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إذن خطي من "الحق" .
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مقدمة
هنالك اهتمام كبير بمدونات السلوك والقواعد األخالقية في فلسطين، وهذا ما ُيفسر 
وجود العديد من املدونات السلوكية املكتوبة واملنشورة، تشمل املؤسسات الرسمية 
وغير الرسمية، حيث يوجد ثالث مدونات على مستوى السلطة القضائية هي؛ مدونة 
ومدونة  القضائية،  السلطة  في  العاملين  املوظفين  سلوك  ومدونة  القضائي،  السلوك 
للقضاء  إلى جانب مدونة سلوك  العامة.  النيابة  السلوكية ألعضاء  والقواعد  األخالق 

العسكري وهي مدونة السلوك القضائي للقضاة وأعضاء النيابة العسكرية.   

الوظيفة  وأخالقيات  السلوك  مدونة  وهي  العموميين  للموظفين  مدونة سلوك  وهنالك 
العامة، إضافة إلى مدونة األخالقيات والقواعد السلوكية الخاصة بالشفافية واملساءلة 
ومدونة  الخاص،  القطاع  في  العاملين  سلوك  ومدونة  الفلسطيني،  األهلي  العمل  في 
األخالقيات والقواعد السلوكية الخاصة باإلعالميين الفلسطينيين، ومدونة األخالقيات 
قواعد  ومدونة  فلسطين،  في  االنترنت  بصحافيي صحافة  الخاصة  السلوكية  والقواعد 
لألجهزة  سلوك  ومدونة  وموظفيها،  املحلية  الهيئات  مجالس  وأعضاء  لرؤساء  السلوك 
األمنية الفلسطينية كجهاز الشرطة وجهاز األمن الوقائي، ومدونة قواعد السلوك ملنتسبي 

الدفاع املدني، وغيرها من مدونات قواعد السلوك املكتوبة واملنشورة في فلسطين.

يرجع هذا االهتمام بمدونات السلوك والقواعد األخالقية إلى الجهود الكبيرة والبرامج 
املتنوعة التي قادتها املنظمات األهلية الفلسطينية، التي لعبت الدور األبرز في اقتراح 
كل  طبيعة  بحسب  االختصاص،  جهات  مع  باإلشتراك  املدونات  ومناقشة  وصياغة 
مدونة، والجهة التي تشملها، وبحضور املختصين واملعنيين، بما ساعد على إقرار ونشر 

هذا العدد الكبير من املدونات.

 من 
ً
ائتالف يضم عددا وهو  )أمان(  واملساءلة  النزاهة  أجل  من  األهلي  االئتالف  لعب 

األهلية، والجهات  املنظمات  العديد من  بالشراكة مع  الفلسطينية،  األهلية  املنظمات 
 في إعداد ونشر املدونات، وتنفيذ العديد 

ً
 كبيرا

ً
الرسمية وغير الرسمية املختصة، دورا

وقد شاركت  القدرات،  وبناء  والتثقيف  التوعية  إطار  في  عليها،  التدريبية  البرامج  من 
مؤسسة الحق في مناقشة والتدريب على مدونات السلوك. وتأتي جهود أمان، في إطار 
والشفافية  النزاهة  منظومة  تعزيز  إلى  تسعى  فلسطيني،  مدني  دورها، كحركة مجتمع 

واملساءلة، ومكافحة الفساد، وهي عضو كامل في منظمة الشفافية الدولية.
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هنالك اهتمام من املستوى الرسمي الفلسطيني، بمدونات السلوك والقواعد األخالقية، 
وفي صياغتها واعتمادها ونشرها،  بشأنها،  التي دارت  النقاشات  في  بفعالية  وقد شارك 
وبخاصة املدونات التي تخاطب الجهات الرسمية بمختلف مستوياتها، وقد عّبر املستوى 
السيا�سي الرسمي عن إرادته واهتمامه بمدونات السلوك بإعالن فلسطين عن التزامها 
اإلرادي من جانب واحد بتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد منذ عام 2003 تاريخ إقرارها من 
قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة، وذلك بموجب كتاب أرسله رئيس الوزراء الفلسطيني 
آنذاك إلى األمين العام لألمم املتحدة عّبر خالله عن رغبة فلسطين بااللتزام باالتفاقية من 

 أن اتفاقية مكافحة الفساد دخلت حيز النفاذ عام 2005.
ً
جانب واحد، علما

بعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في األمم املتحدة انضمت في 2 نيسان/ 
الدولية لحقوق اإلنسان، بدون تحفظات، ومن  االتفاقيات  للعديد من   2014 أبريل 
فلسطين  دولة  في  التنفيذ  حيز  ودخلت  الفساد،  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  بينها 
على  الثامنة”  “مادتها  في  تنص  املذكورة  واالتفاقية   ،2014 مايو  أيار/   2 من   

ً
اعتبارا

التزامات الدول بشأن مدونات السلوك والقواعد األخالقية.

ولكن ال زالت هنالك إشكاليات تتمثل في الفجوة بين ما ورد في املدونات من مبادىء 
وقيم وأدوات تنظيمية ومعيارية، وبين املمارسة والترجمة العملية لتلك املدونات على 
أرض الواقع، وهذا يرجع إلى عوامل عديدة من قبيل ضعف أجهزة الرقابة على التنفيذ 
من الجهات املعنية بحسب طبيعة املدونة، وضعف املساءلة واملحاسبة على اإلخالل 
باملبادىء والقيم الواردة في املدونات، والخلل في عملية ربطها بأسس ومعايير التعيينات 
الجهات  مستوى  على  بها  املوسمي-  وليس   - املستمر  االهتمام  وضعف  والترقيات، 

الرسمية وغير الرسمية بالتدريب عليها والعمل الجاد على تطويرها بشكل منتظم.
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1. مدونة ال�سل�ك الق�سائي للق�ساء املدين
 كبيرة في مجال اإلصالح القضائي، وهو العام الذي جرى في 

ً
شهد العام 2005 جهودا

مطلعه انتخابات رئاسية جديدة ببرناج انتخابي للرئيس محمود عباس كان من أولوياته 
كلت حكومة تكنوقراط فلسطينية ببرنامج 

ُ
إجراء إصالحات في السلطة القضائية، وش

كلت لجنة توجيهية بقرار رئا�سي 
ُ

حكومي كان إصالح وتطوير القضاء أحد مرتكزاته، وش
في 14 آذار/ مارس 2005 ُسميت اللجنة التوجيهية لتطوير القضاء والعدل؛ وهي لجنة 
موسعة تضم ممثلين عن السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية وممثلين 
عن املنظمات األهلية الفلسطينية؛ بهدف خلق إطار عريض يعكس رؤى وأفكار مشتركة 

تساهم في عملية اإلصالح القضائي ومجاالته ووضعها موضع التنفيذ. 

اإلصالح  وأنشطة  برامج  مختلف  في  مشاركتها  مع  وبالتوازي  األجواء،  تلك  خضم  في 
القضائي، سواء من خالل اللجنة التوجيهية، أو من خالل البرامج واألهداف التي تعمل 
وشهدت  السلوك،  مدونات  مجال  في  الفلسطينية  األهلية  املنظمات  نشطت  عليها، 
في مجال اإلصالح  القضائي، ألهميتها  السلوك  إعداد مدونة  باتجاه   

ً
الفترة حراكا تلك 

العادلة، وكانت  القضاء والقضاة، وضمانات املحاكمة  تعزيز استقالل  القضائي، وفي 
مدونة السلوك القضائي أولى املدونات الفلسطينية التي جرى العمل عليها.

جرى العمل على مدونة سلوك القضاة خالل النصف الثاني من العام 2005، بجهود 
وجلسات نقاش وصياغة مشتركة بين املنظمات األهلية وبخاصة إئتالف أمان واملجلس 
القضائي الفلسطيني، واستمر العمل عليها حتى تاريخ إقرارها من قبل مجلس القضاء 
شرت في الجريدة الرسمية 

ُ
األعلى الفلسطيني وصدورها بتاريخ 10 أيار/ مايو 2005 ون

)الوقائع الفلسطينية( في العدد السابع والستين في تشرين األول/ أكتوبر 2006، وقد 
صدرت باالستناد إلى قانون السلطة القضائية الفلسطيني.

حيث تنص املادة )80( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2000 على ما يلي: 
» يضع مجلس القضاء األعلى اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون«. وبالتالي، 
أقر  املذكور،  القانوني  النص  إلى  وباالستناد  الفلسطيني،  األعلى  القضاء  فإن مجلس 
كملة 

ُ
م م املم التنفيذية  اللوائح  قوة  على  تحوز  أنها  يعني  بما  القضائي،  السلوك  مدونة 

إليه. باالستناد  والصادرة  القضائية  السلطة  لقانون 
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أجل  األهلي من  واالئتالف  األعلى  القضاء  بين مجلس  املبرمة  التفاهم  بموجب مذكرة 
النزاهة واملساءلة )أمان( فإن املدونة اقتصرت على القضاة املدنيين فقط، ولم تشمل 
 لخصوصية العمل 

ً
العاملين اإلداريين في السلطة القضائية، وهم أعوان القضاة، نظرا

املوظفين  سلوك  مدونة  هي  منفصلة  سلوك  مدونة  بشأنهم  صدر  حيث  القضائي، 
مجلس  رئيس  قبل  من  املدونة  هذه  اعتماد  وجرى  القضائية،  السلطة  في  العاملين 

القضاء األعلى الفلسطيني في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2012.

ملدة   
ً
مشروعا )أمان(  الفلسطيني  األهلي  االئتالف  أطلق   ،2010 العام  منتصف  وفي 

القضائية،  السلطة  استقاللية  تعزيز  إلى  يهدف  األوروبي  االتحاد  من  بدعم  سنتين 
وتعزيز قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة واملوظفين اإلداريين العاملين في السلطة 
القضائية في مجال مكافحة الفساد، بما يتواءم مع اتفاقية مكافحة الفساد، واستهدف 
القضاء  )مجلس  فلسطين  في  العدالة  ملنظومة  الثالث  الرئيسية  املكونات  املشروع 

األعلى، النيابة العامة، وزارة العدل( وتناول بشكل رئيس مدونات السلوك.

وفي هذا اإلطار، جرى تنفيذ العديد من ورش العمل والتدريبات على مدونات السلوك 
واستهدفت  الفلسطيني،  القضائي  املعهد  داخل  جرت  جميعها  القضائية،  السلطة  في 
فذت 

ُ
التدريبات )100( قا�سي من قضاة محاكم الصلح والبداية )محاكم أول درجة( ون

األعلى  القضاء  مجلس  تتبع  التي  القضائي  التفتيش  دائرة  رئيس  قبل  من  التدريبات 
بموجب قانون السلطة القضائية ويرأسها قاض في املحكمة العليا، ومن قبل قضاة في 
املحكمة العليا ومحكمة االستئناف الفلسطينية، ومن قبل خبراء من املنظمات األهلية 

 ملا جرى االتفاق عليه بمذكرة التفاهم بشأن التدريبات.
ً
الفلسطينية، وذلك وفقا

مادة   )45( في  املدونة  جاءت  فقد  القضائي،  السلوك  مدونة  مضمون  بشأن  وأّما 
قانونية، وهي مستوحاة من املبادىء األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية التي 
بشأن سلوك  بنغالور  ومبادىء   ،1985 املتحدة عام  لألمم  العامة  الجمعية  اعتمدتها 
الجهاز القضائي 2001 الذي اعتمدته املجموعة القضائية في الهاي، ووثيقة الشارقة 
حول أخالقيات وسلوك القا�سي التي اعتمدت في املؤتمر الحادي عشر لرؤساء أجهزة 

التفتيش القضائي في الدول العربية في الشارقة عام 2007.

وقد جرى توزيع مدونة السلوك القضائي على أربعة فصول، الفصل األول حمل عنوان 
االستقالل القضائي وهو ُيركز على استقاللية السلطة القضائية، واستقالل القا�سي في 
ذاته، وأن يصون استقالله، وال يسمح بالتدخل أو التأثير في قضائه، فال سلطان عليه 
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 القانون.
ّ
في قضائه إال

من  يعزز  القضاء  استقالل  كون  التقا�سي،  ضمانات  عنوان  حمل  الثاني  الفصل 
أمام  واملساواة  الحضورية،  ومبدأ  الجلسات  علنية  مبدأ  وتناول  التقا�سي،  ضمانات 
في  الفصل  املعروض، وسرعة  القضائي  النزاع  في  املسبق  الرأي  إبداء  القضاء، وعدم 

القضايا وتجنب تأجيل الجلسات غير املبرر.

الفصل الثالث حمل عنوان السلوك القضائي، وتناول مبدأ حياد القا�سي وعدم التحّيز 
أو املحاباة أو التحامل، والعمل على تعزيز الثقة باستقالل القضاء ونزاهته، وعدم التواني 
 
ً
 خاطئا

ً
في اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحق أي موظف أو شخص يرتكب سلوكا

داخل املحكمة، وعدم السماح بخرق مظاهر العدالة بين الخصوم في الدعوى القضائية، 
واملحافظة على هيبة املحكمة أثناء الجلسات، والتحلي بالصبر والوقار وحسن االستماع 
واألخالق في التعامل مع الخصوم، وأن يكون القا�سي في حياته الخاصة فوق الشبهات، 
وال يستغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية، مع التأكيد على حقه في التعبير عن رأيه 

بوسائل التعبير كافة مع مراعاة القانون ومقتضيات الوظيفة القضائية.  

يكون  أن  ضرورة  على  وأكد  واملقدرة،  الكفاءة  عنوان  حمل  واألخير  الرابع  الفصل 
بها،  املتعلقة  بالشروحات   

ً
وملما النافذة  التشريعات  منظومة  على   

ً
مطلعا القا�سي 

 
ً
يكون مطلعا أن  ويتوجب عليه  العليا،  املحكمة  اجتهاد قضائي يصدر عن  يواكب كل 

 فيها، وأن يحرص على تطوير قدراته 
ً
على االتفاقيات الدولية التي تكون فلسطين طرفا

من خالل حضور الدورات والندوات وورش العمل وتطوير مهاراته الشخصية من خالل 
الدورات املتخصصة في استخدامات الحاسوب ووسائل االتصال وتعلم اللغات.
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2. مدونة الأخالقيات والق�اعد ال�سل�كية لأع�ساء 
النيابة العامة

األهلية  املنظمات  بين  بالشراكة   2010 العام  خالل  املدونة  هذه  على  العمل  جرى 
النائب العام في أواخر العام  الفلسطينية والنيابة العامة املدنية، واعتمدت من قبل 
املذكور، وهذا ما يظهر في التقديم لتلك املدونة املنشورة »أعدت هذه املدونة بالشراكة 
بين النيابة العامة واالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( وطبعت في إطار برنامج 

أمان لتعزيز النزاهة والشفافية في املجتمع الفلسطيني«.

وقد شارك أعضاء النيابة العامة، بحضور النائب العام ومساعده، في النقاشات التي 
دارت خالل العام 2010 حول املدونة، وجرت بمقر النيابة العامة وفي مقر ائتالف أمان 
برام هللا، إلى أن جرى اعتمادها من قبل النائب العام، وشهد العام املذكور تدريبات على 
املدونة شارك فيها أعضاء النيابة العامة وخبراء من املنظمات األهلية وجرت بالتزامن 

مع التدريبات على مدونة السلوك القضائي.

وأّما بشأن مضمون مدونة األخالقيات والقواعد السلوكية ألعضاء النيابة العامة فقد 
مدونة  منها  استمدت  التي  واإلقليمية  الدولية  واملعايير  املبادىء  من  مستوحاة  جاءت 
السلوك القضائي وبما ينسجم مع دور وطبيعة عمل النيابة العامة، باعتبارها حارسة 
 إليها املبادىء التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة التي 

ً
العدالة الجنائية، مضافا

اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 1990. 

تأثرت تلك املدونة، في عملية صياغتها وتبويبها، بمدونة السلوك القضائي، وتحدثت في 
الفصل األول في االستقاللية والحياد وأوجبت على عضو النيابة العامة أن يحافظ على 
 في خدمة املجتمع وتحقيق 

ً
 وأساسيا

ً
 أمينا

ً
 عادال

ً
 عاما

ً
شرف املهنة وكرامتها بوصفه طرفا

 بين االتهام واملتهم، يؤدي مهامه بمهنية وموضوعية 
ً
 محايدا

ً
العدالة واإلنصاف، وحكما

وحياد دون تحّيز أو تمييز.

وجاء الفصل الثاني في السلوك الوظيفي، وأكد على أن يتحلى عضو النيابة في عمله 
بالصبر والهدوء والعزيمة والحكمة وقوة املالحظة ومنطق الحزم ومقتضيات الشجاعة 
واالعتماد على النفس واالبتعاد عن الشبهات وعدم استغالل الوظيفة، وأن ال يستخدم 
سلطته كوسيلة للجور على الناس أو النيل منهم، وأن يحافظ على سمعة القضاء وهيبة 
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النيابة، وأكد على حق عضو النيابة العامة في التعبير عن رأيه بوسائل التعبير كافة بما 
ال يتعارض مع أحكام القانون وواجباته الوظيفية. 

وجاء الفصل الثالث في األداء الوظيفي، وأكد على أنه ينبغي على عضو النيابة العامة 
الخصوص  وجه  على  والجزائية   

ً
عموما النافذة  الفلسطينية  التشريعات  على  االطالع 

االبتدائي  التحقيق  وإجراءات  العام  الحق  دعوى  سير  بمراحل  واإلملام  وشروحاتها، 
وقواعده وضمانات التحقيق وغاياته، واحترام كرامة وآدمية أي متهم أو موقوف على 
ذمة التحقيق وجميع من َيمثل أمامه، والحرص على مواكبة آخر التطورات واملستجدات 

وبخاصة في العلوم الجنائية، وتعزيز مهاراته الشخصية.

وجاء الفصل الرابع في منع تضارب املصالح، وأوجب على عضو النيابة العامة الفصل 
بين مصالحه الشخصية واالجتماعية وبين املصلحة العامة، وتجنب تداخل أو تعارض 
املصالح في عمله وقراراته، وعدم استغالل منصبه في مصالح شخصية، والحفاظ على 
استقاللية النيابة العامة وكرامتها، وأن ال يسمح ألي من موظفي املحكمة الخاضعين 
هذا  يرتكب  من  كل  على مالحقة  والعمل  الخصوم  بين  العدالة  مظاهر  بخرق  إلدارته 

الفعل واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقه.
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3. مدونة ال�سل�ك الق�سائي للق�ساة واأع�ساء النيابة 
الع�سكرية

األهلية  املنظمات  بين  بالشراكة   ،2011 العام  منذ  املدونة  هذه  على  العمل  جرى 
والنقاشات  الجلسات  وعقدت  الفلسطيني،  العسكري  القضاء  وهيئة  الفلسطينية 
القرار  بموجب  إقرارها  تمَّ  أن  إلى  رام هللا،  في  العسكري  القضاء  هيئة  مقر  في  بشأنها 
رام )1( لسنة 2012 الصادر عن رئيس هيئة القضاء العسكري الفلسطيني، وقد نشر 
القرار املذكور في الجريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية( في العدد السابع والتسعين 

الصادر بتاريخ 7 تشرين األول/ أكتوبر 2012.

مجلس  رئيس  عن  الصادرة  املدني  القضاء  سلوك  بمدونة  املدونة،  هذه  تأثرت  وقد 
القضاء األعلى واملنشورة في الجريدة الرسمية الفلسطينية في تشرين األول/ أكتوبر من 
 إليها املبادىء الدولية 

ً
العام 2006، وباملبادىء واملعايير الدولية التي ُبنيت عليها، مضافا

الخاصة بإقامة العدل عن طريق املحاكم العسكرية التي وقعت عليها فلسطين خالل 
الفلسطيني في هذا  االجتماع الذي عقد بشأنها في سويسرا عام 2010 ومثل الجانب 

االجتماع رئيس هيئة القضاء العسكري الفلسطيني.

تتكون هذه املدونة من )18( مادة، وقد أكدت على سريان أحكامها على جميع القضاة 
 التوقيع على تعهد بااللتزام ببنود 

ً
وأعضاء النيابة العسكرية، وأنه يتوجب عليهم جميعا

هذه املدونة، بحيت يتم االحتفاظ بهذا التعهد في ملفهم، وأنه يتوجب على القا�سي أو 
عضو النيابة العسكرية االطالع على هذه املدونة واإلملام بمحتوياتها وااللتزام بأحكامها، 

وذلك تحت طائلة املسؤولية التأديبية.

 لنصوصها، إلى إرساء معايير أخالقية وقواعد أساسية ملهنة 
ً
تهدف هذه املدونة، وفقا

أكدت  وقد  ونزاهة.  بمصداقية  واجبه  يؤدي  كي  العسكرية  النيابة  عضو  أو  القا�سي 
املدونة على أنه ينبغي على القا�سي وعضو النيابة العسكرية أن يتحلى باألخالق الرفيعة 

 ُيحتذى به.
ً
وأن يكون نبراسا

ونصت املدونة على أن يتمتع القا�سي وعضو النيابة العسكرية باالستقاللية، وأن تكون 
السامية، وهي معيار شجاعته ونزاهته، وأن  أداء رسالته  في  التي تطبع مهمته  الِسمه 
والغاية  وسيلة  القانون  تطبيق  بأن  يتذكر  أن  العسكرية  النيابة  وعضو  القا�سي  على 
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منه إحقاق الحق وتحقيق العدالة بمنتهى املسؤولية املهنية، وأنه يتوجب على القا�سي 
وعضو النيابة العسكرية أن يظهر في مقر عمله باملظهر الالئق، وأن يساوي في كالمه مع 

اآلخرين بلغة حكيمة تعطي الهيبة والوقار ملهنته.

وأن  بحرية  مهنته  العسكرية  النيابة  وعضو  القا�سي  يمارس  أن  على  املدونة  وأكدت 
يمارس سلطته في تطبيق القانون بإنصاف وعدالة وعدم تحّيز بأي شكل من األشكال، 
وأن يكون معياره األساس تحقيق العدالة وصونها ضمن أحكام القانون، وأكدت على 
حظر تضارب املصالح في عمل النيابة والقضاء العسكري، وعدم إبداء الرأي املسبق في 
القضايا املنظورة أمام القضاء العسكري، وأنه على القا�سي أو عضو النيابة العسكرية 
أن ال يتأثر بأي رأي يسمعه خارج عمله، وأن يستند على البينات القانونية في الدعوى، 
وأنه ُيمنع على القا�سي أو عضو النيابة العسكرية الظهور في جلسة املحكمة بسالحه.  
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4. مدونات ال�سل�ك وجه�د املعهد الق�سائي الفل�سطيني
نشأ املعهد القضائي الفلسطيني بموجب املرسوم الرئا�سي رقم )6( لسنة 2008 بشأن 
املعهد القضائي الصادر في 1 آذار/ مارس 2008، ونظام املعهد القضائي الفلسطيني 
رقم )4( لسنة 2008 الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 26 أيار/ مايو 2008.

يتمتع  املعهد  فإن  الفلسطيني،  القضائي  باملعهد  الخاصة  التشريعات،  لتلك   
ً
ووفقا

بالشخصية االعتبارية املستقلة، وُيشرف عليه مجلس إدارة برئاسة وزير العدل ويتشكل 
 للرئيس، وقاض من قضاة 

ً
، وأحد نواب رئيس املحكمة العليا نائبا

ً
من: وزير العدل رئيسا

 ،
ً
، والنائب العام عضوا

ً
، ورئيس إحدى محاكم االستئناف عضوا

ً
املحكمة العليا عضوا

في  الحقوق  كليات  من  التدريس  هيئة  أعضاء  من  وعضوين   ،
ً
عضوا املحامين  ونقيب 

فلسطين، إضافة إلى مدير املعهد القضائي الفلسطيني. ويتولى مدير املعهد القضائي تنفيذ 
قرارات مجلس اإلدارة، وإدارة مختلف الشؤون اإلدارية واملالية في املعهد. 

يقوم املعهد القضائي بتنفيذ برنامجين رئيسيين، هما برنامج التدريب األسا�سي )برنامج 
كفاءة  تطوير  إلى  الهادف  املستمر  التدريب  وبرنامج  القضائية(  الدراسات  في  الدبلوم 
قطاع  في  العمل  مستجدات  على  وإطالعهم  العامة  النيابة  وأعضاء  القضاة  وقدرات 

 للبرامج التدريبية للمعهد.
ً
العدالة وفقا

تعتبر مدونات السلوك، إحدى املواد الهامة التي يتم تدريسها ضمن املساقات الدراسية 
في برنامج الدبلوم في الدراسات القضائية؛ املكون من )60( ساعة دراسية موزعة على 
)48( ساعة محاضرات صفية و)12( ساعة تطبيقات ميدانية، وتدخل مدونات السلوك 
 ضمن برامج التدريب املستمر للقضاة وأعضاء النيابة العامة الذي ينفذه املعهد، 

ً
أيضا

ويقوم بتدريس والتدريب على مدونات السلوك واألخالق في املعهد القضائي الفلسطيني 
قاض مشهود له في املحكمة العليا الفلسطينية.
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  5. ت��سيات عامة
الدولية  اللجنة  مع  بالتعاون  القانونية  املفكرة  تعقدها  التي  العمل  ورشة  تشكل 
»مدونات  حول   2016 يونيو  حزيران/  و4   3 بين  ما  الفترة  في  بيروت  في  للحقوقيين 
لتقييم  هامة  فرصة  العربية«  املنطقة  في  القضائية  واألخالق  السلوك  قواعد 
وذلك ألهمية  الصعيد،  هذا  على  الخبرات  وتبادل  واملستجدات  التطورات  ومناقشة 
 ،

ً
ذاتيا والقضاة  القضاء،  استقالل  تعزيز  في  القضائية  واألخالق  السلوك  قواعد 

واإلنصاف.  العدالة  ومبادىء  العادلة  املحاكمة  على ضمانات  اإليجابية  وانعكاساتها 
وبعد أن عرضنا تجربة مدونات السلوك واألخالق القضائية في فلسطين، فإننا نقترح 

التالية: العامة  التوصيات 

التي . 1 العليا  والقيم  املبادىء  تمثل  مكتوبة  مدونات  صياغة  على  العمل  ضرورة 
ينبغي أن يتحلى بها القضاء وأعضاء النيابة العامة، في القضاء املدني والقضاء 
 للمعايير الدولية على هذا الصعيد، وتعزيز دور املنظمات األهلية 

ً
العسكري، وفقا

في إعداد املدونات باالشتراك مع جهات االختصاص.

أهمية التدريب والتطوير املستمر ملدونات السلوك واألخالق القضائية وتعميمها . 2
باعتبارها ثقافة أداء في العمل القضائي، سواء املدني أو العسكري، لدورها الهام 
 وفي القضاء، 

ً
في تعزيز قيم النزاهة والشفافية واملساءلة، ومحاربة الفساد عموما

ودورها في تعزيز استقالل القضاء والقضاة.

وبخاصة . 3 األهلية  واالئتالفات  املنظمات  بين  مشتركة  بأنشطة  القيام  ضرورة 
عمل  وأوراق  عمل  وورش  مؤتمرات  شكل  على  العربية  املنطقة  في  الفاعلة 
تعزيز  في  السلوك  مدونات  أهمية  على  الضوء  تسليط  في  تساهم  مشتركة 
بنشر  واالهتمام  العادلة  املحاكمة  وضمانات  واالستقاللية  الشفافية  منظومة 
وتعميم مدونات السلوك واألخالق القضائية والترويج لها على نطاق واسع في 

العربية. املنطقة 

ضرورة العمل على إدراج مدونات السلوك واألخالق القضائية في املواد التدريسية . 4
في كليات الحقوق واملعاهد القضائية، بما يساهم بشكل فعال في غرس املبادىء 
العامة  النيابة  وأعضاء  القضاة  نفوس  في  املدونات  تحملها  التي  العليا  والقيم 

والتربية عليها كثقافة عمل منذ مرحلة التأسيس.
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ضرورة العمل على بلورة أدلة تدريبية على مدونات السلوك واألخالق القضائية . 5
 ألبعادها ودالالتها وتأثيرها على استقالل القضاء 

ً
بما يساهم في فهم أكثر عمقا

بطرق  عرضها  على  واملدربين  املدرسين  ويساعد  العادلة،  واملحاكمات  والقضاة 
وأساليب مهنية ومحترفة قادرة على تحقيق الفائدة املرجوة. 

  


