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5 مقترح دليل عمل لهيئة التفتيش القضائي في لبنان

 مقترح دليل عمل

لهيئة التفتيش القضائي في لبنان

وضع هذا الدليل بهدف تنظيم عمل هيئة التفتيش القضائي في مختلف جوانبه، وذلك على غرار العديد من الدول 

األوروبية مثل فرنسا وإسبانيا. وهذا الدليل يتضّمن األصول التي تعمل الهيئة على هديها، سواء في تنفيذ مهامها أو 

في توزيع األعمال بين أعضائها ونظامها الداخلي. 
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الفصل التمهيدي: التعريفات

لغاية تطبيق أحكام هذا الدليل، تعرّف المصطلحات اآلتية كما يلي:

الهيئة: هيئة التفتيش القضائي.

الجهاز الخاضع للرقابة: كل محكمة أو جهاز قضائي أو غير قضائي خاضع لصالحية الهيئة )أي المحاكم العدلية 

واإلدارية والهيئات في وزارة العدل وديوان المحاسبة واألقالم التابعة لها والدوائر المركزية في وزارة العدل(.

صاحب العالقة: كل شخص خاضع لصالحية الهيئة يكون موضوع تحقيق تأديبي.

المسؤول اإلداري: رئيس المحكمة أو الوحدة اإلدارية لدى وزارة العدل أو المسؤول التسلسلي لموظفي الجهاز 

موضوع إحدى مهمات الهيئة.

المفتش: فيما خال الفصل المخصص لتشكيل وحدات أو فرق التفتيش، يقصد بالمفتش أعضاء التفتيش القضائي 

دون التمييز بين ˝مفتش˝ و˝مفتش عام˝. 
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الفصل األول: مكانة هيئة التفتيش 

القضائي ومهامها

القسم األول: الهيئة هي مؤسسة مستقلة منشأة بموجب القانون

اتخاذ أي إجراء  القانون؛ فال يجوز لها  الهيئة لمبدأ الشرعية، فمهامها وأنشطتها محددة ومقيّدة بموجب  تخضع 

خارج نطاق الصالحيات الممنوحة لها.

إن استقاللية الهيئة مضمونة بموجب القانون1.

وهي تتمتع باستقاللية عضوية عن كل من وزارة العدل ومجلس القضاء األعلى. كما أن مراكز أعضاء الهيئة هي 

بمثابة مراكز قضائية يتم إشغالها بموجب مرسوم التعيينات والمناقالت القضائية.

الحصرية  السلطة  وهي  القضاة.  تأديب  مجال  في  صالحياتها  ممارسة  في  وظيفية  باستقاللية  الهيئة  تتمتع  كما 

المخولة التحقيق مع القضاة وإحالتهم على المجلس التأديبي، بناء على شكوى مباشرة من أحد المتقاضين أو من 

وزير العدل. 

تمارس الهيئة صالحية مراقبة عمل المحاكم تحت إشراف وزير العدل وبالتنسيق معه. وإذا كان بإمكان وزير العدل، 

وفقاً للقانون، إحالة شكوى إلى الهيئة والطلب منها بمباشرة التحقيق بحق قاض معين، إال أنه ال يعطي تعليمات 

للهيئة بهذا الخصوص وال يتدخل في ممارستها لمهامها.

وتنص المادة 103 من قانون تنظيم القضاء العدلي على أن رئيس الهيئة يمارس الصالحيات اإلدارية والمالية التي 

المادة موضع  الهيئة لوضع هذه  القوانين واألنظمة بالوزير باستثناء الصالحيات الدستورية. عند جهوزية  تنيطها 

التنفيذ، يتم تعديل هذا الدليل لتنظيم كيفية ممارسة هذه الصالحيات.  

القسم الثاني: مهام الهيئة: 

ثقة  تعزيز  إلى  يؤدي  الذي  األمر  للعدالة،  العام  المرفق  لتحسين  المبذولة  الجهود  بارزة في  مكانة  الهيئة  تحتل 

المواطنين في القضاء.

1-   قانون تنظيم القضاء العدلي )الصادر بموجب المرسوم االشتراعي رقم 83/150(.
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يحدد قانون تنظيم القضاء العدلي2 مهام الهيئة على النحو اآلتي:

مراقبة حسن سير القضاء وأعمال القضاة وموظفي األقالم وسائر األشخاص التابعين لها3 )مهمة المراقبة(،	 

لفت نظر السلطات إلى ما تراه من خلل في األعمال وتقديم االقتراحات الرامية إلى إصالحه )مهمة الوقاية(،	 

وزارة 	  في  المركزية  والدوائر  األقالم  وموظفي  القضاة  تجاه  القانون  في  عنها  المنصوص  التأديبية  الصالحيات 

العدل،

لفت نظر من يتناولهم التفتيش بما يظهر من خلل في سير أعمالهم،	 

توجيه التنبيه عند االقتضاء إلى القضاة والموظفين،	 

االقتراح على مجلس القضاء األعلى باتخاذ التدبير المناسب بحق أي قاض،	 

االقتراح على مجلس القضاء األعلى بإعالن عدم أهلية قاض معين،	 

االقتراح على وزير العدل بتوقيف القاضي المحال على المجلس التأديبي عن العمل. 	 

وعلى الرغم من أن مهام الهيئة هذه منصوص عليها صراحة في القانون، إال أن البارز منها يتمحور بدرجة كبيرة حول 

التأديب. وهو أمر يقتضي تصحيحه من خالل تفعيل دور الهيئة في مراقبة العمل القضائي وإبرازه. 

يهدف هذا الدليل إلى أن يكون أداة لمساعدة الهيئة على تطوير المهام الموكلة إليها بموجب القانون، والحصول 

على الوسائل واألدوات الالزمة للقيام بذلك، وخاصة زيادة شفافيتها الداخلية والخارجية، بما يضمن استعادة ثقة 

الثقة  القضاة واألشخاص اآلخرين الخاضعين لسلطتها، فضالً عن المتقاضين، في عملها كجزء ال يتجزأ من تعزيز 

العامة في القضاء.

بناًء عليه، هذا الدليل هو بمثابة وثيقة حيّة، تحاول التصدي للتحديات األكثر إلحاحاً والتي تواجهها الهيئة اليوم، مع 

إمكانية تطويرها أو تحسينها أو تحديثها عند تحقيق األهداف األولية منها. وهو ينقسم إلى خمسة أجزاء:

مبادئ توجيهية إلرشاد الهيئة في جميع أعمالها.	 

األعمال التحضيرية الضرورية لوضع مهام الهيئة حيز التنفيذ.	 

قواعد ناظمة لوضع مختلف مهام الهيئة حيز التنفيذ.	 

قواعد متصلة بالتنظيم الداخلي للهيئة.	 

مالحق وبروتوكوالت تضم مجمل نماذج الوثائق المفيدة ألداء عمل الهيئة.	 

2-   المرسوم االشتراعي رقم 83/150، المواد 95، 98، 106، 108 و109.

3-   على النحو المحدد في المادة 97 من المرسوم االشتراعي.



9 مقترح دليل عمل لهيئة التفتيش القضائي في لبنان

الفصل الثاني: المبادئ التوجيهية لعمل 

الهيئة
يعمل بالمبادئ المحددة في هذا الفصل عند تنفيذ جميع مهام التفتيش القضائي وتحديد وجهتها وإطارها.

وهي تشكل قواعد سلوكية ومهنية لرئيس الهيئة وأعضائها، وتؤسس لثقة القضاة والسلطتين التنفيذية والتشريعية 

والمواطنين في عملها.

احترام استقاللية القضاء خالل إنجاز مهامها. 1

تتعهد الهيئة باحترام استقاللية القضاء في أي مهام أو اجراءات تقوم بها. وذلك يعني تحديداً أن أياً من مهامها، سواء 

المتصلة بالمراقبة أو الوقاية أو التحقيق في المسائل التأديبية، ال يمكن أن يشكل فرصة للتدخل في مهمة القاضي 

أو وسيلة للضغط على هذا األخير.

احترام مبدأ المساواة بين المواطنين أمام المرفق العام للعدالة. 2

في إطار ممارسة مهامها في سبيل تحسين المرفق العام للعدالة، تتعهد الهيئة بمراعاة مبدأ المساواة بين المواطنين 

أمام المرفق العام، والعمل على وجه التحديد من أجل إحقاق التكافؤ في الموارد المخصصة للقضاء بين منطقة 

وأخرى.

احترام مبدأ التناسب. 3

أو  والمهام  المنفذة  التدابير  أو  الوسائل  بين  التناسب  مبدأ  باحترام  لمهامها  ممارستها  معرض  في  الهيئة  تتعهد 

األهداف التي يتعين تحقيقها. يطبق هذا المبدأ بوجه خاص على التوازن الدقيق الذي يجدر بالهيئة إيجاده بين 

شفافية إجراءاتها والتدابير الالزمة التي يتعين اتخاذها لحماية كرامة القضاء واستقالليته وثقة الرأي العام فيه.

مبدأ الموضوعية والمهنية. 4

تتعهد الهيئة، لدى اضطالعها بمهامها، باالستناد دوماً إلى معايير موضوعية وقابلة للقياس.

كما تعمد لدى المراقبة واإلشراف على عمل األشخاص الخاضعين لصالحيتها بوضع عمل الشخص دوماً في سياقه. 

وهي تأخذ بعين االعتبار على وجه الخصوص شروط تنظيم وآليات عمل الدائرة التي يؤدي الشخص عمله ووظائفه 

في إطارها.

ويشّكل مبدأ أهلية وتخّصص المفتشين المبدأ المالزم لمبدأ الموضوعية. وتسعى الهيئة إلى تدريب أعضائها لكي 

يتمكنوا من االضطالع بمهامهم على النحو المالئم.
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مبدأ احترام الوجاهية. 5

تحترم الهيئة في جميع أعمالها ومهامها، سواء تلك الرقابية أو الوقائية أو المتصلة بالتحقيق التأديبي، مبدأ الوجاهية.

يتم إبالغ أي شخص يخضع للتحقيق باألسباب التي دفعت إليه كما يمكنه االطالع على الوثائق التي يستند إليها هذا 

التحقيق. وتتم دعوته بشكل ملزم لتقديم تعليقاته.

كما تتعهد الهيئة باحترام الحق في الحصول على المعلومات للشخص الخاضع للرقابة )على سبيل المثال: اإلشعار 

بإجراء تفتيش –ال سيما لمحكمة ما – وأسباب ذلك( والمواطن )على سبيل المثال: إعالم المواطن عن مآل شكواه 

مع مراعاة السرية المحمية قانونا، نشر التقارير والبيانات اإلحصائية للتفتيش القضائي(.

مبدأ السعي إلى التعاون. 6

نظراً إلى أن مهامها تساهم في تحسين المرفق العام للعدالة كما في تعزيز ثقة المواطنين في القضاء، فإنه يتعين 

على الهيئة إرساء أسس تعاون دائم مع جميع الجهات المعنية أو الخاضعة لرقابتها:

- ينبغي على الهيئة اعتماد نهج تعاوني مع المؤسسات القضائية والهيئات القضائية الخاضعة لرقابتها، لكي تتمكن 

من تحديد المشاكل ووسائل الحل معها؛

إدارة،  أي  لرقابتها، فضالً عن  الخاضعين  القضاة والموظفين وجميع األشخاص  - بشكل متالزم، يوضع على عاتق 

موجب التعاون مع الهيئة.

مبدأ الشفافية. 7

تخضع الهيئة في معرض تنفيذها لمهامها لمبدأ الشفافية الذي يسهم في تعزيز ثقة الرأي العام في عملها وفي 

القضاء. وهي تلتزم على وجه الخصوص:

- بوضع أطر مرجعية ومعايير لإلشراف والرقابة والتي تستند إليها الهيئة في استنتاجاتها. وهي تنشر هذه المعايير 

لتمكين األفراد واألجهزة الخاضعة للتحقيق بمعرفتها، 

- باحترام موجب التعليل في أي قرار أو تدبير أو توصية تتخذه الهيئة؛

- باحترام الشفافية الداخلية بين جميع أجهزة الهيئة. يشكل التقيد بأحكام هذا الدليل الضمانة األساسية للشفافية 

الداخلية للهيئة.

مبدأ السرية. 8

يتعين على رئيس وأعضاء الهيئة المحافظة على السرية المطلقة بشأن التحقيقات التأديبية ومداوالت الهيئة. 
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الفصل الثالث: األعمال التحضيرية 

الضرورية لوضع مهام الهيئة حيز التنفيذ
تمكينا لها من القيام بمهامها، يتعين على الهيئة اتخاذ بعض الخطوات التحضيرية. 

فإزاء حجم التحسينات الضرورية الواجب اعتمادها لبلوغ أداء مرٍض في المرفق العام للعدالة، وبهدف إعادة ثقة 

الهيئة أن تتصدى دفعة  لها، يبدو مستعصيا على  المخصصة  الموارد  إلى محدودية  اللبناني فيه، ونظراً  المواطن 

واحدة لجميع التحديات. لذلك، ال بد من انتهاج آلية تدّرج تأخذ بعين االعتبار أولويات اإلصالح في هذا المرفق. 

عالوة على ذلك، وبفعل السعي إلى تطوير بعض مهام الهيئة، ال سيما مهام مراقبة حسن سير القضاء والمحاكم 

والوقاية إزاء أي خلل فيه، ال بد للهيئة في المرحلة األولية من وضع األسس الالزمة لبناء أدوات عملها، بدءاً باألطر 

المرجعية والمعايير لتقييم أداء المحاكم واألجهزة األخرى. 

المتخذة من قبلها في هذا  بالهيئة واإلجراءات  المنوطة  المهام  الدليل تفصيليا  وبعد إتمام هذين األمرين، يبين 

شكاوى  لمعالجة  بها  العمل  الواجب  األصول  الجزء  هذا  يحدد  النهاية،  وفي  الصلة.  ذات  والبروتوكوالت  الصدد 

المتقاضين والبروتوكول ذي الصلة.

القسم األول: منهجية لتحديد أولويات عمل الهيئة 

تم اعتماد مجموعة من القواعد والمبادئ لتحديد أولويات عمل الهيئة على مدى السنوات الخمس المقبلة، تكون 

قادرة على االستجابة للتحديات األكثر إلحاحاً التي تعترض حسن سير القضاء وثقة المواطنين فيه.

إن ضمان جودة العدالة على جميع األراضي اللبنانية يوجب إعطاء األولوية للمواضيع االشكالية التي نلقاها في . 1

مختلف المحاكم في لبنان، وليس في منطقة واحدة. ويقطع هذا المنحى مع أي مفاضلة مناطقية، وبخاصة 

مع إعطاء األفضلية للمحاكم المركزية على حساب تلك المتواجدة في المحافظات.

سيتم اختيار المواضيع التي تحتاج للمراقبة والتطوير باألولوية على سواها على ضوء األولويات التي يعبر عنها . 2

المواطنون في شكاويهم، كما على ضوء المشاورات التي ستنظم مع رؤساء المحاكم ووزارة العدل. وال بد تاليا 

من إعداد دراسة إحصائية لمحتوى هذه المعلومات دعماً لعملية تحديد هذه المواضيع واألهداف.

 إن وضع حد للممارسات المخالفة للقانون وأشكال التطبيع معها يفرض نفسه كأولوية من أولويات عمل الهيئة. . 3

من هذا المنطلق، يتوجب إيالء أهمية خاصة لوضع حد لهذه الممارسات، وتقديمها على  تعزيز نجاعة القضاء.

تشكل عملية تحديد الممارسات الفضلى التي تطورت في عمل القضاء أولوية، حيث أن تعميمها على جميع . 4

المحاكم أو المؤسسات القضائية هو من أهداف الهيئة قصيرة األجل.
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إحياء . 5 أجل  والمراقبة، وذلك من  باإلشراف  المتصل  الهيئة  أولویة في عمل  المحاکم  تنظیم  أن یشكل  ینبغي 

وتفعیل وظائف المسؤول القضائي.

القضاء . 6 سير  حسن  مراقبة  مهام  سيما  ال  الهيئة،  مهام  بعض  تطوير  يكتسيه  الذي  الجديد  الطابع  ضوء  في 

والمحاكم والوقاية من أي خلل فيه، تبرز أولوية في عمل الهيئة تتجلى في وضع المعايير واألطر المرجعية 

وأدوات العمل، كما نشر المعرفة بشأنها من أجل:

مواءمة إجراءات الهيئة بين جميع المحاكم،	 

تعزيز عملية استيعاب معايير التقييم من قبل كل من المفتشين واألشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة.	 

القسم الثاني: معايير تقييم أداء المحاكم والقضاء

القضاء والمحاكم والوقاية من أي خلل فيه،  المتصلة بمراقبة حسن سير  بهدف اإلضطالع بشكل مالئم بمهمتها 

والذي يشكل تطويرها في المرحلة الحاضرة أولوية وأحد األهداف الرئيسية لهذا الدليل، تحدد الهيئة، بالتعاون مع 

وزارة العدل، األطر المرجعية والمعايير التي تشّكل األدوات لتقييم عمل المحاكم.

وتشمل هذه المعايير، من جهة، تحديد مختلف األنشطة القضائية التي تشكل مختلف نقاط المراقبة لجهاز معين 

)إدارة المحكمة، القضاء المدني، القضاء الجزائي، قضاء األحداث، إلخ...(، ومن ناحية أخرى، معايير الرقابة.

تمثل هذه المعايير المحددة مسبقاً الحد األدنى المقبول، في وقت معين، في نوعية ونجاعة نشاط المحاكم. ال بّد 

بالطبع من مراجعة هذه المعايير وتعديلها على ضوء التطورات في عمل القضاء ووضع تشريعات جديدة.

المحاكم ووزارة  المقدمة من رؤساء  التي يتم جمعها والمعلومات  البيانات اإلحصائية  المعايير من  تُستمد هذه 

العدل ونقابتي المحامين، فضالً عن التعريفات التي أرسيت في حوار بين مختلف الجهات المعنية لما يشّكل أداًء 

سليماً للقضاء وجودته.

ويجب أن توضع هذه المعايير تماشياً مع نقاط التفتيش التالية:

المبنى:. 1

ما هو المستوى المطلوب في ما يتعلق بتجهيزات المباني القضائية من حيث األمن والنظافة الصحية وامكانية 

بأماكن  يتعلق  ما  في  المطلوب  المستوى  هو  ما  إنشائه؟  حال  في  المواطنين  استقبال  ونظام  والمكننة  الوصول 

االحتجاز وقاعات المحاكم؟
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المعدات المهنية:. 2

ما هو المستوى المطلوب في ما يتعلق بمعدات التشغيل المتعددة من قرطاسية وآالت تصوير وأجهزة كمبيوتر 

وماسحات ضوئية ومراوح وما إلى ذلك؟

الموارد البشرية )القضاة والمحامون العامون والكتبة(. 3

وهنا، يقتضي التدقيق في مجموعة من األمور: 

مدى كفاية عدد القضاة مقارنة بحجم العمل الذي يقاس عبر قسمة عدد القضايا الجديدة بالوقت المتوسط 	 

الالزم لمعالجة كل قضية بحسب نوعها. يتم تحديد متوسط هذه   المدة:

إما بمعدل وطني أو معدالت السنوات الماضية،- 

أو بمعدل   يعمل في محكمة متميّزة على هذا الصعيد،- 

مدى كفاية موارد القلم البشرية وموظفي المحكمة نظراً إلى مستوى نشاط كل محكمة،	 

تقييم نظام ملء الشغور بموظفين مؤقتين،	 

تقييم مدى احترام الجداول الزمنية وحاالت الغياب ووجود وسائل يعّول عليها لمراقبة ذلك،	 

خبرة الموظفين وتدريبهم ومؤهالتهم وأداؤهم،	 

بيئة العمل،	 

المخاطر المهنية،	 

المعايير المستخدمة لتوزيع المهام في حالتي عبء اعتيادي للعمل وعبء زائد في العمل، والتغييرات األخيرة 	 

في عملية التوزيع هذه، ونسبة رضى أعضاء قلم المحكمة،

عبء العمل الذي يتحمله كل فرد،	 

معايير استبدال الموظفين في حال الغياب أو المرض.	 

تنظيم/إدارة المحاكم:. 4

المعايير الواجب تطويرها تتصل بالمسائل اآلتية: 

- ما هي الطريقة المعتمدة لتوزيع الملفات؟ ويقتضي هنا التدقيق في مدى مراعاة التوزيع العادل للملفات بين 

القضاة وأيضا مدى مراعاة المساواة بين المتقاضين، بحيث تحّدد هوية المرجع القضائي الناظر في قضية ما من 

دون أن يكون ألي من المتقاضين قدرة في تحديده، 

 معايير قياس الملفات ألخذ حجمها وصعوبتها بعين االعتبار، 	 
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 ما هي الضوابط التي يعتمدها رئيس المحكمة في ممارسة صالحياته في إدارتها؟ ويقتضي هنا التدقيق في 	 

مدى احترام المساواة بين القضاة وإرساء أشكال من التشاركية والتشاور عند اتخاذ القرارات، 

كيفية جدولة جلسات المحاكمات. ويقتضي هنا التأكد من مدى التناسق في هذه الجدولة، على نحو يسهل 	 

عمل المحامين ويخفف من آماد االنتظار، ويسمح بأفضل استخدام ممكن لقاعات المحاكم،

  مدى احترام مواعيد الجلسات،   	 

 كيفية تنظيم األرشيف واألختام. ويقتضي هنا التأكد من حسن حفظ التوثيق والملفات واألختام. 	 

- إدارة الملفات واألغراض التي تحتفظ بها المحكمة.	 

 اإلدارة التقنية وتنظيم عمل القلم.	 

 حسن استشراف الحاجات المادية للمحاكم وسرعة التجاوب مع الحاجات الطارئة للمحاكم، 	 

 بالنسبة إلى تنظيم محاكم االستئناف، تقييم التواصل الداخلي ضمن المحكمة:	 

تنظيم االجتماعات بين الرئيس ورؤساء الدوائر التابعة للمحكمة، وأعضاء الهيئات االستشارية، - 

جدول األعمال لهذه االجتماعات، - 

االنتظام أو وتيرة عقد االجتماعات،- 

تدوين محاضر االجتماعات،- 

االجراءات المتخذة لضمان تنفيذ مقررات االجتماعات، - 

حفظ محاضر االجتماعات.  - 

- بالنسبة إلى محكمة التمييز، إدارة الموازنة الخاصة بالمحكمة:	 

تقييم قدرة رئيس المحكمة على تحديد احتياجاتها،- 

تقييم طلبات رئيس المحكمة والعالقات مع اإلدارات في ما يتعلق بمتابعة هذه الطلبات.- 

العالقات مع المواطنين وغيرهم من أصحاب االختصاص. 5

تقدير جودة التواصل الخارجي للجهاز وإمكانية الوصول إليه،	 

تقدير جودة اإلرشادات المتاحة للمواطنين للولوج إلى األقالم والمحاكم، 	 

تقدير جهوزية الجهاز الخاضع للرقابة لضمان حق األفراد بالحصول على المعلومات وفق قانون الحق بالوصول 	 

إلى المعلومات. 
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تقدير مدى التواصل مع نقابتي المحامين للتباحث في سبل تطوير أداء المرفق العام،  	 

اهتمام موظفي القلم بالمواطنين وغيرهم من أصحاب االختصاص )احترام ساعات العمل، الخ.(	 

المعايير الخاصة بكل نشاط قضائي )القضاء المدني، القضاء الجزائي، قضاء األحداث...(. 6

تقدير:

متوسط مدة المداوالت المطلوبة،	 

متوسط مدة معالجة قضية معينة )متوسط مدة إقفال ملف = الفرق بين تاريخ ورود الملف وتاريخ بته(،	 

الدافع لتمديد هذه المهلة وطرق إبالغ المتقاضين،	 

معايير احترام اإلجراءات )احترام المتطلبات القانونية، وجود ممارسات فضلى أو تأخير في المعالجة أو خلل ما(.	 
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الفصل الرابع: قواعد ناظمة لوضع مهام 

الهيئة حيز التنفيذ

القسم األول: مهام مراقبة حسن سير القضاء والوقاية من أي خلل

المهام  بموجب  تتولى،  الهيئة  أن  إلى  العدلي  القضاء  تنظيم  قانون  المادة 98 من  تشير  أعاله،  كما سبق وذكرنا 

لها  التابعين  األشخاص  وسائر  األقالم  القضاة وموظفي  وأعمال  والقضاء  المحاكم  سير  مراقبة حسن  بها،  المنوطة 

)مهمة المراقبة( ولفت نظر السلطات إلى ما تراه من خلل في األعمال وتقديم االقتراحات الرامية إلى إصالحه 

)مهمة الوقاية(.

ومن أجل زيادة شفافية الهيئة وفعاليتها في تنفيذ هذه المهام، تتوّسع الهيئة في هذا الفصل حول كيفية التخطيط 

إلنجاز هذه المهام من جهة، ومختلف اإلجراءات التي يمكن أن تضطلع بها في إطار القيام بها من جهة أخرى.  

التخطيط لمهام مراقبة حسن سير القضاء والوقاية من أي خلل فيه. 1

1. الخطة الخمسية 

يضع مجلس الهيئة خطة استراتيجية لمدة خمس سنوات مع أهداف محددة وفقاً لمنهجية تحديد أولويات عمل 

الهيئة، فضالً عن المهل لتحقيق هذه األهداف واالستراتيجية التنفيذية للتوصل إلى ذلك.

2. برنامج التفتيش السنوي 

يضع مجلس الهيئة برنامج تفتيش سنويا في بداية كل سنة قضائية، ويرفعه إلى وزير العدل مع اإلقتراحات المناسبة. 

وفي سبيل إقرار هذا البرنامج، تعتمد الهيئة على العناصر التالية:

تحقيق األهداف واالستراتيجية المحددة في الخطة االستراتيجية،	 

تحليل البيانات التالية:	 

اإلحصاءات المتاحة.- 

البيانات التي يتم جمعها من الرؤساء األول لمحاكم االستئناف ومجلس القضاء األعلى ومجلس شورى - 

الدولة وديوان المحاسبة من خالل تقاريرهم المعلّلة والتي تحدد المحاكم التي ينبغي مراقبتها. يجب 

إرسال هذه التقارير إلى الهيئة قبل نهاية شهر أيلول من كل عام.
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البيانات التي يتم جمعها من نقيبي المحامين.- 

الشكاوى الموجهة إلى الهيئة عندما تسمح بالكشف عن أي خلل.- 

البيانات التي يتم جمعها من المنظمات غير الحكومية المتخصصة.- 

الموارد المتاحة للهيئة، علماً أنه يتم تخصيص إحدى وحدات المراقبة واإلشراف ضمنها أي ما يوازي .....% من 	 

مواردها البشرية خالل السنوات الثالث األولى من اعتماد هذا الدليل من أجل وضع معايير وأدوات تقييم حسن 

سير المحاكم والقضاء بالتعاون مع وزارة العدل.

يتم تبليغ رؤساء المحاكم ببرنامج التفتيش السنوي ويتم نشره على الموقع اإللكتروني الرسمي للهيئة.

كما يتم إرسال نسخة من البرنامج إلى وزير العدل مع المقترحات المناسبة.

يتم تنفيذ البرنامج وفقاً للمادة 107 من قانون تنظيم القضاء العدلي من قبل رئيس الهيئة الذي يصدر أوامر محددة 

بالتفتيش من أجل اتخاذ إجراءات مختلفة لمراقبة حسن سير القضاء والوقاية من أي خلل فيه.

اإلجــراءات المختلفــة لمراقبــة حســن ســير القضــاء والوقايــة مــن أي خلــل . 2

فيه

تتم أعمال الرقابة من خالل:

زيارات المراقبة،	 

إصدار تقرير تبعاً لكل إجراء،	 

وضع جهاز تحت الرقابة والمتابعة،	 

وضع خطط طوارئ،	 

وضع المالحظات حول تقارير نهاية الخدمة،	 

تعيين موظف اتصال داخل الجهاز الخاضع للمراقبة، 	 

التوصيات أو التنبيهات الفردية الموجهة إلى القضاة والموطفين.  	 

1. زيارات المراقبة

مواعيد الزياراتأ.

تحدد مواعيد زيارات الهيئة:

وفقاً لبرنامج التفتيش السنوي 	 
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وفقاً لحاالت الطوارئ التي تحددها الهيئة بموجب قرار يتخذه رئيسها من خالل إصدار أمر محدد بالمراقبة.	 

أنواع الزياراتب.

يحدد برنامج العمل نوع الزيارة المقرر إجراؤها وفقاً لمحتواها ونطاقها ومدتها.

يمكن أن تتخذ هذه الزيارات األشكال التالية:

ب.1. الزيارات العادية:

وهي الزيارات المدرجة في برنامج التفتيش السنوي التي تمت الموافقة عليها مسبقاً.

ينتقل فريق من المفتشين إلى حيث الجهاز الخاضع للرقابة.

ويمكن للزيارات العادية أن تتخذ بدورها أشكاالً مختلفة.

فهي قد تكون:

عامة: وتشمل هذه الزيارات تحليالً شامالً لألنشطة العامة للجهاز الخاضع للتفتيش.	 

مختصرة: وتشمل هذه الزيارات تحليالً مختصراً لألنشطة العامة للجهاز الخاضع للتفتيش.	 

مدى 	  )مثال:  ما  جهاز  نشاط  من  معين  جانب  مراجعة  الزيارات  هذه  وتشمل  محّدد:  موضوع  بشأن 

اإللتزام بالمدة القصوى لالحتجاز أو التوقيف االحتياطي(.

تعريفية: تتم هذه الزيارات عند تولي قاٍض مهامه ألول مرّة في محكمة معيّنة. 	 

ب.2. الزيارات االستثنائية:

وهي الزيارات غير الواردة ضمن البرنامج السنوي والتي يقررها رئيس الهيئة من خالل إصدار أمر محدد 	 

بالمراقبة تبعاً لحاالت الطوارئ التي تحددها الهيئة، أو بناء على طلب وزير العدل أو مجلس القضاء 

األعلى، عندما تستدعي المعطيات المثبتة إنتقال فريق من هيئة التفتيش على الفور إلى حيث الجهاز 

المعني.

تجدر اإلشارة إلى إمكانية تنظيم زيارة تفتيش )عادية أو استثنائية( لعدة أجهزة قضائية في منطقة معينة.

بروتوكول زيارات المراقبة..

النظر عن نوعها، يجب أن تتم وفقاً  المعني، بغض  الجهاز  التفتيش إلى حيث  انتقال فريق  أي زيارة تتمثل في 

لبروتوكول الزيارات الساري المفعول بموجب هذا الدليل.

تتم زيارة التفتيش تبعاً للمراحل التالية:

..1. المرحلة التمهيدية:
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تركز هذه المرحلة على اإلجراءات والخطوات التحضيرية لزيارة التفتيش والتي تشمل تحليل البيانات الموجودة 

والمتاحة عن الجهاز الخاضع للمراقبة وإعداد اإلجراءات التمهيدية.

.-1-1: تبليغ الجهاز الخاضع للمراقبة عن طريق بريد مضمون مع إشعار باالستالم، وبالوسائل اإللكترونية قبل 

20 يوماً من الزيارة

يجب أن يتضمن هذا التبليغ: تاريخ وصول فريق التفتيش والغرض من التفتيش ومضمونه.

كما يشمل الطلب من الجهاز إعداد البيانات المطلوبة وتقديم أي توضيح ضروري إذا طلب منه ذلك.

يجب إبالغ موظفي الجهاز نظراً إلى تعاونهم الضروري خالل أيام الزيارة.

في حاالت الزيارات االستثنائية، يمكن االستغناء عن إرسال التبليغ إذا كان من شأنه تقويض الغرض من زيارة 

التفتيش.

.-1-2: إبالغ األجهزة والمؤسسات األخرى المعنية 

يتعين على الهيئة إشعار المؤسسات األخرى المعنية بعمل الجهاز الخاضع للتفتيش بحصول الزيارة، مثل نقابة 

عمل  عن  مفيدة  معلومات  أي  لتقديم  ودعوتها  وجودها،  حال  في  المعنية  الحقوقية  والمنظمات  المحامين 

الجهاز.

.-1-3: المعلومات المطلوبة من الجهاز 

تعمد الهيئة إلى إشعار الجهاز بالمعلومات المطلوب منه إرسالها في موعد أقصاه 10 أيام قبل الزيارة.

.-1-4: تجميع المعلومات المتاحة

تعمد الهيئة إلى جمع المعلومات المتاحة عن الجهاز الخاضع للرقابة، خالل السنوات ... األخيرة أو منذ آخر 

زيارة تفتيش.

قبل  من  المرسلة  السنوية  األنشطة  تقارير  سيما  ال  مختلفة،  تقارير  أو  إحصاءات  المعلومات  هذه  تكون  قد 

مختلف المحاكم من خالل الرؤساء األول لمحاكم االستئناف، أو ملفات تأديبية أو شكاوى الخ.

وتسمح هذه المعلومات للهيئة بتشكيل فكرة أولية عن حالة الجهاز، بحيث يمكن بعد ذلك قياس تطور هذه 

الحالة.

.-1-5: مقارنة المعلومات المرسلة من الجھاز الخاضع للرقابة بالمعلومات المتاحة لدى فريق التفتيش

تتحقق الهيئة في هذه المرحلة من اتساق ودقة المعلومات المرسلة من الجهاز الخاضع للرقابة.

ثم تنتقل إلى مقارنة المعلومات المرسلة بالمعلومات المتاحة لديها؛ ويجوز لها أن تطلب من جديد من الجهاز الخاضع للرقابة بعض 

المعاومات الهادفة إلى شرح أو تبرير وجود اختالف جوهري قائم.
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.-1-6: التحليل األولي للبيانات الواردة

يتم هذا التحليل باستخدام المعايير الموضوعة من قبل الهيئة والمحددة في .... من هذا الدليل. 

وهو يشمل العناصر التالية:

عمليات 	  تقارير  السابقة، خاصة  والتقارير  التأديبية  والملفات  والدعم  الرصد  تدابير  الهيئة  تحلل  السياق: 

التفتيش السابقة للجهاز الخاضع للرقابة.

تعمد الهيئة من ثم إلى مقارنة البيانات المتعلقة بالجهاز الخاضع للرقابة مع البيانات المماثلة المتوافرة 	 

عن أجهزة أخرى من النوع نفسه أو المتوافرة في المنطقة نفسها. وتستند الهيئة بشكل خاص إلى البيانات 

اإلحصائية الوطنية الصادرة عن وزارة العدل. وهي تتحقق على وجه الخصوص من مدى االمتثال لمؤشرات 

حجم العمل والبت في الملفات وتطور عدد الملفات العالقة وسرعة االستجابة.

تحلل الهيئة التوزيع الداخلي للعمل ومستوى الموارد البشرية المخصصة للجهاز الخاضع للرقابة.	 

التفتيش  إجراء  ينبغي  التي  الرئيسية  والنقاط  المراقبة  نقاط  إلى تحديد  األولي  التحليل  أن يؤدي هذا  ينبغي 

بشأنها ونوع التفتيش األكثر مالءمة، مع تحديد المجاالت وأنواع اإلجراءات التي ينبغي تركيز التفتيش عليها، 

عند اإلقتضاء.

یتم إطالع رئيس الهيئة على ھذا التقییم األولي في حال أراد تغیير نطاق قرار التفتیش أو موضوعه أو مدته 

على ضوئه.

..2. مرحلة العمل الميداني

عندما يصبح فريق التفتيش في الموقع، تتم الزيارة وفقاً للخطوات التالية:

يتم تنظيم جمعية عامة تضم جميع القضاة والموظفين العاملين في الجهاز الخاضع للرقابة، وذلك في حضور 

الجهات الفاعلة األخرى المعنية )ال سيما نقيب المحامين أو من يمثّله(، حيث يعمد فريق التفتيش إلى إجراء 

لجميع  الضروري  التعاون  على  التأكيد  مع  ستعتمد،  التي  العمل  وطريقة  الجهاز  نشاط  مراقبة  لعملية  شرح 

العاملين ضمن الجهاز.

ثم يقوم فريق التفتيش بإجراء مقابالت على النحو التالي:

مقابلة أولية مع رئيس المحكمة والنائب العام )في حال وجوده( ورئيس القلم )أو رؤساء األقالم( موضوع 	 

)بالنسبة لألجهزة  الجهاز  اإلداري عن  المسؤول  مقابلة مع  المحاكم. كما يجري  التدقيق، وذلك بخصوص 

األخرى الخاضعة لرقابة الهيئة(.

مقابالت مع المؤسسات المعنية األخرى التي تعتبر مساهمتها ضرورية لمهمة المراقبة.	 

يتم توزيع مختلف أنشطة المحكمة ونقاط التفتيش على أعضاء فريق العمل في الهيئة وفق اختصاصهم 	 

)إدارة المحكمة، القضاء المدني، القضاء الجزائي إلخ...(.
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إجراءات اختيار وأخذ العينات والبيانات وتحليلها

يأخذ فريق التفتيش نوعين من العينات:

عينة محددة مسبقاً )يتم طلب نسبة مئوية محددة مسبقاً من الملفات من الجهاز الخاضع للرقابة(	 

قد تشكل العينة، إذا لزم األمر، استناداً إلى أحد المعايير التالية:

مراقبة أحدث القضايا، ال سيما التكيف مع التغييرات التشريعية- 

مراقبة تشكيل فريق اإلدارة- 

مراقبة عملية االضطالع بمهام جديدة- 

مراقبة التغيرات المهمة في األعضاء اآلخرين في الوظيفة العامة.- 

 	)˝ technique de ˝ l’ouverture du placard( عينة عشوائية يختارها الفريق

يعمد فريق التفتيش إلى مقارنة البيانات التي تم الحصول عليها في مختلف نقاط المراقبة مع المعايير واألطر 

المرجعية الموضوعة من قبل الهيئة.

ويركز الفريق بشكل خاص على تحليل حجم مخزون الملفات التي لم تتم معالجتها وتكوينها، فضالً عن البحث 

عن أسباب عدم معالجتها.

تتاح لفريق التفتيش إمكانية الوصول إلى النظام المعلوماتي إن وجد.

يعمد فريق التفتيش إلى توثيق العمل المنجز في الميدان بعناية.

)البيانات  التفتيش  فريق  قبل  من  بعناية  أعاله  الموصوفة  الطرق  وفق  المنجز  الميداني  العمل  توثيق  يتم 

والمعلومات التي يستند إليها إعداد التقرير(.

تكون هذه الوثائق مخصصة لالستخدام الداخلي لفريق التفتيش فقط والذي يحتفظ بها لمدة سنتين.

..3. تقييم عملية التفتيش من قبل الجهاز الخاضع للرقابة 

ترسل الهيئة إلى الجهاز الخاضع للرقابة استمارة استبيان بشأن جودة عملية التفتيش التي خضع لها. ويتم ملؤها 

من قبل األشخاص المذكورين في الفقرة ج 2 أعاله على التوالي، بالتعاون مع بعض الموظفين اآلخرين التي ترى 

الهيئة وجوب إشراكهم في ملء االستمارة، بشأن قضايا محددة.

يتم إرسال هذه االستمارة إلى الهيئة خالل خمسة أيام من تاريخ نهاية زيارة التفتيش.
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..4. إعداد تقرير الزيارة

یقوم المفتشون الذین شارکوا في مهمة الرقابة بإعداد تقریر أولي وفقاً لبروتوکول صياغة التقاریر المعرف أدناه 

ضمن البروتوكوالت. ويجب أن يتضمن هذا التقرير توصيات واقتراحات للتحسين، خارجية أو داخلية بحسب 

التعريفات الواردة في بروتوكول صياغة تقارير التفتيش. يتم تحديد مهلة لتنفيذ كل اقتراح أو توصية.

یتم إرسال ھذا التقریر األولي إلی رئیس الهيئة الذي یضمنه مالحظاته إذا وجدت.

بعد تضمين مالحظات رئيس الهيئة، يتم إرسال نسخة من التقرير األولي إلى المسؤول اإلداريعن الجهاز الخاضع 

للرقابة من أجل إرسال مالحظاتهم إلى الهيئة ضمن مهلة أقصاها 10 أيام.

يشكل التقرير األولي مع مالحظات كل من الهيئة والجهاز الخاضع للرقابة التقرير النهائي.

يتم توقيع هذا األخير من قبل المفتشين الذين شاركوا في إعداده ورئيس الهيئة.

..5. تبليغ تقرير الرقابة

يتم إرسال تقرير الرقابة:

- إلى مجلس القضاء األعلى إذا كان الجهاز الخاضع للرقابة محكمة أو هيكلية مشمولة باختصاص المجلس.

- إلى وزير العدل في جميع الحاالت.

..6. إجراءات متابعة التوصيات والمقترحات

تتولى الهيئة مراقبة تنفيذ التوصيات والمقترحات ضمن المهل المحّددة في تقرير التفتيش النهائي.

ويتعين على الجهاز الخاضع للرقابة أن يرسل، في غضون 4 أشهر، إلى الهيئة بيانا عن حالة تنفيذ المقترحات 

والتوصيات الموجهة إليها، فضالً عن أي صعوبات يتم مواجهتها.

تقيّم الهيئة مدى مالءمة إجراء زيارة تكميلية للجهاز الخاضع للرقابة من أجل تقييم جودة تنفيذ المقترحات 

والتوصيات، وإمكانية تحديد مهل جديدة.

يتم إرفاق التقارير المتعلقة بتنفيذ التوصيات والمقترحات فضالً عن تقرير الزيارة التكميلية للهيئة عند اإلقتضاء، 

بالتقرير النهائي.

ويتم إرسال هذه التقارير إلى السلطات نفسها التي تم تبليغها التقرير النهائي.

2. إصدار التقارير

أنواع التقاريرأ.

قد يتعين على الهيئة صياغة أنواع مختلفة من التقارير.
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أ.1. تقارير الزيارات:

وهي التقارير الناتجة عن زيارة مراقبة أياً كان نوعها؛ وهي تتضمن جميع المعلومات التي تم جمعها خالل هذه 

الزيارة، حتى تلك المستمدة من تقارير جهات فاعلة أخرى والتي تم إرسالها لغرض تحضير هذه الزيارة )نقابة 

المحامين، مجلس القضاء األعلى، منظمة غير حكومية(.

أ.2. التقارير التي تتناول موضوعاً محدداً:

وهي التقارير التحليلية والرقابية لموضوع أو مجال معين من عمل جهاز خاضع لرقابة الهيئة.

وتشمل مواضيع أو مجاالت الرقابة المحددة خصوصاً تلك التي يتّم تحديدها بموجب ˝منهجية تحديد أولويات 

عمل هيئة التفتيش القضائي˝.

أ.3. التقرير السنوي:

وهو تقرير عام يجمع ما يلي:

الهيئة، فضالً عن 	  للرقابة، يقرّها مجلس  الخاضعة  المحاكم واألجهزة  العام لجميع  الوضع  المعلومات عن 

التوصيات والمقترحات.

مستوى تنفيذ المقترحات والتوصيات. 	 

البيانات اإلحصائية عن عدد الشكاوى الواردة ونوع االدعاءات ونسبة اإلحالة إلى المجلس التأديبي وعدد 	 

القرارات الصادرة عن هذا األخير.

 تتم صياغة هذا التقرير مع احترام مبدأي سرية التحقيق التأديبي وحماية البيانات الشخصية.

يتم نشر هذا التقرير على الموقع اإللكتروني الرسمي للهيئة.

ويتم إرسال نسخة منه إلى كل من مجلس القضاء األعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومكتب ديوان المحاسبة 

ووزارة العدل.

بروتوكول صياغة التقاريرب.

يجب على كل تقرير تتم صياغته من قبل الهيئة، بغض النظر عن نوعه، احترام نسق ومحتوى محددين.

تتم صياغة تقرير التفتيش وفقاً للقواعد التالية:

ب.1. استخدام نماذ. جاهزة

تتم صياغة جميع تقارير الهيئة ضمن نموذج موحد معد وُمقر من قبل مجلسها.
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ب.2. الطول واألسلوب

يجب أن يكون تقرير التفتيش موجزاً؛ فأسلوب الكتابة وبنية التقرير يجب أن يسهال قراءته من قبل األشخاص 

الموجه إليهم.

يجب كتابة التقرير بطريقة واضحة، بلغة مقتضبة وحجج متينة، بحيث تكون االستنتاجات والمقترحات مقنعة.

كما يجب السعي إلى تضمينه توجيهات تشخيصية إيجابية للمساعدة على قبول وإلتزام األشخاص المعنيين 

بتنفيذ التدابير المقترحة.

ولتسهيل قراءة التقرير، ينبغي تنظيمه ضمن أقسام منفصلة. باإلضافة إلى ذلك، ولتسريع عملية تصفح الملف 

الرقمي، ال بد من إدراج أدوات تسمح بربط االستنتاجات والمقترحات بأجزاء التقرير التي تستند إليها.

تتضمن التقارير، قدر المستطاع، معلومات متسقة للسماح بالتحليل المقارن لألجهزة الخاضعة للرقابة.

ب.3. شروط جوهرية لصياغة التقرير

يجب أن يكون محتوى التقرير متوافقاً مع تحقيق أهداف عملية مراقبة حسن سير القضاء والوقاية من أي خلل 

فيه. وعليه، يقتضي أن يحترم الشروط اآلتية:

أن يكون معلال بشكل متين وموضوعي،

الخاضعة  األجهزة  سير  لتقييم حسن  مسبقاً  المحددة  المرجعية  واألطر  المعايير  وفق  فيه  التقييمات  تتم  أن 

للرقابة.

أن تلتزم المقترحات بالواقعية وبامكانية العمل بها بهدف تحسين عمل الجهاز الخاضع للرقابة.

ب.4. بنية التقرير ومحتواه

بيانات عامة بشأن ماهية المهمة موضوع التقرير	 

التفتيش  فريق  يشكلون  الذين  واألشخاص  لها  الخاضعة  واألجهزة  وتاريخها  الرقابة  لمهمة  يتضمن وصفاً  وهو 

وتاريخ إعداد التقرير.

الموجز	 

تّمت  التي  الفضلى  والممارسات  اإلستنتاجات  عن  صفحات  ثالث  إلى  صفحتين  من  ملّخص  عن  عبارة  وهو 

مالحظتها، فضالً عن المقترحات المقدمة وإشارات إلى أجزاء التقرير التي تتناولها.

ينبغي للملّخص التطرق إلى العناصر التالية:

مؤشرات عن عمل الجهاز الخاضع للرقابة وتطوره باالستناد إلى المعايير واألطر المرجعية المحددة مسبقاً . 1

لتقييم حسن سير المحاكم أو األجهزة،
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الحالة العامة للجهاز الخاضع للرقابة،. 2

الجوانب اإليجابية التي تمت مالحظتها فيما يتعلق بتنظيم وعمل الجهاز الخاضع للرقابة، والتي يمكن . 3

اعتبارها كممارسات فضلى،

أجهزة . 4 قبل  استخدامها من  يمكن  والتي  تمت مالحظتها  التي  المبتكرة  والتكنولوجيات  المتميز  األداء 

أخرى،

في نهاية مهمة الرقابة، وإذا رأى فريق التفتيش ذلك مناسباً، يمكن اقتراح التنويه بأحد مكونات الجهاز . 5

الخاضع للرقابة،

المقترحات والتوصيات المقدمة إلى الجهاز الخاضع للرقابة والمهل المحددة لتنفيذها.. 6

المقدمة	 

ينبغي كتابة المقدمة ضمن صفحة واحدة كحد أقصى.

وينبغي أن تتضمن إشارة إلى نوع عملية المراقبة المنفذة وموضوعها والمنهجية المتبعة، فضالً عن معلومات 

عن المنطقة الجغرافية والمعلومات ذات الصلة والمتاحة عن الجهاز الخاضع للرقابة.

البيانات عن تطور الحالة	 

يتضمن التقرير البيانات الرئيسية التي من شأنها أن تعطي صورة كاملة ودقيقة عن حالة الجهاز الخاضع للرقابة 

منذ آخر زيارة وخالل السنة الحالية.

يتم عرض هذه البيانات في شكل جداول ورسوم بيانية، تغطي ما يلي:

الجداول المتعلقة بمختلف نقاط المراقبة وفقاً للمعايير واألطر المرجعية المحددة لتقييم حسن سير . 1

المحاكم واألجهزة.

جداول البيانات المتعلقة بحجم الملفات العالقة وتكوينها، فضالً عن أسباب عدم معالجتها.. 2

الجوانب اإليجابية التي تمت مالحظتها في ما يتعلق بتنظيم وحسن سير الجهاز الخاضع للرقابة والتي . 3

يمكن اعتبارها كممارسات فضلى.

أجهزة . 4 قبل  من  استخدامها  يمكن  والتي  مالحظتها  تمت  التي  المبتكرة  والتكنولوجيات  المتميز  األداء 

أخرى.

المالحظات	 

يتضمن التقرير، عند االقتضاء، المالحظات الرئيسية التي يقصد منها لفت انتباه الجهاز الخاضع للرقابة إلى أوجه 

القصور الرئيسية المتصلة بعمله.
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التوصيات والمقترحات	 

تشكل المقترحات الجزء األهم من تقرير التفتيش. وينبغي أن تكون متناسبة مع وضع الجهاز، وواضحة، وتشير 

لتحقيقها.  المحددة  المهل  إلى  اإلقتضاء،  وعند  إتخاذها،  الواجب  اإلجراءات  وإلى  إليه،  موّجهة  من هي  إلى 

ويقتضي أال تتخطى المهل المحددة لإلنجاز ستة أشهر ما لم يتطلب تنفيذ المقترح، بحكم طبيعته، فترة أطول.

يجب أن تكون هذه التوصيات والمقترحات ملموسة وقابلة للتحقيق وللقياس.

وهي قد تكون:

إما داخلية، موجهة إلى المسؤول اإلداري عن الجهاز الخاضع للرقابة- 

وإما خارجية، موجهة إلى مؤسسة أو إدارة خارجية مختصة من أجل اتخاذ مبادرة استجابة )كمجلس القضاء - 

األعلى أو وزارة العدل أو وزارة المالية ... الخ(. 

المالحق	 

من أجل تقديم األدلة الالزمة لدعم االستنتاجات، ينبغي أن يتضمن التقرير، بحسب الترتيب والترقيم الوارد في 

المرفق، الوثائق الالزمة لفهم التقرير ومحتوياته.

ب.5. التسجيل واألرشفة

يتم تسجيل تقارير التفتيش وترقيمها وأرشفتها في الهيئة.

وضع جهاز تحت الرقابة والمتابعة. 3

الهدفأ.

العمل أو تأخيراً  التفتيش خلالً في نوعية  الرقابة والمتابعة في حال أظهرت عملية  يتم وضع جهاز معين تحت 

ملحوظاً في معالجة الملفات، وذلك للوقاية من أي خلل في عمل المرفق العام للعدالة.

يمكن إرساء عملية الرقابة والمتابعة على أساس موضوع محّدد، وتطبيقه على عدة محاكم في الوقت نفسه، عندما:

يبدو الخلل معمماً على نوع من النشاط القضائي أو نقطة مراقبة محددة،	 

يكون الخلل متصالً بإحدى أولويات عمل التفتيش القضائي المحددة بحسب المنهجية المفصلة في الفصل 	 

.... من هذا الدليل.

بروتوكول إرساء عمليات وضع تحت الرقابة والمتابعةب.

ب.1. القرار بالوضع تحت الرقابة والمتابعة 
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يصدر هذا القرار عن مجلس الهيئة، وذلك على ضوء التقرير الناتج عن مهمة تفتيش، وبناء على اقتراح القيمين 

بهذه المهمة أو وزير العدل. 

ب.2. تبليغ الجهاز بقرار وضعه تحت الرقابة والمتابعة

تم تبليغ الجهاز بقرار وضعه تحت الرقابة والمتابعة، فضالً عن أسباب هذا القرار، قبل 15 يوماً من دخول القرار 

حيز التنفيذ.

وينبغي أن يتضمن هذا التبليغ الغرض من عملية الوضع تحت الرقابة والمتابعة، فضالً عن الوتيرة التي ينبغي 

للجهاز الخاضع للرقابة أن يرسل تقاريره بها إلى الهيئة.

الرقابة  تحت  الوضع  عملية  أثناء  تعاونهم  ضرورة  إلى  نظراً  كذلك  الجهاز  عن  اإلداري  المسؤول  تبليغ  يجب 

والمتابعة.

ب.3. تبليغ األجهزة والمؤسسات األخرى المعنية

ببدء  المحامين  نقابة  مثل  للرقابة،  الخاضع  الجهاز  بعمل  المعنية  األخرى  المؤسسات  تبليغ  إلى  الهيئة  تعمد 

وانتهاء عملية الوضع تحت الرقابة والمتابعة وبإمكانية إرسالها أي بيانات أو تعليقات قد تكون مفيدة عن عمل 

هذا الجهاز.

إرساء  مع  أعاله  عرضه  تم  والذي  الهيئة  لعمل  التوجيهية  المبادئ  أحد  يشكل  الذي  التناسب  مبدأ  ويتعارض 

تتعلق  الجديدة  القرارات  كانت  ولو  نفسه، حتى  للجهاز  والمتابعة بشكل متكرر  الرقابة  عمليات وضع تحت 

بجوانب مختلفة من عمله.

ب.4. المعلومات الدورية

يتعين على الجهاز الخاضع لعملية الرصد تزويد الهيئة أو فريق المفتشين المعينين بتقارير المعلومات الدورية 

المطلوبة وفقاً للموضوع والوتيرة المنصوص عليهما في قرار الوضع تحت الرقابة والمتابعة الذي تم تبليغه إياه.

ب.5. تقييم الجهاز الخاضع للرقابة

تعمد الهيئة أو فريق المفتشين المعينين إلى تقييم الجهاز الخاضع للرقابة وفقاً للمرحلتين 1 و3 من بروتوكول 

زيارات التفتيش.

ب.6. التدابير المقترحة

يظل بإمكان هيئة التفتيش اقتراح أي تدبير تراه مالئماً لتحقيق األهداف التي وضعت عملية الوضع تحت الرقابة 

والمتابعة من أجلها.

 ب.7. إنهاء عملية الرقابة والمتابعة

يتم إنهاء القرار بالوضع تحت الرقابة والمتابعة، عندما:
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يكون الجهاز قد حقق أهدافه،	 

يكون باإلمكان مراقبة الجهاز عن طريق إجراءات الرقابة العادية،	 

ألي سبب آخر يبرر هذا اإلنهاء بموجب اتفاق معلّل بين الجهاز والهيئة.	 

ويمكن أن يكون إنهاء عملية الرقابة والمتابعة جزئياً، عندما ال يتم تحقيق سوى جزء من األهداف.

ب.8. التقرير النهائي

تعمد الهيئة أو فريق المفتشين المعينين، إلى إعداد تقرير وفقاً لبروتوكول صياغة التقارير في نهاية فترة الرقابة 

والمتابعة وتقييم نتائج التدابير المعتمدة.

4. وضع خطط الطوارئ

الهدفأ.

أو مؤسسة ما يظهر  تعزيز ودعم جهاز  الطرق بشكل سريع من أجل  اقتراح  الطوارئ هو  الهدف من خطط  إن 

التفتيش على نشاطها عالمات خلل مثيرة للقلق.

بروتوكول وضع خطط الطوارئب.

ب.1. القرار بوضع خطة طوارئ

يتم اتخاذ هذا القرار من قبل الهيئة وذلك على ضوء التقرير الناتج عن مهمة تفتيش، وبناء على اقتراح القيمين 

بهذه المهمة أو وزير العدل. 

ب.2. تبليغ الجهاز بوضع خطة للطوارئ

يتم تبليغ الجهاز بقرار وضع خطة للطوارئ قبل 15 يوماً من تنفيذها.

يجب أن يتضمن هذا التبليغ الغرض من خطة الطوارئ.

ينبغي إبالغ المسؤول اإلداري عن الجهاز كذلك نظراً إلى ضرورة تعاونهم خالل خطة الطوارئ.

ب.3. تبليغ األجهزة والمؤسسات األخرى المعنية

تعمد الهيئة إلى تبليغ المؤسسات األخرى المعنية بعمل الجهاز الخاضع للرقابة، مثل نقابة المحامين، بإمكانية 

إرسالها أي بيانات أو تعليقات قد تكون مفيدة عن عمل هذا الجهاز.

ب.4. المعلومات الدورية 

يتعين على المفتشين المعينين لهذه المهمة تزويد الهيئة بشكل دوري بأي معلومات ضرورية.
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ب.5. تقييم الجهاز الخاضع للرقابة

تعمد الهيئة أو فريق المفتشين المعينين إلى تقييم الجهاز الخاضع للرقابة وفقاً للمرحلتين 1 و3 من بروتوكول 

زيارات المراقبة.

ب.6. التدابير المقترحة

الرامية إلى  التدابير  الهيئة اقتراح أي تدبير تراه مالئماً على ضوء خطة الطوارئ الموضوعة، خاصة  يظل بإمكان 

تعزيز الجهاز.

ب.7. التقرير النهائي

خطة  انتهاء  عند  التقارير  صياغة  لبروتوكول  وفقاً  تقرير  إعداد  إلى  المعينين،  المفتشين  فريق  أو  الهيئة  تعمد 

الطوارئ، وتقييم نتائج تدابير التعزيز المعتمدة.

5. وضع المالحظات حول تقارير نهاية الخدمة

يُطلب من القاضي التعاون مع الهيئة من خالل صياغة تقرير وظيفي في الحاالت التالية:

تقرير نهاية خدمة عند اتخاذ قرار بنقله إلى مركز آخر، خالل 20 يوماً من نقله الفعلي،	 

بعد انقضاء ثالث سنوات من شغل المركز نفسه،	 

عند التقدم بطلب لشغل مركز مسؤولية قضائية.	 

ينبغي أن يحتوي هذا التقرير على:

بيانات تصف حجم الملفات عند استالم المركز وحجمها عند كتابة التقرير الوظيفي،	 

وصف للعمل الذي قام به القاضي في المحكمة، فضالً عن أي ممارسات فضلى تمّكن من إرسائها،	 

مالحظاته الخطية بشأن األسباب المحتملة لحجم الملفات التي ال تزال عالقة والصعوبات التي تمت مواجهتها 	 

أثناء أدائه لمهامه،

قائمة عامة بالمسائل العالقة.	 

يتم النظر في محتويات التقارير والموجزات من قبل رئيس الهيئة أو فريق مكلف بهذه المهمة، والذي يقوم بإعداد 

تقرير يتضمن مالحظاته. على أن يتم إبالغ نسخة عنه إلى مجلس القضاء األعلى وأخرى إلى القاضي المعني الذي 

له وضع مالحظاته الخطية التي يُصار إلى إرفاقها بالتقرير المعد من قبل الهيئة.
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يتم إيداع نسخة من التقرير المعد من قبل القاضي، فضالً عن نسخة من التقرير المعد من قبل الهيئة، في ملف 

القاضي. ويمكن أن تشّكل هذه المستندات أساساً تعتمد عليه السلطات القضائية في أي قرار لنقل القاضي من 

مركزه.

6. تعيين موظف اتصال داخل الجهاز الخاضع للمراقبة

يمكن للهيئة تعيين موظف في كل جهاز خاضع لرقابتها يساهم بشكل مستمر في إعداد البيانات، قادر على إصدار المقترحات أو التوصيات 

المناسبة من أجل تحسين عمل الجهاز.

7. صالحية تقديم التوصيات وتوجيه التنبيه الفردي )المادة ٩8 الفقرتان 4 و6 من القانون(

يجوز للهيئة، كجزء من دورها التوجيهي في تحسين المرفق العام للعدالة، أن تقدم توصيات وتنبيهات فردية إلى 

القضاة والموظفين.

تندرج هذه التدابير ضمن نطاق تنفيذ مهام مراقبة حسن سير القضاء والوقاية من أي خلل فيه.

تهدف التوصية إلى تصحيح خطأ بسيط يمكن تصويبه بسهولة؛ 

بالمقابل، يهدف التنبيه إلى تصحيح خلل مهني على درجة من الخطورة، ويكون من شأن استمراره أن يؤدي إلى 

مالحقات تأديبية. 

تبقى التوصية سرية. إال أنه في حال عدم التجاوب مع التوصية أو التنبيه، يتعين على الهيئة إبالغ الرئيس اإلداري. 

ويتم وضعها في هذه الحالة في ملف القاضي أو الموظف المعني.     
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الفصل الخامس: مهمة التفتيش التأديبي 

والبروتوكول ذات الصلة 

األهدافأ. 

كما ذكرنا آنفاً، تنص المادة 98 من قانون تنظيم القضاء العدلي على أن الهيئة تتمتع، كجزء من مهامها، بصالحية 

التحقيق في مجال تأديب القضاة والمساعدين القضائيين، تنجم عن أي شكوى من متقاض مباشرة أو بواسطة وزير 

العدل.

التحقيق  المفتشين، يتناول هذا الفصل إجراءات  الهيئة في تنفيذ هذه المهمة ومهنية  ومن أجل تعزيز شفافية 

التأديبي التي يفترض أن تتّم وفق أعلى معايير احترام الحقوق والحريات األساسية، مما يكفل ثقة المتقاضين في 

القضاء ويفّعل مساءلة األشخاص الذين يساهمون في تسيير المرفق العام للعدالة.

 كيفية تقديم الشكوى ومعالجتهاب.

تنص المادة 108 من قانون تنظيم القضاء العدلي على جواز قيام المتقاضين بتوجيه شكاويهم مباشرة إلى الهيئة 

ضد أي من األشخاص الخاضعين لصالحية الهيئة.

تم تخصيص فصل من هذا الدليل في هذا الخصوص بهدف تعزيز حقوق المتقاضين وشفافية الهيئة في أداء مهامها.

ب.1. موضوع الشكوى وحدوده عندما تتناول الشكوى قاضياً

في ما خص القضاة، يجب أن تتعلق الشكوى المباشرة بسلوك قاض معين قد يشكل خطأً تأديبياً وفقاً ألحكام المادة 

83 من قانون تنظيم القضاء العدلي.

ال يمكن إقامة شكوى على األسس التالية:

طلبات تنحية قاض معين،	 

 سلوك القاضي في حياته الخاصة بما ال يؤثر على أداء وظيفته أو يلقي ظالال كثيفة على إمكانية قيامه بمهامه،	 

التظلمات التي ال تتعلق بصاحب الشكوى شخصياً، 	 

التظلم من نتيجة حكم معين، من دون أن يكون ذلك مبررا بخلل سلوكي في عمل الجهاز موضوع المراقبة. 	 
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ب.2. نماذ. وإرشادات لتسهيل تقديم شكوى

على الهيئة أن تضع خالل أربعة أشهر من إقرار هذا الدليل على موقعها االلكتروني وعلى الموقع االلكتروني لوزارة 

العدل نموذجا عن الشكوى، وذلك من باب مساعدة المتقاضين.  

نموذج  ملء  تسهيل  شأنها  من  المتكررة  لألسئلة  خانة  اإللكتروني  موقعها  على  الغرض  لهذا  الهيئة  تخصص  كما 

الشكوى عبر اإلنترنت.

تعمد الهيئة أيضاً إلى إظهار المعلومات األساسية المتعلقة بالشكوى المباشرة على موقعها اإللكتروني، مثل:

مكان تقديم الشكوى،	 

المؤسسة التي ستتولى معالجتها،	 

اإلجراءات التي سيتم اتباعها،	 

المخارج المحتملة للشكوى،	 

حقوق صاحب الشكوى. 	 

ب.3. الشروط الشكلية لتقديم شكوى

يجب أن تحتوي الشكوى على:

اسم صاحب الشكوى،	 

تاريخ الشكوى،	 

عنوان اإلقامة وعنوان البريد اإللكتروني لصاحب الشكوى،	 

عناصر تسمح بتحديد الملف أساس الشكوى،	 

وصف مفصل للوقائع والتظلمات المدلى بها، 	 

توقيع صاحب الشكوى.	 

يجب أن تكون الشكوى خطية، وأن يتم توجيهها شخصياً أو عن طريق البريد على عنوان مقر الهيئة في قصر العدل 

في بيروت.

ب.4. نقاط استالم الشكوى

1- شخصياً:

يمكن لصاحب الشكوى أن يقدم شكواه شخصياً لدى مكاتب الهيئة في قصر العدل في بيروت.
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2- عبر البريد: 

يمكن لصاحب الشكوى أن يرسل شكواه بواسطة البريد إلى الهيئة. 

فور تسجيل الشكوى، يتم إرسال إشعار باالستالم إلى صاحب الشكوى مع الرقم المرجعي للملف.

ب.5. اإلجراءات الواجب اتباعها فور استالم الشكوى

عند استالم الشكوى، يتم تسجيلها في السجل المخصص لهذا الغرض، مع تاريخ تقديمها ورقم التسجيل واسم مقدم 

الشكوى وصاحب العالقة المشكو منه ووصف مقتضب لموضوع الشكوى.

يتم تحديث السجل بالمعلومات التالية:

الفريق أو المفتش المكلف بمعالجة الشكوى،	 

تاريخ تقديم تقرير المفتش،	 

القرار المتخذ عقب المعالجة،	 

تاريخ إبالغ صاحب الشكوى،	 

يتم تمييز الشكاوى ذي الطابع الطارئ بعالمة محددة.

ب.6. التدقيق األولي في الشكوى 

يعمد فريق المفتشين المكلف بمعالجة الشكاوى المباشرة إلى التحقق من أن الشكوى تستوفي شروط قبولها من 

حيث الشكل والمضمون. 

وفي كلتا الحالتين، يرفع فريق المفتشين خالل أسبوع من ورود الشكوى على األكثر توصية إلى رئيس الهيئة. يقرر 

هذا األخير إما حفظها، وإما مباشرة إجراءات التحقيق بشأنها. 

ويمكن إحالة الملف إلى الجهة المختصة إذا تبيّن أن الشكوى ال تتعلق بشخص مشمول باختصاص الهيئة.

ب.7. تبليغ صاحب الشكوى بمآل شكواه

في حال عدم قبول الشكوى، يتم إبالغ صاحب الشكوى عبر البريد أو البريد اإللكتروني.

في حال حفظ الشكوى، يتم إبالغ صاحب الشكوى بذلك، فضالً عن األسباب التي دعت إلى ذلك من خالل:

كتاب مضمون مع إشعار باالستالم،	 

أو البريد اإللكتروني.	 
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بروتوكول تنفيذ التحقيق التأديبي.. 

تتم اإلحالة أمام الهيئة في إثر:

طلب من وزير العدل بإجراء تحقيق تأديبي، 	 

شكوى مقدمة من مواطن مباشرة أو محالة بواسطة وزارة العدل إلى الهيئة وفقاً لإلجراءات المنصوص عليها 	 

لهذا الغرض،

طلب تحقيق مقدم من مجلس القضاء األعلى وفق المادة 5 فقرة )د( من قانون تنظيم القضاء العدلي،	 

شكوى من النائب العام التمييزي ضد أحد أعضاء النيابة العامة سندا للمادة 16 من قانون أصول المحاكمات 	 

الجزائية.

عند اتخاذ قرار بإجراء التحقيق التأديبي، تتم أصول التحقيق وفقاً للمراحل اآلتية:

وفقاً . 1 عامين  مفتشين  أو  )مفتشين  منها  الهيئة عضوين  رئيس  يعين  قاضيا،  العالقة  الشخص صاحب  كان  إذا 

للقانون).

يجوز لرئيس الهيئة إجراء التحقيق شخصياً. في هذه الحالة، يقوم بتعيين محقق ثان لمساعدته.

في جميع الحاالت، ووفقاً للمادة 108 من قانون تنظيم القضاء العدلي، يجب أن يكون المفتشان المعينان أعلى 

رتبة من القاضي صاحب العالقة.

أما إذا كان صاحب العالقة أعلى رتبة من رئيس وأعضاء الهيئة، يتولى مجلس الهيئة مجتمعاً إجراء التحقيق.

في الحاالت األخرى التي ال يكون فيها صاحب العالقة قاضيا، يعين رئيس الهيئة عضوا واحدا إلجراء التحقيق. 

الحوادث . 2 التقييمات،  المهنية،  السيرة  الشخصي،  )الوضع  العالقة  صاحب  للشخص  شخصي  ملف  إنشاء  يتم 

السابقة إن وجدت والواردة في ملفه(.

يدعى صاحب العالقة إلى مقر الهيئة إلبالغه الشكوى ولتسجيل مالحظاته إن وجدت؛ ينظم إثر هذه المقابلة . 3

محضر موقع من قبل الجهة المحّققة والشخص صاحب العالقة.

يمكن لصاحب العالقة اإلستعانة بمحام أو أحد زمالئه فور استدعائه للمثول أمام الهيئة.

تقابل الجهة المحققة الرئيس األول لرئيس محكمة االستئناف التي يعمل صاحب العالقة في إحدى دوائرها . 4

أو النائب العام المعني )إذا كان صاحب العالقة محاميا عاما أو مساعدا قضائيا يعمل في دائرة النيابة العامة 

المعنية( من أجل تسجيل مالحظاته بشأن سلوك صاحب العالقة واالطالع على ملفه الشخصي إن وجد لدى 

محكمة االستئناف.
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تتوّجه الجهة المحققة إلى مقر الدائرة التي يؤدي فيها صاحب العالقة مهامه؛ وتجري هذه الجهة مقابلة أولية . 5

مع رئيسها ورئيس القلم فيها.

االستماع لألشخاص المعنيين:. 6

- تضع الجهة المحققة قائمة األشخاص الذین يبدو االستماع إليهم مفیداً للتحقیق )أشخاص ينتمون إلى المحيط 	 

القضائي؛ قضاة، أفراد من القلم، محامين، المتقاضين المعنيين وإن بشكل استثنائي(؛

- يمكن استدعاء األشخاص المطلوب االستماع إليهم من قبل الجهة المحققة عند الضرورة، وفقاً للمادة 111 	 

من قانون تنظيم القضاء العدلي، بواسطة النيابة العامة،

-  لصاحب العالقة أن يطلب من الجهة المحققة االستماع إلى شخص من خارج هذه القائمة؛	 

- تبدأ جلسة االستماع بإطالع الشخص الذي يتم االستماع إليه على موضوع الشكوى ومنشئها،	 

- يتم تسجيل مجريات كل جلسة استماع في محضر يتم توقيعه من قبل الشخص الذي تم االستماع إليه والجهة 	 

المحققة،

- في هذه المرحلة، ال يتم االستماع إلى صاحب العالقة بشأن جوهر القضية. يتم ذلك في وقت الحق عند نهاية 	 

التحقيق، عندما يتم إبالغه بكافة العناصر التي تم جمعها من قبل الجهة المحققة.

الموارد المتاحة أمام الهيئة:. 7

الستکمال  الضروریة  والوثائق  المباني  جمیع  إلی  الوصول  إمكانية  المحققة  للجهة  تتاح  التحقیقات،  خالل 

تحقیقاتھم )مثل جردة الملفات في مكتب القاضي صاحب العالقة وبخاصة في حاالت التأخیر المفرط(، كما 

يمكنهم استخدام جميع وسائل التحقيق الالزمة لالضطالع بمهمتهم على أكمل وجه.

تلتزم الجهة المحّققة بسرية التحقيق، وفقاً للمادة 113 من قانون تنظيم القضاء العدلي.

يجوز لمجلس هيئة التفتيش، وفقاً للمادة 111 من قانون تنظيم القضاء العدلي، فرض عقوبة ˝التنبيه˝ على أي 

موظف يقوم بعرقلة أعمال الهيئة. وال يصدر القرار بالعقوبة إال بعد االستماع إلى الموظف المعني الذي يقدم 

دفاعه. ويجب تعليل القرار بفرض العقوبة.

تنشئ الجهة المحققة الملف األولي الذي يتكون من محاضر جلسات االستماع وجميع األدلة التي تم جمعها، . 8

مع ترقيم كل عنصر من عناصر الملف، لغرض اطالع صاحب العالقة عليه.

يستدعى صاحب العالقة إلى مقر الهيئة لالطالع على الملف األولي واالستماع إليه من قبل الجهة المحققة. . 9

يمكن لصاحب العالقة اإلستعانة بمحام أو أحد زمالئه في هذه المرحلة.

يُطلب من صاحب العالقة االطالع على الملف الذي تم إنشاؤه من قبل الجهة المحّققة. يطلب منه الجلوس 

في مكتب ضمن مقر الهيئة، بمفرده، من دون السماح له بإجراء أي نسخ عن األوراق؛ يمكنه فقط تسجيل 

المالحظات. ويتم وضع محضر بها يجري توقيعه من قبل صاحب العالقة والجهة المحققة؛
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وفقاً  االستماع  يتم عقد جلسة  العالقة.  إلى صاحب  نفسه،  اليوم  في  بأقصى سرعة  المحّققة  الجهة  تستمع 

للجدول واألسئلة المعّدة من قبل الجهة المحققة. يجب احترام المبادئ التوجيهية لعمل التفتيش القضائي 

بشكل صارم )اللياقة، فواصل االستراحة، الخ...(. يتم تسجيل وقائع جلسة االستماع في محضر يجري توقيعه 

من قبل صاحب العالقة والجهة المحّققة.

العدلي. وتقضي . 10 القضاء  تنظيم  قانون  المادة 110 من  إليه في  المشار  التقرير  المحققة مسودة  الجهة  تعّد 

مهمة هؤالء تحديد ما إذا كان تّم ارتكاب أخطاء تأديبية ومدى خطورتها؛ وهم يستندون في ذلك إلى النصوص 

واجتهادات المجلس التأديبي.

تتضمن مسودة هذا التقرير المعلومات التالية:

رقم الملف والفترة التي تم إجراء التحقيق خاللها،

 أسماء المفتشين – الغرض من التفتيش مع تسليط الضوء على القضية التي يُنظر فيها،

 أسباب الشكوى – حجج صاحب العالقة )أو غيره( بشأن الشكوى،

 أقوال األشخاص الذين تم االستماع إليهم،

 مذكرة سردية للمعلومات الرئيسية التي تم جمعها خالل التحقيق،

 استنتاجات معللة في ما يتعلق بإثبات وقوع خطأ تأديبي. 

يتم إرسال مسودة التقرير في غضون فترة زمنية معقولة، إلى رئيس الهيئة؛ ويجوز لهذ األخير إبداء المالحظات . 11

التي يكون للجهة المحققة األخذ بها أو إهمالها.

مآل التحقيق:. 12

عند اختتام التحقيق التأديبي، يجوز للهيئة، عقب التداول في مجلس الهيئة، اتخاذ أحد التدابير التالية:

 إحالة الملف إلى مجلس التأديب التخاذ اإلجراءات التأديبية بحق القاضي،

 إصدار توصية إلى مجلس القضاء األعلى باتخاذ اإلجراءات المناسبة في ما يتعلق بالقاضي، بما في ذلك اإلعداد 

لمشروع نقل وتشكيل القاضي في مركز معين.

 توجيه ˝تنبيه˝ إلى أي شخص خاضع لنطاق صالحيتها، بعد االستماع إليه وتقديمه دفاعه. ويجب أن يكون 

قرار فرض العقوبة المذكورة معلالً.

 يقوم رئيس الهيئة أو من يفّوضه من أعضاء الهيئة بوظيفة مفوض الحكومة لدى المجالس التأديبية المختصة.. 13

يقّدر مجلس الهيئة مدى مالءمة إصدار اقتراح معلّل لوزير العدل بوقف القاضي المحال أمام المجلس التأديبي . 14

عن العمل.
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الفصل السادس: مهمة تقديم توصية 

بإعالن عدم أهلية القاضي
تنص المادة 95 من قانون تنظيم القضاء العدلي أنه ˝خارجاً عن كل مالحقة تأديبية، لمجلس القضاء أن يقرر في 

أي وقت عدم أهلية القاضي األصيل بقرار معلل يصدر بناء على اقتراح الهيئة وبعد االستماع الى القاضي المعني 

وذلك بأكثرية ثمانية من أعضائه˝.

تم تخصيص فصل من هذا الدليل لتعزيز شفافية الهيئة وثقة القضاة والمتقاضين في أدائها لهذه المهمة الخطيرة، 

خصوصاً في ظل النتائج الجسيمة التي قد تلحق بالقاضي جراء استخدامها.

تعريف عدم أهلية القاضي أ.

في إطار إعمال هذه المهمة، يقصد في ˝أهلية القاضي˝ حصراً مدى أهليته جسدياً أو نفسياً للقيام بوظيفته.

المباشرة بتحقيق حول مدى األهليةب.

لكل من الجهات اآلتية الطلب إلى الهيئة مباشرة تحقيق حول مدى أهلية القاضي للقيام بوظيفته:

 رئيس المحكمة أو النائب العام الذي يعمل القاضي تحت إشرافه اإلداري،	 

 أحد المتقاضين،	 

 مجلس القضاء األعلى،	 

 وزير العدل. 	 

بروتوكول تقديم توصية بإعالن عدم أهلية القاضي ..

يكلف رئيس الهيئة أحد أعضائها التحقيق في مدى أهلية القاضي جسدياً أو نفسياً للقيام بوظيفته. ويعين طبيبا أو 

لجنة أطباء لوضع تقرير بشأن القاضي المشكو منه. 

لهذه الغاية، يتّم اإلستماع للقاضي المعني الذي يكون له حّق اإلستعانة بمحاٍم أو بزميل له. 

فور إبالغه تقرير اللجنة الطبية المختصة، يرفع العضو المكلف في هيئة التفتيش تقريراً بشأن أهلية أو عدم أهلية 

القاضي المعني وفقاً لنموذج معّد مسبقا، مرفقا بالتقرير الصادر عن اللجنة الطبية ويحيله إلى رئيس الهيئة مع 

توصياته بشأن أهلية القاضي. 
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يحيل رئيس الهيئة الملف مع توصية العضو المكلّف إلى مجلس الهيئة الذي يتّخذ القرار النهائي بتقديم أو عدم 

تقديم توصية لمجلس القضاء األعلى بإعالن عدم أهلية القاضي. على القرار أن يكون معلالً.

ترسل التوصية بواسطة رئيس الهيئة إلى مجلس القضاء األعلى، مرفقة بملف القاضي وتقرير اللجنة الطبية المختصة.
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الفصل السابع: قواعد متصلة بالتنظيم 

الداخلي للهيئة
ص هذا القسم للتنظيم الداخلي للهيئة، من أجل زيادة شفافيتها الداخلية وفعاليتها وثقة المواطنين في عملها. يخصِّ

لهذا الغرض، سيتم عرض الهيكل التنظيمي للهيئة، فضالً عن تركيبة فرق التفتيش، قبل اإلختتام مع موجبات أعضاء 

الهيئة وتأديبهم.

القسم األول: الهيكل التنظيمي للهيئة

التفتيش من 11 عضوا يعينون وفقاً ألحكام هذا  تتألف هيئة  العدلي،  القضاء  للمادة 99 من قانون تنظيم  وفقاً 

القانون نفسه؛ وهو يتضمن 3 أجهزة:

الرئيس،	 

مجلس هيئة التفتيش القضائي،	 

الهيئة في جميع أعضائها.	 

يخصص القانون أيضاً للهيئة قلماً.

الرئاسة. 1

عند خلو منصب الرئيس أو تغيبه، يتولى مهامه حكما المفتش العام األعلى درجة. وعند تساوي الدرجة، األقدم عهداً 

في القضاء. وعند تساوي األقدمية، األكبر سناً. 

يتمتع رئيس الهيئة بالصالحيات التالية التي يمارسها وفقاً ألحكام القانون وأحكام هذا الدليل:

تنفيذ البرنامج السنوي للهيئة	 

إصدار التكاليف الخاصة بالمراقبة/التفتيش	 

الدولة 	  ومجلس شورى  التمييز  محكمة  تفتيش  العامين  المفتشين  من  يكلفه  من  بواسطة  أو  تولي شخصياً، 

وديوان المحاسبة والمديرية العامة لوزارة العدل والتحقيق مع القضاة العدليين من الدرجة السابعة وما فوق.

حفظ الشكاوى الموجهة إليه مباشرة من قبل المواطنين عندما يجدها غير جدية.	 
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إحالة موظفي الفئة الثالثة وما دون وسائر األشخاص التابعين لمراقبة الهيئة الى مجلس التأديب.	 

فرض عقوبات الدرجة األولى المنصوص عنها في نظام الموظفين العام على الموظفين من الدرجة الثالثة وما 	 

دون وسائر األشخاص التابعين لمراقبة الهيئة، بعد االستماع الى دفاعهم.

الرئيس هو الرئيس اإلداري المباشر ألعضاء الهيئة وموظفي قلمها.	 

توزيع األعمال بين المفتشين.	 

مجلس الهيئة . 2

يجتمع المجلس مرة على األقل كل أسبوع، بناء على دعوة من رئيس الهيئة. ويحدد هذا األخير جدول األعمال، مع 

وجوب احترام ما يلي:

أحكام برنامج التفتيش السنوي،	 

وجوب النظر في جميع اإلحاالت في التحقيقات التأديبية المحالة إليه، مع النظر باألولوية باإلحاالت وفق تاريخ 	 

ورودها، 

الطابع الملح للملف الذي تم تمييزه بعالمة محددة،	 

يضع مجلس الهيئة لهذا الغرض، خالل السنوات الثالث األولى من اعتماد هذا الدليل، القواعد لتحديد الطابع الملح 

للملف والعالمة المحددة )رمز لوني وما إلى ذلك( المقابلة لذلك.

ال تعتبر اجتماعات المجلس قانونية إال بحضور الرئيس أو من يحل محله في حال غيابه وما ال يقل عن مفتشين 

عامين اثنين.

تتخذ القرارات بغالبية األصوات. وفي حالة التساوي، يكون صوت الرئيس مرجحاً.

يتم إعداد محضر لكل اجتماع ويوقعه رئيس الهيئة ورئيس القلم.

يتمتع مجلس الهيئة بالصالحيات التالية التي يمارسها بموجب أحكام القانون وأحكام هذا الدليل:

المجلس  الهيئة على  لمراقبة  الخاضعين  الثانية وما فوق  الدرجة  والموظفين من  القضاة  بإحالة  القرار  اتخاذ   -1

التأديبي.

2- اتخاذ القرار بإجراء تحقيق يتناول قاضياً من درجة أعلى من جميع أعضاء الهيئة، بما في ذلك الرئيس.

3- تقديم توصية لوزير العدل بوقف قاضي محال أمام المجلس التأديبي عن العمل.

4- تقديم توصية لمجلس القضاء األعلى بإعالن عدم أهلية القاضي، على أن يكون االقتراح معلالً.
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5- تقديم توصية إلى مجلس القضاء األعلى باتخاذ اإلجراءات المناسبة في ما يتعلق بقاض ما، ال سيما إعداد مشروع 

نقل وتشكيل القاضي في مركز معين.

6- فرض عقوبة التنبيه على أي شخص خاضع لرقابة الهيئة.

7- إقرار دليل عمل الهيئة وأي تعديالت عليه. 

8- اقرار البرنامج السنوي مع المقترحات المقدمة إلى وزير العدل.

9- إقرار التقرير السنوي للهيئة.

10- إقرار مشروع خطة العمل الخمسية للهيئة.

11- إقرار األطر المرجعية لمراقبة عمل المحاكم واألجهزة

الهيئة: استمارة عن جودة  التقارير المستخدمة في إطار أنشطة  12- وضع نماذج االستمارات والنماذج وقوالب 

عملية التفتيش، ونموذج لتقديم الشكاوى المباشرة، ونموذج تقرير مراقبة عمل المحاكم واألجهزة وتقرير التفتيش 

التأديبي، كما نموذج تقرير عن عمل/نشاط الهيئة وأي نموذج آخر تم ذكره في هذا الدليل أو يرى مجلس الهيئة 

حاجة إليه.

13- وضع قواعد لتحديد الطابع الملح للملف والعالمة المحددة )رمز لوني وما إلى ذلك( المقابلة لذلك.

المداوالت، على أن يكون  الهيئة ولهم أن يشاركوا في  عند ممارسة الصالحيات 7 حتى 13، يحضر جميع أعضاء 

ألعضاء مكتب الهيئة وحدهم حق التصويت. 

قلم الهيئة . 3

يتضمن قلم الهيئة عدداً من المساعدين القضائيين ويطبق عليهم نظام األقالم في الدوائر القضائية.

يضطلع أعضاء القلم بالمهام التالية:

مساعدة الرئيس واألعضاء في أداء مهامهم، مع احترام السرية المهنية التي يلتزمون بها.	 

االضطالع مباشرة بالوظائف التي يكلفهم بها رئيس الهيئة صراحة.	 

إعداد وأرشفة جميع وثائق الهيئة.	 

تجميع وإعداد الوثائق الالزمة إلعداد التقارير الدورية والسنوية.	 

اإلدارة المالية لمختلف أنشطة التفتيش القضائي.	 
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القسم الثاني: تشكيل وحدات/فرق التفتيش:

يقوم رئيس الهيئة بتشكيل عدد من وحدات التفتيش بناًء على اقتراح مجلس الهيئة. وتتم هذه العملية بموجب 

القواعد المبيّنة في هذا الفصل.

عدد الوحدات. 1

يتم تشكيل وحدات التفتيش التالية في بداية السنة القضائية:

وحدات تفتيش تأديبي تتألف إحداها من مفتشين عامين، فيما تتألف سائر الوحدات من مفتش عام ومفتش.	 

المفتشين 	  من  اثنين  من  منها  كل  تتألف  األجهزة،  من  وغيرها  المحاكم  عمل  على  ومراقبة  إشراف  وحدات 

العامين أو المفتشين. تضطلع هذه الوحدات بزيارات المراقبة واإلشراف، وذلك بمرافقة أحد أعضاء القلم.

وحدة لمعالجة الشكاوى الواردة إلى الهيئة وهي تتألف من مفتشين اثنين.

يتم تكليف إحدى وحدات المراقبة واإلشراف على المحاكم أو األجهزة األخرى خالل السنوات الثالث األولى التي 

المرجعية وأدوات تقييم نشاط  المعايير واألطر  العدل من أجل وضع  بالتعاون مع وزارة  الدليل،  إقرار هذا  تلي 

المحاكم واألجهزة األخرى.

معايير تشكيل الفرق والوحدات. 2

تؤخذ المعايير التالية بعين االعتبار عند تشكيل وحدات التفتيش:

برنامج التفتيش السنوي.	 

اختصاص األعضاء تبعاً لموضوع التفتيش )وفقاً لمبدأ الموضوعية والتخصص في التفتيش(،	 

الحاجة إلى تحقيق العدالة في توزيع األعمال بين أعضاء الهيئة.	 

تنظيم العمل وعملية االستبدال داخل الوحدات. 3

في بداية السنة القضائية، يقوم رئيس الهيئة بالدعوة إلى اجتماع أول ألعضاء الوحدات المختلفة من أجل توضيح 

أهداف ومهام الهيئة وتحديد األهداف التي يتعين تحقيقها والمنهجية الواجب اتباعها والمهل إلنجازها.

يتم استبدال أعضاء وحدة التفتيش بقرار من رئيس الهيئة، بأعضاء آخرين من وحدة أخرى في حاالت الشغور أو 

اإلجازات أو المرض أو أي سبب آخر يمنع أداءهم لوظيفتهم.

عندما ال يكون هذا اإلستبدال ممكناً، يتوجب على رئيس الهيئة تعيين البديل وفقاً لمعايير الخبرة واألقدمية.

يقوم الرئيس بتعيين عدد من المساعدين القضائيين لكل وحدة تفتيش، يضطلعون بالمهام التالية:
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تصحيح النصوص والتقارير والوثائق،	 

حفظ سجالت التفتيش،	 

تصنيف مستندات وحدات التفتيش ومعالجتها وحفظها،	 

االتصاالت والمراسالت مع أطراف ثالثين،	 

حساب وتحديد إحصاءات أنشطة هيئة التفتيش.	 
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الفصل الثامن: المالحق وبروتوكوالت 

تنظم الهيئة المالحق اآلتية خالل مهلة أربعة أشهر على األكثر من تاريخ إقرار هذا الدليل. 

الملحق األول: نموذج تقرير مراقبة عمل المحاكم أو األجهزة األخرى

الملحق الثاني: نموذج تقرير التفتيش التأديبي

الملحق الثالث: نموذج تقديم شكوى من قبل المتقاضين.

الملحق الرابع: نموذج تقرير عن عمل/نشاط الهيئة. 

الملحق الخامس: استمارة حول جودة عملية التفتيش.

كما يمكن للهيئة في أي حين أن تنظم مالحق أو بروتوكوالت إضافية بهدف تنفيذ مهامها.  

   


