت النظام  .1
 : القضائي الفلسطيين

 قام رئيس السلطة الفلسطينية السيد ياسر عرفات 
بإصدار القرار األول له واملتعلق بالعدل بتاريخ 

جاء يف املادة األوىل .  من تونس20/5/1994
يستمر العمل بالقوانني واألنظمة واألوامر "منه أنه 

 يف 5/6/1967اليت كانت سارية املفعول قبل 
األراضي الفلسطينية الضفة الغربية وقطاع غزة 

، ومل يتطرق القرار املذكور "حىت يتم توحيدها
على  القرارونص  1.اإلسرائيليةلألوامر العسكرية 

 احملاكم النظامية والشرعية والطائفية "استمرار 
أعماهلا طبقا  على اختالف درجاهتا يف مزاولة

 ". للقوانني واألنظمة املعمول هبا
 21قرار رقم  رئيس السلطة الفلسطينية صدرأ 

 القاضي 25/5/1994 بتاريخ 1994لسنة 
بتعيني رئيس للمحكمة العليا وقاض للقضاة 

الدستوري لقطاع غزة لسنة استنادا للنظام 
 لسنة 31 وقانون احملاكم الفلسطيين رقم 1962
صالحيات قاضي القضاة بقيت و. 1940

حمصورة يف نطاق قطاع غزة ومل متتد للضفة 
الغربية حيث ال يوجد لقانون تشكيل احملاكم 
والنظام الدستوري املعمول به يف غزة أي امتداد 

   .2قانوين داخل الضفة الغربية
صدر الرئيس ياسر عرفات رئيس السلطة الوطنية  أ

 بتاريخ 1995 لسنة 49 رقم الفلسطينية قرار
بإنشاء حمكمة أمن دولة  القاضي 16/2/1995
  .عليا 

 الصادر عن 1995 لسنة 287 مبوجب القرار 
رئيس السلطة الفلسطينية، مت توحيد وإخضاع 

                                                 
، "النظام القضـائي يف فلسـطني     " ورقة عمل حول     عيسى أبو شرار،   1

htm.14/2fact/org.aafaq.www://http 
 .م سعيسى أبو شرار،  2

كالً من نيابة الضفة الغربية ونيابة قطاع غزة إىل 
نائب عام واحد هو نائب عام السلطة الوطنية 

 .3الفلسطينية
 بتاريخ 1999 لسنة 26 الرئيس قرار رقم أصدر 

 بشأن مد والية رئيس احملكمة 19/9/1999
 .العليا قاضي القضاة على حمكمة استئناف رام اهللا

 
 :اجلهات الفاعلة يف إدارة شؤون القضاء .2

ية  خولت القوانني السار،من الناحية النظرية
 مع بداية تشكيل ،يف الضفة الغربية وقطاع غزة

 جهات خمتلفة صالحية إدارة ،السلطة الفلسطينية
جملس القضاء األعلى وخيتص :  ومنها،شؤون القضاء

 ووزارة ،من الناحية الواقعية بإدارة شؤون القضاء
العدل اليت تقوم بإسناد وخدمة مرفق القضاء وفقاً 

 السلطة الفلسطينية  وقاضي القضاة ورئيس،للقانون
 . الذين يتولون مهام إدارة شؤون القضاء يف قطاع غزة

 :وزارة العدل
 1994أنشئت وزارة العدل الفلسطينية عام 

هبدف تعزيز القانون يف اجملتمع الفلسطيين، ووضعت 
الوزارة برناجمها ليتالئم مع احتياجات اجملتمع 
الفلسطيين، ومن األهداف اليت سعت الوزارة إىل 
حتقيقها توحيد وتطوير وحتديث التشريعات 

وتطوير قاعدة ، "فلسطنة التشريعات" ،الفلسطينية
كلت وزارة العدل عند ُش. بيانات قانونية حموسبة

إدارة :  من األقسام التالية1994عام  تأسيسها
 اإلشراف القانوين واإلداري على النيابة ،احملاكم
يل  إدارة تسج، إدارة تسجيل األراضي،العامة

ديوان الفتوى  ،إدارة التصديقات ،الشركات
 .والتشريع
 

 :لنيابة العامةا
تعترب النيابة العامة صاحبة االختصاص قانوناً يف 

 ويتوىل أعضاء النيابة ،إقامة الدعوى اجلزائية ومباشرهتا
العامة مهام الضبط القضائي واإلشراف على مأموري 

يابة  وال يشارك الن،الضبط كل يف دائرة اختصاصه

                                                 
3 
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العامة يف هذا االختصاص أية جهة أو جهاز من 
 . العاملة يف فلسطنياألمنية األجهزة

 بتاريخ لسطينيةالفسلطة قام رئيس ال
 بإصدار قرار يقضي بدمج نيابة أمن 27/12/2002

الدولة بالنيابة العامة املدنية وعني السيد خالد القدرة 
للسلطة  نائبا عاما ،نائباً عاماً حملاكم أمن الدولة

من القانون األساسي ) 98(رغم أن املادة . الفلسطينية
تعيني النائب العام يتم "الفلسطيين تنص على أن 

 كما وأكدت على ،"بتنسيب من جملس القضاء األعلى
 . من قانون السلطة القضائية) 63(ذلك أيضا املادة 

 تتكون النيابة العامة حالياً من النائب العام 
 يساعده ثالثة ، النيابة العامةالذي يقف على رأس

وكيل نيابة ) 36(و ،رئيس نيابة) 17(ن ويمساعد
يبلغ عدد أعضاء النيابة العامة . معاون نيابة) 40(و
) 60(منهم يف الضفة الغربية و) 37 (،عضوا) 97(

 . منهم يف قطاع غزة
  

 جملس القضاء األعلى
 

/    1/6 م رئيس السلطة الفلسطينية بتاريخقا 
لتوقيع على قرار يقضي بتشكيل جملس  با2000

القضاء األعلى برئاسة السيد رضوان اآلغا رئيس 
ونص القرار على أن ميارس هذا اجمللس . احملكمة العليا

صالحياته املنصوص عليها يف قانون السلطة القضائية، 
 جاء القرار 4.على أن يسري القرار اعتبارا من تارخيه

اكم املعمول هبا يف الرئاسي مستندا إىل قوانني احمل
، ورقم 1941 لسنة 31احملافظات الفلسطينية رقم 

 1994 لسنة 2 والقانون رقم 1952 لسنة 24
 . 19995 لسنة 26والقرار الرئاسي رقم 

 
 إثر نفاذ قانون السلطة القضائية اعتبارا من 

 صدر مرسوم رئاسي بتاريخ 18/6/2002

                                                 
ورغم أن تشكيل اجمللس كان مطلبا متكررا من قبـل العديـد مـن               4

املؤسسات احلقوقية والقانونيني للحد من حالة التراجع اليت عاشتها السلطة     
شـروع  القضائية، إال أهنم رأوا أن تشكيل اجمللس جاء خمالفا ملا ورد يف م            

قانون السلطة القضائية املقـر مـن قبـل اجمللـس التشـريعي بتـاريخ        
 والذي مل يكن رئيس السلطة الفلسطينية قد صـادق          25/11/1998

 .عليه حىت ذلك الوقت
، اهليئـة   فصلية حقوق اإلنسان الفلسـطيين    احملامي حسني أبو هنود،      5

 .2000وز ، رام اهللا، مت3الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، العدد 

ى  اعترب مبوجبه جملس القضاء األعل28/6/2002
 مبثابة جملس قضاء أعلى انتقايل 2000املشكل عام 

من قانون السلطة ) 81(طبقا للمفهوم الوارد يف املادة 
أثار ذلك حفيظة القانونيني الذين رأوا يف . القضائية

 . 6ذلك خمالفة صرحية لقانون السلطة القضائية
 أصدر رئيس السلطة 14/5/2003وبتاريخ  

شكيل جملس القضاء الفلسطينية مرسوما رئاسيا بت
كل من تسعة أعضاء تطبيقا  وُش،األعلى اجلديد

من قانون السلطة القضائية ) 81(و ) 37(للمادتني 
 . عضوا11خالفا للمجلس االنتقايل الذي شكل من 

بعد املصادقة على قانون السلطة القضائية 
 شؤون احملاكم النظامية من صالحية إدارة أصبحت

 دور كل من رئيس إىل ةإضاف ،األعلىجملس القضاء 
تتمثل صالحية وزير . السلطة التنفيذية ووزير العدل

 ،العدل بتحديد مقار ودوائر اختصاص حماكم الصلح
 قرار بقبول استقالة القضاة املقدمة لرئيس جملس إصدار

 األعلى الطلب من جملس القضاء ،األعلىالقضاء 
 .7 على مجيع احملاكماإلداري اإلشراف ،االجتماع

 
طات اخلالف ما بني وزارة العدل وجملس حم .3

 :القضاء األعلى
ميتد اخلالف القائم حالياً بني وزارة العدل 
: وجملس القضاء األعلى إىل أربعة موضوعات

اإلشراف اإلداري على احملاكم والطواقم اإلدارية هلا، 
وموازنة جملس القضاء األعلى، وتبعية النيابة العامة 

ني وكالء النيابة ومعاونيهم، ودور وزارة العدل يف تعي
واملسؤولية عن دائرة التفتيش القضائي واملعهد 

 على اإلداري اإلشراف فهي قضية أمههاأما . القضائي
 .احملاكم وتبعية النيابة العامة

 : اإلشراف اإلداري على احملاكم

ينصب اخلالف الدائر بني وزارة العدل وجملس 
من قانون ) 47(املادة القضاء األعلى على تفسري 

لوزير العدل "على اليت تنص السلطة القضائية 
 ولرئيس كل ،اإلشراف اإلداري على مجيع احملاكم
                                                 

رسالة موجهة إىل    ،وكالء الدفاع عن احملامني ومؤسسات اجملتمع املدين       6
 .2003 حزيران ، رام اهللا،رئيس الوزراء الفلسطيين حممود عباس

 لسـنة   1 من قانون السلطة القضائية رقم       47 ،40 ،33،  13املواد   7
2002. 
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حمكمة اإلشراف على القضاة العاملني هبا وعلى سري 
 ".العمل فيها

 جملس القضاء األعلى ففي الوقت الذي يرى 
أن الفقرة ال تعين اإلشراف الفعلي لوزارة العدل 

أ استقالل القضاء وعدم تدخل وذلك عمال مببد
 وأن ،السلطة التنفيذية يف شؤون السلطة القضائية

 من قبل وزارة العدل مساساً اإلداري اإلشراف
) 47(ويف تفسريه للمادة . 8باستقالل السلطة القضائية

من قانون السلطة القضائية يرى رئيس جملس القضاء 
ذ  اإلداري يتعلق فقط بأخاإلشرافاألعلى أن مفهوم 

وزارة العدل للبيانات عن احملاكم وموظفيها لعرضها 
  .9على اجمللس التشريعي

يف حني ترى وزارة العدل أن النص واضح يف 
مسؤولية وزارة العدل باالشراف االداري على احملاكم 
واهلدف من وجود هذه املادة هو عدم اشغال القضاة 

 باالدارة القضائية وحتوهلم إىل إداريني
 

 :س القضاء األعلىموازنة جمل

إىل موازنة جملس القضاء األعلى إحالة عد ي
) 3( الفقرة الثانية من املادة وزارة املالية وفقا ألحكام

 ،من قانون السلطة القضائية من اختصاص وزير العدل
يتوىل جملس القضاء األعلى "حيث تنص املادة على أن 

ء إعداد مشروع املوازنة وإحالته إىل وزير العدل إلجرا
 وفقا ألحكام قانون تنظيم املوازنة 10املقتضى القانوين
إال أنه مل يتم العمل مبقتضى هذه املادة ". واملالية العامة

 حيث قام رئيس ،2004عند تقدمي موازنة هذا العام 
جملس القضاء األعلى بشكل خمالف لقانون السلطة 
القضائية بإرسال موازنة اجمللس إىل وزارة املالية بشكل 

 حيث يفترض يف ،شر دون تقدميها إىل وزير العدلمبا
                                                 

وراين ويذكر أن رئيس جملس القضاء األعلى حاليا السيد زهري الص  8
وكان قد شغل سابقا منصب وزير العدل قد طالب سابقا بضبط الوضع 
ما بني وزارة العدل وجملس القضاء األعلى والتأكيد على صالحيات كل 

 حيث وجه آنذاك رسالة إىل الرئيس عرفات مشتكيا فيها ،منهما وحتديدها
 ومطالبا ،على قاضي القضاة السابق لعدم اعترافه به كوزير للعدل

 مما دعا الرئيس عرفات إىل التأكيد ،شراف اإلداري على كافة احملاكمباإل
على أن اإلشراف اإلداري على احملاكم هو من اختصاص وزير العدل 

مقابلة هاتفية مع السيد ناهض الريس وزير العدل بتاريخ .قانونا
5/4/2003. 
مقابلة هاتفية مع السيد زهري الصوراين رئيس جملس القضاء األعلى  9

 .26/4/2004بتاريخ 
) 7( املوازنة رقـم     ممن قانون تنظي  ) 22،23،24،25(انظر املواد    10

1998. 

حال قيام اجمللس التشريعي بالسؤال واالستفسار عن 
بنود املوازنة املقدمة أن يتم توجيه ذلك إىل وزير 

 .العدل للدفاع عنها وشرح الغموض فيها
 

 :تبعية النيابة العامة

يشكل موضوع تبعية النيابة العامة أحد أبرز 
زارة العدل وجملس القضاء  ومواضيع اخلالف بني

حسب ما ورد يف قانون السلطة القضائية . األعلى
يكون وزير العدل ثاين اثنني مع رئيس السلطة 

 مراسم قسم اليمني اخلاص بالنائب أثناءالفلسطينية 
 له على إشرافيةيرى وزير العدل يف ذلك سلطة . العام

من ) 65(و) 64(و) 62( وأتت املواد ،النائب العام
 اإلشرافيةانون السلطة القضائية لتؤكد السلطة ق

 . للوزير على النيابة العامةواإلدارية
 بقرار من وكيل النيابة يتم تعيني أن كما 
 كما يقرر وزير العدل بناء على املادة ،وزير العدل

 النيابة العامة ونقلهم أعضاءتعيني مكان عمل ) 65(
 ارةتربه وزعت مما ،بناء على اقتراح من النائب العام

 اإلشرافيةالعدل استكماال لدائرة مسؤولية وزير العدل 
  غرييرى وزير العدل انه من.  على عمل النيابة العامة

 جملس حتت اشرافاملعتاد أن تندرج النيابة العامة 
 بل هي مرفق يرتبط بالسلطة التنفيذية ،القضاء األعلى

لصلته بقوات األمن والشرطة وتعمل حتت إشراف 
إال أن جملس القضاء األعلى أراد إحلاق . ة العدلوزار

من ) 63(بناء على تفسري أحكام املادة النيابة العامة به 
قانون السلطة القضائية اليت متنحه حق تنسيب النائب 

النيابة أن كما . العام اىل رئيس السلطة الوطنية لتعيينه
إىل االستقالل عن وزارة العدل وإحلاق سعت العامة 
  .مبجلس القضاء األعلىنفسها 

 ناهض الريس من جهته أن السيديعترب وزير العدل 
النيابة هي عون للقضاء يف تأدية رسالته وليست جزءا 
من جهاز القضاء ولو كانت جزءا منه ألصبح هناك 

 وبني مرجعية ،مجع ما بني السلطة التنفيذية والقضائية
 احلكم ومرجعية االهتام على خالف مبدأ الفصل بني

 . 11السلطات

                                                 
 بتـاريخ   مقابلة هاتفية مع السيد نـاهض الـريس وزيـر العـدل            11
5/4/2004. 
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احملاكم الفلسطينية احلالية  تشكيالت .4
 وتعيينات القضاة

 
 5أحدث تطبيق قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم 

 تغيريات جوهرية على هيكلية غالبية 2001لسنة 
وعلى اختصاصها يف الضفة الغربية احملاكم النظامية 

 ازدواجية التشريعات املنظمة أهنىكما . وقطاع غزة
 احملاكم من احملاكم الفلسطينية حاليا تتشكل. للقضاء

النظامية، واحملاكم الدينية، واحملاكم اخلاصة، وحمكمة 
 .العدل العليا للنظر يف املنازعات اإلدارية

 
تتشكل احملاكم النظامية مبقتضى : احملاكم النظامية

 وقانون 2002لسنة ) 1(قانون السلطة القضائية رقم 
 من 2001لسنة ) 5(قم تشكيل احملاكم النظامية ر

 ، وحماكم االستئناف، وحماكم البداية،حماكم الصلح
وختتص هذه احملاكم بالنظر يف كافة . واحملكمة العليا

 ، إال ما استثين بنص قانوين خاص،اجلرائم واملنازعات
 .12ومتارس سلطة القضاء على مجيع االشخاص

تنشأ وفق القانون يف دائرة كل حمكمة : حماكم الصلح
 ،ية حمكمة صلح واحدة أو أكثر حسب احلاجةبدا

ويتوىل جملس القضاء األعلى تنظيم أعمال حماكم 
وحملاكم الصلح . الصلح وتقسيمها إىل دوائر متخصصة

 20صالحية النظر يف الدعاوى اليت ال تتجاوز قيمتها 
.  ما يعادهلا بالعملة املتداولة قانوناأوألف دينار أردين 

 حمكمة صلح 16اع غزة هناك ويف الضفة الغربية وقط
 . 13 قاضيا44يعمل فيها 

 
تنشأ حسب القانون يف مراكز : حماكم البداية

 وتشكل من رئيس احملكمة وعدد كاف من ،احملافظات
 تنعقد للنظر يف القضايا من ثالثة قضاة برئاسة .القضاة
 وبصفتها االستئنافية تنعقد من ثالثة قضاة .أقدمهم

نافات األحكام الصادرة عن وختتص يف النظر يف استئ
كما . حماكم الصلح واليت جيوز فيها االستئناف قانوناً

وتنظر يف كافة الدعاوى اليت ال تدخل يف اختصاص 
 ويف الدعاوى ،حماكم الصلح يف القضايا احلقوقية

اجلزائية ختتص بالنظر يف مجيع اجلنايات واجلرائم احملالة 
                                                 

 من قانون تشكيل )2( من قانون السلطة القضائية ومادة )14( مادة  12
 .احملاكم النظامية

التقرير ، 2003يين خالل عام حالة حقوق املواطن الفلسط  13
، اهليئة 2003 كانون أول 31- كانون ثاين1، السنوي التاسع

 .2004 شباط ،الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، رام اهللا

قطاع غزة ويوجد يف . إليها مبوجب قرار االهتام
 أما يف الضفة ، قاضيا16حمكمتا بداية يعمل فيها 

 .  قاضيا23الغربية فهناك سبع حماكم بداية يعمل فيها 
 

نص قانون تشكيل احملاكم : حماكم االستئناف
النظامية على إنشاء حماكم استئناف يف كل من القدس 
وغزة ورام اهللا ختتص يف النظر يف االستئنافات املرفوعة 

أن األحكام والقرارات الصادرة عن حماكم  بشإليها
البداية وأي استئناف يرفع إليها مبوجب أي قانون 

عند النظر يف القضايا تنعقد من ثالثة قضاة . آخر
 ويف ،وتشكل يف غزة من دائرتني. برئاسة أقدمهم

 إعادة تشكيلها 2003الضفة الغربية مت خالل عام 
حت لتصبح برئاسة القاضي عماد سليم حيث أصب

 تتشكل من دائرة واحدة برئاسة 1/9/2003بتاريخ 
رئيس احملكمة اليت يرأسها يف حالة غيابه أكرب القضاة 

 . سنا
 

تتكون هذه احملكمة وفقا لقانون : احملكمة العليا
تشكيل احملاكم النظامية وقانون السلطة القضائية من 

 يتوىل جملس .حمكمة النقض وحمكمة العدل العليا
ى تنظيم أعمال احملكمة العليا وتقسيمها القضاء األعل

ختتص حمكمة النقض بالنظر يف . إىل دوائر متخصصة
 حماكم االستئناف يف يف قراراتالطعون املرفوعة إليها 

القضايا اجلزائية واملدنية ومسائل األحوال الشخصية 
 ضد قرارات والطعون املرفوعة إليها ،لغري املسلمني

أعيد خالل عام . تئنافيةحماكم البداية بصفتها االس
 تشكيل حمكمة النقض يف غزة من زهري 2003

أما يف رام . الصوراين رئيسا وخالد القدرة نائبا للرئيس
 أحدمها لنقض احلقوق ،اهللا فأعيد تشكيلها من دائرتني
 ونقض جزاء برئاسة ،برئاسة أمني عبد السالم العزوين

 .زهري خليل
 

خالل العام املاضي مت فقد  حمكمة العدل العليا أما 
 تشكلت يف غزة من دائرتني وحدت :إعادة تشكيلها

 وشكلت من زهري ،رئاستهما ومن ستة قضاة
 أما يف رام .الصوراين رئيسا وفايز القدرة نائبا للرئيس

اهللا فشكلت من دائرة واحدة برئاسة سامي صرصور 
 .وخفض عدد قضاهتا من ستة إىل أربعة

 بالنظر يف الطعون اخلاصة ا  وختتص حمكمة العدل العلي
 واألنظمة ،)عدا الرئاسية والتشريعية(باالنتخابات 
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والقرارات اإلدارية الصادرة عن أشخاص القانون العام 
واليت متس باألشخاص أو األموال والطلبات من نوع 

 واملنازعات املتعلقة بالوظائف ،املعارضة يف احلبس
يذ القرارات العمومية وامتناع اجلهات اإلدارية عن تنف

  .وفقا للقانون أو األنظمة املعمول هبا
 

 منها حاليا إال حماكم مل يبَق: احملاكم النظامية املتخصصة
البلديات وذلك بعد إلغاء حمكمة استئناف قضايا ضريبة 

 10وهناك . الدخل وإحالة اختصاصها إىل حماكم النيابة
حماكم بلديات يف الضفة الغربية وست حماكم بلدية يف 

وكافة قضاة حماكم البلديات هم منتدبون . قطاع غزة
وختتص هذه احملاكم . إضافة إىل وظائفهم يف حماكم الصلح

قانون  من قبل املواطنني حبقبالنظر يف املخالفات املرتكبة 
وألن احملكمة تشكل من قاض واحد من . اهليئات احمللية

ي  مما يؤد،قضاة حمكمة الصلح يطول أمد النظر يف القضايا
باهليئات احمللية إىل طلب مساعدة بعض األجهزة األمنية 
والوجهاء حلل الرتاعات مع املواطنني بدال من حتويل 

 .14القضايا إىل احملاكم 
 

تفصل هذه احملاكم يف قضايا : احملاكم الشرعية
األحوال الشخصية للمسلمني يف الضفة الغربية وقطاع 

 ،استئناف وحماكم ، وتتألف من حماكم ابتدائية،غزة
هناك تسع حماكم شرعية . واحملكمة الشرعية العليا

 22ابتدائية يف قطاع غزة أما يف الضفة الغربية فهناك 
وهناك يف الضفة حمكمة . حمكمة شرعية ابتدائية

استئناف شرعية واحدة تتشكل من هيئتني للنظر يف 
االستئنافات املرفوعة إليها من احملاكم الشرعية 

يف القطاع فهناك حمكمة استئناف أما . االبتدائية
مت بتاريخ . شرعية واحدة تتألف من هيئتني

 استحداث احملكمة الشرعية العليا 18/8/2003
 .الذي هبا أصبح القضاء الشرعي على ثالث درجات

 مقر .وتتكون احملكمة من هيئتني برئاسة قاضي القضاة
ة انعقاد اهليئة األوىل هو مدينة القدس أما اهليئة الثاني

 .فمقر انعقادها مدينة غزة
 
 اجمللس األعلى تشكيل 25/6/2003 بتاريخ مت

الشرعي املختص بالقضاة الشرعيني، ومت إثر ذلك 
بتاريخ و. ديدا قاضيا شرعيا ج20تعيني 

                                                 
 .م س ،2003 خالل عام حالة حقوق املواطن الفلسطيين  14

رئيس السلطة الفلسطينية  أصدر 25/12/2002
قرارا بتعيني الشيخ تيسري التميمي قاضيا لقضاة احملاكم 

وبتشكيل احملكمة العليا الشرعية . الشرعية يف فلسطني
وإنشاء جملس القضاء الشرعي األعلى مت توحيد إدارة 
القضاء الشرعي بني الضفة والقطاع ومت استكمال بنية 
النظام القضائي الشرعي وتطبيق جدول الوظائف 
والرواتب والعالوات اخلاص بالقضاة وأعضاء النيابة 

ة على قضاة العامة امللحق بقانون السلطة القضائي
 . 2003احملاكم الشرعية مع هناية عام 

 
إضافة لذلك هناك جمالس الطوائف الدينية املسيحية يف 
الضفة الغربية واليت ختتص يف النظر يف قضايا األحوال 
الشخصية للمسيحيني ويف شؤون إنشاء وإدارة وقف 

ولكل طائفة دينية حق تعيني رئيسها . تلك الطوائف
فة، ويعمل يف الضفة ثالثة جمالس وأعضاء جملس الطائ

طائفية، جملس طائفة الروم األرثوذكس، جملس طائفة 
الالتني، جملس الطائفة اإلجنيلية األسقفية العربية، 

أما يف  غزة فهناك احملكمة . وتتخذ القدس مقرا هلا
الكنسية األرثوذكسية اليت تنظر يف قضايا أبناء 

 .15الطائفة
 

 : احملاكم األمنية اخلاصة
تنظر يف اجلرائم واملخالفات اليت : العسكرية احملاكم -

يقوم بارتكاهبا قوات األمن الفلسطيين، وتطبق قانون 
ف .ت.الصادر عن م) العسكري(العقوبات الثوري 

، ومتارس اختصاصها مبوجب قانون 1979عام 
 . أصول احملاكمات الثوري الفلسطيين

 وزير صرح السيد هاين احلسن: حماكم أمن الدولة -
 عن إلغاء 14/4/2003الداخلية السابق بتاريخ 

السلطة الفلسطينية حملاكم أمن الدولة ملخالفتها للقانون 
وأصدر عبد الكرمي أبو صالح . األساسي الفلسطيين

 قراراً 27/7/2003وزير العدل السابق بتاريخ 
 . وزارياً صرحيا بإلغاء حمكمة أمن الدولة

 
 ضاء النيابة العامة  القضاة وأع وترقياتتعيينات

رغم أن آليات تعيينات القضاة وأعضاء السلك 
 إال ،القضائي قد مت حتديدها يف قانون السلطة القضائية

أن التعيينات والترقيات اليت جرت يف سلك القضاء 
                                                 

  .م س، تقرير اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن  15
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وسلك النيابة العامة خالل الفترة القريبة املاضية قد 
أثارت كثرياً من اجلدل حول مدى أخذها مبعايري 

 ومدى نزاهة عمليات التعيني ،ربة والكفاءة للمعيننياخل
والترقية وموافقتها للشروط الواجب توافرها فيمن 
يشغل الوظيفة القضائية واليت حددها قانون السلطة 

 احد أعضاء حمكمة تعينيمت على سبيل املثال . القضائية
االستئناف رئيسا للمحكمة قبل إمتام مدة سنة من 

 من قانون السلطة 19فا للمادة العمل هبا وذلك خال
القضائية اليت اشترطت ذلك جبلوس القاضي بدوائر 
إحدى دوائر االستئناف مدة ال تقل عن مخس 

 من القانون فإن 18وباالستناد إىل املادة . سنوات
إحدى طرق إشغال الوظائف القضائية هي الترقية على 

  إال أن الترقيات،أساس األقدمية مع مراعاة الكفاءة
اليت طالت غالبية القضاة واليت متت بعد سريان قانون 
السلطة القضائية متت دون مراعاة معايري اخلربة 

 من قضاة الصلح 10 ومنها ترقية ،والكفاءة واألقدمية
 وقضاة ، وقضاة البداية إىل االستئناف،إىل البداية

أن التعيني من رغم بالو. االستئناف إىل احملكمة العليا
العامة هي إحدى طرق إشغال الوظيفة من النيابة 

 من القضاة الذين مت القضائية إال أن العدد األكرب
للعمل يفتقدون للخربة أعضاء النيابة العامة تعيينهم من 

 . كقضاة
 

 دعوات اإلصالح املتعلقة )3(
 باجلهاز القضائي

 
بقي مطلب اصالح اجلهاز القضائي ركنا هاما يف 

ح املقدمة على الصعيدين مجيع الوثائق وبرامج االصال
لي والدويل، واليت هدفت إىل حتديد مواطن اخللل احمل

يف مؤسسات السلطة الوطنية وتقدمي اقتراحات خاصة 
 القضائي يف اإلصالح جوانب إمجالوميكن  .ملعاجلتها

 :لى النحو التايلعهذه الوثائق والربامج 

تقوية مؤسسات (تقرير فريق العمل املستقل  
 1999حزيران ) طينيةالسلطة الفلس

تقييم شامل ملؤسسات السلطة  16قدم هذا التقرير
الوطنية من حيث بنيتها وإجراءاهتا وقدراهتا على 
حتديد األولويات والتعامل مع املوارد، ومدى تطبيق 
مبادئ الشفافية واملساءلة يف عملها، وقدم التقرير 
توصيات عملية لتحسني أداء مؤسسات السلطة يف 

هتا، يف حني خص التقرير مساحة هامة جممل نشاطا
ملوضوع اإلصالح يف اجملال القضاء وقدم يف هذا 

 : التوصيات التاليةاإلطار

 قانون السلطة القضائية املقر إصدارضرورة  -
ديسمرب /من اجمللس التشريعي يف كانون أول 

1998. 
على السلطة التنفيذية املساعدة يف تأسيس جملس  -

 .قضاء أعلى
ت وزير العدل ومسؤولياته فيما حتديد صالحيا -

 .يتعلق مبجال اإلشراف على القضاء
 إلغاء حمكمة أمن الدولة  -
توفري حصانة للقضاة، وحتديد معايري واضحة  -

 . والترقيات يف سلك القضاءتللتعيينا
توفري امليزانيات والطواقم اإلدارية والتجهيزات  -

 . املبايننيوحتس
ى احملاكم إقامة حماكم متخصصة لتقليص العبء عل -

 .العادية
ضرورة تنظيم مهنة احملاماة، وإجراء انتخابات  -

 . نقابة احملامني

 : اجمللس التشريعي الفلسطيين

                                                 
 تقرير  :تقوية مؤسسات السلطة الوطنية    وخليل الشقاقي،     يزيد صايغ  16

، جملـس   ك، نيويور فريق العمل املستقل برعاية جملس العالقات اخلارجية      
العالقات اخلارجية، ترمجة وإنتاج مركز البحوث والدراسات الفلسطينية،        

نسبة إىل رئـيس  " بتقرير روكارد" عرف هذا التقرير    و .1999رام اهللا،   
 . ميشيل روكارد رئيس الفريق الذي اعد التقريروزراء فرنسا
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 جلسته املنعقدة أصدر اجمللس التشريعي الفلسطيين يف
 وثيقة اإلصالح رؤيته لتطوير 16/5/2002بتاريخ 

مؤسسات السلطة واخلطوات الواجبة لإلصالح، 
  :17 اجملال القضائي مبا يليوحدد اإلصالح يف

وفقا  بإعادة تشكيل اجمللس األعلى للقضاء -
 .للقانون
 ضرورة اجناز جملس القضاء خطة تفعيل القضاء-

  .واستكمال بناءه
 توحيد النظام القضائي الفلسطيين وإعادة -

  .وفقا للقانون تشكيله على كافة األراضي الفلسطينية
وإعداد  د البشرية القضائي باملواراجلهاز تعزيز -

  .وتأهيل وتدريب الكادر القضائي
للقانون   إنشاء احملاكم اجلديدة وفقااستكمال -

فيها األبنية  واستكمال االحتياجات اللوجستية مبا
واملكتبية وإعداد األنظمة  والتجهيزات اإلدارية

  .الضرورية
رزمة القوانني   احلكومة باستكمال إحالةمطالبة -

 إقرارها بأسرع وقت ن اجمللس منالقضائية ليتمك
  .ممكن

القضاء   ضرورة االلتزام باستقاللعلى التأكيد -
القانون وتنفيذ األحكام  الفلسطيين واحترام سيادة

  .القضائية والقرارات
إطار   للسلطة القضائية يفخاصة رصد ميزانية -

  .املوازنة العامة
بإلغاء  اجمللس التشريعي قرار التأكيد على -
 .مة أمن الدولحمك

   مشروع خطة املائة يوم للحكومة الفلسطينية 
2002/6/23: 

اعدت اللجنة الوزارية املشكلة بقرار رئاسي 
 إلصالح مؤسسات 18 خطة12/6/2002بتاريخ 

السلطة الوطنية مت اقرارها من قبل جملس الوزراء يف 
ند اخلطة توتس. 23/6/2002جلسته املنعقدة بتاريخ 
 واعالن اجمللس التشريعي ،ئاسيةاىل عدة وثائق ر

لتطوير واصالح مؤسسات السلطة الصادر الفلسيطين 
                                                 

 إعالن اجمللس التشريعي لتطوير وإصالح مؤسسات السلطة الوطنية  17
 .16/5/2002 ، رام اهللا، اجمللس التشريعي الفلسطيين،الفلسطينية

اللجنـة الوزاريـة    مشروع خطة املائة يوم للحكومة الفلسـطينية،         18
 .23/6/2002 ، رام اهللا،لإلصالح

 وحددت، باإلضافة إىل ما تضمنه 16/5/2002 يف
من إصالحات يف مجيع النواحي، جوانب اإلصالح يف 
:                   اجملال القضائي مبا يلي

 العمل على تفعيل جهاز القضاء وتأمني مستلزمات - 
لك من حيث توفري العدد الالزم من القضاة وإنشاء ذ

لعامة يف خمتلف املدن مبان للمحاكم والنيابة ا
  .وبناء السجون احلديثةالفلسطينية 

 متابعة تطبيق قانون السلطة القضائية الذي دخل -
 من حيث تشكيل 18/6/2002حيز التنفيذ يف 

حمكمة النقض وإنشاء دائرة التفتيش القضائي وحتديث 
 . إدارة احملاكم وتطوير

 إعداد مشروعات القوانني واملراسيم والقرارات اليت - 
 حتتاج إليها املرحلة القادمة بعد سريان القانون

 . األساسي
لتتوىل متابعة القضايا " إدارة قضايا احلكومة" إنشاء - 

 .اليت تكون السلطة طرفاً فيها
 

 كميل منصور لتوزيع املسؤوليات بني. مذكرة د 
  19وزارة العدل وجملس القضاء األعلى

 منصور، املدير السابق ملعهد كميل. أعد د
) سبتمرب( أيلول 5احلقوق يف جامعة بريزيت، بتاريخ 

 مذكرة حتت رعاية وزارة العدل هدفت إىل 2002
حتديد كيفية توزيع املسؤوليات بني وزارة العدل 

اعتمدت املذكرة على قراءة  . وجملس القضاء األعلى
للقوانني اليت أقرها اجمللس التشريعي الفلسطيين وصادق 

 . عليها رئيس السلطة الفلسطينية
وأوضحت املذكرة أن اهلدف من حجب 
الصالحيات االدارية والتنفيذية وفقا ألحكام املادة 

من قانون السلطة القضائية عن جملس القضاء ) 47(
األعلى ورئيسه واعطاء مهمة االشراف االداري على 

 : احملاكم لوزير العدل هوكل
بقاء الفصل بني السلطتني التنفيذية إل. 1

التأكد من حفظ مكانة جملس القضاء . 2والقضائية 
 ورئيسه وإال أصبح رئيس جملس القضاء األعلى األعلى

                                                 
توزيع املسؤوليات بني وزارة "كميل منصور، مذكرة حول . د  19

صيغت املذكرة يف . 2002 أيلول 5، "العدل وجملس القضاء األعلى
إطار مهمة يف الضفة الغربية وقطاع غزة متت حتت رعاية وزارة العدل 

التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف الفترة ما " التوكنت"ضمن برنامج 
   .2002عام ) سبتمرب( أيلول 7و ) أغسطس ( آب10بني 
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الذي هو رئيس احملكمة العليا على رأس هرم دوائر 
إدارية، األمر الذي يضعه حتت رقابة ديوان اخلدمة 

التأكد من حصول جملس . 3ة ووزارة املالية املدني
القضاء األعلى على الدعم الذي يستحقه من وزارة 
العدل وعدم إثقال كاهل اجمللس بأعباء األمور اإلدارية 

 استقاللاليت قد تشغله عن تكريس جهوده حلماية 
 .  ونوعية أحكامهمةالقضا

أوضحت املذكرة فقد موزانة القضاء خبصوص أما 
 بني أعضائه قضاة لقضاء األعلى يتضمنأن جملس ا

لكل منهم دورا ئب العام ووكيل وزارة العدل، فوالنا
 قاض أو أكثر من :أساسيا يف إعداد مشروع املوازنة

جملس القضاء األعلى إلعداد الرواتب والعالوات 
لكافة القضاة يف فلسطني؛ النائب العام إلعداد 

ة العامة؛ الرواتب والعالوات اخلاصة بأعضاء النياب
وكيل وزارة العدل إلعداد الرواتب والعالوات 

نفقات التشغيلية للفئات الثالثة الللعاملني يف احملاكم و
 . من القوى البشرية املعنية

من املمكن صياغة منوذج املذكرة أنه اعتربت 
مفصل لتوزيع الصالحيات بني وزارة العدل وجملس 

التعليمات وضع اللوائح و. 1: يف حالالقضاء األعلى 
اليت حتدد بالتفصيل دور جملس القضاء األعلى 
وإجراءاته؛ قواعد تدريب القضاة وتعيينهم وترقيتهم 
والتفتيش والتأديب؛ قواعد وضع املوازنة اخلاصة 
بالسلطة القضائية وإجراءاهتا؛ جماالت وضوابط التفاعل 
بني جملس القضاء األعلى ووزارة العدل، التفاهم 

لس والوزارة حول املقاييس املوحدة املشترك بني اجمل
. اليت يتوجب إتباعها يف إدارة القضايا وإدارة احملاكم

توافق كل اجلهات يف القضاء والوزارة على العمل . 2
سوية من أجل صياغة اللوائح وفقا للقانون، والعمل 
على تطبيق القانون وأية الئحة قد تصدر فيما بعد 

لدى السلطة التنفيذية أن يتوفر . 3. بروح من التعاون
االستعداد السريع ) رئيس السلطة وجملس الوزراء(

لتقبل ومناقشة وإقرار مشاريع اللوائح اليت حييلها هلا 
 .جملس القضاء األعلى عن طريق وزير العدل

أبو (حلكومة أمحد قريع املرحلية خطة اإلصالح   
 :20 15/4/2004 -28/11/2003) عالء

طة عملها لإلصالح وضعت حكومة أمحد قريع خ
 مشلت الفترة منذ توليها  من عمرهااألوىلللستة أشهر 

هدفت اخلطة إىل . 15/4/2004حىت تاريخ 
استكمال عمل برنامج اإلصالح السابق هلا يف شىت 

  ومنها على صعيد القضاء وسيادة القانون،اجملاالت

 :حيث جاء يف اخلطة ما يلي
على  وضع خطة استراتيجية جمللس القضاء األ-

 .بالتعاون مع وزارة العدل واجملتمع املدين
  حتقيق تقدم فيما يتعلق مبعهد التدريب القضائي-

الذي مت إقرار نظامه من قبل جملس الوزراء يف شهر 
ووضع نظام املعهد القضائي موضع  ،2003حزيران 
 .التنفيذ

 تنظيم وحتديد املعايري اخلاصة بتوظيف وترقية ونقل -
الء النيابة، واستحداث معايري وندب القضاة ووك

 .حمددة وواضحة للتعيني والنقل والترقية
 إنشاء احملاكم اإلدارية وحتديد اختصاصاهتا بقانون -

 من القانون األساسي واليت 102ملادة وفقا ألحكام ا
 ،"جيوز بقانون إنشاء حماكم إدارية: "تنص على انه

قدميه قانون احملاكم اإلدارية وتمسودة مشروع وصياغة 
وإنشاء احملاكم العمالية اخلاصة  للمجلس التشريعي،
 .وفقا لقانون العمل

استنادا إىل نص  تنظيم قوات األمن والشرطة بقانون -
وصياغة قانون بشأن   من القانون األساسي،84ملادة ا

تنظيم قوات األمن والشرطة وتقدميه للمجلس 
 .التشريعي

 
 

 : إلصالح حول امؤسسات اجملتمع املدينوثيقة 
اإلطار " أعلنت مؤسسات اجملتمع املدين عن وثيقة 

قدمت فيها " العام ملفهوم اإلصالح يف السلطة الوطنية
وجهة نظر هذه املؤسسات بعملية اإلصالح، ودعت 
إىل األخذ بعني االعتبار جمموعة من التوصيات على 
 يوجه اخلصوص نظرهتا إلصالح اجلهاز القضائي الذ

 :  تضمن ما يلي

                                                 
 خطة عمل ،)أبو عالء(رئيس الوزراء الفلسطيين أمحد قريع   مكتب 20

 .اإلصالح للمرحلة القادمة
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ا جاء يف تشكيل جملس القضاء األعلى وفقا مل- 
 على معايري مهنية هقانون السلطة القضائية، وبناء

 .موضوعية
 .إعداد مشروع احملكمة الدستورية-
 .إلغاء حماكم أمن الدولة-
توفري كافة متطلبات العمل القضائي الفّعال من -

متطلبات بشرية ولوجستية وتوفري املوازنات الالزمة 
 .لذلك
لزام مجيع األطراف واألجهزة باحترام سيادة إ-
 .القانون
 

 اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق رسالة 
 خبصوص تبعات إصدار القانون األساسي املواطن

 وقانون السلطة القضائية
رسالة إىل رئيس السلطة الفلسطينية  اهليئة ببعث
 حول تبعات املصادقة على 27/7/2002بتاريخ 

ي وقانون السلطة القضائية، طالبت القانون األساس
 :21علىما يليفيها بالعمل 

 إلغاء حماكم أمن الدولة من النظام القضائي -
الفلسطيين، حيث أن القانون األساسي يلغي أي أساس 
قانوين لتشكيل وعمل مثل هذه احملاكم، كما وخيلو 
قانون السلطة القضائية من أي إشارة إىل حماكم أمن 

 .الدولة
جملس القضاء األعلى االنتقايل بقرار من  تشكيل -

سيب نرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بناء على ت
رئيس احملكمة : من وزير العدل على النحو التايل

رئيسا، أربعة من قضاة احملكمة العليا، النائب -العليا
العام، رئيسا حمكمة االستئناف يف غزة ورام اهللا، 

 .ووكيل وزارة العدل
لقرارات الصارمة لتنفيذ قرارات احملاكم  إصدار ا-

 .دون تردد أو مساومة
 إخضاع مراكز التوقيف التابعة لألجهزة األمنية -

املختلفة إلشراف املديرية العامة ملراكز اإلصالح 
 .والتأهيل
 

  الوطنيةاإلصالحمذكرة هيئة  
هيئة "قامت جمموعة من احملامني والناشطني بتشكيل 

 موضوع اإلصالح القضائي تع وض"اإلصالح الوطين

                                                 
، اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق فصلية حقوق اإلنسان الفلسطيين  21

 .30، ص 2002، رام اهللا، أيلول 12املواطن، العدد 

 وانبثق عن اهليئة بتاريخ ،على رأس جدول أعمال اهليئة
 جلنة متابعة اإلصالح القضائي برئاسة 12/2/2004

 واحملامي حممود محاد ،نقيب احملامني السيد حامت عباس
 اللجنة مذكرة وقدمت .كمقرر للجنة وعضوية آخرين

رئيس  لكل من السيد 2004) أبريل(يف شهر نيسان 
 ورئيس وأعضاء اجمللس التشريعي ،السلطة الفلسطينية

 ووزارة العدل، ، ورئيس الوزراء الفلسطيين،الفلسطيين
ورئيس وأعضاء جملس القضاء األعلى، للمطالبة 

وطالبت املذكرة باختاذ . بإصالح وضع القضاء
 :اخلطوات التالية

 . السلطة القضائيةونلقان العمل على التطبيق السليم -
إجراء التعيينات الالزمة لسد النقص يف سلك  -

القضاء والنيابة العامة واجلهاز اإلداري وفق قواعد 
تقوم على الكفاءة والرتاهة وتكافؤ الفرص واعتماد 

 .نظام املسابقة
 وضع حد لكل من يتطاول على سيادة القانون أو -

يتدخل يف شؤون القضاء أو يعرقل تنفيذ أحكام 
 .لعامةاحملاكم والنيابة ا

 وقف ظاهرة القضاء املوازي لدى احملافظات -
 .وأجهزة السلطة ودوائرها األمنية

 
 

 مؤسسات اإلصالح) 4(
  يف اجملال القضائي

 
أوكلت السلطة الوطنية الفلسطينية مهمة إعداد 
برنامج اإلصالح احلكومي ومتابعة تنفيذه إىل جلنة 

 ،الثالسلطات الثوال يعين هذا أن . اإلصالح الوزارية
الوطنية لسلطة ل ،التشريعية والتنفيذية والقضائية

وهيئاهتا غري معنية بوضع خطط وبرامج اإلصالح، إمنا 
اجلهة املكلفة يف حتديد أولويات اإلصالح هي اللجنة 

ويعترب اجمللس التشريعي حبكم صالحياته . الوزارية
 أداة ،اقرار التشريعاتصاحب احلق يف ، الدستورية

وفيما يلي استعراضا لدور . الفلسطينيةإصالح السلطة 
كل من اللجة الوزارية لإلصالح واجمللس التشريعي يف 

 :هذه العملية
 :اللجنة الوزارية لإلصالح .1

 جمللس الـوزراء يف   الوطنية اثر تعيني رئيس السلطة   
 صـياغة  ةمهمأُوكلت له   ،  2002 يونيو/  حزيران 6
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نـة  مت تكليف جل  و الطارئ وتنفيذه،    اإلصالحبرنامج  
منحت  و  2002 حزيران   12 وزارية بتاريخ    إصالح
وقدمت اللجنـة   . اإلصالح لصياغة خطة    أيامعشرة  
 23 بتـاريخ    "خبطة املائة يـوم   " عرفت    اليت خطتها

  .2002حزيران 
 مازن بإعادة تشـكيل اللجنـة       أبوقامت حكومة   

 قامت  أعضائها، كما  وقلصت عدد    لإلصالحالوزارية  
ية اليت مشلت عضـويتها      الوطن اإلصالحبتشكيل جلنة   
 ممـثلني   لإلصالح اللجنة الوزارية    أعضاءباإلضافة إىل   

عن اجمللس التشريعي وعن القطاعني العام واخلـاص،        
 أعضـاء ، وقد بلغ عـدد      األهليوممثلني عن القطاع    

 . عضوا25ًاللجنة 
 مصغرة مـن   مت تشكيل جلنة     2003 متوز   6 ويف

 لتطوير  أعضاءمكونة من ستة    جلنة اإلصالح الوطنية    
 العامة واخلاصة ومسؤولياهتا وقد     وأهدافهامهام اللجنة   

 .ورقة مفاهيم خاصة بذلكمسودة  اللجنة طورت
وبعد تشكيل السيد امحد قريع حكومته ومنحهـا        

 مت توسيع اللجنة الوطنيـة      12/11/2003الثقة يف   
 برئاسة رئيس احلكومة وذلك     أصبحتاليت  لإلصالح  

ومت . 28/11/2003يف اجتماع اللجنـة بتـاريخ       
 بتشـخيص    الوطنية لإلصـالح     جنةاللحتديد مهمة   

لف جمـاالت العمـل     تمكامن اخللل ومسبباته يف خم    
عداد التوصيات ملعاجلتها وحتديد العوائق     إالفلسطيين، و 
ــات ــأهنا واألولوي ــتم بش ــا ي ــة م  ويف . ومتابع

 عقدت جلنـة اإلصـالح الوطنيـة        15/5/2004
ار العام خلطة اإلصالح    اجتماعا هلا مت خالله إقرار اإلط     
وتشكيل جلنة توجيهية   . الوطين والنظام الداخلي للجنة   

 )steering committee  (  تتكون من سـبعة
أعضاء، كما مت االتفاق على أن تكـون اجتماعاهتـا     

وحدة التنسيق والـدعم    "شهرية، وكذلك مت اعتماد     

سكرتاريا دائمة للجنة   " الفين للجنة الوزارية لإلصالح   
 . لإلصالحالوطنية

لتنسـيق  التنسيق والدعم الفين    مت إقامة وحدة    وقد  
 الوزاريـة،   اإلصـالح  يف إطار جلنة     اإلصالحعملية  
 متابعة تنفيذ بـرامج اإلصـالح        مهمتها يف  توحدد

تنسيق العمـل   القطاعية مع مسئويل القطاعات هبدف      
مع خمتلف جمموعات اإلصـالح، وتنفيـذ اخلطـط         

لسلطة واجملتمع املـدين     يف ا  لإلصالحالعريضة والعامة   
 وحدة التنسيق والدعم  وتعد  .  من جملس الوزراء   املقرة
اإلصالح و مسؤولة عن    التنفيذي للجنة    الذراعالفين  

تنفيذ برنامج اإلصالح اإلداري واخلدمة املدنيـة يف        
 .)اهليكليات النموذجية يف مخس وزارات( الوزارات 

 
يف ية  على اتفاقية دعم السلطة القضائاثر التوقيع
ممثلني عن السلطة بني  2003 ديسمرب/كانون ثاين

 وزير العدل ووزير املالية ورئيس جملس (الوطنية 
مت االتفاق بني . املفوضية األوروبيةو )القضاء األعلى

ضمت  األطراف املذكورة على تشكيل جلنة للمتابعة
وزارة التخطيط كمنسق عام للجنة، وعضوية ممثلني 

ل ووزارة املالية وجملس القضاء عن كل من وزارة العد
األعلى وعدد من مؤسسات اجملتمع املدين املعنية 
مبوضوع اإلصالح القضائي لوضع االولويات 

 . وتوجهات العمل لإلصالح القضائي
ومببادرة من وحدة التنسيق والدعم الفين يف اللجنة 
الوزارية لإلصالح مت صياغة وثيقة تفاهم بني كل من 

لس القضاء األعلى، وذلك بالتنسيق وزارة العدل وجم
 قدمت الوثيقة للسيد أمحد قريع ،مع وزارة العدل

رئيس جملس الوزراء للقيام باتصاالته مع األطراف 
املعنية حلل اإلشكاليات القائمة حول املهام 

رئيس جملس ب ولالتصال ،والصالحيات بني الطرفني
القضاء األعلى ووزير العدل إلبداء مالحظاهتم على 
الوثيقة، والتأكيد على ضرورة حل اإلشكاليات 

مت يف اجتماع اللجنة . 22القائمة بني كال الطرفني
الوزارية لإلصالح املنعقد يف األمانة العامة جمللس 

                                                 
 محايل، منسقة قطاع اإلصالح القضائي وسيادة  مقابلة مع وفاء 22

 ، ديوان رئيس الوزراء،القانون يف وحدة التنسيق والدعم الفين لإلصالح
 .29/4/2004 ،رام اهللا
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 وحبضور 28/1/2004الوزراء يف رام اهللا بتاريخ 
كل من رئيس الوزراء امحد قريع، نبيل قسيس، نبيل 

 ماهر املصري، شعث، مجال الشوبكي، سالم فياض،
 وباسل جابر،  حسن أبو لبدة،غسان اخلطيب،

تكليف وحدة التنسيق والدعم الفين بالتنسيق مع وزير 
العدل للعمل على وضع تصور لوثيقة تفاهم بني 
وزارة العدل وجملس القضاء األعلى وفقا لقانون 
السلطة القضائية حول اإلشكالية القائمة بينهما فيما 

وذلك كمحاولة من قبل السلطة يتعلق بالصالحيات، 
مت إعداد الوثيقة من قبل . التنفيذية حلل اخلالف القائم

وحدة التنسيق والدعم الفين التابعة للجنة الوزارية 
لإلصالح ومت رفعها جملس الوزراء ورئيس الوزراء 

تناولت الوثيقة اقتراحات . الختاذ اإلجراءات املطلوبة
صوص حلل اخلالف القائم بني الطرفني خب

قانون السلطة إىل استندت الوثيقة . الصالحيات
 ودراسة ،القضائية ورزمة التشريعات القضائية

كميل منصور اليت مت إعدادها بإشراف وزارة العدل .د
يف الفترة اليت شغل هبا السيد زهري الصوراين منصب 

قامت الدراسة بتحليل قانون السلطة و. وزير العدل
 مل يتم الطرفني إال انهالقضائية وتفصيل صالحيات 

 جملس القضاء مناقشةم عد اقرارها حىت اآلن بسبب
 .23الوثيقةاألعلى 

يف جلسته املنعقدة جملس الوزراء الفلسطيين وأكد 
يف قراره رقم  22/12/2003 بتاريخ

 النيابة العامة تبعية 2003لسنة ) أق/و.م/05/06(
 12/4/2004كما وصدر بتاريخ . لوزارة العدل

بتشكيل جلنة وزارية ملتابعة 24الوزراء قراراً عن جملس 
العالقة القائمة حاليا واخلالف بني وزارة العدل 

حسب ما ورد يف وثيقة . وجملس القضاء األعلى
التفاهم شكلت اللجنة من كل من السادة صائب 
عريقات، عبد الرمحن محد، عزام األمحد، مجيل 
 الطريفي، هشام عبد الرازق، وباسل جابر كسكرتري

 . عام للجنة
 

  اجمللس التشريعي الفلسطيين.2
التشـريعي يف  حاول اجمللس التشريعي ممارسـة دوره    

اقرار القوانني املتعلقة يف تنظـيم اجلهـاز القضـائي          

                                                 
 .م س مقابلة مع وفاء محايل،  23
 .2004لسنة ) ق.أ/و.م/15/18(قرار رقم  24

 ويعـد   .وتوحيد القوانني املتعلقة به يف الضفة الغربية      
قام هبا اجمللس التشـريعي      هذا من أبرز االجنازات اليت    

 حيث طلب اجمللس مـن      لقضائييف جمال االصالح ا   
 الصـادر يف    164السلطة التنفيذية يف قراره رقـم       

 تقدمي مشروع قانون استقالل القضاء      6/5/1997
 .باعتباره من اولويات اجمللس التشريعية

وقد قام اجمللس باقرار مشاريع القوانني اخلاص باجلهاز        
ــانون الســلطة القضــائية يف  القضــائي وهــي ق

 تشكيل احملاكم النظاميـة    وقانون   25/11/1998
وقانون االجراءات اجلزائية وقانون البينات يف املـواد        
املدنية والتجارية واصول احملاكمات املدنية والتجارية      

 وهي كلها متت املصادقة عليها بعد مدة        2000عام  
 .طويلة من اقرارها يف اجمللس التشريعي

 
 وقد أصدر اجمللس التشريعي العديد من القرارات اليت       

ضرورة  و تؤكد على استقالل القضاء وسيادة القانون     
 أمـن   مـة ، وطالب بالغاء حمك   ت احملاكم اترام قرار حا

 الصادر يف   )390(الدولة خاصة يف قرار اجمللس رقم       
 الـذي طالـب     ) 400( وقراره رقم    6/7/1999

رئيس السلطة الوطنية املوافقة على نشر قانون السلطة        
وأن يعمل بأحكامه حال    القضائية يف اجلريدة الرمسية     

اإلسراع يف تشكيل جملس القضـاء األعلـى        ، و نفاذه
اسـتكمال   الطلب إىل السلطة التنفيذيـة    ، و االنتقايل

إعادة تشـكيل   ، و التعيينات يف سلك القضاء والنيابة    
 .السلطة القضائية وفقا ألحكام قانون السلطة القضائية

  اجمللس التشريعي تطورا بارزا يف حتملإعالن ويعد
اجمللس ملسؤولياته فيما يتعلق باالصالح القضائي حيث 

 تشكيل جملس إعادة :طالب باصالحات عديدة منها
 القضائية السلطةالقضاء االعلى وفقا ألحكام قانون 

داد وتأهيل وإع  القضائي باملوارد البشريةاجلهاز تعزيزو
 إنشاء احملاكم استكمالو وتدريب الكادر القضائي،

  .اجلديدة
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 اللجنة القانونية يف اطار رقابتها على أعمـال         وقدمت
السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالقضاء أربعة تقارير كان        

يتعلق بتعيني رئيس احملكمة العليا والنائب      تقرير  أبرزها  
 .20/7/1999 يف جلسة اجمللس املنعقـدة يف        العام

لوضـع القـانوين    با  يتعلق اوقد أعدت اللجنة تقرير   
 اال أن رئاسـة اجمللـس        فلسطني للقضاء النظامي يف  

املنعقـدة بتـاريخ      جلسة اجمللس  رفضت عرضه على  
،ويعد هذا التقرير االبرز يف تقـارير        13/1/2003

ليس فقط لرقابة أعمال     لتدخل اجمللس  اجمللس التشريعي 
 بـل للتأكيـد علـى       ،السلطة التنفيذية املتعلقة بالقضاء   

ـ        د للقضـاء   استقاللية القضاء والسري يف طريق جديد يعي
       25.هيبته واحترامه

  
 

 تقحتقإلجنازات اليت ا) 5(
 يف عملية اإلصالح 

 
 جمموعة من أُحرز اإلصالح، عملية إطار يف 

االجنازات على صعيد االصالح القضائي اليت مشلتها 
وثائق وبرامج االصالح، سواء فيما يتعلق باصدار 

، وال رزمة القوانني القضائية، أو دعم استقالل القضاء
إجنازها  اليت مل يتم ةزال هناك العديد من القضايا العالق

 اليت مت حتقيقها اإلجنازاتأما .  أجزاء منهاإجنازأو مت 
 : بالتايلإمجاهلاويتم العمل عليها فيمكن 

 :   املصادقة على رزمة من التشريعات القضائية.1

صادق رئيس السلطة الفلسطينية بتاريخ  •
اإلجراءات اجلزائية رقم  على قانون 12/5/2001

، وقانون البينات يف املواد املدنية 2001لسنة ) 3(
، إضافة إىل قانون 2001لسنة ) 4(والتجارية رقم 

 2001لسنة) 5(تشكيل احملاكم النظامية رقم 
كما . 5/10/2001وأصبحت كلها نافذة بتاريخ 

                                                 
دور اجمللس التشرييعي الرقـايب علـى       انظر جهاد حرب، واخرون،      25
املركـز الفلسـطيين    : رام اهللا  ،عمال السلطة التنفيذية املتعلقة بالقضاء    أ

 .45-42ص .،ص2003الستقالل احملاماة والقضاء،

ومتت املصادقة على قانون أصول احملاكمات املدنية 
 والذي أصبح نافذا 2001لسنة ) 2 (والتجارية رقم

 . 5/12/2001بتاريخ 
 

صادق رئيس السلطة الفلسطينية على قانون  •
، وكان 14/5/2002السلطة القضائية بتاريخ 

اجمللس التشريعي الفلسطيين قد أقر هذا القانون بتاريخ 
25/11/1998 . 

رسخ قانون السلطة القضائية نظريا مفهوم سلطة 
ت اليت تكفل عدم التدخل يف القضاء وثبت الضمانا

 ووحد مؤسسة القضاء من حيث إدارة اجلهاز ،شؤونه
القضائي وتنظيم الشؤون الداخلية له بني القوانني 
السائدة يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وأصبح من حق 
رجال القضاء والنيابة العامة التمتع باحلصانة القضائية 

هاما من أركان واالستقالل، وحتقق قانونيا ركنا اعترب 
 .26مبدأ فصل السلطات

  
 إقرار القانون 29/5/2002مت بتاريخ  •

األساسي الفلسطيين وأصبح ساري املفعول منذ تاريخ 
 .  تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية7/7/2002

أحال جملس الوزراء مشروع قانون احملكمة  •
الدستورية العليا إىل اجمللس التشريعي بتاريخ 

30/10/2003. 
اجلاري يف ديوان الفتوى والتشريع  العمل •
مشروع قانون احملاكم اإلدارية، ومشروع  صياغةعلى 

 .    قانون مكتب قضايا احلكومة
 
االحتياجات البشرية واملادية للسلطة استكمال . 2

 : القضائية
 

أدت عملية اإلصالح يف اجلهاز القضائي منذ منتصف 
ية  إىل استكمال بعض االحتياجات البشر2002عام 

واملادية للسلطة القضائية ساعدت على التغلب جزئيا 
على بعض املعيقات فيما يتعلق بنقص الطواقم القضائية 
والطواقم املساندة هلا وتدين رواتب القضاة، ومن أبرز 

 : 27اإلجنازات ما يلي
إعادة تشكيل جملس القضاء األعلى مبوجب  •

 .14/5/2003املرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 
                                                 

 .مصدر سابق ،)5(التقرير-التحول الدميقراطي يف فلسطني  26
27http://www.pmo.gov.ps/arabic/reform/judicia
ry12.12.2003.asp.  
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ني حسني أبو عاصي قاضي احملكمة مت تعي •
 العليا يف غزة نائباً عاماً جديداً للسلطة الفلسطينية

 .12/5/2003بتاريخ 
 اخلاصة األنظمةجملس القضاء األعلى اصدر  •

مبباشرته لعمله ومبحاولة اإلشراف وتنظيم شؤون 
 .احملاكم والقضاة والطواقم اإلدارية املساندة

 من خالل ،إعادة تشكيل احملكمة العليامت  •
إعادة تشكيل حمكمة النقض يف كل من غزة ورام اهللا 

 ، وحمكمة العدل العليا يف غزة من دائرتني،من دائرتني
 ،وحمكمة العدل العليا يف رام اهللا من دائرة واحدة

وحمكمة االستئناف يف رام اهللا من دائرة واحدة ويف 
 كما وأعاد تشكيل كافة حماكم ،غزة من دائرتني

 .الصلحالبداية و
بتاريخ   قاضي صلح جديد20مت تعيني  •
 منهم يف النيابة العامة 13 عمل ،10/8/2003

 . والباقون كانوا من احملامني
من قانون السلطة تطبيق الشق املايل مت  •

 حيث مت تطبيق 2003 أيارمن شهر القضائية ابتداء 
جدول الوظائف والرواتب والعالوات امللحق بقانون 

ومينح هذا القانون القضاة وأعضاء . السلطة القضائية
النيابة العامة رواتب وعالوات وحوافز مميزة عن باقي 

 . موظفي اجلهاز احلكومي
 إىل قضاياها وإحالةإلغاء حماكم أمن الدولة  •

 .احملاكم املدنية املختصة
 قاضيا 36بدء العمل باخلطة التدريبية لـ  •

مت حيث مت اختيارهم من قبل جملس القضاء األعلى 
 ع مد50 قاضيا و27دريب  ت2002 عامخالل 

 . معا
 35 حىت اآلن قد مت تعيني 2000منذ عام  •

 موظفا إداريا وكتبة جامعيني 43قاضي صلح و
 . وثانويني
 متت ترقية عشرة من قضاة الصلح إىل البداية •

 واثنان من قضاة البداية إىل ،2/1/2002بتاريخ 
تئناف  وستة من قضاة حمكمة االس،حمكمة االستئناف
 .إىل احملكمة العليا

ضع ووالقضائي   التدريبإصدار نظام معهد •
 . معهد لتدريب القضاةبإنشاءاألسس اخلاصة 

 وظيفة لوزارة العدل 55مت ختصيص حنو  •
يف املوازنة املالية  لس القضاء األعلىجمل وظيفة 137و

 .2003 لعام
وقعت السلطة الوطنية اتفاقية مع املفوضية  •

 لتقوية السلطة 2003ون أول األوروبية يف كان

 خاص هو متكني ضمن برنامجالقضائية ودعمها 
 مليون يورو على مدار مخس 7النظام القضائي بقيمة 

  .سنوات ونصف
وجتهيز وحتديث العمل على إعادة تأهيل مت  •

احملاكم يف كل من جنني مقرات مباين و عدد من
 .ونابلس وأرحيا ورام اهللا وغزة وخانيونس ودير البلح

كما أصدر جملس القضاء األعلى قراراً بإنشاء حمكمة 
ومت نقل حمكميت الصلح والبداية . صلح يف طوباس

 إضافة ،ودوائر االدعاء العام يف نابلس إىل مبىن جديد
 .28إىل إنشاء حمكمة النقض

البدء مبباشرة التفتيش القضائي بالرقابة على  •
ن أعمال القضاة والعاملني يف اجلهاز القضائي لضما

 مظاهر أوالشفافية يف عملهم، وتاليف التجاوزات 
 .كهوتدار واإلمهال التقصري
تبىن جملس القضاء األعلى مجلة من املعايري  •

املتعلقة يف تعيني وترقية القضاة إضافة إىل الشروط 
 أمهها ،املنصوص عليها يف قانون السلطة القضائية

تيش استناد ترقية القضاة على اخلربة وعلى تقارير التف
 .القضائي
ة جملس القضاء ل هيكإلعادة اخلططوضع  •

األعلى من خالل تأسيس دوائر تشمل املكتب الفين، 
 .حمكمة التأديب القضائيةو،  القضائيدائرة التفتيش

يتم العمل على موضوع النيابة اإلدارية اليت  •
 29.  أمام احملكمة التأديبيةةرافعستتوىل امل
العامة بة  هيكلية للنياوضعيتم العمل على  •

 مبا يتناسب مع اخلربة وبطاقة الوصف الوظيفي
والكفاءة والدرجة الوظيفية لكل موظف لتحسني 

لتحقيق نوع من الشفافية يف التعامل بينها وبني  األداء
درجاهتا القضائية من جهة، وبينها وبني املواطن من 

 . ودمج نيابة أمن الدولة يف النيابة العامة.جهة أخرى
تعلق  تب العام جلنة للشفافية النائأنشاء •

بالتعيينات ملقابلة كافة املتقدمني بطلبات توظيف 
  . العامةللنيابة
 يتم التحضري الجتماعات شهرية لرؤساء  •

النيابة بشكل عام وأعضاء النيابة حول أمور العمل 
إضافة إىل إعداد تقارير شهرية يعدها . والعقبات

                                                 
، التقرير 2003 خالل عام حالة حقوق املواطن الفلسطيين  28

، اهليئة 2003 كانون أول 31- كانون ثاين1، السنوي التاسع
 . 2004 شباط ،الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، رام اهللا

 مقابلة هاتفية مع السيد إبراهيم الدغمه رئيس ديوان الفتوى والتشريع  29
 .27/4/2004بتاريخ 
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والقيام برقابة رئيس النيابة لتقييم دائرته بشكل عام 
 .إدارية ومهنية على مجيع مواقع النيابة العامة

 ا قرار1/9/2003أصدر النائب العام يف  •
بإعادة تشكيل مجيع دوائر النيابة العامة يف الضفة 

ومتت تسمية مساعد أول النائب . الغربية وقطاع غزة
العام ورؤساء النيابة أمام دوائر حماكم العدل العليا 

ناف ورؤساء ووكالء ومعاوين النيابة والنقض واالستئ
اقتصرت إعادة التشكيل يف الضفة . العامة يف غزة

الغربية على تسمية مساعدي النائب العام ورؤساء 
 ء ومل يتم تسمية رؤسا،ووكالء ومعاوين النيابة العامة

النيابة أمام حماكم العدل العليا والنقض واالستئناف 
 .والصلح والبداية
) 7(معاون للنيابة ومت ترقية ) 64(مت تعيني  •

 .   2003 خالل عام وكالء نيابة إىل رؤساء نيابة
يتم السعي خللق النيابات املتخصصة يف  •

التحقيق يف اجلرائم احلساسة مبا ال يتعارض مع قانون 
 .30السلطة القضائية كدائرة دعاوى احلكومة

جرت انتخابات جملس نقابة حمامي فلسطني  •
 يف كل من رام اهللا وغزة بتاريخ يف مقر نقابة احملامني

11/7/2003.  
 
 

 العقبات واملعيقات اليت تواجه) 6(
 31 عمليه اإلصالح القضائي

 
 القضائي جمموعة من الصعوبات اإلصالحتواجه عملية 

 يتعلق بعضها ،والعقبات اليت تعيق حتقيق التقدم فيها
بعدم وجود خطة عمل واضحة وحمددة لعملية 

 بالتشريع وعدم أخرى تتعلقو . القضائياإلصالح
اكتمال التنظيم القانوين واالختالف يف تفسري 

تدخل السلطة التنفيذية يف عمل و ،النصوص القانونية

                                                 
يس النيابة العامة يف منطقة بيت  مقابلة مع السيد يوسف نصر اهللا رئ 30

 .30/4/2004حلم، رام اهللا، 
، عملية اإلصالح يف مؤسسات السلطة الوطنيـة      انظر أمحد أبو دية،      31

 .   12.ص واملسحية، ةاملركز الفلسطيين للبحوث السياسي: رام اهللا

 السياسية اإلرادةعدم توفر إضافة إىل  ،السلطة القضائية
  .  بشكل عاملإلصالح

 :وميكن إمجال الصعوبات على النحو التايل
يـه عمليـة    ياق الذي جتري ف   عدم وضوح الس   .1

، فاإلشراف واملتابعة لعملية اإلصالح تـتم       اإلصالح
هـي الـدول املاحنـة      : من خالل أطراف خارجية   

واللجنة الرباعية وفرق الدعم الدولية، فلـها تقـدم         
، تناقش برامج وبنود عملية اإلصالح    التقارير ومعها   

وهناك تغييب للعالقة بني احلكومـة واملؤسسـات        
 .صة اجمللس التشريعيالوطنية يف هذا اجملال خا

على الرغم من وجود وثائق عديدة تطرح برامج         .2
 بشكل خـاص، إال     والقضائياإلصالح بشكل عام    

انه مل يتم وضع خطة عمل واضحة وحمددة لعمليـة          
اإلصالح بكل ما تتضمنه من برامج واليات عمـل         
 .تعرب عن وجهة نظر وطنية وتقر من قبل جهة وطنية

ليـة اإلصـالح    عدم االتفاق على مضمون عم     .3
ووجود اخللط بني بعض القضايا السياسية اليت متثل        

 على السلطة جتاه العملية السـلمية وقضـايا         االتزام
 أدى هذا الدمج إىل بروز هذه االلتزامات        .اإلصالح

واملتطلبات الدولية من السلطة الوطنية الفلسـطينية       
 . مطلب إصالحي وطينوكأهنا

ا اجلهـاز    املشاكل اليت عـاىن منـه      أهمتكمن   .4
األشخاص الذين تعـاقبوا  رؤية اختالف  القضائي يف   

ملفهوم اسـتقالل   على هذا اجلهاز يف فترات خمتلفة       
 األشـخاص حيث اختلفت رؤية هـؤالء      . القضاء

للمواد وللنصوص القانونية بـاختالف مراكـزهم       
وارتبطت باللحظة اآلنية دون قيامها علـى رؤيـة         

هذه السـلطة   ومفهوم عام للسلطة القضائية وعالقة      
 ودون أن تقوم على رؤيـة شـاملة         ،بوزارة العدل 

بل ارتكزت على حسابات    . ملفهوم استقالل القضاء  
ومصاحل شخصية ارتبطت بدور كل منهم ومركزه        
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اللحظة وان تضاربت املواقف وتناقضـت      تلك  يف  
كما اختلفـت   . باختالف املنصب والرؤية اخلاصة   

 يف  املطالب من تقليص صـالحيات وزارة العـدل       
فترات معينة إىل استرجاع لتلك الصالحيات لصاحل       

 دون أن يقوم ذلـك      ،أخرىوزارة العدل يف فترات     
على رؤية واضحة ملوضوع استقالل السلطة القضائية 

 .وعالقتها بالسلطات األخرى خاصة وزارة العدل
ساعية إىل خلق جسم    عليا   سياسيةإرادة  غياب    .5

 الغربيـة   يف كل من الضفة   واصالحه  قضائي فاعل   
  .وقطاع غزة

تأخري إصدار قانون السلطة القضـائية النـاظم          .6
 ، من قبل رئيس السلطة الفلسطينية     ئيالقضاللجهاز  
 إىل 1998 يف هناية عـام   اجمللس التشريعي   املقر من   

 .2002منتصف عام 
عدم وجود خطة لإلصالح القضائي من قبل  .7

السلطة القضائية ذاهتا انطالقا من رؤيتها ملواطن 
 . خللل ومتطلبات اإلصالح وترتيب االولوياتا
استمرار اخلالف حول املهام والصالحيات بني  .8

كل من وزارة العدل من جهة وبني جملس القضاء 
 اإلشراف اإلداري خبصوصاألعلى من جهة أخرى 

ة جملس القضاء االعلى موازنوآلية مترير على احملاكم 
مة للسلطة اىل وزارة املالية لوضعها يف املوازنة العا

 .الوطنية
 اخللل يف بنية اجلهاز القضائي والبيئة الالزمة لعمله .9
 إىل تراكم أدى سوء توزيع القضاة على احملاكمو

 . القضايا والبطء يف النظر فيها
لتعيينات والترقيات يف غياب معايري مكتوبة ل .10

اجلهاز القضائي يعتمد الكفاءة واخلربة وتتمتع 
تلقائية دى إىل وجود ترقيات مما أ. بالرتاهة والشفافية

داخل اجلهاز القضائي دون الرجوع إىل معايري 
 .حمددة

امتناع السلطة التنفيذية خاصة االجهزة االمنية  .11
 وجه ىاحملاكم، علوتباطؤها عن تنفيذ قرارات 

 إذا ما كانت اخلصوص قرارات حمكمة العدل العليا،

متعارضة مع توجهاهتا ورغباهتا أو متناقضة مع 
 يقوض عمل ا مم 32اراهتا السياسية أو االجتماعيةاعتب

اجلهاز القضائي ويؤثر يف هيبته داخل اجملتمع 
 .ويضعف مكانته

تدخل السلطة التنفيذية وأجهزهتا املختلفة يف  .12
 هاتشجيعسواء باختصاصات السلطة القضائية 

للقضاء املوازي ممثال بالدوائر القانونية التابعة 
ونية التابعة لألجهزة الدوائر القانوللمحافظات 

 واألخذ حبلوله وأحكامه يف تسوية املنازعات ،األمنية
 .بني األفراد

 اليت متارسها أجهزة السلطة التنفيذية الضغوطات .13
على السلطة القضائية والقضاة للتأثري عليهم عند 
البت يف القضايا املرفوعة أمامهم إلغالق ملفاهتا أو 

لغالب أحد للبت يف صاحل طرف معني يكون يف ا
أعضاء املؤسسة التنفيذية وأجهزهتا أو من املوالني 

كما ومتتنع السلطة التنفيذية عن تنفيذ . واحملابني هلا
  .بعض األحكام والقرارات القضائية

تأخري وعدم إصدار اللوائح واألنظمة اليت متكن  .14
من تطبيق التشريعات القضائية اليت متكن من حتويلها 

 دون إمكانية تطبيق القوانني  مما حيول،إىل تفاصيل
 .والتشريعات والعمل هبا

مهامه اجمللس التشريعي الفلسطيين اجناز عدم  .15
 التشريعية وإلغاء اللبس احلاصل يف القوانني اليت اقرها

 .خاصة قانون السلطة القضائية
 اجراءات جدية ازاء ةأي  اجمللس التشريعييتخذمل  .16

هاز القضائي، قرارات السلطة التنفيذية املتعلقة باجل
ومل يتمكن من مناقشة تقرير اللجنة القانونية اخلاص 

   .33بالوضع القانوين للقضاء النظامي يف فلسطني
مما أدى اىل  ياب التفتيش القضائي على احملاكمغ .17

لعديد من الظواهر داخل السلطة القضائية ا تفشي
 وسطحية القرارات ، الدوامبأوقاتكعدم االلتزام 

 .ري النظر يف القضايا وتأخ،القضائية
افتقار احملاكم على اختالف درجاهتا للتجهيزات   .18

األساسية املفترض توافرها إلجناز املهام القضائية 
وضمان حسن سري وانتظام العمل على صعيد 

                                                 
 .176 ص ،م س ،ناصر الريس 32
ايب على أعمال   انظر جهاد حرب، واخرون، دور اجمللس التشرييعي الرق        33

 . 42،صمصدر سابقالسلطة التنفيذية املتعلقة بالقضاء،
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 إضافة إىل ،فهناك نقص يف عدد احملاكم. احملاكم
 وصغر حجم القاعات ،ضيق مباين احملاكم وقدمها

 وعدم كفايتها ،جلمهور واحملامنياملخصصة النتظار ا
 إضافة إىل االفتقار ألجهزة ،حلاجات اجلمهور

الكمبيوتر والنسخ مما جيعل من أعمال األرشفة 
والتوثيق للمستندات القانونية أعماال يدوية يتطلب 

كما وتفتقر قاعات احملاكم . إجنازها فترات طويلة
 .التصاالت العامة وأجهزة التصويرعامة إىل وسائل ا

 مقارنة عدد القضاة وتوزيعهم يفاحلاد النقص  .19
 مما يؤدي إىل تراكم القضايا وفقدان ،عدد السكانب

 ورغم أن .االستثنائيالثقة بالقضاء وتشجيع القضاء 
املوازنة املقرة من قبل اجمللس التشريعي غطت تعيني 

 إال ، قاضيا طالب جملس القضاء األعلى بتعيينهم52
 . قاضيا منهم فقط20أن اجمللس قام بتعيني 

 
 خامتة وتوصيات )7(

 

يعد اإلصالح القضائي من أهم مقومات إصالح 
اإلصالح حتقيق خيضع و ،النظام السياسي الفلسطيين

إىل وجود الرغبة السياسية يف تنفيذ الفصل ما بني 
 السلطات ودعم السلطة الفلسطينية لربامج اإلصالح

ملية هناك كثري من التحديات واملشكالت العو. عامة
حتول دون واليت تواجه النظام القضائي الفلسطيين 

 . ممارسة السلطة القضائية لدورها املنشود يف اجملتمع

وجود  مفتاح حل أزمة اجلهاز القضائي يف يكمن
 ،اإلرادة السياسية لإلصالح لدى السلطة الفلسطينية

 على احترام سيادة القانون واستقالل العمليف و
 القانون وأحكامه وعدم املس احترام نصوصو ،القضاء

السلطة وهبيبة القضاء من قبل السلطة التنفيذية 
ضرورة  اإلصالحيتطلب كما . القضائية ذاهتا

توحيد األنظمة القضائية يف كل من الضفة استكمال 
 وخلق املؤسسات املساندة للسلطة ،الغربية وقطاع غزة

ر بناء احملاكم ورفد اجلهاز القضائي بالكاد كةالقضائي
 . ام بالوظيفة القضائيةالبشري املؤهل للقي

  

ال بد  هوتفعيل عمل اجلهاز القضائيللبدء بإصالح و
  :العمل على حتقيق التايل من 

رقم  لطة القضائية قانون السأحكام  بعض تعديل-
توضيح مهام واختصاصات ب ،2002لسنة ) 1(

وصالحيات كل من وزارة العدل وجملس القضاء 
 نظرا العالقة بينهما دون تأخرياألعلى وتنظيم 

للخالف القائم بينهما خاصة فيما يتعلق مبوضوع 
اإلشراف اإلداري على احملاكم والطواقم اإلدارية هلا، 
وموازنة جملس القضاء األعلى، وتبعية النيابة العامة 
ودور وزارة العدل يف تعيني وكالء النيابة ومعاونيهم، 

قضائي واملعهد واملسؤولية عن دائرة التفتيش ال
  .القضائي

إعادة تشكيل جملس على رئيس السلطة الوطنية  -
قانون من  )37(حكام املادة أل وفقاالقضاء األعلى 
 .2002لسنة ) 1(رقم السلطة القضائية 

يتوجب على السلطة التنفيذية وجملس القضاء  -
ما يتعلق فيااللتزام بنص قانون السلطة القضائية األعلى 

 .ب العام وعالقته بوزارة العدلبتعيني النائ

التعيينات على جملس القضاء األعلى إعادة النظر يف  -
 يف سلكي 2003والترقيات اليت متت خالل عام 

اخلربة باالستناد إىل معايري القضاء والنيابة العامة 
 . والكفاءة

 اعتماد مبدأ املسابقة القضائية كأساس يف يتوجب -
 بعيدا عن الذهنية الفردية التعيينات يف السلك القضائي
 .اليت تتحكم حاليا يف التعيينات

 يف حماكم البداية ثنظام اهليئات الثالاعادة النظر يف  -
بتعديل املادة املتعلقة بذلك يف قانون أصول احملاكمات 

   . العمل بنظام القاضي الفردباجتاه ،املدنية واجلنائية

لغ بتخفيض املباتعديل اختصاص حمكمة الصلح  -
 ألف 20بدال من  آالف دينار 10إىل املنظور فيها 

 .يف القانون احلايلدينار 

ينبغي التزام جملس القضاء االعلى والسلطة التنفيذية  -
 قانون السلطة أحكامتطبيق  بوأجهزهتاؤسساهتا مب

 .  القضائية وعدم جتاوزه
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إلزام اجلهات التنفيذية بتنفيذ قرارات احملاكم  -
 وإيقاع العقوبة على كل من يقوم ،ئيةوأحكامها القضا

 .للقانونا وفقبتعطيل وإعاقة تطبيقها 

 تساعد خطة عمل لدى جملس القضاء األعلى إجياد -
يف انتظام عمل احملاكم وتسريع النظر يف القضايا 

بتوفري مساكن مؤقتة سواء .  فيهاوالبت املتراكمة
إلزامهم وللقضاة العاملني يف غري مناطق سكنهم 

 وفرض الرقابة على دوامهم ،قامة يف مناطق عملهمباإل
 .والطواقم املساندة هلم

 ضرورة وضع اللوائح والتعليمات الالزمة لتنفيذ -
 الصادرة خبصوص تنظيم أحكام القوانني والتشريعات

 .عمل اجلهاز القضائي

 االستمرار يف تأمني املباين املالئمة واملرافق الضرورية -
كتبات القانونية وجتميع احملاكم وقاعات احملاكمات وامل

 .يف املنطقة ذاهتا للتخفيف من أعباء املواطنني

 ضرورة إصدار مرسوم رئاسي ينص صراحة على -
وإحالة كافة ) العليا واجلزئية(إلغاء حماكم أمن الدولة 

 .اختصاصاهتا إىل احملاكم النظامية

لكل من  هناك توصيات خاصة ، ما سبقإىل إضافة
ريعي وجملس القضاء األعلى والسلطة اجمللس التش

لتمكني السلطة القضائية يف إرساء دعائم التنفيذية 
 :حكم القانون وهي

        :للمجلس التشريعي

 املتعلقة قانون السلطة القضائية تعديل أحكام -
 ومبهام وصالحيات ،بتشكيل جملس القضاء األعلى

 .األعلىكل من وزارة العدل وجملس القضاء 

 ةع يف إقرار مشروع قانون احملكماإلسرا-
 .الدستورية العليا

تشكيل جلنة توظيف للسلك القضائي تضم يف  -
 ،ووزارة العدل ،عضويتها ممثلني عن اجمللس التشريعي

 .نقابة احملامني وجملس القضاء األعلىو

التأكد من أن نصوص القوانني اليت يصادق عليها 
سها اليت يقرها  وتنشر يف اجلريدة الرمسية هي نفالرئيس
 .اجمللس

 : للسلطة التنفيذية

تفعيل قانون العقوبات للحد من عدم تنفيذ قرارات  -
 .احملاكم

الذي تشرف عليه  وضع حد لدور القضاء املوازي -
 .كدور بديل عن السلطة القضائيةاحملافظات 

الكف عن التدخل يف شؤون اجلهاز القضائي  -
 .والتأثري عليه

 :ىجمللس القضاء األعل

 احملكمة نشاءإجراء االستعدادات الالزمة إل -
 ،الدستورية للنظر يف دستورية القوانني واللوائح

 ،السلطاتوالفصل يف تنازع االختصاصات بني 
احملكمة  مشروع قانون صياغةاملسامهة يف  ومتابعة

  .العلياالدستورية 

استكمال األنظمة الالزمة لتطبيق قانون السلطة  -
 .القضائية

عايري الكفاءة مل جدد وفقاقضاة ستكمال تعيني ا -
لسد الشواغر يف احملاكم  واخلربة والرتاهة للمتقدمني

 .واجلهاز القضائي

 .تفعيل التفتيش القضائي وربط الترقيات بنتائجه -

إلزام القضاة باإلقامة يف أماكن عملهم وفرض رقابة  -
 .على دوام أعضاء السلك القضائي

 

 

 


