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 تم إنجاز هذا التقرير من قبل
 مركز األبحاث والدراسات القضائية 

 مجلس القضاء األعلى
 فلسطينرام اهلل / 

1121 
 رت مجلس القضاء األعلىبالتعاون مع إدا

 
 فريق العمل :
 القاضي 
 أحمد األشقر

 مدير مركز األبحاث والدراسات القضائية
 األستاذ فاتح حمارشة 

 وكيل المكتب الفني   
 األستاذ حسين أبو هنود 

 مكتب رئيس معالي مجلس القضاء األعلى 
 تمارا عواد/ مساعد قانوني

 مركز األبحاث والدراسات القضائية
 

 : مساندالفّني ال ريقفال
 جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني

 المكتب الفني قسم اإلحصاء بهناء أبو ليمون / ناديا الروم و 
دارة المشاريع  لمياء عاصي/ دائرة التخطيط وا 
 فارس سباعنة/ المركز اإلعالمي القضائي

 محمد عالونة/ األمانة العامة 
 

 تم تمويل طباعة هذا التقرير من قبل:
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 صورة مشتركة لفخامة الرئيس ومعالي رئيس المجلس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 امة الرئيس محمود عباس حفظه اهلل،فخ
 ،،رئيس دولة فلسطين

 فيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،رئيس اللجنة التن
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،

 
 تحية طيبة وبعد ،،

 
نرفع لفخامتكم التقرير السنوي السابع للسلطة القضائية الذي يستعرض مسيرة عمل السلطة القضائية في العام 

من قبل الهيئات القضائية والطواقم اإلدارية من أجل تحقيق رسالة بالمسؤولية  اتسمت ، هذه المسيرة التي1122
لكل الفلسطينيين نحو  األفضلالة التي حملها قضاة فلسطين أمانة في أعناقهم لتقديم الخدمة القضائية بصورتها العد

 إقامة دولة المؤسسات والقانون وتحقيق قيم العدالة والحق والمساواة.

ب أعينها وضعت نص ، وهي تسعى بكل جهدها لترقى إلى مصاف األنظمة القضائية الحديثة ،إّن السلطة القضائية
أن تكون سلطة قضائية فاعلة تضطلع بمسؤولياتها الدستورية  ،كما كانت في األعوام الماضية،  1122في العام 

والوطنية تجاه مشروعنا الوطني الفلسطيني الذي وضعته القيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامتكم لنباهي بنظامنا 
للدولة الفلسطينية التي تسعون لتثبيت حق شعبنا الفلسطيني بها  يسا  رئ القضائي الذي أثبت جدارته في أن يكون مكونا  

لقضاء  حديثا   في كل المحافل الدولية، هذه المسؤولية الوطنية التي ألزمتنا في ظل رعاية فخامتكم ألن نقدم نموذجا  
 م اإلدارية المساندة منمستقل عادل ونزيه وقادر على أداء رسالته السامية من خالل ما قدمه السادة القضاة والطواق

 عناية وحرص رغم كل الصعوبات للقيام بواجبهم المنوط بهم خير قيام.

إلى تحقيق أهدافها االستراتيجية  1122ومن منطلق حرصنا على تقديم األفضل، سعت السلطة القضائية في العام 
بط بالمنجزات التي حققتها اإلدارات المنبثقة عن األهداف االستراتيجية  لقطاع العدل من خالل إطارين، األول يرت

القضائية التابعة لمجلس القضاء األعلى كإدارة المحاكم والمكتب الفني واألمانة العامة ودائرة التفتيش القضائي 
دارة المشاريع ومركز األبحاث والدراسات القضائية، والثاني من خالل أعمال  والتدريب القضائي ودائرة التخطيط وا 

لمجمل هذه المنجزات التي  نواعها ودرجاتها، حيث يستعرض هذا التقرير تفصيال  أمية على اختالف المحاكم النظا
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على جاهزية السلطة القضائية لتكون  ُتظهر حجم العطاء والجهد المبذول والتقدم في تحقيق أهدافنا التي تقوم أصوال  
 في دولة المؤسسات والقانون بإذن اهلل. قلة وفاعلةكسلطة ثالثة في النظام الفلسطيني مست قادرة على تحمل مسؤولياتها

 

 فخامة السيد الرئيس: 

 

، والتي ما كانت لتتحقق دون دعمكم 1122إّن قضاة فلسطين وهم يفخرون بأن يقدموا لفخامتكم  منجزات عام 
والحفاظ على  المتواصل الستقالل السلطة القضائية ، يحدوهم األمل بأن يستمر دعمكم الستقالل السلطة القضائية

 منجزاتها وتعزيز حصانة القاضي، آملين ان يسدد اهلل خطاكم نحو إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

  

 

 

 الـجـالد فــريــد الــقــاضــي                                                                                                        

 العليــــــا الـمــحـكمة ـيـسرئ                                                                                     

 األعلى القضاء مجلس رئيس                                                                          
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 مقدمة:
من خالل  1122في العام   نجازات السلطة القضائيةسابع للسلطة القضائية إيستعرض التقرير السنوي ال

على ضوء المعطيات الواردة من إدرات  تنفيذه من األهداف االستراتيجية للسلطة القضائية استقراء ما تمّ 
، وهو يعتمد على منهجية علمية السلطة القضائية ومن المحكام النظامية باختالف أنواعها ودرجاتها

بناء مؤشرات األداء ومؤشرات األثر من الناحيتين الكمية والنوعية والتي يتم  تقصائية دقيقة تقوم على إس
ثر هذا األداء على توجهات الجمهور بشكل عام سواء كانوا أو على أساسها قياس مستوى أداء المحاكم 

الصة لمدى ثقة تمثل هذه التوجهات خحيث متقاضين أو طالبي خدمة أو عاملين في حقل القضاء، 
الجمهور بالسلطة القضائية ومدى االرتقاء والنهوض بكافة مكونات القضاء الفلسطيني وبصورة شاملة 

 ومؤسساتية ومستدامة. 
 

وقد تم فصلين رئيسيين، يتناول األول منهما عمل إدارات مجلس القضاء األعلى، من  التقريرهذا يتكون 
اول الفرع األول عمل إدارات مجلس القضاء األعلى ذات الطابع تقسيم هذا الفصل إلى فرعين رئيسيين يتن

اإلداري واللوجستي، بينما يتناول الفرع الثاني عمل إدارات مجلس القضاء األعلى ذات الطابع الفني 
 ويتناول الفصل الثاني عمل المحاكم النظامية على مختلف أنواعها ودرجاتها. والقانوني. 

 
 وهززو يتشززرف بوضززع هززذا التقريززر بززين يززدي معززالي رئززيس المحكمززةات القضززائية إّن مركززز األبحززاث والدراسزز

بززين أيزدي السززادة القضزاة والمشززتقلين بالقزانون فززي فلسزطين مززن أفزراد ومؤسسززات، يؤكزد علززى أّن هززذا و  العليزا
بمززا احتززوى مززن بيانززات ومؤشززرات تصززلل لثسززتخدام البحثززي المنهجززي  شززامال   مرجعيززا   التقريززر يشززكل إطززارا  

 مززاو ، إذ أّن محصززلة هززذا التقريززر ونوعززا   ا  العلمززي للززراغبين بدراسززة حالززة السززلطة القضززائية وقيززاس أدائهززا كّمززو 
لجهززد كافززة اإلدارات القضززائية ودوائززر المحززاكم باإلضززافة إلززى جهززد  بّينززا   كانززت نتاجززا   مززن نتززائ   إليززه َخلُززص

ه الجزززداول اإلحصزززائية األساسزززية جهزززاز اإلحصزززاء المركززززي الفلسزززطيني مزززن خزززالل وضزززع أساسزززّي مزززن قبزززل
للفصل السابع منه، مع تأكيد مركز األبحاث والدراسات القضائية في مجلس القضاء األعلزى علزى اسزتعداده 

وانفتاحه على تقبل آراء الكافة نحزو مزيزد مزن التطزوير فزي مع الجهات الراغبة بذلك لمناقشة حيثيات التقرير 
 األداء للسنوات المقبلة.

 اث والدراسات القضائية مركز األبح
 مجلس القضاء األعلى                                                                     

 رام اهلل / فلسطين                                                                    
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 األولالفصل 
 1122إدارات مجلس القضاء األعلى خالل عام 

 
هذا الفصل من التقرير السنوي على عمل مختلف إدارات مجلس القضاء األعلى، سواء اإلدارات ذات الطابع  يشتمل

اإلداري، أو اإلدارات ذات الطابع الفني والقانوني. وقد تّم تقسيم هذا الفصل إلى فرعين، يتناول األول منها عمل 
 ات ذات الطابع الفني والقانوني.اإلدارات ذات الطابع اإلداري، ويتناول الثاني منها اإلدار 

 
 الفرع األول: إدارات مجلس القضاء األعلى ذات الطابع اإلداري

 
عمل إدارات مجلس القضاء األعلى ذات الطابع اإلداري واللوجستي، وهي: األمانة العامة لمجلس الفرع هذا يقطي 

دارة المشاريع ودائر  دارة المحاكم ووحدة التخطيط وا  ة تكنولوجيا المعلومات والمركز اإلعالمي القضاء األعلى وا 
، وذلك على 1122إنجازات اإلدارات أعاله خالل عام محور من محاور هذا الفرع إلى القضائي. وسنعرض في كل 

 النحو المبين أدناه:
 

 القضاء األعلى  ساألمانة العامة لمجلاألول: المحور 
 

بشزأن قواعزد  1112( لسزنة 1رار مجلس القضاء األعلزى رقزم  قأنشأت األمانة العامة لمجلس القضاء األعلى بموجب 
سزززندا  للقزززرار العامزززة األمانزززة تتزززولى ، و 21/5/1112الصزززادر بتزززاري  مباشزززرة مجلزززس القضزززاء األعلزززى إلختصاصزززاته، 
دعززم مجلززس القضززاء األعلززى مززن ( 2 تززين رئيسززيتين همززا:مهم 1112المززذكور ولهيكليززة مجلززس القضززاء األعلززى لعززام 

وتحززديث  متابعززة شززؤون القضززاة كافززةو ( 1، ودعززوة أعضززائه لثنعقززاد وتنفيززذ قراراتززه هجززدول أعمززال جلسززات إعززدادخززالل 
طزززالع رئزززيس وأعضزززاء مجلزززس القضزززاء  رصزززد كافزززة المتقيزززرات علزززى الكزززادر القضزززائيو ، البيانزززات الخاصزززة بملفزززاتهم وا 

واللجززان  دعم  اللوجسززتي لمكتززب رئززيس المجلززسالزز، إذ تقززدم األمانززة العامززة األعلززى عليهززا إلتخززاذ القززرار المالئززم بشززأنها
 .المنبثقة عن المجلس

 
الصزلل وقضزاة  قضزاة مزن بزدءا   ،مراتبهم القضزائية بمختلف القضاة السادةكافة يشمل الكادر العامل بالسلطة القضائية 

التزي طزرأت طزورات لتلالمحزور يعزرض هزذا  العليزا. المحكمزة بقضزاة وانتهزاء   االسزتئناف، محزاكم بقضزاة مزرورا   ،البدايزة
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وذلززك  ،للمجلززساألمانززة العامززة زات انجززا  و  ،الكززادر القضززائي العامززل بالسززلطة القضززائيةأعززداد وتوزيززع وتشززكيالت علززى 
 :على النحو التالي

 
  الكادر القضائي:وتوزيع وتشكيالت أواًل : أعداد 

 
تصاصزات المحزاكم، ويبزين الجزدول ( توزيع عدد القضاة فزي الضزفة القربيزة وقطزاع غززة حسزب اخ2  يبين الجدول رقم

وتظهززر  ،(1122-1121حسززب المحكمززة لمعززوام   واالسززتئناف والعليززا الصززلل والبدايززةم كا( توزيززع قضززاة محزز1رقززم  
 النتائ  كما يلي:

 (125 إلزى  1121عام  قاض   (295 ارتفع عدد القضاة في الضفة القربية وقطاع غزة بمختلف مراتبهم من  .2
 .1122عام  قاض  

 .قاض   (12 ليصبل عدد قضاة المحكمة العليا  ،تقاعد ثالث من القضاة لبلوغهم سن التقاعد 1122م في عا .1
مززن درجززة محكمززة  همترقيززة بعضزز حيززث تززمّ  ،قززاض   (82   1122الصززلل فززي العززام  محززاكم عززدد قضززاة بلزز   .3

 الصلل إلى درجة محكمة بداية.
( قضاة من درجة بداية إلى درجة 2  ةتم ترقيو  ،قاض  ( 55   1121البداية في العام محاكم قضاة  عدد بل   .4

بحيث ارتفع عزددهم فزي  ،( من درجة قاضي بداية إلى درجة قاضي استئناف22  وترقية ،بداية رئيس محكمة
 ( قضاة آخرين برتبة رئيس محكمة بداية. 2و   ،( قاض  21   لىإ 1122العام 

يشززمل  ،1122فززي  قززاض   (42 إلززى   1121فززي  قززاض   (41 ارتفززع عززدد القضززاة فززي محززاكم االسززتئناف مززن  .5
  .استئناف رام اهلل والقدس تيمحكمرئيسا العدد 

فززي  نعشززرة مزنهّن تززم تعييزنهقزاض،  (32 فززي الضزفة القربيززة  1122فززي العزام  القضزاة مززن النسزاء  عززددبلز   .2
 .1122العام 

ة بدايزززة منتزززدبين مزززن بيزززنهم قاضزززيين بدرجزززة رئزززيس محكمززز ،قزززاض   (23 يعمزززل فزززي محكمزززة اسزززتئناف رام اهلل  .8
 في محكمة استئناف القدس.يعمل خمسة قضاة و  ،لمحكمة االستئناف

تتكززون محكمززة اسززتئناف ضززريبة الززدخل مززن د قضززاة محكمززة الجمززارك البدائيززة واالسززتئنافية قاضززيين. و بلزز  عززد .2
 .قضاةرئيس وثالث 

 موزعين كما يلي: ،قاض   (24 دوائر مجلس القضاء األعلى عمل في ي  .9
 

 باإلضافة إلى وظيفته. ،المكتب الفنيمشرفا  عاما  على د سليم القاضي عما 
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  القاضي أسعد مبارك في المعهد القضائي الفلسطيني ويعمل كمدير للمعهد باإلضافة إلى القاضي ممدوح
 عليان إذ يعمل كمنسق بالمعهد.

  القاضي يوسف  خمس قضاة آخرين هم:، يساعده دائرة التفتيش القضائيرئيسا  لالقاضي فتحي أبو سرور
القاضي عبد   القاضي عبد الكريم حالوة، و الصليبي، القاضي نصار منصور، القاضي أشرف عريقات، 

 كرئيس لهيئة االقضاء العسكري(. 1121إلى أن تم تعيينه في العام  اللطيف العايد
  باإلضافة إلى وظيفته ،دائرة التدريب القضائيرئيسا  لالقاضي عثمان التكروري  . 
 باإلضافة إلى وظيفته. ،دارة المحاكمإل ا  رئيسو س القضاء األعلى ي عزت الراميني أمينا  عاما  لمجلالقاض 
  دار مديرة لالقاضي ثريا الوزير  باإلضافة إلى وظيفتها. ،ة المشاريعدائرة التخطيط وا 
  باإلضافة إلى وظيفته ،لرئيس مجلس القضاء األعلى ا  القاضي حازم ادكيدك مستشار. 
 باإلضافة لوظيفته.، القضائية الدراساتمركز األبحاث و مديرا  لمد األشقر ي أحالقاض 

 
 (1122-1121) توزيع عدد القضاة حسب نوع المحكمة في الضفة الغربية وقطاع غزة لألعوام (:  2جدول ) 

 المحكمة 
1121 1122  

الضفة 
الضفة  المجموع  قطاع غزة  الغربية 

 المجموع  قطاع غزة  الغربية 

 18 8 11 01 22 21 عليا ال
 1 - 1 1 - 1 رئيس االستئناف

 01 21 11 08 21 21 االستئناف 
 01 22 41 55 22 44 البداية 

 8 - 8 8 - 8 رئيس بداية
 88 - 88 01 - 01 الصلح 

 125 08 288 215 42 254 المجموع 
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 (1122-1121ة لألعوام )كم الصلح والبداية حسب المحكماتوزيع قضاة مح(:  1جدول رقم ) 

 المحاكم 
 محاكم البداية محاكم الصلح

1121 1122 1121 1122 
 21 22 21 1 رام اهلل
 21 21 20 22 نابلس
 8 0 22 0 الخليل

 8 0 0 0 بيت لحم
 2 1 0 4 أريحا
 5 8 8 5 جنين

 5 5 1 0 طولكرم
 4 0 0 4 قلقيلية
 - - 4 4 دورا

 - - 1 1 حلحول
 - - 1 1 سلفيت
 - - 1 1 طوباس

   3 50 2   51 88   1 02 المجموع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .لبلديات الشمال قاض  القاضي أيمن عليوي  
2
 القاضي عبد اللطيف العايد منتدب لمحكمة الشرطة لمدة عام.  

  
3

 ممدوح عليان في المعهد القضائي حازم ادكيدك ورشا حماد منتدبان لمحكمة االستئناف، و القاضي حسين عبيدات رئيسا  لمحكمة جرائم الفساد، و القاضي يان قاضال 
 الفلسطيني.    
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 (1122-1121الصلح حسب المحكمة لألعوام ) محاكمقضاة  التطور في عدد

 
 

 (1122-1121حسب المحكمة لألعوام ) البداية محاكمقضاة  عدد
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 :1122تغيرات التي طرأت على الكادر القضائي خالل العام للملخص ا يلي وفيم 
 

 التعيينات:  -

   للمعهد القضائي األردني(.الطلبة المبتعثون ( قضاة جدد للصلل  21تعيين   2/2/1122بتاري 
   ضاء المدني(.للصلل  تم نقله من القضاء العسكري إلى الق قاض  تعيين القاضي محمد رسول المبيض  13/1/1122بتاري 
   للصلل.ن يقاضيتعيين القاضيين عزات عبد اهلل ومحمد غانم  18/9/1122بتاري 
    في المحكمة العليا. قاض  حمد المقني أتعيين السيد  2/22/1122بتاري 
   بناء على مسابقة لتعيين قضاة صللللصلل  قاض  تعيين القاضي أحمد األشقر  3/21/1122بتاري. 
   للمعهد القضائي األردني(.الطلبة المبتعثون ( قضاة جدد للصلل  21ين  تعي 3/21/1122بتاري 

 
 ( قضاة صلل إلى درجة قاضي بداية.2ترقية   12/2/1122بتاري  : الترقيات -

 .استقالة القاضي فضل نجاجرة 31/3/1122بتاري  : االستقالة -

 :التقاعد -

   بلوغه السن القانونية/ غزة. بسببإلى التقاعد القاضي فوزي أبو وطفة أحيل  2/3/1122بتاري 
   بسبب بلوغه السن القانونية/ غزة.إلى التقاعد القاضي عبد الرحيم أبو هاشم أحيل  18/5/1122بتاري 
   الضفة القربيةبسبب بلوغه السن القانونيةإلى التقاعد القاضي عبد الفتاح الجبريني أحيل  32/21/1122بتاري /. 
 :  الوفيات -

 ./ غزة -رحمه اهلل-القاضي خالد أبو جبر توفي 13/4/1122تاري  ب

 
 :1122نجازات األمانة العامة خالل العام إ: نياثا
 
 :األرشفة االلكترونيةبناء نظام خاص ب .2

 . أرشفة جميع ملفات القضاة الكترونيا 
 . أرشفة جميع وثائق األمانة العامة الكترونيا 

 
وفززق آليززة العمززل  ( شززكوى82  إسززتقبل القسززم وتعامززل مززع  يززة العززام،وحتززى نها 1122منززذ إنشززائه فززي شززهر حزيززران : قسممم الشممكاو  .1

 المتبعة.
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   :جلسات المجلس ولجانهتقديم الدعم اللوجستي ل .0

  وحفظ  ،وتنفيذ قراراتها ،قامت األمانة العامة بالتحضير لهاو ، ( جلسة25  1122خالل عام عقد مجلس القضاء األعلى
 محاضرها ومرفقاتها.

  المنبثقة عن المجلس.القضائية دعم اللجان 
 

 :لقضاةاإلدارية لشؤون متابعة ال .4

 .)متابعة الشؤون اإلدارية للقضاة   التعيين، الترقية، اإلحالة إلى التقاعد، العالوات االجتماعية 
 .توحيد تواري  تعيين القضاة جميعا مع وزارة المالية 
  التعاون مع إدارة المحاكم.عاما ب (12 فترة خدمتهم عن للقضاة الذين تزيد صرف عالوة متابعة 
 المجلس إعداد مسودات قرارات. 
 متابعة حركة االنتدابات والتنقالت.  
 متابعة المهام القضائية الخاصة. 
 
 

 إدارة المحاكم : الثانيالمحور 
 

علززى النحززو وذلززك  ،للسززلطة القضززائية الكززادر اإلداري واألداء المززاليالتززي طززرأت علززى  اتالتطززور المحززور يسززتعرض هززذا 
 التالي: 

 
 : أوال: إختصاصات ودوائر وأقسام إدارة المحاكم

شززراف علززى الكززادر اإلداري العامززل بالمحززاكم النظاميززة، ويشززمل مفهززوم لى إدارة المحززاكم بمجلززس القضززاء األعلززى اإلتتززو 
 ومزأمورو م،المحزاك أقزالم رؤسزاء مزن مهزامهم أداء فزي القضزاة يعزاونون الزذين المزوظفين اإلداريزين الكزادر اإلداري جميزع

 ومراسزلو القضزائية، األوراق بتبليز  يقومزون الزذين والمحضزرون وكتبزة الضزبط، العزدل، وكتزاب الصزناديق، وأمنزاء التنفيزذ،
، األعلزى القضزاء مجلزس إدارات في نو العامل نو اإلداري نو القضايا والموظف أصحاب على بالمناداة يقومون الذين المحاكم

 اإلشراف على الشؤون المالية للمجلس ومتابتها لدى الجهات المختصة. كما يشمل اختصاص إدارة المحاكم
 

عن مباشزرة اختصاصزاته المنوطزة بزه وفزق أهزداف ورؤيزة مجلزس  يتولى إدارة المحاكم قاض بدرجة استئناف يكون مسؤوال  
 وهي: ،واألقسام التابعة إلدارة المحاكمالدوائر القضاء األعلى، ويشرف على مجموعة من 
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 :اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية أواًل،

هي: عدد من الدوائر و ويتبع لها تعتبر اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية إحدى أهم اإلدارات في السلطة القضائية، 
هذه يتفرع عن و زن. ودائرة اللوازم والمخا ،دائرة الشؤون المالية، ودائرة صيانة المحاكم، ودائرة الشؤون اإلدارية  الموظفين(

 :التاليةالدوائر تشمل اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية  .عدد من األقسامالدوائر 
 

تهدف هذا الدائرة إلى اسززتقطاب وتنميززة وتطزوير القوى البشرية المناسبة للدائرة  دائرة شؤون الموظفين اإلدارية: .2.2
ائل المكملة والقرارات والتعليمات اإلدارية التابعة له، ويتولى معالجة وتطبيق قانون الخدمة المدنية واألنظمة واللو 

المسائل المتعلقة بأوضاع الموظفين في الدوائر والمحاكم من تعيين ونقل وانتداب واستقالة وترقية وغيرها من 
 الحاالت طبقا  لقانون الخدمة المدنية واللوائل التنفيذية. 

الدائرة تلبية احتياجات المحاكم من ناحية تحسين البنية التحتية لها واحتياجاتها  تتولى هذه دائرة صيانة المحاكم: .2.1
 جهزة الصيانة والمعدات الضرورية لعملها. أمن 

وتتولى هذه الدائرة مهمة حفظ وتأمين جميع مقتنيات واللوازم الضرورية للمجلس : دائرة اللوازم والمخازن .2.3
دارتها.  وا 

 :التالية قساماألن من تتكو و  دائرة الشؤون المالية: .2.4
شراف على تطبيق سياسة التحصيل في المجلس التدقيق واإلادات: يتولى هذا القسم الرقابة و قسم اإلير  .2

حاكم واألنظمة والقوانين ذات العالقة، ومتابعة التعليمات الصادرة من وزارة المالية بشأن اإليرادات وأية والم
عداد كشوف التحصيل اليومية، قوانين وقرارات وأنظمة ذات عالقة. ومتابع ة تحصيل الرسوم وترحيلها وا 

جراء التحليالت المالية ذات العالقة باإليرادات.  ومراقبة تنفيذ الخطط المالية وا 
قسم النفقات: يتولى هذا القسم  سياسة الصرف في المحاكم والمجلس واألنظمة وفق القوانين ذات العالقة،  .1

لبنود الموازنة السنوية للمجلس وضمن الصالحيات المقرة، بحيث يتم  نادا  وتنفيذ بنود الصرف والنفقات است
جراء و تنفيذ عمليات الصرف والدفعات النقدية حسب إجراءات الصرف المتبعة.  مراقبة تنفيذ الخطط المالية وا 

 التحليالت المالية ذات العالقة بالنفقات.
عداد خطط .3 مالية منسجمة مع خطط المجلس والمحاكم  لجنة الموازنة: تتولى لجنة الموازنة بناء وا 

اإلستراتيجية والسنوية للنهوض بأدائها وتطويرها وفق احتياجاتها ومتطلباتها، والتنسيق مع اإلدارات والدوائر 
على إعداد الموازنة السنوية التقديرية بناء على متطلبات واحتياجات المجلس والمحاكم والموازنات الملحقة 

ا يتطلب ذلك من موارد، مع األخذ باالعتبار إمكانيات المجلس المالية. والتدقيق المالي بموازنة المجلس وم
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عداد تقارير التدقيق حول األداء المالي ورصد  على جميع مدخالت ومخرجات المجلس والمحاكم المالية، وا 
 .حاالت عدم االلتزام واقتراح التوصيات الالزمة لتحسين األداء المالي للمجلس والمحاكم

مانات بمتابعة التحصيالت النقدية من األمانات وعمليات صرفها لمستحقيها في قسم االمانات: يقوم قسم األ .4
 ،متابعة األمانات المالية مع البنوك وتدقيق الكشوف البنكية وأية أوراق بنكية ذات عالقةو دوائر التنفيذ. 

التنفيذ المالية والتأكد من صحة وسالمة القيود ومتابعة إجراء التسويات المالية، والتدقيق على أعمال دوائر 
 المالية.

قسم المشتريات: يقوم هذا القسم بمتابعة طلبات الشراء الداخلية من اإلدارات والدوائر المختلفة وتوفير  .5
عداد أوامر الشراء للموردين المعتمدين أو الذين يتم  المستلزمات وفقا  لنظام إدارة المشتريات المتبع، وا 

 تفاقيات والتأكد من توقيعها ومتابعة تنفيذها. هم وفق آليات الشراء المتبعة وتحضير اإلاختيار 
 
 :1122دارة المحاكم خالل عام اإلدارية إلنجازات اإل * 

 : على صعيد الشؤون اإلدارية 1122فيما يلي أبرز إنجازات إدارة المحاكم خالل عام 
 الرواتب:   -
 لقة بالموظفين لدى وزارة الماليةالمتع إنجاز ومتابعة كافة األمور المالية . 
 تب الموظفين الجدد وموظفي العقودمتابعة صرف روا . 
 وتوزيعها عليهم في بداية كل شهر تدقيق قسائم رواتب الموظفين . 
 بة التبليقات والمحضرين وتدقيقهاصرف المواصالت المتحركة لكت . 
 ورات التدريبيةالد صرف المواصالت المتحركة للموظفين الذين يحضرون . 
  تمهيدا  على االنتهاء خدمتهم شارفت  نعلى التقاعد والمتقاعدين الذيأحيلوا تنظيم جداول خدمات الموظفين الذين

  .لتسوية حقوقهم حسب األصول
  متابعتها في وزارة الماليةإعداد وتجهيز الكشوفات الشهرية للموظفين المستحقين للترقية والعالوات األخرى و . 
 الترقيات تزويد الجهات المختصة بإعداد مشروع الموازنة السنوية باية بيانات بخصوص الرواتب و بهمة المسا

 . المستحقة
  صرف العالوات اإلشرافية لوظيفة رئيس ديوان ورئيس قلم وكاتب عدل ومأمور تنفيذ ونائب رئيس قلم و ذلك بعد

 . 2/8/1122وتم صرفها من تاري   ،اءإقرارها من قبل مجلس الوزر 
 

 التعيينات:  -
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 إعداد التقارير الشهرية والسنوية للموظفين. 
  التجربةأثناء فترة الخاصة بهم ، ورفع التقارير الجددالتأكد من مباشرة الموظفين . 
  ا  موظف 224الذين إجتازوا فترة التجربة والبال  عددهم  1121العمل على تثبيت الموظفين المعينين عام . 
 باتهم وسلوكهم الوظيفي ومتابعتهملتعيين على واجإطالع الموظفين عند ا . 
  التنفيذية لقانون الخدمة المدنية اإلجراءات التي توضحها الالئحةتقييم أداء الموظف وفقا  للنماذج والضوابط و . 
 إصدار البطاقات الخاصة بدوام الموظفين والبطاقات التعريفية للموظفين والقضاة. 
 موزعين  ،1121على إحداثيات عام  ا  ( موظف38  1122خالل العام  همموا عملبل  عدد الموظفين الذين استل

 : (3لجدول رقم  المبين في اعلى النحو 
 (: لتوزريع الموظفين الجدد حسب المسمى الوظيفي في0جدول رقم)

 1122السلطة القضائية للعام 
 العدد المسمى الوظيفي

 2 محاسب
 3 مراسل 

 2 أمين مكتبة 
 9 اتكاتب تبليغ

 2 كاتب
 1 موظف إداري

 2 مترجم
 3 مساعد إداري

 1 موظف استقبال
 3 مهندس كمبيوتر

 2 مدير دائرة المعلومات و قواعد البيانات
 2 مدخل بيانات
 2 باحث قانوني

 2 سائق
 08 المجموع

 
  عيينهم في ديوان الموظفين العام ووزارة جراءات تإإنجاز تّم على بند العقود موزعين على جميع المحاكم، و  ا  موظف (225 تعيين

 . شفة القضايا الكترونيا  بالمحاكمأر لقايات المالية وذلك 
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 برنام  األمم المتحدة اإلنمائي  وتصرف رواتبهم من ،تعيين تسعة موظفين بوظيفة فني دعم لوجستي موزعين على المحاكم  
UNDP) . 

  من موظفي العقود ا  عشر موظفأحد تثبيت . 
  جراء مسابقة داخلية وفق القانون. نة بعد اإلعالن عن هذه الوظيفة و الصياوظف بوظيفة مدير دائرة الهندسة و مترقية  ا 

 
 

 شؤون الموظفين:  -
 مجلس القضاء األعلىمكتب رئيس سالت مراو  ملفات الموظفينااللكترونية لشفة ر األ. 
  .تدقيق إجازات الموظفين . 
  نجاز المراسالت الواردة متابعة  موظفي مجلس القضاء األعلى. من وا 
  دوام الموظفينإبالغ ديوان الموظفين العام شهريا  بكشوف . 
 يوميا  وام الموظفين تدقيق د . 
  ن قبل رئيس مجلس القضاء األعلى قرارات مبعة ما يصدر بشأنها من توجيهات و متامتابعة شكاوى وتظلمات موظفي المحاكم و

 اإلدارية والمالية . مدير عام الشؤونورئيس إدارة المحاكم و 
 التخطيط للقوى البشرية تطبيقها في إطار في عملية إدارة شؤون الموظفين وتطويرها و  المشاركة في تطوير األساليب الحديثة

دارة المحفوظات فيهاالدوائر الحكومية التابعة لها وتصنيف الوظائف و  تقييم األداء فيالعاملة و     . ا 
 

 :  1122 المصادقة على الوكاالت لعام  -
  من وكاالت  فظات الشمالية( معاملة صادرة من دوائر كاتب العدل في المحاكم النظامية للمحا2112متابعة  تم تصديق وتدقيق و

دخال إتم ستخدام في الخارج، و لث قرارات بأنواعها وغيرها من المعامالتاإلووكاالت دورية غير قابلة للعزل و وكالت خاصة عامة و 
أرشفتها في دقيق التوقيع واألختام (، وتم تصوير الوكاالت المصدقة وحفظها و  نظام ت على البرنام  المحوسب الوكاالت المصدقة

 . الملفات
  معاملة صادرة من نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين في قطاع غزة من وكاالت عامة 253متابعة  تم التصديق وتدقيق و )

غيرها من المعامالت الصادرة عنها في المحافظات الجنوبية واعها و قرارات بأناإللة للعزل و ووكاالت دورية غير قابووكاالت خاصة 
حوسب سجل مراجعات وكاالت غزة(، وتم تصوير الوكاالت دخال الوكاالت المصدقة على البرنام  المإتم ستخدام في الخارج، و لث

 ت العدل . تم توثيقها في دفتر عيناالمصدقة وحفظها وأرشفتها في الملفات و 
  عداد المراسالت للجهات المختصة بخصوص وكاالت األسرى الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب وتدقيق ومتابعة و دراسة ا 

 قطاع غزة . لكل من األسرى بالضفة القربية و  األحمر المتعلقة باألسرى في السجون االسرائيلية
 
 
 

 1122المسميات الوظيفية للعام توزيع موظفي السلطة القضائية حسب (:  4جدول رقم ) 
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 العدد المسمى الوظيفي العدد المسمى الوظيفي العدد المسمى الوظيفي  العدد المسمى الوظيفي 

 2 صحفي 2 رئيس قسم شؤون الموظفين 9 دعم لوجستي  11 أمين صندوق
 1 طابع 2 رئيس قلم 2 رئيس قسم االيرادات 1 أمين مخزن

 1 أمين مكتبه
ث رئيس قسم البحو 
 2 عامل  24 رئيس قلم الجزا 2 واالحصاء

 21 باحث قانوني
رئيس قسم الخدمات 

 2 عامل مخزن 14 رئيس قلم الحقوق 2 اإلدارية 

 12 رئيس الديوان
 رئيس قسم الرواتب 

 28 عامل/ة تنظيفات 2 رئيس قلم دائرة التبليقات 2 والتعيينات 

 10 رئيس شعبه 
رئيس قسم العالقات 

 1 العامة
قلم محكمة العدل رئيس 

 2 العليا
عضو منتدب في هيئة 
 3 محكمة الجمارك االستئنافية

 2 رئيس قسم
رئيس قسم المشاريع و 

 8 سائق 2 التطوير
عضو منتدب في هيئة 
 3 محكمة الجمارك البدائية

 1 رئيس قسم االرشيف

رئيس قسم تخطيط 
المصادر البشرية و 

 2 فني حاسوب 2 سائق و مرافق 2 اللوجستية

 1 رئيس قسم االمانات
رئيس قسم تطوير عمل 

 4  فني صيانة  9 سكرتيره 2 المحاكم
 1 مترجم 9 مأمور تنفيذ 1 كاتب جامعي 1 فني صيانة حاسوب

 

 9 محاسب 53 مأمور تبلي  22 كاتب عدل 122 كاتب
 15 محضر 1 مبرم /ة كمبيوتر 2 مأمور إجراء 23 كاتب تبليقات
 2 مدير الشؤو المالية 2 مدير الشؤون اإلدارية 2 باتمدقق حسا 28 مدخل بيانات

 
 2 

مدير دائرة اللوازم 
 2 والمخازن

مدير دائرة المعلومات 
 2 وقواعد البيانات

مدير دائرة الهندسة 
 2 والصيانة

مدير عام الشؤون 
 2 اإلدارية والمالية

مدير مكتب رئيس 
 11 مساعد إداري 29 مراسل 2 مجلس القضاء األعلى

ساعد أمين م
 21 مساعد قانوني 3 مساعد رئيس شعبة 2 مساعد أمين مخزن 2 صندوق

 2 مهندس كمبيوتر 2 منظف 23 مساعد قانوني مساعد  1 مساعد مأمور تنفيذ
 11 موظف استقبال 2 موظف استعالمات 2 مهني 2 مهندس مدني 
يس قلم الحقوقنائب رئ 4 نائب رئيس قلم الجزا 1 نائب رئيس شعبة 1 موظف صيانة   3 

نائب رئيس قلم دائرة 
 2 التبليقات

نائب مدير إدارة شؤون 
 2 القضاة

نائب مدير دائرة الحوسبة 
 2 والتطوير

نائب مدير عام الحوسبة 
 2 وتكنولوجيا المعلومات

موظف 802 المجموع   
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 1122(: توزيع العاملين بالسلطة القضائية على الدوائر و المحاكم للعام 5جدول رقم)

 العدد الدوائر و المحاكم 

 9 ادارة المحاكم 

 5 األمانة العامة 

 19 الشؤون اإلدارية 

 24 الشؤون المالية

 8 المكتب الفني

 11 رام اهلل  -دائرة التبليقات

دارة المشاريع  4 دائرة التخطيط وا 

 2 دائرة التدريب القضائي 

 5 دائرة التفتيش القضائي 

 5 عامة و اإلعالم دائرة العالقات ال

 8 المخازندائرة اللوازم و 

 24 الخليل  –دائرة تبليقات 

 23 قلقيلية -دائرة تبليقات 

 29 نابلس -دائرة تبليقات 

 25 دائرة تكنولوجيا المعلومات

 3 مجلس القضاء األعلى

 9 محكمة استئناف القدس

 24 محكمة استئناف رام اهلل

 8 محكمة الجمارك االستئنافية
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 2 محكمة الجمارك البدائية

 22 محكمة العدل العليا

 2 محكمة النقض

 25 محكمة بداية أريحا

 45 محكمة بداية الخليل 

 41 محكمة بداية بيت لحم 

 58 محكمة بداية جنين

 21 محكمة بداية رام اهلل 

 22 محكمة بداية طولكرم

 19 محكمة بداية قلقيلية

 53 محكمة بداية نابلس

 2 مة جرائم الفسادمحك

 2 محكمة صلل أريحا

 21 محكمة صلل الخليل 

 24 محكمة صلل بيت لحم 

 13 محكمة صلل جنين 

 32 محكمة صلل حلحول

 43 محكمة صلل دورا

 31 محكمة صلل رام اهلل 

 11 محكمة صلل سلفيت

 12 محكمة صلل طوباس
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 21 محكمة صلل طولكرم

 9 محكمة صلل قلقيلية

 34 ل نابلسمحكمة صل

 3 الدراسات القضائية مركز األبحاث و 

 21 مكتب رئيس السلطة القضائية

 881 المجموع 

 

 1122تطور عدد الموظفين حسب سنوات تعيينهم حتى عام (: 0جدول رقم )

 النسبة من المجموع  عدد الموظفين المعينين سنة التعيين

 2.4 16 2114قبل عام 

1111-2114 81 12.0 

1110-1112 125 18.5 

1121-1118 452 67.1 

 100.0 674 المجموع
 

1122تطور عدد الموظفين حسب سنوات تعيينهم حتى عام   

 
 

 1994قبل عام 
2% 

2000-1994 
12% 

2006-2001 
19% 

2010-2007 
67% 
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1122المياومة لموظفي المحاكم للعام (: عدد الموظفين الدائمين والعقود و 8جدول رقم )  

 نوع العقد عدد الموظفين النسبة من المجموع
 عقد دائم 818 21.2
 عقد 221 22.3
 عقد مياومة 2 2.1

 المجموع 885 
 
 
 
 
 

1122المياومة لموظفي المحاكم للعام دد الموظفين الدائمين والعقود و ع  

 
1122(: عدد الموظفين موزعين حب الفئات لموظفي المحاكم للعام 8جدول رقم)  

 فئات الموظفين   العدد النسبة من المجموع
 األولى  94 21.9
 الثانية 228 23.5
 الثالثة 512 58.9
 الرابعة 22 2.3
 الخامسة 242 22.3
 السادسة 1 1.1
 المجموع 800 211

 

 عقد دائم
81% 

 عقد
18% 

 عقد مياومة
1% 
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 1122الفئات لموظفي المحاكم للعام  حسبعدد الموظفين موزعين 

 
 1122مي للموظفين العاملين بالمحاكم للعام (: المؤهل العل1جدول رقم)

 النسبة من المجموع العدد المؤهل العلمي

 22.3 221 ثانوي أو أقل

 12.2 134 توجيهي

 25.9 239 دبلوم

 38.4 318 بكالوريوس

 2.2 24 ماجستير

 %211 284 المجموع

 

 

 

 

 

 االولى
 الثانية 10.9%

13.5% 
 الثالثة
57.8% 

 الرابعة
1.3% 

 الخامسة
16.3% 

 السادسة
0.2% 
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 1122المؤهل العلمي للموظفين العاملين بالمحاكم للعام 

 
 1122(: توزيع حسب جنس الموظفين العاملين بالمحاكم للعام 21جدول رقم)

 النسبة من المجموع العدد الجنس

 35.3 319 أنثى

 24.8 522 ذكر

 %211 885 المجموع

 
 

 1122توزيع حسب جنس الموظفين العاملين بالمحاكم للعام 

 
 

 ثانوية أو أقل
18% 

 توجيهي
 دبلوم 27%

16% 

 بكالوريوس
37% 

 ماجستير
2% 

 إناث
 ذكور 35%

65% 
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 :1122إلدارة المحاكم خالل عام المالية اإلنجازات * 

 :الماليةعلى صعيد الشؤون  1122فيما يلي أبرز إنجازات إدارة المحاكم خالل عام 
  1122في النصف الثاني لعام  1121-1122طرح مزايدة تلزيم المشروبات في محاكم الضفة القربية لعام . 
 بمساعدة المستشار المالي للمجلس  1121ريق الموازنة لعام إنجاز موازنة مجلس القضاء األعلى من قبل ف. 
  النفقات التشقيلية للمجلس.في الحصول على فوائد أمانات لحساب أمانات الضفة وغزة واستقاللها 
  1122تداء  من النصف الثاني لعام نظام سلف المحاكم  صناديق نثرية المحاكم ( والعمل بها ابإنجاز.  
  مجلس القضاء األعلى وجميع محاكم الضفة القربية .للعمل بنظافة كات اللشر طرح عروض أسعار 
  مشروع األمم المتحدة االنمائي   من تينالحصول على منحUNDP)  114421بمبل    1ميزان تقديم الدعم اللوجستي لبرنام  لاألولى 

 دوالر(. 22111نشاء مركز استعالمات في ثالث محاكم بمبل   إلدوالر( والثانية 
 

 النفقات:  -
  521822219.82( شيكل، تم صرف مبل   2222812194.1حوالي   1122بلقت موازنة مجلس القضاء األعلى للسنة المالية )

  1122وذلك مقابل المصاريف بالعمالت الثالث تتضمن  مصاريف   ( دينار،2222125( دوالر، 221422114.92شيكل و  
  .له من الموازنة وجزء منه فوائد أمانات المجلس، وهذه المبال  ما تم تحوي 1121ومتأخرات 

 ت المالية التي بحاجة إلى متابعةانجاز المعامالت المالية والتواصل مع المستفيدين من أجل استكمال المعامال . 
 عداد المطا ة إلستعاضة لبات الماليتدقيق ومتابعة عمل صناديق النثرية الموجودة لدى المحاكم ومتابعة النواقص لدى الصناديق وا 

 .هذه السلف
  تفادي وجود عوالق للسنة الماليةلمتابعة األمور المالية مع البنوك ووزارة المالية. 
  تسجيل وأرشفة جميع المعامالت التي أنجزت على برنام  بيسان وأرسلت للبنك للصرف للمستفيدين في الدفتر الخاص بالدائرة

 .البرنام  في أي فترة من الفترات إغالق وذلك لسهولة الرجوع إليها في حال تم ،المالية
 

 :لمشترياتا -
  دوالر 1112814.22( طلبية بمبل   212من العطاءات المركزية وعروض األسعار   1122بلقت طلبيات الشراء لعام ) 
 .( شيكل9212111و  
  مخصص مالي لمصناف المطلوبة.فيها توفر في األحوال التي تأمين كافة اإلحتياجات 

 
  :داتاإليرا -

  شيكل تسعة وعشرون مليون ومئتان وثالثة وثمانون ألفا  1921232414حوالي  1122بلقت قيمة اإليرادات لسنة ) 
خمسة عشرة صندوق في جميع حيث يوجد  ،وأربعمائة وأربعة شيكل، وهذه اإليرادات تشمل جميع صناديق المحاكم في الضفة

 .المحاكم
  مة اإليرادات الفعلية وكشف البنكشكل شهري وعمل التسوية البنكية من خالل قيصناديق المحاكم برسوم إيصاالت تدقيق. 
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  تسليم التقارير الشهرية إلى المراقب المالي في مجلس القضاء إلعادة التدقيق ومن ثم إرسالها إلى وزارة المالية بعد التحقق من
 . ة البياناتصح

 
 .1122كم المختلفة في العام (: بيانات تفصيلية إليرادات المحا22جدول رقم )    

 

 

 اسم المحكمة
ايرادات المحاكم 

 1111لسنة 
ايرادات المحاكم لسنة 

1121 
ايرادات المحاكم لسنة 

1122 
نسبة الزيادة               

1111 -1122 

النسبة المئوية للمجموع 
 1122العام 

 1.112 0.02 56,263.5 1103881.1 543810.5 المحمة العليا

 1.11 0.37 430813021.1 434153180.1 034213855.1 هللبداية رام ا

 1.10 0.34 23841880.5 230253085.5 230843521.5 عدل رام اهلل

 1.110 0.28 1883802.51 231083085.1 8013514.5 حلحول

 1.11 0.04 130203448.11 031103088.1 135103018.1 الخليل

 1.14 0.14 234103141.51 230113140.1 230813110.5 بيت لحم

 1.11 0.43 8123448.11 8023142 5513012.5 ب+ص/أريحا

 1.12 0.22 530083888.51 438003012.5 430813088.5 نابلس

 1.10 0.42 231203442.11 238113818.1 230413501.5 قلقيلية

 1.10 0.31 230813081.11 132153118.5 231813081.1 دورا

 1.21 0.55 031213410.51 138103120.5 231043812.1 طولكرم

 132153114.11 038883811.1 034503110.5 1ب.جنين 
0.07 

(2+1) 1.21 

 _ _ 235843821.51 00 00 2ب.جنين 

 1.11 1.12 0813108.11 5023012.5 5023511.0 سلفيت

 1.12 1.15 5543818.51 4053801.1 5813010.5 طوباس

 %211 %04.5 29,283404 1834153182.5 1038583851.8 اإلجمالي
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 األمانات: -
 عززات إثبات باالضافة إلى استالم م ،لخاصة بمقبوضات ومصروفات المحاكماستالم كافة التقارير الشهرية وكشوفات البنوك ا

 .عمليات القبض والصرف
 ات المتبعة.دقيق المقبوضات ومطابقتها مع كشف البنك ومن ثم تدقيق المصروفات للتأكد من صحة وسالمة اإلجراءت 
  ذلكإعداد التسويات البنكية ومرفقات التسوية التفصيلية لكل مبل  غير مطابق ووضعها في بنود معلقة لحين بيان سبب . 
  ممختلف المحاكفي إعداد التقارير المالية الشهرية لدوائر التنفيذ. 
  222522832.212القربية  بالعمالت الثالث لجميع محاكم الضفة  32/21/1122بلقت أرصدة األمانات نهاية )

 .( دوالر5152123.15شيكل(،   2229222241.98دينار، 
   جم9852522.29أمانات قطاع غزة :بل  اجمالي اإليداعات  .( شيكل8222312329الي المصروفات  ( شيكل وا 

 
 :1122، 1121، 1111مانات المحاكم للسنوات أل وفيما يلي توضيح

األمانات أن المحاكم تحتفظ بأموال بثالث عمالت هي الشيكل و الدينار األردني و الدوالر  : يظهر كشفأرصدة األمانات بالشيكل -
مليون شيكل و بعد ذلك  9.9حوالي  1121مليون شيكل ارتفع عام  8.25حوالي   1119األمريكي ، بل  رصيد آخر المدة  عام 

 1119  -1122مع ذلك كانت نسبة الزيادة  من عام  ، ف1122مليون شيكل تقريبا  في عام 9.3انخفض رصيد آخر المدة  إلى  
 % . فيما يلي تفاصيل عن األمانات بالشيكل : 31.3في الرصيد  

و واصل  1121مليون شيكل لعام 8.25مليون شيكل إلى  2.8من   1119رصيد أول المدة : ارتفع رصيد أول المدة في عام  -
 .1 1.42بة زيادة مليون شيكل تقريبا  بنس 9.9إلى  1122ارتفاعه عام 

إلى  1122و من ثم ارتفعت بعام  1121مليون لعام  13إلى   1119مليون عام  21مجموع اإليداعات : ارتفعت اإليداعات من  -
 .1 1.22مليون شيكل  بنسبة زيادة  38

اصلت و و  1121مليون شيكل عام  11.4إلى  1119مليون شيكل لعام  9.9مجموع المصروفات : ارتفعت المصروفات من  -
 .1  1.13بنسبة زيادة  1122مليون شيكل لعام   31ارتفاعها إلى 

 .1119بالمقارنة مع عام  1122عام  1.31الفوائد الدائنة: ارتفعت بنسبة  -
 .1119بالمقارنة مع عام  1122% عام 11الفوائد المدينة : انخفضت بنسبة  -

 
مليون 5.5حوالي  1121مليون دينار ، ارتفع عام 4.24لي   حوا 1119: بل  رصيد آخر المدة  عام أرصدة األمانات بالدينار -

ي تفاصيل عن . فيما يل 232.32، فكانت نسبة الزيادة في الرصيد   1122مليون دينار في عام 9.5دينار و واصل ارتفاعه إلى 
 األمانات بالدينار:

و واصل  1121مليون دينار لعام  4.24 مليون دينار إلى 1.2من   1119رصيد أول المدة: ارتفع رصيد أول المدة في عام  -
 1 93.44مليون دينار تقريبا  بنسبة زيادة   5.5إلى  1122ارتفاعه عام 

إلى  1122و من ثم ارتفعت بعام  1121مليون لعام 5.2إلى   1119مليون عام 3.2مجموع اإليداعات: ارتفعت اإليداعات من  -
 .1% 88مليون دينار  بنسبة زيادة 2.2

  1121مليون دينار عام  3.8إلى  1119مليون دينار لعام 1.5فات: ارتفعت المصروفات من مجموع المصرو  -
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 .  2.42بنسبة زيادة  1122مليون دينار لعام  2.1وواصلت ارتفاعها إلى         
 .1119بالمقارنة مع عام  1122عام  11.49الفوائد الدائنة: ارتفعت بنسبة  -
 .(1122-1119خالل الفترة من   %92الفوائد المدينة: انخفضت بنسبة   -

 
 92فأصبل حوالي  1121ألف دوالر ، انخفض  عام  93حوالي    1119: بل  رصيد آخر المدة  عام أرصدة األمانات بالدوالر -

. فيما يلي تفاصيل 282.32، فكانت نسبة الزيادة في الرصيد   1122ألف دوالر في عام  395من ثم ارتفع  إلى ألف دوالر و 
  -نات بالدينار :عن األما

من ثم ارتفع و  1121 ألف دوالر لعام 92ألف  دوالر إلى   93من   1119رصيد أول المدة : انخفض رصيد أول المدة في عام  -
 . 313.92ارتفع  رصيد أول المدة  بنسبة زيادة  1122-1119ألف  دوالر تقريبا  فبالمقارنة للفترة من  395إلى  1122عام 

و من ثم ارتفعت   1121مليون لعام  2.12إلى   1119ألف دوالر عام  2.32نخفضت اإليداعات من مجموع اإليداعات : ا -
 .%2ارتفعت نسبة اإليداعات   بنسبة زيادة  1122-1119مليون دوالر فبالمقارنة  للفترة من عام  2.39إلى  1122بعام 

ومن ثم  1121ام ألف دوالر ع 959إلى  1119مليون  دوالر لعام  2.32مجموع المصروفات : انخفضت المصروفات من  -
   .%8انخفضت نسبة المصروفات بنسبة  1122-1119فبالمقارنة  للفترة من عام  1122مليون  دوالر لعام  2.12ارتفعت  إلى

 .244.55التي تم استقطاعها من اشهر سابقة بنفس العام بقيمة  1122الفوائد الدائنة: تم إعادة بعض الفوائد بالعام  -
من ثم انخفضت و  1121دوال بالعام  128.12إلى   1119دوالر بالعام  25.83ارتفعت قيمة الفوائد المدينة من  :ائد المدينةالفو  -

 1.811دوالر فبالتالي أصبل نسبة الزيادة في استقطاع الفوائد الدينة بنسبة  144.84إلى  1122بالعام 
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 (1122-1111لمحاكم و نسبة الزيادة لألعوام )(: كشف تفصيلي بأمانات ا21جدول رقم )
 

 من الزيادة نسبة 2011 2010 2009  البيان
    2010-2009 

 0.46 9909695.34 7150264.58 6770212.9 بالشيكل المدة أول الرصيد
 2.68 37966152.04 23238477.45 10304988.15 بالشيكل اإليداعات مجموع
 2.23 32005534.98 20468680.83 9917106.3 بالشيكل المصروفات مجموع

 0.00 6550000 0 0 بالوديعة ربطت مبالغ
 2.32 3626.45 1916.7 1092.95 بالشيكل الدائنة الفوائد
 0.22- 6947.75 12282.56 8923.54 بالشيكل المدينة الفوائد

 30.30 9316991.1 9909695.34 7150264.16 المدة آخر رصيد
 

 93.44 5558281.469 4143185.61 2873450 الدينارب المدة أول الرصيد
 0.77 6831571.544 5166756.73 3855052.2 بالدينار اإليداعات مجموع
 1.48 6285650.817 3748672.19 2537457.1 بالدينار المصروفات مجموع

 0.00 3480000 0 0 بالوديعة ربطت مبالغ
 20.49 293.71 1009.14 13.67 بالدينار الدائنة الفوائد
 0.98- 759.29 3997.821 47873.1 بالدينار المدينة الفوائد

 131.31 9583736.616 5558281.469 4143185.67 المدة آخر رصيد
 

 323.98 395343.03 91405.22 93245.83 بالدوالر المدة أول الرصيد
 0.01 1398109.35 1263698.3 1385401.9 بالدوالر اإليداعات مجموع
 0.07- 1288258.94 959493.43 1387176.8 بالدوالر لمصروفاتا مجموع

 0.00 200000 0 0 بالوديعة ربطت مبالغ
 0.00 114.55 0 0 بالدوالر الدائنة الفوائد
 2.72 244.74 267.06 65.73 بالدوالر المدينة الفوائد

 671.36 705063.25 395343.03 91405.2 المدة آخر رصيد
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 لرقابة والجودة والمتابعة:دائرة اثانيًا، 
دارة الرقابة والجودة بمتابعة تطبيق األعمال اإلدارية وفق األنظمة واإلجراءات المتبعة في المجلس والمحاكم وبما إتقوم 

تحسين بهدف  المجلس والمحاكمدوائر ، وتتولى إدارة عملية الرقابة الداخلية وتقييم العمل في وصحيل القانونيتوافق 
 ودوائر التبليقات. دوائر التنفيذو  كتبة العدلو  دوائر أقالم المحاكمضمان تقديم الخدمة الفضلى في داري، و األداء اإل

 وتتكون اإلدارة العامة للرقابة والجودة من الدوائر التالية:
 

اري دائرة الرقابة والجودة: تتولى الدائرة التدقيق على جميع إجراءات وعمل المحاكم والمجلس في المجال اإلد .2.2
عداد  جراءات وتعليمات العمل المتبعة في المجلس والمحاكم. وا  والتشقيلي والتأكد من تطبيق جميع األنظمة وا 

لتزام واقتراح التوصيات الالزمة لتحسين اآلداء للمجلس والمحاكم، تقارير حول اآلداء ورصد حاالت عدم اإل
 دوائر واإلدارات ذات العالقة.ومتابعة تنفيذ الحلول واإلجراءات والقرارات المتخذة مع ال

 
قسم متابعة خدمات المحاكم: تتولى الدائرة وضع خطط تنفيذية للدائرة بحيث تشمل جميع أعمالها الرقابية  .2.1

واإلشرافية على دوائر كل من أقالم المحاكم، كتبة العدل، التبليقات، والتنفيذ، ومتابعة تنفيذ الخطط الخاصة 
 .هاب
المحاكم: يتولى هذا القسم  متابعة دوائر أقالم المحاكم ووضع الخطط الالزمة لسير قسم متابعة دوائر اقالم  .2.3

العمل فيها، والتأكد أن الدوائر تعمل على إستالم الدعاوى وتسجيلها وفتل ملفات الدعاوى وكتابة المحاضر 
 وتعيين مواعيد الجلسات وفق األصول ووفق األنظمة والتعليمات وبشكل دقيق.

يتولى هذا القسم مهمة مراقبة عمل دوائر كتاب العدل وفحص مدى إلتزامها وائر كاتب العدل: قسم متابعة د .2.4
  بالقوانين واألنظمة واإلجراءات المتبعة.

مأموري التنفيذ وموظفي دائرة التنفيذ وفحص يتولى هذا القسم مهمة مراقبة عمل قسم متابعة دوائر التنفيذ:  .2.5
 .  المتبعة مدى اإللتزام بالقوانين واإلجراءات

 يتولى القسم متابعة دوائر التبليقات ووضع الخطط الالزمة لسير العمل فيه.  قسم متابعة دوائر التبليقات: .2.2
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دارة المشاريع: لثالثاالمحور   التخطيط وا 
 

دارة المشاريع في مجلس القضاء األعلى  تضطلع القضاء األعلى بناء  وضع الخطوط العامة للخطة االستراتيجية لمجلسبوحدة التخطيط وا 
تقوم بإدارة المشاريع وتنسيق الخطط التشقيلية بناء  على أولويات العمل في اإلدارات والمحاكم. كما  القضاء األعلى،على توجهات مجلس 

 .وقياس مؤشرات التقدم في تحقيق األهداف االستراتيجية لمجلس القضاء األعلى ،والتواصل مع المانحين والجهات ذات الصلة
 

دارة المشاريع:   وفيما يلي أبرز إنجازات التخطيط وا 
 
، قامت وحدة 1123-1122بالبدء بعملية التحضير لوضع الخطة الوطنية الفلسطينية لمعوام إستنادا  لقرار مجلس الوزراء القاضي  .2

دارة المشاريع صياغة ب طاع العدالة المتوسطة المدىلصياغة خطة ق في مجلس القضاء األعلى بالتعاون مع اللجنة القطاعية التخطيط وا 
، وبالتنسيق بين مؤسسات قطاع 1122وفي عام وتم تقديمها لمكتب رئاسة الوزراء.  ،1121المتعلقة بقطاع العدالة في نهاية عام  الخطة

اإلستراتيجية لقطاع العدالة، األداء للخطة العدالة الثالثة  مجلس القضاء األعلى، مكتب النائب العام، ووزارة العدل(، تّم صياغة مؤشرات 
إال  أنه ما زالت  ،تحديد الصالحيات والمسؤولياتقد حقق إنجازات ملموسة على صعيد صياغة المؤشرات في العمل المشترك وبالرغم من 

ع من مؤسسات قطا بسبب عدم وجود نص قانوني واضل يحدد صالحيات ومسؤوليات كل مؤسسةالكثير من الصعوبات حتى هذه اللحظة 
 .العدالة بشكل واضل

 
ولتحقيق هذا اإلنجاز عقدت الدائرة العديد من ، وخطط المجلس السنويةاإلستراتيجية لمجلس القضاء األعلى الوثيقة تحديد وصياغة  .1

 . الحقيقية للسلطة القضائيةحتياجات المجلس المختلفة للوقوف على االدوائر مكتب رئيس مجلس القضاء األعلى و اللقاءات مع 
 
 .1122المشاركة في اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس القضاء األعلى لوضع مقترح موازنة السلطة القضائية لسنة  .3
  
 الموقعة بين مجلس القضاء األعلى وكل من:تفاهم الفي صياغة ومراجعة مذكرات المساهمة  .4
 المحاكم وحماية القضاة. لدىبعمل الشرطة القضائية والمتعلقة الشرطة القضائية؛ مدير عام  ( أ

ربط برنام  "المقتفي" ببرنام  " ميزان" والذي من خالله يستطيع ومعهد الحقوق و التعاون بين المكتب الفني بوالمتعلقة  جامعة بيرزيتب( 
 المستخدم إيجاد القوانين، واألحكام القضائية المختلفة حسبما تقتضي الحاجة.

 المعهد.وتفعيل التواصل  والمتعلق بآليات المعهد القضائي ( ت
دارة تكنولوجيا المعلوماتوالمتعلقة  النيابة العامة ( ث دارة التفتيش القضائي وا  توحيد إجراءات بهدف  بعقد اجتماعات بين النيابة العامة وا 

 برنام  ميزان للنيابة العامة.نقل . و التفتيش القضائي
اد وصياغة ومراجعة اتفاقية مشروع بناء  قصر العدل في رام اهلل، ومجمع المحاكم في إعدوالمتعلقة ب الممثلية الكندية ووزارة التخطيط ( ج

 الخليل، ومجمع المحاكم في طولكرم( الممول من قبل الحكومة الكندية. 
 بهدف تبادل المعلومات بين الطرفين. والمتعلق  الجهاز المركزي لثحصاء الفلسطيني ( ح
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 : المقترحات وتقديمها للمانحين، والتي تمثلت بما يليصياغة السلطة القضائية و تياجات اح. التواصل مع المانحين بخصوص 5
دعم إدارة المجلس المالية: وذلك من خالل توفير خبير مالي ليقوم بتقييم وضع الدائرة المالية، وتدريب كوادرها، وتقديم خطة عمل مقترح  ( أ

م هذا المشروع للمفوضية األوروبية وتم الموافقة عليه، وبعد أن راجعت الوحدة اتفاقية لتطويرها وتنظيم عملها وتقيير هيكلتها. تم تقدي
 المشروع، قام الطرفين بالتوقيع وبعدها بدأ الخبير بمزاولة عمله في المجلس في اإلدارة المالية.

 مكتب رئيس مجلس القضاء بخبير للعمل كمساعد قانوني. مقترح تزويد  ب(
 في المجلس.القضائية الدراسات األبحاث و  مركزإنشاء ت( مقترح 

 .قضائية في محاكم الضفة القربية  مكتباتث( مقترح إنشاء 
دارة المعلومات، من خالل توفير خبير لتطوير عمل الوحدة.مقترح  ح(  دعم وحدة التكنولوجيا وا 
 دعم طباعة قرارات المحكمة العليا.مقترح  خ(

، بحيث تحل محل المحاكم المستأجرة والتي ال توفر مكانا  مناسبا  لعملية التقاضي والبدايةصلل المحاكم توفير مجمعات لدعم ج( مقترح 
وتقلل من احترام المواطن وهيبة القضاة. وقد تعاونت وحدة التخطيط مع البعثة التي كلفتها المفوضية األوروبية لعمل دراسة حول هذا 

 الموافقة على المشروع.وقد تمت تكمل دراستهم. االحتياج، ووفرت لهم الدراسات والمعلومات التي 
توفير مولدات  :وافقت وزارة التخطيط على مقترحات  المشاريع الطارئة المقدمة من وحدة التخطيط وتم تنفيذ المشاريع الثالثة وهي د(

ترميم السجالت والوثائق الهامة و م اهلل،  جنين(، تأثيث وتجهيز محكمة العدل العليا في را كهربائية لمحاكم بداية وصلل  رام اهلل، الخليل،
 في محاكم الصلل والبداية في الضفة القربية. 

دارة المعلوماتالتكنولوجيا دائرة بالتعاون مع ذ(  دارة المشاريع خطة 1، وبالتحديد مع فريق تطوير برنام  ميزانوا  ، قدمت وحدة التخطيط وا 
، ذلك. باإلضافة إلى التنفيذالمشروع قيد و ما يزال ،  1من مشروع تطوير برنام  ميزان تطبيق وتدقيق البيانات إلنهاء المرحلة األخيرة 

، وقد تمت الموافقة على هذا الطلب ويزاول الخبير حاليا  عمله 1قدمت وحدة التخطيط طلبا  لتعيين خبير لدعم إنهاء تطوير مشروع ميزان 
دارة المعلومات.  في وحدة التكنولوجيا وا 

دة بالتعاون المستمر مع وحدة التدريب من أجل تنسيق التمويل المتعدد لموضوع تدريب القضاة وموظفي مجلس القضاء تقوم الوحر( 
 األعلى.

 
دارة المشاريع عضوا  مشاركا  يمثل مجلس القضاء األعلى في مجموعات العمل التالية .2  :تعتبر وحدة التخطيط وا 
 .مجموعة عمل قطاع العدالةأ( 
 .قطاع العدالة التقنية مجموعة عمل ب(
 .مجموعة عمل تطبيق تنفيذ الممولين اللتزاماتهم المالية تجاه قطاع العدالة ت(
 .اللجنة التقنية واللجنة التوجيهية لمشروع بناء المحاكم ث(
 .وروبية لسياسة الجوار األوروبياللجنة الفلسطينية األ ج(
 .نسان وسيادة القانون والحكم الرشيداللجنة المشتركة الفلسطينية األوربية لحقوق اإلح( 
 لجنة إعداد مسودة مشروع قانون المساعدة القانونية . خ( 
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 )اإلعالم والعالقات العامة( المركز اإلعالمي القضائيالمحور الرابع: 
 

بناء  على ، بالسلطة القضائية على تفعيل دوره في نشر المعلومات الخاصة  1122خالل عام المركز اإلعالمي القضائي عمل 
، بما يتناغم مع  المؤسسات الرسمية واإلعالمية واألهليةواللقاءات مع والمؤتمرات حلقات النقاش التوصيات الصادرة عن العديد من 
وخلصت هذه اللقاءات إلى حاجة  .احتياجاتهايلبي وطبيعة البيئة القانونية في فلسطين و  ، ويتناسبالسياسة اإلعالمية للسلطة القضائية

براز قرارات المحاكم الفلسطينية و واإلطالع على القضائية لنمط إضافي من المعلومات الفلسطيني لمجتمع ا الجهد النوعي الذي تبذله ا 
من خالل نشر القضايا  بشكل يومياإلعالمي المركز رفع نسبة المادة اإلخبارية التي ينتجها تّم وفي هذا اإلطار  . الهيئات القضائية
بإفراد زاوية خاصة ألخبار جهود المركز مؤخرا  تكللت وقد  ،موقع اإللكتروني للمجلس ولدى كافة وسائل اإلعالم المختلفةالنوعية على ال

وفيما يلي عرض إنجازات المركز  .، إضافة الى زاوية "مواطن" لدى وكالة معا اإلخبارية"وفاالمعلومات الفلسطينية "القضاء لدى وكالة 
 : 1123 -1122االستراتيجية للسلطة القضائية القات العامة( وفقا  للخطة اإلعالمي  اإلعالم والع

  وذلك من خالل السبوتات اإلذاعية األعلىمع األمانة العامة لمجلس القضاء لتعاون باحملة تعريف بوحدة الشكاوى تنظيم ،
فصل الخاص بدليل شكاوى السلطة الإعداد المساهمة ب، و ورؤساء اإلدارات مع رئيس مجلس القضاء ةلفزيونيالتواللقاءات 

 .خدمة الجمهورالرقابة والجودة إلصدار دليل وحدة التعاون مع ، القضائية من دليل خدمة الجمهور

  لمؤتمر القضائي الرابع .اأعمال وتنظيم تنسيق في المشاركة 
 التقارير إعداد ونشر من خالل  (1 ميزان ، تنظيم حملة إعالمية للتعريف ببرنام  التنسيق مع وحدة تكنولوجيا المعلوماتب

مع الجهات  توقيع مذكرات التفاهمالتنسيق والتقطية اإلعالمية ألنشطة كذلك و اإلخبارية، اللقاءات التلفزيونية، ورشات العمل، 
 .ذات العالقة

  ورشة عمل حول اإلعالم والقضاء.عقد 
 التدريب القضائيأعمال و  ألنشطةالمنتظمة  التقطية اإلعالمية. 
 والدراسات  بالتعاون مع مركز األبحاث ،حول استحقاق أيلول من وجهة نظر قانونيةالذي عقد لقاء ية اإلعالمية لتقطال

 .القضائية
 محل والقضايا المنظورة أمام محكمة جرائم الفساد والقضايا التي تعتبر  جلسات المحاكم الدستوريةالمنتظمة لكافة تقطية ال

 .اهتمام الرأي العام
 دارة المشاريع التخطيط وحدة متتالية بالتعاون مع عمل سلسلة ورشات د لعقتنسيق ال للسلطة اإلستراتيجية الوثيقة مناقشة للدى وا 

 .القضائية
  عضوية فلسطين باألمم المتحدة.الفعالية الوطنية الداعمية لفي القضاة والعاملين في السلطة القضائية لمشاركة التنظيم والتنسيق 
  الجهاز المركزي لثحصاء ومجلس القضاءفاهم بين توقيع مذكرة تتقطية. 
  وبمشاركة القضاة بير القانون الدولي  جون كويجلي(خبحضور  مركز األبحاث والدراسات القضائيةعقده الذي لقاء التقطية ،

 .ورجال القانون حول اآلثار القانونية إلنضمام فلسطين لممم المتحدة
 .إصدار مجلة قضاؤنا 
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  عدد من المؤسسات اإلعالمية ومؤسسات المجتمع المدني.بحضور ممثلي حول االعالم والقضاء ورشة عمل تنظيم 
 .التحضير لتطوير الموقع اإللكتروني الجديد الخاص بالسلطة القضائية 
 .التحضير لتنفيذ برنام  إذاعي درامي حول ملفات القضاء 
  1121التعاون مع إدارة المحاكم إلصدار األجندة القضائية لسنة. 

 :)خبر، مقال، تقرير( رصد التغطية اإلعالمية المكتوبة
  وكالة معا االخبارية.مادة إخبارية على صفحة  81تم نشر 
  صحيفة القدس.مادة إخبارية في  25تم نشر 
  وكالة وفا.مادة إخبارية على صفحة  59تم نشر 
  صحيفة األيام.مادة إخبارية في  53تم نشر 
  الجديدةحيفة الحياة صمادة إخبارية في  48تّم نشر. 

 
 وسائل اإلعالم عدد التغطية اإلخبارية في (: 20جدول رقم )

 حجم التغطية  وسيلة االعالم
 81 وكالة معا                

 25                    القدسصحيفة 
 59 وكالة وفا                  
 53 صحيفة االيام               

 48                  الجديدةصحيفة الحياة 
 114 المجموع 

 
 وسائل اإلعالم الخارجية التي استخدمت في االعالم القضائي وحجم التغطية

 
  مثل: اذاعة راية، شبكة فلسطين االخبارية، موقع السلطة القضائية تناولت أخبار إخبارية أخرى باالضافة إلى مواقع االلكترونية

 ت، الزيتونة االخبارية، فلسطين برس، وتلفزيون الفجر.باني
  للرد على بعض وسائل االعالم التي نشرت معلومات مقلوطة عن السلطة القضائية.التوضيحية إعداد البيانات 
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 :مؤتمرات صحفية
   15/2/1122مؤتمر صحفي مع معالي القاضي فريد الجالد بتاري. 
 على هامش جولة للصحفيين إلى محكمة جرائم الفساد. 23/8/1122د بتاري  مؤتمر صحفي مع معالي القاضي فريد الجال 

 
  :تلفزيونيةولقاءات مقابالت  .2

  نطالق لمشروع القضاء اإلداري.إمقابلة مع معالي القاضي فريد الجالد ضمن اإلعالن عن 
 .مقابلة مع سعادة القاضي عزت الراميني حول صناديق الشكاوى 
 الشكاوى على تلفزيون فلسطين ومكس.صناديق د الجالد ود.عزمي الشعيبي حول لقاء مع معالي القاضي فري 
  تلفزيون فلسطين.على مقابلة مع القاضي ثريا الوزير حول الوثيقة االستراتيجية 
  حول المؤتمر القضائي الرابع.واألجنبية على القنوات المحلية والفضائية العربية مقابالت مع معالي القاضي فريد الجالد 
 1ميزان ، حول برنام  مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء األعلىمراد رمان، األستاذ قاء مع ل. 
  الشكاوى في وحدة أمجد السرميطي على تلفزيون فلسطين ضمن برنام  بياالرا حول مسؤول وحدة الشكاوى األستاذ لقاء مع

 مجلس القضاء األعلى.
 ل مركز المعلومات العدلي في وزارة العدل وتلفزيون وطن، قام المركز اإلعالمي القضائي في إطار إعداد مجلة عدالة من قب

 .بالتنسيق للمقابالت واللقاءات التلفزيونية التي تمت مع العديد من السادة القضاة وموظفي السلطة القضائية
 

 :تعزيز الكادر الوظيفي ورفع القدرات
  بحيث أصبل عدد العاملين في المركز ثالثة موظفين، كما تّم عقد  على عقودإثنين تعيين صحفيين  1122تم خالل العام

 الدورات التدريبية التالية لهم: 
 .دورة إنتاج تلفزيوني لموظفي اإلعالم 
  دورةICDL .للموظفين 
 تيكيت للموظفين.دورة البروتوكول واإل 
 .دورة لقة إنجليزية 
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 ة المحاكم(:تكنولوجيا المعلومات )حوسبالمحور الخامس: 
 

تقوم دائرة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء االعلى بأتممتة وحوسبة المحاكم من أجل تطوير وتسهيل العمل القضائي في المحزاكم 
تجسززدت فززي علززى هززذا الصززعيد الفلسززطينية ليرقززى هززذا العمززل الززى مصززاف األنظمززة القضززائية المتطززورة حيززث حققززت هززذه الززدائرة انجززازات 

داء المحززاكم بززاختالف أ فاعليززةتعميمززه علززى كافززة المحززاكم النظاميززة ممززا سززاهم فززي زيززادة  سززرعة و والززذي تززم ( 1رنززام  ميزززان  تصززميم ب
 :في اآلتي 1122الدائرة في العام  قد تمثلت منجزات هذهو  ،نواعها ودرجاتهاأ

 
 (:1دارة سير الدعو  )ميزانإبرنامج  .2

(. باإلضافة إلى تدريب موظفي 1 ميزان  دارة سير الدعوى الجديدإبرنام  استخدام على ( موظفا  من موظفي المحاكم 331 يب تدر  تم
 المحاكم، عملت الدائرة على ما يلي:

  الجديد وتدقيقها.البرنام  لى إتحويل كافة البيانات من البرنام  القديم 
 البداية.الصلل و محاكم برنام  الجديد في تطبيق ال 
 لكترونية.اإلاول والسجالت الورقية و ابقة الجدمتابعة التطبيق ومط 

 
 :1رشفة القضايا ومرفقاتها من خالل برنامج ميزان أ .1

 طولكرمو  نابلسو  الخليلو  مجمع محاكم رام اهلل القضايا ومرفقاتها في لكافة ملفات المسل الضوئي . 
  بيت لحم.مجمع محاكم % من القضايا ومرفقاتها في 81المسل الضوئي لما يعادل 
  مجمع محاكم قلقيلية.% من القضايا ومرفقاتها في 25ئي لما يعادل المسل الضو 
  لحلحو % من القضايا ومرفقاتها في محكمة 21المسل الضوئي لما يعادل. 
  جنينمجمع محاكم % من القضايا ومرفقاتها في 21المسل الضوئي لما يعادل. 

 

 برامج لألرشفة وبرامج وأعمال أخر : تطوير  .0

 دارة المحاكم ودائرة تكنولوجيا قامت الدائرة بتطوير ن ظام األرشفة اإللكتروني في كل من مكتب رئيس مجلس القضاء األعلى، وا 

تحويل كافة موظفا  على آليات إستخدام هذا البرنام ، و  31المعلومات ومحكمتي بداية صلل الخليل. كما قامت الدائرة بتدريب 

متابعة التطبيق والتطوير بناء على طلبات ، و تطبيق البرنام  الجديد، و لجديدلى النظام اإبيانات المراسالت من الجداول القديمة 

 مستخدمي النظام.
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   رام اهلل في تنفيذ تي الفي دائر  وتطبيقه تجريبيا   ،لمراجعي دوائر التنفيذ والكاتب العدلاإلصطفاف االلكتروني تطوير برنام

 ونابلس.

  ليه من الجداول القديمة.إرصدة الموظفين عليه والبدء بترحيل األتطوير برنام  إلدارة اللوازم والمخازن وتدريب 

  تركيب نظامUPS على الجديد.جديد لمبنى مجلس القضاء األ 

  لى المبنى الجديد فيما يتعلق بشؤون تكنولوجيا المعلومات.إمتابعة نقل مبنى محكمة دورا 

 نترنت في جميع المحاكم والدوائر.تطوير خطوط اشتراكات اإل 

 عة تجهيز غرف السادة القضاة الجدد من كافة مستلزمات األتمتة.متاب 

 .متابعة عمليات الصيانة والدعم الفني على مدار الساعة لجميع المحاكم والدوائر 

 لكترونية للسادة المحامين وتدريبهم على استخدامها بالتعاون مع نقابة المحامين.تفعيل الخدمات اإل 

 ي الخاص بالمجلس على النطاق تفعيل العمل بالبريد االلكترونCOURTS.GOV.PS داريين في الدوائر لجميع العاملين اإل

 والمحاكم.

 من حيث تدقيق البيانات ومتابعة عملية األرشيف وتجهيزهم للعمل على 1  تدريب موظفي الدعم اللوجستي لبرنام  ميزان )

 النظام.
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 بع الفني والقانونيالفرع الثاني: إدارات مجلس القضاء األعلى ذات الطا
 

المكتب الفني، التفتيش ، وهي: الفني والقانونيعمل إدارات مجلس القضاء األعلى ذات الطابع الفرع يقطي هذا 
محور من محاور هذا الفرع إلى . وسنعرض في كل القضائي، التدريب القضائي، ومركز األبحاث والدراسات القضائية

 ، وذلك على النحو المبين أدناه:1122إنجازات اإلدارات أعاله خالل عام 
 

 المحور األول: المكتب الفني
 
بناء نظام دعم العمل القضائي من خالل التي تعمل على اإلدارات حد أهم أالمحكمة العليا في عتبر المكتب الفني يُ 

قانون تشكيل و  1111لسنة  2وفقا  لقانون السلطة القضائية رقم المكتب الفني  يختّص  .معلومات قضائي كفؤ وفعال
 بما يلي:  1112لسنة  5المحاكم النظامية رقم 

ونشرها بعد موافقة المستنبطة من األحكام القضائية التي تصدرها المحكمة العليا القانونية  يءاستخالص المباد .2
 رئيس الهيئة المصدرة لها.

 تحضير األبحاث الضرورية لعمل المحاكم والقضاة. .1
 نشر األحكام القضائية. .3
 .المكتبات القانونيةعلى عمل  اإلشراف .4
 تلبية أية طلبات صادرة من رئيس المحكمة العليا. .5

 

يساهم في توحيد نسق  وتتابع نشرها أعضاء النيابة العامة ونقابة المحامينتعميم المبادئ القانونية على القضاة و  إنّ 
ستئناف والبداية بصفتها اإلستئنافية تقليل الطعون المرفوعة إلى محاكم اإليساهم في و  ،األحكام في مختلف المحاكم

عميم المبادئ القانونية تكذلك فإّن  .االختناق القضائي أمام هذه المحاكممن وحتى المحكمة العليا األمر الذي يخفف 
يعمل على زيادة جودة األحكام الصادرة من المحاكم األدنى درجة وذلك لما يساهمه من إعطاء قضاة هذه المحاكم 

ويساهم في إطالع  ،ضة للقضايا المنظورة أمامهم عند قياسها باألحكام الصادرة عن المحكمة العلياالخطوط العري
القانون على وجوب إتباعها لدى  المحامين والقضاة على قرارات المحكمة العليا الصادرة بهيئتها العامة والذي نّص 
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ر إرشادية للقضاة والعاملين لسير الدعوى ويؤدي نشر األحكام القضائية إلى وضع معايي .المحاكم األدنى درجة
دارتها بما يؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا.  وا 

نشر األحكام القضائية الصادرة عن المحكمة العليا والمبادئ القانونية عمل المكتب الفني بالمحكمة العليا على 
 .في الشأن القانونيوالعاملين  وضع هذه األحكام في متناول القضاة والمحامينلالمستنبطة منها 

 اإلنجازات التالية: 1122المكتب الفني خالل عام وقد حقق 
 : النشر الورقي .2

 لثعداد للنشر الورقي قام المكتب الفني بالمهام التالية:
  1119و 1112و 1118استخالص المبادئ القانونية لمحكام الصادرة عن المحكمة العليزا فزي السزنوات 

 .1122تخالص المبادئ القانونية الصادرة في عام ويجري العمل على اس ،1121و
 فزززي المزززواد المدنيزززة   1112و 1115لسززنتي  والمبززادئ القانونيزززة المسزززتنبطة منهزززا نشززر األحكزززام القضزززائية

 والجزائية واإلدارية على ثالثة كتب.
 .التحضير لنشر القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية 
 

كتززب جديززدة للمبززادئ القانونيززة  ةبإصززدار ثالثزز 1122خززالل عززام ليززا قززام المكتززب الفنززي فززي المحكمززة العوقززد 
، واحتززوت الكتززب علززى قززام بهززا المكتززب الفنززي الصززادرة عززن المحكمززة العليززا ذلززك اسززتكماال  لعمليززة النشززر التززي 

 وكانت مواضيع اإلصدارات هي: 1112، 1115المبادئ القانونية الصادرة عن المحكمة العليا لسنتي 
  مبززادئ القانونيزة الصززادرة عزن محكمززة الزنقض الفلسززطينية  فزي القضززايا الجزائيزة( لسززنتيمجموعزة ال -

1115-1112 
  ( لسزنتيالحقوقيزةمجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض الفلسزطينية  فزي القضزايا   -

1115-1112  
 .   1112، 1115ية لسنتي مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة العدل العليا الفلسطين -
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 النشر اإللكتروني: .1
على إنجاز هذه المهمة من خالل مذكرة التفاهم التزي وقعزت مزا بزين رئزيس مجلزس  وال زال عمل المكتب الفني

. والحقزا  لتوقيزع لتعزاون بزين المكتزب الفنزي ومعهزد الحقزوقتعزيز سزبل االقضاء األعلى ورئيس جامعة بيرزيت ل
 منظومززة القضززاء والتشززريع فززي نشززر جميززع األحكززام القضززائية علززى قاعززدة المقتفززي  تززمّ إليهززا المززذكرة الُمشززار 

هزذه القاعزدة هزي ثمزرة  بزأنّ المقتفزي اإللكترونيزة اإلشارة علزى صزفحة  توتمّ  ،1121عام نهاية حتى فلسطين( 
، شززر علززى المقتفززيسززتمرار علززى متابعززة النإالمكتززب الفنززي ب يعمززلو ، تعززاون بززين المكتززب الفنززي ومعهززد الحقززوق
 ذات الصفحة. وكذلك نشر أحكام محاكم اإلستئناف على

 اإلحصاء: .0
يعمل المكتب الفني وبشزكل دوري  شزهري( علزى إحصزاء القضزايا التزي تزم فصزلها فزي كافزة المحزاكم النظاميزة 

يسزاهم والقضايا المدورة والمسجلة حديثا  وتقديم تقرير إحصائي بهزذا الخصزوص لمجلزس القضزاء األعلزى، بمزا 
  .في معرفة عدد القضايا المفصولة والمدورة والمسجلة حديثا لكل محكمه وقاض  

 المكتبات: .4
ختيزار قزوائم الكتزب  ،محكمزة يعمل المكتب الفني على إنشاء مكتبات قانونية في كلّ  وقزد قزام المكتزب بإعزداد وا 

 لجميع المكتبات التابعة لمجلس القضاء األعلى.
 :عمال األخر القانونية واأل اإلستشارات .5

ف بهزا مزن رئزيس مجلزس كلّزلعديزد مزن المسزائل التزي يُ حزول اواإلستشزارات يعمل المكتب الفنزي علزى إبزداء الزرأي 
بعمزززل العديزززد مزززن الدراسزززات  1122إضزززافة  إلزززى ذلزززك، فقزززد قزززام المكتزززب الفنزززي خزززالل العزززام  القضزززاء االعلزززى.

 لى، من أهمها:واألبحاث والورشات والمذكرات المتعلقة بمجلس القضاء األع
  تنفيزززذ اإلتفاقيزززة بزززين مجلزززس القضزززاء األعلزززى والمركزززز اإلحصزززائي الفلسزززطيني، وحضزززور ورشزززات

 العمل الخاصة بذلك.
 .المساهمة في إعداد مشروع قانون المساعدة القانونية 
 .المساهمة في إعداد الهيكلية المقترحة لمجلس القضاء األعلى 
 موظفي األونروا ومتابعتها. إعداد المذكرة التفسيرية الخاصة بحصانة 
 .المساهمة في مشروع اإلستقالل المالي واإلداري للسلطة القضائية 
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 .إعداد دراسة بعنوان دستورية التشريعات الثورية الصادرة عن منظمة التحرير الفلسطينية 
  التحضزززير لمزززذكرة تفزززاهم بزززين مجلزززس القضزززاء األعلزززى والمجلزززس األعلزززى للقضزززاء الشزززرعي حزززول

 في المحاكم الشرعية. 1ام  ميزانتطبيق برن
 
 
 

 المحور الثاني: التفيش القضائي
 

محزددة بزدائرة مسزؤوليات أهزدافا  مهامزا  و  1112لسنة  (4 والئحة التفتيش القضائي رقم  1111( لسنة 2أناط قانون السلطة القضائية رقم  
فززاظ علززى قواعززد العدالززة وتعزيززز ثقززة الجمهززور بززالمرافق ترسززي  مبززدأ اسززتقالل القضززاء والحاألهززداف . ومززن ضززمن هززذه القضززائي التفتززيش

يجاد قضاء عنوانه النزاهة وقوامه المعرفة صزلحا وبدايزة  م؛على أعمال القضاة  بجميع درجزاتهالرقابة من خالل تفعيل  ، وذلكالقضائية، وا 
هنيزززه واللقويزززة والتنظيميزززة وكفزززاءتهم القضزززائية لمالقضزززاة ا علزززى قزززدراتللتعزززرف وذلزززك  ،فجائيزززة ودوريزززة ؛وتنظزززيم زيزززارات تفتيشزززية .اواسزززتئناف

فحزص والقانونية ومقدرتهم في األداء  كما وكيفا، ومدى انضزباطهم بالسزلوك القضزائي وانتظزامهم بالعمزل وأداء مزا يوكزل إلزيهم مزن مهزام. و 
فزززي تعزيزززز مبزززدأ الرقابزززة والمسزززاءلة مهمزززا  تمزززارس دائزززرة التفتزززيش القضزززائي دورا  . إذ ، وكيفيزززة اسزززتقالل وقزززتهمنظزززرت أمزززامهمالقضزززايا التزززي 

 :  على النحو التاليوتمارس الدائرة اختصاصتها والشفافية في العمل القضائي 
 

 أواًل: التفتيش الدوري على أعمال السادة قضاة محاكم الصلح والبداية واالستئناف ودوائر التنفيذ والكاتب العدل وموظفي المحاكم.
 32/21/1122لقايزة  1/2/1122اسزتئنافا ( بزدء  مزن و  زمنيزا  للزيزارات الدوريزة للمحزاكم  صزلحا ، بدايزة ، تحقيقا  لذلك وضزعت الزدائرة جزدوال  

 ( زيارة ميدانية تناولت خاللها التفتيش على الكادر القضائي:82حيث قامت الدائرة ب 
فيهزا القاضزي فزي فتزرات  التفتيش على أعمال السادة القضاة من حيث فحص عدد القضايا التي فصل أو شارك في الفصل .2

 مختلفة.
 الكفاءة القضائية والقانونية. .1
 .لمستقرق في الفصلمواالة اإلجراءات والوقت ا .3
 متابعة أسباب تراكم القضايا والتأجيالت الطويلة غير المبررة . .4
 .ت المناسب لعدم تفويت فرصة الطعنطباعة األحكام وتسليمها للخصوم في الوق .5
 .قانونيا  ومنطقيا  كام  وتعليلها تسبيب األح .2
 تشخيص مواطن الضعف القانوني والقضائي. .8
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مززدى قيززامهم فيشززمل التفتززيش أمززا التفتززيش علززى القضززاة الززذين يقومززون بمهززام إداريززة كرؤسززاء المحززاكم والقاضززي األقززدم فززي محززاكم الصززلل 
عززة ضززمن اختصززاص محكمززتهم والوقززوف علززى علززى جميززع األقززالم التابعززة لهززم وتفقززدهم للسززجون العامززة ومراكززز التوقيززف الواقباإلشززراف 

 .ية على السادة القضاةعالقاتهم مع زمالئهم القضاة وكيفية توزيع األعمال القضائ
 

 الزيارات الميدانية:ثانيًا: 
م فقززد حكززام المززادة العاشززرة مززن الئحززة التفتززيش القضززائي ومززا تضززمنه مززن صززالحيات للززدائرة بالقيززام بززالتفتيش المفززاج  علززى المحززاكأعمززال  ب

بالعديد من الزيارات الفجائية في أوقات متقاربة ومتباعدة لالطالع على سير العمزل فزي المحزاكم وحزرص  1122خالل العام قامت الدائرة 
القضززاة علززى تأديززة واجبززاتهم واسززتعدادهم الززذهني وثقززافتهم القانونيززة وطريقززة تعززاملهم مززع أطززراف الززدعوى وأسززلوبهم فززي إدارة سززير الززدعوى 

 من خالل حضور المفتشين للجلسات وتقديم التقارير وفقا  لمشاهداتهم ومالحظاتهم.وذلك 
 

 :الشكاو  ثالثًا:
الختصزاص الزدائرة بالشزكاوى المقدمزة ضزد القضزاة وقزد  وافيا   ( من الالئحة  الخاصة بالتفتيش القضائي بيانا  25+24+23ورد في المواد  

حالتهزا إلزى الزدائرة إذا كانزت تتعلزق بوقزائع معينزه جزديرة بزالفحص أو بينت تلك المواد الضوابط الواجبة اإلتباع مز ن حيزث نوعيزة الشزكاوى وا 
اإلداري للقاضي من حيث أسباب التأجيالت غير المبررة والطويلة األمد وأسزباب إطالزة  اتجة عن السلوك الشخصي أو التصرفالتحقيق ن

السزلبي للقاضزي مزع أطزراف الزدعوى أو الخبزراء أو الشزهود أو أعضزاء النيابززة  أمزد التقاضزي والتزأخير غيزر المبزرر للنطزق بزالحكم والسزلوك
 العامة والمحامون .

( شززكوى وبقززي مززدور 221وقززد تززم فصززل   المرعيززة، تززم التعامززل معهززا وفقززا  لمصززول، ( شززكوى291  1122عززام خززالل يززل للززدائرة وقززد أح
ختصززاص أو عززدم تعلززق الشززكوى باألسززباب المنصززوص عليهززا فززي ( شززكوى لعززدم اال248وفززي هززذا السززياق فقززد تززم حفززظ   .( شززكوى21 

 .فات إدارية أو إطالة أمد التقاضيشكوى تم بموجبها توجيه مالحظات للسادة القضاة جراء أمور مسلكية أو تصر  (33و  ،الالئحة
 

 : التممقييم:اً رابع
تزم  9/5/1122وبتزاري   ،( قاضي صلل18بتقييم أداء   لقضاءتم تكليف الدائرة من قبل مجلس ا 1122في بداية شهر كانون ثاني لعام 

 .( قضاة صلل إلى محكمة البداية8  تزويد المجلس بأسماء ودرجات السادة القضاة الذين تم تقييمهم وعلى أثر ذلك تم ترفيع
 
 

 التدريب القضائيالمحور الثالث: 
 

دارة التدريب القضائي، حيث تتولى الدائرة  إظامية في سلم أولويات عمل يعتبر تدريب القضاة والموظفين اإلداريين العاملين في المحاكم الن
تحديد واعتماد منهجية للتدريب واإلشراف على إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة للموظفين الجدد  برنام  التدريب األساسي( 

عداد برنام  ،حتياجاتبناء على اإل  للتدريب المستمر ينسجمان والخطة اإلستراتيجية والسنوية لجدد وآخراللتدريب األولي للقضاة  وا 
الدائرة ، شاملة للمهارات اإلدارية والتدريب على الحاسوب ومفاهيم حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني. وتقوم لمجلس القضاء األعلى
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ختصاصات دائرة و  ة العامة للمجلس.بتزويد دوائر المجلس األخرى بتقييم التدريب مثل دائرة التفتيش القضائي واألمان فيما يلي دور وا 
 التدريب الفضائي:

 تحديد منهجية وسياسة التدريب.  .2
 تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في السلطة القضائية ووضع خطط وبرام  التدريب السنوية بالتعاون مع دائرة التخطيط. .1
 للعاملين في السلطة القضائية ينسجمان والخطة اإلستراتيجية والسنوية.  إعداد برنام  للتدريب األولي وآخر للتدريب المستمر .3
 تطوير منهاج شامل للتدريب القضائي بما فيه المهارات اإلدارية واستخدام التكنولوجيا. .4
 الترشيل للدورات والنشاطات التدريبية الداخلية والخارجية وتحديد الفئة المستهدفة من كل تدريب. .5
 رام  التدريبية الداخلية والخارجية.تنفيذ الخطط والب .2
 .التدريب القضائي تقييم البرام  والدورات التدريبية ورفع التقييمات والتوصيات بشأنها إلى رئيس وأعضاء لجنة .8
 جتماعات اللجنة وتنظيم الدعوات. التحضير إل .2
المكتب الفني، لقايات استعمالها كمنهاج متقدم تنظيم وفهرسة المواد التدريبية السمعية والمرئية والمكتوبة وحفظها بالتعاون مع  .9

 للتدريب القضائي.
المتابعة واإلشراف على الطلبة المبتعثين للدراسة في المعاهد القضائية األجنبية والعربية والتواصل معهم واإلشراف على  .21

 تفاصيل النتائ  التي يحققها هؤالء الطلبة ومتابعة متطلباتهم.
ب القضائي العربية واألجنبية المماثلة ألغراض تنظيم دورات تدريبية خارجية بما يتناسب والفئات التعاون مع مؤسسات التدري .22

 المستهدفة وألغراض االستفادة من الخبرات الموجودة لديهم. 
شاطا  تبادل الوثائق والمعلومات القضائية والقانونية مع مؤسسات التدريب القضائي في الدول العربية واألجنبية التي تباشر ن .21

 مماثال .
 أية أمور أخرى ذات صلة بطبيعة العمل.  .23
 

في ظل الهدف الذي تأسست من أجله دائرة التدريب القضائي وهو العمل على إعداد كوادر بشرية مؤهلة ورفع كفاءة العاملين في 
ة بشكل سنوي يتم تنفيذها فقد عكفت الدائرة على إعداد خطة تدريبي في الجهاز القضائي، لكادرين القضائي واإلداري العاملا

  القضاة والموظفين العاملين في السلطة القضائية.وتستهدف 
 

 :1122توضيحًا لألنشطة التي عقدتها الدائرة خالل العام يلي وفيما 
 

 :األنشطة التدريبية الخاصة بالقضاة  
 

الصلل واألخزرى مزن قضزاة البدايزة : عقدت الورشة لمجموعتين من القضاة، مجموعة من قضاة ورشة عمل حول الرهن العقاري -2
ستعانة بالخبرات المحلية والخارجية العاملة في هيئة سزوق ( في المعهد القضائي الفلسطيني، حيث تمت اإل4/1/1122بتاري   
 المال الفلسطيني والبنك الدولي.رأس 
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اء متخصزص وتنفيزذا  للخطزة الهادفزة نتيجة اسزتحداث قضز :برنامج حلقات نقاش لقضاة محكمتي الجمارك اإلستئنافية والبدائية -1
لسياسة مجلس القضاء األعلى بإنشاء قضاء أكثر تخصيصا  فقد ُعقد برنام  متخصص للقضاة العاملين في محكمتي الجمزارك 

  مدونززة  ( وقززد شززمل البرنززام  العديززد مززن المحززاور منهززا13/4/1122 -11/1البدائيززة واإلسززتئنافية فززي الفتززرة الواقعززة مززا بززين  
وك، السمات العامة إلجراءات التقاضي في المواد الجزائية والمدنية، فنيات العمل الجمركزي وآليزة العمزل الجمركزي، ومالمزل السل

النظززام الجمركي،وحززاالت عمليززة فززي التززدقيق الالحززق( وقززد ُنفززذ هززذا البرنززام  فززي المركززز اإلعالمززي القضززائي، وَتمززت االسززتعانة 
ي دائززرة الجمززارك والضززريبة، أمززا الشززق الثززاني مززن التززدريب فقززد تَززم تنفيززذه فززي األردن وذلززك بخبززرات كبززار المززوظفين العززاملين فزز

 بقرض االستفادة من الخبرات الالحقة والمتراكمة في هذا السياق لدى محكمة الجمارك األردنية البدائية واإلستئنافية. 
 

ات العمزل التزي تَزم تنفيزذها ضزمن سزياق برنزام  إعزداد لورشزالحقزا : ( 2برنامج إعمداد وتطموير منماهج التمدريب القضمائي رقمم ) -3
  قزانون التزامين/ التنفيزذ/ المزالكين والمسزتأجرين/ األحزداث(  فزي  وتطوير مناه  التدريب القضزائي فزي الحقزول القانونيزة األربعزة

( فززي فنززدق 21/1/1122-22فقززد ُنفززذ اللقززاء التجريبززي للموضززوعات األربعززة السززابقة الززذكر فززي الفتززرة الواقعززة   (1121عززام  
جراند بارك، حيث عرضت كل مجموعزة نتزاج عملهزا أمزام المجموعزات األخزرى، وَتبزع ذلزك لقزاء تجريبزي للمزادة الُمعزدة والمطزورة 

من قضاة الصلل والبداية من جميع المحاكم، حيزث تَزم تقيزيم البرنزام  مزن عزدة  قاض  في الموضوعات األربعة بحضور خمسين 
الكنززديين الزائززرين والمززواكبين لسززير البرنززام  منززذ بدايتززه، ووحززدة ابززن رشززد للتطززوير التربززوي والمواكبززة أيضززا  جهززات منهززا  القضززاة 

لنشاط المجموعات، والقضاة المشاركين، باإلضافة إلى االستبانة التقويمية الذي تم إعداده بصورة تقييم قبلي وتقييم بعدي( حيث 
( وتعزيززا  للجانزب النظزري الزذي قدمتزه 18/1/1122-15عة بيرزيت في الفترة الواقعزة  ُنفذ هذا اللقاء في معهد الحقوق في جام

مجموعززة قضززاء األحززداث فقززد ركزززت المجموعززة ذاتهززا علززى الجانززب العملززي وذلززك مززن خززالل الزيززارات الميدانيززة التززي تَززم عقززدها 
 للمجموعة المشاركة في تطوير المادة التعليمية لقضاء األحداث.   

 
للدور الذي تقوم به المحاكم المتخصصزة فقزد ُنفزذ برنزام  متخصزص  ا  : تعزيز تدريبي حول قضايا الفساد وغسيل األموالبرنامج  -4

للقضززاة العززاملين فززي محكمززة جززرائم الفسززاد، حيززث شززمل البرنززام  جوانززب قانونيززة إجرائيززة تتعلززق بموضززوع التحقيززق واإلجززراءات 
القاضزززي عزمزززي طنجيزززر وجزززان لزززويس راديزززوا مزززن المكتزززب األوروبزززي لمكافحزززة المتبعزززة فزززي المحزززاكم وذلزززك بالمشزززاركة مزززا بزززين 

الفسزززاد،إلى جانزززب ذلزززك فقزززد شزززمل البرنزززام  العديزززد مزززن الجوانزززب المتخصصزززة كجانزززب التحقيقزززات العدليزززة والزززذي َشزززمل اإلطزززار 
لسطيني وفعالية الرقابة على التشريعي والتنظيمي والمؤسسي للقطاع المالي الفلسطيني مع وصف وتحليل أداء القطاع المالي الف

لززى جانززب األنشززطة السززابقة فقززد َشززمل البرنززام  علززى  أنشززطته( وذلززك بحضززور الخبيززر االقتصززادي الززدكتور نصززر عبززد الكززريم، وا 
موضززوعات أخززرى كالمسززاعدة الدوليززة المتبادلززة بحضززور الخبيززر األجنبززي السززيد جززاكو كريسززتيان مراقززب المحققززين بفنلنززدا ، وقززد 

نام  بجولة دراسية في روما بحضور قضاة االستئناف في روما المتخصصين في جرائم الفساد، واإلطالع على جلسة اختتم البر 
عامزززة للنظزززر فزززي قضزززية فسزززاد، باإلضزززافة إلزززى زيزززارة المختبزززرات العدليزززة مزززع التركيزززز علزززى التحقيزززق العزززدلي فزززي جزززرائم التزويزززر 

( ُنفزززذ جززززء منزززه فزززي المعهزززد 2/2/1122ولقايزززة  -9/4رة الواقعزززة مزززابين  حتيزززال، وقزززد ُعقزززد هزززذا البرنزززام  المكثزززف فزززي الفتزززواإل
 القضائي الفلسطيني، والجزء اآلخر في خارج البالد من خالل الجولة الدراسية لمدنية روما. 
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تنفيزذ ُبزدء العمزل  ب 2: علزى غزرار برنزام  إعزداد وتطزوير المنزاه  رقزم 1برنمامج إعمداد وتطموير منماهج التمدريب القضمائي رقمم  -5
  قززززانون أصززززول المحاكمززززات المدنيززززة، وأصززززول المحاكمززززات  فززززي الحقززززول القانونيززززة الخمسززززة  1برنززززام  تطززززوير المنززززاه  رقززززم 

ولقاية  -11/5الجزائية،وقانون البينات،وقانون العمل، ومجلة األحكام العدلية( وقد ُنفذ البرنام  على مراحل متتابعة ابتداء من  
عمل جاريا  على تطوير هذه المواد بصيقتها النهائية ، وقد ُنفذ هزذا البرنزام  فزي معهزد الحقزوق (الماضي ومازال ال22/9/1122

 بجامعة بيرزيت بحضور خبراء في أساليب التعليم الممنه  والحديث من وحدة ابن رشد للتطوير التربوي.  
 

هززذا اللقززاء لمناقشززة العنززف ضززد المززرأة ،  ُعقززد  :لقمماء بممين القضمماة الفلسممطينيين وااليطمماليين حممول موضمموع العنممف ضممد المممرأة -2
والكيفيززة التززي يتعامززل فيهززا القضززاة الفلسززطينيين مززع هززذا النززوع مززن القضززايا، حيززث شززارك فززي اللقززاء مجموعززة مززن قضززاة الصززلل 

لقززاء والبدايززة باإلضززافة إلززى مشززاركة قضززاة إيطززاليين وممثلززين عززن مركززز تمكززين المززرأة والمسززاواة بززين الجنسززيين ، حيززث ُعقززد ال
 ( في المعهد القضائي الفلسطيني. 1/2/1122بتاري   

 
ورشزة عمزل حزول التزأجير التمزويلي بمشزاركة مجموعزة مزن قضزاة الصزلل والبدايزة تّم عقزد  -:ورشة عمل حول التأجير التمويلي -8

 .( في المعهد القضائي الفلسطيني9/8/1122-2على مدار يومين بتاري   
علزى ومؤسسزات المجتمزع : فزي ظزل التعزاون المشزترك مزا بزين مجلزس القضزاء األألطفمالورشة عمل حول العنف الجنسي ضد ا -2

فزي  ُنفذت ورشة عمل بعنزوان العنزف الجنسزي ضزد األطفزال وذلزك علزى مزدار أربعزة أيزام لمجمزوعتين مزن قضزاة الصزلل المدني،
الشق األول يتعلزق بزالنظرة  :إلى شقين حيث ُقسمت الورشة برام اهلل، ندق السيزر( في ف18/8/1122 -14الفترة الواقعة مابين 
أمزا الشزق ، والطريقزة التزي تتعامزل بهزا مراكزز الشزرطة مزع هزذه الحزاالت الملموس لحاالت العنف ضد األطفالالمجتمعية والواقع 

 قوبات. تلك القواعد الواردة في قانون الع السيماالمواد القانونية المتعلقة بقضايا العنف ضد األطفال فقد سلط الضوء على 
 

: من أجزل رفزد المحزاكم بزالكوادر القضزائية الجديزدة فقزد ُنفزذ برنزام  تزدريبي البرنامج التدريبي للمبتعثين للمعهد القضائي اليمني -9
مكثزززف لطزززالب المعهزززد القضزززائي اليمنززززي شزززمل العديزززد مزززن الموضزززوعات القانونيززززة وغيرهزززا مزززن الموضزززوعات. منهزززا  السززززلوك 

دارة سير الزدعوى/ قزانون المزالكين والمسزتأجرين/ قضزايا األراضزي/ قزانون اإلجزراءات  القضائي/ قانون أصول محاكمات مدنية وا 
الجزائيززة/القانون التجززاري/ قززانون البينززات/ قززانون التنفيززذ/ قززانون التززامين/ قززانون العقوبززات/ قززانون العمززل/ المعلوماتيززة/ التفتززيش 

تصزال والتواصزل.وقد ُنفزذ البرنزام  علزى عزدة ا الجزائية/ وسائل اإلالقضائي/ أصول البحث العلمي/محاكمات صورية في القضاي
 ( في المعهد القضائي الفلسطيني.28/22/1122ولقاية  -19/5مراحل منذ  

 
: الحقا  للتدريب الذي تلقاه المبتعثون للمعهد القضائي األردني، فقزد ُعقزد برنزام  برنامج تدريبي لطالب المعهد القضائي األردني -21

ثزززف شزززمل العديزززد مزززن الموضزززوعات التدريبيزززة. منهزززا  السزززلوك القضزززائي/ قزززانون أصزززول المحاكمزززات المدنيزززة/ الحكزززم تزززدريبي مك
القضزائي المزدني/ قززانون البينزات/ التززدريب العملزي/ قززانون اإلجزراءات الجزائيززة/ مهزارات الصززياغة فزي اللقززة العربيزة/ اإلجززراءات 

( فزززي المعهزززد 14/22/1122 -22/9م  فزززي الفتزززرة التدريبيزززة الواقعزززة بتزززاري   والبينزززات فزززي الزززدعوى الجزائيزززة. وقزززد ُنفزززذ البرنزززا
 القضائي الفلسطيني.
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فزي   تنفيزذهاتزم و الورشة األولى للقضاة العزاملين فزي الهيئزات والزدوائر الجزائيزة، حيث ُعقدت  عمل حول الجوانب المالية: تاورش -22
نهاية العام في الفترة  حيث نّفذت في  ة من قضاة الصلل والبدايةأما الورشة الثانية فقد ُعقدت لمجموع ،(24-25/21/1122 

( فززي فنززدق موفنبيززك/ رام اهلل وقززد َضززمن الخبيززر االقتصززادي الززدكتور نصززر عبززد الكززريم 22/21/1122-28الواقعززة مززا بززين    
خصائصزها،القطاع المزالي وغسزيل أنزواع السزندات و  أنواع األسزهم، الورشتين العديد من المحاور منها  النظام المالي الفلسطيني،

 أساسيات في الموازنة العامة(.   األموال،
 

َتم عقدها بالتعزاون مزع معهزد الحقزوق بجامعزة بيرزيزت وُنفزذت علزى مزدار أربعزة أيزام  ورشة عمل حول قضايا النوع االجتماعي: -21
ن المحززاور ذات البعززدين االجتمززاعي لمجمززوعتين مززن قضززاة محززاكم الصززلل والبدايززة واالسززتئناف، وقززد عالجززت الورشززة العديززد مزز

والقانوني حول القضايا المذكورة. ومن الموضوعات التي تضمنها الورشزة  مهزارات التعامزل مزع قضزايا المزرأة مزن منظزور نفسزي 
 دور الطب الشرعي في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة.  واجتماعي وفهم تركيبة األسرة،

 
سزتفادة مزن الخبزرات األخزرى فقزد ُنفزذت لث لبرنامج الدبلوم في المعهد القضائي الفلسطيني:ورشة عمل حول اإلشراف الزمالي  -23

ورشة لمجموعة من قضاة الصزلل والبدايزة المشزرفين والمزدربين فزي برنزام  اإلشزراف الزمزالي لزدبلوم المعهزد القضزائي الفلسزطيني 
( 11/21/1122-21قدت الورشة على مدار يومين بتزاري   وقد عُ  بحضور مديرة المعهد القضائي الهولندي وأحد الخبراء فيه،

 نتركونتيننتال/ بيت لحم. في فندق اإل
 

 -13شزززكل مكثزززف علزززى مزززدار خمسزززة أيزززام فزززي الفتزززرة الواقعزززة مزززا بزززين   نفّزززذت ب  :برنمممامج تمممدريبي حمممول تسممموية األراضمممي -24
مزن معاهزدة لزوزان ، نشزأة القزوانين المنظمزة  239من الجوانب الهامة، منهزا  المزادة وقد اشتملت على العديد (  18/21/1122

عالن التسوية، صالحيات قاضي التسوية وقيد اإل القزوة  عتراض لدى قسم قضايا التسوية،لعمل دائرة األراضي، تعريفات وأمر وا 
 وغيرها من المواضيع ذات الصلة. القانونية لقيد التسوية (

 
مزن حلقزات النقزاش حزول جهزاز فحزص الكحزول وتَزم التركيزز فزي هزذه تزم عقزد العديزد  حلقات نقاش حول جهاز فحمص الكحمول: -25

باعتبارهم الجهة التي تنظزر فزي قضزايا السزير، وخاصزة  قاض  ( 41الحلقات على قضاة الصلل حيث بل  عدد الفئة المستهدفة  
ام اهلل، نززابلس ، فززي حالززة ارتكززاب حززادث سززير تحززت تززأثير الكحززول، وقززد جززرى تنفيززذ هززذه الورشززات فززي العديززد مززن المحززاكم  ر 

 ( 31/22/1122-12 -8/22/1122-5الخليل، جنين( بالفترة الواقعة ما بين  
 

 :األنشطة التدريبية الخاصة بالموظفين 
 
انوا مززوظفين جززدد أو السززلطة القضززائية، سززواء أكززبدت دائززرة التززدريب القضززائي العديززد مززن الورشززات التدريبيززة لقطززاع المززوظفين العززاملين قززعَ 

 .بالمستوى المهني والمعرفي لديهم فع كفاءة الموظفين والنهوضإلى الورشات  وهدفت هذه ،موظفين قدامى
 
 :1122ألنشطة التي عقدتها دائرة التدريب في العام لعرضًا  يليفيما و 
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علزززى وبالتعزززاون مزززع دائزززرة التزززدريب َنفزززذت دائزززرة تكنولوجيزززا المعلومزززات فزززي مجلزززس القضزززاء األ :1تمممدريب حمممول برنمممامج ميمممزان  -2

للمززوظفين الجزدد فزي جميزع محززاكم الصزلل والبدايزة، حيزث ُعقززدت  1القضزائي العديزد مزن اللقزاءات التعريفيززة حزول برنزام  ميززان 
( إضافة إلى ذلك فقد جرى تنفيزذ 22/29/11/2/1122هذه اللقاءات مع بداية العام الماضي في الفترة الزمنية الواقعة ما بين  

 . 1لقاء آخر لموظفي األقالم ودائرة التنفيذ في محكمة نابلس حول استخدام برنام  ميزان 
د : ُعقزدت أربعزة لقزاءات حزول الورشزة المزذكورة لجميزع المزوظفين الجزدورشة عمل حول مدخل إلمى القمانون والسملطة القضمائية -1

 تعريفية بالمفاهيم القانونية والقضائية. ، وقد شملت اللقاءات جوانب السلطة القضائيةفي  الذين التحقوا بالعمل
: ُعقزدت أربعزة لقزاءات حزول الورشزة المزذكورة لجميزع المزوظفين الجزدد ورشة عمل حمول مبمادد دسمتورية ومصمطلحات قانونيمة -3

الزززذين التحقزززوا بالعمزززل  فزززي الجهزززاز القضزززائي، حيزززث شزززملت اللقزززاءات تعريفزززا  شزززامال  للعديزززد مزززن المبزززادئ الدسزززتورية والتعريزززف 
 أقسام المحكمة المختلفة.  في بالمصطلحات القانونية التي تستخدم بشكل يومي أمام الموظف العامل

في إطار تعريف الموظفين الجدد بالقواعد التزي تحكزم الموظزف ورشة عمل حول مدونة سلوك العاملين في السلطة القضائية:  -4
مؤسسزة أمزان للنزاهزة والشزفافية عزدة لقزاءات تعريفيزة للمزوظفين في نطاق عمله الوظيفي، فقد عقدت دائرة التدريب وبالتعاون مع 
يجابيززة والسززلبية لهززذه المدونززة ، وقززد جززرى تنفيززذ هززذه الورشززة فززي الجززدد بمززا تحويززه مدونززة سززلوك العززاملين، ولمناقشززة الجوانززب اإل

نززابلس  فزي قاعززة مززانكو بتززاري   ( مدنيززة24/4/1122العديزد مززن المززدن   مدينززة رام اهلل  فزي مقززر قاعززة الهززالل األحمزر بتززاري  
مدينززة الخليززل فززي قاعززة فنززدق الخليززل  19/5/1122، مدينززة طززولكرم  فززي قاعززة غرفززة التجززارة والصززناعة بتززاري   2/5/1122

 (. 31/5/1122السياحي بتاري  
حقزوا بالعمزل فزي من منطلق تعريفي وتثقيفي لجميع الموظفين الجزدد الزذين التورشة عمل حول حقوق وواجبات الموظف العام:  -5

الجهززاز القضززائي، فقززد ُعقززدت سلسززلة مززن اللقززاءات التعريفيززة بموضززوع حقززوق وواجبززات الموظززف العززام والتززي وردت فززي قززانون 
الخدمة المدنية والالئحة التنفيذية الُملحقة به لجميع المزوظفين الجزدد، وقزد جزرى تنفيزذ هزذه الورشزة فزي مجمزع المحزاكم فزي الفتزرة 

 (.  12/5/1122 -13/4 الواقعة ما بين 
فزي إطزار تنفيزذ العديزد مزن الورشزات المتخصصزة ورشة عمل حول قانون كاتب العدل ودليل اإلجمراءات الموحمد لكاتمب العمدل:  -0

        لفئزززات معينزززة مزززن المزززوظفين، فقزززد تَزززم تنفيزززذ ورشزززة عمزززل متخصصزززة لجميزززع كتزززاب العزززدل العزززاملين  فزززي جميزززع المحزززاكم بتزززاري 
وقزد تضزمنت الورشزة العديزد مزن المحزاور منهزا   اإلجزراءات الموحزدة لزدوائر  ،المعهد القضزائي الفلسزطيني( في 12/5/1122  

 (.2951لسنة  22كاتب العدل، وقانون كاتب العدل رقم 
( ورشزة متخصصزة 4/2/1122ُنفزذت بتزاري    ورشة عمل حول أصول التبليغ ودليل اإلجمراءات الموحمد فمي دوائمر التبليغمات: -8

وقزززد ، مقزززر المعهززد القضزززائيوذلززك فزززي حززول أصزززول التبليززز  ودليززل اإلجزززراءات الموحزززد  العزززاملين فززي دوائزززر التبليقزززاتللمززوظفين 
كيفيزة التعامزل مزع بعزض اإلشزكاليات التزي  تضمنت الورشة العديد من الجوانب منها  آليات العمل الداخلي فزي دوائزر التبليقزات،

  .(كاتب التبليقاتتواجه 
: اسزتهدفت الورشزة مجموعزة التنفيمذ اض أحكام قانون التنفيذ ومناقشمة دليمل اإلجمراءات الموحمد لمدوائرورشة عمل حول استعر  -2

مززن مززأموري التنفيززذ فززي جميززع المحززاكم حيززث ركزززت الورشززة علززى مفهززوم اإلجززراءات القانونيززة واإلداريززة الموحززدة لززدوائر التنفيززذ، 
( فززي المعهززد القضززائي الفلسززطيني 22/2/1122فززذت الورشززة بتززاري   ومناقشززة دليززل اإلجززراءات الموحززد لززدوائر التنفيززذ. حيززث نُ 

 ستئناف القاضي رائد عبد الحميد، ومأمور التنفيذ في محكمة بداية بيت لحم  السيد غسان البكري.بحضور قاضي اإل
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ءة المزوظفين الجزدد مزن أجزل رفزع كفزا أقمالم المحماكم:ورشة عمل حول األحكام المتعلقة بماألقالم ودليمل اإلجمراءات الموحمد فمي  -9
الذين َتم تعينهم حزديثا  فزي دوائزر األقزالم، فقزد تَزم تنفيزذ ورشزة عمزل حزول األحكزام المتعلقزة بزاألقالم بصزورة تفصزيلية، وقزد ُعقزدت 

  .( في المعهد القضائي الفلسطيني15/2/1122-22/2الورشة على مدار يومين بتاري   
لقزد تزّم تقسزيم  :في مساندة العمل القضمائي خاللهماالحقوقية ودور الموظف  ورشة عمل حول مراحل الدعو  الجزائية والدعو  -21

الورشززة المراحززل التززي تمززر بهززا كززل مززن الززدعوى الحقوقيززة والززدعوى  هززذه ناقشززت ، وقززدن فززي هززذه الورشززة لمجمززوعتينيالمشززارك
( فزي 18/8/1122-12ة بتزاري   الجزائية ودور الموظف الذي يبدأ من لحظة استقبال الدعوى وتسجيلها، وقد جرى عقد الورشز

 . القضائي المركز اإلعالمي
، وقزد عقزدها فزي مركزز جالكسزي وقزد جزرى ،(9/21/1122تزاري   بهذه الورشزة تنفيذ تّم  الطباعة:بمهارات  ورشة متخصصة  -22

ى دوائزر مجلزس رفع كفاءة الموظفين العزاملين ككتبزة فزي المحزاكم ومجموعزة مزن المزوظفين الزذين يعملزون كسزكرتاريا لزدهدفت إلى
 .األعلىالقضاء

، حيزث شززملت هززذه للقززة االنجليزيززةلتطززوير مهززارت قزدرات المززوظفين فزي اتنفيززذ دورة مكثفزة تززّم  دورة متخصصمة للغلممة االنجليزيممة:   
    .بالتعاون مع مركز جالكسي القضائيفي المركز اإلعالمي ، وتّم عقدها ربعة وعشرين موظفا  الدورة أ

لتعزيز الدور الزذي تقزوم بزه الزدائرة الماليزة فزي مجلزس القضزاء، فقزد  الماليين حول المحاسبة الحكومية:ورشة عمل للموظفين   -21
ُعقدت العديد من الدورات المتخصصة للموظفين العاملين في الزدائرة الماليزة ، ومزن ضزمن هزذه الورشزات ورشزة حزول المحاسزبة 

اسززبية المطبقززة فززي المسززتندات الماليززة، وقززد شززملت الززدورة أربعززة عشززر الحكوميززة والتززي تَززم  التطززرق فيهززا لمصززول والمبززادئ المح
( في مجمع المحاكم بمشزاركة الخبيزر االقتصزادي الزدكتور نصزر عبزد 13/3/1122-12، وقد جرى عقد الورشة بتاري   موظفا

 الكريم. 
ابة المالية وهو موضوع هزام ألنزه يعزال  َتم تنفيذ ورشة حول الرق ورشة عمل للموظفين الماليين حول الرقابة والتدقيق المالي:  -23

الرقابة الذاتية الداخلية لزدائرة الماليزة فزي مجلزس القضزاء وذلزك مزن خزالل إعزادة تزدقيق أي مسزتند مزالي ومراجعتزه وتصزحيل أي 
 .ني( في مقر المعهد القضائي الفلسطي31/4/1122خطأ قد يرد في هذه المستندات ، وقد جرى تنفيذ هذه الورشة بتاري   

تَززم تنفيززذ ورشززة خاصززة لرؤسززاء الززدواوين ومززدراء الززدوائر حززول العناصززر التززي تتكززون منهززا  ورشممة عمممل حممول الموازنممة العامممة: -24
وقزد جزرى  ،الموازنة العامة ، والكيفية التي يتم بها إعداد الموازنة العامة بشكل عام وموازنة مجلس القضاء األعلى بشكل خاص

 .القضائي ( في المركز اإلعالمي22/2/1122   تنفيذ هذه الورشة بتاري 
َتم إنجاز ورشة عمل أخزرى تتعلزق بالتحليزل المزالي والكيفيزة التزي يزتم فيهزا إعزداد  ورشة حول التحليل المالي والتقارير المالية:  -25

الخصزائص التزي التقارير المالية ، وقد شملت الدورة موظفي الدائرة المالية وقد احتزوت الورشزة علزى العديزد مزن العناصزر منهزا  
طزالع واسزتخدام التقزارير الماليزة(  وقزد يجب أن تتوفر في التقارير المالية،والهدف من إعزداد التقزارير، والجهزة التزي يحزق لهزا اإل

 .( في المركز اإلعالمي القضائي13/8/1122جرى تنفيذ الورشة بتاري   
تززم تنفيززذ هززذه الورشززة الممارسممات الماليممة واإلداريممة:  ورشممة عمممل حممول مفمماهيم النزاهممة والشممفافية والمسمماءلة لتقممديم أفضممل  -22

كافة الموظفين العاملين في الشؤون اإلدارية والمالية في مجلس القضزاء ، وقد شملت بالتعاون مع مركز أمان للنزاهة والمساءلة 
فافية فزي إجزراءات وسياسزات العديد مزن المحزاور منهزا   اإلطزار العزام للفسزاد ومنظومزة النزاهزة، النزاهزة والشز وتضمنتاألعلى، 

عمل مجلس القضاء األعلى الفلسطيني، والكيفية التي يتم من خاللها تعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل مجلس 
  .ز اإلعالمي القضائي( في مقر المرك13/8/1122 -22/2/1122القضاء األعلى ( وقد جرى عقد الورشة  هذه بتاري   
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بمجلززس  لعززاملين فززي الززدوائر التززي تتلقززى الشززكاوىاسززتهدفت هززذه الورشززة المززوظفين ا  موضمموع الشممكاو : ورشممة عمممل حممول  -28
ال مزع  المهارات األساسية عند تلقي الشزكوى، وكيفيزة التواصزل الفّعز ، وقد اشتملت على العديد من المحاور منهاالقضاء األعلى

وقد ُنفذت الورشة علزى مزدار يزوميين  من خالل تفعيل صناديق الشكوى(المواطن وكيفية تعزيز ثقة المواطن عند  تقديم الشكوى 
 ر برام اهلل.( في فندق السيزر 15/2/1122-14   بتاري

علزززى مزززدار ثالثزززة أيزززام بتزززاري  هزززذه الورشزززة  ُعقزززدت ورشمممة عممممل حمممول مدونمممة سممملوك العممماملين فمممي السممملطة القضمممائية:  -22
تعزديل بعزض المزواد الزواردة فزي حزول  توصياتنت الوشة نقاشات و ، وقد تضم( في مقر الهالل األحمر2،25،15/21/1122 

 مدونة سلوك العاملين في السلطة القضائية.  
 ،لموظفين العاملين في دائرة اإلعالم ودائزرة تكنولوجيزا المعلومزاتلالدورة هذه خصصت  دورة حول صنع ومنتجة أفالم وثائقية: -29

قززدرة المركززز  طززويرت ائرتين فززي االتصززال مززع الجمهززور، واسززتهدفت كززذلكفززي هززاتين الززد وذلززك مززن أجززل رفززع مهززارات العززاملين
( فزي المركزز 29/21/1122 -24/9الزدورة فزي الفتزرة الواقعزة مزا بزين  هذه وقد ُنفذت  ،إنتاج مواده بشكل ذاتي علىاإلعالمي 

 برام اهلل. التقني العالمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مركز األبحاث والدراسات القضائية: المحور الرابع: 
 

نحو  القضاء األعلى مجلسلي بما يخدم الرؤية االستراتيجية يتولى المركز مهمة إجراء الدراسات واألبحاث المرتبطة بالشأن القضائ
، فقد حقق مركز األبحاث والدراسات القضائية إنجازات ائهعلى الرغم من حداثة إنشو  ،وعمل النظام القضائي الفلسطيني تطوير بنية

 تمثلت في مايلي:  1122في العام  عديدة

 هيكلياتها واحتياجاتها مع الجهات المختصة.نشاء محكمتي الجمارك  البدائية و متابعة إعداد و تنفيذ الدراسة الخاصة بإ .2
عداد ا ى في استحداث قضاء عمالي متخصصمتابعة تنفيذ رؤية مجلس القضاء األعل .1 يث ح لتصورات القانونية الالزمة لذلك وا 

ألول من أيار للعام لنظر المنازعات العمالية من قبل معالي رئيس مجلس القضاء األعلى ايص قضاة تم اإلعالن عن تخص
1122  
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 المشاركة بمؤتمرات إلىالندوات التي يعقدها مجلس القضاء األعلى باإلضافة د في المؤتمرات والورش و المشاركة  واإلعدا .3
المجتمع المدني كمركز المرأة لثرشاد  ها مؤسساتتعقدوالتي  بتكليف من معالي رئيس مجلس القضاء األعلى وورش وندوات

ئتالف أمان وغيرها.  القانوني ومركز مساواة وا 
تعديالت على القوانين واألنظمة   المشاركة في إعداد جملة من التوصيات في اللجان التي يشكلها مجلس الوزراء القتراح .4

 . مشروع قانون الكهرباءك
داراته.تقديم مذكرات قانونية    .5  مختلفة بناء على طلب مجلس القضاء األعلى وا 
 : تم إعداد جملة من الدراسات وهي .0

 الطبيعة التنظيمية و الموضوعية للقضاء اإلداري في فلسطين "  " 
 " حق المؤلف في المبادد القانونية لمصنفات المكتب الفني بالمحكمة العليا 
 ة " "دور اإلدارات في تعزيز استقالل السلطة القضائي 
 "" الطبيعة القانونية لعقد تمويل الرهن العقاري 
 المتوقعةلعفو العام : دواعيه وأسبابه واآلثار إصدار قانون ل . 

وذلك بالتعاون مع دوائر مجلس  2/8/1122 -24 منحم المساهمة في تنظيم المؤتمر القضائي الرابع الذي عقد بمدينة بيت ل .8
نامجه التفصيلي بناء على توجيهات لجنة المؤتمر والتنسيق مع الجهات المختصة القضاء األعلى ووضع رؤيتة المؤتمر وبر 

 بذلك.
ونشره وفق أسس  1121ألعلى  في السنة القضائية نجازات مجلس القضاء اإحول  1121نجاز التقرير السنوي السادس للعام إ .2

 علمية ومنهجية .
 اد منشور حول القضاء المتخصصإعد .9

 .  1121نجازات القضاء في السنة القضائية للعام إاون مع دائرة  اإلعالم القضائي حول تقرير مصور بالتعإنجاز   .21
 تقديم الخدمات القانونية الالزمة لعمل دائرة تكنولوجيا المعلومات  .22
 تنظيم عدد من ورشات العمل حول مواضيع قانونية مختلفة منها:   .21
  المركز اإلعالمي القضائي " و قد تم عقدها في قاعة على فلسطيناستحقاق أيلول وآثاره المحلية والدولية "ورشة عمل حول

 .  بجامعة القانون بير زيتأستاذ القانون الدولي الدكتور ياسر العموري حيث قدم المحاضرة 
  حيث اشتملت هذه الورشة على نقاش قانوني  يير جيفب الفرنسيقدمها القاضي   "في فلسطين لقضاء اإلداريا "ورشة عمل

 ألهمية وكيفية تطوير السبل الناجعة وتّم البحث في بعدة دول أهمها فرنسا و  القضاء اإلداريع استعراض تجربة مقارن م
 .  درجتي تقاضعلى يقوملالقضاء اإلداري الفلسطيني 

  دولي األمركي الخبير في القانون ال البروفيسورقدمها  " أثر قبول دولة فلسطين كعضو في األمم المتحدة حول "ورشة عمل
 حيث تم عقدها في قاعة المركز اإلعالمي القضائي.جون كويجلي والقضية الفلسطينية األستاذ 

، حيث يمثل المركز ات ذات الصلة بالسلطة القضائية في الخطة التشريعية للحكومة والتشريع شارك مركز األبحاث وال يزال  .23
 السلطة القضائية بهذه الخطة.
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عداد الروؤية الخاصة لتنفيذ قام المركز بتحديد قائمة إحتي .24 مشترك مع مكتب المفوض السامي  برنام اجات السلطة القضائية وا 
وذلك من خالل عقد لقاءات مع المستشارة ميرفت رشماوي خبيرة حول القضاء الدولي ومنظومة حقوق اإلنسان لحقوق اإلنسان 

 مي لحقوق اإلنسان بجنيف.القانون الدولي وحقوق اإلنسان والمتعبثة من قبل مكتب المفوض السا
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 الثانيالفصل 
 

 أعمال المحاكم النظامية 
 
 

تم استخدام منهجية علمية في تصنيف وتوثيق بيانات أعمال المحاكم، ،  1122في سبيل استخالص مؤشرات أعمال المحاكم النظامية للعام 
حيززث تتمتززع بيانززات أعمززال المحززاكم بصززدقية عاليززة وال  ا، بالمحكمززة العيزز صززلية مززن المكتززب الفنززيالتززي تززم الحصززول عليهززا مززن مصززادرها األ

وجزود فزرق  نلى إخرى الناتجة عزإخطاء في البيانات المدورة من سنة كثر األأوتتركز  ،% وهي مقبولة أحصائيا  5± تتجاوز نسبة الخطأ فيها 
 ن تتطابق البيانات.ألمحاكم ومن المفترض وعدد القضايا الفعلية الواردة من ا طفيف بين عدد القضايا المدورة المحسوبة رياضيا  

 :وفقا للمؤشرات التالية فيما يلي تعريف لمؤشرات أعمال المحاكم وّالية إحتسابها 
 

 ويساوي  ،خالل السنة السابقة ويتم تدويرهايقيس هذا المؤشر عدد القضايا التي لم يتم الفصل فيها مؤشر القضايا المدورة:  .2
ذا كان هناك فرق بين الرصيد المدور  –خالل السنة  واردةوالمجموع القضايا المدورة  القضايا التي يتم فصلها خالل السنة(، وا 

 المحسوب رياضيا  والرصيد المعطى في البيانات يعتمد الرصيد المعطى.
 اكم يوميا  وشهريا  يقيس هذا المؤشر عدد القضايا بمختلف أنواعها التي ترد إلى المح مؤشر القضايا الواردة للمحاكم خالل السنة: .1

 والتي يتم توزيعها على القضاة للنظر فيها.  وسنويا  
وُتجمع على مستوى كل  تي يتم الفصل فيها من قبل كل قاضيقيس هذا المؤشر عدد القضايا المؤشر عدد القضايا المفصولة:  .3

 . وسنويا   محكمة يوميا  وشهريا  
دورة والواردة يوميا  لكل قاض  على مستوى المحكمة وُتجمع شهريا  وتحتسب تحسب القضايا الممؤشر القضايا المدورة والواردة:  .4

 القضايا الواردة خالل اليوم والشهر والسنة + القضايا المدورة من السنة السابقة والمدورة يوميا  وشهريا  وسنويا (. رياضيا  وتساوي 
إنجاز مجموع قضاة المحكمة شهريا  وسنويا  ويحتسب يقيس هذا المؤشر نسبة مؤشر نسبة القضايا المفصولة إلى الواردة:  .5

ما نسبة القضايا المفصولة الى مجموع القضايا أ(. X 211عدد القضايا الواردة  ÷رياضيا  ويساوي  عدد القضايا المفصولة 
صل في كال النوعين (، ألن القاضي يفX 211عدد القضايا المدورة والواردة  ÷المدورة والواردة ويساوي  عدد القضايا المفصولة 

 من القضايا الواردة والمدورة. 
يقيس هذا المؤشر العبء الملقى على عاتق القاضي في كل محكمة، ويحتسب : مؤشر معدل العبء السنوي الحقيقي لكل قاض .2

لقضاة في عدد ا÷ من واقع البيانات السنوية ويساوي  مجموع القضايا المدورة والواردة حسب المحكمة ونوع القضية  رياضيا  
نخفاض رياضيا  لعدة المحكمة وحسب نوع القضية(. يعزى التقير في معدل عبء القاضي من سنة إلى أخرى باالرتفاع أو باإل

 أسباب أهمها ما يلي:
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   التقيير في عدد القضايا الواردة للمحكمة خالل سنة  باالرتفاع وباالنخفاض( بالمقارنة مع سنوات سابقة، مما يزيد أو
 اء القاضي مع ثبات عدد القضاة.يخفض أعب

  .حجم القضايا المدورة من العام السابق مما يزيد أو يخفض أعباء القاضي مع ثبات عدد القضاة من سنة إلى أخرى 
  .يزداد أو ينخفض عبء القاضي السنوي حسب زيادة أو انخفاض عدد القضاة في المحكمة بالمقارنة مع سنوات سابقة 

يقيس هذا المؤشر معدل إنجاز القاضي في الفصل بالقضايا ألداء( السنوي لكل قاض أو لكل هيئة: معدل اإلنجاز )امؤشر   .8
عدد القضاة في  ÷الواردة خالل السنة والمدورة من السنوات السابقة ويحتسب رياضيا ويساوي  عدد القضايا المدورة والواردة 

 ضيا  لعدة أسباب أهمها ما يلي:المحكمة(. يزداد أو ينخفض معدل اإلنجاز السنوي للقاضي ريا
 .ارتفاع أو انخفاض عدد القضايا المفصولة خالل السنة بالمقارنة مع سنوات سابقة 
 .التقير في عدد القضاة خالل السنة بالمقارنة مع السنوات السابقة 

نجازات القاضي السنوية في المحاكم ذات االختصاص المشترك:   .2 عيار المتوسط العام يعتبر ممؤشر المتوسط العام لعبء وا 
نجاز القضاة على  نجاز القاضي السنوي لجميع المحاكم ذات اإلختصاص المشترك كمحك يقاس بواسطته عبء وا  لعبء وا 

 مستوى المحكمة الواحدة بالمقارنة مع المتوسط العام لجميع المحاكم. 
ي، ويحتسب رياضيا  من واقع البيانات يقيس هذا المؤشر العبء الملقى على عاتق كل قاضمعدل العبء الشهري للقاضي:   .9

عدد القضاة حسب المحكمة وحسب نوع القضية ÷ مجموع القضايا المدورة والواردة حسب المحكمة ونوع القضية  السنوية ويساوي 
 شهر(. 21÷ 

سنوات سابقة وعددها  مالك الدولة المدورة منأالقضايا المدورة في جميع بيانات محاكم الصلل القضايا المتعلقة ب لم يتم احتساب .21
 قضية ولم يجري الفصل فيها.  528

  

 مؤشرات أعمال المحاكم الصلحية:الفرع األول: 
 (. 2وقزززانون السزززلطة القضزززائية رقزززم   1112( لسزززنة 5تتكزززون المحزززاكم النظاميزززة فزززي فلسزززطين وفقزززَا لقزززانون تشزززكيل المحزززاكم النظاميزززة رقزززم  

، ويتززولى مجلززس القضززاء األعلززى تنظززيم أعمززال محززاكم الصززلل اضززي منفززرد، وتتشززكل مززن قتنشززأ محززاكم الصززلل فززي دائززرة كززل محكمززة بدايززة
وتقسيمها إلى دوائر متخصصة، ويمكن بقرار من مجلس القضاء انتداب قاضي الصلل للنظزر فزي األمزور المسزتعجل ويسزمى فزي هزذه الحالزة 

 بقاضي األمور المستعجلة.
 

 ة:مؤشرات جميع المحاكم الصلحيالمحور األول: 
الحقوقيزة والجزائيزة  (. المتعلقزة بالقضزايا1122-1119( مؤشرات أعمال محاكم الصلل خالل الزثالث سزنوات االخيزرة  24يبين الجدول رقم  

 لى القضايا الواردة ونسبة المفصول منهزا مزنإوالواردة للمحاكم، والقضايا التي تم الفصل فيها ونسبة القضايا المفصولة  وقضايا السير المدورة
  محاكم الصلح: أعمالفيما يلي أبرز مؤشرات مجموع القضايا الواردة والمدورة. 
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لززى إ 1119ألززف قضززية عززام  214.1إرتفززع عززدد القضززايا الززواردة لجميززع محززاكم الصززلل مززن  القضممايا الممواردة لجميممع محمماكم الصمملح:  .2
لزززف قضززية. علزززى مسززتوى نزززوع أ 92.9لززى إ 1122، تبعهزززا إنخفززاض فزززي عززدد القضزززايا الززواردة عزززام  1121الززف قضزززية عززام  211.2

 القضايا الواردة يبين الجدول ما يلي:
 

 :ع عززدد القضززايا الززواردة جززاء كنتيجززة الرتفززاع عززدد القضززايا الحقوقيززة الززواردة للمحكمززة مززن اارتفزز القضممايا الحقوقيممة الممواردة
% في الفترة 39.2زيادة بنسبة  1122قضية عام  21233لى ا  و  1121قضية عام  8922لى إ 1119قضية عام  8122

رتفاع المطزرد فزي عزدد القضزايا الحقوقيزة الزواردة للمحزاكم علزى زيزادة فزي ثقزة ووعزي المزواطن الفلسزطيني قيد الدراسة. يدل اإل
 بالقضاء وتحصيل حقوقه عبر القانون مما يعزز مبدأ سيادة القانون على الجميع.

 :لزى إ 1119قضزايا عزام  11118مزن  مطزردا   ارتفاعزا   ائيزة الزواردة للمحزاكمارتفزع عزدد القضزايا الجز  القضايا الجزائية المواردة
% خززالل 48.9بنسززبة زيززادة  1122قضززية عززام  31551لززى إوواصززل عززدد القضززايا ارتفاعززه  1121قضززية عززام  12242

يزادة وعزي المزواطن الفترة قيد الدراسة. كذلك تزدل الزيزادة المطزردة فزي عزدد القضزايا الجزائيزة الزواردة للمحزاكم الصزلحية علزى ز 
 لى القانون لنيل حقوقه وفض النزاعات من خالل القانون.إبأهمية اللجوء 

  :قضززية عززام  24125لززى إ 1119قضززايا عززام  84913ارتفعززت قضززايا السززير الززواردة للمحززاكم مززن  قضممايا السممير الممواردة
الفتززرة قيززد الدراسززة. يعززود % خززالل 18.2بنسززبة انخفززاض  1122قضززية عززام  54129لززى إنخفززاض لززى اإلإوعززادة  1121
بالمقارنزة مزع السزنوات السزابقة إمزا كنتيجزة إلنخفزاض حزوادث  1122نخفاض في قضايا السير الزواردة للمحزاكم عزام سبب اإل

ما تراخي سلطات السير في مراقبة حوادث السير أو لكال السببين.   الطرق وزيادة الوعي المروري لدى الجمهور الفلسطيني وا 
 
 229ارتفع عدد القضايا المفصولة في المحاكم الصلحية  حقوقية، وجزائيزة وسزير( مزن  مفصولة في جميع المحاكم الصلحية:القضايا ال  .1

، 1122لف قضية عام أ 92.8لى إفي حين انخفض عدد القضايا المفصولة  1121لف قضية عام أ 212لى إ، 1119لف قضية عام أ
 ى مستوى نوع القضايا تظهر النتائ  ما يلي:. أما عل1119% بالمقارنة مع عام 22.2بنسبة 

  :فززي عززدد القضززايا الحقوقيززة المفصززولة مززن  مطززردا   تظهززر النتززائ  ارتفاعززا  القضممايا الحقوقيممة المفصممولة فممي جميممع المحمماكم
قضززية عززام  9124لززى إوواصززل عززدد القضززايا الحقوقيززة ارتفاعززه  1121قضززية عززام  2322لززى إ 1119قضززية عززام  8482
1122. 

 رتفاع المطرد في عدد القضايا الجزائية الواردة للمحاكم لم يقابله اإلا الجزائية المفصولة في جميع المحاكم الصلحية: القضاي
قضزية  32282في عدد القضايا المفصولة وعلى العكس من ذلك فقد انخفض عزدد القضزايا الجزائيزة المفصزولة مزن  ارتفاعا  
% خززالل 9.4اض قضززية بنسززبة انخفزز 33123لززى إلعززدد انخفاضززه وواصززل ا 1121قضززية عززام  33482الززى  1119عززام 

في القضايا االجزائية المفصزولة بسزبب إنقضزائها  1119ويعود سبب ذلك إلى ارتفاع كبير في العام  (1122-1119الفترة  
 بالتقادم مما ظهره أثره في القياس على السنوات الالحقة.

 1119قضزية عزام  84911ارتفزع عزدد قضزايا السزير المفصزولة مزن  :قضايا السير المفصولة في جميع المحاكم الصملحية 
قضزززية بنسزززبة انخفزززاض  1122قضزززية عزززام  54119لزززى إنخفزززاض لزززى اإلإوعزززاد العزززدد  1121قضزززية عزززام  24222لزززى إ

لزى المحزاكم إنخفاض في القضايا المفصولة جاء كنتيجة النخفزاض القضزايا الزواردة ن اإلإ% خالل الفترة قيد الدراسة. 18.2
 الصلحية.
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لزى الزواردة مسزتوى إيبزين مؤشزر القضزايا المفصزولة نسبة القضايا المفصولة المى المواردة والمى مجمموع القضمايا الممدورة والمواردة:  .3

لزى مسزتوى إلى مجموع المدورة والواردة يشزير إأما مؤشر نسبة القضايا المفصولة  ،الفصل في القضايا خالل العامأداء القضاة في 
 1119% عزام 224.3لزى الزواردة مزن إنسزبة القضزايا المفصزولة  طفيف في  يالحظ بشكل عام انخفاض ،ي للقاضيداء الحقيقاأل
%. حيززث أن القضززاة قززاموا بفصززل مززا يعززادل جميززع القضززايا 99.2لززى إوواصززلت النسززبة انخفاضززها  1121% عززام 214.1لززى إ

لززى مجمززوع القضززايا المززدورة إة. أمززا نسززبة القضززايا المفصززولة الززواردة خززالل السززنة ونسززبة مززن القضززايا المززدورة مززن السززنوات السززابق
ويعود سبب ذلك ، 1122% عام 82.2لى إثم انخفضت  1121% عام 21.3لى إارتفعت  1119%  عام 82.2والواردة بلقت 

لقياس علزى السزنوات في القضايا االجزائية المفصولة بسبب إنقضائها بالتقادم مما ظهره أثره في ا 1119إلى ارتفاع كبير في العام 
وهزذا مزا لزم يزتم فزي السزنوات  1119السيما أن المحاكم قد أجهزت هلزى أغلزب القضزايا المنقضزية بسزبب التقزادم فزي العزام  الالحقة

علززى مسززتوى نززوع أمززا  الالحقززة كززون المحززاكم أخززذت باسززتقبال القضززايا الجديززدة وهززي تشززكل النسززبة السززاحقة مززن مجمززوع المززدور،
 ن الجدول ما يلي:القضايا يالحظ م

 
  :قضزية  8482من  مطردا   ارتفع عدد القضايا الحقوقية المفصولة ارتفاعا  نسبة إنجاز القضاة في الفصل بالقضايا الحقوقية

% عمزززا كانزززت عليزززه عزززام 14بنسزززبة زيزززادة  1122قضزززية عزززام  9124لزززى ا  و  1121قضزززية عزززام  2322لزززى إ 1119عزززام 
بالفصل ما يعادل جميع القضايا الواردة لمحزاكم الصزلل ونسزبة مزن  1121و  1119. فقد قام القضاة خالل العامين 1119

انخفضزت  1122مزا فزي العزام أ% على التوالي. 215.1% و 211.9القضايا المدورة من السنوات السابقة وبلقت النسبتين 
قضزية بنسزبة   9281لتبلز    1121% ممزا يعنزي زيزادة عزدد القضزايا الحقوقيزة المزدورة للسزنة القادمزة 92لزى إنجاز نسبة اإل
وهزذا عائزد علززى زيزادة العزبء الفزردي مزن مجمززوع  1122% فزي القضزايا المزدورة بالمقارنزة مززع القضزايا المزدورة عزام 9زيزادة 

 القضايا الواردة إلى كل قاض.
 :32282مزن قضزية  مطزردا   انخفض عدد القضزايا الجزائيزة المفصزولة انخفاضزا   نسبة إنجاز القضاة في الفصل بالقضايا الجزائية 

%. قزام القضزاة  فزي 9.4بنسزبة انخفزاض  1122قضزية عزام  33121لزى ا  و  1121قضزية عزام  33482لى إ 1119قضية عام 
السنوات الثالث قيد الدراسة بالفصل فيما يعادل جميع القضايا الواردة خالل كل سنة والفصزل بنسزب متفاوتزة مزن القضزايا المزدورة. 

علزى  1122و  1121و  1119عزوام % فزي األ211% و 222.2% و 222.8لى المزدورة إفصولة وقد بلقت نسبة القضايا الم
في القضايا االجزائية المفصولة بسبب إنقضائها بالتقادم مما ظهره أثزره  1119ويعود سبب ذلك إلى ارتفاع كبير في العام ، التوالي

وهذا  1119أغلب القضايا المنقضية بسبب التقادم في العام في القياس على السنوات الالحقة السيما أن المحاكم قد أجهزت هلى 
كمزا  وع المزدورمزما لم يتم في السنوات الالحقة كون المحاكم أخزذت باسزتقبال القضزايا الجديزدة وهزي تشزكل النسزبة السزاحقة مزن مج

 أشرنا آنفا.
 :لززى إ 1119قضززية عززام  84911ارتفعززت قضززايا السززير المفصززولة مززن  نسممبة انجمماز القضمماة فممي الفصممل بقضممايا السممير

% عن 35.2بنسبة انخفاض  1122قضية عام  54119انخفض عدد القضايا المفصولة الى  1121قضية عام  24222
لزى إ% فزي السزنوات الزثالث. بلقزت نسزبة القضزايا المفصزولة 211السنة السابقة. نسبة القضزايا المفصزولة الزى الزواردة بلقزت 

 % للعام القادم  4فقد تم تدوير  1122% عام 92الي مجموع القضايا المدورة والواردة حو 
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 (1122-1111عوام )ونسبها لأل الحقوقية والجنائية والسير في محاكم الصلحعدد القضايا المدورة والواردة والمفصولة،  (: 14جدول رقم )

نوع 
 السنة القضايا

المدور من 
السنة 
 السابقة

عدد 
القضايا 
 الواردة

عدد القضايا 
 الواردةالمدورة و 

عدد 
القضايا 
 المفصولة

المدور 
للسنة 
 الالحقة

نسبة 
القضايا 
المفصولة 
 للواردة

نسبة القضايا 
المفصولة لمجموع  

 المدورة والواردة

عدد 
القضايا 
الواردة 
 شهريا

عدد القضايا 
المفصولة 
 شهريا

 
قضايا 
 حقوقية

2009 10292 7261 17553 7471 9343 102.9 42.6 605 623 

 

2010 9345 7911 17256 8318 8938 105.1 48.2 659 693 
2011 9003 10133 19136 9264 9872 91 48 844 772 

قضايا 
 جزائية

2009 37590 22007 59597 36676 22694 166.7 61.5 1834 3056 
2010 22694 28646 51340 33471 17869 116.8 65.2 2387 2789 
2011 17902 32550 50452 33212 17240 102 66 2713 2768 

قضايا 
 سير

2009 406 74903 75309 74902 407 100.0 99.5 6242 6242 
2010 107 84285 84392 84186 206 99.9 99.8 7024 7016 
2011 138 54219 54358 54229 212 100.0 96 4518 4519 

 االجمالي
2009 48288 104171 152459 119049 32444 114.3 78.1 8681 9921 
2010 32146 120842 152988 125975 27013 104.2 82.3 10070 10498 
2011 27043 96902 210145 96705 18141 99.8 76.8 8075 8059  

 1122-1111نسبة القضايا المفصولة الى القضايا الواردة الحقوقية والجزائية والسير في محاكم الصلح، 

 
 محور الثاني: محاكم الصلح بحسب كل محكمةال

 لكل محكمة على حدا:الصلل وفقا   في محاكم نسب القضايا المدورة والواردة والمفصولةتوضل الرسوم البيانية والجداول أدناه 
 (1122-1111لالعوام )ى حدا كل محكمة علحسب  للقضايا الحقوقية محاكم الصلحفي (: نسب القضايا المدورة والواردة والمفصولة، 15جدول رقم )
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نسبة القضايا 
المفصولة إلى 

 الواردة 

نسبة القضايا المفصولة 
إلى مجموع المدورة 

 والواردة

نسبة القضايا 
المفصولة إلى 

 الواردة 

نسبة القضايا المفصولة 
إلى مجموع المدورة 

 والواردة

نسبة القضايا 
المفصولة إلى 

 الواردة 

سبة القضايا ن
المفصولة إلى 
مجموع المدورة 

 والواردة
 45.8 110.8 41.0 118.4 27.1 92.2 نابلس
 59.7 103.8 57.0 136.2 42.3 102.7 أريحا
 56.7 98.9 47.0 99.5 56.6 126.2 الخليل
 52.7 99.3 48.8 92.8 44.5 92.7 جنين

 64.8 95.8 58.6 98.1 46.4 90.4 سلفيت
 50.9 90.7 50.3 92.1 46.3 88 طولكرم
 57.9 88.3 62.2 105.0 50.4 92.4 قلقيلية

 37.2 86.1 48.1 140.9 48.6 158.2 بيت لحم
 45.0 85.5 51.7 129.3 46.4 87.2 طوباس

 51.8 84.1 50.9 111.2 47.6 86.2 دورا
 47.5 77.4 49.8 90.7 59.9 117.3 حلحول
 36.1 69.0 44.5 106.2 46.7 136.8 رام اهلل

 48.4 91.4 48.2 105.1 42.6 102.9 المجموع
 

 
 1122-1111، كل محكمة على حدانسب القضايا الواردة في محاكم الصلح للقضايا الحقوقية حسب 
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 1122توزيع مجموع القضايا الحقوقية الواردة والمفصولة حسب نسبتها في المحاكم الصلحية للعام 
 قضية( 1104قضية والمفصولة  21200يا الحقوقية الواردة )مجموع القضا
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 (1122-1111لألعوام )كل محكمة على حدا  حسب  محاكم الصلح للقضايا الحقوقية المدورة والواردة في (: عدد القضايا16جدول رقم )

 المحاكم

2009 2010 2011 

المدور 
من السنة 
 السابقة

عدد 
قضايا ال

 الواردة

عدد القضايا 
المدورة 
 والواردة

عدد 
القضايا 
 المفصولة

المدور 
للسنة 
 الالحقة

المدور من 
السنة 
 السابقة

عدد القضايا 
 الواردة

عدد القضايا 
المدورة 
 والواردة

عدد 
القضايا 
 المفصولة

المدور 
للسنة 
 الالحقة

المدور من 
السنة 
 السابقة

عدد 
القضايا 
 الواردة

عدد القضايا 
المدورة 
 والواردة

عدد 
القضايا 
 المفصولة

المدور 
للسنة 
 الالحقة

 183 271 454 261 193 193 256 449 188 261 259 192 454 187 267 أريحا
 467 612 1079 619 460 460 408 868 410 458 458 598 1056 474 582 الخليل
 1733 1794 3527 1979 1548 1548 1569 3117 1704 1413 1413 1219 2632 1386 1246 طولكرم
 2007 1698 3705 1533 2172 2172 1507 3679 1273 2406 2406 1198 4421 1299 3122 نابلس

 671 398 1069 462 607 546 506 1052 359 693 693 655 1348 414 934 بيت لحم
 492 677 1169 767 402 406 669 1075 637 438 438 509 1010 551 459 قلقيلية
 1203 1343 2546 1353 1193 1193 1135 2328 1223 1105 1105 887 1992 957 1035 جنين
 1879 1063 2942 1540 1402 1407 1129 2536 1063 1473 1473 1163 2492 850 1642 رام اهلل
 258 474 732 495 237 224 317 541 323 218 218 189 407 209 198 سلفيت
 200 181 381 234 147 147 146 293 161 132 132 197 329 168 161 حلحول
 325 266 591 311 280 280 300 580 232 348 348 301 649 345 304 طوباس

 454 487 941 579 362 362 376 738 338 400 400 363 763 421 342 دورا
 9872 9264 19136 10133 9003 8938 8318 17256 7911 9345 9343 7471 17553 7261 10292 المجموع
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، كل محكمة على حدا حسب  محاكم الصلح للقضايا الجزائية(: نسب القضايا المدورة والواردة والمفصولة في 17جدول رقم )

1111-1122 
 1122 1121 1111 السنة

 المحاكم
نسبة القضايا 
المفصولة إلى 

 الواردة 

نسبة القضايا المفصولة 
 إلى مجموع المدورة والواردة

نسبة القضايا 
مفصولة إلى ال

 الواردة 

نسبة القضايا المفصولة 
إلى مجموع المدورة 

 والواردة

نسبة القضايا 
المفصولة إلى 

 الواردة 

نسبة القضايا المفصولة 
إلى مجموع المدورة 

 والواردة
 74.5 145.6 58.8 151.0 37.7 116.5 طولكرم
 73.9 129.1 63.3 148.1 54.6 219 نابلس
 87.7 118.3 80.6 126.9 60.1 116.3 طوباس
 90.9 114.0 78.4 100.4 76.5 117.3 سلفيت
 76.7 113.9 70.5 122.5 71.3 224.4 قلقيلية
 73.8 108.7 69.0 110.9 62.8 116.2 الخليل
 66.9 104.7 73.6 136.7 58.7 179.8 دورا
 71.2 103.6 70.2 105.9 68 118.6 أريحا

 80.5 101.3 76.1 92.9 82.9 126.3 حلحول
 85.4 97.1 91.0 129.3 83.6 255.9 جنين

 47.2 76.0 49.8 84.8 62.9 168.8 بيت لحم
 44.9 74.9 50.6 88.7 50.9 113.8 رام اهلل

 65.8 102.0 65.2 116.8 61.5 166.7 المجموع
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 1122-1111، على حدا  كل محكمةحسب  محاكم الصلح للقضايا الجزائيةنسب القضايا المفصولة الى الواردة في 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

116.5 

219 

179.8 

255.9 

116.3 

224.4 

116.2 

118.6 
117.3 

126.3 

113.8 

168.8 

151 148.1 
136.7 

129.3 
126.9 122.5 

110.9 105.9 100.4 
92.9 88.7 84.8 

145.6 129.1 

104.7 
97.1 118.3 

113.9 108.7 
103.6 

114 

101.3 
74.9 76 

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

 بيت لحم رام هللا حلحول سلفيت أريحا الخليل قلقيلية طوباس جنين دورا نابلس طولكرم

2009 2010 2011



62 

 

 1122وزيع مجموع القضايا الجزائية الواردة والمفصولة حسب نسبتها في المحاكم الصلحية للعام ت
 قضية( 00121قضية والقضايا المفصولة  01551)مجموع القضايا الحقوقية الواردة 
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 1122-1111، كل محكمة على حدا حسب  لقضايا الجزائيةلمحاكم الصلح  المدورة والواردة في يا(: عدد القضا18جدول رقم )

 المحاكم

2009 2010 2011 

المدور من 
السنة 
 السابقة

عدد القضايا 
 الواردة

عدد 
القضايا 
المدورة 
 والواردة

عدد 
القضايا 
 المفصولة

المدور للسنة 
 الالحقة

المدور من 
 السنة السابقة

عدد 
ضايا الق

 الواردة

عدد 
القضايا 
المدورة 
 والواردة

عدد 
القضايا 
 المفصولة

المدور 
للسنة 
 الالحقة

المدور 
من السنة 
 السابقة

عدد 
القضايا 
 الواردة

عدد 
القضايا 
المدورة 
 والواردة

عدد 
القضايا 
 المفصولة

المدور 
للسنة 
 الالحقة

 387 955 1342 922 420 420 991 1411 936 475 475 1003 1475 846 629 أريحا
 788 2223 3011 2046 965 965 2151 3116 1940 1176 1176 1987 3163 1710 1453 الخليل
 1148 3361 4509 2309 2200 2198 3134 5332 2075 3257 3257 1967 5224 1689 3535 طولكرم
 2240 6338 8578 4910 3668 3668 6340 10008 4281 5727 5727 7247 13272 3309 9963 نابلس

 2751 2458 5209 3234 1975 1998 1979 3977 2335 1642 1642 2781 4423 1648 2775 بيت لحم
 802 2639 3441 2317 1124 1134 2708 3842 2211 1631 1631 3767 5286 1679 3607 قلقيلية
 683 3995 4678 4114 564 459 4657 5116 3602 1514 1514 7727 9241 3020 6221 جنين
 7012 5710 12722 7619 5103 5107 5234 10341 5900 4441 4441 4661 9152 4095 5057 هللرام ا

 137 1365 1502 1197 305 342 1242 1584 1237 347 347 1132 1479 965 514 سلفيت
 310 1277 1587 1260 327 327 1039 1366 1118 248 248 1170 1412 926 486 حلحول
 177 1267 1444 1071 373 373 1554 1927 1225 702 702 1058 1760 910 850 طوباس

 805 1624 2429 1551 878 878 2442 3320 1786 1534 1534 2176 3710 1210 2500 دورا
 17240 33212 50452 32550 17902 17869 33471 51340 28646 22694 22694 36676 59597 22007 37590 المجموع
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 اية:محاكم البدالفرع الثاني: 
محاكم البداية في مراكز المحافظات، وتتشكل محكمة البداية من رئيس وعدد كاف  من القضاة، وتعقد المحكمة  أتنش

يرأسها أقدمهم، وكذلك تنعقد محكمة البداية بصفتها االستئنافية من ثالثة  ةقضا ةجلساتها من هيئة مكونة من ثالث
 رة عن محاكم الصلل . قضاه وتختص بالنظر في استئنافات ألحكام الصاد

 
 مؤشرات جميع أعمال محاكم البداية الحقوقية والجزائية:المحور األول: 

تنظر محاكم البداية نوعين من القضايا هي القضايا الحقوقية والجزائية. طرأ تطور نوعي على سرعة الفصل في القضايا، 
 ر بالقضاء.وزيادة عدد القضايا الواردة للمحاكم مما يعكس زيادة ثقة الجمهو 

يالحظ من الجدول ادناه ان هناك تزايد مطرد فزي عزدد القضزايا الزواردة والتزي تزم الفصزل فيهزا لجميزع المحزاكم سزواء كانزت 
 قضايا حقوقية أو قضايا جزائية.

  4212لززى إارتفززع العززدد  1119قضززية عززام  3282بلزز  عززدد القضززايا الززواردة مززن القضززايا الحقوقيززة والجزائيززة 
% بالمقارنة مع 22.9حوالي  1122بنسبة زيادة في العام  1122قضية عام  5323لى ا  و  1121قضايا عام 

 السنة السابقة.
   4145فززي القضززايا المفصززولة. حيززث ارتفززع عززدد القضززايا المفصززولة مززن  واكززب ارتفززاع القضززايا الززواردة ارتفاعززا 

لززو  1121قضززية عززام  4122لززى إ 1119قضززية عززام  زيززادة فززي العززام  . بنسززبة1122قضززية عززام  4238ى ا 
 % بالمقارنة مع السنة السابقة.21.2حوالي  1122

  ارتفزززع  1121قضزززية لكزززل قاضزززي عزززام  122بلززز  عزززبء قاضزززي البدايزززة السزززنوي مزززن القضزززايا المزززدورة والزززواردة
قضزية عزام  %21.1قضية بسبب ارتفاع عدد القضايا الزواردة وانخفزاض عزدد القضزاة بنسزبة  123لى إالعبء 
11224. 

 ؤشرات جميع محاكم البداية للقضايا الحقوقية:مأواًل، 
قضزززية عزززام  3219إلزززى  1119قضزززية عزززام  1281ارتفزززع عزززدد القضزززايا الحقوقيزززة الزززواردة للمحزززاكم ارتفاعزززا  مطزززردا  مزززن 

% 28.5حزززوالي  1122، بنسزززبة زيزززادة فزززي العزززام 1122قضزززية عزززام  4484لزززى إرتفزززاع واسزززتمر العزززدد فزززي اإل 1121
قضزية عزام  1251من  مطردا   ابقة.  كما ارتفع عدد القضايا الحقوقية التي تم الفصل فيها ارتفاعا  بالمقارنة مع السنة الس

% 24.4حزوالي  1122بنسزبة زيزادة فزي العزام  1122قضزية عزام  3453لزى ا  و  1121قضزية عزام  3129لى إ 1119
 ضافة لذلك نستنت  من الجدول التالي ما يلي:بالمقارنة مع السنة السابقة. باإل

  بالمقارنزة مزع السزنة السزابقة قزد فزاق الزيزادة فزي  1122ن الزيادة في عزدد القضزايا الحقوقيزة الزواردة فزي العزام إ
% بالمقارنزززة 29.2بنسزززبة   1122الفصزززل فزززي القضزززايا الحقوقيزززة ممزززا يعنزززي زيزززادة القضزززايا المزززدورة فزززي العزززام 

 بالسنة السابقة. 
  عزام 89.3لزى إ 1119% عزام 99.3قضزايا الزواردة مزن لزى الإانخفضت نسبة القضايا الحقوقيزة المفصزولة %

ممززا يعنززي ارتفززاع عززدد القضززايا المززدورة بنسززبة  1122% عززام 88.1لززى إوواصززلت النسززبة انخفاضززها  1121
 .1122% من العام 11.2

                                                 
4

 .2111قاٍض عام   53انخفض  الى  2111قاٍض عام  59عدد القضاة في محاكم البداية   
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  انخفضززت  1119% عزام 39.2لززى مجمزوع القضزايا المزدورة والزواردة إبلقزت نسزبة القضزايا الحقوقيزة المفصزولة
 %.35.2لى إوواصلت النسبة انخفاضها  1121% عام 32.9لى إ

 
 مؤشرات جميع أعمال محاكم البداية للقضايا الجزائية:ثانيًا، 

 
وعزاد  1121قضزية عزام  898إلزى  1119قضزايا عزام  212انحفض عدد القضايا الجزائية الواردة للمحاكم البدائية من 

% بالمقارنة مع السزنة السزابقة.  24.2حوالي  1122ة في العام ، بنسبة زياد1122قضايا عام  919لى إرتفاع العدد لث
قضزية عزام  2129لزى إ 1119قضزية عزام  2293مزن  مطزردا   ارتفع عدد القضايا الجزائية التزي تزم الفصزل فيهزا ارتفاعزا  

% بالمقارنزززة مزززع السزززنة السزززابقة. 9.2حزززوالي  1122بنسزززبة زيزززادة فزززي العزززام  1122قضزززية عزززام  2324لزززى ا  و  1121
 ضافة لذلك نستنت  من الجدول التالي ما يلي:باال

  بالمقارنة مع السنة السابقة قد فاق الزيزادة فزي 1122ن الزيادة في عدد القضايا الجزائية المفصولة في العام إ 
 %. 23.8الواردة بنسبة مما يعني انخفاض في القضايا المدورة بنسبة  الجزائيةفي القضايا  الفصل

  عززام 259.1لززى إ 1119% عززام 242الجزائيززة المفصززولة الززى القضززايا الززواردة مززن ارتفعززت نسززبة القضززايا %
 . 1122% عام 251.3لى إنخفاض وعادت النسبة لث 1121

  لزى إارتفعزت  1119% عزام 13.4لى مجموع القضايا المزدورة والزواردة إبلقت نسبة القضايا الجزائية المفصولة
 .%31.2ى لإوواصلت النسبة ارتفاعها  1121% عام 18.1

 
 (1122-1111لألعوام ) محاكم البداية للقضايا الحقوقية والجزائية(: عدد القضايا المدورة والواردة والمفصولة، في 19جدول )

نوع 
 السنة القضايا

المدور من 
السنة 
 السابقة

عدد 
القضايا 
 الواردة

عدد القضايا 
المدورة 
 والواردة

عدد 
القضايا 
 المفصولة

المدور 
للسنة 
 ةالالحق

نسبة القضايا 
المفصولة 
 للواردة

نسبة القضايا 
المفصولة لمجموع  

 المدورة والواردة

عدد القضايا 
 الواردة شهريا

عدد القضايا 
المفصولة 
 شهريا

قضايا 
 حقوقية

2009 4294 2872 7166 2852 4385 99.3 39.8 239 238 
2010 4380 3809 8189 3019 5170 79.3 36.9 317 252 
2011 5175 4474 9649 3453 6196 77.2 35.8 373 288 

قضايا 
 جزائية

2009 4283 806 5089 1193 3865 148 23.4 67 99 
2010 3861 797 4658 1269 3389 159.2 27.2 66 106 
2011 3399 909 4308 1384 2924 152.3 32.1 76 115 

 اإلجمالي
2009 8577 3678 12255 4045 8250 110 33.0 307 337 
2010 8241 4606 12847 4288 8559 93.1 33.4 384 357 
2011 8574 5383 13957 4837 9120 89.9 34.7 449 403 
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 1122-1111،  محاكم البداية للقضايا الحقوقية والجزائيةنسب القضايا المفصولة الى الواردة في 

 :كل محكمة على حدافي القضايا الحقوقية حسب  البدايةكم امحاجميع أعمال مؤشرات المحور الثاني: 
 الصلل وفقا  لكل محكمة على حدا: في محاكم نسب القضايا المدورة والواردة والمفصولةتوضل الرسوم البيانية والجداول أدناه 

 -1111، كل محكمة على حداحسب  محاكم البداية للقضايا الحقوقية(: نسب القضايا المدورة والواردة والمفصولة في 20جدول رقم )
1122 

 المحاكم

1111 1121 1122 
نسبة القضايا 
المفصولة إلى 

 الواردة 

نسبة القضايا 
المفصولة إلى مجموع 

 المدورة والواردة

نسبة القضايا 
المفصولة إلى 

 الواردة 

نسبة القضايا المفصولة 
إلى مجموع المدورة 

 والواردة

نسبة القضايا 
المفصولة إلى 

 اردة الو 

نسبة القضايا المفصولة 
إلى مجموع المدورة 

 والواردة
 45.0 113.2 40.5 81.4 45.6 112.3 أريحا 
 41.0 93.5 40.0 63.5 44.8 94.3 قلقيلية 
 39.7 92.6 32.8 72.7 40.2 110.8 الخليل 
 31.1 75.5 32.2 73.0 32.7 70.9 طولكرم 
 34.8 74.1 36.8 86.8 42.6 119.5 بيت لحم 
 37.2 73.5 38.7 76.5 38 81.6 جنين 
 33.0 71.6 33.1 73.1 37.6 86.3 نابلس 
 34.8 69.4 43.7 93.8 41.9 113.4 رام اهلل 

 35.8 77.2 36.9 79.3 39.8 99.3 المجموع
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 1122 -1111،  كل محكمة على حداحسب  محاكم البداية للقضايا الحقوقيةنسب القضايا المفصولة الى الواردة في 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1122توزيع مجموع القضايا الحقوقية الواردة والمفصولة حسب نسبتها في المحاكم البدائية للعام 
 قضية( 3453المفصولة القضايا قضية و  4474)مجموع القضايا الحقوقية الواردة 

   

113.4 
119.5 

112.3 

81.6 
86.3 

70.9 

110.8 

94.3 93.8 
86.8 

81.4 
76.5 

73.1 73 72.7 

63.5 
69.4 

74.1 

113.2 

73.5 71.6 

75.5 

92.6 93.5 

0

20

40

60

80

100

120

140

 قلقيلية  الخليل  طولكرم  نابلس  جنين  أريحا  بيت لحم  رام هللا 

2009 2010 2011



68 

 

 

25.4 

22.8 

19.1 

11.3 
9.6 

6.8 

3.5 

1.5 

22.8 
21.1 

23 

10.8 
9.6 

6.7 

4.2 

2.2 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

 أريحا قلقيلية طولكرم بيت لحم جنين الخليل نابلس رام هللا

 القضايا الواردة

 القضايا المفصولة



69 

 

 
 (1122-1111حسب المحاكم لألعوام ) محاكم البداية للقضايا الحقوقية: عدد القضايا المدورة والواردة والمفصولة في (21جدول رقم )

 المحاكم

2009 2010 2011 
مدور 
السنة 
 الوارد السابقة

المدور  
 مفصول والوارد

المدور 
للسنة 
 القادمة

مدور 
السنة 
 الوارد السابقة

المدور  
 مفصول والوارد

المدور 
للسنة 
 القادمة

مدور 
السنة 
 الوارد السابقة

المدور  
 مفصول والوارد

المدور للسنة 
 القادمة

 94 77 171 68 103 103 70 173 86 87 87 73 160 65 95 أريحا 
 1204 793 1997 856 1141 1141 557 1698 766 932 932 626 1558 565 993 الخليل 
 511 231 742 306 436 432 205 637 281 356 356 173 529 244 285 طولكرم 
 1480 730 2210 1019 1191 1191 588 1779 804 975 975 587 1562 680 882 نابلس 
 595 317 912 428 484 484 282 766 325 441 441 294 690 246 444 بيت لحم 
 209 145 354 155 199 198 132 330 208 122 122 100 223 106 117 قلقيلية 
 629 372 1001 506 495 495 312 807 408 399 404 248 652 304 348 جنين 
 1474 788 2262 1136 1126 1126 873 1999 931 1068 1068 751 1792 662 1130 رام اهلل 

 6196 3453 9649 4474 5175 5170 3019 8189 3809 4380 4385 2852 7166 2872 4294 المجموع
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 كل محكمة على حدا حسب  محاكم البداية للقضايا الجزائية(: نسب القضايا المدورة والواردة والمفصولة في 22م )جدول رق

 (1122-1111وترتيبها حسب األولوية لألعوام )

 المحاكم

1111 1121 1122 
نسبة القضايا 
المفصولة إلى 

 الواردة

نسبة القضايا 
المفصولة إلى مجموع 

 المدورة والواردة

ة القضايا المفصولة نسب
 إلى الواردة

نسبة القضايا 
المفصولة إلى مجموع 

 المدورة والواردة

نسبة القضايا 
المفصولة إلى 

 الواردة

نسبة القضايا المفصولة 
إلى مجموع المدورة 

 والواردة
 43.2 284.3 20.2 341.2 14.3 128.6 طولكرم 
 36.6 205.5 28.0 201.5 17.2 95.5 بيت لحم 
 26.3 167.0 13.0 65.2 40.4 232.6 الخليل 
 34.1 153.9 22.7 132.9 32.8 171.6 قلقيلية 
 34.4 149.5 31.1 190.8 12.3 74.9 نابلس 
 39.2 144.5 41.6 184.2 19.9 259.1 جنين 
 32.4 90.0 20.5 57.5 30.1 163.2 أريحا 
 17.2 78.6 30.0 154.1 26.8 142.8 رام اهلل 

 32.1 152.3 27.2 159.2 23.4 148 المجموع  العام
  

 
 
 

 1122-1111، كل محكمة على حداحسب  محاكم البداية للقضايا الجزائيةنسب القضايا المفصولة الى الواردة في 
 

 
 1122توزيع مجموع القضايا الجزائية الواردة والمفصولة حسب نسبتها في المحاكم البدائية للعام 
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 قضية( 1384المفصولة القضايا قضية و  909وع القضايا الجزائية الواردة )مجم
   

24 

17.5 

14.1 

11.2 
10.3 

9.1 
8 

5.5 

23.8 

9 

13.4 

11.3 
11.3 

17.1 

10.8 

3.3 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

 أريحا بيت لحم طولكرم الخليل قلقيلية جنين رام هللا نابلس

 القضايا الواردة

 القضايا المفصولة



72 

 

 1122-1111،  كل محكمة على حداحسب  الجزائية  محاكم البداية للقضايا والواردة في (: عدد القضايا المدورة23جدول رقم )

 المحاكم

2001 2021 2012 
مدور السنة 

 الوارد السابقة
المدور  

 مفصولال والوارد
المدور للسنة 

 القادمة
مدور السنة 

 الوارد السابقة
المدور  

 مفصول والوارد
المدور للسنة 

 القادمة
مدور السنة 

 الوارد السابقة
المدور  

 مفصول والوارد
المدور للسنة 

 القادمة
 94 45 139 50 89 89 23 112 40 72 72 31 103 19 84 أريحا 
 440 157 597 94 503 503 75 578 115 463 463 314 777 135 642 الخليل 
 310 236 546 83 463 457 116 573 34 539 539 90 629 70 559 طولكرم 
 628 329 957 220 737 737 332 1069 174 895 895 125 1020 167 853 نابلس 
 260 150 410 73 337 337 131 468 65 403 403 85 494 89 405 بيت لحم 
 303 157 460 102 358 358 105 463 79 384 384 187 570 109 461 قلقيلية 
 287 185 472 128 344 344 245 589 133 456 460 114 574 44 530 جنين 
 602 125 727 159 568 564 242 806 157 649 649 247 922 173 749 رام اهلل 

 2924 1384 4308 909 3399 3389 1269 4658 797 3861 3865 1193 5089 806 4283 المجموع  
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 ستئنافية:مؤشرات أعمال محاكم البداية بصفتها اإلالفرع الثالث: 
المحكمة  مراكز المحافظات، وتتشكل محكمة البداية من رئيس وعدد كاف  من القضاة، وتعقد تنشا محاكم البداية في

البداية بصفتها االستئنافية من ثالثة قضاه  سها أقدمهم، وكذلك تنعقد محكمةجلساتها من هيئة مكونة من ثالث قضاه يرأ
الصادرة عن محاكم الصلل. ويمكن بقرار من مجلس القضاء األعلى انتداب قاضي  وتختص بالنظر في استئنافات األحكام

 .المستعجلة بداية للنظر في األمور المستعجلة ويسمى في هذه الحالة بقاضي األمور محكمة
 

 1119% عام 95لى القضايا الواردة الحقوقية والجزائية بلقت إن نسبة القضايا المفصولة أيالحظ من الجدول التالي 
ما بالنسبة للقضايا الواردة أ. 1122% عام 94.9لى إنخفاضا طفيفا إانخفضت  1121% عام 212.3لى إارتفعت 

 4182لى إرتفاع وعاد عدد القضايا لث 1122م قضية عا 3481لى إ 1119قضية عام  3822للمحاكم انخفضت من 
 . 1122قضية في العام 

  
 ستئنافية في القضايا الحقوقية:مؤشرات أعمال المحاكم البداية بصفتها اإلالمحور األول: 

 
قضية  2145إلى  1119قضية عام  2193ستئنافية من عدد القضايا الحقوقية الواردة لمحاكم البداية بصفتها اإل انخفض

. 1121بالمقارنة مع عام  1122% عام 22نسبة الزيادة  1122قضية عام  2133لى إرتفاع وعادت النسبة لث 1121م عا
قضية  2252لى ا  و  1121قضية عام  2129لى إ 1119قضية عام  924وارتفع عدد القضايا المفصولة ارتفاعا  مطردا  من 

 . 1121قة % بالمقارنة مع السنة الساب23.4بنسبة زيادة   1122عام 
  وعادت  1121% عام 98.5لى إ 1119% عام 91ارتفعت نسبة القضايا الحقوقية المفصولة للواردة من

% ما يعني عدم قدرة المحاكم بالفصل بما يعادل القضايا الواردة في السنوات 93.2لى إنخفاض النسبة لث
 . 1122% في العام 2.1الثالث وزيادة القضايا المدورة بنسبة 

 بسبب ارتفاع  1122قضية عام  11لى إ 1121عام  قاض   28من  دد القضايا المفصولة لكل قاض  ارتفع ع
 . 1122عام  قاض   53لى إ 1121عام  قاض   59عدد القضايا الواردة وانخفاض عدد القضاة من 

 
 ستئنافية في القضايا الجزائية:مؤشرات أعمال المحاكم البداية بصفتها اإلالمحور الثاني: 

قضية عام  1415إلى  1119قضية عام  1213ستئنافية من الواردة لمحاكم البداية بصفتها اإل الجزائيةدد القضايا ع انخفض
. 1121بالمقارنة مع عام  1122% عام 28.3نسبة الزيادة  1122قضية عام  1245لى إرتفاع وعادت النسبة لث 1121

 1824لى ا  و  1121قضية عام  1282لى إ 1119ضية عام ق 1545وارتفع عدد القضايا المفصولة ارتفاعا  مطردا  من 
 . 1121% بالمقارنة مع السنة السابقة 2.2بنسبة زيادة   1122قضية عام 
  وعادت  1121% عام 221.2لى إ 1119% عام 98ارتفعت نسبة القضايا الجزائية المفصولة للواردة من

حاكم بالفصل بما يعادل القضايا الواردة في ، ما يعني عدم قدرة الم1122% عام 95.4لى إنخفاض النسبة لث
 % للسنة الالحقة. 4.2هذه السنة وزيادة القضايا المدورة بنسبة 

   بسبب ارتفاع  1122قضية عام  52لى إ 1121قضية عام  45من  ارتفع عدد القضايا المفصولة لكل قاض
 . 1122عام  قاض   53لى إ 1121عام  قاض   59عدد القضايا الواردة وانخفاض عدد القضاة من 
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 1122-1111، الجزائية والحقوقية للقضايا ستئنافيةمحاكم البداية بصفتها اإل والواردة في (: عدد القضايا المدورة24جدول رقم )

نوع  
 السنة القضايا

المدور من 
السنة 
 السابقة

عدد 
القضايا 
 الواردة

عدد 
القضايا 
المدورة 
 والواردة

عدد 
القضايا 
 المفصولة

 المدور
للسنة 
 الالحقة

نسبة 
القضايا 
المفصولة 
 للواردة

نسبة القضايا 
المفصولة 
لمجموع  

 المدورة والواردة

معدل عدد 
القضايا 
الواردة 
 شهريا

معدل عدد 
القضايا 
المفصولة 
 شهريا

 82 91 55.4 90.0 673 984 1775 1093 682 2009 قضايا حقوقية
 2010 675 1045 1720 1019 701 97.5 59.2 87 85 
 2011 699 1233 1932 1156 776 93.8 59.8 103 96 
 212 219 72.0 97.0 1039 2545 3537 2623 914 2009 قضايا جزائية

 2010 1059 2425 3484 2671 813 110.1 76.7 202 223 
 2011 823 2845 3668 2714 954 95.4 74 237 226 
 294 310 66.4 95.0 1712 3529 5312 3716 1596 2009 اإلجمالي
 2010 1734 3470 5204 3690 1514 106.3 70.9 289 308 
 2011 1522 4078 5600 3870 1730 94.9 69.1 340 322 

 
 
 

 1122-1111نسب القضايا المفصولة إلى الواردة الحقوقية والجزائية في محاكم البداية بصفتها االستئنافية، 
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 :كل محكمة على حدافي القضايا الحقوقية حسب بصفتها االستئنافية  البدايةمحاكم اجميع أعمال مؤشرات لث: المحور الثا
 

البدايزة بصزفتها االسزتئنافية فزي القضزايا  فمي محماكم نسمب القضمايا الممدورة والمواردة والمفصمولةتوضل الرسوم البيانية والجزداول أدنزاه 
 على حدا:الحقوقية والجزائية وفقا  لكل محكمة 

 
 1122-1111 عوامالحقوقية حسب المحكمة لأل للقضايا ستئنافيةمحاكم البداية بصفتها اإل والواردة في (: عدد القضايا المدورة25جدول رقم )

 

 المحاكم

1111 1121 1122 
نسبة القضايا 
المفصولة إلى 

 الواردة

نسبة القضايا المفصولة 
إلى مجموع المدورة 

 والواردة

يا نسبة القضا
المفصولة إلى 

 الواردة

نسبة القضايا 
المفصولة إلى مجموع 

 المدورة والواردة

نسبة القضايا 
المفصولة إلى 

 الواردة

نسبة القضايا المفصولة 
إلى مجموع المدورة 

 والواردة
 70.7 166.7 45.0 76.1 53 77.8 بيت لحم 
 75 125.6 50.8 83.3 41 64 أريحا 
 67.1 123.3 53.8 78.2 63.9 93.9 قلقيلية 
 60.5 103.1 56.6 87.4 56.5 107.7 جنين 
 60 87.5 66.2 134.4 58.3 105.5 الخليل 
 57.3 85.7 59.3 93.5 63.2 104.3 نابلس 
 60.3 84.9 69.6 111.5 41.5 58.6 رام اهلل 
 45.9 72.4 47.0 68.5 70 138 طولكرم 

 59.8 93.8 59.2 97.5 55.4 90 المجموع
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 نسب القضايا المفصولة إلى الواردة في محاكم البداية بصفتها االستئنافية للقضايا الحقوقية حسب المحكمة لألعوام
 (1111-1122) 

 
 

 1122ام ستئنافية للعتوزيع نسب القضايا الحقوقية الواردة والمفصولة حسب نسبتها في المحاكم البدائية بصفتها اإل
 قضية( 1156قضية والمفصولة  1233)مجموع القضايا الحقوقية الواردة 
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 1122-1111، كل محكمة على حدا  حسب للقضايا الحقوقية ستئنافيةمحاكم البداية بصفتها اإل المدورة والواردة في (: عدد القضايا26جدول رقم )
 

 المحاكم
2009 2010 2011 

مدور السنة 
 الوارد السابقة

المدور 
 مفصول والوارد

المدور للسنة 
 القادمة

مدور السنة 
 الوارد السابقة

المدور 
 مفصول والوارد

المدور للسنة 
 القادمة

مدور السنة 
 الوارد السابقة

المدور 
 مفصول والوارد

المدور للسنة 
 القادمة

 18 54 72 43 29 29 30 59 36 23 23 16 39 25 14 أريحا 
 140 210 350 240 110 110 215 325 160 165 165 231 396 219 177 الخليل 
 105 89 194 123 71 71 63 134 92 42 42 98 140 71 69 طولكرم 
 228 306 534 357 177 178 259 437 277 160 160 266 421 255 166 نابلس 
 53 130 183 78 105 105 86 191 113 78 78 70 132 90 42 بيت لحم 
 26 53 79 43 36 37 43 80 55 25 25 46 72 49 23 قلقيلية 
 66 101 167 98 69 69 90 159 103 56 54 70 124 65 59 جنين 
 140 213 353 251 102 102 233 335 209 126 126 187 451 319 132 رام اهلل 

 776 1156 1932 1233 699 701 1019 1720 1045 675 673 984 1775 1093 682 المجموع
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كل محكمة حسب  ستئنافية للقضايا الجزائيةاإل محاكم البداية بصفتها المدورة والواردة والمفصولة في (: نسب القضايا27جدول رقم )
 2009-2011 ، على حدا

 المحاكم

1111 1121 1122 
نسبة القضايا 
المفصولة إلى 

 الواردة

نسبة القضايا 
لى مجموع المفصولة إ

 المدورة والواردة

نسبة القضايا 
المفصولة إلى 

 الواردة

نسبة القضايا 
المفصولة إلى مجموع 

 المدورة والواردة

نسبة القضايا 
المفصولة إلى 

 الواردة

نسبة القضايا 
المفصولة إلى مجموع 

 المدورة والواردة
 21.1 118.3 76.2 92.8 86.5 108.5 بيت لحم 
 84.1 108.4 83.6 104.5 81 104.9 أريحا 
 88.4 105.7 78.6 103.0 79.3 120.8 قلقيلية 
 84.5 104.4 77.4 85.4 76.2 106.7 طولكرم 
 76.9 96.2 75.6 112.5 65.2 87.9 جنين 
 72.7 92.8 74.9 128.2 63.1 81.2 الخليل 
 68.6 86.7 81.3 113.2 80.6 90 نابلس 
 64.6 85.6 71.7 120.0 57.2 88.4 رام اهلل 

 74 95.4 76.7 110.1 72 97 المجموع
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 ستئنافية للقضايا الجزائية حسب المحكمة،نسب القضايا المفصولة إلى الواردة في محاكم البداية بصفتها اإل
 1111-1122 
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 1122ستئنافية للعام المحاكم البدائية بصفتها اإل توزيع نسب القضايا الجزائية الواردة والمفصولة حسب نسبتها في
 قضية( 2714المفصولة القضايا قضية و  2845)مجموع القضايا الجزائية الواردة 
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 1122-1111، حكمة على حدا كل م حسب ستئنافية للقضايا الجزائية محاكم البداية بصفتها اإل(: عدد القضايا المدورة والواردة في 28جدول رقم )
  

 المحاكم

2009 2010 2011 
مدور 
السنة 
 السابقة

 مفصول المدور والوارد الوارد
المدور 
للسنة 
 القادمة

مدور 
السنة 
 السابقة

المدور  الوارد
 والوارد

 مفصول
المدور 
للسنة 
 القادمة

مدور السنة 
 السابقة

المدور  الوارد
 والوارد

 مفصول
المدور 
للسنة 
 القادمة

 17 90 107 83 24 24 82 106 96 10 10 32 42 30 12 أريحا 
 188 501 689 540 149 149 546 695 530 165 165 632 797 523 274 الخليل 
 61 333 394 319 75 64 205 269 221 48 48 308 356 284 72 طولكرم 
 302 660 962 761 201 201 623 824 554 270 270 500 767 569 198 نابلس 
 83 337 420 285 135 135 342 477 285 192 192 237 414 268 146 بيت لحم 
 22 168 190 159 31 32 163 195 156 39 39 149 184 142 42 قلقيلية 
 75 250 325 260 65 65 283 348 250 98 78 324 402 360 42 جنين 
 206 375 581 438 143 143 427 570 333 237 237 363 575 447 128 رام اهلل 

 954 2714 3668 2845 823 813 2671 3484 2425 1059 1039 2545 3537 2623 914 المجموع
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 :اإلستئنافمحكمة  الفرع الثالث: مؤشرات أعمال
 

 محكمة استئناف رام اهلل: المحور األول: مؤشرات أعمال
فقززد  .قيززد الدراسززة مطززردة خززالل الفتززرة  إسززتئناف رام اهلل  شززهدت ارتفاعززا  كمززة عززدد القضززايا الززواردة لمح يبززين الجززدول التززالي أن

 1122قضززية عززام  1938وواصززل العزدد ارتفاعززه إلزى  1121عزام  قضززية 1129لزى ا  و  1119قضزية عززام  2822ارتفعزت مززن 
 فقزد ارتفزع العزدد المفصزولة، عزدد القضزايافزي  مطزردا   اإلرتفزاع ارتفاعزا   هزذا. رافزق 1121 السزابق العام عن% 31.4بنسبة زيادة 

بنسبة زيادة  1122قضية عام  1929وواصل العدد ارتفاعه إلى  1121قضية عام  1112لى إ 1119قضية عام  2212 من
 نستن  أيضا مما سبق ما يلي:%. 44.4
 لى زيادة إأدى  الزيادة في عدد القضايا الواردة كانت أعلى من الزيادة في القضايا المفصولة خالل السنوات الثالث مما

ارتفعت قليال  إلزى  1119% عام 91.2فقد بلقت نسبة القضايا المفصولة إلى الواردة القضايا المتراكمة سنة بعد سنة. 
لى  1121% عام 92.2  .1122% عام 99.4وا 

  تفزع العزدد مززن أعلزى نسزبة فزي القضزايا الزواردة لمحكمزة اسزتئناف رام اهلل كانززت القضزايا المتعلقزة باسزتئناف التنفيزذ فقزد ار
لزززى  1121قضزززية عزززام  2181إلزززى  1119قضزززية عزززام  923 % 22.2بنسزززبة ارتفزززاع  2011قضزززية عزززام  2818وا 

قضزية عزام  954. رافزق هزذا اإلرتفزاع فزي القضزايا الزواردة ارتفزاع فزي عزدد القضزايا المفصزولة مزن 1121بالمقارنة مع 
لى  1121قضية عام  2152إلى  1119  % عن السنة السابقة.52.8ة زيادة بنسب 1122قضية عام  2289وا 

  قضززية  552تلزي قضزايا التنفيززذ مزن حيزث ارتفززاع عزدد القضززايا الزواردة القضزايا المتعلقززة باسزتئناف الحقزوق ارتفعززت مزن
قضية. واكب هذا اإلرتفاع ارتفاعزا  فزي عزدد  221وواصل ارتفاعه قليال  إلى  1121قضية عام  252إلى  1119عام 

لى  1121قضية عام  594إلى  1119قضية عام  421القضايا المفصولة من   .1122قضية عام  898وا 
  لزى  429قضية إلزى  199في المرتبة الثالثة تأتي قضايا استئناف الجزاء الواردة ارتفعت من قضزية فزي  551قضزية وا 

 329قضززية و  138علززى التززوالي. واكبهززا ارتفززاع فززي عززدد القضززايا المفصززولة مززن  1122، 1121، 1119األعززوام 
 على التوالي. 1122، 1121، 1119قضية في األعوام  443قضية و 
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 2011-1111حسب نوع القضايا،  محكمة استئناف رام اهلل المدورة والواردة في (: عدد القضايا29جدول رقم )

 

 نوع القضايا السنة
مدور الشهر 

 الوارد السابق
مجموع الوارد 

 مفصول والمدور
المدور 
 قادمللشهر ال

نسبة 
 المفصول/الوارد

نسبة المفصول/مجموع 
 المدور والوارد

2009 

 55.8 79.3 188 237 425 299 126 استئناف جزاء
 46.1 74.1 481 412 893 556 337 استئناف حقوق
 99.8 104.3 2 952 954 913 41 استئناف تنفيذ

 70.5 90.6 671 1601 2272 1768 504 المجموع

2010 

 54.5 75.5 308 369 677 489 188 استئناف جزاء
 52.2 90.3 545 594 1139 658 481 استئناف حقوق
 98.5 98.7 16 1058 1074 1072 2 استئناف تنفيذ

 69.9 91.1 869 2021 2890 2219 671 المجموع

2011 

 51.6 80.5 416 443 859 550 309 استئناف جزاء
 65.5 120.8 419 797 1216 660 556 استئناف حقوق
 96.3 97.2 64 1679 1743 1727 16 استئناف تنفيذ

 76.5 99.4 899 2919 3818 2937 881 المجموع
 

 1122-1111نسب القضايا المفصولة إلى الواردة في محكمة إستئناف رام اهلل، 
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 ف القدس:محكمة استئنا المحور الثاني: مؤشرات أعمال
فقزد  .قيزد الدراسزة  مطردة خالل الفترة إستئناف القدس شهدت أيضا ارتفاعا  عدد القضايا الواردة لمحكمة  يظهر الجدول التالي أن

 1122قضززية عززام  2341وواصززل العزدد ارتفاعززه إلزى  1121عزام  قضززية 2292لزى ا  و  1119قضزية عززام  2142ارتفعزت مززن 
 فقزد ارتفزع العزدد المفصزولة، عزدد القضزايافزي  مطزردا   اإلرتفزاع ارتفاعزا   هزذا. رافزق 1121 السزابق العام عن% 21.8بنسبة زيادة 

بنسزبة  1122قضزية عزام  2424وواصزل العزدد ارتفاعزه قلزيال  إلزى  1121قضية عزام  2421لى إ 1119قضية عام  239 من
 نستن  أيضا مما سبق ما يلي: %.2

 لى زيادة إالزيادة في القضايا المفصولة خالل السنوات الثالث مما أدى  الزيادة في عدد القضايا الواردة كانت أعلى من
ارتفعت قليال  إلزى  1119% عام 21.2فقد بلقت نسبة القضايا المفصولة إلى الواردة القضايا المتراكمة سنة بعد سنة. 

 .1122% عام 221.2وعادت نسبة اإلنخفاض إلى  1121% عام 214.4
 ردة لمحكمززة اسززتئناف القززدس كانززت القضززايا المتعلقززة باسززتئناف تنفيززذ فقززد ارتفززع العززدد مززن أعلززى نسززبة فززي القضززايا الززوا

بنسزززبة انخفزززاض ال  2011قضزززية عزززام  243وانخفزززض إلزززى  1121قضزززية عزززام  222إلزززى  1119قضزززية عزززام  559
 512مفصزولة مزن . رافق هذا اإلرتفاع في القضايا الواردة ارتفزاع فزي عزدد القضزايا ال1121% بالمقارنة مع 4تتجاوز 

% عززن 23بنسزبة انخفززاض  1122قضززية عززام  238وانخفززض إلزى  1121قضزية عززام  831إلززى  1119قضزية عززام 
 السنة السابقة.

  قضززية  382تلزي قضزايا التنفيززذ مزن حيزث ارتفززاع عزدد القضززايا الزواردة القضزايا المتعلقززة باسزتئناف الحقزوق ارتفعززت مزن
قضززية. واكززب هززذا اإلرتفززاع ارتفاعززا  فززي عززدد  531رتفاعززه إلززى وواصززل ا 1121قضززية عززام  425إلززى  1119عززام 

لززى  1121قضززية عززام  583إلززى  1119قضززية عززام  125القضززايا المفصززولة مززن  بنسززبة  1122قضززية عززام  282وا 
 % عن السنة السابقة.28.2ارتفاع 

  لزى ق 212قضية إلى  223في المرتبة الثالثة تاتي قضايا استئناف الجزاء الواردة ارتفعت من قضزية فزي  228ضزايا وا 
 288قضزززية و  83علزززى التزززوالي. واكبهزززا ارتفزززاع فزززي عزززدد القضزززايا المفصزززولة مزززن  1122، 1121، 1119األعزززوام 
 على التوالي. 1122، 1121، 1119قضية في األعوام  282قضية و 
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 1122-1111 ع القضايا،حسب نو  محكمة استئناف القدس المدورة والواردة في (: عدد القضايا30جدول رقم )
 

مدور الشهر  نوع القضايا السنة
مجموع الوارد  الوارد السابق

المدور  مفصول والمدور
 للشهر القادم

نسبة 
 المفصول/الوارد

نسبة المفصول/مجموع 
 المدور والوارد

2009 

 46.5 64.6 84 73 157 113 44 استئناف جزاء
 42.7 70.5 355 265 620 376 244 استئناف حقوق

 87.6 89.6 71 501 572 559 13 تنفيذاستئناف 
 62.2 80.1 510 839 1349 1048 301 المجموع

2010 

 92.2 163.9 15 177 192 108 84 استئناف جزاء
 74.4 138.1 197 573 770 415 355 استئناف حقوق

 99.1 109.6 7 732 739 668 71 تنفيذاستئناف 
 87.1 124.4 219 1482 1701 1191 510 المجموع

2011 

 94.6 105.4 10 176 186 167 21 استئناف جزاء
 91.3 126.1 64 671 735 532 110 استئناف حقوق
 98.3 99.1 11 637 648 643 5 استئناف تنفيذ

 94.6 110.6 85 1484 1569 1342 227 المجموع
 

 
 1122-1111لقدس، نسب القضايا المفصولة إلى الواردة في محكمة إستئناف ا

 
 
 
 
 

 محكمة النقض: الفرع الرابع: مؤشرات أعمال
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لزى ا  و  1119قضية عزام  282فقد ارتفعت من  .مطردة خالل الفترة قيد الدراسة ارتفاعا  عدد القضايا الواردة لمحكمة النقض  شهد
 العزززام السزززابق عزززن% 31.2بنسزززبة زيزززادة  1122ية عزززام قضززز 2332وواصزززل العزززدد ارتفاعزززه إلزززى  1121قضزززايا عزززام  2114
قضزية  211لزى إ 1119قضية عام  594 من فقد ارتفع  المفصولة، عدد القضايافي  مطردا   اإلرتفاع ارتفاعا   هذا. رافق 1121
 نستن  مما سبق ما يلي:%. 34بنسبة زيادة  1122قضية عام  232وواصل العدد ارتفاعه إلى  1121عام 

 لى زيادة إعدد القضايا الواردة كانت أعلى من الزيادة في القضايا المفصولة خالل السنوات الثالث مما أدى  الزيادة في
انخفضزت إلززى  1119% عزام 28.2فقزد بلقزت نسزبة القضزايا المفصزولة إلزى الزواردة القضزايا المتراكمزة سزنة بعزد سزنة. 

لى  1121% عام 22.2  .1122% عام 21.4وا 
 مزن مجمزوع 25.2% في حين لم تتجاوز القضايا الجزائية 24.4وق الواردة لمحكمة النقض بلقت نسبة طلبات الحق %

، وهذه النسب متقاربة في السنتين السابقتين. وما ينطبق علزى القضزايا الزواردة ينطبزق أيضزا 1122القضايا الواردة عام 
 %.14.4لجزائية % وا85.2على القضايا المفصولة فقد بلقت نسبة القضايا الحقوقية المفصولة 

 
 1122-1111حسب نوع القضايا، محكمة النقض (: عدد القضايا المدورة والواردة في 31جدول رقم )

نوع 
مدور الشهر  نوع القضايا القضايا

مجموع الوارد  الوارد السابق
المدور  مفصول والمدور

 للشهر القادم
نسبة 

 المفصول/الوارد
نسبة المفصول/مجموع 

 المدور والوارد

1111 
 71.1 91.9 204 502 706 546 160 طلبات حقوق
 64.8 69.7 50 92 142 132 10 طلبات جزاء

 70 87.6 254 594 848 678 170 المجموع

1121 
 48.7 61.3 510 485 995 791 204 طلبات حقوق
 51.3 63.4 128 135 263 213 50 طلبات جزاء

 49.3 61.8 638 620 1258 1004 254 المجموع

1122 
 38.6 55.9 1005 628 1633 1123 510 طلبات حقوق
 60.4 97.6 133 203 336 208 128 طلبات جزاء

 42.2 62.4 1138 831 1969 1331 638 المجموع
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 1122-1111نسب القضايا المفصولة إلى الواردة في محكمة النقض، 

 
 
 

 محكمة العليا:ال الفرع الخامس: مؤشرات أعمال
منهزا  1122قضزية عزام  42عدد القضايا التي تنظر فيها المحكمة العليا قليل نسبيا ، حيث بلز  مجمزوع القضزايا الزواردة والمزدورة 

% مززن الززواردة عززام 82قضززية وردت إليهززا خززالل العززام والبززاقي مززدور مززن السززنوات السززابقة. بلقززت نسززبة القضززايا المفصززولة  11
 .   1122% عام 51، وانخفضت إلى 1121% عام 22.2ة إلى ارتفعت النسب 1119

 
 1122-1111 العليا، محكمةال المدورة والواردة في (: عدد القضايا32جدول رقم )

 

مدور السنة  السنة
مجموع الوارد  الوارد السابق

المدور للسنة  مفصول والمدور
 القادم

نسبة 
 المفصول/الوارد

نسبة المفصول/مجموع 
 دالمدور والوار 

2009 16 25 41 19 22 76.0 46.3 
2010 22 22 44 18 26 81.8 40.9 
2011 26 22 48 21 32 55% 15% 
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 1122-1111نسب القضايا المفصولة من القضايا الواردة في المحكمة العليا، 

 
 

 مؤشرات أعمال محكمة العدل العليا:الفرع السادس: 
 2119إلزى  1119قضزية عزام  298محكمة العدل العليا قد ارتفعت من  من الجدول التالي أن عدد القضايا الواردة لدىيالحظ 
وعزاد عزدد القضزايا الزواردة إلزى اإلنخفزاض إلزى  .1119بالمقارنزة مزع عزام  %21.5حيث بلقت نسبة الزيادة  1121عام  قضايا
 .1122قضية في العام  384

بلقزت نسزبة القضزايا المفصزولة  1119الواردة للمحكمة ارتفاعا  في عدد القضايا التزي تزم فصزلها ففزي العزام رافق ارتفاع القضايا  
فقد تم فصل ما يعزادل جميزع القضزايا  1122. أما في العام 1121% تقريبا  في العام 211% من القضايا الواردة ونسبة 83.4

 % من القضايا المدورة.21.3الواردة ونسبة 
  

 (1122-1111عوام )لأل  حسب نوع القضايا محكمة العدل العليا المدورة والواردة في (: عدد القضايا00) جدول رقم

 الوارد مدور السنة السابق السنة
مجموع الوارد 

 مفصول والمدور
المدور للسنة 

 القادم
نسبة 

 المفصول/الوارد
نسبة المفصول/مجموع 

 المدور والوارد
2009 389 897 1286 658 628 73.4 51.2 
2010 628 1009 1637 1005 632 99.6 61.4 
2011 632 374 1006 420 586 112.3 41.8 
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 1122-2009نسب القضايا المفصولة من القضايا الواردة في محكمة العدل العليا، 
 

 
 
 

 دوائر التنفيذ:مؤشرات أعمال الفرع السابع: 
 

 دوائر التنفيذ بشكل عام: مؤشرات أعمالالمحور األول: 
، فقزد تضزاعف عزدد القضزايا الزواردة خزالل الفتزرة قيزد الدراسزة. مطزردا   بشكل عام ارتفع عدد القضايا الزواردة لزدوائر التنفيزذ ارتفاعزا  

 قضزية عزام 33222وواصزل العزدد ارتفاعزه إلزى  1121قضزية عزام  14151لزى إ 1119قضزية عزام  25215ارتفع العزدد مزن 
 1119قضزية عزام  8229. في نفس الوقت ارتفع عزدد القضزايا المفصزولة مزن عن السنة السابقة% 32.5. بنسبة زيادة 1122

% بالمقارنة مع عام 48.5، بنسبة زيادة 1122قضية عام  22122وواصل العدد ارتفاعه إلى  1121قضية عام  21142لى إ
1121 . 
  الحقوقية: األحكام.أواًل، 

ت الحقوقيزززة الزززواردة لزززدوائر التنفيزززذ بالنصزززيب األكبزززر فزززي القضزززايا الزززواردة خزززالل السزززنوات الزززثالث. ارتفزززع عزززدد عالمزززاتحظزززى اإل 
وواصزززل العزززدد ارتفاعزززه إلزززى  1121قضزززية فزززي العزززام  12292لزززى إ 1119قضزززية عزززام  23528عالمزززات الحقوقيزززة الزززواردة مزززن اإل

نسزبة الفصزل فزي هزذا النزوع مزن القضزايا مزن  ارتفعزت. نة السابقةالس% بالمقارنة مع 39.2بنسبة زيادة  1122قضية عام  31424
 ، مما أدى إلى زيادة القضايا المدورة  في السنوات قيد الدراسة.1122% في العام 53.5إلى  1121و  1119% في العامين 52
 
 

 الشرعية: ثانيًا، األحكام
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لززى إوارتفززع  1121قضززية عززام  2929لززى إ 1119ضززية عززام ق 2121عالمززات الشززرعية الززواردة لززدوائر التنفيززذ مززن ارتفززع عززدد اإل 
. لم تواكزب الزيزادة فزي الفصزل فزي هزذا النزوع مزن القضزايا 1121% بالمقارنة مع عام 23.3بنسبة زيادة  1122قضية عام  1285

% 59.2%، 41.1،  %23.3 لزى الزواردةإالمفصزولة  القضزايا . فقزد بلقزت نسزبةعزوام الثالثزةاألالزيادة في عدد القضزايا الزواردة فزي 
 في السنوات الثالث على التوالي. 

 
 المحكوم بها لصالح الخزينة: ثالثًا، األحكام

.  ارتفزع 1122% فقزط مزن مجمزوع القضزايا المزدورة مزن السزنوات السزابقة لزدوائر التنفيزذ عزام 3.4شكل هذا النزوع مزن القضزايا نسزبة 
وواصزل العزدد  1121قضزية فزي العزام  435لزى إ 1119قضزية عزام  182ن عالمات المحكوم بها لصالل الخزينة الواردة مزعدد اإل
 لزى الزواردةإالمفصزولة  القضزايا فقزد بلقزت نسزبة. 1121% بالمقارنة مع عزام 9.8بنسبة زيادة  1122قضية عام  488لى إارتفاعه 
 % في السنوات الثالث على التوالي. %92.9، 52.2، % 24.5

 
 

 1122-1111حسب نوع القضايا،  دوائر التنفيذ ة والواردة فيالمدور  (: عدد القضايا34جدول )
  

المدور من  السنة نوع القضايا
 السنة السابقة

عدد القضايا 
 الواردة

عدد القضايا 
المدورة 
 والواردة

عدد القضايا 
 المفصولة

المدور 
للسنة 
 الالحقة

نسبة القضايا 
المفصولة 
 للواردة

نسبة القضايا 
المفصولة لمجموع  

 ة والواردةالمدور 

اعالمات 
 حقوقية

2009 19569 13567 33136 6900 12132 50.9 20.8 
2010 30764 21898 52662 11193 41469 51.1 21.3 
2011 41284 30464 71748 16308 55440 53.5 22.7 

اعالمات 
 شرعية

2009 4521 1282 5803 811 4979 63.3 14.0 
2010 5830 1919 7749 809 6940 42.2 10.4 
2011 6834 2175 9009 1286 7723 59.1 14.3 

 سندات عدل
2009 46 0 46 0 46 0.0 0.0 
2010 46 0 46 0 46 0.0 0.0 
2011 46 0 46 0 46 0.0 0.0 

اعالمات 
 خزينة

2009 1345 276 1621 178 1443 64.5 11.0 
2010 1490 435 1925 244 1681 56.1 12.7 
2011 1683 477 2160 472 1688 98.9 21.9 

 االجمالي
2009 25481 15125 40606 7889 01828 52.2 19.4 
2010 38130 24252 62382 12246 50136 50.5 19.6 
2011 49847 33116 82963 18066 64897 54.6 21.8 

 .1122و  1121 العامين في حين ادخلت في  لم تدخل دوائر اجراء محاكم صلل طوباس وسلفيت وحلحول ودورا 1119 العام(:  البيانات في 2مالحظة  
في في دائرة اجراء محكمة صلل وبداية جنين النه لم يتم ادخالها  1122و  1121 العامين(: لم يتم ادخال القضايا المتروكة شرعي والقضايا المتروكة حقوق 1مالحظة  

 قضية. 521ويبلع عدد المدور منها للسنة الالحقة  1119 العام
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 1122-1118ايا المفصولة إلى الواردة في دوائر التنفيذ، نسبة القض
 

 
 

 دوائر التنفيذ حسب كل دائرة على حداأعمال المحور الثاني: مؤشرات 
 :ىعلى حد وفقا  لكل دائرةفي دوائر التنفيذ  نسب القضايا المدورة والواردة والمفصولةتوضل الرسوم البيانية والجداول أدناه 

 1122-1111حسب الدوائر،  دوائر التنفيذ(: نسب القضايا المدورة والواردة والمفصولة في 35جدول رقم )
 

 دوائر التنفيذ

2009 2010 2011 
نسبة القضايا 
المفصولة إلى 

 الواردة

نسبة القضايا 
المفصولة إلى مجموع 

 المدورة والواردة

نسبة القضايا 
المفصولة إلى 

 الواردة

ة القضايا المفصولة نسب
إلى مجموع المدورة 

 والواردة

نسبة القضايا 
المفصولة إلى 

 الواردة

نسبة القضايا 
المفصولة إلى مجموع 

 المدورة والواردة
 35.6 74.8 31.8 69.7 23.2 112.3 أريحا

 40.6 74.5 23.8 46.4   طوباس
 25.6 65.1 11.4 41.6 19 45 الخليل
 22.9 60 16.9 49.1 12.7 40 جنين
 23.4 58 26.6 69.9 27.6 85.2 قلقيلية
 21.7 50.9 24.8 60.8 23 44.6 طولكرم

 23.6 49.7 23.0 52.0   دورا
 17.3 46.5 15.1 39.3 15.9 39.8 نابلس
 20.5 44.8 27.7 56.0   حلحول

 13.4 42 12.7 33.9 12.5 48.5 بيت لحم
 21.2 36 19.6 46.6   سلفيت
 12.5 32.9 24.9 57.1 28 69.1 رام اهلل

 20.4 53.3 19.6 50.5 19.4 52.2 المجموع
 العامفي دائرة اجراء محكمة صلح وبداية جنين النه لم يتم ادخالها  1122و  1121مالحظة: لم يتم ادخال القضايا المتروكة شرعي والقضايا المتروكة حقوق عام 

قضية.   521ويبلع عدد المدور منها للسنة القادمة  1111  
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 نسب القضايا المفصولة إلى الواردة في دوائر التنفيذ حسب الدوائر للعام 1122
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 1122-1111حسب نوع القضايا،  دوائر التنفيذ المدورة والواردة في (: عدد القضايا36جدول رقم )

 دوائر التنفيذ
2009 2010 2011 

مدور السنة 
 الوارد السابقة

دور الم
 مفصول والوارد

المدور للسنة 
 القادمة

مدور السنة 
 الوارد السابقة

المدور 
 مفصول والوارد

المدور للسنة 
 القادمة

مدور السنة 
 الوارد السابقة

المدور 
 مفصول والوارد

المدور للسنة 
 القادمة

 2371 1310 3681 1752 1929 1929 899 2828 1289 1539 1539 464 2003 413 1590 أريحا
 4222 1525 7333 2886 4447 4447 1615 6062 2311 3751 3751 880 4631 1954 2677 الخليل
 2609 2108 9717 4138 5579 5589 1783 8321 3124 41132 4238 1263 5501 2830 2671 طولكرم
 21191 1251 12440 4621 7819 7819 1139 8958 3358 5600 5600 1062 6662 2668 3994 نابلس

 6288 976 7264 2323 4941 4941 636 5577 1530 4047 4047 577 4624 1190 3434 بيت لحم
 3335 1019 4354 1757 2597 2597 858 3455 1412 2043 2043 778 2821 913 1908 قلقيلية
 9318 1994 21312 4131 2182 8271 1680 9951 3421 6530 6530 961 7561 2403 5158 جنين
 9775 1390 11165 4227 6938 6938 1234 8172 3143 5029 5029 1904 6803 2754 4049 اهلل رام

 949 649 1598 871 727 727 227 954 489 465           طوباس
 1499 404 1903 1123 780 1269 310 1579 665 914           سلفيت
 2603 671 3274 1497 1502 1502 575 2077 1027 1050           حلحول

 6275 1933 8208 3891 4317 4317 1290 5607 2483 3124           دورا
 04844 28221 81100 00220 41848 51000 12246 01581 24252 08001 32777 7889 40606 15125 25481 المجموع

قضية.   521ويبلع عدد المدور منها للسنة القادمة  1111 العامفي دائرة اجراء محكمة صلح وبداية جنين النه لم يتم ادخالها  1122 و 1121 العامينمالحظة: لم يتم ادخال القضايا المتروكة شرعي والقضايا المتروكة حقوق   
قضية.  40عددها في محكمة صلح رام اهلل و  1122و 1121تم إدخال سندات العدل لعامي  
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 1122-1111نوع القضايا،  حسب ر التنفيذدوائ والواردة في عدد القضايا المدورة(: 37جدول رقم )

دوائر 
 نوع القضايا التنفيذ

2009 2010 2011 

مدور السنة 
 الوارد السابقة

المدور 
 مفصول والوارد

المدور للسنة 
 القادمة

مدور السنة 
 الوارد السابقة

المدور 
 مفصول والوارد

المدور للسنة 
 القادمة

مدور السنة 
 الوارد السابقة

المدور 
 مفصول دوالوار 

المدور للسنة 
 القادمة

 أريحا 
  

 1922 1291 3213 1692 1521 1521 868 2389 1244 1145 1145 402 1547 354 1193 اعالمات حقوقية
 290 19 309 60 249 249 31 280 45 235 235 59 294 59 235 اعالمات شرعية

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سندات عدل
 159 0 159 0 159 159 0 159 0 159 159 3 162 0 162 اعالمات للخزينة

 2371 1310 3681 1752 1929 1929 899 2828 1289 1539 1539 464 2003 413 1590 مجموع

 الخليل 
  

 4715 1857 6572 2701 3871 3871 1351 5222 2160 3062 3062 839 3901 1811 2090 اعالمات حقوقية
 75 410 485 185 300 300 264 564 151 413 413 40 453 143 310 شرعيةاعالمات 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سندات عدل
 12 142 276 0 276 276 0 276 0 276 276 1 277 0 277 اعالمات للخزينة

 4828 1525 7333 2886 4447 4447 1615 6062 2311 3751 3751 880 4631 1954 2677 مجموع

 طولكرم 
  

 6148 1907 8055 3635 4420 4411 1639 2159 2818 3142 3241 1109 4350 2429 1921 اعالمات حقوقية
 982 48 1030 219 811 811 57 868 195 673 673 57 730 214 516 اعالمات شرعية

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سندات عدل
 479 153 632 284 348 348 87 435 111 324 324 97 421 187 234 اعالمات للخزينة

 7609 2108 9717 4138 5579 5581 1783 8101 3124 4108 4238 1263 5501 2830 2671 مجموع

 نابلس 
  

 8925 1989 10914 4263 6651 6651 1054 7705 3024 4681 4681 969 5650 2411 3239 اعالمات حقوقية
 1277 148 1425 342 1083 1083 82 1165 323 842 842 78 920 240 680 اعالمات شرعية

 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سندات عدل
 89 12 101 16 85 85 3 88 11 77 77 15 92 17 75 اعالمات للخزينة

 21111 1251 12440 4621 7819 7819 1139 8958 3358 5600 5600 1062 6662 2668 3994 مجموع
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دوائر 
 قضايانوع ال التنفيذ

2009 2010 2011 
مدور السنة 

المدور   الوارد السابقة
المدور للسنة  مفصول والوارد

 القادمة
مدور السنة 

المدور   الوارد السابقة
المدور للسنة  مفصول والوارد

 القادمة
مدور السنة 

المدور   الوارد السابقة
المدور للسنة  مفصول والوارد

 القادمة

بيت 
 لحم
 

 5528 903 6431 2178 4253 4253 590 4843 1389 3454 3454 540 3994 1080 2914 اعالمات حقوقية
 624 59 683 142 541 541 46 587 133 454 454 36 490 110 380 اعالمات شرعية
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سندات عدل

 136 14 150 3 147 147 0 147 8 139 139 1 140 0 140 اعالمات للخزينة
 6288 976 7264 2323 4941 4941 636 5577 1530 4047 4047 577 4624 1190 3434 مجموع

 قلقيلية
 

 2762 925 3687 1588 2099 2099 683 2782 1112 1670 1670 714 2384 814 1570 اعالمات حقوقية
 521 72 593 166 427 427 47 474 120 354 354 52 406 90 316 اعالمات شرعية

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لسندات عد
 52 22 74 3 71 71 128 199 180 19 19 12 31 9 22 اعالمات للخزينة

 3335 1019 4354 1757 2597 2597 858 3455 1412 2043 2043 778 2821 913 1908 مجموع

 جنين
 

 8584 1804 21028 0812 0028 6617 1580 8197 3073 5124 5124 904 6085 2202 3883 اعالمات حقوقية
 2551 102 2880 181 2512 1501 89 1590 293 1297 1297 57 1367 188 1179 اعالمات شرعية
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سندات عدل

 171 29 200 47 153 153 11 164 55 109 109 0 109 13 96 اعالمات للخزينة
 1018 1114 21012 4101 8182 8271 1680 9951 3421 6530 6530 961 7561 2403 5158 مجموع

 رام اهلل
 

 8148 1228 9376 3791 5585 5585 1129 6714 2782 3932 3932 1423 5225 2466 2759 اعالمات حقوقية
 1177 116 1293 371 922 922 94 1016 305 711 711 432 1143 238 905 اعالمات شرعية
 46 0 46 0 46 46 0 46 0 46 46 0 46 0 46 سندات عدل

 404 46 450 65 385 385 11 396 56 340 340 49 389 50 339 اعالمات للخزينة
 9775 1390 11165 4227 6938 6938 1234 8172 3143 5029 5029 1904 6803 2754 4049 مجموع
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عدد قضية،  28ة للقضايا المتروكه شرعي عدد القضايا المفصولقضية،  255للقضايا المتروكه شرعي  قضية.، عدد القضايا الواردة 35للقضايا المتروكه شرعي  1121عدد القضايا المدوره من عام 
 ية. قض 488حقوق بالقضايا المتروكه شرعي  1121عدد القضايا المدورة من عام قضية،  138للقضايا المتروكه حقوق عدد القضايا المفصولة قضية،  2112لقضايا المتروكه حقوق القضايا الواردة ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دوائر 
 التنفيذ

 2011 2010 2009 نوع القضايا
مدور السنة 
السابقة 
 السابقة

المدور  الوارد
 والوارد

المدور  مفصول
للسنة 
 القادمة

مدور 
السنة 
 السابقة

المدور  الوارد
 والوارد

المدور  مفصول
للسنة 
 القادمة

مدور 
السنة 
 السابقة

المدور  الوارد
 والوارد

المدور  فصولم
للسنة 
 القادمة
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 طوباس

 
 
 

 846 607 1453 832 621 621 216 837 448 389      االعالمات الحقوقية
 101 42 143 39 104 104 9 113 39 74      االعالمات الشرعية
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      سندات العدل

 2 0 2 0 2 2 2 4 2 2      اعالمات للخزينة
 949 649 1598 871 727 727 227 954 489 465      مجموع

 
 سلفيت

 
 
 

 1333 395 1728 1063 665 1050 299 1349 602 747      االعالمات الحقوقية
 142 9 152 58 94 200 9 209 51 158      االعالمات الشرعية 33

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      سندات العدل
 23 0 23 2 21 19 2 21 12 9      اعالمات للخزينة

 1499 404 1903 1123 780 1269 310 1579 665 914      مجموع
 

 حلحول
 
 
 

 2027 642 2669 1383 1286 1286 539 1825 931 894      اإلعالمات الحقوقية
 262 29 291 86 205 205 36 241 96 145      اإلعالمات الشرعية
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      سندات العدل

 39 0 39 28 11 11 0 11 0 11      عالمات للخزينةا
 2328 671 2999 1497 1502 1502 575 2077 1027 1050      مجموع

 
 دورا
 
 
 

 5502 1830 7332 3637 3695 3695 1245 4940 2315 2625      االعالمات الحقوقية
 719 103 822 225 597 597 45 642 168 474      االعالمات الشرعية
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      سندات العدل

 54 0 54 29 25 25 0 25 0 25      اعالمات للخزينة
 6275 1933 8208 3891 4317 4317 1290 5607 2483 3124      مجموع

 
المجموع 
 العام

 
 
 

 55441 20018 82848 01404 42184 42001 11193 51801 21898 0104 26309 6900 33136 13567 19569 االعالمات الحقوقية
 8881 2108 1111 1285 0804 6940 809 7749 1919 5830 4979 811 5803 1282 4521 االعالمات الشرعية
 46 0 46 0 46 46 0 46 0 46 46 0 46 0 46 سندات العدل

االعالمات المحكوم بها 
 لصالح الخزينة

1345 276 1621 178 1443 1490 435 1925 244 1681 1683 477 2160 515 2005 
 04844 28221 81100 00220 41848 51000 12246 01581 24252 08001 32777 7889 40606 15125 25481 المجموع العام

 قضايالقايات جرد ال 1122عن مدور ل سلفيت لمحكمة صل 1121بسبب اختالف معلق 1122عن عام  1121اختلف المجموع العام لمدور اإلعالمات الحقوقية لعام 
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 تّم بحمد اهلل
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