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  السلطة القضائيةلباب السادس: برنامج تطوير ا
  

  
  
  

  يجب أن تكون:إن من أھم دعائم التنمية وجود قضاء عادل وحازم وسريع. فرسالة النظام القضائي 
  

  "نقتص للمظلوم مھما صغرت مطلبته،
  علت منزلته". أخذ على يد الظالم مھمانو  

  
وترجع أھمية النظام القضائي إلى أنه يضمن اتزان النظام السياسي واالجتماعي واالقتصادي. والقضاء 
العادل عامل ھام في زيادة كفاءة األفراد والمؤسسات وتوجيه طاقات المجتمع وموارده إلى البناء بدال 

ي أغلب الحاالت إلى خسارة جميع من تبديدھا في المشاكل والمنازعات التي تؤدي في النھاية ف
سريع من أھم المؤشرات التي تأخذھا رؤوس عادل واألطراف. ووجود قوانين واضحة ونظام قضائي 

    .األموال العالمية في االعتبار عند تقييم المناخ االستثماري للمناطق و البالد حول العالم
  نقاشوھناك بعض البديھيات التي يجب ان نتذكرھا قبل مزيد من ال

  
أن كلمة "حكومة" قد نشأت من "الحكم" بين الناس ، و ليس "التحكم" في الناس. وعلى السلطات 

خلدون في عبارته المشھورة " العدل  نالثالثة أن تتعاون لتحقيق العدل واألمن بين الناس. وكما قال اب
  اساس الملك".

 ب الذي يدفع مرتبات كل أن الھدف والمھمة األساسية للنظام القضائي كما يتوقعھا الشع
" من قوت الشعب ودمه أن :" يقتص من الظالم مھما علت منزلته دولةالعاملين في "ال

وينصف المظلوم مھما صغرت مظلمته"، و يقاس نجاح او فشل أي نظام بما حققه من الھدف 
 الذي انشئ من أجله.

 الضغوط واإلرھاب ولو  أن العصور المظلمة في تاريخ الشعوب تبدأ عندما يتعرض القضاة إلى
  كان من الشعب ذاته.

  أن النظم الديمقراطية الناجحة تقوم على احداث حالة من التوازن بين السلطات الثالثة (السلطة
التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية). بحيث ال تستطيع إحداھا ان تتوحش وتفرض 

  نفسھا على اآلخرين او تلغي سلطة اخرى.
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 قراطي أن الشعب ھو مصدر السلطات الثالثة وھو وعدة األساسية في أي دستور ديمأن القا
 المرجع األخير إذا حدث نزاع بينھا. 

  أن الحرية المطلقة مفسدة مطلقة وأن أي مسؤولية البد لھا من صالحيات وامكانيات وال
 مسؤولية بدون محاسبة وال محاسبة بدون وسائل لقياس االداء ومعايير لألداء.

 . من أبسط قواعد العدل مبدأ الفصل بين الخصم و الحكم 
    

   .ثقة كبيرة بين أفراد الشعبباحترام ووفيما عدا حاالت قليلة مشبوھة، يتمتع القضاة في مصر عموما 
وھي في نفس وثقة الشعب في النظام القضائي و القضاة ھي أھم معيار لجودة أداء النظام القضائي 

  لوجوده. الوقت المبرر الوحيد 
  

على أن السلطة القضائية مستقلة، تتوالھا المحاكم على  2014) في دستور  184وقد نصت المادة ( 
)  186اختالف أنواعھا ودرجاتھا، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة. كما نصت المادة  ( 

مستقلون وال سلطان عليھم في قضائھم لغير القانون، وال يجوز من الدستور الجديد على أن القضاة 
  .ألية سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة

  
 مدىيقيس ھو  الفساد مدركاتضمن دول العالم في مقياس الشفافية أو  114وتحتل مصر المركز 

وتقع مصر ليس فقط تحت  .الترتيبالدولة األولى ھى األقل فسادا في و. العام القطاعالحكومي و فسادال
ھذا يدل على البالد المتقدمة ولكن تحت العديد من البالد العربية و األفريقية وأمريكا الالتينبة. وأن كان 

 هتصحيحالنظام القضائي في مصر وضرورة  شئء فإنما يدل على فداحة المسؤولية الملقاة على عاتق
  عيد اإلتزان في منظومة المجتمع ككل.تمكينه من اداء مھمته ليالذاتي و ضرورة 

   

  نبذة عن السلطة القضائية في مصر: -6.1
  

القضاء العادي من المحاكم  نتكويتنقسم السلطة القضائية إلى القضاء العادي و القضاء اإلداري.   و
ويرأس والمخالفات مستوى المدن واألحياء ويتولى القضاية المدنية البسيطة و الجنح  ىالجزئية عل

  المحكمة قاضي واحد. 
وتتبع المحاكم الجزئية المحاكم االبتدائية.  وتقع المحاكم اإلبتدائي في عواصم المحافظات ويرئسھا 

ويبلغ عدد المحاكم الجزئية  ثالثة قضاة.  وھناك إيضا محاكم الجنايات و يرئسھا أيضا ثالثة قضاة. 
في ألف  425يون نسمة. أي أن ھناك محكمة لكل مل 85تخدم ة ممحك 200بتدائية في مصر قرابة واال

ألف نسمة.  ويبلغ  100من الدول األوروبيا حوالي محكمة لكل  احين عدد المحاكم في فرنسا وغيرھ
في حين في فرنسا ألف  100لكل قاضي  5.88حوالى المصرية ملين في ھذه المحاكم اعدد القضاة الع

  ألف.  100قاضي لكل  10.7مثال يبلغ 
محاكم على مستوى الجمھورية. ويعلو محاكم  8ھي في المستوى الثالث محاكم اإلستئناف و ويأتي

تطلع على مھمة تبمعنة إنھا  االستئناف محكمة الطعن وھي ال تتعامل في القضاية ولكن في القوانين
حكمة م. وھناك أيضا محاكم متخصصة مثل محكمة األسرة وتوحيد تفسير و التطبيق لنصوص القانون

للطفل في مقر كل ومحكمة أو أكثر . توجد محكمة األسرة بدائرة اختصاص كل محكمة جزئيةف .الطفل
 ، مدنية ذات الطابع االقتصاديالنازعات للفصل في المقتصادية المحكمة االھناك أيضا ومحافظة. 

 ة فيجب إلغائھاأما محاكم أمن الدول ية للنظر في المنازعات بين صاحب العمل و العمال.محاكم العمالالو
القيام بأعمال تھم تشكل إذا لزم األمر في تھم التجسس أو أو أن  ويجب ان تتوالھا محاكم الجنايات.

   خسائر مادية كبيرة.إلى فقد أرواح وبالفعل إدت منظمة إرھابية 
  

إلى أما القضاء اإلداري فيعرف بمجلس الدولة ويتولى القضاية التى تكون الحكومة طرفا فيھا وينقسم 
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  أقسام:ثالثة 
قسم الفتوى أو االستشارات القانونية ويختص بإبداء الرأي في المسائل القانونية التي يطلب فيه الرأي 

  من الجھات الحكومية.
  قسم التشريع ويختص بصياغة القوانين أو مراجعة صياغة التشريعات ومشروعات القوانين.

اإلدارية العليا ومحكمة القضاء اإلداري و المحاكم اإلدارية و من المحكمة تكون وي قسم القضاية اإلدارية
  المحاكم التأديبية.

  
  :العامة النيابة 

 ومباشرة العامة الدعوى إقامة مھمتھا تكون مصر في قضائية ھيئة ھي المصرية العامة النيابة
 مساعدون نـواب يعاونه العام النائب من وتشكل ، بذلك المختصة والمحاكم الجھات أمام إجراءاتھا
"  التھمة توجيه" االتھام سلطتي تملك والنيابة .ومساعدون ووكـالء نيابـة ورؤسـاء ومحامون
 أو الشرطة من عليھا تعرض شكاوى من تتلقاه فيما التحقيق سلطة العامة النيابة وتملك. "  والتحقيق

 متخصصة منظمة فھي .والحبس والتفتيش الضبط أو القبض أوامر إصدار ولھا،  مباشرة إليھا تقدم
 الجزاء وتوقيع العقوبات قانون ألحكام الصحيح بالتطبيق القضاء مطالبة في عنه وتنوب المجتمع لثتم

  .متھالم على الجنائي
  

على الموظفين اللذين ينسب إليھم وظيفتھا التحقيق ورفع الدعوى قضائية وھي ھيئة النيابة اإلدارية: 
فيما يتعلق بانتھاكات القانون أو ومخالفات مالية وإدارية (حتى لو كانت ال تنطوي على جرائم جنائية) 

  .اإلھمال في أداء الواجبات
  .ھيئة قضاية الدولة وھي جھة وظيفتھا تمثيل الدولة في القضاية التي تكون طرفا فيھا

  
الرقابة القضائية على دستورية القوانين ووظيفتھا المحكمة الدستوري العليا و أوال وليس أخيرا 

واللوائح  وتفسير نصوص القوانين وغيرھا من النصوص التشريعية. وتختص أيضا في بالفصل في 
  تنازعات االختصاصات بين المحاكم المختلفة أو الھيئات القضائية.

  
  

  مشاكل السلطة القضائية 6.2
  

   :القضائيوفيما يلي عرض مختصر لبعض معوقات النظام 
  

 الھيئات اعضاء من عضوا الف 12 بحوالى مصر ففى القضاة عدديقدر نقص عدد القضاة:  - 1
 النيابة ووكالء العامة النيابة ووكالء درجاتھم مختلف على القضاة تشمل والتى القضائية
. االستئناف بمحاكم المستشارينمن  2000. منھم حوالي الدولة قضايا ھيئة واعضاء االدارية

 قاضى 5000 الجمھورية مستوى على واالبتدائية الجزئية المحاكم فى القضاةبينما يقدر عدد 
 من وھناك. نسمة مليون 85 تعداده البالغ صرلشعب م القضايا ماليين فى  سنويا يفصلون
يمثل نقصا شديدا لعدد القضاة  وھذا. قضائية ومنازعة دعوى من اكثر له يكون من المواطنين

بالنسبة لعدد السكان. فبيمنا المھمة الرئيسية للنظام القضائي تحقيق العدل ونشر االحساس 
أن عدد اقضاة الموكلين بھذه المھمة الرئيسية ال نجد عامة الشعب في نصاف بالعدل واال

  من عدد القضاة. %42يتجاوز 
  
 لھا يستنكر والتى فعال الموجودة المشاكل من وھى: داريينواال للقضاة والتعيين االختيار مشكلة  

 كفاءة عن النظر بصرف الوظيفى التوريث نظام وشاع الموضوعية حسب يتم يعد لم فالتعيين ، القضاة
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  . واالداريين القضاة ابناء وتفوق وخبرة
  

القضاة الحاصلين على وفي إحدى الدراسات عن القضاة العاملين في المحاكم اإلبتدائية وجد أن عدد 
  .%6.1و الحاصلين على شھادة الماجستير  %1شھادة الدكتوراة ال يتعدى 

  
التأخير الطويل في إصدار األحكام ( والتأخير في العدل ظلم). فتقول إحصائية أجريت في إحدى  - 2

يوما. و في  672المحاكم الجزئية أن متوسط عمر القضية في القضايا المدنية أو التجارية 
يوما. ونحن نعتقد من خبراتنا الشخصية إن ھذا  990قضايا التجارية التي تتطلب خبيرا ال

إذا أضفنا إلى ذلك إمكانية االستئناف من ھذه األرقام أكبر بكثير الحقيقي ربما يكون المتوسط 
و الطعن في القضايا وھي أمور شائعة اآلن، فسنجد أن من السھل مد القضايا إلى سنوات 

عام) يضيع فيھا حق المظلوم ويستمتع فيھا الظالم، و ربما مات  14إلي  10طويلة (من 
، أو مات الظالم وضاع حق المظلوم إلى يوم القيامة. و قد أدى ذلك  خاللھا المظلوم محصورا

، و انتشار الشعور باليأس  إلى عزوف الضعفاء و عامة الشعب عن اللجوء إلى المحاكم
، فيلجأ البعض إلى استخدام القوة الجبرية  يضا انتشار الفوضىواإلحباط. وقد ينتج عن ذلك أ

كانتقام  ، أو لالستيالء على حقوق اآلخرين الفردية وطرق غير رسمية للحصول على الحقوق
   من الظلم الواقع عليھم.

  
عدم وجود محاكم جزئية متخصصة (تتبع القضاء اإلداري) للنظر في شكاوى المواطنين   - 3

، للنظر مثال في تظلمات مخالفات  ف السلطة أو سوء استخدام السلطةالبسطاء تجاه تعس
المرور والغرامات وتعديات أفراد الشرطة  وحاالت إساءة المعاملة وسوء الخدمات واألضرار 

   .الناشئة عن اإلھمال وغيرھا
  

 ازدياد تعقيد الحياة والعالقات بين األفراد والمؤسسات والعالقات التجارية واالقتصادية - 4
في و. والسياسية يتطلب وجود كوادر قضائية متخصصة والتوسع في المحاكم المتخصصة

إحدى الدراسات عن القضاة العاملين في المحاكم اإلبتدائية وجد أن عدد القضاة الحاصلين 
  .%6.1و الحاصلين على شھادة الماجستير  %1على شھادة الدكتوراة ال يتعدى 

  
ساعد للقضاة وقلة عدد القضاة والمحاكم بالمقارنة بعدد عدم كفاءة النظام اإلداري الم  - 5

   .السكان
  

اإلدارية التي تنظر في دعاوى القطاع الخاص ضد الحكومة إلى الوزير المختص  النيابة تبعية - 6
   .تمثل خلال خطيرا في أبسط مبادئ العدل

 

تبعية النيابة العامة لوزير العدل مع عدم وجود رقابة مباشرة من ھيئة قضاة المحاكم يجعل  - 7
للسلطة التنفيذية تأثير على سير القضاية ويفتح ثغرات تشكك في مصداقية النظام القضائي 

 لتصبح محتوياته فى والتدقيق الدعوى ملف تحضيرتقع عليھا مسؤولية فالنيابة العامة ككل. 
 النظر المحكمة مباشرة قبل بالكامل الدعوى وتجھيز. الموضوع محكمة أمام لفصلل جاھزة
 االختالف نقاط وحصر وحصرھا والمستندات البيانات وجمع الخصوم إعالن حيث من  فيھا

 الموضوع قاضى مھمة ٌيسھل الذى األمر. الرئيسى النزاع جوھر تحديد يعنى مما ، واالتفاق
وعلى ذلك فالنيابة تلعب دورا ھاما في توجيه مسار   .وقت بأسرع بالدعوى الفصل فى

القضاية إلن القاضي في النھاية يحكم بما توفر إليه من أدلة وقوة ومصداقية ھذه األدلة. وإذا 
النھاية يكون القاضي ھو موضع ، ففي  لسبب أوآلخر قضيةكان ھناك تالعب في أوراق ال

ه الحاالت في فترة حكم مبارك وبعد ذة عديدة لمثل ھلمثأوقد رأينا  . الشك في عدالته ونزاھته
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    يناير.  25ثورة 
 

قانون  3000(تقدر بحوالي  تضارب القوانين نتيجة تراكم أجيال مختلفة من القوانين   - 8
. فھناك بنود في القوانين التي أصدرت مؤخرا تتعارض مع قوانين نص تشريعي) 10000و

   .سابقة لم تلغ
  

   .الخبراء في القضايا التجاريةتضارب تقارير  - 9
  

تعرض القضاة إلى ضغوط متنوعة في قضايا الرأي العام دون أن يكون ھناك آلية واضحة   - 10
  للتعامل مع مثل ھذه القضايا تضمن حماية القاضي واستقالليته في ظل ھذه الظروف.

  
النظام القضائي في مصر مشتق من النظام الفرنسي وھي مدرسة تقوم على الحكم  - 11
األدلة وبنص القانون لتقليل تأثير الھوى و الميول الشخصية على األحكام القضائية وتقريب ب

. وبالرغم من المميزات الصريحة و الواضحة المتشابھةالإلختالف في االحكام في القضاية 
لھذه المدرسة إال إنھا ال تعطي للقاضي مرونة الحركة إلنھاء الخالفات بالتصالح وال يستطيع 

للحصول على مزيد من المعلومات  تھمين التفاوض مع المباالتفاق مع النيابة العامة ي القاض
. ومن المفيد إدخال أليات لمثل  التي قد تدين كبار المجرمين مقابل تخفيف او الغاء العقوبة

إلنھا كان من الممكن أن تساعد كثيرا في استرداد مليارات الدوالرات المھربة  ھذه الحاالت
أن يكون ھناك بمثال   . ويمكن إدخال ھذه المرونةر بواسطة رموز النظام السابقخارج مص

لجنة قضائية استشارية يلجأ إليه القاضي للموافقة على ما سيتخذه من إجراءات في مثل ھذه 
  .الحاالت

 

عدم وجود آلية لحماية الشھود أو إلخفاء ھوية الشھود (إال للنيابة وقضاة المحكمة)  - 12
أي من طرفي النزاع ، أو ة الجنائية أو اإلدارية التى يخشى فيه الشھود انتقام ، في القضاي

   مرؤسيھم وزمالئھم في القضايةاإلدارية
 

نصت الدساتير المصرية المتتابعة على أن القضاة غير قابلين للعزل ولكن ابد من  - 13
والمرتشين والمھملين وجود ألية داخلية للتنقية المستمرة للنظام القضائي من الفاسدين 

وعديمي الكفاءة. ومع أن ھؤالء قلة قليلة إال أنھم يسيؤون لسمعة القضاء ككل. وفي النظم 
سنويا من الذين ثبت أنھم  %3-2اإلدارية الناجحة يتم فصل أو إحالة إلى المعاش المبكر من 

 ديدة ومتجددة.من ھذه الفئة. ووھذا يفتح فرص للترقية ولتعيين دماء جديدة شابة بأفكار ج
  

على أن أعضاء المحكمة الدستورية يصدر  2014) في دستور 193تنص المادة  ( - 14
تعيينھم  من رئيس الجمھورية، ويجب أيضا موافقة مجلس الشعب على تعيينھم.  وعادة قرار 

ما يصاحب ذلك العديد من المناقشات مع المرشحين ومع شھود أخرى إذا لزم األمر كما ھو 
ظمة الديمقراطية مثل الواليات المتحدة. فمن ابسط قواعد العدل أن يكون لمجلس متبع في األن

  قضائية.لالسلطة ا المناصب العليا فيالشعب حق اإلعتراض على األقل على تعيين أي 
 

وبينما يحق لمجلس الشعب عزل رئيس الجمھورية وأي من الوزراء ويحق لرئيس  - 15
في ، بينما نجد فإن ليس ھناك آلية لعزل القضاة الجمھورية عمل استفتاء لحل مجلس الشعب 

النظام الديمقراطي األمريكي يمكن أن تقام دعوة (تھمة) ألعضاء المحكمة الدستوري العليا  
بواسطة مجلس النواب ومحاكمته وعزله بواسطة مجلس الشيوخ. ولكن النظام الحالي يجعل 

  السلطة القضائية ھي الخصم والحكم.
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عدم وجود آلية مستقلة للنظر في الشكاوي والدعاوي المقامة  ضد القضاة بحيث ال  - 16
يكون الخصم ھو الحكم. وإن كان والبد من اللجوء للقضاء مرة أخرى ففي مثل ھذه الحاالت 

كمجمعيات حقوق يجب ان يكون ھناك مراقب على األقل من وزارة العدل أو من جھة مستقلة 
وفي النظام حكم أي شك يسئ من سمعة القضاء المصري ونزاھته. حتى ال يشوب الاإلنسان 

بالرغم من أن ھذا حقه لكي  همعرفة مصير شكوا هيحق ل الحالي إذا تقدم مواطن بشكوى فال
يتظلم على األقل من اى إجراء او قرار يرى أنة قد جانبه الصواب أو تم مجاملة قاضى ما 

  .خاصة هعلى حساب
 

انتشرت في الفترة األخيرة ظھور بعض القضاة في القنوات  :تسيس القضاة - 17
وغالبا ما يتضمن ذلك إبداء الرأي في أمور سياسية تعطي انطباعا بتفضيل أحد  التلفزيونية

والبد من دته ونزاھته. ايجب أن يحافظ القضاء المصري على حيف األحزاب أو األشخاص. 
عالمية نشطة اإلسية واألاط في األمور السيالتورلمنع ملين اوضع لوائح منظمة للقضاة الع
العزل إذا  وأ فباإليقاويعاقب  شخاص عن اآلخر.زاب او األحالتي توحي بتفضيله أحد األ

عالنية في الصحف او المجالت أو القنوات األلكترونية و المسموعة و  ةالسياسيصرح بميوله 
لال ينتمي أولكن يجب  ،،نتخاباتفي صناديق االمع اإلحتاظ بحقة في اإلدالء بصوته  المرئية

لألحزاب  باالنضمامن بعض الواليات في أمريكا تسمح للقضاة ومع إ  لحزب سياسي.
، ولكن يجب اال يسمح بذلك في  ھناك وسائل مستقلة كثيرة لمراقبة حياد القضاة ألنالسياسية 

 القضاةحيدة فقد الشعب الثقة في يمصر لفترة ال تقل عن عشرة سنوات حتى ال يساء فھمھا و
 .ونزاھتھم

 
 بين للتنسيق االعلى المجلس" يسمى ما لتطبيق 2008 سنة 192 قانون صدر  - 18

 يمثل وھو. العدل وزير عضويته في ويضم الجمھورية رئيس ويراسه" القضائية الھيئات
  .استقالليته ويھدد القضائية السلطة في التنفيذية للسلطة واضح تغلغل

 
 ومباشرتھا القضاة على التأديبية الدعاوى ابة العامة التابعة لوزارة العدل إقامةيللن - 19

 إلى أونقله المعاش إلى قاض إحالة نظر طلب عند المالحظات وإبداء التأديب، مجالس أمام
مما يمثل تھديدا واضحا للقضاة وسيفا مسلط على  صالحيته. أسباب فقد إذا أخرى وظيفة

 رقابھم من قبل السلطة التنفيذية. 
  

  برنامج تطوير النظام القضائي 6.3 
    

إنشاء كوادر متخصصة من القضاة و خاصة في المجاالت التجارية و الطبية و الحقوق  - 1
الحقوق يلتحق بھا الفكرية وتوسيع قاعدة المحاكم المتخصصة، ويتم ذلك بعمل دبلوم في 

 خريجي كليات العلوم و الھندسة والطب و الصيدلة و الزراعة و التجارة والسياسة واالقتصاد.
وزيادة نسبة القضاة الحاصلين على دراسات عليا متخصصة ( ماجستير ودكتوراة) بحيث ال 

سنوات. مع وجود نظام مستمر للتطوير المھني و  10من القضاة خالل  %25تقل عن 
حول من نظام الترقية المبني على األقدمية إلى نظام يأخذ في اإلعتبار الكفاءة و الدرجات الت

العلمية و التطوير المھني. علما بأن في النظم المتبعة في الواليات المتحدة األمريكية وكندا 
يتطلب االلتحاق في دراسة المحاماة الحصول على شھادة جامعية وليس الحصول على شھادة 

دورات تدريبية مستمرة لرفع مستوى عمل يجب وية العامة فقط كما ھو الحال في مصر. والثان
العقود دبلومات في الملكية الفكرية الى استعمال نظم المعلومات اول وكفاءة القضاة من 

وقوانين التجارة الدولية و نظم البورصة و األوراق المالية و المعامالت البنكية التجارية 



66 
 

 . ية وتجارب األدوية ألخواألخطاء الطب
زيادة عدد القضاة بما يتناسب مع تعداد السكان وزيادة أعداد المحاكم الجزئية و االبتدائية   - 2

  .طبقا للمعايير العالمية
) على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليھود 3في المادة ( 2014نص دستور  - 3

المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة ألحوالھم الشخصية وشؤونھم الدينية واختيار قيادانھم 
إعادة نظم المحاكم الشرعية و محاكم أھل الذمة لتخفيف الضغط عن الروحية". ويجب 

    .لألطراف اللجوء إليھا إذا ارتضى كال الطرفين بذلك المحاكم المدنية ويحق
دراسة إمكانية تكوين مجالس للتصالح للفصل بين الناس بناء على التراضي في النزاعات  - 4

نزاعات المدنية البسيطة و النزاعات التجارية لتفادي توصيلھا للمحاكم. وھذا لالعائلية وا
القري األحياء ووخاصة على مستوى  نازعات.يتطلب إنشاء كادر مؤھل للبت في مثل ھذه الم

وضباط الشرطة مدرسين وأطباء وتجار ومحامين من الجنسين وو النجوع من رؤساء القبائل 
  بعد تأھيلھم بدورات تدريبية. ووكالء النيابة 

تطوير و تحديث القوانين التجارية، و قوانين حماية أسرار الصناعة، و العالمات التجارية، و  - 5
ت الفكرية، و حقوق الطباعة، و براءات االختراع، لتتمشى مع القواعد المعمول بھا الممتلكا

األجنبية  لالستثماراتب ذخطوة ضرورية لخلق مناخ استثماري جا، كفي البلدان المتقدمة
  .نشيط الصناعات الوطنيةتول

من كافة الھيئات القضائية  منتخبين إليه أعضاءيجب أن يضم  للقضاء األعلى مجلسال تشكيل - 6
 .سنوات 8و النيابية ويجب اال تزيد عضوية المجلس عن 

 لمحكمة الفنى المكتب وأعضاء النيابة، وأعضاء النقض مستشارى الختيار قواعد وضع - 7
عمل  تأخذ في اإلعتبار المستوع الفني و العلمي بجانب األقدمية و الخبرة القضائية. و النقض

بحيث ال . أداء القضاة وترقيتھم وتنقالتھم  ينظمھا المجلس األعلى للقضاءقواعد ثابتة لتقييم 
تكون "األقدمية" ھي الميزان الألساسي في المناصب والتعيينات كما ھو مسلم به اآلن. ويجب 

باالنتخاب في المناصب األخرى إلتاحة الفرص  صب الفنية أواإجاد معايير قياسية في المن
ويشمل ذلك إعادة النظر في سن التقاعد   الدماء في النظام القضائي. لألجيال الجديدة وتجديد

يكون للقضاة المتقاعدين األولوية في اإلنتدابات و والستين ةالخامسبحيث ال يزيد عن 
مناصب في السلطة التنفيذية  والتشريعية أو القطاع العام الويقتصر  شغل ، واالستشارات 

وتقييد وتقليل اإلنتدابات لغير المتقاعدين إلنھا قد تكون وسيلة  والخاص على المتقاعدين.
  القضاة. ىللتأثير عل

 ال توجد معايير قياسية للكفاءة العلمية للقضاة تعتبر في الترقية وال يوجد سلم علمي للقضاة.  - 8
عادة النظر في القوانين المنظمة لوزارة العدل والدور المتوقع منھا بحيث ال تتداخل إ - 9

اختصاصاتھا مع استقاللية القضاة ويقتصر دورھا على اإلشراف اإلداري و المالي على 
المحاكم و اتخاذ التدابير الالزمة التي من شأنھا ضمان المستوى الالئق بمرافق العدالة في 

  الدولة، ودراسة و تنفيذ ما يرد إليھا من مجلس القضاء األعلى من مقترحات و قرارات.
لتفتيش القضائي يحتاج إلى إعادة النظر فيه جملة وتفصيال ويبدو أنه وضعته النظام الحالي ل - 8

النظم السابقة ليكون سيفا على رقاب القضاة وإذاللھم حتى إنه يستعمل تعبيرات مثل "إجراءات 
تأديبية" ال تليق بالقضاة اللذين نكن لھم كل احترام وتبجيل. ويفتح أبواب لمفاسد أخرى أخطر 

ظاھرة الي أنشئت من أجله. وإنما يجب أن يتم التقييم بناء على تقرير سنوي من األسباب ال
العالمية وطريقة قياسھا وتقيمھا طبقا للنظم يقدمه القاضي نفسه وطبقا لمعايير واضحة لألداء 

أداء المحكمة التابعة له. ويجب أن تستقل ھيئة التفتيش القضائي عن وزارة العدل وتقييم 
مستقلة ويختار رئيسھا بواسطة المجلس األعلى للقضاء، على أن يوافق  وتكون ھيئة قضائية

وتخضع النيابة العامة  عليه مجلس الشعب و يصدر قرار بتعيينه من رئيس الجمھورية.  
  للتفتيش القضائي.

  تكوين شرطة منفصلة لتنفيذ األحكام تتبع النيابة العامة. - 9
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إنشاء ھيئة اإلحصاء القضائي ومعايير الجودة وھي ھيئة إدارية تتبع وزارة العدل    - 10
وينظم القانون اختصاصاتھا وعضويتھا وتعمل على نشر ثقافة الجودة و التطوير المستمر في 
العمل القضائي ووضع معايير ألداء السلطة القضائية عامة و تطوير اإلحصاء القضائي طبقا 

ية. ويجب أن يخول لھا القانون الصالحيات الالزمة لجمع المعلومات من المحاكم للمعايير العالم
والھيئات القضائية. وتقوم بإصدار نشرة شھرية وكتيب سنوي عن كافة األنشطة وجودة أداء 

 .النظام القضائي ومقارنتھا بالنظم المتبعة في الدول المتقدمة
تقوم بطبع لنشر الوعي القضائي وية عمل وحدة للعالقات العامة تتبع السلطة القضائ - 11

وتوزيع المعلومات و اإلحصائيات عن دور القضاء في المجتمع وتعريف المواطنين و الشباب 
الرحالت استقبال وطالب المدارس بحقوقھم القانونية ووجباتھم وكيفية اللجوء للقضاء. و

  وتعريفھم بالوظائف المختلفة في المحاكم. المدرسية 
معلومات الموحدة لوزارة العدل وإدخال أحدث نظم المعلومات ونظم عمل شبكة ال  - 12

يدھم بطرق اتخاذ القرار لتكون في متناول والبحث عن المعلومات و وتصنيف المعلومات وتز
العاملين في القضاء لزيادة كفاءة القضاة ولتنظيم العمل في المحاكم. وعمل قاعدة الكترونية 

ختلفة المتشعبة لتكون في متناول الھيئات القضائية والنيابية لألحكام السابقة والقوانين الم
وربط ھذه الشبكة بالنيابة العامة وبيانات وزارة الداخلية عن األفراد ومكاتب المحامين. 

 ومخالفات المرور وربطحا أيضا بنقابة المحامين لتوفير المعلومات للقضاة عن لمحامين.
  لومات الضريبية وصحفھم الجنائية.معلويجب توفير المعلومات للقضاة عن ا

 عمل ميثاق شرف (اخالقيات المھنة) للعاملين في السلك القضائي.  - 13
ننقل تبعية مصلحة الطب الشرعي إلى ھيئة قضائية مستقلة ويعين رئيسھا من قبل  - 14

  المجلس األعلى للقضاء. 
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