دور التفتيش القضائي
في تحقيق الجودة في عمل القضاء
ورقة عمل مقدمة لالجتماع الثالث والعشرين لرؤساء إدارات و أجهزة
التفتيش القضائي في الدول العربية

المنعقد في مقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت
خالل الفترة من 2019/04/3-1م

إدارة التفتيش القضائي بالمجلس األعلى للقضاء
في المملكة العربية السعودية

مدخل
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد:
فـإ َّن القضـاء بيـن النـاس وفصل الخصومات عمل منيف ،ومنصب شـريف ،وقد اعتنى اإلسلام
بأمـر القضـاء ،وجعـل لـه شـأناً كبيـراً فـي الحيـاة ،وفـرض له حقوقـاً خاصـة تضمـن اسـتقالله وحياديته،
وهـذه الحقـوق تسـتوجبها طبيعتـه ودوره الفاعـل فـي المجتمـع والدولة ،فهو السـبيل األوحـد للحصول
علـى كافـة الحقـوق الماديـة والمعنوية ،وإليه المرد فـي فرض النظام العـام وتطبيق القوانيـن والجزاءات.
دور التفتيش
القضائي
في تحقيق
الجودة في عمل
القضاء

وتأسيســاً علــى اعتنــاء اإلســام بالقضــاء؛ اعتنــت المملكــة العربيــة الســعودية -وفقهــا اهلل
وأدام عزهــا -منــذ تأسيســها علــى يــد جاللــة المغفــور لــه بــإذن اهلل الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن
آل ســعود ¬ بهــذا المرفــق العظيــم ،مستشــعرة واجبهــا الدينــي والوطنــي فــي هــذا الخصــوص،
وســنَّت مجموعــة مــن النظــم والتعليمــات واللوائــح التــي مــن شــأنها إقامــة قضــاء عــادل وناجــز يحفــظ
الحقــوق ،ويحميهــا مــن االعتــداء أو االنتقــاص ،ويبيــن مــا يجــب للقضــاء ،ومــا يجــب عليــه تجــاه
المجتمــع أفــراداً ومؤسســات.
مــن هــذا المنطلــق وضــع المنظــم الســعودي فــي أنظمــة القضــاء العديــد مــن األحــكام والمــواد
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التــي ترســم آليــة وكيفيــة معالجــة التجــاوزات أو التقصيــرات التــي تصدر مــن القضــاة فــي أداء واجباتهم
الوظيفيــة ،وبيــن طــرق إجــراء المقتضيــات الالزمــة حيالها.

وفيمــا يلــي يطيــب لــي أن أتقــدم بورقــة العمــل هــذه؛ للمســاهمة فــي موضــوع «دور التفتيــش
القضائــي فــي رفــع الجــودة أمــام القضــاء» ،وســنتناول إيضــاح بعــض المحــاور والموضوعــات التــي
تســهم فــي تحقيــق ورفــع مســتوى الجــودة فــي القضــاء ،وتبيــن حــرص المنظــم الســعودي علــى بيــان
وتوضيــح عمــل القضــاء فــي المملكــة ،وبيــان معالجــة األخطــاء التــي تصــدر مــن منســوبيه ،وآليــة
التعاطــي مــع الشــكاوى التــي تثــار ضدهــم.

دور التفتيش
القضائي
في تحقيق
الجودة في عمل
القضاء
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دور إدارة التفتيش القضائي
دور التفتيش
القضائي
في تحقيق
الجودة في عمل
القضاء

4

بالمجلس األعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية
في تحقيق الجودة في العمل القضائي

أوال  :التفتيش الدوري على أعمال القضاة:
ً
بمقتضــى المــادة الثانيــة عشــرة مــن الئحــة التفتيــش القضائــي أســندت إلــى إدارة التفتيــش القضائــي
بالمجلــس األعلــى للقضــاء أعمــال التفتيــش الــدوري علــى قضــاة محاكــم االســتئناف ومحاكــم الدرجــة
األولــى ،وذلــك لجمــع البيانــات التــي تــؤدي إلــى معرفــة كفايتهــم ومــدى حرصهــم علــى أداء واجبــات
و ظيفتهم .
وتكمــن أهميــة التفتيــش الــدوري والمتابعــة القضائيــة المســتمرة فــي تحقيــق ورفــع مســتوى الجــودة
دور التفتيش

فــي القضــاء؛ كونــه الوســيلة الفاعلــة للوقــوف علــى أداء القاضــي ،ومعرفــة مــدى تمكنــه مــن مزاولــة

القضائي

تخصصــه المســند إليــه ،وذلــك مــن خــال االطــاع علــى أعمالــه خــال الفتــرة المســتهدفة بالتفتيــش
عليــه ،ويجــب أن يتضمــن التقريــر المعــد مــن المفتــش القضائــي عــن القاضــي تقريــراً عــن أعمــال

الجودة في عمل

القاضــي ومنجزاتــه ،وتكييفــه للقضايــا وتوصيفهــا التوصيــف الســليم مــن عدمــه ،ومــدى ســامة إجراءاتــه

في تحقيق
القضاء

فيهــا ،وتطبيقــه لألنظمــة والتعليمــات ،وإتقــان العمــل المنجــز مــن القاضــي ،ومــدى حرصــه علــى تســبيب
األحــكام ومالقــاة التســبيب للواقعــة المعروضــة أمــام القاضــي مــن عدمــه ،كمــا يجــب أن يشــمل التقريــر
أيضــاً مــدى صحــة األحــكام ودقــة منطوقهــا ،وشــمولها للطلبــات ،ومــدى حســن الصياغــة ومراعــاة
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القواعــد اللغويــة والنحويــة واإلمالئيــة ،ويجــب أن يتضمــن التقريــر وصفــاً كامــاً عــن أداء القاضــي
لواجباتــه الوظيفيــة وتالفيــه الملحوظــات المعتمــدة علــى عملــه فــي التقاريــر الســابقة أو إغفالهــا.

وألهميــة التفتيــش الــدوري علــى أعمــال القضــاة فقــد نصــت المــادة ( )47مــن نظــام القضــاء على
عــدم جــواز ترقيــة عضــو الســلك القضائــي الخاضــع للتفتيــش؛ إال إذا كان قــد جــرى التفتيــش عليــه
مرتيــن علــى األقــل فــي الدرجــة المــراد الترقيــة منهــا ،وثبــت فــي التقريريــن األخيريــن الســابقين أن
درجــة كفايتــه ال تقــل عــن المتوســط ،كمــا نصــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة ( )55مــن نظــام القضــاء
علــى وجــوب إجــراء التفتيــش علــى أعضــاء الســلك القضائــي مــرة علــى األقــل ومرتيــن علــى األكثــر
كل ســنة ،كمــا نصــت المــادة ( )69مــن نظــام القضــاء علــى إنهــاء خدمــة عضــو الســلك القضائــي بأحــد
األســباب التاليــة ومنهــا (ز-حصولــه علــى تقديــر أقــل مــن المتوســط فــي تقريــر الكفايــة ثــاث مــرات
دور التفتيش
القضائي
في تحقيق
الجودة في عمل
القضاء
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متتاليــة).

ثانياً  :التعامل مع الشكاوى المقدمة من المستفيدين:
تعتبــر الشــكاوى المقدمــة مــن المســتفيدين مــن األعمــال القضائيــة ،رافــداً مهمــاً لقيــاس األداء
وتحقيــق الجــودة فــي العمــل القضائــي ،ولئــن كان األصل هو ســير العمليــة القضائيــة بالشــكل المطلوب
والمتقــن إال أ َّن وجــود التجــاوز والتقصيــر أمــر وارد ،ولهــذا لــم يغفــل المنظــم هــذا الموضــوع بــل
أواله العنايــة التامــة بمــا يضمــن فحــص الشــكوى المقدمــة فحصــاً تامــاً ،وبمــا ال يخــل بســيادة القضــاء
واســتقالله وحفــظ مكانتــه.
دور التفتيش
القضائي
في تحقيق
الجودة في عمل
القضاء

فقــد نصــت المــادة ( )34مــن الئحــة التفتيــش القضائــي علــى أن تقــدم الشــكاوى مــن القضــاة فــي
المســائل المتصلــة بأعمالهــم إلــى رئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء ،أمــا الشــكاوى ضــد القضــاة فقــد
نصــت المــادة ( )35مــن الالئحــة علــى أن تقــدم إلــى الرئيــس أو مــن ينيبــه.
كمــا أن للشــكوى المقدمــة ضــد القضــاة شــروطاً يجــب توافرهــا فــي الشــكوى تضمــن معرفــة
شــخص مقدمهــا ،وإمضــاءه عليهــا هــو أو مــن يمثلــه ،وتعهــده بصحــة الوقائــع – محــل الشــكوى – مــع
ذكــر رقــم قيــد القضيــة محــل التشــكي ومضمــون الشــكوى والمحكمــة المشــتكى مــن أعمالهــا.
وكل ذلك مما يحقق الجودة القضائية ،مع المحافظة على هيبة واستقالل القضاء والقضاة.
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وقــد ورد فــي القانــون العربــي االسترشــادي الموحــد للتفتيــش القضائــي المعتمــد بقــرار وزراء
العــدل العــرب عــام 2013م ذكــر التعامــل مــع الشــكاوى فــي المــواد مــن ( )13وحتــى (.)18

ثالثاً  :تفعيل دور رؤساء المحاكم في تحقيق الجودة:
يعتبــر دور رؤســاء المحاكــم ومســاعديهم محوريــاً وهامــاً فــي عمليــة تحقيــق الجــودة ورفــع
األداء فــي العمــل القضائــي ،ذلــك أ َّن رئيــس المحكمــة ومســاعده هــو المالصــق والمجــاور ألداء
القاضــي وعملــه ،ورقابتــه عليــه رقابــة مباشــرة ويوميــة ،ولهــذا كان مــن الضــروري والمجــدي تفعيــل
رقابتــه وســلطته علــى أعمــال اإلدارة القضائيــة فــي المحكمــة بمــا ال يخــل باســتقالل القضــاء وســيادته.
وتفعيالً لهذا الدور الحيوي الهام نصت القاعدة الرابعة من قواعد اختصاصات وصالحيات رؤساء
دور التفتيش
القضائي
في تحقيق
الجودة في عمل
القضاء

المحاكم ومساعديهم الصادرة بقرار المجلس األعلى للقضاء رقم  36/13/1473في 1436/4/29هـ
بأنه مع عدم اإلخالل بما للقضاء من حياد واستقاللية ،وبما للمجلس األعلى للقضاء من حق اإلشراف على
المحاكم والقضاة وأعمالهم؛ يكون لرئيس كل محكمة – إضافة إلى االختصاصات والصالحيات المنصوص
عليها في هذه القواعد واألنظمة والقرارات واللوائح ذات الصلة – االختصاصات والصالحيات اآلتية ومنها:
اإلشــراف علــى أعضــاء الســلك القضائــي فــي المحكمــة ،وتنبيههــم إلــى مــا يقــع منهــم مخالفــاًلواجباتهــم ،أو مقتضيــات وظائفهــم بعــد ســماع أقوالهــم ،ويكــون التنبيــه مشــافهة أو كتابــة ،وفــي الحالة
األخيــرة تبلــغ صــورة منــه للمجلــس األعلــى للقضــاء.
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اقتــراح رفــع الدعــوى التأديبيــة أمــام دائــرة التأديــب فــي المجلــس األعلــى للقضــاء ،ويكــونذلــك كتابــة إلــى المجلــس مشــفوعاً بالمخالفــة واألدلــة المؤيــدة لهــا.

رابعاً  :المتابعة اإللكترونية:
فــي ظــل الثــورة المعلوماتيــة ،بــات مــن الضــروري اســتثمار هــذه التقنيــة ،والعمــل علــى االســتفادة
منهــا فــي تقديــم المنتجــات والخدمــات ،وبالفعــل أصبــح التنافــس بيــن الجهــات والمؤسســات فــي
العالــم محمومــاً الســتثمار التقنيــات الحديثــة فــي أعمالهــا ،والتخلص مــن االســتعمال الورقــي والتحول
إلــى العمــل اإللكترونــي ،ذلــك أن التحــول الرقمــي لــم يعــد مســألة تحســينية أو خيــاراً متاحــاً للمنشــأة
والمؤسســة أو اإلدارة ،بــل أضحــى مســألة ضــرورة يترتــب عليهــا اســتمرار نشــاط المنشــأة أو انحســاره
شــيئاً فشــيئاً إلــى أن يضعــف أو ربمــا يتوقــف.
دور التفتيش
القضائي
في تحقيق
الجودة في عمل
القضاء

ولئــن كان الدافــع األول فــي التحــول الرقمــي لــدى الجهــات والمؤسســات فــي القطاعيــن العــام
والخــاص هــو خدمــة المســتفيد بالدرجــة األولــى ،وتســهيل حصولــه علــى طلبــه بأقــرب طريــق وأيســر
وســيلة؛ إال أن التجــارب التقنيــة أظهــرت أن المنشــأة المتحولــة رقميــاً هــي المســتفيد األول مــن هــذا
التحــول ،إذ ينتــج عــن التحــول التقنــي العديــد مــن النتائــج المحمــودة التــي ســاهمت مــن تفعيــل دور
المنشــأة ،وحــدَّت مــن كثيــر مــن الســلبيات التــي كانــت تعانــي منهــا تلــك الجهــات والمؤسســات .
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وإدارة التفتيــش القضائــي بالمجلــس األعلــى للقضــاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية كغيرهــا
مــن اإلدارات الحكوميــة ،واســتلهاماً مــن رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030م التــي يقودهــا
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز أيــده اهلل وســمو ولــي عهــده األميــن صاحــب

الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز – حفظــه اهلل  -ســعت إلــى رقمنــة وأتمتــة
أعمــال التفتيــش القضائــي مــن خــال إجــراء التفتيــش القضائــي الــدوري علــى القضــاة بواســطة النظــام
اإللكترونــي الــذي يمكــن المفتــش القضائــي مــن االطــاع علــى محاضــر القضايــا المنظــورة أمــام
المحاكــم ومجرياتهــا فــي أي محكمــة مــن محاكــم المملكــة بواســطة نظــام آلــي متميــز يســهل الوصــول
إلــى البيانــات الالزمــة فــي فتــرة وجيــزة وقصيــرة.
كمــا م َّكنــت هــذه الطريقــة – أعنــي التفتيــش اإللكترونــي – مــن تقويــم بعــض الشــكايات المقدمــة
دور التفتيش
القضائي
في تحقيق
الجودة في عمل
القضاء

للمجلــس علــى أعمــال القضــاة وأدائهــم؛ بحيــث تتمكــن إدارة التفتيــش القضائــي مــن التأكــد مــن صحة
بعــض الشــكاوى أو عــدم صحتهــا مــن خــال االطــاع علــى محاضــر القضيــة دون حتــى كتابــة خطــاب
أو طلــب اســتعالم مــن ناظــر القضيــة.
كمــا طبــق المجلــس األعلــى للقضــاء حاليــاً ممثــاً بــإدارة التفتيــش القضائــي نظــام إلكترونــي
متكامــل ألعمــال التفتيــش القضائــي يتــم مــن خاللــه إنهــاء كافــة أعمــال التفتيــش القضائــي دون الحاجة
إلــى اســتعمال ورقــة واحــدة.
وفــي المجــال القضائــي ومــن بيئــة عمــل المحاكــم يجــدر بالذكــر إيــراد تجربــة فريــدة فــي

10

المملكــة العربيــة الســعودية للتحــول التقنــي فــي مجــال التبليــغ القضائــي – علــى ســبيل المثــال –
فقــد صــدر األمــر الملكــي الكريــم رقــم  14388فــي 1439/3/25هـــ الــذي تضمــن الموافقــة علــى

اســتعمال الوســائل اإللكترونيــة فــي التبليغــات القضائيــة وهــي :الرســائل النصيــة المرســلة عبــر الهاتــف
المحمــول الموثــق ،البريــد اإللكترونــي ،التبليــغ عــن طريــق إحــدى الحســابات المســجلة فــي أي مــن
األنظمــة اآلليــة الحكوميــة ،وأن يترتــب علــى هــذه الوســائل مــا يترتــب علــى التبليــغ بالطــرق المقــررة
فــي األنظمــة القضائيــة ،ويعــد التبليــغ بتلــك الوســائل تبليغــاً للشــخص المرســل إليــه ،إذ إنــه فــور البــدء
بتطبيــق العمــل بمقتضــى األمــر الكريــم اختصــرت الكثيــر مــن إجــراءات التبليــغ التــي كانــت تتــم بالطرق
المعتــادة ،وتــم تجــاوز العديــد مــن العقبــات والصعوبــات التــي كان يعانــي منهــا المســتفيد ومحضــرو
الخصــوم فــي المحاكــم أثنــاء تنفيــذ التبليــغ اليــدوي ،كمــا أســهم فــي إنجــاز الكثيــر مــن القضايــا التــي
دور التفتيش

كانــت معلقــة لعــدم القــدرة علــى التبليــغ بالطــرق المعتــادة ،ووفــر علــى المحاكــم الكثيــر مــن الكــوادر

القضائي

البشــرية والماليــة التــي تــم اســتثمارها فــي برامــج ومشــاريع أخــرى ،وأحــدث صــدور األمــر الكريــم

في تحقيق
الجودة في عمل
القضاء
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نقلــة نوعيــة مميــزة فــي التبليــغ القضائــي اإللكترونــي ومنحــه القــوة واالعتبــار حيــن رتــب عليــه اآلثــار
النظاميــة الالزمــة.

خامسا  :إقامة الدعاوى التأديبية تجاه المخالفات المرصودة:
تعتبــر إقامــة الدعــوى التأديبيــة مــن أهــم اإلجــراءات التــي ترفــع مســتوى الجــودة ،وتحفــظ
وتضمــن ســير العمليــة القضائيــة بالوجــه المطلــوب ،وإال لمــا أصبــح للجهــود التــي تقــوم إدارات
التفتيــش القضائــي فــي المتابعــة ورصــد المخالفــات والتجــاوزات فائــدة؛ فالنتيجــة المرجــوة مــن
الرصــد والمتابعــة هــي المتابعــة ومحاســبة التقصيــر أو التجــاوز عنــد وجــوده.
وقــد نصــت المــادة ( )59مــن نظــام القضــاء علــى أن تأديــب القضــاة مــن اختصــاص دائــرة تشــكل
دور التفتيش
القضائي
في تحقيق
الجودة في عمل
القضاء

فــي المجلــس األعلــى للقضــاء مــن ثالثــة مــن أعضــاء المجلــس المتفرغيــن ،وتصــدر قرارتهــا باألغلبيــة
وال تكــون نهائيــة إال بعــد موافقــة المجلــس عليهــا ،كمــا نصــت المــادة ( )60مــن نظــام القضــاء علــى
أن يرفــع رئيــس التفتيــش القضائــي أو مــن ينيبــه الدعــوى التأديبيــة – أمــام دائــرة التأديــب – بطلــب
مــن رئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء إمــا مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــى اقتــراح رئيــس المحكمــة
التــي يتبعهــا القاضــي ،وال يقــدم هــذا الطلــب إال بنــاءً علــى تحقيــق جزائــي أو إداري يتــواله أحــد
القضــاة بشــرط أو ال تقــل درجتــه عــن قاضــي اســتئناف يندبــه رئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء ،وإذا
رأت دائــرة التأديــب وجهــاً للســير فــي إجــراءات الدعــوى عــن جميــع المخالفــات أو بعضهــا كلفــت
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القاضــي بالحضــور فــي ميعــاد مناســب ،ويجــوز لهــا – بنــاءً علــى المــادة ( )62مــن نظــام القضــاء –
بعــد موافقــة المجلــس األعلــى للقضــاء أن تأمــر بوقــف القاضــي عــن مباشــرة أعمــال وظيفتــه حتــى

تنتهــي المحاكمــة ،ولهــا فــي كل وقــت أن تعيــد النظــر فــي أمــر الوقــف ،وحصــرت المــادة ( )66مــن
نظــام القضــاء العقوبــات التــي يجــوز توقيعهــا علــى القاضــي هــي اللــوم وإنهــاء الخدمــة ،كمــا بينــت
المــادة ( )67مــن النظــام أنــه يصــدر أمــر ملكــي بتنفيــذ عقوبــة إنهــاء الخدمــة ،كمــا يصــدر بعقوبــة اللــوم
قــرار مــن رئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء.
وحفظــاً لمكانــة القاضــي ،واحترامــاً لســيادة القضــاء ،وتحقيقــاً لخصوصيتــه فقــد نصــت المــادة
( )64علــى أن تكــون جلســات الدعــوى التأديبيــة ســرية ،كمــا نصــت المــادة ( )63مــن النظــام علــى
انقضــاء الدعــوى التأديبيــة باســتقالة القاضــي ،وال تأثيــر للدعــوى التأديبيــة علــى الدعــوى الجزائيــة أو
دور التفتيش
القضائي
في تحقيق
الجودة في عمل
القضاء
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المدنيــة الناشــئة عــن الواقعــة نفســها.

سادسا :تفعيل الرقابة الموضوعية في ضبط التجاوزات والرفع عنها:
لمحاكــم االســتئناف والمحكمــة العليــا دور هــام ومحــوري فــي رفــع مســتوى الجودة فــي العملية
القضائيــة؛ مــن خــال ســلطتها الموضوعيــة فــي الرقابــة علــى األحــكام ،وذلــك بالتأكــد مــن مــدى
توافقهــا مــع األنظمــة والتعليمــات ،والرفــع عــن المخالفــات التــي ترصدهــا باألحــكام واإلجــراءات
المخالفــة لألنظمــة والتعليمــات؛ ليتــم معالجــة هــذه المخالفــات وفــق نظــام القضــاء واللوائــح ذات
العالقــة.
دور التفتيش
القضائي
في تحقيق
الجودة في عمل
القضاء

14

سابعا  :إعداد المدونات الخاصة بأعمال التفتيش القضائي ونشرها:
تعــد المالحظــات التــي ترصــد مــن التفتيــش القضائــي مــن خــال التفتيــش الــدوري مــن أهــم
األعمــال لرفــع مســتوى الجــودة فــي القضــاء ،ذلــك ألن مراعاتهــا والعمــل علــى تالفيهــا يحقــق ســير
العمليــة القضائيــة علــى النحــو المطلــوب واألمثــل ،إذ األصــل أ َّن هــذه المخالفــات ال تــدون إال الوقائــع
التــي تخالــف األنظمــة والتعليمــات ،وبالتالــي تكتســب أهميتهــا مــن خــال دورهــا الفاعــل فــي بيــان
وجــه المخالفــة والطريــق الصحيــح لتالفيهــا.
دور التفتيش
القضائي
في تحقيق
الجودة في عمل
القضاء

وإدراكاً مــن إدارة التفتيــش القضائــي بأهميــة هــذه المالحظــات ومراعاتهــا ،واســتثماراً للجهــود
المبذولــة فــي إعــداد هــذه المالحظــات ومراجعتهــا ،فقــد قامــت إدارة التفتيــش القضائــي بجمــع
المخالفــات المرصــودة التــي اعتمدتهــا إدارة التفتيــش وإخراجهــا فــي مدونــة (مدونــة التفتيــش القضائي)
وتــ َّم توزيعهــا علــى قضــاة المحاكــم فــي المملكــة ،لتكــون رافــداً ومرجعــاً للقضــاء فــي المملكــة لتبيــان
المخالفــات العمليــة لألنظمــة والتعليمــات.
وغنــي عــن القــول مــدى مــا أســهمت بــه هــذه المدونــة فــي رفــع الوعــي والتنبيــه للمخالفــات
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المرصــودة علــى بعــض المحاكــم لتتالفهــا المحاكــم األخــرى؛ فــا يتكــرر وقــوع هــذه المخالفــات مــرة
أخــرى مســتقبالً.

توصيات
دور التفتيش
القضائي
في تحقيق
الجودة في عمل
القضاء
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لرفع مستوى تحقيق الجودة في
أعمال التفتيش القضائي

أوال  :حوكمة أداء إدارات التفتيش القضائي:
ً
بــات مــن الضــروري والحتمــي العمــل علــى حوكمــة أداء إدارات التفتيــش القضائــي؛ لضمــان
تنظيــم العمــل وشــفافيته ،وســرعة اإلنجــاز فيــه مــع الجــودة واإلتقــان ،ولضمــان ســير أداء عمــل إدارات
التفتيــش القضائــي علــى النحــو األمثــل مهمــا اختلفــت قياداتــه والعامليــن فيــه ،وليكــون العمــل مؤسســياً
يضمــن الحفــاظ علــى حقــوق القضــاة والمتقاضيــن علــى حــ ٍد ســواء.
وتعــرف الحوكمــة بأنهــا مجموعــة مــن القواعــد والقوانيــن والمعاييــر واإلجــراءات التــي تجــري
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بموجبهــا اإلدارة والرقابــة الفاعلــة عليهــا ،ويقــع علــى عاتقهــا مســؤولية تنظيــم العالقــة بيــن األطــراف
الفاعلــة فــي اإلدارة ،والمســتفيدين مــن خدماتهــا.
وفــي الجانــب التطبيقــي والعملــي ســعت إدارة التفتيــش القضائــي بالمجلــس األعلــى للقضــاء
فــي المملكــة العربيــة الســعودية إلــى حوكمــة أدائهــا وعملهــا مــن خــال هيكلــة اإلدارة بالشــكل الــذي
يتناســب مــع احتياجهــا ،ومــن خــال إعــداد مشــروع الئحــة التفتيــش القضائــي الــذي يســتلهم قوتــه
واالختصاصــات الــواردة فيــه مــن نظــام القضــاء الصــادر بالمرســوم الملكــي الكريــم رقــم م 78/فــي
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1428/9/19هـــ ،وقــد تــوج مشــروع الالئحــة بموافقــة المجلــس األعلــى للقضــاء عليــه بقــراره رقــم
 35/9/986فــي 1435/7/22هـــ ،كمــا اعتمــدت اإلدارة العديــد مــن النمــاذج المتعلقــة بأعمالهــا،

وأتيــح للمســتفيد الحصــول علــى النمــاذج التــي يحتــاج إليهــا ممــا لــه تعلــق باختصــاص اإلدارة عــن
طريــق الموقــع اإللكترونــي للمجلــس األعلــى للقضــاء.
ثانياً  :أتمتة أعمال التفتيش القضائي وحوسبتها:
المالحــظ مــن واقــع أداء إدارات التفتيــش القضائــي أن العديــد منهــا بــدأ فــي التحــول للعمــل
اإللكترونــي وأتمتــة اإلجــراءات والنمــاذج لكــن بوتيــرة تســارع تختلف مــن إدارة إلــى أخــرى ،والمتعين
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مــر فــي ورقــة العمــل ســرعة إجــراء هــذا التحــول ومواكبــة المســتجدات فــي عالــم التقنيــة ليتحقــق
كمــا َّ
إلدارات التفتيــش القضائــي المكاســب المرجــوة مــن التحــول الرقمــي ممــا يعــود أثــره علــى رفــع
مســتوى الجــودة فــي اإلداء.
ثالثاً  :وضع مؤشرات أداء لعمل إدارات التفتيش القضائي:
لتنظيــم أعمــال التفتيــش القضائــي فــا بــد أن يتــم تحديــد مؤشــرات أداء ،تعمــل علــى إعطــاء
التصــور الواقعــي عــن أداء إدارة التفتيــش ومــدى قيامهــا بالمهــام المنوطــة بهــا ،ومــن أهمهــا رفــع
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الجــودة القضائيــة .

رابع ًا  :التوسع في إشراك ذوي الخبرات والمهارات المتنوعة في أعمال التفتيش القضائي:
يحتــاج التفتيــش القضائــي ألداء مهمتــه ومزاولــة اختصاصاتــه وفــق مــا هــو مأمــو ٌل منــه أن
يتــم إشــراك ذوي الخبــرات المتنوعــة فــي أعمــال التفتيــش القضائــي بمــا ال يخــل باســتقاللية القضــاء
وحياديتــه ،وأن ال يقتصــر عمــل التفتيــش القضائــي علــى القضــاة أو المختصــون فــي المجــال القانونــي،
فهنــاك العديــد مــن الخبــرات التــي تحتــاج إليهــا إدارات التفتيــش القضائــي لتتمكــن مــن القيــام بعملهــا
علــى الوجــه األكمــل واألمثــل ،لعــل مــن أبرزهــا ،الخبــرات فــي أعمــال اإلحصــاء لقيــاس مؤشــرات
األداء وتحليلهــا.
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الخاتمة
وفــي نهايــة هــذه الورقــة نســأل اهلل عــز وجــل أن تســهم هــذ الورقة في تطويــر أداء عمــل إدارات
التفتيــش القضائــي ،بمــا يعــود أثــره علــى رفــع مســتوى الجــودة واإلتقــان فــي العمــل القضائــي فــي
المحاكــم ،مســتلهمين مــن توجيهــات قيــادة هــذا البلــد نبراســاً تضــيء لنــا الطريــق فــي ســبيل التطويــر
والتحديــث ،فــي ظــل رؤيــة المملكــة 2030م الطموحــة التــي يقــود زمــام مبادرتهــا قائــد النهضــة وربــان
التطويــر خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز – أيَّــده اهلل – وولــي عهــده األميــن
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صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز – يحفظــه اهلل – ،ويترجــم توجيهات
القيــادة واقعــاً عمليــاً فــي مرفــق القضــاء معالــي وزيــر العــدل رئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء الدكتــور
وليــد بــن محمــد الصمعانــي– وفقــه اهلل  ،-ســدد اهلل الخطــى ،ويســر اهلل تحقيــق اآلمــال والمنــى ،واهلل
الموفــق ،وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه.
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