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فخامة األخ الرئيس حممود عباس "أبو مازن" حفظه اهلل
رئيس دولة فلسطني

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية،
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،

حتية الوطن والبناء،،

تهديكــم الســلطة القضائيــة أطيــب التحيــات، ونتمنــى لســيادتكم دوام الصحــة والعافيــة، كمــا نرفــع 
لســيادتكم التقريــر الســنوي التاســع للســلطة القضائيــة، والــذي يســّلط الضــوء علــى أبــرز مفاصــل 

التغيــر يف أداء الســلطة القضائيــة خــال العامــني 2013 و2014.
 ويتضــح مــن خــال مؤشــرات أداء احملاكــم أن القضــاء الفلســطيني حّقــق نهوضــً مميــزًا يف العــام 
ــيادة  ــص الس ــال ونق ــتمرار االحت ــة بإس ــه، واملتمثل ــه عمل ــي تواج ــرة الت ــات الكب ــم التحدي 2014 برغ
علــى األرض، وآثــار ذلــك   ســيادة القانــون، لكّننــا بدعــم فخامتكــم ورفدكــم اجلهــاز القضائــي بالقضــاة 
رغــم حمدوديــة اإلمكانيــات املتوفــرة واســتجابتكم لاحتياجــات التشــريعية، وباجلهــود املبذولــة مــن 
كافــة العاملــني يف الســلطة القضائيــة اســتطعنا مواجهــة التحــّدي ورفــع نســبة املفصــول مــن 

القضايــا مقارنــة بالــوارد املتزايــد منهــا.
ــات  ــودة اخلدم ــع ج ــوَده يف رف ــى جه ــاء األعل ــس القض ــز جمل ــد رّك ــي فق ــاز الكّم ــًة إىل اإلجن وإضاف
ــة  ــن جه ــورة م ــا املتط ــى التكنولوجي ــاد عل ــادة االعتم ــال زي ــن خ ــور م ــة للجمه ــة املقدم القضائي
ومــن جهــة أخــرى عملنــا علــى تعزيــز ضمانــات احملاكمــة العادلــة املنســجمة واالتفاقيــات الدوليــة 

ــر منظومــة قوانــني حقــوق اإلنســان. ــة فلســطني والهادفــة إىل تطوي عــت عليهــا دول التــي وقِّ
العمــل اإلداري والتنظيمــي للمحاكــم  إعــادة هيكلــة  لقــد عمــل جملــس القضــاء األعلــى علــى 
ــم  ــز نظ ــفافية وتعزي ــة والش ــد اإلنتاجي ــق قواع ــة وف ــلطة القضائي ــة للس ــة واإلدارات التابع اخملتلف
ــذا  ــج ه ــر نتائ ــة، وتش ــف املمكن ــل التكالي ــات بأق ــل اخملرج ــق أفض ــب يف حتقي ــي تص ــة الت الرقاب
التقريــر إىل االرتفــاع يف نســبة القضايــا الــواردة إىل خمتلــف درجــات احملاكــم النظاميــة، والــذي واكبــه 
ارتفــاع يف نســبة املفصــول )احملكــوم( ممــا يعطــي مؤشــرًا علــى التطــور يف فعاليــة اجلهــاز 
القضائــي، وازديــاد الثقــة العامــة باملؤسســات القضائيــة وجهــات حفــظ النظــام وتعزيــز مبــدأ 
ســيادة القانــون، كمــا تعطــي هــذه األرقــام مؤشــرًا علــى انخفــاض دور القضــاء املــوازي واألســاليب 
غــر القانونيــة يف حــّل النزاعــات، كمــا يشــّكل هــذا االزديــاد حتديــً إضافيــً يتطلــب املزيــد مــن اجلهــد 

والطاقــات البشــرية واللوجســتية ملواجهتــه.
لقــد حــرص جملــس القضــاء األعلــى علــى تعزيــز التكامــل بــني ســلطات الدولــة الفلســطينية لرفــع 
مســتوى األداء القضائــي مبــا يخــدم املشــروع الوطنــي واملواطــن ويحقــق اســتقال القضــاء، 
ُمدركــني للمســؤولية التــي تتحملهــا الســلطة القضائيــة يف صــون الكرامــة اإلنســانية وحقــوق 
اإلنســان، وحتقيــق الــردع العــام واخلــاص، واحلفــاظ علــى املراكــز القانونيــة وحمايــة النظــام العــام، 
ــيادة  ــتقلة ذات الس ــطينية املس ــة الفلس ــة الدول ــا بإقام ــق أملن ــل أن يتحق ــز وج ــن اهلل ع ــني م آمل

ــإذن اهلل. ــريف ب ــدس الش ــا الق ــة وعاصمته الكامل

دمتم ذخًرا لفلسطني أرضًا وشعبًا وقضية
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،،،

معايل القاضي علي مهنا يؤدي اليمني الدستوري أمام
 فخامة الرئيس حممود عباس

مـهــّنــــا عــلـــي  ضــــي  لقـا ا                                                                   
                                                                   رئــيــس الـمـحــكـمـة الـعــلـيــا
                                                                            رئيس جملس القضاء األعلى
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شكر وتقدير

بدايــة أود اإلشــارة إىل أن مــا حتقــق مــن إجنــازات وجناحــات هــو نتــاج عمــل جماعــي وتراكــم خــرات 
ــم  ــدا له ــكر، مؤك ــم الش ــن عظي ــم ع ــر له ــي، وأع ــدي حتيات ــؤالء أه ــكل ه ــه. ل ــدون في ــهم العدي أس
جميعــا أنــه مــا زال أمامنــا العمــل الكثــر، وأنكــم شــركاء يف الصــرح القضائــي الــذي نســعى ســويا 
ونطمــح يف بنائــه وتنميتــه وتطويــره حتــى جنعــل منــه أمنوذجــا يليــق بفلســطني شــعبا وقضيــة.

وباســمي وباســم جملــس القضــاء األعلــى والســادة أصحــاب الشــرف القضــاة وموظفــي الســلطة 
ــر إىل الشــركاء اإلســراتيجيني كافــة علــى: املســتويني الوطنــي  ــة، نتوجــه بالشــكر والتقدي القضائي
ــم  ــن الدع ــر م ــون الكث ــوا يقدم ــا زال ــوا وم ــن قدم ــاريني، الذي ــة، واالستش ــات املانح ــدويل، واجله وال
واملســاندة املاديــة والعلميــة؛ مؤكديــن علــى أن شــركاتنا راســخة ومســتمرة. كمــا أتوجــه بالشــكر 
ــوه مــن جهــد مــن أجــل  لكافــة الزمــاء القضــاة واملوظفــني يف الســلطة القضائيــة علــى مــا بذل
ــاج الفلســطيني. واهلل ويل التوفيــق، وهــو  ــق االســتجابة لاحتي حتقيــق خطــوات إىل األمــام علــى طري

الهــادي إىل ســواء الســبيل.

وتفضلوا بقبول فائق احرتامي وشكري وتقديري،،،

السادة أعضاء جملس القضاء االعلى...
اصحاب الشرف القضاة....

الزميالت والزمالء اصحاب العطوفة والسعادة...
النائب العام وأعضاء النيابة العامة...

نقيب وأعضاء الهيئة العامة يف نقابة احملامني...
السيدات والسادة...

نعتقــد أحيانــً بأننــا لســنا بحاجــة لكلمــات تتقــدم تقاريرنــا الدوريــة، ورمبــا كان مــن احلــري بنــا أن 
ــة لــن تتمكــن مــن احتــواء  نــدع األشــياء تتحــدث عــن نفســها دومنــا مقدمــات، فمثــل هــذه العجال
إســتخاصات مثــل هــذا التقريــر أو حتــى هيكليتــه األساســية، فلمــاذا ال نضــع هــذا التقريــر بــني يــدي 
ــك أكــر انصافــً للحقيقــة وأكــر التصاقــً  املهتمــني دومنــا رتوشــً ومســاحيق؟ فرمبــا كان يف ذل

بهــا.

السيدات والسادة،،
 كمــا تعلمــون فقــد توليــت مهامــي يف نهايــات النصــف االول مــن العــام 2014، ولكــن أداء الســلطة 
القضائيــة هــو كل ال يتجــزأ، وليــس لنــا أن نديــر حماصصــة يف نقــاط الفشــل والنجــاح مــا بــني هــذا 
وذاك، فاملســرة واحــدة والنجــاح والفشــل واحــد ايضــً، قــد يكــون اجلديــد يف األمــر، هــو حماولــة 
لرؤيــة األشــياء بعــنٍي و زاويــٍة خمتلفتــني، لكــي نخلــُص بالنتيجــة اىل أن ظروفنــا صعبــة وإمكانياتنــا جــد 
ــا ال حصــر لهــا، لكنــه رغــم هــذا وذاك  ــات التــي تعــرض طريقن ــا كبــرة، والعقب حمــدودة، واحتياجاتن
فــإن طموحاتنــا وتطلعاتنــا ال حــدود لهــا، وامياننــا برســالتنا ال تتزعــزع، وثقتنــا بأننــا سنســر علــى درب 
األمم املتحضــرة راســخة رســوخ جبــال فلســطني الشــاهقة، قــد نعــر هنــا ونكبــوا هنــاك، ولكننــا 
ســنواصل املســرة وحتمــً ســنصل، بقــرار مــن املســتوى السياســي الواعــي وإرادتــه الثابتــة، 
وبتعــاون شــركائنا احملليــني، ودعــم أصدقائنــا وشــركائنا يف العــامل العربــي وبالعــامل أجمــع، وبهمــة 

املؤمنــني بالرســالة والتواقــني للهــدف.  

                      القـــاضـي عــــلــــي مـهــّنــــا
                          رئــــيـس املـحـكــــمة العلـيـا 

رئيس جملس القضاء األعلى                         

                      القـــاضـي عــــلــــي مـهــّنــــا
                          رئــــيـس املـحـكــــمة العلـيـا 

رئيس جملس القضاء األعلى                         
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مقدمة

دأبــت منــذ أمــد الســلطة القضائيــة يف فلســطني علــى إصــدار تقاريــر ســنوية تبــني واقع مؤسســة 
الســلطة القضائيــة، وذلــك مــن خــال رصــد حالــة أعمــال احملاكــم النظاميــة بــكل أنواعهــا ودرجاتها 
التقاريــر  اعتمــدت  اإلداريــة املســاندة. وقــد  الدوائــر  أداء  كافــة، ورصــد  الوطــن  يف حمافظــات 
املتعاقبــة علــى اســتقراء مــا يتــم تنفيــذه وقياســه باألهــداف وإســراتيجية وخطــط وبرامــج قطــاع 
العدالــة والســلطة القضائيــة علــى وجــه التحديــد كونهــا املكــون األهــم لهــذا القطــاع، وراعيــة 

وحاميــة احلقــوق وضمــان تطبيــق ســيادة القانــون، وكفالــة املســاواة والعدالــة للجميــع.
ــن  ــع ع ــن ميتن ــب كل م ــذ ويعاق ــة التنفي ــتقرة وواجب ــتورية مس ــادئ دس ــد مب ــذه القواع ــون ه  إن ك
تنفيذهــا، فــإن املواطــن مــن حقــه اإلطــاع علــى جمريــات عمــل الســلطة القضائيــة، وحســن ســر 

إجــراءات التقاضــي، بــكل شــفافية ووضــوح.
إن قناعــة وإميــان رئيــس وأعضــاء جملــس القضــاء األعلــى بحــق املواطــن علــى احلصــول والوصــول 
إىل املعلومــات شــكل الدافــع إلصــدار هــذه التقاريــر، ومثــل امتــاك اإلرادة واحلافــز بــأن يأتــي التقريــر 
التاســع مميــزا يف املضمــون واحملتويــات، ومتميــزا يف املنهجيــة والشــكل. فباإلضافــة إىل 
ــاء علــى مؤشــرات قابلــة للقيــاس وتتبــع  قيــاس مســتويات أداء احملاكــم واإلدارات واملوظفــني بن
األثــر مــن الناحيتــني الكميــة والنوعيــة؛ جــاء التقريــر احلــايل ليكــرس أداة علميــة منهجيــة تقــوم علــى 

املراقبــة واملراجعــة، وقيــاس درجــة التغيــر وذلــك عــر اعتمــاد التحليــل املقــارن.
ــة  ــلطة القضائي ــازات الس ــرق إىل إجن ــول تتط ــدة فص ــام وع ــة أقس ــن ثاث ــع م ــر التاس ــون التقري يتك
يف جمــاالت البنيــة اإلداريــة والقانونيــة. وجــرى تنــاول األوضــاع التنظيميــة والوظيفيــة لــإدارات كافــة 
مــن حيــث الكفــاءة والقــدرة علــى إجنــاز املهــام ســواء كانــت متعلقــة بتأهيــل وتعيــني الكــوادر، أو 
ــات  ــدر الطاق ــة دون ه ــث، أو احليلول ــات التحدي ــة وعملي ــة التحتي ــة، أو البني ــاءلة والرقاب ــز املس تعزي
واإلمكانيــات متامــا مثلمــا كان مــن قــرار معــايل رئيــس جملــس القضــاء األعلــى بإلغــاء دائرتــني همــا 
ــال  ــدر امل ــن ه ــد م ــام، واحل ــل وامله ــرار العم ــادي تك ــي لتف ــب القضائ ــرة التدري ــاث ودائ ــز األبح مرك
والوقــت واجلهــد واالســتفادة مــن الــكادر البشــري املؤهــل كــون املعهــد القضائــي الفلســطيني 

واملكتــب الفنــي يقومــان بنفــس املهــام.
وتنــاول التقريــر أيضــا التطــور يف أداء احملاكــم يف احملافظــات الشــمالية - مل يتنــاول التقريــر 
احملافظــات اجلنوبيــة، حيــث أن احملاكــم يف غــزة يســيطر عليهــا مــن قبــل ســلطة األمــر الواقــع 
لألســف- وقدرتهــا علــى التعاطــي مــع الزيــادة املضطــردة يف عــدد القضايــا، ويف نفــس الوقــت 

ــي. ــاق القضائ ــرة االختن ــاء ظاه ــوال إىل اختف ــدورة وص ــواردة وامل ــا ال ــل يف القضاي الفص
ويف خطــوة الفتــة وذات مغــزى وانســجاما مــع التطــورات املرافقة وأهــداف اخلطة اإلســرتاتيجية 
اجلديــدة التــي يســعى معــايل رئيــس جملــس القضــاء األعلــى اىل إنفاذهــا لتعزيــز القضــاء، فقــد 
ارتــأى أن تــدار إدارة احملاكــم مــن قبلــه حتــى يتســنى للقضــاة التفــرغ للعمــل القضائــي وليــس 

للعمــل اإلداري.
وســوف ياحــظ القــارئ الكــرمي أن التقريــر الــذي بــني يديــه قــد أحتــوى يف كل فصــل علــى جمموعــة 
عناويــن معتمــدة تشــمل متهيــد وخلفيــة عــن املوضــوع، ومــن ثــم حتديــد األهــداف لتشــكل حالــة 
ــتنتاجات،  ــات، واالس ــق بالتحدي ــن تتعل ــازات؛ وعناوي ــول إىل اإلجن ــد الوص ــة عن ــة املعياري ــن املرجعي م

واالقراحــات وأخــرا الرؤيــة للعــام 2015.

ــة  ــى املراقب ــة عل ــة القائم ــع املنهجي ــس اىل وض ــه يؤس ــاء علي ــذي ج ــو ال ــى النح ــر عل  إن التقري
واملراجعــة والقيــاس والتحليــل ومــن ثــم إجــراء التعديــالت بنــاء علــى التغذيــة الراجعــة1 أمــام 

املواطــن القــارئ كونــه هــو املتلقــي واحلكــم واملقيــم للخدمــة.
وقد تطلب اعداد هذا التقرير تقسم حمتوياته اىل قسمني..

ــر جملــس القضــاء االعلــى امــا القســم الثالــث فقــد  ــاين إدارات و دوائ ــاول القســمني االول والث تن
تنــاول اعمــال احملاكــم النظاميــة
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جملس القضاء األعلى
املشروعية، الرسالة، األهداف، واالختصاصات

جملــس القضــاء األعلــى هــو الهيئــة القضائيــة العليــا التــي متثــل الســلطة القضائيــة الفلســطينية، 
ــاز  ــى اجله ــراف اإلداري عل ــه اإلش ــاط ب ــث ين ــلطة، حي ــتقال الس ــية الس ــة األساس ــكل الضمان ويش
القضائــي. وقــد أنشــئ اجمللــس مبوجــب أحــكام قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002. 

وحــدد القانــون عضويــة جملــس القضــاء األعلــى مــن:

رئيسارئيس احملكمة العليا

نائباأقدم نواب رئيس احملكمة العليا

أعضاءاثنني من قضاة احملكمة العليا

أعضاءرؤساء حماكم استئناف القدس وغزة ورام اهلل

عضواالنائب العام

عضواوكيل وزارة العدل
 

وأهداف اجمللس رسالة:
تعزيز استقال القضاة  . 1

ضمان كرامة القضاة ونزاهتهم وكفاءتهم . 2
تأهيل القضاة واملوظفني للعمل يف السلك القضائي . 3
تطوير أداء احملاكم وتسهيل إجراءات الدعاوي . 4
مأسسة وتطوير جملس القضاء األعلى و دوائره. 5

اختصاصات اجمللس
رسم السياسة العامة للسلطة القضائية وإبداء الرأي يف التشريعات القضائية . 1

إعداد مشروع موازنة السلطة القضائية ورفع التوصية بشأنها واإلشراف على تنفيذها . 2
تلقــي نتائــج تقييــم القضــاة الصــادرة عــن دائــرة التفتيــش والنظــر يف النتائــج بخصــوص . 3

القضــاة  لرقيــة  والتنســيب  الرقيــة، 
مســاءلة القضــاة تأديبيــً وماحقتهــم وفقــً ألحــكام القانــون والتنســيب لشــغل الوظائــف . 4

القضائيــة ، ونقلهــم وندبهــم ووقفهــم عــن العمــل 
تلقي الشكاوي املقدمة ضد القضاة والبحث يف جديتها والفصل يف تظلمات القضاة . 5
ــب . 6 ــرة التدري ــب الصــادرة عــن دائ ــب القضــاة وإقــرار أنظمــة التدري وضــع النظــام اخلــاص بتدري

ــدد  ــاة اجل ــل القض ــام تأهي ــة إلمت ــية الضروري ــاقات الدراس ــج واملس ــد املناه وحتدي
إعــداد وإقــرار الائحــة الداخليــة جمللــس القضــاء األعلــى وإعــداد وإقــرار اللوائــح املتعلقــة . 7

بالتفتيــش القضائــي واملكتــب الفنــي وأي لوائــح ضمــن اختصــاص اجمللــس 
تطوير إدارة احملاكم و تقييم أعمال السلطة القضائية وحتديد احتياجاتها. 8

تنظيم شؤون الهيئات والدعاوى وفق القانون . 9
تعيني الهيئات واللجان الدائمة واملؤقتة، واإلشراف عليها وفق القانون . 10
تنسيب تعيني وترقية القضاة إىل رئيس السلطة الفلسطينية . 11

تشــكيل جلــان التحقيــق والتأديــب والتقريــر يف إنهــاء خدمــة القاضــي أو ندبــه أو إعارتــه أو . 12
املوافقــة علــى تكليفــه مبهمــة غــر قضائيــة 

املوافقة على طلبات إجازات القضاة . 13
التشكيات القضائية السنوية للقضاة وآلية توزيعهم بني احملافظات . 14
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امللخص التنفيدي
 

ــت  ــا ال ــني اىل م ــنوية تب ــر س ــدار تقاري ــها إص ــى نفس ــطني عل ــة يف فلس ــلطة القضائي ــذت الس أخ
اليــه املنظومــة القضائيــة، وذلــك مــن خــال رصــد حالــة أعمــال احملاكــم النظاميــة بــكل أنواعهــا 
ودرجاتهــا يف حمافظــات الوطــن كافــة، ورصــد أداء الدوائــر اإلداريــة املســاندة. وقــد اعتمــدت 
التقاريــر املتعاقبــة علــى اســتقراء مــا يتــم تنفيــذه وقياســه باألهــداف االســراتيجية وخطــط وبرامــج 
قطــاع العدالــة والســلطة القضائيــة علــى وجــه التحديــد كونهــا املكــون األهــم لهــذا القطــاع، 
ــة للجميــع. ــة املســاواة والعدال ــون، وكفال وراعيــة وحاميــة احلقــوق وضمــان تطبيــق ســيادة القان

التــي متثــل الســلطة القضائيــة  العليــا   يعتــر جملــس القضــاء األعلــى هــو الهيئــة القضائيــة 
الفلســطينية، ويشــكل الضمانــة األساســية الســتقال الســلطة، حيــث ينــاط بــه اإلشــراف اإلداري 
علــى اجلهــاز القضائــي. وقــد أنشــئ اجمللــس مبوجــب أحــكام قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( 

لســنة 2002.

وقــد جــاء التقريــر التاســع الصــادر عــن جملــس القضــاء األعلــى يف ثالثــة أقســام؛ كل قســم شــمل 
عــدة عناويــن وفصــول تتطــرق إىل إجنــازات الســلطة القضائية يف جمــاالت البنيــة اإلداريــة والقانونية، 
حيــث جــرى تنــاول األوضــاع التنظيميــة والوظيفيــة لــإدارات كافــة مــن حيــث الكفــاءة والقــدرة علــى 
إجنــاز املهــام ســواء كانــت متعلقــة بتأهيــل وتعيــني الكــوادر، أو تعزيــز املســاءلة والرقابــة، أو البنيــة 
التحتيــة وعمليــات التحديــث. كمــا أن هــذا التقريــر متيــز عــن التقاريــر الســابقة يف أكــر مــن جانــب؛ 
ــمل  ــن تش ــة عناوي ــى جمموع ــل عل ــوى كل فص ــابقني 2013 – 2014، واحت ــني الس ــى العام ــو غط فه
متهيــد وخلفيــة عــن املوضــوع، ومــن ثــم حتديــد األهــداف لتشــكل حالــة مــن املرجعيــة املعياريــة 
ــة  ــات، واالســتنتاجات، واالقراحــات وأخــرا الرؤي ــن تتعلــق بالتحدي عنــد الوصــول إىل اإلجنــازات؛ وعناوي
املســتقبلية. وكمــا ســياحظ القــارئ أنــه مت إجــراء بعــض التعديــات علــى الهيكليــة اإلداريــة جمللس 
القضــاء األعلــى مثــل إلغــاء بعــض اإلدارات ودمــج أخــرى مثلمــا كان مــن قــرار معــايل رئيــس جملــس 
القضــاء األعلــى القاضــي علــي مهنــا بإلغــاء دائرتــني همــا مركــز األبحــاث، ودائــرة التدريــب القضائــي 
ــكادر  لتفــادي تكــرار العمــل واملهــام، واحلــد مــن هــدر املــال والوقــت واجلهــد واالســتفادة مــن ال
البشــري املؤهــل وإحلــاق إدارة احملاكــم مبكتــب رئيــس جملــس القضــاء األعلــى حتــى يتســنى 

للقضــاة التفــرغ للعمــل القضائــي وليــس للعمــل اإلداري. 

وانســجاما مــع هــذه الروحيــة اجلديــدة قــام معــايل القاضــي علــي مهنــا منــذ اســتامه رئاســة 
اجمللــس مبتابعــة العمــل يف احملاكــم ميدانيــً، واالطــاع علــى احتياجــات احملاكــم اللوجســتية 
واملاديــة واملعنويــة مــن خــال زيــارات دوريــة للمحاكــم النظاميــة، حيــث قــام بزيــارات ميدانيــة 

متكــررة شــملت كافــة احملاكــم. 

تنــاول القســمني األول والثــاين يف تقريــر العامــني 2013 - 2014 بالشــرح والتحليــل ألعمــال وأداء 
إدارات جملــس القضــاء األعلــى باعتمــاد عناويــن فرعيــة حمــددة كمــا أشــرنا ســابقا، وذلــك إلعطــاء 
ــرز  ــا وأب ــا وإجنازاته ــا وأهدافه ــذه اإلدارات ومرجعيته ــل ه ــوى عم ــن فح ــاملة ع ــورة ش ــارئ ص الق

ــتقبلية. ــط املس ــات واخلط التحدي

مــن هنــا مت االبتــداء باملشــروعية، والرســالة، واألهــداف، واالختصاصــات للمجلــس باعتبــاره الهيئــة 
القضائيــة العليــا التــي متثــل الســلطة القضائيــة الفلســطينية، ويشــكل الضمانــة األساســية 
الســتقال الســلطة، وينــاط فيــه اإلشــراف اإلداري علــى اجلهــاز القضائــي وذلــك اســتنادا إىل أحــكام  

ــة رقــم )1( لســنة 2002.  ــون الســلطة القضائي قان

ــرة األمانــة العامــة املرتبطــة مباشــرة مــع رئيــس جملــس القضــاء األعلــى.  ــر إىل دائ تطــرق التقري
والتــي منــذ إنشــائها وهــي تشــهد تطــورا كبــرا  يف اجملــال اإلداري والفنــي واملهنــي يف تطبيــق 
أهدافهــا التــي تنــدرج يف إطــار تقــدمي الدعــم اإلداري واللوجســتي ملكتــب رئيــس جملــس القضــاء 
ــرة  األعلــى، باإلضافــة إىل دورهــا يف تســير أمــور القضــاة وشــؤونهم مــن خــال دائرتــني همــا: دائ

شــؤون دعــم اجمللــس؛ ودائــرة شــؤون القضــاة واألقســام التابعــة لهمــا.

وقــد حققــت األمانــة العامــة يف اآلونــة األخــرة نقلــة نوعيــة مــن الناحيتــني املهنيــة واإلداريــة يف 
إدارة شــؤون اجمللــس والقضــاة، ويعــزى الســبب يف ذلــك إىل التطــور الكمــي والنوعــي للطاقــم 
اإلداري العامــل فيهــا منــذ إنشــائها وحتــى اآلن، فقــد مت مؤخــرًا اســتحداث قســم الشــكاوى يف 
األمانــة العامــة ليكــون حلقــة الوصــل بــني املواطنــني وإدارة اجمللــس لتســهيل عمليــة متابعــة 
الشــكاوى الــواردة للمجلــس والــرد عليهــا وفــق القانــون واآلليــات املعمــول فيهــا. وقــد بلــغ عــدد 
الشــكاوى منــذ تفعيــل القســم أي منــذ عــام 2011-2014 )564( شــكوى، كمــا أجنــزت األمانــة تعديــل 
منــوذج الشــكاوى املعتمــد منــذ ســنة 2011 وحتميلــه علــى املوقــع االلكــرتوين جمللــس القضــاء 
ــكاوى،  ــّت بالش ــل يف الب ــر للتعجي ــكل مباش ــة بش ــات اخملتص ــع اجله ــة م ــم اآللي ــى، وتنظي األعل
ومتابعــة الشــكاوى عــن طريــق الفاكــس والربيــد االلكــرتوين واالتصــال الهاتفــي املتكــرر، لتخفيــف 

العــبء عــن املواطــن، مــع شــرح آليــة تقــدمي الشــكوى وردودهــا.

اإلداري،  الطاقــم  مهــارات  تطويــر  اســتمرار  يف  العامــة  لألمانــة  املســتقبلية  الرؤيــة  ومتثلــت 
وحتديــث كامــل وشــامل لبيانــات الســادة القضــاة الشــخصية وزيــادة التواصــل مــع الدوائــر األخــرى 
لتحســني اجنــاز املعامــات وإدراج قســم الشــكاوى يف الهيكليــة كدائــرة ذات اختصــاص مــع حتديــد 
تبعيتهــا وإعــداد برنامــج خــاص بالشــكاوى وأرشــفتها الكرونيــً وربطهــا مــع دائرتــي التفتيــش 

ــودة.  ــة واجل ــي والرقاب القضائ

أمــا املكتــب الفنــي والــذي نصــت املــادة )9( مــن قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002، 
واملــادة )26( مــن قانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة رقــم )5( لســنة 2001 والائحــة التنفيذيــة رقــم 
)1( لســنة 2006 علــى إنشــائه وحــددت املادتــني املذكورتــني علــى أن يختــص املكتــب باســتخاص 
املبــادئ القانونيــة التــي تصــدر عــن احملكمــة العليــا وتبويبهــا ونشــرها وإعــداد األبحــاث واآلراء 
والدراســات القانونيــة الازمــة، وإعــداد البحــوث القانونيــة الازمــة بنــاء علــى طلــب رئيــس احملكمــة 
ــة  ــلطة القضائي ــون الس ــة لقان ــح التنفيذي ــاريع اللوائ ــداد مش ــا، وإع ــة العلي ــر احملكم ــدى دوائ أو إح
التدريبيــة،  والــدورات  النــدوات،  وعقــد  األصــول  حســب  عليهــا  للتصديــق  للمجلــس  وتقدميهــا 
واملؤمتــرات القانونيــة، يف الداخــل واخلــارج، ومــا يســتتبع ذلــك مــن تنســيق مــع اجلهــات اخملتصــة 

وتلقــي مــا يــرد مــن منــح تعليميــة، وعرضهــا علــى رئيــس اجمللــس للنظــر فيمــا يتبــع بشــأنها.
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 وبنــاء عليــه فقــد بــدأ املكتــب بجمــع كافــة األحــكام التــي أصدرتهــا احملكمــة العليــا منــذ نشــأتها 
عــام 2002 واملنعقــدة يف رام اهلل وغــزة. ووضــع املكتــب الفنــي جميــع األحــكام القضائيــة الصــادرة 
صفحــة  خــال  مــن  بالقانــون  واملهتمــني  القضــاة  الســادة  متنــاول  يف  العليــا  احملكمــة  عــن 
املقتفــي اإللكرونيــة عمــا مبذكــرة التفاهــم املوقعــة بــني رئيــس جملــس القضــاء األعلــى ورئيــس 
جامعــة برزيــت، ومت ربــط هــذه القاعــدة مــع برنامــج ميــزان )2( و بإمــكان الســادة القضــاة وحــني 
ــد  ــهولة. وق ــكل س ــة ب ــريعات ذات العاق ــة والتش ــكام القضائي ــول إىل األح ــة الوص ــة قضي ــر بأي النظ
حقــق املكتــب العديــد مــن اإلجنــازات كنشــر كتــب املبــادئ القانونيــة و إجنــاز عمليــة النشــر اإللكــروين، 
كمــا يقــوم قســم البحــوث واإلحصــاء يف املكتــب الفنــي علــى عمــل اجلــداول الدوريــة والشــهرية 
ــا  ــهد ارتفاع ــام 2014 ش ــظ أن الع ــث ناح ــم، حي ــن احملاك ــواردة م ــوف ال ــى الكش ــاًء عل ــنوية بن والس
يف عــدد اجلــداول وصلــت إىل )68( جــدوال وكذلــك يف عــدد التقاريــر بواقــع 67 تقريــرا عــام 2014 
مقارنــة ب 62 تقريــرا عــام 2013؛ ونســب الفصــل للــوارد واملفصــول واملــدور مــن القضايــا. ويعمــل 
ــرة التخطيــط علــى إنشــاء مكتبــات قانونيــة يف كل حمكمــة وقــد  املكتــب الفنــي بالتعــاون مــع دائ
قــام املكتــب بإعــداد واختيــار قوائــم الكتــب جلميــع املكتبــات التابعــة جمللــس القضــاء األعلــى، حيــث 
يتــوىل املكتــب الفنــي اإلشــراف علــى جميــع املكتبــات القانونيــة التابعــة للمجلــس ومتابعــة عطــاء 

املكتبــات لغايــات تزويــد املكتبــات بكتــب جديــدة.

كمــا تطــرق التقريــر إىل دائــرة التفتيــش القضائــي والتــي تعمــل علــى ضبــط األداء املســلكي 
ــة بلغــت يف  ــارات الدوري ــد مــن الزي ــرة بالعدي واملهنــي للقضــاة وتقييــم أدائهــم، حيــث قامــت الدائ
العامــني 2013، )74(، ويف العــام 2014 مت التحقيــق يف )142( قضيــة والفصــل يف )106( قضايا، وتراوح 
ــات  ــاة باملاحظ ــعار القض ــة وإش ــة ألتأديبي ــة للماحق ــة باإلحال ــظ األوراق والتوصي ــني حف ــل ب الفص
علــى إجراءاتهــم أثنــاء ســر الدعــوى. وتخطــط الدائــرة يف العــام 2015 إىل اجنــاز أعمــال التقييــم لكافــة 
القضــاة اخلاضعــني للتقييــم يف الدولــة علــى أن يكــون ذلــك ســنويً بــداًل مــن مــرة واحدة كل ســنتني. 

كمــا غطــى التقريــر نشــاطات مكتــب رئيــس جملــس القضــاء األعلــى، وتعتــرب هــذه املرحلــة 
هامــة ملــا مت فيهــا مــن إجنــازات علــى صعيــد إدارات جملــس القضــاء مــن ناحيــة، والعالقــة 
ــوات  ــالل خط ــن خ ــه م ــك كل ــاء ذل ــد ج ــرى. وق ــة أخ ــن ناحي ــني م ــني والدولي ــركاء احمللي ــع الش م
ــر العالقــة مــع  ــة وتفعيــل اإلدارات، وتطوي ــأداء الســلطة القضائي ممنهجــة هدفــت إىل االرتقــاء ب
ــز  ــي ومرك ــب القضائ ــرة التدري ــاء دائ ــر بإلغ ــات الدوائ ــل وإمكاني ــل عم ــك تفعي ــن ذل ــركاء. وم الش
األبحــاث والدراســات القضائيــة، وعقــد اجتمــاع مــع دائــرة التخطيــط ملناقشــة عمــل الدائــرة 
ووضــع التصــورات حــول جملــس القضــاء املســتقبلية مــن حيــث التمويــل واخلطــط، ومناقشــة 
بنــود خطــة قطــاع العدالــة. وإلحــداث تطــورات يف الشــأن القضائــي جــرى تعيــني أمــني عــام جديــد 
وأمــني عــام مســاعد جمللــس القضــاء األعلــى وتعيــني خمســة عشــر قاضيــا جديــدا للصلــح مــن 
خريجــي املعهــد القضائــي الفلســطيني وإعــالن مســابقة قضائيــة الختيــار عشــرة متســابقني 
جملــس  وإعــالن   2015/2014 القضائيــة  التشــكيلة  وإعــالن  صلــح،  قاضــي  وظيفــة  إلشــغال 
القضــاء األعلــى وبصــورة اســتثنائية ملــن يرغــب مــن أعضــاء النيابــة العامــة االنتقــال للقضــاء يف 

ــح. ــي صل ــة قاض ــزة( بوظيف ــاع غ ــة )قط ــات اجلنوبي احملافظ
تابــع معاليــه مشــروعي حماكــم طولكــرم  التقاضــي  بيئــة  التحتيــة وحتســني  البنيــة  ولتطويــر 

والدوليــني.  احملليــني  الشــركاء  مــع  االجتماعــات  وعقــد  واخلليــل 

كمــا وعقــد لقــاء مــع جمعيــة البنــوك يف فلســطني، حيــث جــاء اللقــاء يف إطــار التشــاور والتكامــل 
بــني الســلطة القضائيــة والقطاعــات األخــرى لاســتجابة الحتياجاتهــم مــن جانــب، وتطويــر األداء 
ــة يف  ــة متخصص ــة قضائي ــص هيئ ــة بتخصي ــاء إىل التوصي ــص اللق ــر، وخل ــب آخ ــن جان ــي م القضائ
ــا البنــوك. وعقــد لقــاء مــع احتــاد شــركات التأمــني، بهــدف مناقشــة ماهيــة احتيــاج القطــاع  قضاي
اخلــاص لتطويــر األداء القضائــي وتعزيــز مناخــات االســتثمار والتطــور االقتصــادي يف فلســطني. 
ومنــذ تــويل ســعادة املستشــار علــي مهنــا القضــاء األعلــى مت عقــد)17( جلســة جملــس قضائــي.

ــة  ــدوق حمكم ــالم وصن ــدة ألق ــات اجلدي ــاح التحديث ــور بافتت ــات اجلمه ــر خدم ــى تطوي ــل عل وعم
بيــت حلــم وافتتــاح صنــدوق حمكمــة رام اهلل الــذي مت حتديثــه بدعــم مــن الوكالــة األمريكيــة 
للتنميــة وبحــث خطــة عمــل العــام 2015 بالتعــاون مــع نائــب مديــر برنامــج الوصــول للعدالــة 

 .)UNDP(وســيادة القانــون املنفــذ مــن قبــل برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي

وحــرص معاليــه علــى إجنــاز التدريبــات القضائيــة والتــي متــت خــال العــام 2014 وشــملت نوعــني مــن 
التدريبــات؛ األول يتعلــق بالــدورات التــي عقــدت داخــل فلســطني )تدريبــات داخليــة(، والثــاين مــا عقــد 

خــارج فلســطني )تدريبــات خارجيــة(.

ومت عقــد اجتماعــات دوريــة مــع مؤسســات شــريكة مــع رئيــس اجمللــس، منهــا مــع رئيــس 
اجلهــاز املركــزي لإحصــاء؛ بهــدف تعزيــز الشــراكة يف نطــاق املعلومــات اإلحصائيــة اخلاصــة 
بالســلطة القضائيــة، وكذلــك سلســلة اجتماعــات متــت بــني دولــة رئيــس جملــس الــوزراء، ومعاليــه 
العاقــة  التنفيذيــة والقضائيــة وتعزيــز  للمتابعــة والتواصــل فيمــا يخــص احتياجــات الســلطتني 
التكامليــة بينهمــا. وكذلــك عقــد لقــاء مــع املؤسســة القانونيــة الدوليــة مــن أجــل التحضــر لتوقيــع 
مذكــرة تفاهــم بــني الطرفــني و سلســلة لقــاءات مــع ضيــوف دوليــني مثــل؛ مســؤولة الطــب العــديل 
يف مصــر، وممثــل جلنــة الرباعيــة الدوليــة، وخبــر اإلعــام القضائــي Mike Wicksteed. وقــد 
اســتمر معاليــه بلقــاءات متعــددة مــن أجــل تبــادل اخلــربات مــع نظــم قضائيــة ودوليــة وشــركاء 
فاعلــون كزيــارة اململكــة األردنيــة، وزيــارة لبنــان حلضــور) مؤمتــر اجمللــس الدســتوري يف بــروت( 
واملشــاركة يف مناســبات تعــزز العالقــات اخلارجيــة كاملشــاركة يف االحتفــال بعيــد ميــاد امللكــة 

ــة. ــدة األمريكي ــات املتح ــتقال الوالي ــرى اس ــل ذك ــاركة يف حف ــث واملش إليزابي

ويعتــر مكتــب رئيــس جملــس القضــاء األعلــى احللقــة اأُلوىل يف تنظيــم العمــل وتقــدمي كامــل الدعــم 
ملعاليه.  اإلداري 

أمــا فيمــا يتعلــق بدائــرة العالقــات العامــة واإلعــالم، فقــد أشــار التقريــر إىل مركــز اإلعــالم القضائــي 
واملؤسســات  باألفــراد  ممثــا  واجلمهــور  القضائيــة  الســلطة  بــني  تفاعليــة  وســيلة  باعتبــاره 
ــر قنــوات اإليصــال والتواصــل مــع  اجملتمعيــة واإلعاميــة ويرتكــز دوره علــى نحــو رئيســي يف تطوي
اجلمهــور، وإيصــال رســالة جملــس القضــاء األعلــى مــن خــال وســائل اإلعــام اخملتلفــة ومــن خــال 
مــا ينســقه مــن دورات ولقــاءات بالتعــاون مــع الدوائــر األخــرى يف جملــس القضــاء األعلى، وتأســيس 
شــراكات عديــدة وخمتلفــة ســاهمت علــى نحــو كبــر يف تطويــر رؤيــة الســلطة القضائيــة، وحتديــد 

األولويــات وفقــا لاحتياجــات.
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ووفقــا ملــا ورد يف اخلطــة اإلســراتيجية للســنوات 2011- 2013، فقــد متحــورت أهــداف املركــز 
مــن اجلســم  إعاميــني  وإعــداد متحدثــني  اعتمــاد  العــام 2013 علــى  القضائــي خــال  اإلعامــي 
ــة  ــز عاقــات التنســيق مــع املؤسســات األهليــة واحلقوقيــة واألكادمييــة، والتغذي القضائــي، وتعزي
ــار  ــات وأخب ــل باملعلوم ــكل متواص ــة بش ــة واإلجنليزي ــة العربي ــس اإللكروني ــة اجملل ــة لصفح الدوري
ــا منصبــه واصــل املركــز اإلعامــي خــال  اجمللــس. وبالتزامــن مــع تــويل معــايل القاضــي علــي مهّن
النصــف األول مــن العــام 2014 العمــل ضمــن احملــاور املعتمــدة خــال العــام 2013، ليقــوم بعــد 
ذلــك بالركيــز علــى الرؤيــة اجلديــدة للســلطة القضائيــة، ممثلــة بالتطــورات التــي يجريهــا لضمــان 
النيابــة  بــني  الشــراكة مــا  تعزيــز  و  التكامليــة  العاقــة  للمواطــن، وفــق  للعدالــة كحــق  الوصــول 
واحملامــني والشــرطة والضابطــة العدليــة والقضــاء، وعصرنــة رزمــة القوانــني القضائيــة، وتعزيــز 
ــا  ــز دور أدوات التكنولوجي الشــراكة مــع اجملتمــع املــدين دون املســاس باســتقال القضــاء، وتعزي
احلديثــة يف إدارة الدعــوى، والعمــل علــى اعتمــاد آليــات جديــدة للتبليــغ، ورفــد الــكادر القضائــي 

ــل.  ــايل التأهي ــي ع ــكادر وظيف ب

وفيمــا يتعلــق بالعاقــات العامــة والتــي تعتــر العامــة املميــزة يف جمــال التواصــل اجملتمعــي مــع 
األفــراد واملؤسســات ذات العاقــة مبــا يخــدم رؤيــة وأهــداف اجمللــس، حيــث تعمــل علــى تخصيــص 

جهودهــا مــن أجــل االرتقــاء مبهامهــا احلاليــة واملســتقبلية. 

ــن  ــة م ــة عربي ــات علمي ــع مؤسس ــل م ــال التواص ــازات يف جم ــم اإلجن ــك إىل أه ــر كذل ــار التقري أش
ــوين، باإلضافــة إىل مهــام التواصــل مــع  أجــل احلصــول علــى اصداراتهــم مبــا يخــص الشــأن القان
ــاطات  ــن النش ــد م ــى العدي ــز عل ــك الرتكي ــات، وكذل ــيق الفعالي ــة لتنس ــر واإلدارات اخملتلف الدوائ
مــن أجــل زيــادة فعاليــة التواصــل اخلارجــي مــع الشــركاء احملليــني واخلارجــني مــن أجــل إيجــاد 

ســبل التعــاون مــن ناحيــة، وإيصــال رســالة اجمللــس مــن ناحيــة أخــرى.

وأســتعرض التقريــر يف القســم الثــاين أهــم أعمــال إدارة احملاكــم والدوائــر التابعــة لهــا، حيــث  
تتلخــص يف تطبيــق القوانــني والسياســات اإلداريــة املعمــول بهــا يف الســلطة القضائيــة؛ كمتابعــة 
اإلجــازات، وملفــات املوظفــني، والــدوام الرســمي، ومتابعــة األمــور املاليــة واإلداريــة املتعلقــة 
بجميــع املوظفــني يف اإلدارات واحملاكــم، وإمتــام أعمــال الصيانــة لألجهــزة اإللكرونيــة والرجميــات 
وأبنيــة احملاكــم. وانســجاما والتطــورات التــي يســعى معــايل رئيــس جملــس القضــاء األعلــى إىل 
إحداثهــا لتعزيــز القضــاء، فقــد ارتــأى يف حزيــران 2014 أن تــدار إدارة احملاكــم مــن قبــل معاليــه حتــى 
يتســنى للقضــاة التفــرغ للعمــل القضائــي وليــس للعمــل اإلداري. وتضــم إدارة احملاكــم العديــد مــن 

الدوائــر املنطويــة حتــت اإلدارة العامــة للشــؤون اإلداريــة واملاليــة والتــي تتمثــل يف:

دائــرة الشــؤون اإلداريــة، حيــث اســتعرض التقريــر الســنوي اخلــاص بالدائــرة للعامــني2013 و 2014 إجنــازات 
الدائــرة التــي مت تنفيذهــا مــن خــال أقســامها الثــاث: قســم شــؤون املوظفــني وقســم الرواتــب 
والتعيينــات وقســم اخلدمــات اإلداريــة، ويتنــاول كذلــك أهــم األهــداف التــي ســعى كل قســم مــن أقســام 
الدائــرة إىل تنفيذهــا خــال العــام 2013، وأهــداف الدائــرة واجنازاتهــا خــال العــام 2014. ويتنــاول التقريــر أيضــا 
أهــم اإلشــكاليات واملعوقــات والتحديــات التــي واجهــت الدائــرة خــال العامــني 2013 و2014، ويســتعرض 

التقريــر االقراحــات واألهــداف املســتقبلية التــي تســعى الدائــرة إىل اجنازاهــا خــال العــام 2015.

وعنــد تنــاول التقريــر ألعمــال دائــرة الشــؤون املاليــة فقــد لوحــظ أن موازنــة جملــس القضــاء األعلــى 
للســنة املاليــة 2014 بلغــت )11,250,000( شــيكل بزيــادة عــن العــام الفائــت مبقــدار )250000( شــيكل، 
كمــا لوحــظ كذلــك أن الدائــرة متكنــت مــن جتهيــز واجنــاز املعامــات املاليــة كافــة ودون تأخــر يف 
حــال ورودهــا إىل الدائــرة املاليــة والتواصــل مــع املســتفيدين مــن أجــل اســتكمال املعامــات 
املاليــة التــي بحاجــة إىل متابعــة وتدقيــق ومتابعــة عمــل صناديــق النريــة املوجــودة لــدى احملاكــم 
ومتابعــة النواقــص لــدى الصناديــق وإعــداد املطالبــات املاليــة الســتعادة الســلف، كمــا و مت متابعــة 
األمــور املاليــة مــع البنــوك ووزارة املاليــة وذلــك مــن أجــل تفــادي وجــود عوالــق للســنة املاليــة 
القادمــة، كمــا مت أرشــفة جميــع املعامــات التــي أجنــزت علــى برنامــج بيســان وأرســلت للبنــك 

ــتفيدين.  ــرف للمس للص

وقــد أشــار التقريــر إىل أن دائــرة اللــوازم واخملــازن التــي تعتــرب شــريانا حيويــا وهامــا لتغطيــة 
االحتياجــات الرئيســة للمحاكــم واإلدارات القضائيــة بكافــة املتطلبــات الالزمــة لضمــان حســن 
ســر العمــل، صمــم لهــا برنامــج يلبــي متطلبــات واحتياجــات الدائــرة ويعمــل علــى ربطهــا مــع 
احملاكــم  ودوائــر اجمللــس بحيــث تتمكــن تلــك اجلهــات مــن إرســال طلبــات اللــوازم عــرب شــبكة 

اجمللــس.

ــة  ــم كاف ــر احملاك ــة لدوائ ــة اإلداري ــارات الرقابي ــل الزي ــوم بعم ــي تق ــودة والت ــة واجل ــرة الرقاب ــا دائ أم
ــو  ــوم موظف ــث يق ــى، حي ــاء األعل ــس القض ــية يف جمل ــة واألساس ــر الهام ــن الدوائ ــر م ــا تعت فإنه
الدائــرة بزيــارة احملاكــم وتدقيــق األعمــال اإلداريــة لكافــة الدوائــر وإعــام رئيــس احملكمــة باإليجابيــات 
والســلبيات التــي مت ماحظتهــا، ورفــع تقريــر ملعــايل رئيــس اجمللــس بكافــة املاحظــات اإلداريــة 
اخلاصــة بأعمــال دوائــر احملكمــة، وتضمينهــا بالتوصيــات الازمــة والضروريــة لغايــة تــايف األخطــاء 
وتعزيــز اإليجابيــات. وقــد أجنــزت الدائــرة خــال العامــني املاضيــني كافــة التحقيقــات اإلداريــة احملالــة 
مــن جملــس القضــاء األعلــى إىل الدائــرة ورفــع التوصيــات بشــأنها إىل اجلهــات اخملتصــة. وقــد 
وضعــت الدائــرة ضمــن خطتهــا ورؤيتهــا املســتقبلية تصويــب جميــع األخطــاء اإلداريــة يف احملاكــم 
حــال وجودهــا وإحاطــة معــايل رئيــس جملــس القضــاء األعلــى بكافــة اخملالفــات اإلداريــة حــال 

وجودهــا وآليــة تصويبهــا. 

وتنــاول التقريــر بالشــرح والتحليــل أعمــال وحــدة التخطيــط وإدارة املشــاريع باعتبارهــا أداة تطويــر 
مؤسســي وتضطلــع مبهــام دعــم وإســناد جملــس القضــاء األعلــى يف جمــاالت رســم وتنفيــذ 
اخلطــة اإلســراتيجية قصــرة املــدى املتناغمــة مــع خطــة قطــاع العدالــة اإلســراتيجية، واخلطــة 

الوطنيــة للســلطة الفلســطينية، ومتابعــة وتقييــم اخلطــة اإلســراتيجية.

ــال  ــني يف جم ــع املانح ــات م ــازات واملتابع ــاطات واإلجن ــن النش ــد م ــام 2014 العدي ــهد الع ــد ش وق
ــل. ــر العم ــوادر وتطوي ــل الك ــة وتأهي ــة التحتي البني
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مت دراســة ومناقشــة اخلطــة اإلســراتيجية لرنامــج  التخطيــط االســرتاتيجي،  فعلــى صعيــد 
ــة  ــج التطويري ــاء والرام ــة بالقض ــات املتعلق ــع املاحظ ــي 2014- 2017. ووض ــدة اإلمنائ األمم املتح
ــس  ــي للمجل ــكل التنظيم ــر الهي ــة بتطوي ــة املكلف ــال اللجن ــن خ ــل م ــا ومت العم ــرة. كم ــك الف لتل
ــلطة  ــل اإلداري يف الس ــم العم ــتقبلية لتنظي ــة مس ــر رؤي ــة وتطوي ــات اإلداري ــة االحتياج ــى دراس عل
القضائيــة مبــا يلبــي طموحــات موظفــي الســلطة القضائيــة ويضمــن الكفــاءة يف العمــل ســواًء 
كان يف احملاكــم أو اإلدارات، ويتــم حاليــا العمــل علــى اعتمادهــا بالشــكل النهائــي إلقرارهــا مــن 

اجلهــات الرســمية اخملتصــة.

ــاع  ــراتيجية لقط ــة اإلس ــتنادًا إىل اخلط ــس، واس ــس اجملل ــايل رئي ــات مع ــات وتوجيه ــن أولوي وضم
العدالــة وسياســاتها التنفيذيــة، ومــن خــال عمــل اللجنــة املكلفــة بتطويــر اخلطــة التنفيذيــة 

جمللــس القضــاء األعلــى، مت إجنــاز خطــة اجمللــس لعــام 2015.

باإلضافــة إىل ذلــك، وضمــن فريــق إعــداد املوازنــة الســنوية اخلاصــة مبجلــس القضــاء األعلــى لعــام 
2015، مت اجنــاز كافــة الرامــج اإلســراتيجية واألهــداف والغايــات اخلاصــة بنمــاذج املوازنــة، حيــث مت 

مناقشــتها وتثبيتهــا مــع وزارة املاليــة.

ــك  ــدس، وذل ــرب الق ــمال غ ــة ش ــح يف منطق ــة صل ــح حمكم ــة فت ــة إلمكاني ــاز دراس ــا ومت اجن كم
ضمــن توجــه رئيــس جملــس القضــاء األعلــى للعمــل علــى الامركزيــة يف تقــدمي خدمــات التقاضــي 

وتســهيل وصــول املواطنــني إىل خدمــات احملاكــم.

ويف جمــال البنيــة التحتيــة، وضمــن خطــة جملــس القضــاء األعلــى فيمــا يتعلــق بتطويــر البنيــة 
التحتيــة يف مبــاين احملاكــم يف خمتلــف حمافظــات الضفــة الغربيــة بهــدف توفــر بيئــة عمــل 
مناســبة ورفــع كفــاءة وفعاليــة عمــل القضــاء وحتســني وصــول املواطنــني للمعلومــات اخلاصــة 
بقضاياهــم، اســتمر العمــل خــال العــام 2014 علــى اســتكمال عمليــة بنــاء وتطويــر مرافــق جملــس 
القضــاء األعلــى وذلــك مــن خــال املشــاريع املقدمــة مــن اجلهــات املانحــة، وعلــى النحــو التــايل: 

تأهيل املباين واملقرات وافتتاح حماكم جديدة:

أ( افتتــاح حمكمــة صلــح يف مدينــة يطــا: مت العمــل علــى جتهيــز مبنــى مســتأجر يف املدينــة 
حتقيقــا لغايــة وصــول املواطنــني للعدالــة يف التجمعــات الســكنية القريبــة مــن املنطقــة وبهــدف 
ــبة  ــاحات مناس ــص مس ــوب، ومت تخصي ــة اجلن ــم يف منطق ــى احملاك ــي عل ــبء القضائ ــف الع تخفي
ألقــام الصلــح بقســميها احلقــوق واجلــزاء، قاعــات للقضــاة، الكاتــب العــدل، دائــرة التنفيــذ، صنــدوق 

ــة العامــة، والشــرطة والنظــارات. احملكمــة، النياب

ب( تأهيــل اجلــزء اخمللــى مــن النيابــة العامــة يف حمكمــة بيــت حلم بالتنســيق مــع مشــروع كيمونكس، 
حيــث مت القيــام بأعمــال إنشــائية اســتكمالية يف مبنــى حمكمــة بيــت حلــم بغرض التوســعة واســتيعاب 
املوظفــني احلاليــني، باإلضافــة إىل القيــام بإعــادة تقســيم املســاحة األمــر الــذي ســاهم يف تخصيــص 

حيــز لقلــم الســر، صنــدوق احملكمــة، األرشــيف, وقلــم احلقــوق يف قلمــي الصلــح والبداية.

مشروع بناء احملاكم 
أ( املشــروع الكنــدي: بنــاء مشــروع احملاكــم يف خمتلــف مناطــق فلســطني هــو مبــادرة مــن 
احلكومــة الكنديــة لصالــح الشــعب الفلســطيني بشــكل عــام، ولقطــاع العدالــة بشــكل خــاص، 
ــدء  ــد مت الب ــرم، وق ــل وطولك ــي اخللي ــم يف حمافظت ــق احملاك ــز مراف ــاء وجتهي ــال بن ــن خ ــك م وذل

بالعمــل يف بعــض هــذه املشــاريع وبنســب اجنــاز متفاوتــة.
ب( املشــروع األوروبــي: ضمــن برنامــج دعــم ســيادة القانــون وبتمويــل مــن االحتــاد األوروبــي، ســيتم 
تنفيــذ إنشــاء وتوســعة مبــاين احملاكــم يف عــدة مواقــع يف فلســطني بالتعاقــد مــع وزارة املاليــة 
وبإشــراف و متابعــة وزارة األشــغال العامــة واإلســكان. ويتضمــن املشــروع إنشــاء وتشــطيب 
مبنــى حمكمــة قلقيليــة ) صلــح وبدايــة(، وإنشــاء وتشــطيب مبنــى حمكمــة طوبــاس )صلــح 
وبدايــة(، وإنشــاء وتشــطيب مبنــى حمكمــة دورا )صلــح وبدايــة(، وإنشــاء وتشــطيب مبنــى حمكمــة 
ــة  ــعة حمكم ــح(، وتوس ــول )صل ــة حلح ــى حمكم ــطيب مبن ــاء وتش ــة(، وإنش ــح وبداي ــلفيت )صل س

ــا(. ــة جنني)عمودي ــعة حمكم ــا(، وتوس ــا وعمودي ــس )أفقي نابل

وقــد مت االنتهــاء مــن وضــع اخملططــات اخلاصــة جلميــع احملاكــم، حيــث أن كل مســاحة يف املبــاين 
اجلديــدة تتــاءم مــع االحتيــاج احلــايل واملســتقبلي للمنطقــة وجميعهــا تشــمل يف إنشــائها جــزًء 

للنيابــة العامــة باإلضافــة إىل الشــرطة القضائيــة. 
وعلــى صعيــد إدارة املشــاريع، مت تنظيــم زيــارة لدائــرة التفتيــش القضائــي لــألردن بتاريــخ 29 و30 
ــا  ــتفادة منه ــم، لاس ــة لديه ــة املطبق ــة وااللكروني ــراءات اإلداري ــى اإلج ــاع عل ــان /2014 لاط نيس
وعكســها مــن خــال مشــروع دعــم التفتيــش القضائــي لدينــا. ومراجعــة الئحــة التفتيــش القضائــي 
مــن قبــل اخلبــر الــذي مت تعيينــه مــن قبــل UNDP، وعــرض التقريــر علــى رئيــس اجمللــس ملناقشــته 

واعتمــاد التعديــات.
ــه مــن خــال )مشــروع  ــدء ب ــة اخلاصــة بالب ــع االتفاقي مشــروع االحتــاد األوروبــيEU، فقــد مت توقي
التوجيهيــة  التنظيمــي جمللــس القضــاء األعلــى( ومت عقــد أول اجتمــاع للجنــة  تعزيــز الهيــكل 

للمشــروع يف شــهر كانــون األول/2014.

 Mapping( ــى ــل عل ــدة العم ــت الوح ــد أنه ــة EUPOL COPPS، فق ــرطة األوروبي ــروع الش مش
Report( مــع اخلبــر القضائــي مــن الشــرطة األوروبيــة، حيــث مت عقــد عــدة اجتماعــات مــع رؤســاء 
احملاكــم، ومــع رؤســاء الدوائــر علــى أن يتــم تســليم التقريــر لســعادة رئيــس اجمللــس يف شــهر 

كانــون الثــاين عــام 2015، لاطــاع  علــى التوصيــات ومناقشــتها.

كمــا وتنــاول التقريــر أيضــا اإلدارة العامــة لتكنولوجيــا املعلومــات حيــث ســلط الضــوء علــى أهــم 
أهــداف وإجنــازات العامــني 2013 و 2014، واســتعراض أهــم اخلطــط املســتقبلية للعــام 2015، حيــث 
ــها  ــى رأس ــة وعل ــر العدال ــن س ــان حس ــة لضم ــج الازم ــم الرام ــي أن تصمي ــو جل ــى نح ــظ عل ياح
ــاين علــى متابعــة  ــا بإصــداره الث ــذي يعمــل حالي ــزان( وال ــة )املي برنامــج إدارة ســر الدعــوى القضائي
جميــع امللفــات القضائيــة يف جميــع درجــات التقاضــي منــذ حلظــة تســجيلها إىل حلظــة فصلهــا 
وأرشــفتها، وأمتتــة اإلدارة وجعــل نشــاطاتها كافــة تتــم الكرونيــا وحموســبة متــت مــن أجــل حتقيــق 
األهــداف املتمثلــة باختصــار اجلهــد والوقــت وتســهيل املتابعــة وحتســني نوعية اخلدمــة املقدمة 
صــرف  طلبــات  وتقــدمي  االســتعام  املواطــن  بإمــكان  أصبــح  أن  ذلــك  أفضــى  وقــد  للمواطــن، 
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الدفعــات الكرونيــا، واالســتعام عــن القضايــا اخلاصــة فيــه مبــا فيهــا خمالفــات الســر، ووصــوال إىل 
اســتحداث نظــام شــبيه بالصــراف اآليل ATM لتقــدمي الطلبــات إىل دوائــر التنفيــذ علــى مــدار 24 
ــواب احملاكــم لتقــدمي الطلبــات يف إي  ســاعة، واســتحداث مراكــز خدمــات ذاتيــه الكرونيــة علــى أب
وقــت. ويشــر التقريــر إىل أن االســتمرار يف التقــدم ومواكبــة التطــورات التكنولوجيــة املســتمرة 
يتطلــب توفــر املوازنــة املاليــة الازمــة لتطويــر األجهــزة والرجميــات وعقــد الــدورات املتخصصــة، 
ورفــد الدائــرة بالكــوادر البشــرية املؤهلــة الازمــة، وتطبيــق برنامــج امليــزان ) 2 ( يف احملاكــم 
العســكرية بنــاء علــى اتفاقيــة التفاهــم املوقعــة مــع اجلهــات املعنيــة. وتطبيــق برنامــج امليــزان 
) 2 ( يف احملاكــم الشــرعية بنــاء علــى اتفاقيــة التفاهــم املوقعــة مــع اجلهــة ذات االختصــاص. 
ومــن األهــداف املســتقبلية لــإدارة أعــداد وتصميــم برنامــج حموســب خــاص بالتفتيــش القضائــي 
وتطويــر برنامــج ميــزان) 2 ( ملائمــة نظــام التســوية القضائيــة وتطويــر برنامــج ميــزان) 2 ( ليتــاءم 
مــع نظــام العمــر االفراضــي للدعــاوى. وتطويــر اخلدمــات االلكرونيــة يف برنامــج ميــزان) 2 ( لتحتــوي 

خدمــات أكــر وتشــمل شــريحة اكــر مــن املســتفيدين.

تطــرق التقريــر أيضــا إىل أعمــال مركــز األبحــاث والدراســات القضائيــة للعــام 2013، حيــث اتخــذ معــايل 
رئيــس جملــس القضــاء األعلــى يف النصــف الثــاين مــن العــام 2014 قــرارا بإلغائــه نظــرا لقيــام املكتــب 
الفنــي بنفــس مهامــه وتطابــق طبيعــة الرســالة واملهــام واألهــداف امللقــاة عليهمــا. وأعتــر 
املركــز هــو املســؤول عــن تقــدمي اخلدمــات القانونيــة لدوائــر جملــس القضــاء األعلــى، واجنــاز 

ــة. ــات القانوني ــاث والدراس ــق يف األبح ــال تتعل أعم

ــى  ــع عل ــذي كان يق ــام 2013 وال ــي للع ــب القضائ ــرة التدري ــل دائ ــر إىل عم ــرق التقري ــد تط ــك، فق كذل
عاتقهــا إعــداد كادر قضائــي وإداري متميــز، وذلــك مــن خــال تقــدمي كل مــا هــو جديــد علــى الصعيــد 
القضائــي واإلداري، وتوفــر املعلومــات للفئــة املســتهدفة مــن املتدربــني، ومــن أجــل حتقيــق هذه 
األهــداف تعــد الدائــرة خطــة ســنوية مــع بدايــة كل عــام. وتتضمــن اخلطــة برامــج تدريبيــة متنوعــة، 
ــاة  ــادة القض ــك للس ــواء أكان ذل ــة س ــات التدريبي ــر االحتياج ــى تقدي ــاء عل ــً بن ــع خصيص ــث توض حي
أو للــكادر اإلداري العامــل بالســلطة القضائيــة. وتعمــل الدائــرة خــال العــام علــى تنفيــذ اخلطــة 
الســنوية للتدريبــات املعتمــدة وذلــك مــن خــال الرتيــب والتنســيق والتنفيــذ ليصــار يف نهايــة األمــر 
إىل التقييــم الــذي يحــدد حجــم االســتفادة مــن هــذه التدريبــات، ويتــم حتديــد مواطــن القــوة والضعــف 

مــن أجــل أخذهــا بعــني االعتبــار يف املراحــل القادمــة. 

واجلديــر بالذكــر أنــه ويف النصــف الثــاين مــن العــام 2014 إتخــذ رئيــس جملــس القضــاء األعلــى قــرارا 
بالغــاء دائــرة التدريــب القضائــي نظــرا اىل قيامهــا بنفــس مهــام املعهــد القضائــي الفلســطيني.  

أمــا القســم الثالــث مــن التقريــر الســنوي التاســع للســلطة القضائيــة ف يتطــرق إىل أعمــال احملاكــم 
النظاميــة. وقــد مت حتديــد عــدد مــن املؤشــرات القابلــة للقيــاس واملقارنــة وذلــك مــن أجــل التعــرف 
ــا  ــر القضاي ــي: مؤش ــر ه ــذا التقري ــدة يف ه ــرات املعتم ــة. واملؤش ــم النظامي ــال احملاك ــى أعم عل
املــدورة، مؤشــر القضايــا الــواردة للمحاكــم خــال الســنة، مؤشــر القضايــا املفصولــة، مؤشــر 
القضايــا املــدورة والــواردة، مؤشــر نســبة القضايــا املفصولــة إىل الــواردة، مؤشــر نســبة القضايــا 
ــر  ــهريا، ومؤش ــواردة ش ــا ال ــدد القضاي ــط ع ــر متوس ــاز«، مؤش ــي »االجن ــدور الكل ــة إىل امل املفصول

متوســط عــدد القضايــا املفصولــة شــهريا؛ علمــا بــأن املؤشــرات الثاثــة األخــرة مت إضافتهــا ألول 
مــرة يف التقريــر احلــايل.

ــا الــواردة جلميــع  يتطــرق الفصــل األول إىل مؤشــرات أعمــال حماكــم الصلــح، حيــث تبــني أن القضاي
حماكــم الصلــح باســتثناء قضايــا الســر عــام 2014 بلــغ 50891 وبنســبة ارتفــاع بلــغ19% مقارنــة بالعــام 
ــا املفصولــة يف جميــع حماكــم الصلــح )حقوقيــة، وجزائيــة(،  2011، وحــدث ارتفاعــا يف عــدد القضاي
حيــث وصــل العــدد يف العــام 2104، )50525( قضيــة، أي بنســبة زيــادة وصلــت إىل18%  مقارنــة 
ــا الســر بلــغ  بالعــام 2011، وأن اإلجنــاز الكلــي يف جميــع حماكــم الصلــح للحقــوق واجلــزاء عــدا قضاي

ــوايل. ــى الت ــوام  2013، 2014، 57%، 60% عل يف األع

أمــا الفصــل الثــاين والــذي تنــاول مؤشــرات أعمــال حماكــم البدايــة فقــد أظهــر أن إجمايل عــدد القضايا 
ــادة %9  ــة، وبنســبة زي ــة ارتفــع عــام 2014 وبلغــت 7060 قضي ــا املدنيــة واجلزائي ــواردة مــن القضاي ال
ــة  ــا املفصول ــواردة ارتفاعــً يف القضاي ــا ال ــة مــع الســنة الســابقة. وواكــب ارتفــاع القضاي باملقارن
عــام 2014 ليصــل إىل5660 قضيــة، وبنســبة زيــادة بلغــت 16% باملقارنــة مــع الســنة الســابقة. وبلــغ 
إجمــايل نســبة القضايــا املفصولــة إىل املــدور الكلــي »االجناز«مــن القضايــا املدنيــة واجلزائيــة، %29 
عــام 2013، ولرتفــع قليــا عــام 2014 وتصــل إىل 31%. وبلــغ إجمــايل متوســط عــدد القضايــا املفصولــة 
شــهريا 472 قضيــة يف عــام 2014، مقارنــة ب )396( قضيــة عــام 2013. وبلــغ إجمــايل متوســط عــدد 

القضايــا الــواردة شــهريا عــام 2014 )588( قضيــة يف حــني كان عــام 2013)536( قضيــة. 

وتنــاول الفصــل الثالــث مؤشــرات أعمــال حماكــم البدايــة كافــة بصفتهــا االســتئنافية وبــني أن 
إجمــايل عــدد القضايــا الــواردة حملاكــم البدايــة بصفتهــا االســتئنافية املدنيــة واجلزائيــة ارتفعــت مــن 
)4006( قضيــة عــام 2011، إىل )4439( قضيــة عــام 2012، ولتصــل عــام 2013 )4460( قضيــة، ووصلــت إىل 
ــا الــواردة املدنيــة واجلزائيــة  ــا املفصولــة إىل القضاي )3643( قضيــة عــام 2014، وأن نســبة القضاي
ــوع  ــة جملم ــا املفصول ــبة القضاي ــام 2014، 85%، وأن نس ــت ع ــام 2013،89%، وبلغ ــت يف ع ــد بلغ ق

املــدورة والــواردة- اإلجنــاز قــد شــهد حتســنا، فمــن 49% عــام 2013 إىل 54% عــام 2014.

ــا  أمــا الفصــل الرابــع والــذي تنــاول مؤشــرات أعمــال حمكمــة االســتئناف فقــد بــني أن عــدد القضاي
الــواردة حملكمــة اســتئناف رام اهلل شــهدت ارتفاعــً مضطــردا مابــني 2011 - 2014. فقــد وصــل عــام 
2013 ) 4129( قضيــة، ويف العــام 2014 )5483( قضيــة. وقــد لوحــظ أن نســبة القضايــا املفصولــة 

ارتفعــت قليــا خــال العــام 2014 لتصــل إىل 97% مقارنــة مــع 2013، حيــث كانــت %95.

كمــا شــهد عــدد القضايــا الــواردة حملكمــة اســتئناف القــدس ارتفاعــً مضطــردا مابــني 2011–2014؛ 
ــة  ــل إىل )2033( قضي ــام 2013) 1864( ولتص ــت ع ــام 2011، وبلغ ــة ع ــن )1499( قضي ــت م ــد ارتفع فق
ــواردة بلغــت 95% يف العــام 2013 ولتنخفــض قليــا  ــة إىل ال ــا املفصول عــام 2014. وأن نســبة القضاي

ــام 2014.  ــل إىل 94% يف الع لتص
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ــدد  ــات أن ع ــرت البيان ــث أظه ــض، حي ــة النق ــال حمكم ــرات أعم ــرق إىل مؤش ــس تط ــل اخلام الفص
ــرة  ــال الف ــوظ خ ــكل ملح ــرا وبش ــا كب ــهدت ارتفاع ــض ش ــة النق ــة حملكم ــواردة الكلي ــا ال القضاي
ــة عــام  ــواردة مــن)436( قضيــة يف العــام 2011،  إىل )602( قضي ــا ال الســابقة، حيــث ارتفعــت القضاي
2012، ولتصــل يف العــام 2013إىل )1269( قضيــة، وبلغــت عــام 2014،)1509( قضيــة بنســبة زيــادة %18.9 
مقارنــة بالســنة الســابقة. رافــق هــذا االرتفــاع ارتفاعــا مضطــردًا يف عــدد القضايا املفصولــة، فقد 
ارتفعــت  مــن )378( قضيــة عــام 2011 إىل )702( قضيــة عــام 2012، وواصــل العــدد ارتفاعــه ليصــل إىل 
)1358( قضيــة عــام 2013 ولكــن حصــل تراجــع يف عــدد القضايــا املفصولــة عــام 2014 حيــث وصــل 
ــا حمكمــة النقــض بشــقيها احلقــوق واجلــزاء  إىل )1100( قضيــة، وبلغــت نســبة اإلجنــاز الكلــي لقضاي

54% عــام 2013، وانخفضــت إىل 41% عــام 2014.

أمــا مؤشــرات أعمــال حمكمــة العــدل العليــا يف الفصــل الســادس أظهــرت ارتفاعــا يف عــدد 
القضايــا الــواردة مــن 255 قضيــة عــام 2013 إىل 327 قضيــة عــام 2014. وبلغــت نســبة القضايــا 
املفصولــة إىل الــواردة 137% و 103%، يف العامــني 2013 و 2014 علــى التــوايل. أمــا نســبة اإلجنــاز الكلــي 

ــني 2013، 2014. ــت 55% يف العام ــد بلغ ــا فق ــدل العلي ــة الع ــا حمكم لقضاي

وفيمــا يتعلــق مبؤشــرات أعمــال احملكمــة العليــا يف الفصــل الســابع، فقــد أظهــرت البيانــات 
ارتفاعــا يف عــدد القضايــا الــواردة، حيــث بلغــت )13( قضيــة عــام 2013، وذلــك مقارنــة يف العــام 2012، 
حيــث كان عــدد القضايــا )6( فقــط، ولتنخفــض إىل )5( قضايــا يف العــام 2014. وقــد حققــت احملكمــة 
العليــا يف العــام 2014 ارتفاعــا كبــرا يف عــدد القضايــا املفصولــة مقارنــة بالســنوات الســابقة، 
حيــث بلــغ عــدد القضايــا املفصولــة ) 16( قضيــة مقارنــة ب )12( قضيــة عــام 2013. ومــن تتبــع نســب 
املفصــول إىل املــدور واإلجنــاز الكلــي وعــدد القضايــا املــدورة إىل الســنة القادمــة ياحــظ أنــه يوجــد 

تطــور ايجابــي يف خفــض معــدالت االختنــاق القضائــي يف احملكمــة العليــا.

أمــا الفصــل الثامــن فقــد تنــاول مؤشــرات أعمــال احملكمــة الدســتورية العليــا، حيــث ياحــظ أوال أن 
قضايــا احملكمــة الدســتورية، ولكــن شــهد عــام 2014 ارتفاعــا يف عــدد القضايــا الــواردة، حيــث بلغــت 
)8( قضايــا، وذلــك مقارنــة يف العــام 2013، حيــث كان عــدد القضايــا )5( فقــط. أمــا فيمــا يتعلــق 
بنســب املفصــول إىل الــوارد واملــدور )اإلجنــاز(، فقــد بلغــت هــذه النســب 57% عــام 2012 و25% عــام 

2013 ووصلــت إىل29%عــام 2014.

أمــا الفصــل التاســع واألخــر والــذي تطــرق إىل مؤشــرات أعمــال دوائــر التنفيــذ، فــإن البيانــات تظهــر 
أن  القضايــا الــواردة مل يــوازه ارتفــاع يف القضايــا املفصولــة, حيــث بلــغ الــوارد يف دائــرة تنفيــذ رام 
اهلل عــام 2013 )6955( قضيــة، مت فصــل )1946( قضيــة بنســبة فصــل إىل الــوارد34%، ويف العــام 
2014 ورد )7854( قضيــة، مت فصــل )2144( قضيــة بنســبة فصــل إىل الــوارد 27%. ويف دائــرة تنفيــذ 
نابلــس بلــغ الــوارد يف العــام 2013 )6835( قضيــة، مت فصــل )3574( قضيــة أي بنســبة فصــل إىل 
الــوارد 52%، ويف العــام 2014 ورد )7519( قضيــة، مت فصــل )4788( قضيــة أي بنســبة فصــل إىل 
الــوارد 64%. ويف دائــرة تنفيــذ طولكــرم بلــغ الــوارد )4138( قضيــة عــام 2011 ومت فصــل )2108( قضيــة 
بنســبة 51%, يف حــني يف العــام 2012 ورد )5373( قضيــة ومت فصــل )2302( قضيــة بنســبة %43، 

ويف العــام 2013 ورد )6036( قضيــة، مت فصــل )3496( قضيــة بنســبة 58%، ويف العــام 2014 ورد 
)6612( قضيــة، مت فصــل )3638( قضيــة بنســبة %55.

 وياحــظ مــن جممــوع البيانــات الــواردة أنــه يوجــد ارتفاعــا مضطــردا يف جممــوع عــدد القضايــا 
ــوايل،  ــة علــى الت ــر التنفيــذ يف األعــوام 2013، 2014، بواقــع )47731(، )50388( قضي ــواردة يف دوائ ال

وبلغــت نســبة القضايــا املفصولــة إىل الــواردة عــام 2014 )58%( مقارنــة ب 44% عــام 2013. 



2627

 

الفصل األول
األمانة العامة جمللس القضاء األعلى

مقدمة
األمانــة العامــة جمللــس القضــاء األعلــى مــن أهــم دوائــر اجمللــس، نظــرًا لطبيعــة املهــام املنــوط 
فيهــا، وكونهــا مرتبطــة مباشــرة مــع رئيــس جملــس القضــاء األعلــى وشــؤون القضــاة. ومنــذ 
إنشــاء األمانــة العامــة جمللــس القضــاء األعلــى وهــي تشــهد تطــورا كبــرا وتســارعا يف اجملــال 
اإلداري والفنــي واملهنــي انتقلــت فيــه لتواكــب التقــدم الــذي شــهده جملــس القضــاء األعلــى يف 
الســنوات األخــرة، واســتقرت فيهــا علــى املســار الصحيــح يف حتقيــق األهــداف التــي أنيطــت بهــا 
ــرة متكاملــة تقــدم خدماتهــا  مبــا يتــواءم ورســالة الســلطة القضائيــة ورؤيتهــا، حتــى أصبحــت دائ
مبســتوى حضــاري وإطــار منظــم يســاهم يف تطبيــق أهدافهــا التــي تنــدرج يف إطــار تقــدمي الدعــم 
اإلداري واللوجســتي ملكتــب رئيــس جملــس القضــاء األعلــى، باإلضافــة إىل دورهــا يف تســير أمــور 
القضــاة وشــؤونهم ألخــذ دورهــا الطبيعــي للنهــوض مبســتوى اخلدمــات واملهــام التــي تقدمهــا 
لقضــاة احملاكــم النظاميــة الفلســطينية علــى اختــاف درجــات التقاضــي. وتختــص األمانــة العامــة 
جمللــس القضــاء األعلــى مبســؤوليات ومهــام إدارة شــؤون جملــس القضــاء األعلــى وشــؤون 
القضــاة مــن خــال دائرتــني همــا: دائــرة شــؤون دعــم اجمللــس؛ ودائــرة شــؤون القضــاة واألقســام 
ــه،  التابعــة لهمــا، وذلــك مــن خــال العمــل علــى تنســيق عقــد اجتماعــات اجمللــس وتنفيــذ قرارات
ومتابعــة الشــؤون اإلداريــة للســادة القضــاة، باإلضافــة إىل عــدة مهــام أخــرى تنــدرج حتــت بنــود 
خمتلفــة كإعــداد مســودات القــرارات ومتابعــة التشــكيات واالنتدابــات والتنقــات ومــا إىل ذلــك ممــا 

تقتضيه مصلحة العمل.       

نبذه عن األمانة العامة
تعتــر األمانــة العامــة جمللــس القضــاء األعلــى حلقــة وصــل رئيســية بــني اإلدارة العليــا يف جملــس 
ــم  ــة وتنظي ــإدارة ومتابع ــى ب ــي ُتعن ــة. فه ــم النظامي ــاة يف احملاك ــادة القض ــى والس ــاء األعل القض
كافــة شــؤونهم لــدى اجمللــس وباقــي املؤسســات األخــرى، وتســهل اجنــاز متطلباتهــم يف شــتى 

اجملــاالت.

 وكانــت األمانــة العامــة قــد باشــرت اختصاصهــا يف عــام 2006 مبوجــب قــرار جملــس القضــاء األعلــى 
رقــم )2( لســنة 2006 اخلــاص بقواعــد مباشــرة جملــس القضــاء األعلــى الختصاصاتــه الصــادر بتاريــخ 
2006/5/10؛ والــذي ينظــم عمــل اجمللــس ومهــام واختصاصــات األمانــة، واختيــار األمــني العــام 

ومســاعده واملــدة الزمنيــة وغرهــا مــن البنــود الهامــة التــي تطرقــت لعمــل األمانــة .

وقــد حققــت األمانــة العامــة جمللــس القضــاء األعلــى يف اآلونــة األخــرة نقلــة نوعيــة مــن الناحيتــني 
املهنيــة واإلداريــة يف إدارة شــؤون اجمللــس والقضــاة، ويعــزى الســبب يف ذلــك إىل التطــور الكمــي 
والنوعــي للطاقــم اإلداري العامــل فيهــا منــذ إنشــائها وحتــى اآلن، فقــد تعاقــب يف منصــب األمــني 
العــام كل مــن ســعادة القاضــي رشــا حمــاد، وســعادة القاضــي هالــة منصــور وســعادة القاضــي 
عــزت الرامينــي وســعادة القاضــي حــازم ادكيــدك وســعادة القاضــي حممــود جامــوس وســعادة 

القسم االول: إدارات ودوائر جملس القضاء األعلى

األمــــانـة الــعــامـــة ⚫
 الـمــكتـــب الـفـنـــي ⚫
التفتيش القضائي ⚫
مكتب رئيس جملس القضاء األعلى ⚫
دائـرة الــعــالقــات الــعـامــة واإلعـــالم  ⚫
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القاضــي نصــار منصــور، الذيــن رســموا سياســاتها العامــة مبا يتفــق وأهــداف اخلطط اإلســراتيجية 
ــكادر اإلداري مــن حملــة  ــادة عــدد ال ــة للســلطة القضائيــة الفلســطينية، باإلضافــة إىل زي والتطويري

املؤهــات العلميــة ومشــاركتهم يف دورات متخصصــة يف جمــال عملهــم.
ــني  ــني املواطن ــل ب ــة الوص ــون حلق ــة ليك ــة العام ــكاوى يف األمان ــم الش ــتحداث قس ــرًا اس ومت مؤخ
وإدارة جملــس القضــاء األعلــى مــن جهــة و دائــرة التفتيــش القضائــي مــن جهــة اخــرى وذلــك 
لتســهيل عمليــة متابعــة الشــكاوى الــواردة للمجلــس والــرد عليهــا وفــق القانــون واآلليــات املعمول 

فيهــا.
وتشــارك األمانــة العامــة يف التحضــر للعديــد مــن املؤمتــرات والورشــات واحملافــل القضائيــة 
القضائــي  الســنوية كاملؤمتر  املؤمتــرات  أو  واالســتئناف،  والبدايــة  الصلــح  قضــاة  كمؤمتــرات 

احملاكــم. إدارة  ومؤمتــر 
ــر دوريــة وإحصائيــات حــول تشــكيلة القضــاة علــى احملاكــم وتوزيعهــم  ــة العامــة تقاري وتعــد األمان
اجلغــرايف حســب احملافظــات باإلضافــة إىل إعــداد وتوزيــع القضــاة والتغــر يف أعدادهــم وتقاريــر 

أخــرى متعلقــة بأوضــاع القضــاة يف احملاكــم حســب االحتيــاج.
ــور يف  ــى التط ــاء األعل ــس القض ــام 2014 جملل ــة لع ــة التنفيذي ــق اخلط ــة وف ــة العام ــت األمان  واصل
أدائهــا، األمــر الــذي ســاهم يف حتقيــق بعــض األهــداف التــي وضعــت لهــا من خــال العمــل املتكامل 

بــني دوائرهــا. 

أهداف األمانة العامة 2014-2013
1. التســير الدائــم لشــؤون القضــاة واجمللــس وفــق رؤيــة جملــس القضــاء األعلــى، ورفــع مســتوى 
ــاة، إذ  ــؤون القض ــة يف إدارة ش ــة العام ــم اإلداري باألمان ــتوى الطاق ــاء مبس ــي واالرتق األداء الوظيف

مــن الواجــب الســمو يف تقــدمي اخلدمــة انســجامً مــع رؤيــة حمــددة.
2.  إقرار الئحة ناظمة )موضحة ملهام األمانة العامة ووصفا لوظائف دوائرها(.

3. تطوير قدرات ومهارات الكادر البشري العامل يف األمانة العامة.
ــات القضــاة  ــات ومرجعــً لبيان ــذي يعتــر أساســا لقاعــدة البيان ــر برنامــج شــؤون القضــاة ال 4. تطوي

ــة تقــدمي اخلدمــة للســادة القضــاة. وهــو مطلــب رئيســي ألهميتــه يف تســهيل آلي
5. تطوير نظام األرشفة االلكروين عن الوضع القائم حاليً.
6. تطوير آليات العمل مع اللجان املنبثقة عن اجمللس .

 
اختصاصات ومهام األمانة العامة

تتــوىل األمانــة العامــة جمموعــة مــن املهــام واملســؤوليات التــي أنيطــت فيهــا مبوجــب قــرار جملس 
القضــاء األعلــى رقــم )2(  لســنة 2006 وأهمهــا:

1. إعــداد موضوعــات مشــروع جــدول األعمــال، وإبــاغ األعضــاء فيــه، واســتيفاء كافــة األوراق التــي 
تقــدم إىل اجمللــس أو تعــرض علــى جلانــه كمــا تتــوىل تنفيــذ قــرارات اجمللــس.

 2. إدارة الشؤون القضائية للسادة القضاة كافة.
 3. تلقــي الشــكاوى التــي تهــدف إىل خدمــة املواطــن وضمــان املســاءلة والشــفافية لتحقيــق 

ــه. ــم مع ــل الدائ ــة التواص ــن وتقوي ــة املواط ــاب ثق ــدل واكتس الع

إجنازات األمانة العامة 2013 - 2014  
أوال: الشكاوى 

1. اإلجراءات املنفذة 
تتلقــى الدائــرة الشــكاوى عــن طريــق احلضــور الشــخصي للمشــتكي أو مــن ينــوب عنــه أو بالفاكــس 
أو الريــد اإللكــروين. ويتــم متابعــة الشــكوى وفــق إجــراءات معينــة تبــدأ باســتام الشــكوى مــن 
الشــخص املشــتكي، واالســتيضاح منــه علــى كافــة اجلوانــب الــواردة فيهــا، واالستفســار عــن 
ــتكي.  ــة املش ــن هوي ــق م ــكوى والتحق ــص الش ــق يف ن ــم التدقي ــا؛ ويت ــة فيه ــات متعلق ــة معلوم أي
وتكتمــل عناصــر الشــكوى مــن الناحيــة الشــكلية باالطــاع علــى الوثائــق واملســتندات املؤيــدة 
لهــا، كمــا ويتــم التدقيــق بتوافــر شــروط تقدميهــا كأن تنصــب علــى الســلوك الشــخصي للقاضــي، 
ــرة بعرضهــا علــى األمــني  ــم تقــوم الدائ ــد النظــر؛ ث ــة قي والتصــرف اإلداري، والتأجيــل املتكــرر لقضي
العــام جمللــس القضــاء األعلــى الــذي بــدوره يطلــع علــى الشــكوى ويقــوم بكتابــة توصيــة وإحالتهــا 
لرئيــس جملــس القضــاء األعلــى؛ ليتــم بعــد ذلــك إحالتهــا للدوائــر اخملتصــة بحســب أنواع الشــكاوى. 
وبدورهــا تقــوم اجلهــة اخملتصــة بصياغــة توصيــة نهائيــة حــول الشــكوى، ليتــم إقرارهــا مــن قبــل 
ــد  ــكاوى بع ــرة الش ــي دور دائ ــا. ويأت ــى تنفيذه ــل عل ــم العم ــن ث ــى وم ــاء األعل ــس القض ــس جمل رئي
ذلــك يف املتابعــة والــرّد علــى صاحــب الشــكوى بنتيجــة شــكواه واإلجــراء املتخــذ مــع احلفــاظ علــى 

ســرية اإلجــراء الداخلــي املتبــع . 

2. شكاوى منفذه
بلغ عدد الشكاوى منذ تفعيل القسم أي منذ عام 2011-2014 )564( شكوى، وقد جاءت  

كما هو مبني يف اجلدول والرسم البياين أدناه:
جدول رقم )1(

عدد الشكاوىالسنة

2011126

2012199

2013110

2014129

     



3031

3. اجنازات تطويرية
تعديــل منــوذج الشــكاوى املعتمــد منــذ ســنة 2011 وحتميلــه علــى املوقــع االلكــروين جمللــس 
القضــاء األعلــى، وقــد عــدل هيكلــه بنــاًء علــى املعيقــات التــي واجهتنــا مــن خــال النمــوذج الســابق 

مثــل
 ) ملن توجه الشكوى، رقم الدعاوى، وحتديد احملكمة التي تنظر الدعوى(.

تنظيــم اآلليــة مــع اجلهــات اخملتصــة بشــكل مباشــر للتعجيــل يف البــّت بالشــكاوى ) مكتــب رئيــس 
اجمللــس، دائــرة التفتيــش، والشــؤون اإلداريــة(.

متابعــة الشــكاوى عــن طريــق الفاكــس والريــد االلكــروين واالتصــال الهاتفــي املتكــرر، لتخفيــف 
ــا.  ــكوى وردوده ــدمي الش ــة تق ــرح آلي ــع ش ــن، م ــن املواط ــبء ع الع

ثانيا: الشؤون اإلدارية للقضاة 
1. اجتماعات اجمللس )شؤون دعم اجمللس( عام 2013:

مت تنظيــم انعقــاد جلســات جملــس القضــاء األعلــى والتــي بلــغ عددهــا )21( جلســة، وتوجيــه الدعوات 
لألعضــاء وإعــداد جــداول األعمــال، وبالتنســيق مــع غــزة ليتمكــن أعضــاء اجمللــس مــن املشــاركة 
القــرارات  األعلــى، الســيما  القضــاء  الصــادرة عــن جملــس  القــرارات  باجللســات، وتنفيــذ كافــة 
املتعلقــة بالتنســيب للســيد الرئيــس لرقيــة وتعيــني عــدد مــن القضــاة إىل خمتلــف الدرجــات 

ــا.  ــة وغره القضائي
2. اجتماعات اجمللس )شؤون دعم اجمللس( عام 2014:

 مت تنظيــم )17( جلســة جمللــس القضــاء األعلــى ابتــداًء مــن توجيــه الدعــوات لألعضاء وإعــداد جداول 
األعمــال، وبالتنســيق مــع غــزة ليتمكــن أعضــاء اجمللــس مــن املشــاركة باجللســات إىل أن ينتهــي 
األمــر بتنفيــذ كافــة القــرارات الصــادرة عــن جملــس القضــاء األعلــى، الســيما قــرارات  التنســيب 
للســيد الرئيــس برقيــة وتعيــني القضــاة إىل خمتلــف الدرجــات القضائيــة، وشــمل التنســيب لفخامــة 
الرئيــس تعيــني خمســة قضــاة صلــح مــن طــاب املعهــد اليمنــي، والتنســيب لتعيــني عشــرة 

قضــاة صلــح بعــد إعــان نتائــج املســابقة القضائيــة. 

ثالثا: الشؤون القضائية 2014-2013
قامــت األمانــة العامــة بإعــداد مســودة التشــكيلة القضائية التي صــدرت يف 2013/9/2، ومســاعدة 
رئيــس اجمللــس وأعضائــه علــى وضــع تصــور حــول حركــة وتوزيــع القضــاة علــى احملاكــم النظاميــة، 

وتوفــر كافــة البيانــات املطلوبــة مــن أجــل ذلك.
ــاة  ــادة القض ــدب الس ــل ون ــم ونق ــل يف احملاك ــم العم ــي تنظ ــرارات الت ــودات للق ــدار مس 2. مت إص

ــى. ــاء األعل ــس القض ــاء جمل ــس وأعض ــن رئي ــا م ــة عليه ــرارًا مت املصادق ــع )348 (  ق بواق
3. تقــوم األمانــة العامــة بشــكل دوري بوضــع مســودات لتجديــد انتدابــات الســادة القضــاة للدرجــات 
القضائيــة اخملتلفــة، وفــق مقتضــى احلــال، حتقيقــً للمصلحــة العامــة، وتنفيــذًا لتعليمــات رئيــس 

جملــس القضــاء األعلــى. 
التــي صــدرت يف 2014/8/20،  القضائيــة  التشــكيلة  بإعــداد مســودة  العامــة  األمانــة  4. قامــت 
ومســاعدة رئيــس اجمللــس وأعضائــه علــى وضــع تصــور حــول حركــة وتوزيــع القضــاة علــى 

احملاكــم النظاميــة، وتوفــر كافــة البيانــات املطلوبــة مــن أجــل ذلــك.
ــدب الســادة القضــاة  5. مت إصــدار مســودات للقــرارات التــي تنظــم العمــل يف احملاكــم ونقــل ون

بواقــع )350 ( قــرارًا مت املصادقــة عليهــا مــن رئيــس وأعضــاء جملــس القضــاء األعلــى.
6. تقــوم األمانــة العامــة بشــكل دوري بوضــع مســودات لتجديــد انتدابــات الســادة القضــاة للدرجــات 
القضائيــة اخملتلفــة وفــق مقتضــى احلــال، وحتقيقــً للمصلحــة العامــة، وتنفيــذًا لتعليمــات رئيــس 

جملــس القضــاء األعلــى.

رابعا: الشؤون اإلدارية للقضاة 2014-2013 
تواصلــت األمانــة العامــة يف العــام 2013 مــع مديريــة الرواتــب العامــة وديــوان املوظفــني العــام، 
وقامــت بتنفيــذ العــاوات االجتماعيــة للســادة القضــاة، والتــي بلــغ عددهــا )51 ( عــاوة موزعــة علــى 
ــب  ــاء القضــاة وغرهــا؛ ومتابعــة روات ــود وعــاوة الزوجــة واإلعفــاء اجلامعــي ألبن ــذ عــاوة املول تنفي
ــة ســنوات خدمــة ســابقة  الســادة القضــاة يف قطــاع غــزة بعــد انقطاعهــا، كمــا مت تنفيــذ معادل
لبعــض الســادة القضــاة، ومت جتديــد جميــع جــوازات الســفر الدبلوماســية لقضــاة احملكمــة العليــا، 
والتواصــل مــع وزارة الربيــة والتعليــم للحصــول علــى نظــام املســاعدات واملنــح للســادة القضــاة، 
والتواصــل مــع وزارة األوقــاف لتوفــر منــح حــج واالســتمرار يف إصــدار تصاريــح ليتمكــن قضــاة غــزة 

مــن احلضــور إىل جملــس القضــاء األعلــى يف رام اهلل.  
كمــا تواصلــت األمانــة العامــة يف العــام 2014 مــع مديريــة الرواتــب العامــة وديــوان املوظفــني 
العــام، لتنفيــذ العــاوات االجتماعيــة للســادة القضــاة، والتــي بلــغ عددهــا )40 ( عــاوة موزعــة علــى 
تنفيــذ عــاوة املولــود وعــاوة الزوجــة واإلعفــاء اجلامعــي ألبنــاء القضــاة وغرهــا؛ كمــا مت خماطبــة 
ديــوان املوظفــني لعــودة بعــض القضــاة مــن إجــازات بــا راتــب، ومت جتديــد جميــع جــوازات الســفر 
الدبلوماســية لقضــاة احملكمــة العليــا، والتواصــل مــع وزارة األوقــاف لتوفــر منــح حــج، واالســتمرار 
يف إصــدار تصاريــح ليتمكــن قضــاة غــزة مــن احلضــور إىل جملــس القضــاء األعلــى يف رام اهلل، 

ــألردن.   ــح لقضــاة غــزة للســفر ل ــة لعمــل تصاري والتعــاون مــع الســفارة األردني

خامسا: األرشفة االلكرتونية 2013 - 2014 
تســتمر األمانــة العامــة يف عمليــة األرشــفة جلميــع الكتــب واملراســات الصــادرة والــواردة لديهــا، 
الرســمية  كالوثائــق  الكرونيــً:  القضــاة  بالســادة  اخلاصــة  امللفــات  جميــع  بأرشــفة  قامــت  إذ 
واملراســات وحماضــر االجتماعــات منــذ العــام 2002 وحتــى تاريخــه. وكذلــك حتديــث بيانــات القضــاة 
مــن أرقــام جــواالت وأماكــن الســكن علــى برنامــج شــؤون القضــاة لتســهيل احلصــول عليهــا 

والتواصــل معهــم.   

سادسا: املؤمترات وورشات العمل2014-2013 
1. شاركت األمانة العامة يف العام 2013 يف اإلعداد ملؤمتر قضاة البداية والصلح

2. شــاركت األمانــة العامــة يف العــام 2014 يف مؤمتــر إدارة احملاكــم الــذي مت عقــده يف أريحــا بتاريــخ 
. 2014/3/13

سابعا: توزيع منشورات ومطبوعات املكتب الفني2014-2013
قامــت األمانــة العامــة بتوزيــع منشــورات وإصــدارات املكتــب الفنــي القانونيــة بشــكل مســتمر علــى 
جميــع قضــاة احملاكــم النظاميــة وعلــى املؤسســات احلكوميــة ليتــم االســتفادة منهــا وتعزيــز 
التواصــل املســتمر مــا بــني اجمللــس واجلهــات الرســمية، باإلضافــة إىل ذلــك يف العــام 2014 مت 

ــوان الفتــوى والتشــريع.  ــع الفلســطينية« التــي تصــدر عــن دي ــدة الرســمية »الوقائ ــع اجلري توزي

ثامنا: مهام أخرى أدتها األمانة العامة خالل 2014-2013 
1.  التواصل املستمر مع املؤسسات الرسمية ملتابعة الشؤون اإلدارية للسادة القضاة.

2. التنســيق ملشــاركة الســادة القضــاة يف العديــد مــن ورشــات العمــل التــي ترعاهــا املؤسســات 
احلكوميــة واملنظمــات األهليــة اخملتلفــة.

3. جــرى العمــل مــع اللجــان املنبثقــة عــن جملــس القضــاء األعلى اإلعــان عن عقــد مســابقة قضائية 
بتاريــخ 2014/8/28، حيــث وصــل األمانــة العامــة )461( طلبا وتقدم لامتحان )395( شــخصا.
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4. استقبال طلبات التوظيف لالتحاق باجلهاز القضائي.
5. نشــر قــرارات اإلمهــال، باجلريــدة الرســمية، الصــادرة عــن احملاكــم لضمهــا يف ملفــات الدعــاوى 

حســب القانــون املعمــول فيــه.
ــداب  ــة وقــرارات االنت ــث التشــكيلة القضائي ــك بتحدي ــات الســادة القضــاة وذل ــث يومــي لبيان 6. حتدي

ــات أخــرى تتعلــق بالســادة القضــاة. ــة بيان وأي
ــات  ــات واجلامع ــن املؤسس ــدد م ــع ع ــم م ــرة تفاه ــع مذك ــيق لتوقي ــام 2013 التنس ــرى يف الع 7. ج

ــكري. ــاء العس ــة القض ــة وهيئ ــاح الوطني ــة النج كجامع
8. التواصل املستمر مع احملاكم الستقبال اجلداول الشهرية.

9. التواصل املستمر مع احملاكم الستقبال اإلجازات اخلاصة بالسادة القضاة وترصيدها.
10. تنظيم عمل اإلنذارات العدلية ومتابعتها مع وزارة العدل واحملاكم اخملتصة وأرشفتها. 

حتديات عام 2013 – 2014
متثلت أبرز التحديات يف العام 2013 مبوضوعني هما:

عدم توفر طاقم إداري من أجل متابعة الشكاوى
عدم توفر التمويل الكايف للمشاركة يف دورات تدريبة للطاقم اإلداري 

أما العام 2014 فقد برزت التحديات التالية:
1. عدم توفر أماكن لوضع أرشيف وملفات األمانة العامة 

2. صعوبــة الــرد علــى املشــتكني هاتفيــً بفحــوى نتيجــة الشــكوى لعــدم توفــر رقــم خــاص حممــول 
بدائــرة الشــكاوى 

عدم وجود سجات رسمية للدائرة، كسجل االنتدابات، واإلعارة، والشكاوى 

استنتاجات واقرتاحات 
يتبني لنا مما سبق ذكره أن األمانة العامة:

تســر وفــق خطــة واضحــة جتــاه التطويــر يف االجنــازات التــي وجــدت مــن أجلهــا وحتديــدا يف العــام 
2014، حيــث مت جتــاوز العديــد مــن التحديــات واملعيقــات الســابقة.

ــة  ــة، خاص ــة العام ــي األمان ــن موظف ــة م ــات املقدم ــح يف األداء واخلدم ــي واض ــور نوع ــاك تط  هن
ــكاوى.  ــداد الش ــادة أع ــبب زي ــر بس ــكل كب ــا بش ــي زاد عمله ــكاوى الت ــدة الش وح

وضوح اإلشكاليات واملعوقات على نحو يسهل وضع اخلطط والرامج لتجاوزها.

أهداف عام 2015
تطوير مهارات الطاقم اإلداري 

عمل حتديث كامل وشامل لبيانات السادة القضاة الشخصية
زيادة التواصل مع الدوائر األخرى لتحسني اجناز املعامات 

إدراج قسم الشكاوى يف الهيكلية كدائرة ذات اختصاص مع حتديد تبعيتها
5. إعــداد برنامــج خــاص بالشــكاوى وأرشــفتها الكرونيــً وربطهــا مــع دائرتــي التفتيــش القضائــي 

والرقابــة واجلــودة .

الفصل الثاين
املكتب الفني

مقدمة
 جتســد احملاكــم مبختلــف درجاتهــا الســلطة القضائيــة، ويتــوىل جملــس القضــاء األعلــى اإلشــراف 
عليهــا وإدارة شــؤونها. وبحكــم القانــون مت إنشــاء دوائــر متعــددة أنيــط بهــا حتقيــق األهــداف التــي 

وجــدت مــن اجلهــا الســلطة القضائيــة واحملاكــم.

واملــادة   ،2002 لســنة   )1( رقــم  القضائيــة  الســلطة  قانــون  مــن   )9( املــادة  نصــت  وقــد   
املكتــب  إنشــاء  علــى   ،2001 لســنة   )5( رقــم  النظاميــة  احملاكــم  تشــكيل  قانــون  مــن   )26(
الفنــي. وحــددت املادتــني املذكورتــني علــى أن يختــص املكتــب الفنــي باســتخالص املبــادئ 
واآلراء  األبحــاث  وإعــداد  ونشــرها  وتبويبهــا  العليــا  احملكمــة  عــن  تصــدر  التــي  القانونيــة 
أول  تشــرين  يف  عمليــًا  تفعيلــه  مت  الفنــي  املكتــب  وكان  الالزمــة.  القانونيــة  والدراســات 
نشــأتها  منــذ  العليــا  احملكمــة  أصدرتهــا  التــي  األحــكام  كافــة  بجمــع  وبــدأ   ،2008 )أكتوبــر( 
.2008-2002 الســابقة  ســنوات  الســت  خــالل  وغــزة  اهلل  رام  يف  واملنعقــدة   2002  عــام 

 وإميانــا منــه بضــرورة توفــر األحــكام القضائيــة للمشــتغلني بالقانــون فقــد وضــع املكتــب الفنــي 
جميــع األحــكام القضائيــة الصــادرة عــن احملكمــة العليــا وحماكــم االســتئناف يف متنــاول الســادة 
القضــاة واملهتمــني بالقانــون مــن خــالل صفحــة املقتفــي اإللكرتونيــة عمــال مبذكــرة التفاهــم 
املوقعــة بــني رئيــس جملــس القضــاء األعلــى ورئيــس جامعــة برزيــت، ومت ربــط هــذه القاعــدة 
مــع برنامــج ميــزان )2( وصــار بإمــكان الســادة القضــاة وعنــد نظــر أيــة قضيــة الوصــول إىل األحــكام 

القضائيــة والتشــريعات ذات العالقــة بــكل ســهولة. 

 ويختص املكتب الفني وفقا لائحته التنفيذية رقم )1( لسنة 2006 مبا يلي:
1.استخاص املبادئ القانونية التي تقررها احملكمة العليا، فيما تصدره من أحكام، وتبويبها، 

 ومراقبة نشرها.
 2. إعداد البحوث القانونية الازمة، بناء على طلب رئيس احملكمة أو إحدى دوائر احملكمة العليا.

3.إعداد مشاريع اللوائح التنفيذية لقانون السلطة القضائية، وتقدميها للمجلس للتصديق 
 عليها حسب األصول.

4. عقد الندوات، والدورات التدريبية، واملؤمترات القانونية، يف الداخل واخلارج، وما يستتبع ذلك 
من تنسيق مع اجلهات اخملتصة.

 5. تلقي ما يرد من منح تعليمية، وعرضها على رئيس اجمللس، للنظر فيما يتبع بشأنها.
 6. املوضوعات اخلاصة بجميع أوجه التعاون الدويل.       

 7. إعداد أهم القرارات التي يصدرها اجمللس، والتي تهم أعضاء السلطة القضائية لتوزيعها 
 عليهم.

  8. إعداد املآخذ الفنية، واإلدارية، التي يرى رئيس اجمللس، إباغها للقضاة، لتافيها. 
 9. إعداد تقنني شامل للمخالفات التأديبية للقضاة، واجلزاءات املرتبة عليها، واإلجراءات املتبعة 

 بهذا الشأن، متهيدًا إلصداره يف صورة تشريع يلحق بقانون السلطة القضائية.
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 10. اعداد املذكرات القانونية بناءًا على طلب احملكمة العليا بشأن اي طعن معروض عليها.
11. أية مسائل أخرى يطلبها رئيس احملكمة.

نبذة عن أعمال املكتب الفني
 1.  أصدر املكتب الفني عام 2010  النشـرة األوىل من إصداراته والتي اشتملت على األحكام 

واملــبادئ القانونية الصادرة عن احملكمة العليا يف األعوام 2002 و 2003 و 2004 يف أربعة كتب 
 هي: 

 1  .األحكام واملبادئ القانونية الصادرة عن حمكمة العدل العليا للسنوات 2002 و 2003 و 2004.
2. األحكـام واملبــادئ القانونـــية الصادرة عن حمكـمة النـقض يف القضـايا اجلـزائية للسـنوات 2002 

 و 2003  و 2004.
3 .  األحكام واملبادئ القانونية الصادرة عن حمكمة النقض يف القضايا املدنية لسنتي 2002 و 

.2003 
4 .  األحكام واملبادئ القانونية الصادرة عن حمكمة النقض يف القضايا املدنية لسنة 2004.

 يف العام 2011 أصدر املكتب الفني النشرة الثانية والتي اشتملت على الكتب التالية: 
 1. األحكام واملبادئ القانونية الصادرة عن حمكمة العدل العليا للسنوات 2005 و 2006 

2. األحكام واملبادئ القانونية الصادرة عن حمكمة النقض يف القضايا اجلزائية للسنوات 2005 و 
 2006 

3. األحكام واملبادئ القانونية الصادرة عن حمكمة النقض يف القضايا املدنية للسنوات 2005 و 
2006 

 3. يف العام 2012 أصدر املكتب الفني النشرة الثالثة والتي اشتملت على الكتب التالية: 
 1. األحكام واملبادئ القانونية الصادرة عن حمكمة العدل العليا للسنوات 2007 و 2008 و 2009

2. األحكام واملبادئ القانونية الصادرة عن حمكمة النقض يف القضايا اجلزائية للسنوات 2007 و 2008 و 
2009 

3. األحكام واملبادئ القانونية الصادرة عن حمكمة النقض يف القضايا املدنية للسنوات 2007 و 2008 و 
2009 

 4. أصدر املكتب الفني أيضا يف العام 2012 كتاب جمموعة املبادئ الصادرة عن احملكمة العليا 

»الهيئات العامة«، وقد احتوى هذا الكتاب على األحكام التي أصدرتها الهيئة العامة للمحكمة العليا 
 والهيئة العامة حملكمة النقض.

5. عمل املكتب الفني على نشر القوانني ذات العاقة بالشأن القضائي وفقا آلخر التعديات التي 
 طرأت على هذه القوانني بكتيبات صغرة وقد اشتملت على ما يلي: 

 1. اشتمل الكتاب األول على القانون األساسي املعدل لسنة 2003 وقانون احملكمة الدستورية.
 2 . اشتمل الكتاب الثاين على قانون البينات يف املواد املدنية والتجارية رقم )4( لسنة 2001.

 3 . اشتمل الكتاب الثالث على قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001.
 4 . اشتمل الكتاب الرابع على قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.

5 . اشتمل الكتاب اخلامس على قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2001 وقانون تشكيل 
 احملاكم النظامية لسنة 2002.

 6. مت استنباط املبادئ القانونية من أحكام احملكمة العليا لسنة 2010 وطباعتها ومنتجتها متهيدا 
لنشرها، وقد قارب االنتهاء من استنباط املبادئ القانونية لسنة 2011 كذلك، ومت االتصال وبالتعاون 

مع دائرة التخطيط مع املانحني لغايات متويل النشر ومت االتفاق معهم على أن حتتوي النشرات 
القادمة على أبحاث قانونية معدة من قبل أساتذة وأكادمييني يف املوضوعات ذات العاقة 

 بعملية التقاضي.
 7. يعمل املكتب الفني شهريا على تزويد معهد احلقوق يف جامعة برزيت بكافة األحكام التي 

أصدرتها احملكمة العليا لغايات نشرها على صفحة املقتفي اإللكرونية ومتابعة عملية النشر.
التــي  القضايــا  إحصــاء  علــى  )شــهري(  دوري  وبشــكل  الفنــي  املكتــب  يعمــل   .8
حديثــً  واملســجلة  املــدورة  والقضايــا  النظاميــة  احملاكــم  كافــة  يف  فصلهــا  مت 
األعلــى. القضــاء  جملــس  رئيــس  لســعادة  اخلصــوص  بهــذا  إحصائــي  تقريــر   وتقــدمي 

القضــاء  جمللــس  التابعــة  املكتبــات  جلميــع  الكتــب  قوائــم  واختيــار  إعــداد   .9  
وتوفرهــا  جديــدة  كتــب  واختيــار  املوجــود  وحصــر  إنشــاؤها،  واملنــوي  األعلــى 
اجمللــس. مكتبــات  جميــع  علــى  اإلشــراف  املكتــب  ويتــوىل  املكتبــات؛   يف 

.1. يعمــل املكتــب الفنــي علــى إعــداد األبحــاث واالستشــارات القانونيــة التــي تطلــب مــن قبــل رئيــس 
اجمللــس وهيئــات احملكمــة، واملســاهمة يف صياغــة العديــد من مشــاريع القوانــني ذات العاقة، 
إضافــة إىل املشــاركة يف اللجــان وحضــور الورشــات التــي يتــم تكليــف املكتــب بهــا مــن قبــل رئيــس 

اجمللس.
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هيكلية املكتب الفني 
أهداف املكتب الفني 2014-2013

نشر الوعي القانوين والقضائي يف السلطة القضائية.. 1
دعم وبناء ومتكني مؤسسات السلطة القضائية للقيام بدورها الريادي.. 2

القضائيــة . 3 الســلطة  يف  القــرار  لصّنــاع  واإلداريــة  والقضائيــة  القانونيــة  املعلومــات  توفــر 
واملعنيــني.

التغلب على الراكم يف القضايا.. 4
 الوصول إىل نشرة دورية تشتمل على كل ما يصدر عن احملكمة العليا أواًل بأول.. 5
ــي، . 6 ــكل علم ــة بش ــادئ القانوني ــتخاص املب ــى اس ــادر عل ــز ق ــوين ممي ــل كادر قان ــب وتأهي تدري

ــرف. ــوين حم ــكل قان ــرأي بش ــداء ال ــة وإب ــاث القانوني ــداد األبح ــى إع ــادر عل وق
تأهيــل كادر إداري وإحصائــي قــادر علــى التعامــل مــع إعــداد اجلــداول الشــهرية والدوريــة . 7

وحتليــل واســتقراء إجنــازات احملاكــم بشــكل مهنــي عــال ودقيــق.
تطويــر العمــل اإلحصائــي مــن حيــث طبيعــة اجلــداول اإلحصائيــة التــي يعدهــا قســم اإلحصــاء . 8

يف املكتــب الفنــي.
تدقيــق البيانــات وجــداول أعمــال احملاكــم الشــهرية والدوريــة الــواردة مــن أقــام احملاكــم . 9

اخملتلفــة.
تدقيــق البيانــات الورقيــة الــواردة مــن احملاكــم ومقارنتهــا مــع البيانــات املدخلــة إلكرونيــً علــى . 10

برنامــج امليــزان)2( لضمــان تطابــق البيانــات الكرونيــا وورقيــً.
إنشاء مكتبات قانونية يف كل حمكمة وتزويدها بعدد كاٍف من الكتب القانونية واملراجع.  . 11

اجنازات املكتب الفني 2014-2013

أوال: النشر الورقي 

قــام املكتــب الفنــي خــال العــام 2013 واســتكمااًل لعمليــة نشــر كتــب املبــادئ القانونيــة بإصــدار الكتــب 
ــة: التالي

 األحكام واملبادئ القانونية الصادرة عن حمكمة العدل العليا للسنوات 2011/2010. . 1
للســنوات . 2 القضايــا اجلزائيــة  النقــض يف  الصــادرة عــن حمكمــة  القانونيــة  األحــكام واملبــادئ 

.2011/2010
األحــكام واملبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن حمكمــة النقــض يف القضايــا املدنيــة للســنوات . 3

جزئــني. يف   2011/2010
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بعض منشورات املكتب الفني 2013

عمــل املكتــب الفنــي علــى نشــر القوانــني ذات العاقــة بالشــأن القضائــي وفقــً آلخــر التعديــات . 4
التــي طــرأت علــى هــذه القوانــني بكتيبــات صغــرة. 

اســتخاص وتدقيــق املبــادئ القانونيــة وطباعتهــا وترميزهــا، وذلــك اســتكماال لعمليــة النشــر . 5
الورقــي. 

متابعــة تنفيــذ االتفاقيــة مــع شــركة CHEMONICS املمولــة مــن  USAID لتمويــل طباعــة . 6
ونشــر كتــب املبــادئ القانونيــة لألعــوام 2010-2011، وفيمــا يخــص طباعــة كتــب املبــادئ لعــام 
ــادئ  ــب املب ــر كت ــة ونش ــل طباع ــط لتموي ــرة التخطي ــع دائ ــة م ــل واملتابع 2012 – 2013 مت العم

القانونيــة.
تزويــد رئيــس جملــس القضــاء األعلــى وقضــاة احملكمــة العليــا مبختلــف القوانــني وتعدياتهــا . 7

واألنظمــة واللوائــح القانونيــة.

ثانيا: النشر اإللكرتوين
يعمــل املكتــب الفنــي علــى إجنــاز عمليــة النشــر اإللكــروين بنــاء علــى مذكــرة التفاهــم التــي وقعــت 
بــني رئيــس جملــس القضــاء األعلــى ورئيــس جامعــة برزيــت للتعــاون بــني املكتــب الفنــي ومعهــد 

احلقــوق، ومت نشــر مايلــي:
نشر األحكام القضائية الصادرة عن احملكمة العليا شهريً على صفحة املقتفي اإللكرونية.

نشر األحكام القضائية الصادرة عن حماكم االستئناف شهريً على صفحة املقتفي اإللكرونية.
علمــا بأنــه قــد متــت اإلشــارة علــى صفحــة اإلنرنــت اخلاصــة باملقتفــي بــأن هــذه القاعــدة للبيانــات 
ــي  ــب الفن ــأن املكت ــه ب ــن التنوي ــد م ــوق، وال ب ــد احلق ــي ومعه ــب الفن ــني املكت ــاون ب ــرة تع ــي ثم ه

يعمــل باســتمرار علــى متابعــة عمليــة النشــر علــى املقتفــي.

ثالثا: اإلحصاء
يقوم قسم البحوث واإلحصاء يف املكتب الفني على تنفيذ املهام التالية:

اجلــداول: يقــوم قســم البحــوث واإلحصــاء بعمــل اجلــداول الدوريــة والشــهرية والســنوية بنــاًء علــى 
الكشــوف الــواردة مــن احملاكــم ونســب الفصــل للــوارد واملفصــول واملــدور مــن القضايــا. 

واجلــدول التــايل يبــني عــدد التقاريــر واجلــداول املعــدة لدوائــر اجمللــس اخملتلفــة للســنتني 2013 – 
:2014

اجلدول رقم )1(
عدد اجلداول والتقارير 2014عدد اجلداول والتقارير 2013الدائرة

1314مكتب الرئيس

25دائرة اإلعام

1614التفتيش القضائي

1310األمانة العامة

35دائرة التخطيط

1720اإلحصاء املركزي
ــام  2013  ــة بع ــام 2014 مقارن ــر ع ــداول والتقاري ــدد اجل ــرأت يف ع ــادة ط ــر أن زي ــاه يظه ــدول أع اجل

ــوايل.  ــى الت ــع 67 اىل 62 عل بواق

2. التقاريــر: مت رفــع التقاريــر الشــهرية للجــداول اإلحصائيــة ملعــايل رئيــس جملــس القضــاء األعلــى 
لإطــاع علــى ســر عمــل كل احملاكــم وكذلــك إىل دائــرة التخطيــط واإلعــام واألمانــة العامة جمللس 
ــم،  ــل احملاك ــر عم ــى س ــي عل ــا الرقاب ــة دوره ــي ملتابع ــش القضائ ــرة التفتي ــى ودائ ــاء األعل القض
إضافــة إىل رفــع نســخة مــن التقاريــر الشــهرية للجــداول اإلحصائيــة، وإجنــاز تقاريــر حتليلية أخــرى بناًء 

علــى طلــب رئيــس اجمللــس أو الدوائــر أو املؤسســات ذات العاقــة األخــرى لألغــراض اإلحصائيــة.
والرســم البيــاين أدنــاه يبــني عــدد اجلــداول اإلحصائيــة مــا بــني 2010 – 2014، حيــث ناحــظ أن العــام 2014 

شــهد ارتفاعــا يف عــدد اجلــداول وصلــت إىل )68( جــدوال.                                                                                 

رسم بياين يوضح عدد اجلداول اإلحصائية سنويً 2010 - 2014

3.املتابعة والتدقيق
يقــوم قســم البحــوث واإلحصــاء مبتابعــة وتدقيــق الكشــوف اليدويــة الــواردة مــن احملاكــم مــع 

برنامــج امليــزان )2( للتأكــد مــن تطابــق أعــداد القضايــا إلكرونيــً وورقيــً.
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املتابعــة والتدقيــق مــع رؤســاء األقــام واألقســام يف حالــة عــدم تطابــق الكشــف الشــهري احلــايل 
مــع الكشــف الشــهري الســابق.

رابعا: إبداء الرأي وإعداد األبحاث والدراسات واألوراق العلمية القانونية 
يقــوم املكتــب بنــاًء علــى طلــب مــن رئيــس احملكمــة العليــا أو الهيئــات القضائيــة بإبــداء الــرأي 
واالستشــارات للعديــد مــن املســائل التــي يكلــف بهــا، ومــن أهــم املوضوعــات التــي مت العمــل 

عليهــا عــام 2013: 
مضبوطات منتجات املستوطنات.. 1

اكتساب عقار يف فلسطني للمواطنني األتراك من خال املراث.. 2
إعفاء قضايا األحداث من الرسوم.. 3
تفسر مفهوم املادة )2( من مرسوم تشكيل ديوان الفتوى والتشريع.. 4
ترقية القضاة.. 5
قرارات حمكمة الصلح احملولة للمحكمة الدستورية.. 6
اقتطاعات املوظفني املوجودين يف قطاع غزة.. 7
إنشاء حمكمة صلح يطا.. 8
قضايا وزارة األوقاف لدى احملاكم الفلسطينية النظامية.. 9
قرارات احملكمة الكنسية بالقدس.. 10
اإلعفاء القانوين للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.. 11

أما يف عام 2014 فقد كانت أبرز األعمال التي قام فيها املكتب املواضيع التالية:
قضايا مقاطعة املستوطنات.. 1

قرارات قضاة التنفيذ باحملاكم .. 2
مشروع قانون األحداث.. 3
دائرة اإلصاح والتأهيل.. 4
تنفيذ الوكاالت الدورية مبوجب قرار قضائي.. 5
الفائدة املالية يف حماكم غزة .. 6
وثائق تقييد االسم.. 7
إبداء رأي حول صاحية نشر دراسات وأبحاث العديد من القضاة.. 8
تعاميم حمكمة النقض .. 9

خامسا: إعداد األبحاث والدراسات واألوراق العلمية القانونية
قــام املكتــب الفنــي يف العــام 2013 بإعــداد أبحــاث ودراســات يف املواضيــع التاليــة ملعــايل رئيــس 

جملــس القضــاء األعلــى: 
 القضاء املتخصص ودوره باالرتقاء بالعدالة.. 1

 احملكمة الدستورية العليا )اختصاصاتها وإجراءات التقاضي فيها(.. 2
 رؤية السلطة القضائية يف تطوير القضاء.. 3
 التعليم القانوين ودوره باالرتقاء بالعدالة.. 4

 ضــرورة إصــاح املنظومــة القضائيــة ملســايرة متطلبــات االقتصــاد احلديــث، )إنشــاء حمكمــة . 5
جتاريــة كنمــوذج(.

  تقريــر ملخــص حــول دعــوة رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد األردنيــة بعنــوان »تعزيــز النزاهــة يف . 6
القضــاء«.

سادسا: الطاقم القضائي 
   قــام الطاقــم القضائــي بالتعــاون مــع الطاقــم القانــوين واإلداري يف املكتــب الفنــي مبهــام متعــددة 

خــال عــام 2014 مثــل:
دراســة قضايــا حمكمــة النقــض الــواردة للمكتــب الفنــي لاطــاع والتحقــق فيمــا إذا كانــت . 1

ــن  ــوع ع ــد أو الرج ــن التعقي ــب م ــى جان ــتحدثة أو عل ــة مس ــة قانوني ــى نقط ــوي عل ــوى تنط الدع
ــض . ــة النق ــى حمكم ــف عل ــرض املل ــل ع ــابق، قب ــي س ــاد قضائ اجته

اإلشراف على تعديات القوانني التي يتم نشرها من قبل املكتب الفني.. 2
إبداء الرأي حول دراسات القضاة يف احملاكم ومدى أهميتها للنشر.. 3

سابعا: اإلشراف الفني على دوائر الكاتب العدل يف احملاكم خالل عام 2014 
بالشــأن  العاقــة  اللجــان ذات  مــن  بالعديــد  العامــني 2013- 2014  خــال  الفنــي  شــارك املكتــب 
ــرى،  ــات أخ ــس ومؤسس ــر اجملل ــني دوائ ــة ب ــج اخملتلف ــاريع، والرام ــي، واملش ــوين، واإلحصائ القان

ومــن أهمهــا:
 جلنــة احلكــم واألمــن والعدالــة لدراســة مؤشــرات قطــاع العدالــة مــع اجلهــاز املركــزي لإحصاء . 1

الفلسطيني.
 جلنة متابعة مشروع إنشاء املكتبات يف احملاكم الفلسطينية.. 2

 جلنة متابعة اجتماعات وكالة غوث وتشغيل الاجئني وجملس القضاء األعلى.. 3
 اللجنة الفرعية لقطاع العدالة.. 4
 عضوية هيئة حترير جملة قضاؤنا التي تصدر عن جملس القضاء األعلى.. 5
 جلنة إعداد التقرير السنوي جمللس القضاء األعلى .. 6
 فريق التميز لقطاع العدالة.. 7
 فريق التدقيق الداخلي جمللس القضاء األعلى .. 8
 جلنة النوع االجتماعي.. 9
 جلنة اخلطة التنفيذية جمللس القضاء األعلى لألعوام 2016-2014.. 10
 جلنة حتليل البيانات اإلحصائية.. 11

ثامنا:  الدورات التدريبية وورش العمل واملؤمترات
شــارك املكتــب الفنــي يف العديــد مــن الــدورات التدريبيــة وورش العمــل واملؤمتــرات خــال العامــني 

2013- 2014 يف خمتلــف اجملــاالت القانونيــة واإلحصائيــة واإلداريــة، ومــن أهمهــا عــام 2013:
مبادئ الصياغة التشريعية.. 1

 مبادئ التخطيط.. 2
 املشاركة يف اجتماع مشروع تقييم قدرات املؤسسات الشريكة يف قطاع العدالة.. 3
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 صياغة الكتب واملراسات اإلدارية والتدقيق اللغوي.. 4
5 .ICDL. الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر 
 إدارة واستخدام السجات اإلدارية واملركزية.. 6
 تصميم النماذج واالستمارات.. 7
8 ..SPSS التحليل اإلحصائي 
 ورشة عمل حول ترويج اإلسراتيجية الوطنية لإحصاءات الرسمية.. 9
ورشة عمل حول اإلحصاءات واألسعار واألرقام القياسية.. 10
 ورشة عمل حول التصنيفات اإلحصائية.. 11

 ورشة عمل حول حتليل وتشخيص النظام اإلحصائي الوطني.. 12
 ورشة عمل حول القضاء العسكري.. 13
 املؤمتر الدويل حول اإلحصاءات الرسمية 2013.. 14
 مؤمتر قضاة الصلح والبداية يف احملاكم الفلسطينية.. 15

أما يف عام 2014 فقد كانت أبرز اللقاءات التي عمل عليها وشارك فيها املكتب كما يلي:
لقاء حول دراسة جرمية الواسطة مع مركز آمان.. 1

لقاء حول التعريف بالنوع االجتماعي.. 2
لقاء حول دراسة القتل على خلفية الشرف من إعداد القاضي احمد األشقر.. 3
حضــور ورشــة إقليميــة يف اململكــة املغربيــة حــول االجتهــاد القضائــي حلمايــة حقــوق املــرأة . 4

مــع هيئــة األمم املتحــدة للمســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة.
حضــور ورشــة عمــل حــول تقويــة آليــات التنســيق حــول العنــف املبنــي علــى أســاس اجلنــس . 5

مــن خــال تفعيــل نظــام التحويــل »تكامــل« وتوفــر خدمــات الطــب العــديل مــع مكتــب األمم 
ووزارة  االجتماعيــة  الشــؤون  وزارة  مــع  بالتعــاون  واجلرميــة  باخملــدرات  املعنــي  املتحــدة 

شــؤون املــرأة .
حضــور ورشــة عمــل حــول اخلطــط والرامــج اإلحصائيــة لعــام 2015 مــع اجلهــاز املركــزي . 6

الفلســطيني.  لإحصــاء 
حضور مؤمتر إدارة احملاكم لعام 2014.. 7

تاسعا: املكتبات
يعمــل املكتــب الفنــي بالتعــاون مــع دائــرة التخطيــط علــى إنشــاء مكتبــات قانونيــة يف كل حمكمــة. 
وقــد قــام املكتــب بإعــداد واختيــار قوائــم الكتــب جلميــع املكتبــات التابعــة جمللــس القضــاء األعلــى، 
ــة  ــس ومتابع ــة للمجل ــة التابع ــات القانوني ــع املكتب ــى جمي ــراف عل ــي اإلش ــب الفن ــوىل املكت ــث يت حي

عطــاء املكتبــات لغايــات تزويــد املكتبــات بكتــب جديــدة.

أبرز حتديات 2014-2013
يف إطــار ســعي املكتــب الفنــي لتحقيــق أهدافــه اإلســراتيجية، فإنــه يواجــه بعــض التحديــات التــي 

تعيــق الوصــول إىل بعــض األهــداف أو جــزء منهــا، ومــن أبــرز هــذه التحديــات: 
عــدم وجــود تطابــق بــني جــداول أعمــال احملاكــم الــواردة مــن أقــام احملاكــم شــهريً وبرنامــج . 1

ــود  ــزان دون وج ــج املي ــى برنام ــودة عل ــات املوج ــى البيان ــاد عل ــن االعتم ــث ال ميك ــزان، حي املي
النســخة الورقيــة مــن قلــم احملكمــة.

تأخــر وصــول البيانــات الورقيــة مــن أقــام احملاكــم بدايــة كل شــهر، ممــا يتســبب بتأخــر إجنــاز . 2
التقاريــر الشــهرية.

ــر الشــهرية . 3 ــاين مــن التقاري ــة يف املكتــب الفنــي لطباعــة الرســم البي عــدم توفــر طابعــة ملون
ــً. ملون

ــة . 4 ــادئ القانوني ــتنباط املب ــس اس ــريعية وأس ــة التش ــق بالصياغ ــة تتعل ــدورات قانوني ــة ل احلاج
والتحليــل اإلحصائــي.

نقــص الــكادر اإلداري واإلحصائــي والقانــوين يف املكتــب الفنــي ممــا يعيــق عمليــة النشــر الورقــي . 5
واإللكروين.

عدم وجود متويل دائم لطباعة منشورات املكتب الفني أو زيادتها وتنوعها.. 6

 استنتاجات واقرتاحات
يقــدم املكتــب الفنــي املســاندة جلميــع الهيئــات القضائيــة يف احملكمــة العليــا والســادة القضــاة 
ــم  ــاة احملاك ــام، ولقض ــي واإلع ــش القضائ ــرة التفتي ــى ودائ ــاء األعل ــس القض ــس جمل ــب رئي ومكت
ــدة  ــر الفائ ــا نش ــة، متوخي ــوراته اخملتلف ــال منش ــن خ ــوين م ــأن القان ــني بالش ــني واملعني واحملام

ــا نقــرح: ــر اجلهــاز القضائــي الفلســطيني بكليتــه، مــن هن العلميــة واإلســهام يف تطوي
تطويــر كفــاءة الــكادر القانــوين واإلداري واإلحصائــي لزيــادة وإضافــة تطــور نوعــي يف عمــل . 1

املكتــب بكافــة أقســامه مــن خــال الــدورات التدريبيــة وورش العمــل.
دعم اجلانب اللوجستي للمكتب الفني وتطوير معداته والبيئة التي يعمل فيها املوظفني.. 2

توفر الدعم والتمويل املستمر ملنشورات املكتب الفني.. 3
دعم كوادر املكتب الفني بعدد إضايف من املوظفني.. 4

الرؤية لعام 2015 
العمل على تطوير الكوادر القانونية واإلدارية بشكل حمرف.. 1

العمــل علــى تطويــر العمــل اإلحصائــي وحتليــل البيانــات علــى أســس علميــة متطــورة لضمــان . 2
الســرعة والدقــة يف املعلومــات.

العمــل علــى عقــد ورشــات ولقــاءات مــع رؤســاء أقــام احملاكــم والتنفيــذ للتوافــق علــى آليــة . 3
عمــل موحــدة ومرابطــة لضمــان وصــول البيانــات الشــهرية بدقــة وبســرعة ويف الوقــت 

احملــدد.
العمل على زيادة عدد ونوعية املنشورات، وإدخال منشورات جديدة تهم الشأن القانوين.. 4
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الفصل الثالث
دائرة التفتيش القضائي

مقدمة 
تعتــر الســلطة القضائيــة ســلطة مســتقلة تتوالهــا احملاكــم علــى اختــاف أنواعهــا ودرجاتهــا، 
ــى  ــراف عل ــى اإلش ــاء األعل ــس القض ــوىل جمل ــا. ويت ــكيلها واختصاصاته ــرق تش ــون ط ــدد القان ويح
احملاكــم وإدارة شــؤونها بحكــم القانــون مــن خــال إنشــاء دوائــر متعــددة بقصــد حتقيــق األهــداف 

ــون.  ــة وعلــى رأســها إقامــة العــدل وإنفــاذ القان التــي وجــدت مــن اجلهــا الســلطة القضائي
ــي  ــا يش ــي م ــش القضائ ــادة للتفتي ــول و)17( م ــة فص ــة ثاث ــلطة القضائي ــون الس ــراد قان ــل إف ولع
بأهميــة دائــرة التفتيــش القضائــي كمكــون أســاس يف جملــس القضــاء األعلــى، وترتيبــا علــى 
الغايــات التــي وجــدت مــن اجلهــا وخاصتهــا ضبــط العمليــة القضائيــة مســلكا وأداء، وبالتــايل ترتيــب 
األثــر القانــوين الواجــب اتخــاذه مــن قبــل جملــس القضــاء األعلــى حــول الرقيــة مــن عدمهــا والعقوبــة 

التأديبيــة. 
                  

نبذه عن الدائرة 
نظــرًا ملــا تقــوم بــه احملاكــم  مبمارســة املهــام املوكلــة إليهــا طبقــً للقانــون مــن قضــاة ، فــإن 
احلاجــة تكــون ماســة إىل ضبــط أدائهــم املســلكي واملهنــي. وقــد رأى املشــرع الفلســطيني، 
أســوة بتشــريعات أخــرى وعلــى وجــه اخلصــوص التشــريعات العربيــة، ضــرورة أن يشــعر القضــاة أن 
عملهــم ليــس مبنــأى عــن الرقابــة، وان كانــت الرقابــة متعــددة مــن بينهــا الطعــن باإلحــكام الصــادرة 
مــن قضــاء ادين إىل قضــاء اعلــى درجــة كاالســتئناف والنقــض؛ إال أن الرقابــة علــى مســلك القاضــي 

وتقييــم أدائــه ال يقــل أهميــه عــن رقابــة الطعــن. 
مــن هنــا حــرص املشــرع الفلســطيني علــى ضــرورة إنشــاء دائــرة أطلــق عليهــا اســم دائــرة 
التفتيــش القضائــي لتنهــض بأعمــال ألرقابــه املســلكية واملهنيــة التــي ينتهجهــا القضــاة، حيــث 

ــى:  ــنة 2002 عل ــم )1( لس ــة رق ــلطة القضائي ــون الس ــن قان ــادة )42( م ــت امل نص
تنشــأ دائــرة للتفتيــش القضائــي علــى القضــاة تلحــق مبجلــس القضــاء األعلــى تؤلــف مــن . 1

رئيــس املكتــب الفنــي وعــدد كاف مــن قضــاة حمكمــة االســتئناف أو مــن هــم يف مرتبتهــم مــن 
أعضــاء النيابــة العامــة. 

يضــع جملــس القضــاء األعلــى الئحــة لدائــرة التفتيــش القضائــي يبــني فيهــا اختصاصاتهــا . 2
والقواعــد واإلجــراءات الازمــة ألداء عملهــا وعناصــر تقديــر الكفايــة مبــا فيهــا الــدورات التدريبيــة 

وأســباب إلغــاء أحــكام القاضــي أو نقضهــا أو تعديلهــا.
تقدير الكفاية بإحدى الدرجات التالية: ) ممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط، دون املتوسط (.. 3

أهــــــداف الدائـــــرة عام 2013
إنهــاء ظاهــرة االختنــاق القضائــي )تراكــم القضايــا( يف احملاكــم مــن خــال متابعــة رئيــس . 1

الدائــرة مــع رؤســاء احملاكــم ورؤســاء الهيئــات القضائيــة.
ــى . 2 ــل عل ــبة الفص ــتخاص نس ــم واس ــا يف احملاك ــهري للقضاي ــل الش ــدل الفص ــاب مع احتس

ــو دوري. نح
رفع كفاءة القضاة من خال املشاركة يف دورات تدريبية مستمرة.. 3
زيادة عدد قضاة التفتيش يف دائرة التفتيش القضائي. . 4
زيــادة عــدد املوظفــني اإلداريــني يف الدائــرة ليتســنى اجنــاز األعمــال املطلوبــة يف الوقــت . 5

احملــدد.

اجنـــــــــــــــــــازات الدائرة عام 2013 
أوال: التفتيش الدوري على احملاكم 

قامــت الدائــرة بالعديــد مــن الزيــارات الدوريــة مــن 2\1\2013 ولغايــة 31\12\2013 والتــي وصــل عددهــا 
إىل )74( زيــارة شــملت حماكــم االســتئناف والبدايــة والصلــح. وقــد ســجلت الدائــرة العديــد مــن 
املاحظــات التــي مت رصدهــا علــى ســر عمــل قضــاة احملاكــم، وجــرت املتابعــة عــر املراســات 

التــي ســجل فيهــا ماحظــات علــى عمــل القضــاة.
ثانيا : التفتيش املفاجئ على احملاكم

أجــرت الدائــرة  تفتيــش مفاجــئ علــى قضــاة احملاكــم لاطــاع علــى ســر إدارة اجللســات  ومــدى 
التــزام الســادة القضــاة بتأديــة واجباتهــم، وهيبــة اجللســة، وتعاملهــم مــع أطــراف الدعــوى وحســن 
ــل  ــد وص ــم. وق ــا يف ملفاته ــم ووضعه ــن أدائه ــر ع ــة تقاري ــم كتاب ــث يت ــهود؛ حي ــتماعهم للش اس

عــدد الزيــارات املفاجئــة للمحاكــم )36( زيــارة .
ثالثا: الشكاوى

 وصــل عــدد الشــكاوى احملالــة مــن معــايل رئيــس جملــس القضــاء األعلــى حســب مــا ورد بائحــة 
النتائــج  ورفــع  فيهــا  التحقيــق  بعــد  شــكوى   )91( فصــل  مت  شــكوى،   )100( القضائــي  التفتيــش 
والتوصيــات ملعــايل رئيــس جملــس القضــاء األعلــى وترحيــل )9( شــكاوى لعــام 2014 كونهــا وردت يف 

نهايــة العــام 2013. 
رابعا: التظلمات 

نظــرت دائــرة التفتيــش القضائــي بكافــة التظلمــات التــي قدمــت للدائــرة بنــاء علــى مــا ورد بائحــة 
التفتيــش رقــم )4( لســنة 2006 مــادة )26( ومت إحالتهــا ملعــايل رئيــس جملــس القضــاء األعلــى 

ــاه. ــا ورد أع ــب م حس
ــذي عقــده املركــز  ــي املوحــد ال ــي العرب خامســا: املشــاركة يف مؤمتــر أجهــزة التفتيــش القضائ

ــروت. ــة يف ب ــات القضائي ــوث والدراس ــي للبح العرب
سادســا: مشــاركة قضــاة التفتيــش يف دورات وورشــات العمــل التــي أعــدت مــن قبــل دائــرة 

القضائــي. التدريــب 
ــر  ــرة وربطــه بجميــع دوائ ــوارد االلكــروين خــاص بالدائ ســابعا: إدخــال برنامــج مراســات الصــادر وال

ــم.  ــس واحملاك اجملل
ثامنــا: تفعيــل برنامــج ميــزان )2( يف دائــرة التفتيــش القضائــي، حيــث شــاركت الدائــرة بورشــة 

العمــل اخلاصــة بالرنامــج.
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أهداف الدائرة عام 2014 
ــي،  ــرة التفتيــش القضائ ــات العمــل يف دائ ــا يف أهــداف وغاي ــة وتطــورا نوعي شــهد العــام 2014 نقل

ــة: ــة والتــي تتمحــور يف النقــاط التالي ــوين لائحــة التنفيذي ــك باالســتناد إىل األســاس القان وذل
أن يكــون التفتيــش هــو املكــون األســاس واألداة  للنهــوض بقطــاع العدالــة يف إطــار االلتــزام . 1

الدقيــق باحــرام القانــون واحلــرص علــى تعزيــز اســتقال القضــاء. 
احلــرص علــى حســن األداء القضائــي مــن خــال متابعــة مباشــرة وحثيثــة مــن قبــل معــايل . 2

رئيــس جملــس القضــاء األعلــى.
توحيد مناهج العمل اإلجرائية وسامة التطبيقات القانونية املتصلة بوقائع كل دعوى.. 3
تأكيــد الثقــة يف نفــس القاضــي وجعلــه يؤمــن بــأن مهمــة التفتيــش ال تنحصــر باكتشــاف . 4

األخطــاء وإقامــة الدليــل عليهــا, وإمنــا هــو أداة لزيــادة كفاءتــه املهنيــة، وحتقيــق قضــاء عــادل 
وقــوي، وتكريــس وحتصــني مفهــوم اســتقالية الســلطة القضائيــة انســجاما مــع مبــدأ فصــل 

الســلطات واملقــر دســتوريا. 
تطويــر مناهــج التأهيــل املســتمر للقضــاة بعدمــا مت اعتمــاد التدريــب والتأهيــل سياســة . 5

راســخة بالتعــاون والتنســيق مــع املكتــب الفنــي.
التعامــل بحــزم وصرامــة وبــدون هــوادة يف رصــد ومعاجلــة ومعاقبــة أي خلــل مهنــي أو فســاد . 6

أخاقــي أو ممارســات ســلبية متــس ســمعة القضــاء ونزاهتــه وشــفافيته.                                                        

اجنازات الدائرة عام 2014
ــداف  ــة باأله ــرات املرتبط ــظ أن املؤش ــام 2014، ناح ــازات يف الع ــج اإلجن ــل نتائ ــة وحتلي ــد مراجع بع
العــدد  الكمــي مــن حيــث  ســجلت تقدمــا واضحــا وملموســا وميكــن قياســه علــى املســتوى 
ــل اإلداري  ــم العم ــاءات لطواق ــع الكف ــب ورف ــل بالتدري ــا يتص ــو م ــي وه ــتوى الكيف ــاالت، واملس واحل

والقضائــي، وإعمــال وتنفيــذ القانــون نصــا وروحــا، وفيمــا يلــي هــذه اإلجنــازات:    
مت رفــد دائــرة التفتيــش القضائــي بخمســة قضــاة، حيــث كانــت الدائــرة بحاجــة إىل عــدد كاف من . 1

قضــاة التفتيــش. وقــد حتقــق ذلــك مبوجــب التشــكيات القضائية النافــذة بتاريــخ 2014/9/1.
بالرجــوع إىل اإلحصائيــات ســجلت دائــرة التفتيــش القضائــي )142( قضيــة حتقيقيــة، فصلــت . 2

منهــا )106( قضيــة، وتــراوح الفصــل بــني حفــظ األوراق، والتوصيــة باإلحالــة للماحقــة ألتأديبــة، 
وإشــعار القضــاة باملاحظــات علــى إجراءاتهــم أثنــاء ســر الدعــوى.

 الدائرة بصدد إغاق امللفات ألتحقيقية املدورة والبالغ عددها )36( قضية.. 3
وحديثــا، انتهجــت دائــرة التفتيــش القضائــي توثيــق إجــراءات التحقيــق مبوجــب حماضــر تشــتمل . 4

علــى واقــع ســماع الشــهود وإبــراز املســتندات وتاريــخ فتــح التحقيــق وإقفالــه خافــا للنهــج 
الســابق.

وضعــت دائــرة التفتيــش القضائــي جــدواًل زمنيــً يغطــي جميــع الزيــارات املعلنــة مبختلــف . 5
احملاكــم  وتنظيــم التقاريــر الازمــة لــكل الزيــارات وجــرى إعــان هــذه احملاكــم  مبوعدهــا 

مســبقً.
ــح . 6 ــل وصل ــة اخللي ــح وبداي ــة صل ــدأت  مبحكم ــث ب ــة، حي ــارات الفجائي ــراء الزي ــرة بإج ــدأت الدائ  ب

ــك. ــوص ذل ــر بخص ــم تقاري دورا ومت تنظي
اعتمــدت دائــرة التفتيــش القضائــي بالتعــاون مــع املكتــب الفنــي املواضيــع القانونيــة ألصاحلــة . 7

للتدريــب املســتمر للقضاء. 

انطاقــا مــن الرؤيــة احلديثــة لتطويــر عمــل دائــرة التفتيــش القضائــي اصطحــب معــايل رئيــس . 8
احملكمــة العليــا رئيــس الدائــرة يف زيــارة خارجيــة لــكل مــن األردن ورومانيــا بغيــة االطــاع علــى 

عمــل دائرتــي التفتيــش يف كا البلديــن واالســتفادة مــن جتربتهــم يف التفتيــش القضائــي. 
باشــرت دائــرة التفتيــش القضائــي جمــع العينــات مــن القضايــا اخملتلفــة لغايــات إعــداد التقارير . 9

الازمــة حــول التقييــم إلغــراض حصــول كل قــاٍض علــى حقــه يف ألرقيــة، وتعمــل الدائــرة علــى 
تكثيــف جهودهــا الجنــاز هــذه املهمــة يف القريــب العاجــل متهيــدا لرفعهــا جمللــس القضــاء 

األعلى.

حتــــديات العامني  2013 – 2014
شهد العام 2013 التحديات التالية:

نقــص عــدد القضــاة يف دائــرة التفتيــش القضائــي، حيــث أن العــدد املوجــود حاليــا ال يتناســب . 1
مــع حجــم العمــل وعــدد احملاكــم يف الوطــن.

عدم توفر وسائل نقل خاصة بالتفتيش القضائي تفي بالغرض املطلوب.. 2
عدد املوظفني املوجود ال يتناسب واحلجم الكبر من العمل . 3
عدم وجود نظام الكروين خاص بالشكاوى واألرشفة.. 4
أمــا العــام 2014 فقــد شــهد تكــرار وإســتمرار بعــض حتديــات العــام الفائــت وبــروز حتديــات . 5

التاليــة: النقــاط  جديــدة، جنملهــا يف 
قضــاة . 1 مــن  قــاض  كل  جتعــل  اخملتلفــة  للتخصصــات  ناظمــة  نصــوص  مــن  الدائــرة  خلــو 

التفتيــش خمتــص بنــوع حمــدد مــن القضايــا )العينــات( مــدين, جزائــي، جتــاري, أمــور مســتعجلة 
ــورًا  ــكل تط ــه يش ــة ل ــوص ناظم ــتند إىل نص ــص املس ــدأ التخص ــاد مب ــإن اعتم ــايل ف ــخ. وبالت ..ال
ــواله  ــذي يت ــي ال ــل القضائ ــرة العم ــى مس ــً عل ــس ايجابي ــش وينعك ــال التفتي ــا يف أعم وإبداع

ــى. ــاء األعل ــس القض جمل
قلــة اخلــرة يف اإلملــام بقواعــد التفتيــش يتطلــب زيــادة اخلــرة العمليــة لــدى قضــاة التفتيــش . 2

ــال  ــى أعم ــاع عل ــة لاط ــارات خارجي ــام بزي ــدوات, و/أو القي ــور الن ــدورات أو حض ــد ال ــواء بعق س
دوائــر التفتيــش القضائــي األجنبيــة والعربيــة. 

إيجــاد حــل ملشــكلة املواصــات وحركــة الســيارات املرتبطــة بوقــت حمــدد بالــدوام الرســمي . 3
يف دائــرة حركــة الســيارات التابعــة جمللــس القضــاء األعلــى, ممــا يتســبب بالوصــول املتأخــر 
لقضــاة التفتيــش إىل احملاكــم، وبعــد انتهــاء جلســات أحملاكمة أحيانــا، نظرا إىل بعد املســافات 

وهــو مــا ينعكــس ســلبً علــى الغايــة مــن التفتيــش. 
تعتمــد دائــرة التفتيــش القضائــي علــى الــكادر اإلداري كجهــاز مســاند لعملهــا، األمــر الــذي . 4

ــم,  ــة بأدائه ــم املتصل ــق جتربته ــة لتعمي ــد دورات متخصص ــم بعق ــر مهاراته ــتدعي تطوي يس
ــرة. ــل الدائ ــى عم ــً عل ــك إيجاب ــس ذل ــي ينعك لك

استنتاجات واقرتاحات عام 2014
اعتمــاد مبــدأ التخصــص الناظــم ألعمــال قضــاة التفتيــش املســتند إىل نصــوص مؤداهــا تفعيــل . 1

هــذا النهــج يف ســبيل التحقيــق األمثــل لغايــات الــدور املنــوط بالتفتيــش القضائــي .
ــارات خارجيــة تصــب يف رفــع كفــاءة أداء املفتــش القضائــي . 2 عقــد دورات ونــدوات وتنظيــم زي

املهنيــة.
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ــة . 3 ــة التابع ــرة احلرك ــات دائ ــن تعليم ــتقلة ع ــش مس ــاة التفتي ــة لقض ــل خاص ــائل نق ــاد وس إيج
ــول يف  ــراض الوص ــش ألغ ــرة التفتي ــل دائ ــات عم ــة مبتطلب ــون مرتبط ــاء، وتك ــس القض جملل
التــي يتوالهــا قاضــي التفتيــش مــن وراء مراقبــة عمــل  الوقــت املناســب حتقيقــً للغايــة 

القاضــي أثنــاء احملاكمــة.
عدم املساس بعدد قضاة التفتيش الذين أصبح عددهم مائمً لعمل التفتيش.. 4
الزيــارات . 5 تقاريــر  يف  املثبتــة  الســلبيات  بتفــادي  املتعلقــة  التوصيــات  تنفيــذ  علــى  العمــل 

. لتفتيشــية ا
التفتيــش . 6 دائــرة  لــدى  اإلداري  اجلهــاز  أداء  لتطويــر  احلديثــة  األســاليب  توفــر  علــى  العمــل 

القضائــي.

أهداف الدائرة عام 2015
اجنــاز أعمــال التقييــم لكافــة القضــاة اخلاضعــني للتقييــم يف الدولــة علــى أن يكــون ذلــك ســنويً . 1

بــداًل مــن مــرة واحــدة كل ســنتني.
توثيــق العاقــة مــع الدائــرة الفنيــة مــن حيــث املبــادرة بطرح املــواد الصاحلــة للتدريــب القضائي . 2

املســتمر علــى نحــو يــؤدي إىل تطويــر الفكر القضائــي حتقيقــً للعدالة.
إعــادة النظــر يف معايــر التقييــم املهنــي ألداء القضــاة مــن خــال صياغــة الئحة جديــدة ناظمة . 3

لعمــل دائــرة التفتيــش القضائــي مبفاهيــم جديــدة تعتمــد على الســرعة والدقــة يف االجناز.
تعزيــز ثقــة القضــاة بالتفتيــش علــى اعتبــار أنــه أداة ورافعــة مكملــة للنهــوض بــاألداء العملــي . 4

لرســالة القضــاء بعيــدًا عــن املســاءلة ووصــوال إىل توفــر األجــواء املائمــة لعملهــم.

الفصل الرابع
مكتب رئيس جملس القضاء األعلى

مقدمة
يغطــي هــذا التقريــر نشــاطات مكتــب رئيــس جملــس القضــاء األعلــى القاضــي علــي مهنــا، والتــي 
تعتــر مرحلــة هامــة مــن مراحــل عمــل اجمللــس ملــا مت ويتــم فيهــا من إجنــازات علــى صعيــد إدارات 
اجمللــس القضــاء مــن ناحيــة، والعاقــة مــع الشــركاء احملليــني والدوليــني مــن ناحيــة أخــرى. وقــد 
جــاء ذلــك كلــه مــن خــال خطــوات ممنهجــة هدفــت إىل االرتقــاء بــأداء الســلطة القضائيــة وتفعيــل 
اإلدارات، وتطويــر العاقــة مــع الشــركاء. ويعتــر مكتــب رئيــس جملــس القضــاء األعلــى احللقــة اأُلوىل 
يف تنظيــم العمــل وتقــدمي كامــل الدعــم اإلداري لرئيــس جملــس القضــاء األعلى، و تلقي املراســات 
ــردود  ــاريع ال ــداد مش ــوم بإع ــا. ويق ــفتها ومتابعته ــة وأرش ــة أو اخلارجي ــب الداخلي ــواردة إىل املكت ال
علــى املراســات الــواردة بغيــة توقيعهــا مــن قبــل رئيــس اجمللــس.  وأيضــً متابعــة الريــد الصــادر 
مــن مكتــب رئيــس اجمللــس، باإلضافــة إىل تنظيــم مواعيــد إجتماعــات ولقــاءات رئيــس جملــس 
القضــاء األعلــى.  والتنســيق مــع األمانــة العامــة جمللــس القضــاء األعلــى لتنظيــم جلســات جملــس 
ــيق  ــة وتنس ــي.  ومتابع ــس القضائ ــن اجملل ــادرة ع ــرارات الص ــذ الق ــة تنفي ــى ومتابع ــاء األعل القض
ــس  ــاء اجملل ــى وأعض ــاء األعل ــس القض ــس جمل ــا رئي ــوم به ــي يق ــة الت ــة والداخلي ــارات اخلارجي الزي
والســادة القضــاة. باإلضافــة إىل متابعــة وتنســيق اإلجتماعــات الداخليــة واخلارجيــة كاجتمــاع الدوائــر 
والهيئــة العامــة للمحكمــة العليــا ورؤســاء احملاكــم وأيضــً اإلجتماعــات التــي يقــوم بهــا رئيــس 
اجمللــس مــع جهــات مــن خــارج جملــس القضــاء األعلــى، وتنفيــذ املقــررات املنبثقــة عــن هــذه 
االجتماعــات. ومــن مهامــه أيضــً أرشــفة كافــة املراســات الصــادرة والــواردة ســواء احلديثــة منهــا 
أو القدميــة. ومتابعــة دائــرة العاقــات العامــة الســتقبال كافــة الوفــود ســواء مــن داخــل فلســطني 
أو خارجهــا والتواصــل مــع املؤسســات واملشــاركة يف مناســباتها وأيضــً متابعــة عمــل املركــز 
اإلعامــي الــذي يعمــل علــى تغطيــة أخبــار اجمللــس ونشــاطاته ويشــرف علــى الصفحــة اإللكرونيــة 

للمجلــس.

أهداف املكتب
1.   تقدمي الدعم اإلداري لرئيس جملس القضاء األعلى.

ــة  ــة أو اخلارجي ــواردة إىل مكتــب رئيــس اجمللــس ســواء املراســات الداخلي 2. تلقــي املراســات ال
ــا. ــفتها ومتابعته وأرش

3.   إعــداد مشــاريع الــردود علــى املراســات الــواردة بغيــة توقيعهــا مــن قبــل رئيــس جملــس 
القضــاء األعلــى.

4.   متابعة املراسات الصادرة من مكتب رئيس اجمللس وإعداد املسودات ومتابعتها.
5.   تنظيم مواعيد رئيس جملس القضاء األعلى.

6. التنســيق مــع األمانــة العامــة جمللــس القضــاء لتنظيــم جلســات اجمللــس ومتابعــة تنفيــذ 
القــرارات الصــادرة عنــه.

7. متابعــة وتنســيق الزيــارات اخلارجيــة والداخليــة التــي يقــوم بهــا رئيــس جملــس القضــاء وأعضائــه 
والســادة القضــاة.
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8. متابعــة وتنســيق االجتماعــات الداخليــة واخلارجيــة مــع رئيــس جملــس القضــاء األعلــى كاجتمــاع 
عــن  املنبثقــة  القــررات  وتنفيــذ  احملاكــم  ورؤســاء  العليــا  للمحكمــة  العامــة  والهيئــة  الدوائــر 

االجتماعــات.  
9.  أرشفة كافة املراسات الصادرة والواردة سواء احلديثة منها أو القدمية.

10. التنســيق مــع الدائــرة اإلعاميــة الســتقبال الوفــود مــن داخــل فلســطني وخارجهــا وتغطيــة أخبــار 
اجمللس علــى موقعه. 

إجنازات املكتب يف هذه املرحلة 
أواًل: تفعيل عمل وإمكانيات الدوائر

إلغــاء دائــرة التدريــب القضائــي ومركــز األبحــاث والدراســات القضائيــة، كــون املعهــد القضائــي . 1
الفلســطيني واملكتــب الفنــي يقومــان بنفــس املهــام.

عقــد اجتمــاع مــع دائــرة التخطيــط ملناقشــة عمــل الدائــرة، وتصــورات جملــس القضــاء . 2
املســتقبلية مــن حيــث التمويــل واخلطــط، كمــا مت مناقشــة بنــود خطــة قطــاع العدالــة.

ــز . 3 عقــد اجتمــاع مــع موظفــي املركــز االعامــي القضائــي ملناقشــة مهامــه، ودوره يف تعزي
ثقــة اجلمهــور بالقضــاء.

البــدء يف تنفيــذ برنامــج مراكــز التميــز للموظفــني اإلداريــني يف الســلطة القضائيــة، واملمــول . 4
مــن الوكالــة األمريكيــة  USAID، ويهــدف الرنامــج إىل احــداث تغيــر إيجابــي يف جملــس القضــاء 

األعلــى ســواء مــن حيــث تدريــب موظفــني أو ترميــم أبنيــة بعــد دراســة االحتياجــات الفعليــة.
ــدات . 5 ــل إدارات ووح ــات عم ــث آلي ــةUndp : لبح ــج يف مؤسس ــر الرام ــب مدي ــع نائ ــاء م ــد لق عق

تكنولوجيــا  ووحــدة  املشــاريع،  وإدارة  التخطيــط  وحــدة  وأبرزهــا  األعلــى  القضــاء  جملــس 
املعلومــات، باإلضافــة إىل دوائــر التنفيــذ ودوائــر التبليغــات يف احملاكــم.

التواصل الدائم مع األمني العام جمللس القضاء للوقوف على عمل األمانة ومتابعتها.. 6
عقــد لقــاء مــع الشــرطة األوروبيــة لبحــث مقرحــات حتســني أداء إدارات جملــس القضــاء . 7

ــس  ــا جملل ــابقة أجراه ــارة س ــد زي ــول بع ــس ب ــا كري ــي أعده ــة الت ــة الدراس ــى، وملناقش األعل
القضــاء األعلــى.

ــاء . 8 ــة بن ــل مناقش ــن أج ــر م ــك مينيج ــة إري ــي، برئاس ــاد األوروب ــات اإلحت ــر عملي ــع مدي ــاع م اجتم
قــدرات إدارة احملاكــم مــن حيــث األنظمــة اإلداريــة والكــوادر البشــرية، وتفعيــل آليــات إدارة 

ــم. ــام احملاك ــوى أم ــت الدع وق
تعيني كتبة يف حماكم ) جنني،اخلليل، نابلس، بيت حلم، ورام اهلل(.. 9
تعيني موظفي إعام وعاقات عامة.. 10
تعيني حماسبني يف كل من )رام اهلل، نابلس، جنني، بيت حلم، واخلليل(.. 11

ثانيًا: تطورات يف الشأن القضائي
تعيني أمني عام جديد وأمني عام مساعد جمللس القضاء األعلى.. 1

تعيني خمسة عشر قاضيا جديدا للصلح من خريجي املعهد القضائي اليمني.. 2
ــه . 3 ــح، تبع ــي صل ــة قاض ــغال وظيف ــابقني إلش ــرة متس ــار عش ــة الختي ــابقة قضائي ــان مس إع

تلــك  إلشــغال  الفائــزون  عليهــا  بنــاء  حــدد  شــخصية  ومقابلــة  وشــفوي  حتريــري  امتحــان 
الوظائــف، ومــن ثــم قــام جملــس القضــاء األعلــى علــى تنســيب األســماء لســيادة الرئيــس 

وصــدرت مراســيم رئاســية باخلصــوص، يذكــر أنــه تقــدم )395( متســابقا لامتحــان.
اعان التشكيلة القضائية2015/2014.. 4
ــة . 5 ــة العام ــاء النياب ــن أعض ــب م ــن يرغ ــتثنائية مل ــورة اس ــى وبص ــاء األعل ــس القض ــان جمل إع

االنتقــال للقضــاء يف احملافظــات اجلنوبيــة )قطــاع غــزة( بوظيفــة قاضــي صلــح.
ثالثا: تطوير البنية التحتية وحتسني بيئة التقاضي

متابعــة مشــروعي حماكــم طولكــرم واخلليــل وعقــد االجتماعــات مــع الشــركاء احملليــني . 1
والدوليــني لتذليــل أي عقبــة.

اجتمــاع مــع رئيــس املمثليــة الكنديــة ملناقشــة ترتيبــات البنيــة التحتيــة التــي تتطلبهــا منشــآت . 2
حماكــم طولكــرم واخلليل.

ــع . 3 ــق مبجم ــا يتعل ــرك فيم ــاون املش ــث التع ــي: لبح ــن الوطن ــوات األم ــد ق ــع قائ ــاء م ــد لق عق
ــي  ــن الوطن ــات األم ــر احتياج ــك لتوف ــة وذل ــة التحتي ــة البني ــريع يف تهيئ ــل، والتس ــم اخللي حماك

ــي. ــن الوطن ــة لألم ــآت التابع ــل املنش ــتية لنق ــات اللوجس ــب االحتياج ــة ترتي ــة، وكيفي البديل
عقــد لقــاء مــع مديــر UNOPS بهــدف الوقــوف علــى مســتجدات مشــروع حمكمــة طولكــرم . 4

املركزيــة، والعمــل علــى تذليــل بعــض العقبــات الســتكمال تنفيــذ املشــروع.
عقــد اجتمــاع مــع وفــد مــن الوكالــة الكنديــة للتنميــة الدوليــة برئاســة شــون بويــد مديــر . 5

املســاعدات بالوكالــة، لبحــث آخــر التطــورات التــي جــرت علــى مشــروع بنــاء جممعــي حماكــم 
اخلليــل وطولكــرم، حيــث ناقــش االجتمــاع آليــة تنفيــذ املشــروع وحتديــد مســؤوليات كل جهــة، 

ــذ. ــة التنفي ــرض عملي ــي تع ــات الت ــم العقب وأه
نقل دائرة التفتيش القضائي إىل مبنى جملس القضاء األعلى.. 6
نقل حمكمة اجلمارك إىل جممع احملاكم.. 7

رابعا: اجلهود القضائية يف حتسني البيئة االقتصادية واالستثمارية 
عقد اجتماع مع احتاد رجال األعمال الفلسطينيني.. 1

عقــد لقــاء مــع جمعيــة البنــوك يف فلســطني، حيــث جــاء اللقــاء يف إطــار التشــاور والتكامــل . 2
بــني الســلطة القضائيــة والقطاعــات األخــرى لاســتجابة الحتياجاتهــم مــن جانــب، وتطويــر األداء 
القضائــي مــن جانــب آخــر، وخلــص اللقــاء إىل التوصيــة بتخصيــص هيئــة قضائيــة متخصصــة يف 

قضايــا البنــوك.
عقــد لقــاء مــع احتــاد شــركات التأمــني، بهــدف مناقشــة ماهيــة احتيــاج القطــاع اخلــاص لتطوير . 3

األداء القضائــي وتعزيــز مناخــات االســتثمار والتطور االقتصادي يف فلســطني.
ــات . 4 ــدة بيان ــات قاع ــدرات وإمكاني ــز ق ــدف إىل تعزي ــلطة النقد، ته ــع س ــم م ــرة تفاه ــع مذك توقي

نظــام املعلومــات االئتمــاين مــن خــال االســتفادة مــن قــرارات احملاكــم املتعلقــة باملصــارف 
ــر  ــا يف التقري ــاح عنه ــدف اإلفص ــك به ــني، وذل ــة واملواطن ــراض املتخصص ــات اإلق ومؤسس

االئتمــاين حتقيقــً للمنفعــة العامــة.
إعــداد قضــاة متخصصــني يف جمــاالت القضايــا العماليــة، قضايــا البنــوك، قضايــا التأمــني، . 5
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قضايــا الشــركات والعامــات التجاريــة، حيــث يختــص قضــاة حمــددون بنظــر هــذه القضايــا 
ضمانــا جلــودة القــرارات القضائيــة وحتــى يتــم فصلهــا بأســرع وقــت ممكن، ويعمــل جملــس 
القضــاء األعلــى علــى تدريــب القضــاة الذيــن مت اختيارهــم للتخصصــات الســابقة بالتعــاون مــع 

ــد. ــلطة النق ــني، وس ــركات التأم ــاد ش ــوك، احت ــة البن ــل، جمعي ــركاء يف وزارة العم الش

ــة فلســطني علــى املعاهــدات  ــر مفاهيــم حقــوق اإلنســان بالتوافــق مــع توقيــع دول خامســا: تطوي
الدوليــة 

عقــد اجتمــاع مــع وفــد مــن مكتــب املفــوض الســامي حلقــوق اإلنســان بهــدف إيجــاد شــراكة . 1
ــة  ــج التدريبي ــم الرام ــان يف تصمي ــوق اإلنس ــم حق ــة ملفاهي ــات الداعم ــني املؤسس ــة ب فاعل

للقضــاة واملوظفــني، وتنفيــذ خطــة التنميــة اخلاصــة بحقــوق اإلنســان.
اإلنســان يف . 2 أجــل مراعــاة حقــوق  اجتمــاع مــع مؤسســة ســيلني فاونديشــن مــن  عقــد 

القضــاء الفلســطيني ســواء مــن خــال العمــل القضائــي أو املرافــق العامــة التــي تقــدم خدمــة 
للجمهــور.

ــام . 3 ــر ع ــي ومدي ــرمي الهيج ــة ك ــان، برئاس ــوق اإلنس ــة حلق ــة الدولي ــع الفيدرالي ــاع م ــد اجتم عق
مؤسســة احلــق شــعوان جباريــن، حيــث ناقــش االجتمــاع انضمــام فلســطني إىل )20 ( اتفاقيــة 
ــزام  ــى الت ــات عل ــص اإلتفاقي ــدويل، وتن ــع ال ــالتها إىل اجملتم ــر رس ــا متري ــتطيع خاله ــة تس دولي
الســلطة الوطنيــة بكافــة مؤسســاتها؛ باتفاقيــات حقــوق اإلنســان، ورفض التمييز، واملســاواة 
ــون. وناقــش الطرفــان التشــريعات العســكرية مبــا فيهــا عــدم حماكمــة املدنيــني  أمــام القان
ــدام يف  ــكام اإلع ــألة أح ــاء ملس ــس القض ــة جمل ــرق لرؤي ــكرية، ومت التط ــم العس ــام احملاك أم

الضفــة ويف قطــاع غــزة.

عقــد اجتمــاع مــع القنصليــة الفرنســية، ضــم كا مــن ملحــق التعــاون اجلامعــي واملؤسســاتي . 4
أوليفييــه دوفــور، وملحــق التعــاون اإلقليمــي يف جمــال العــدل آن مــاري موريــس، ومستشــار 
التعــاون أوغســن فافــرو، وبحــث االجتمــاع ســبل التعــاون املشــرك، وركــز علــى مســألة 
ــار  ــايل املستش ــد مع ــا. وأك ــبل تطويرهم ــطني وس ــداث يف فلس ــاء األح ــاء اإلداري وقض القض
علــي مهنــا علــى أهميــة التدريبــات القضائيــة علــى وضــع القوانــني واألنظمــة يف فلســطني 
وكيفيــة إدارة الدعــاوى يف احملكمــة، مؤكــدا علــى أن القضــاء الفلســطيني معنــي بتبــادل 

ــطيني. ــي الفلس ــد القضائ ــال املعه ــن خ ــي م ــاء الفرنس ــع القض ــرات م اخل

    جانب من االجتماع مع القنصلية الفرنسية

عقــد اجتمــاع مــع اإلحتــاد األوروبــي برئاســة رئيــس العمليــات لبعثــة االحتــاد األوروبــي يف . 5
باألحــداث يف  إنشــاء قضــاء متخصــص  بيكولــو، حيــث بحــث االجتمــاع  فلســطني ســرجيو 
ــا األحــداث، وذلــك بتدريبهــم وفقــا لاتفاقيــات  فلســطني، وتخصيــص قضــاة للنظــر يف قضاي

الدوليــة والقوانــني ذات الصلــة التــي تراعــي مصلحــة احلــدث.

سادسا: مناقشة سياسات العمل واحتياجاته وآليات االرتقاء باألداء
عقــد اجتمــاع مــع رؤســاء هيئــات اجلنايــات بهــدف الوقــوف علــى حتديــات العمــل وتوحيــد . 1

السياســات القضائيــة التــي تهــدف إىل حتقيــق الــردع العــام وفــق ضمانــات احملاكمــة العادلــة، 
ــي. ــل القضائ ــة العم ــن انتاجي ــزز م ــي تع ــا الت ــرز القضاي ــاع أب ــش االجتم ــا ناق كم

عقد اجتماع مع رؤساء حماكم االستئناف ومناقشة السياسات املوحدة.. 2
عقد اجتماع مع قضاة التنفيذ ومناقشة جمريات العمل.. 3
عقد اجتماع مع قضاة احملكمة العليا.. 4
العمــل واإلحتياجــات، واجلولــة . 5 تنفيــذ جــوالت تفقديــة علــى احملاكــم واالطــاع علــى ســر 

شــملت )حماكــم رام اهلل، طوبــاس، طولكــرم، ســلفيت، قلقيليــة ،جنــني، نابلــس، اجلمــارك، 
والكاتــب العــدل(.

سابعا: جلسات جملس القضاء األعلى 
ــس  ــس، خم ــة جمل ــد)11( جلس ــى مت عق ــاء األعل ــا القض ــي مهن ــار عل ــعادة املستش ــويل س ــذ ت   من
جلســات عقــدت يف الفــرة الواقعــة مــا بــني 2-6-2014 و 2014/8/25، والباقيــة ناقشــت املواضيــع 

التاليــة حســب اجلــدول التــايل:
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               يبني اجلدول التايل املواضيع التي ناقشها جملس القضاء األعلى يف جلساته

املواضيع

انتداب قضاة

تكليف وإنهاء تكليف قضاة

انفاذ القوانني املعدلة املصادق عليها من قبل الرئيس

إلغاء دوائر يف السلطة القضائية

تظلمات قضاة

إعان مسابقة لتعيني عشرة قضاة

حلف ميني ل)15( قاضيا جديدا للصلح

إحالة إىل التحقيق

عزل قاض

التشكيلة القضائية

املوافقة على نقل مقرات حماكم اجلمارك واستئناف ضريبة الدخل ودائرة التفتيش القضائي

إعادة تنطيم هيكلية السلطة القضائية

تنسيب جمموعة قضاة من غزة إىل درجة قاضي عليا

اعان استثنائي ملن يرغب باحملافظات اجلنوبية من اعضاء النيابة االنتقال للعمل كقاض

قبول استقالة قاض من غزة

إنهاء انتداب قاض كوكيل وزارة العدل وانتدابه كرئيس لديوان الرقابة املالية واإلدارية

ثامنا: املشاركة بفعاليات عامة
مؤمتر املعهد القضائي يف أبو ديس. 1

املؤمتر السادس لقطاع األمن الفلسطيني. 2
املشاركة بتأبني عضو اجمللس التشريعي املرحوم أحمد شرمي. 3
مؤمتــر قطــاع العدالــة، والتأكيــد علــى احلاجــة إلصــدار قانــون خــاص بالعدالــة االنتقاليــة لوحــدة . 4

القضــاء بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ملعاجلــة اإلفــرازات املعقــدة الناجتــة عــن االنقســام
تكــرمي القاضيــني أمــني وايف، وأمــال اإلمــام يف قطــاع غــزة مبناســبة تقاعدهمــا، حتــت رعايــة . 5

ــزة  ــس يف غ ــوي اجملل ــور عض ــى، وبحض ــاء األعل ــس القض ــس جمل ــا، رئي ــي مهن ــي عل القاض
ــارة. ــز زي القاضــي مــازن سيســامل والقاضــي فاي

تاسعا: تطوير خدمات اجلمهور
افتتــاح التحديثــات اجلديــدة ألقــام وصنــدوق حمكمــة بيــت حلــم، بتمويــل مــن الوكالــة األمريكيــة . 1

للتنميــة الدوليــة، حيــث تخــدم املرافــق احملدثــة أكــر مــن 210,000 مواطــن يف مدينــة بيــت حلــم 
والقــرى اجملــاورة

افتتــاح صنــدوق حمكمــة رام اهلل الــذي مت حتديثــه بدعــم مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة بحضــور . 2
نائــب مديــر الوكالــة جوناثــان كامــني

بحــث خطــة عمــل العــام 2015 بالتعــاون مــع نائــب مديــر برنامــج الوصــول للعدالــة وســيادة . 3
ــدون،  ــون املنفــذ مــن قبــل برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي)UNDP( الســيد كارولــني جري القان
والتــي تأتــي اســتجابة لتوجهــات رئيــس اجمللــس لتطويــر العمــل القضائــي بدعــم مــن برنامــج 
األمم املتحــدة اإلمنائــي، وتركــز اخلطــة علــى تطويــر نقــاط التمــاس مــع اجلمهــور يف احملاكــم 
مثــل؛ دائــرة التنفيــذ والكاتــب العــدل والتبليغــات، باإلضافــة إىل اســتمرار دعــم وحــدة التخطيــط 
وإدارة املشــاريع يف اجمللــس، كمــا تعــرض أهميــة تطويــر وحــدة الشــكاوى وحقــوق اإلنســان 

يف اجمللــس.

جانب من اجتماع بحث خطة عمل2015
ــى، . 4 ــاء األعل ــس القض ــع جمل ــال موق ــن خ ــم م ــي احملاك ــة ملراجع ــات اإللكروني ــاق اخلدم إط

حيــث تشــمل هــذه اخلدمــات مــا يلــي:
أ. خدمــات املتقاضــني وخمالفــات الســر: حيــث ميكــن ملراجعــي حماكــم الصلــح والبدايــة مبــا فيهم 
أصحــاب خمالفــات الســر أن يتابعــوا قضاياهــم وحماضرهــا ومرفقاتهــا ومواعيــد جلســاتهم، 
ــع  ــكان دف ــح باإلم ــا أصب ــى، كم ــاء األعل ــس القض ــع جمل ــى موق ــة عل ــاباتهم اخلاص ــال حس ــن خ م

خمالفــات الســر يف أيــة حمكمــة مــن حماكــم الوطــن
ب. خدمــات مراجعــي دائــرة التنفيــذ: وخصوصــا مســتحقي دفعــات )النفقــة، األوراق التجاريــة، 
ــذ  ــرة التنفي ــي دائ ــكان مراجع ــح بإم ــث أصب ــة(، حي ــكام قضائي ــب أح ــرة مبوج ــة املق ــغ املالي واملبال
متابعــة قضاياهــم مــن خــال الدخــول إىل حســاباتهم اخلاصــة علــى موقــع جملــس القضــاء األعلــى، 
ــا دون احلاجــة للحضــور إىل احملكمــة، إذ ُيظهــر  ــات إلكروني ــذي يتيــح لهــم فرصــة تقــدمي الطلب وال

ــا ــل القضاي ــة تفاصي ــاب كاف احلس
 ج. خدمات احملامني: حيث طّور اجمللس أربع خدمات إضافية للمحامني وهي:

* متكــني احملامــني مــن تقــدمي طلبــات اســرداد األمانــات وحتديــد مواعيــد املراجعــة إلكرونيــا مــن 
مكاتبهــم.

* تطويــر برنامــج ميــزان)2( علــى نحــو ميكــن القاضــي مــن معرفــة مــكان وجــود احملامــي أمــام أيــة 
ــو  ــي ه ــة الت ــوكل يف القضي ــي امل ــم احملام ــى اس ــط عل ــرد الضغ ــة مبج ــة أو حمكم ــة قضائي هيئ

بصــدد نظرهــا.
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زيارة تفقدية حملكمة سلفيت، 2014/7/7. 8
زيارة تفقدية حملكمة رام اهلل، 2014/9/1. 9
زيارة تفقدية حملكمة اخلليل، حلحول، ودورا، 2014/9/3. 10
زيارة تفقدية حملكمة اخلليل، دورا، وحلحول، 2014/9/4. 11

زيارة تفقدية حملكمة يطا، 2014/9/6. 12
زيارة تفقدية حملكمة طولكرم ونابلس، 2014/9/10. 13
زيارة تفقدية حملكمة طوباس وأريحا، 2014/9/23. 14
زيارة تفقدية حملكمة بداية قليقيلة وسلفيت، 2014/10/1. 15
زيارة تفقدية حملكمة بداية نابلس، 2014/10/8. 16
زيارة تفقدية حملكمة بداية بيت حلم، 2014/10/22. 17

ثاين عشر: اجتماعات دورية مع مؤسسات شريكة
اجتماعات مع شركاء حمليني . 1

عقــد لقــاء مــع رئيــس اجلهــاز املركــزي لإحصــاء؛ بهــدف تعزيــز الشــراكة يف نطــاق املعلومــات  ⚪
اإلحصائيــة اخلاصــة بالســلطة القضائيــة، باإلضافــة إىل تطويــر قنــوات املعلومــات الازمــة التخاذ 

القــرارات املتعلقــة باخلدمــات القضائيــة املقدمــة للجمهور.
العاقــة مــع الســلطة التنفيذيــة: عقــدت سلســلة اجتماعــات بــني دولــة رئيس جملس الــوزراء،  ⚪

ومعــايل رئيــس جملــس القضــاء األعلــى للمتابعــة والتواصــل فيمــا يخــص احتياجــات الســلطتني 
التنفيذيــة والقضائيــة وتعزيــز العاقــة التكامليــة بينهما.

لبحــث  ⚪ الرئيــس حممــود عبــاس  القانــوين لفخامــة  عقــد اجتمــاع مــع ســعادة املستشــار 
احملاكمــات،  وأصــول  احملاكــم،  وتشــكيل  اجلزائيــة،  اإلجــراءات  قوانــني  علــى  التعديــات 

القوانــني. مــن  وغرهــا  القضائيــة  والســلطة 
التعــاون اخلــاص  ⚪ عقــد اجتمــاع مــع وزيــر األوقــاف معــايل الشــيخ يوســف ادعيــس لتعزيــز 

املشــركة. واألهــداف  بالرســالة 
عقــد اجتمــاع مــع وزيــر ســلطة الطاقــة معــايل الدكتــور عمــر كتانــة لبحــث احتياجــات اجملمــع  ⚪

ــد حملاكــم طولكــرم مــن الطاقــة الازمــة للتشــغيل. اجلدي
قطــاع العدالــة: حــرص جملــس القضــاء األعلــى علــى مشــاركة كل مــن عطوفــة النائــب العــام  ⚪

وعطوفــة وكيــل وزارة العــدل يف اجتماعــات اجمللــس املذكــورة ضمــن بنــد اجتماعات جملس 
القضــاء األعلــى، والوقــوف املســتمر علــى املســتجدات يف إطــار الشــراكة مــع وزارة العــدل 

والنيابــة العامــة.
ــز الشــراكة  ⚪ قطــاع األمــن: مت عقــد لقــاء مــع مديــر عــام الشــرطة اللــواء حــازم عطــا اهلل، لتعزي

ــات واملعوقــات الواجــب التوقــف عندهــا  ــاول الطرفــان العقب ــة، وتن ــات قطــاع العدال بــني مكون
ملعاجلتهــا إضافــة إىل تعزيــز مواطــن القــوة، حيــث مت الركيــز علــى تعزيــز ســيادة القانــون 
واســتقال القضــاء وحمايــة النظــام العــام، وحمايــة اجملتمــع الفلســطيني مــن اجلرميــة 

ــدرات. ــة اخمل ــك آف ــا يف ذل ــة، مب ــا خاص ــة منه ــة املنظم واجلرمي
التعليــم القضائــي: عقــد لقــاء مــع معهــد احلقــوق يف جامعــة برزيــت برئاســة د.غســان فرمنــد،  ⚪

لبحــث إمكانيــات التعــاون املشــرك، حيــث مت االتفــاق علــى تنظيم النشــاطات املشــركة والركيز 
حــول موضــوع اســتعادة وحــدة الســلطة القضائيــة يف جناحــي الوطــن وكل مــن احملافظــات 

الشــمالية واجلنوبيــة، وتطويــر مهــارات القضــاة لتحســني جهوزيتهــم للعمــل القضائــي.

* تطويــر ميــزان)2( علــى نحــو ال ميكــن معــه شــطب أيــة قضيــة قبــل الســاعة 12:00 ظهــرًا مــن قبــل 
الهيئــة احلاكمــة.

ــات  ــم التبليغ ــكلة تراك ــل مش ــة حل ــة الرامي ــود القضائي ــياق اجله ــزان)2( يف س ــج مي ــر برنام * تطوي
علــى نحــو توجــه فيــه رســالة إلكرونيــة للمحامــي عــر الرنامــج يشــار فيهــا إىل عــدد التبليغــات 
ــام، ويف حــال عــدم قيامــه بذلــك  ــة أي ــرة التبليغــات خــال ثاث ــأن عليــه مراجعــة دائ التــي تخصــه، وب
ــه ســيتم اســتئخار  ــزان عنــه إىل حــني اســتامه للتبليغــات. علمــً بأن يتــم وقــف خدمــات برنامــج املي
تنفيــذ هــذا التطبيــق ألواخــر شــهر كانــون الثــاين بالتنســيق مــع نقابــة احملامــني لتمكــني النقابــة مــن 

ــني. ــى احملام ــم عل التعمي

عاشرا: التدريبات القضائية
التدريبــات؛ األول يتعلــق  التــي متــت خــال العــام 2014 شــملت نوعــني مــن  التدريبــات القضائيــة 
بالــدورات التــي عقــدت داخــل فلســطني )تدريبــات داخليــة(، والثــاين مــا عقــد خــارج فلســطني 

خارجيــة(. )تدريبــات 
1. التدريبات الداخلية

شــملت التدريبــات جمموعــة مــن القضــاة مبختلــف الدرجــات القضائيــة ومــن عــدة حماكــم، وكانــت 
التدريبــات يف عــدة مواضيــع وهــي: دور ومســؤوليات قطــاع العدالــة، ومؤمتــر حــول احملاكمــة 
ــة  ــة الشــرف، ورشــة عمــل متخصصــة حــول حري ــة، وحلقــة نقــاش حــول القتــل علــى خلفي العادل
الــرأي والتعبــر، وبرنامــج تدريــب مدربــني لرعايــة االحــداث، وورشــة عمــل حــول القضــاء املســتعجل، 

وتدريــب متخصــص يف التحكيــم )اللقــاء الثــاين(.
وتوزعــت التدريبــات حســب مــكان انعقادهــا يف: املعهــد القضائي الفلســطيني، فنــدق املوفنبيك، 

فنــدق الســيزر، فنــدق اجلرانــد بــارك، ومركــز التعليــم املســتمر التابــع جلامعــة برزيت.
2. التدريبات اخلارجية

شــملت التدريبــات مــا جمموعــه عشــرة قضــاة؛ تســعة منهــم تدربــوا يف دول عربيــة )األردن 
والكويــت(، وتضمنــت مواضيــع التدريــب: التحكيــم، واملؤمتــر الثــاين والعشــرين ملديــري املعاهــد 
القضائيــة العربيــة، وورشــة عمــل اقليميــة حــول املعايــر القضائيــة والتعــاون القضائــي يف جمــال 
ــا،  حقــوق االنســان )مشــروع راؤول والينــرغ(. وقــاض واحــد شــارك يف التدريــب يف جنــوب افريقي

ــة. ــاعدة القانوني ــول للمس ــدويل للوص ــر ال ــارك يف املؤمت ــث ش حي

حادي عشر: زيارات تفقدية للمحاكم
قــام رئيــس جملــس القضــاء األعلــى خــال فــرة التقريــر مبتابعــة العمــل يف احملاكــم ميدانيــً، 
زيــارات دوريــة  اللوجســتية واملاديــة واملعنويــة مــن خــال  احتياجــات احملاكــم  واالطــاع علــى 

للمحاكــم النظاميــة نلخصهــا كمــا يلــي:
زيارة تفقدية حملكمة بيت حلم، 2014/6/8 . 1

زيارة تفقدية حملكمة أريحا، 2014/6/8. 2
زيارة تفقدية حملكمة نابلس، 2014/6/16، 2014/9/9. 3
زيارة تفقدية حملكمة طولكرم، 2014/6/25، 2014/9/9. 4
زيارة تفقدية حملكمة قلقيلية، 2014/6/25. 5
زيارة تفقدية حملكمة جنني، 2014/7/2. 6
زيارة تفقدية حملكمة طوباس، 2014/7/7. 7



5859

ــني  ⚪ ــاون ب ــاق التع ــث آف ــة لبح ــدس املفتوح ــة الق ــس جامع ــع رئي ــاء م ــد لق ــايل: عق ــم الع التعلي
ــون. ــيادة القان ــة وس ــول للعدال ــق الوص ــز ح ــق بتعزي ــا يتعل ــايل فيم ــم الع ــة والتعلي ــلطة القضائي الس

ــارات  ⚪ ــريعية وامله ــة التش ــة يف الصياغ ــة املتخصص ــات املهني ــاين للدبلوم ــوج الث ــج الف تخري
ــة. ــة واإلداري القانوني

جانب من التخريج
نقابــة احملامــني: عقــد اجتمــاع مــع نقابــة احملامــني، وجــاء اللقــاء اســتكماال لتنفيــذ بنــود  ⚪

ــة  ــر متجزئ ــدة غ ــة كوح ــة العدال ــني منظوم ــني لتمك ــني الطرف ــة ب ــابقة املوقع ــة الس االتفاقي
ــة  ــة واإلداري ــا القانوني ــن القضاي ــددا م ــان ع ــش الطرف ــه، وناق ــل وج ــى أكم ــا عل ــام بعمله للقي
ــة. ــة العدال ــن مبنظوم ــة املواط ــز ثق ــزة وتعزي ــة ناج ــى عدال ــول عل ــرعة احلص ــة إىل س الهادف

ــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان، لبحــث  ⚪ مؤسســات اجملتمــع املــدين: عقــد اجتمــاع مــع الهيئ
آليــة تعزيــز العاقــة بــني الســلطة القضائيــة والهيئــة مبــا يخــدم رســالة حقــوق اإلنســان 
الســامية، وأهميــة وضــع املعاجلــات الازمــة النفــاذ االتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا 
ــذ أمــام القضــاء، حيــث وضــع رئيــس جملــس القضــاء األعلــى  ــة فلســطني موضــع التنفي دول
الوفــد بصــورة وضــع الســلطة القضائيــة، وأولويــات جملــس القضــاء ومســاحة احتياجاتــه، 

ــه. ــل في ــر العم ــرض س ــي تع ــات الت ــة املعوق وماهي

جانب من االجتماع مع الهيئة املستقلة

عقد لقاء مع رئيس هيئة املنظمات األهلية السيد سلطان أبو العنني. ⚪
اجتماعات مع مؤسسات دولية:. 2
عقــد اجتمــاع مــع وفــد الســفارة الهولنديــة، برئاســة ســعادة الســفر بيــر موليمــا، وناقــش  ⚪

يف  القانــوين  والواقــع  القضائــي،  العمــل  لتطويــر  األعلــى  القضــاء  جملــس  رؤيــة  االجتمــاع 
فلســطني، وآفــاق وحــدة القضــاء يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وأطلــع الوفــد علــى 
واقــع دوائــر التنفيــذ والتبليغــات يف احملاكــم، ورؤيــة جملــس القضــاء األعلــى لتطويــر عملهــا، 
وإمكانيــات االســتفادة مــن التطــور التكنولوجــي، وناقــش االجتمــاع إنشــاء حماكــم المركزيــة يف 

ــدن. ــن امل ــدة ع ــكانية البعي ــات الس التجمع
عقــد اجتمــاع مــع وفــد مــن املمثليــة األملانيــة برئاســة رئيــس جمعيــة احملامــني األملــان  ⚪

ــني  ــطينيني واحملام ــني الفلس ــني احملام ــة ب ــة العاق ــاء إىل تقوي ــدف اللق ــان، ه ــورن بروغم ك
األملــان، وحتقيــق التعــاون بــني الطرفــني يف املســتقبل القريــب، وناقــش اســتقالية القضــاء 
وشــروط تعيــني القاضــي، وأهــم التحديــات التــي تواجــه القضــاء الفلســطيني والتعليــم القانــوين 
يف فلســطني، وتطــرق احلديــث اىل؛ طبيعــة العاقــة بــني نقابــة احملامــني الفلســطينيني 

ــطني. ــتورية يف فلس ــة الدس ــى، واحملكم ــاء األعل ــس القض وجمل
عقــد اجتمــاع مــع الشــرطة األوروبيــة برئاســة أليكــس اجلنــدي، حيــث نوقشــت افــاق املشــاريع  ⚪

املســتقبلية لتطويــر العمــل القضائــي وأليــات تنفيذهــا، واملشــاريع التــي يجــري العمــل عليهــا.
عقــد اجتمــاع مــع املســؤولني عــن مشــروع JSAP III  املمــول مــن وزارة اخلارجيــة األمريكيــة  ⚪

برئاســة جــون ماكــي، حيــث بحثــت ســبل التعــاون املشــرك لتطويــر العمــل التكاملــي بــني 
ــي. ــط القضائ ــزة الضب ــة وأجه ــاء والنياب ــة القض ــة خاص ــاع العدال ــرف قط أط

عقــد اجتمــاع اللجنــة التحضريــة ملشــروع التعزيــز املؤسســي جمللــس القضــاء األعلــى،  ⚪
بحضــور رئيــس جملــس القضــاء األعلــى القاضــي علــي مهنــا وإيريــك مينيجيهــر مســؤول 
العدالــة  قطــاع  مؤسســات  مــن  الشــركاء  بحضــور  الدوليــة،  العدالــة  مؤسســة  مشــروع 
الفلســطيني، وممثــل عــن االحتــاد االوروبــي وممثــل عــن بعثــة الشــرطة األوروبيــة، حيــث 
ناقــش االجتمــاع التقريــر األويل للمشــروع والــذي يهــدف اىل تطويــر وتعزيــز أداء جملــس القضــاء 
األعلــى، مــن حيــث دعــم تطويــر هيكليــة جملــس القضــاء األعلــى وتقويــة قــدرات اجمللــس يف 

جمــال إدارة املرافــق وتعزيــز أداء إدارة احملاكــم وإيجــاد الســبل لتقصــر أمــد التقاضــي.
عقــد اجتمــاع مــع املمثليــة الهولنديــة برئاســة بيــر موليمــا، حيــث ناقــش االجتمــاع رؤيــة  ⚪

جملــس القضــاء األعلــى لتطويــر العمــل القضائــي، والواقــع القانــوين يف فلســطني، وآفــاق 
وحــدة القضــاء يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وأطلــع الوفــد علــى واقــع دوائــر التنفيــذ 
والتبليغــات يف احملاكــم ورؤيــة جملــس القضــاء األعلــى لتطويــر عملهــا، وإمكانيــات االســتفادة 
مــن التطــور التكنولوجــي، وناقــش االجتمــاع إنشــاء حماكــم المركزيــة يف التجمعــات الســكانية 

بعيــدًا عــن مراكــز املــدن.
عقــد لقــاء مــع املؤسســة القانونيــة الدوليــة مــن أجــل التحضــر لتوقيــع مذكــرة تفاهــم بــني  ⚪

ــني. الطرف
ضيــوف دوليــون: مت عقــد سلســلة لقــاءات مــع ضيــوف دوليــني مثــل؛ مســؤولة الطــب العــديل  ⚪

.Mike wicksteed  يف مصــر، وممثــل الرباعيــة الدوليــة، وخبر باالعــالم القضائــي

ثالث عشر: تبادل اخلربات مع نظم قضائية ودولية وشركاء فاعلون
زيــارة اململكــة األردنيــة: أنهــى بتاريــخ 2014/11/17 رئيــس احملكمــة العليــا، رئيــس جملــس . 1

ــان  ــة الهاشــمية ولبن ــة للمملكــة األردني ــه القضائي ــا جولت القضــاء األعلــى القاضــي علــي مهن
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ــد اهلل  ــور عب ــوزراء األردين الدكت ــس ال ــة رئي ــى دول ــث التق ــام؛ حي ــة أي ــدة أربع ــتمرت م ــي اس والت
ــادة التعــاون والتدريــب بــني اجلهازيــن  النســور الــذي أكــد علــى أن احلكومــة األردنيــة ترحــب بزي
القضائيــني يف االردن وفلســطني، وأكــد القاضــي مهنــا أن األردن كان علــى الــدوام أكــر داعــم 
وســند للقضيــة الفلســطينية والشــعب الفلســطيني، كمــا التقــى القاضــي مهنــا والوفــد 
املرافــق لــه رئيــس حمكمــة التمييــز األردنيــة، رئيــس جملــس القضــاء األعلــى األردين القاضــي 
هشــام التــل ووزيــر العــدل األردين الدكتــور بســام التلهــوين، وقــام بزيــارة املكتــب الفنــي يف 
حمكمــة التمييــز واحملكمــة اإلداريــة العليــا، وحمكمتــي اســتئناف وبدايــة عمــان والنيابــة العامــة 

واملعهــد القضائــي األردين.

جانب من زيارة األردن الشقيق

زيــارة لبنــان) مؤمتــر اجمللــس الدســتوري يف بــروت(: للمشــاركة مبؤمتــر نظمــه اجمللــس . 2
العربيــة«  الــدول  يف  الدســتوري  القضــاء  جتربــة  بعنوان«تقييــم  بــروت  يف  الدســتوري 
ــاين، وقــدم  برئاســة املستشــار الدكتــور عصــام ســليمان رئيــس اجمللــس الدســتوري اللبن
ــطينية«  ــتورية الفلس ــة الدس ــول »اخلصوصي ــل ح ــة عم ــا ورق ــي مهن ــار عل ــايل املستش مع
شــرح فيهــا الواقــع الدســتوري وصالحيــات احملكمــة الدســتورية وفقــا ألحــكام القانــون، 
وتــويل احملكمــة العليــا مهــام احملكمــة الدســتورية مؤقتــا. كمــا مت القيــام بزيــارة أخــرى إىل 
لبنــان بتاريــخ 15-2014/9/17 هدفــت اىل املشــاركة مبؤمتــر رؤســاء احملاكــم العليــا بدورتــه 
اخلامســة، مبشــاركة رؤســاء احملاكــم العليــا يف الــدول العربيــة، حيــث مت تقــدمي ورقــة 
ــق  ــى احل ــة عل ــاره اإليجابي ــوى وآث ــر إدارة الدع ــول تطوي ــار ح ــايل املستش ــل مع ــن قب ــل م عم
ــة  ــة عربي ــودة اتفاقي ــع مس ــا؛ وض ــات منه ــاركون بتوصي ــرج املش ــة. خ ــول للعدال يف الوص
ــا  ــان تنفيذه ــة لضم ــم العربي ــن احملاك ــادرة ع ــالس الص ــكام االف ــذ أح ــد تنفي ــن قواع تتضم
يف الــدول العربيــة، كمــا أكــد املشــاركون علــى ضــرورة االســتفادة مــن التقــدم التكنولوجــي 

ــريًا. ــا وبش ــالزم مادي ــم ال ــني الدع ــاة وتأم ــل القض ــهيل عم لتس
زيــارة رومانيــا: شــارك وفــد مــن جملــس القضــاء برئاســة معــايل املستشــار علــي مهنــا يف . 3

لقــاء مــع مؤسســات العدالــة الرومانيــة تخللــه اجتمــاع مطــول مــع رئيــس احملكمــة العليــا 

ومســاعديه ولقــاء مــع النائــب العــام، ومــدراء كل مــن املعهــد القضائــي ومدرســة تدريــب 
كتبــة احملاكــم، ودائــرة التفتيــش القضائــي ونائــب رئيــس حمكمــة االســتئناف يف قصــر 
العــدل، كمــا التقــى  الوفــد مــع ســفر فلســطني يف رومانيــا وعــددا مــن أعيــان اجلاليــة 
الفلســطينية هنــاك، وأســس الوفــد يف جولتــه لشــراكة وتعــاون قضائيــني هامــني مــع 
اجلهــات القضائيــة النظــرة يف رومانيــا، واطلــع علــى التجربــة القضائيــة الرومانيــة مــن 

ــا. ــة جوانبه كاف

رابع عشر: املشاركة يف مناسبات تعزز العالقات اخلارجية
1. املشاركة يف االحتقال بعيد مياد امللكة إليزابيث.

2. املشاركة يف الرنامج الوطني ملكافحة اخملدرات.
3. املشاركة يف حفل تخريج جامعة القدس) فوج الوفاق الوطني(.

4. املشاركة يف ورشة ملؤسسة أمان حول«موقع الرئيس يف النظام الدستوري«.
5. املشاركة يف حفل ذكرى استقال الواليات املتحدة االمريكية.

6. املشاركة يف حفل وداع رئيس بعثة الشرطة األوروبية.
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دائرة العالقات العامة واإلعالم

مقدمـة
 تعتــر دائــرة العاقــات العامــة واإلعــام مــن الدوائــر الهامــة واحليويــة يف جملــس القضــاء األعلــى، 
باألفــراد واملؤسســات  بــني الســلطة القضائيــة واجلمهــور ممثــا  باعتبارهــا وســيلة تفاعليــة 
ــر قنــوات اإليصــال والتواصــل مــع  اجملتمعيــة واإلعاميــة ويرتكــز دوره علــى نحــو رئيســي يف تطوي
اجلمهــور، وإيصــال رســالة جملــس القضــاء األعلــى مــن خــال وســائل اإلعــام اخملتلفــة ومــن خــال 
مــا ينســقه مــن دورات ولقــاءات بالتعــاون مــع الدوائــر األخــرى ، وتأســيس شــراكات عديــدة وخمتلفــة 
ســاهمت علــى نحــو كبــر يف تطويــر رؤيــة الســلطة القضائيــة، وحتديــد األولويــات وفقــا لاحتياجــات، 

وتتمثــل الدائــرة فيمــا يلــي:

أوال: مركز اإلعالم القضائي

نبذة عن املركز 
تأســس املركــز اإلعامــي القضائــي يف العــام 2010 بقــرار مــن رئيــس جملــس القضــاء األعلــى. وأوكل 
ــل  ــور عم ــد متح ــام. وق ــع اإلع ــال م ــات، واإلتص ــن معلوم ــاء م ــن القض ــدر ع ــا يص ــر كل م ــه نش إلي
املركــز اإلعامــي القضائــي يف إجنــاز أهــداف حمــاور خطــة عمــل املركــز الرئيســية الثاثــة والوثيقــة 
االســراتيجية للســلطة القضائيــة للســنوات2011- 2013، وهــي: نشــر املعلومــات بنــاء علــى معايــر 
ــوق  ــن حق ــل م ــي كحق ــام القضائ ــم اإلع ــر مفاهي ــة، وتطوي ــة واملوضوعي ــب والدق ــت املناس الوق
اإلعــام املتخصــص، وأخــرًا توعيــة اجلمهــور بالشــؤون القانونيــة والقضائيــة لتحقيــق اإلنســجام بــني 

مفاهيــم ســيادة القانــون واملفاهيــم اجملتمعيــة الســائدة.

أهداف املركز اإلعالمي عام 2013
املركــز  أهــداف  متحــورت  فقــد   ،2013  -2011 للســنوات  االســراتيجية  اخلطــة  يف  ورد  ملــا  وفقــا 
اإلعامــي القضائــي خــال العــام 2013 علــى؛ اعتمــاد وإعــداد متحدثــني إعاميــني مــن اجلســم 
القضائــي و تعزيــز عاقــات التنســيق مــع املؤسســات األهليــة واملدنيــة واألكادمييــة، والتغذيــة 
ــار  ــات وأخب ــل باملعلوم ــكل متواص ــة بش ــة واإلجنليزي ــة العربي ــس اإللكروني ــة اجملل ــة لصفح الدوري

اجمللــس.

أهداف املركز اإلعالمي عام 2014
بالتزامــن مــع تــويل رئيــس جملــس القضــاء األعلــى معــايل القاضــي علــي مهّنــا منصبه واصــل املركز 
ــال  ــدة خ ــاور املعتم ــن احمل ــل ضم ــام 2014 العم ــن الع ــف األول م ــال النص ــي خ ــي القضائ اإلعام
العــام 2013، ليقــوم بعــد ذلــك بالركيــز علــى الرؤيــة اجلديــدة للســلطة القضائيــة، ممثلــة بالتطــورات 

التــي يجريهــا اجمللــس ضمــن السياســات التاليــة:
ضمان الوصول للعدالة كحق للمواطن وتوفر مقومات الوصول إليها بيسر وبسرعة.. 1

واحملامــني . 2 النيابــة  خاصــة  الرئيســيني  الشــركاء  مــع  الشــراكة  وتعزيــز  اجلماعــي،  العمــل 
العدليــة. والضابطــة  والشــرطة 

تعزيــز مســتوى العاقــة العضويــة والتكامليــة مــا بــني النيابــة والقضــاء مبــا يصــل لتعديــل قانــون . 3

الســلطة القضائيــة وحتديــد هويــة النيابــة يف النظــام العــديل الفلســطيني.
العمــل علــى حتديــث رزمــة القوانــني القضائيــة مبــا يحقــق الســرعة يف اإلجنــاز وحســن إدارة . 4

املصــادر البشــرية واملاليــة، وإدارة املــكان وإدارة الزمــان، وتوفــر ضمانــات احملاكمــة العادلة 
واحلفــاظ علــى املراكــز القانونيــة وحفــظ النظــام والســلم األهلــي.

ــل يف . 5 ــدم التدخ ــاء وع ــتقال القض ــاس باس ــدين دون املس ــع امل ــع اجملتم ــراكة م ــز الش تعزي
ــي. ــار اجملتمــع املــدين املــرآة التــي تعكــس صــورة األداء القضائ شــؤون أي جهــة باعتب

ــا . 6 ــور إىل حده ــات اجلمه ــر خدم ــوى وتيس ــة يف إدارة الدع ــا احلديث ــز دور أدوات التكنولوجي تعزي
ــى. األقص

العمل على اعتماد آليات جديدة للتبليغ.. 7
رفد الكادر القضائي كما ونوعا واعتماد سياسة التخصص القضائي.. 8

إجنازات املركز اإلعالمي عام 2013
ــيق  ــم والتنس ــن التنظي ــه م ــة ب ــام املنوط ــام 2013 بامله ــال ع ــي خ ــي القضائ ــز اإلعام ــام املرك ق
والتغطيــة اإلعاميــة لنشــاطات دوائــر ووحــدات جملــس القضاء األعلى حســب اخلطة اإلســراتيجية 
للســلطة القضائيــة 2011- 2013، كونهــا حلقــة الوصــل بــني هــذه الدوائــر واجلمهــور، ومــن أبــرز هــذه 

النشــاطات:

أوال: تنظيم وحتضر أوراق العمل واملطبوعات وبرنامج مؤمتر حماكم الصلح والبداية
ثانيا: التغطية اإلعالمية ملشاركات القضاة يف املؤمترات التالية:

مؤمتر العدل واألمن وحقوق االنسان.. 1
املؤمتر الرابع لرؤساء احملاكم العليا يف قطر.. 2

مؤمتر احتاد احملاكم الدستورية يف البحرين.. 3
مؤمتر رؤساء التفتيش القضائي يف بروت.. 4
مؤمتر حول )القضاء اإلداري يف فلسطني واقع وآفاق(.. 5

ثالثا: تنظيم اإلحتفاالت واإلستقباالت وتأمني التغطية اإلعالمية للفعاليات التالية: 
اتفاقية تعاون بني جملسي القضاء األعلى والقضاء العسكري. 1

اتفاقية بني جملس القضاء األعلى وجامعة النجاح الوطنية. 2
احتفال تدشني الربط االلكروين بني احملاكم والنيابات العامة الفلسطينية. 3
حفل افتتاح التصميم اجلديد حملكمة الصلح يف رام اهلل . 4
استقبال وفد قضائي بريطاين لبحث سبل التعاون. 5
استقبال وفد املاين. 6

رابعا: التغطية اإلعالمية لورشات عمل وحلقات النقاش التالية: 
حلقة نقاش حول التوقيف اإلحتياطي . 1

ورشة عمل للقضاة حول التحقيق اجلنائي. 2
ورشة عمل حول إدارة األمانات يف دوائر التنفيذ. 3
ورشة عمل حول التخطيط وإدارة الوقت. 4
ورشة عمل حول القطاع املصريف . 5



6465

ورشة عمل ملتابعة وتقييم برامج التدريب . 6

خامسا: نشر املعلومات )التغطية اإلعالمية املكتوبة(:
ــوكاالت اإلعاميــة احملليــة واألكــر مشــاهدة  ــار القضــاء واحملاكــم يف ال املواظبــة علــى نشــر أخب
ــروين  ــع االلك ــر املوق ــرى، وتطوي ــة األخ ــع اإلخباري ــف واملواق ــات للصح ــادر معلوم ــر مص ــي تعت والت
جمللــس القضــاء واضافــة بــاب بعنــوان »جديــد اإلعــام« يعــرض فيــه جميــع مــا ورد يف وســائل 

ــة. ــج تلفزيوني ــورة وبرام ــر مص ــن تقاري ــرى م ــام األخ االع

سادســا: إنتــاج )211( تقريــرا إخباريــا نشــرت يف الصحــف والــوكاالت اخملتلفــة واشــتملت . 1
ــى: عل

متابعــة زيــارات القضــاة اإلشــرافية ملراكــز اإلصــاح والتأهيــل يف جميــع احملافظــات، حيــث مت . 2
تنظيــم أربــع زيــارات. 

التوقيع على إتفاقيتني بني جملس القضاء األعلى وجهات خمتلفة.. 3
نشــاطات دائــرة التدريــب القضائــي مــن خــال )5( ورشــات عمــل متنوعــة خملتلــف املوظفــني . 4

يف جميــع الدوائــر.
قضايا نقابات املهندسني واألطباء واملعلمني.. 5
إصــدار ســبعة تقاريــر إخباريــة مــن حمكمــة جرائــم الفســاد، وأربعــة تقاريــر إخباريــة مــن حمكمــة . 6

اجلمــارك البدائية.
واجلدول أدناه يبني أعداد وتوزيع التقارير اإلخبارية حسب احملافظات الفلسطينية

عدد التقاريراملحافظة

10جنني

17طولكرم

114رام الله

9بيت لحم

16الخليل

17نابلس

7أريحا

2غزة

12قلقيلية

3طوباس

4القدس

اجلدول رقم )1(

سابعا: تعزيز مفهوم اإلعالم القضائي وتغطية أخبار احملاكم من خالل:
تســهيل مهمــات الصحفيــني يف متابعــة وتغطيــة أخبــار احملاكــم بالتعــاون مــع املراســلني . 1

اإلعاميــني للمركــز يف كافــة حماكــم الضفــة الغربيــة.

التابعــني لوســائل اإلعــام اخملتلفــة علــى . 2  تدريــب جمموعــة مــن املراســلني الصحفيــني 
كيفيــة تنــاول أخبــار القضــاء يف اإلعــام مــن خــال إرســالهم إىل احملاكــم لتنــاول بعــض القضايــا 

ــار.  ــكل أخب ــى ش ــام عل ــا يف اإلع وعرضه

ثامنا: التوعية القانونية والقضائية
دراما تلفزيونية وبرامج إعامية:. 1

ــاج  ــوين حــول عمــل احملاكــم الفلســطينية مــع مؤسســة وطــن لإنت ــاج مسلســل درامــي تلفزي إنت
باســم »يف حضــرة العدالــة« يوضــح إجــراءات التقاضي أمــام اجلمهــور، ويتناول قضايا تهــم اجملتمع. 

برامج وتقارير تلفزيونية:. 2
شــبكة معــا: مت إنتــاج تقاريــر يوميــة )5 أيــام يف األســبوع( للتلفزيــون )مــن خــال نشــرة األخبــار(  ⚫

وعــر اإلنرنــت )مــن خــال وكالــة معــا اإلخباريــة(. 
ــة  ⚫ ــد )ركــن( علــى موقعهــا صفحــة ويــب TV لقطــاع العدال تلفزيــون وطــن: إنشــاء قســم جدي

بعنــوان »إعــرف حقوقــك«، ومت إنتــاج وبــث تقاريــر إخباريــة حــول القوانــني املتعلقــة بــأداء قطــاع 
العدالــة وحــاالت املواطنــني ...الــخ. ومت بــث جميــع املــواد املنتجــة علــى حمطــة تلفزيــون 
الوطــن، وتوزيعهــا علــى قائمــة بريديــة لتلفزيــون وطــن تصــل ألكــر مــن )100000( بريــد إلكــروين، 
والشــركات التابعــة لتلفزيــون وطــن احملليــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. ومت نشــر جميــع 

املــواد املنتجــة علــى موقــع جملــس القضــاء األعلــى.
تلفزيــون وطــن: مت إنتــاج برنامــج تلفزيــوين حــواري بعنــوان »إنصــاف« مــع كافــة األطــراف املعنيــة  ⚫

بالشــأن القانــوين يلقــي الضــوء علــى دور كل طــرف وعملــه يف قطــاع العدالــة، وتكامــل هــذه 
األدوار ومــا مت حتقيقــه إىل اآلن، ومســتقبل قطــاع العدالــة.

برامج مع املدارس:. 3
     منتــدى الفنانيــني الصغــار: أجــرى مشــروع »نافــذة الفــن مــن أجــل العدالــة االجتماعيــة وســيادة 
القانــون« لقــاءات مــع العاملــني يف املركــز اإلعامــي القضائــي، وزيــارات ميدانيــة إىل احملاكــم، 
ــل يف  ــزت ورش العم ــلواد. ورك ــال س ــادي أطف ــارس، ون ــل ح ــدس يف كف ــادي الق ــع ن ــيق م بالتنس
ــوم  ــراء الي ــل مت إج ــورش العم ــة ل ــل. ونتيج ــوق الطف ــون وحق ــيادة القان ــا س ــى قضاي ــع عل كل موق

املفتــوح يف كل موقــع وتقــدمي مســرحية ومعــرض لرســومات الشــباب عــن ســيادة القانــون.

طلبة اجلامعات:. 4
بالتعاون مع منتدى شارك الشبابي:. 1

نظمــت )12( مناظــرة مــع جمموعــات شــبابية، حــول قضايــا قانونيــة )القانــون العشــائري، حــق  ⚫
املــرأة يف املــراث، قضايــا الشــرف،... إلــخ( يف ســت مــدن فلســطينية.

ثــاث جامعــات فلســطينية هــي؛ جامعــة  ⚫ القانــون يف  نظمــت)6( حماكــم صوريــة لطلبــة 
ــة )60(  ــا قراب ــارك فيه ــة. ش ــة األمريكي ــة العربي ــاح، اجلامع ــة النج ــس(، جامع ــو دي ــدس )أب الق

طالبــا وطالبــة وعرضــت أمــام طلبــة القانــون يف اجلامعــات املذكــورة.
جامعة القدس: نفذت برناجما مكونا من ثاثة عناصر:. 2

ورشات تدريبية على سيادة القانون ونظام العدالة. ⚫
أفام وثائقية وتقارير حول القانون، وعمل 500 نسخة DVD لنشر هذه األفام. ⚫
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كتب الطاب، نشر )20( تقريرا يف جملة »مسرات الربية« التابعة للجامعة. ⚫

إجنازات املركز عام 2014
شــهد املركــز اإلعامــي مــع تــويل معــايل رئيــس جملــس القضــاء األعلــى القاضــي علــي مهنــا نقلــة 
نوعيــة متثلــت يف إنتــاج املركــز )137( مــادة إعاميــة خــال العــام 2014، وإلبــراز مضمــون هــذه النقلــة 
ــهر  ــام يف ش ــة الع ــن بداي ــة األوىل م ــني؛ املرحل ــني زمنيت ــة ملرحلت ــق رؤي ــاج وف ــيم اإلنت ــن تقس ميك
كانــون األول وحتــى شــهر حزيــران وقــد اعتمــدت الرؤيــة الســابقة لعمــل املركــز، واملرحلــة الثانيــة 

منــذ شــهر حزيــران حتــى نهايــة العــام يف شــهر كانــون األول وقــد أعتمــدت الرؤيــة اجلديــدة.

النصف األول لعام 2014
نشــر املركــز )15( مــادة إعاميــة حــول أحــكام صــادرة عــن احملاكــم النظاميــة يف قضايــا تهــم . 1

الــرأي العــام.
نشــر املركــز)18( مــادة إعاميــة تتعلــق بنشــاطات جملــس القضــاء األعلــى ووحداتــه اخملتلفة، . 2

واشــتملت علــى مشــاريع البنيــة التحتيــة وبنــاء احملاكــم، والتدريبــات القضائيــة، ومســاعي 
اجمللــس يف حتســني الهيكليــة الوظيفيــة، واملؤمتــرات وورشــات العمــل، واللقــاءات مــع 

ــاء. ــل القض ــة بعم ــات ذات العاق ــة واجله ــات الدولي املنظم

تابــع املركــز النقاشــات الدائــرة حــول واقــع الســلطة القضائيــة وحتديــات عملهــا، وشــارك . 3
بواســطة )9( مــواد إعاميــة يف توضيــح موقــف جملــس القضــاء األعلــى مــن هــذه التحديــات، 

ــة احملامــني. ــات التوضيحيــة، وتطــورات العاقــة مــع نقاب وتنوعــت هــذه املــواد بــني البيان

النصف الثاين لعام 2014
أوال: عمــل املركــز اإلعالمــي القضائــي علــى تعزيــز السياســات املذكــورة يف أهــداف املركــز 
ــة: ــائل التالي ــة بالرس ــورة واملعنون ــة املنش ــواد اإلعالمي ــالل امل ــن خ ــك م ــام 2014، وذل ــالل الع خ

تطوير اخلدمات يف نقاط التماس مع اجلمهور.. 1
تطوير إدارة سر الدعوى وفقً ملعيار تكلفتها.. 2

السرعة يف فصل القضايا تعمل على إيجاد ردع عام.. 3
حتسني أداء اإلدارات يف جملس القضاء األعلى.. 4
وحدة اجلهاز القضائي يف الضفة وغزة ضمن أولويات جملس القضاء األعلى.. 5
اجمللس يبحث آليات تطوير أقام احملاكم ودوائر التنفيذ.. 6
اجمللس يؤكد على االلتزام بجدول زمني لبناء جممعات احملاكم.. 7
اجمللس يبحث التزامات القضاء الفلسطيني بعد االنضمام ملعاهدات حقوق اإلنسان.. 8
اجمللس يسعى لتعزيز الرقابة املالية على احملاكم.. 9
اجمللس يدرس إنشاء حماكم المركزية.. 10
اجمللس يدعو املواطنني لتقدمي الشكاوى لدى جملس القضاء ويعد مبتابعتها.. 11

بحث آفاق التعاون بني القضاء والتعليم العايل.. 12
اجمللس يبحث تطوير إدارة احملاكم وتكامل عمل أطراف العدالة.. 13
اجمللس يبحث سبل تطوير القضاء اإلداري مع وفد من القنصلية الفرنسية.. 14
التعزيز املؤسسي جمللس القضاء األعلى.. 15

ــا: عمــل املركــز علــى توضيــح ونشــر أهــم التطــورات يف العالقــات مــع الشــركاء للجمهــور،  ثاني
وذلــك مــن خــالل الرتكيــز علــى الفئــات التاليــة:

املانحــون: برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي، الوكالــة الكنديــة، الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدولية، . 1
الشــرطة األوروبيــة، واالحتــاد األوروبي.

رجال األعمال ورواد البيئة االقتصادية واالستثمارية، وجمعية البنوك.. 2
ــزة . 3 ــة، أجه ــة العام ــة، النياب ــة: احلكوم ــلطة التنفيذي ــن والس ــة واألم ــاع العدال ــات قط مؤسس

الضابطــة القضائيــة، نقابــة احملامــني، وزارة العــدل، وهيئــة مكافحــة الفســاد.

ثالثا: العالقات الدولية
املشاركة مبؤمتر رؤساء احملاكم العليا يف بروت.. 1

القاضي مهنا ينهي جولة قضائية لألردن ولبنان.. 2
القاضي مهنا ُيطلع وفدا من املمثلية األملانية على واقع القضاء يف فلسطني.. 3
جملس القضاء األعلى يجتمع باملمثلية الهولندية ويبحثان سبل التعاون.. 4
وفد قضائي يطرح حتديات مل الشمل يف روما.. 5
وفد قضائي يطلع على جتربة قطاع العدالة الروماين.. 6

رابعا: نشر وتعميم اإلجنازات القضائية يف وسائل اإلعالم وأبرزها:
تطوير نظام دفع خمالفات السر.. 1

توقيع مذكرة تفاهم بني جملس القضاء األعلى وسلطة النقد.. 2
تعيني خمسة قضاة صلح جدد.. 3
تشكيات احملاكم النظامية للعام القضائي 2015-2014.. 4
افتتاح برنامج »مراكز التميز« يف جملس القضاء األعلى.. 5
االتفاق مع مؤسسة بريطانية على برامج تدريبية يف جماالت حقوق اإلنسان.. 6
تعيني أمني عام جديد وأمني عام مساعد جمللس القضاء األعلى.. 7
حتديث خدمة الصناديق يف جممع حماكم رام اهلل.. 8
افتتاح ورشة عمل يف املعهد القضائي الفلسطيني حول« القضاء املستعجل ».. 9
اإلعان عن جمموعة من الوظائف للعمل يف جملس القضاء األعلى.. 10
إطاق مشروع تعزيز مفاهيم وقواعد حرية الرأي والتعبر يف مناهج التدريب القضائي.. 11

توحيد السياسات القضائية لهيئات اجلنايات بهدف حتقيق الردع العام.. 12
تخريج الفوج الثاين لدبلومات الصياغة التشريعية واملهارات القانونية.. 13
تعيني عشرة قضاة صلح جدد.. 14
تغطية لزيارات رئيس جملس القضاء األعلى للمحاكم واإلطاع على سر العمل.. 15
نشرات إخبارية قضائية منذ شهر حزيران 2014- حتى نهاية العام.. 16

خامسا: تغطية النشاطات االجتماعية واملناسبات الوطنية واملتعلقة بالقضاء الفلسطيني
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سادسا: دراسات ومقاالت الرأي وتلخصت بــ:
دراسة حول حماكم اجلمارك إعداد القاضي حازم ادكيدك. 1

مكافأة نهاية اخلدمة إعداد القاضي أسامة الدباس. 2
دعوى خماصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة إعداد القاضي أحمد الظاهر. 3
الوصول للعدالة يف فلسطني معــــــوقات وحتــــــــديات إعداد القاضي فواز عطية. 4
دور القاضي يف رد هيئة التحكيم إعداد القاضي أسامة الدباس. 5
التســجيل اجلديــد لامــوال غــر املنقولــة التــي مل يســبق تســجيلها يف فلســطني إعــداد . 6

القاضــي أحمــد ظاهــر
ــد . 7 ــي أحم ــداد القاض ــه إع ــى علي ــي واملدع ــن املدع ــا م ــوز تقدميه ــي يج ــة الت ــات العارض الطلب

ــر الظاه

سابعا: املطبوعات واملنشورات
إصدار جملة قضاؤنا العدد التاسع. . 1

إصدار األجندة القضائية لسنة 2013.. 2
ثامنا: الدورات التدريبية. 3
املشاركة يف دورة  حول املدونات االلكرونية.. 4
املشاركة بدورة حول إدارة األزمات اإلعامية.. 5
املشاركة بدورة تدريبية حول إدارة املشاريع.. 6

استنتاجات واقرتاحات 
تعيني موظف خمتص بامللتيميديا والتصوير.. 1

تطوير الكادر الوظيفي ورفع كفاءته من خال زيادة الدورات التدريبية للموظفني. . 2

ثانيا: دائرة العالقات العامة
تعتــر دائــرة العاقــات العامــة يف جملــس القضــاء األعلــى مــن الدوائــر الهامــة واملميــزة يف جمــال 
التواصــل اجملتمعــي مــع األفــراد واملؤسســات ذات العاقــة مبــا يخــدم رؤيــة وأهــداف اجمللــس، 
وتعمــل علــى تخصيــص جهودهــا مــن أجــل االرتقــاء مبهامهــا احلاليــة واملســتقبلية، فهــي تركــز 
ــادة فعاليــة التواصــل اخلارجــي مــع الشــركاء احملليــني  ــد مــن النشــاطات مــن أجــل زي علــى العدي

واخلارجــني مــن أجــل إيجــاد ســبل التعــاون مــن ناحيــة، وإيصــال رســالة اجمللــس.

أهم اإلجنازات:
التواصــل مــع مؤسســات علميــة عربيــة مــن أجــل احلصــول علــى اصداراتهــم مبــا يخــص الشــأن القانــوين  ⚪

والقائــي.
حتديث قوائم االتصال احلالية وتطويرها بإضافة بند اجلواالت جلميع الشركات احملليني. ⚪
االستمرار بتغطية وإيجاز أحداث جملس القضاء لكل 100 يوم. ⚪
تنفيذ أي مهام من قبل مكتب رئيس اجمللس حسب خطة عمل 2015. ⚪
التواصل مع الدوائر من أجل تنسيق ألي فعالية. ⚪
باالضافة إىل املهام الروتينية املعهودة. ⚪

  وقد ارتكز عمل العاقات العامة على عدة حماور كان أهمها:-

عمل تقارير دورية متخصصة متحورت يف جانبني:- ⚪
ــر 100 يــوم الــذي يهــدف إىل تلخيــص واجمــال أعمــال معــايل مكتــب رئيــس جملــس القضــاء  ⚪ تقري

األعلــى مــن اجتماعــات، وجــوالت ميدانيــة، وتوقيــع اتفاقيــات، وجلســات جملــس القضــاء، حيــث 
ــة 2014/8/25.  ــر األول مــن الفــرة 2014/6/2 ولغاي ــز التقري مت جتهي

عمــل تقريــر حــول اجلولــة امليدانيــة التــي قامــت بهــا دائــرة العاقــات العامــة بتاريــخ 2014/8/19  ⚪
ملؤسســات اجملتمع املدين بهدف االضطاع على آخر منشــوراتهم وتزويدها ملكتب معايل رئيس 
اجمللــس واملكتبــة، كمــا هدفــت اجلــوالت إىل حتديــث بيانــات االتصــال لدائــرة االعــام والعاقــات العامــة.

التواصــل مــع مؤسســات خارجيــة مثــل مركــز اإلمــارات للدراســات والبحــوث االســراتيجية مــن  ⚪
أجــل رفــد مكتبــة جملــس القضــاء بآخــر اصــدارات املركــز، حيــث مت اســتام 21 كتابــا متخصصــا 

مبجــاالت اعاميــة وقانونيــة وإداريــة.
تقدمي التهاين اخلارجية يف األعياد الوطنية للدول ⚪
متابعة أمور أخرى أهمها:  ⚪

تفاصيلطبيعة العملالرقم

عربية وأجنبيةاستقبال وفود رسمية1

لسيارات احلركةلواصق) لوجو( السلطة القضائية2

بهدف استخدامها يف االجتماعاتتوفر اعام جميع الدول العربية والدولية3

قاعة االجتماعات، تزويدهم مبا يحتاجونه من التنسيق الجتماعات الدوائر4
معدات

ملتابعة مناسبات موظفي اجمللسالعمل على إنشاء جلنة إجتماعية للمجلس5

جلميع املؤسسات احلكومية والدولية من خال تعميم النشرات القضائية 6
األمييل

لتقييم احتياجات احملاكم اخملتلفة )نقاط القوة العمل ضمن فريق مراكز التميز7
والضعف( بالعمل

التحضر لورشتي عمل بخصوص العنف والتبليغات8

متابعة الشكاوى املتعلقة بالقضاء يف برنامج 9
متت املتابعة لتاريخ 2014/6/1اجيال الصباحي

التواصل مع جلنة العاقات العامة يف املؤسسات 10
حتديث بيانات،املشاركة بورشات متخصصةاحلكومية

 نشاطات أخرى: 
املشاركة يف دورة الناطق االعامي بالتعاون مع معهد اإلعام يف جامعة برزيت. ⚪
الفصــل يف املهــام بــني عمــل دائــرة االعــام والعاقــات العامــة مــع وجــود تكامــل نوعــي  ⚪

بالعمــل إلجنــاز مهــام مشــركة، هــذا األمــر ركــز عمــل الدائــرة مبحــاور دائمــة.
ــر  ⚪ ــرة بعمــل تقاري ــة الدائ ــز  مــن قبــل مكتــب رئيــس جملــس القضــاء األعلــى علــى أهمي الركي

ــاء. ــس القض ــص جمل ــة تخ نوعي
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الفصل األول
إدارة احملاكم 

نبذة عن اإلدارة
تأسســت إدارة احملاكــم يف بدايــة العــام 2009، حيــث تقــوم مبتابعــة كافــة أعمــال دوائــر وإدارات 
جملــس القضــاء األعلــى واحملاكــم يف حمافظــات الوطــن. وتعتــر إدارة احملاكــم مــن أهــم اإلدارات 
وذلــك بســبب اعتمــاد اإلدارات اخملتلفــة عليهــا يف تنفيــذ خططهــا وحتقيــق أهدافهــا وفقــً 
للخطــة اإلســراتيجية القائمــة، وتركيزهــا علــى العنصــر البشــري، والــذي ُيعتــر أثمــن مــورد لــدى 
اإلدارة واألكــر تأثــرًا يف اإلنتاجيــة علــى اإلطــاق؛ فاملــوارد البشــرية تســاهم وبقــوة يف حتقيــق 

أهــداف املؤسســة ومتابعــة التطويــر اإلداري يف الســلك القضائــي.
ــز  ــا لتعزي ــى إىل إحداثه ــاء األعل ــس القض ــس جمل ــايل رئي ــعى مع ــي يس ــورات الت ــجاما والتط وانس
القضــاء، فقــد رأى يف حزيــران 2014 أن تــدار إدارة احملاكــم مــن قبــل معاليــه حتــى يتســنى 
للقضــاة التفــرغ للعمــل القضائــي وليــس للعمــل اإلداري. وأتخــذ قــرار إلغــاء مركــز األبحــاث، 

ودائــرة التدريــب القضائــي، وذلــك لألســباب التاليــة:
تفــادي ازدواجيــة العمــل واملهــام، حيــث أن مركــز األبحــاث يقــوم بنفــس املهــام واألعمــال . 1

املوكلــة إىل املكتــب الفنــي؛ ودائــرة التدريــب القضائــي تقــوم بنفــس املهــام واألعمــال املوكلــة 
ــي. ــد القضائ إىل املعه

وقف هدر املال والوقت واجلهد املبذول يف الدوائر التي لها بديل.. 2
االســتفادة مــن الــكادر البشــري املؤهــل يف املكتــب الفنــي ومركــز األبحــاث وأيــة دوائــر أخــرى . 3

ــاءات. بحاجة لكف
 وتعتر إدارة احملاكم اإلدارة العليا لإدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية واملتمثلة مبا يلي:

أوال: دائرة الشؤون اإلدارية

مقدمة 
تســعى دائــرة الشــؤون اإلداريــة إىل تطبيــق األحــكام والقواعــد التــي نــص عليهــا قانــون اخلدمــة 
املدنيــة، كمــا تهــدف إىل اســتقطاب العناصــر البشــرية التي تســاهم يف حتقيق الرؤية اإلســراتيجية 
للمجلــس، وتهتــم دائــرة الشــؤون اإلداريــة بتطويــر املهــارات والقــدرات الوظيفيــة وحتقيــق الرضــا 

الوظيفــي لهــم.
يســتعرض التقريــر الســنوي اخلــاص بدائــرة الشــؤون اإلداريــة للعامــني2013 و 2014 إجنــازات الدائــرة 
التــي حققتهــا مــن خــال أقســامها الثــاث ويتنــاول كذلــك أهــم األهــداف التــي يســعى كل قســم 
مــن أقســام الدائــرة إىل حتقيقهــا خــال العــام 2013، وأهــداف الدائــرة واجنازاتهــا خــال العــام 2014. 
يتنــاول التقريــر أيضــا أهــم اإلشــكاليات واملعوقــات والتحديــات التــي واجهــت الدائــرة خــال العامــني 
2013 و2014، ويســتعرض التقريــر اإلقراحــات واألهداف املســتقبلية التي تســعى الدائــرة إىل اجنازاها 

خــال العــام 2015.

 

القسم الثاين: إدارات ودوائر جملس القضاء األعلى

إدارة احملاكم ⚫
دائرة الشؤون اإلدارية •
دائرة الشؤون املالية •
دائرة اللوازم واخملازن •

دائرة الرقابة واجلودة ⚫
وحدة التخطيط وإدارة املشاريع ⚫
اإلدارة العامة لتكنولوجيا املعلومات ⚫
مركز األبحاث والدراسات القضائية ⚫
دائرة التدريب القضائي ⚫
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نبذه عن الدائرة 
دائــرة الشــؤون اإلداريــة مــن دوائــر اإلدارة العامــة للشــؤون اإلداريــة واملاليــة يف جملــس القضــاء 
األعلــى، وتعتــر مــن أهــم اإلدارات املوجــودة يف اجمللــس نظــرا الهتمامهــا بالعنصــر البشــري، 
ــاق  ــى اإلط ــة عل ــرا يف اإلنتاجي ــر تأث ــه األك ــة كون ــر املؤسس ــن عناص ــم وأثم ــن أه ــر م ــذي يعت وال

ويســهم يف حتقيــق أهــداف املؤسســة ورفــع مســتوى األداء يف كافــة اجملــاالت . 
تســعى دائــرة الشــؤون اإلداريــة يف جملــس القضــاء األعلى إىل اســتقطاب أفضل العناصر البشــرية 
واحملافظــة عليهــا، وتســعى كذلــك إىل تطبيــق القوانــني والسياســات واألنظمــة والتعاميــم اإلداريــة 
املعمــول فيهــا يف دولــة فلســطني عامــة، ويف جملــس القضــاء األعلــى خاصــة؛ وتســعى كذلــك 
إىل االرتقــاء والتحســني املســتمر يف أداء املوظفــني لتحقيــق أهــداف املؤسســة وتوفــر بيئــة 

عمــل تتــاءم مــع طبيعــة وظــروف عمــل املوظفــني يف احملاكــم والدوائــر.
ــام 2006  ــه يف الع ــادق علي ــي املص ــكل التنظيم ــب الهي ــة حس ــؤون اإلداري ــرة الش ــن دائ ــرع ع ويتف

ــايل: ــة أقســام وهــي علــى النحــو الت ثاث
شــؤون . 1 وإجــراءات  وأنظمــة  سياســات  تنفيــذ  علــى  يعمــل  املوظفــني:  شــؤون  قســم 

والتقاعــد  والنقــل  والتعيينــات  كالرقيــات  القضائيــة  الســلطة  يف  العاملــني  املوظفــني 
واملواصــات ...الــخ، وكذلــك االحتفــاظ مبلفــات خاصــة مبوظفــي الســلطة القضائيــة وحتديــث 
عــن  اإلحصائيــة  التقاريــر  وإعــداد  املوظفــني  شــؤون  برنامــج  علــى  املوظفــني  معلومــات 
ــة  ــمي ومتابع ــني الرس ــة دوام املوظف ــى متابع ــم عل ــل القس ــة، ويعم ــد احلاج ــم عن أوضاعه

للجهــات املعنيــة. الازمــة  اإلداريــة  وأذون مغادرتهــم، وتســطر املراســات  إجازاتهــم 

ــة اخلاصــة . 2 ــات وبعــد إقــرار املوازن ــب والتعيين ــات: يقــوم قســم الروات قســم الرواتــب والتعيين
بالســلطة القضائيــة، واســتنادًا إىل االعتمــاد املــايل الــذي يتــم منحــه إىل الســلطة القضائيــة، 
بتحديــد الشــواغر واإلعــان عنهــا. ويتضمــن اإلعــان البيانــات املتعلقــة بالوظيفــة وشــروط 
شــغلها وفــق القانــون وكذلــك ضبــط طلبــات التوظيــف مــن حيــث االلتــزام بالشــروط التــي مت 
اإلعــان عنهــا؛ ومــن ثــم اســتقبال طلبــات التوظيــف وإعــداد االمتحانــات والتحضــر للمقابــات 
ــي  ــرات الت ــة التغي ــم مبتابع ــوم القس ــني، ويق ــوان املوظف ــم يف دي ــراءات تعيينه ــة إج ومتابع
ــذه  ــة ه ــك متابع ــة وكذل ــلطة القضائي ــم يف الس ــاء خدمته ــني أثن ــب املوظف ــى روات ــرأ عل تط
التغيــرات يف وزارة املاليــة وديــوان املوظفــني العــام والتــي يكــون لهــا اثــر ايجابــي علــى 
قســيمة راتبــه، ويقــوم القســم مبتابعــة ذلــك ممــا يســهل صــرف االســتحقاقات التــي تطــرأ 
علــى قســيمة الراتــب يف موعدهــا وكذلــك اإلشــراف علــى كافــة األمــور املتعلقــة برقيــة 
املعمــول  والتشــريعات  األنظمــة  حســب  الرقيــات  عمليــة  وإدارة  وترفعيهــم  املوظفــني 
فيهــا، ويقــوم القســم مبتابعــة املوظفــني الذيــن أكملــوا الســن اإللزامــي للتقاعــد وإصــدار 
كتــب التقاعــد لهــم ومتابعــة ملفــات املتقاعديــن والورثــة والتنســيق مــع هيئــة التقاعــد العــام 
وديــوان املوظفــني ووزارة املاليــة مــن أجــل صــرف رواتبهــم ومســتحقاتهم املاليــة، وكذلــك 

املســاعدة يف إعــداد امليزانيــة التقديريــة للســنة املاليــة.    

أعمــال . 3 تســهيل  يف  اإلداريــة  اخلدمــات  قســم  عمــل  يتمثــل  اإلداريــة:  اخلدمــات  قســم 
املســؤولني واملوظفــني يف جملــس القضــاء األعلــى مــن خــال توفــر ســيارات احلركــة 
املوجــودة لــدى جملــس القضــاء األعلــى وذلــك بنــاًء علــى أوامــر حركــة مســبقة لهــم، وكذلــك 

يقــوم قســم احلركــة بإجــراء الصيانــة الازمــة لهــذه الســيارات وتأمينهــا وترخيصهــا ومتابعــة 
شــركات النظافــة، واســتام وتســليم الريــد مــن واىل احملاكــم والدوائــر.

أهداف الدائرة عام 2013
تطبيــق األنظمــة والقواعــد والقوانــني املنظمــة للعمــل يف الســلطة القضائيــة والتــي تضبــط عمــل 

املوظفــني وترفــع مــن شــأن الســلطة القضائيــة.
اســتقطاب املــوارد البشــرية املؤهلــة مــن ذوي اخلــرات واملهــارات التــي تســاهم يف حتقيــق 

أهــداف الســلطة القضائيــة.
علــى  واحلفــاظ  للموظفــني  الوظيفــي  الرضــا  حتقيــق  أجــل  مــن  املوظفــني  شــؤون  متابعــة 

والفاعلــني. األكفــاء  املوظفــني 
دراســة احتياجــات الســلطة القضائيــة مــن املــوارد البشــرية ووضــع اخلطــط والرامــج التــي تضمن 

توفــر هــذه االحتياجــات مــن ذوي الكفــاءات املتميــزة.
متابعــة عمليــة تقييــم أداء العاملــني بالســلطة القضائيــة لغــرض التحســني املســتمر يف أداء 

املوظفــني.

اجنازات الدائرة عام 2013
يف  أبرزهــا  كان  والتــي   2013 عــام  خــال  االجنــازات  مــن  العديــد  اإلداريــة  الشــؤون  دائــرة  نفــذت 

التاليــة: املواضيــع 
أواًل: اإلجازات 

رصيد اإلجازات التي يستحقها املوظف وعددهم )848( موظفا خال ذلك العام وبدقة.
إعداد وطباعة منوذج )41( املتعلق باإلجازات.

متابعة اإلجازات بأنواعها السبعة خال العام والتأكد من تعبئة النماذج املطلوبة بدقة.
رصيــد اإلجــازات عنــد خــروج املوظــف يف إجــازة وترحيلهــا علــى اجلــزء اخملصــص لهــا يف برنامــج 

شــؤون املوظفــني ومــن ثــم أرشــفتها إلكرونيــا.

ثانيًا: ملفات املوظفني
ترقيــم وجتديــد التالــف مــن ملفــات املوظفــني، وحتضــر ملفــات جديــدة للموظفــني اجلــدد حتفــظ 

فيهــا جميــع الوثائــق واملســتندات واملعلومــات اخلاصــة باملوظــف بعــد تدقيقهــا.

ثالثًا: الدوام الرسمي للموظفني
رفــع تقريــر شــهري خــاص بالــدوام لديــوان املوظفــني العــام، إضافــة إىل كشــف دوام موظفــي . 1

العقــود وموظفــي املياومــة.
مراقبــة دوام املوظفــني وحركاتهــم أثنــاء الــدوام الرســمي، وتنبيــه املوظفــني املتأخريــن عــن . 2

ــدد  ــذه امل ــاوزت ه ــال جت ــر، ويف ح ــدة التأخ ــع م ــم جتمي ــث يت ــي، حي ــل الصباح ــور للعم احلض
ــدم  ــع ع ــهرية م ــم الش ــن رواتبه ــم أو م ــن إجازاته ــا م ــم إم ــم اخلص ــهريً يت ــاعات ش ــبع س س

ــا. ــف تأديبي ــاءلة املوظ ــال مبس اإلخ
متابعــة أذونــات املغــادرة  وتقســيمها إىل مغــادرات رســمية وشــخصية ومــن ثــم إدخالهــا على . 3

الرنامــج اخلــاص بــأذون املغــادرة، وحتــدد املوظفــني املتجاوزيــن لعــدد الســاعات املســموح 
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فيهــا ويتــم احلســم مــن رصيــد إجازاتهــم الســنوية أو رواتبهــم إذا مل يوجــد رصيــد إجــازات.
تدقيق مهمات العمل للموظفني، حيث بلغت هذا العام 150 مهمة عمل.. 4
تدقيــق كشــوف احلضــور واملشــاركة يف الــدورات التدريبيــة التــي تعقــد للموظفــني، بعــد . 5

للفئــة  الرســمي  الــدوام  بنســخة منهــا مــن قبــل اجلهــات اخملتصــة، ومعاجلــة  تزويدنــا 
املشــاركة.

تعيني املناسبات واألعياد والعطل الرسمية على شاشة الدوام الرسمي.. 6
تصويــر امللفــات اخلاصــة باملوظفــني الذيــن مت نقلهــم مــن الــوزارة إىل وزارات أخــرى ومــن ثــم . 7

إرســالها إىل الــوزارة التــي مت نقــل املوظــف إليهــا.
 إعداد التقارير واإلحصاءات عن املوظفني.. 8
إصدار البطاقات اخلاصة بدوام املوظفني والبطاقات التعريفية.. 9
التأكــد مــن مباشــرة املوظفــني اجلــدد واملنقولــني إىل دوائــر آخــرى عملهــم، ورفــع التقاريــر إىل . 10

املســؤولني عــن املوظفــني أثنــاء فــرة التجربــة.
 اطــاع املوظفــني عنــد التعيــني علــى واجباتهــم وســلوكهم الوظيفــي ومتابعتهــم بالتنســيق . 11

مــع دائــرة التدريــب القضائــي وفــق خطــة ســنوية معــدة لهــذا الغــرض.

رابعًا: املراسالت والكتب الرسمية 
ــة مــن قبــل احملاكــم، وصياغــة . 1 ــرة الشــؤون اإلداري ــرد إىل دائ متابعــة كافــة املراســات التــي ت

ــبة. ــردود املناس ال
متابعــة كافــة املراســات التــي ترســل إىل ديــوان املوظفــني العــام ووزارة املاليــة وهيئــة . 2

واملعاشــات. التأمــني 
إصدار شهادات اإلفادة الرسمية بإثبات املوظف ملن يهمه األمر.. 3
ــات . 4 ــا اإلدارة أو جه ــرى تطلبه ــر آخ ــة تقاري ــني وأي ــنوية للموظف ــهرية والس ــر الش ــداد التقاري إع

رســمية آخــرى.
خماطبــة ديــوان املوظفــني العــام يف كافــة األمــور التــي تتعلــق باملوظفــني ومتابعتهــا وإعــام . 5

املوظفــني بالــردود يف حــال اســتامها.
 وقــد مت خماطبــة ديــوان املوظفــني العــام مبــا جمموعــه )1484( كتابــا وتناولــت عــدة مواضيــع . 6

منهــا:
تعديل املسميات الوظيفية. ⚫
تثبيت املوظفني اجلدد. ⚫
صرف وتعديل بدل تنقل ثابت للموظفني. ⚫
تسكني املوظفني. ⚫
املهمات الرسمية للموظفني. ⚫
اإلعان عن الوظائف الشاغرة للوظائف اإلشرافية داخليً. ⚫
إجازات املوظفني سواء إجازات مرضية أو خارجية أو بدون راتب أو أمومة أو حج ...الخ. ⚫
عقوبة احلسم من الراتب. ⚫
العاوات الدورية. ⚫
الرقيات املستحقة للموظفني. ⚫
حتضر العقود ملوظفي العقود وجتديدها. ⚫

احتساب سنوات األقدمية. ⚫
وقف عن العمل وإنهاء اخلدمة وخلو الطرف. ⚫
اســتقبال )2007( كتــاب مــن ديــوان املوظفــني العــام خاصــة باملواضيــع املذكــورة أعــاه والتــي . 7

تخــص املوظفــني.
تســطر )1400( كتــاب للموظفــني نعلمهــم مــن خالهــا رد ديــوان املوظفــني العــام والــوزارات . 8

ــة. ذات العاق
تسطر)623( كتابا إىل وزارة املالية / مديرية الرواتب وتناولت عدة مواضيع منها:. 9
العاوات االجتماعية. ⚫
ووقف الراتب. ⚫
واحلسم من رواتب موظفي العقود. ⚫

10. تسطر )49( كتابا إىل هيئة التقاعد الفلسطينية وتناولت عدة مواضيع منها:
شهادات وفاة. ⚫
عرض بيانات. ⚫
إقرار احلالة العائلية للمتقاعدين. ⚫

خامسًا: إجراءات متت على املوظفني  
ديــوان . 1 مــع  بالتعــاون  وذلــك  عامــً  الســتني  أكمــل  الــذي  املوظــف  خدمــة  إنهــاء  إجــراءات 

املوظفــني العــام وهيئــة التقاعــد وأيضــا املوظفــني الذيــن تقدمــوا باســتقالة ومت إنهــاء 
موظفــني.  )10( عددهــم  وكان  ندبهــم 

إنهاء التعاقد مع تسعة عشر موظفا من موظفي العقود.. 2
تسكني )15( موظفا على هيكلية جملس القضاء األعلى.. 3
تعديــل مؤهــل علــى درجــة البكالوريــوس لســتة موظفــني وثانويــة عامــة ملوظــف واحــد وعلــى . 4

مؤهــل علمــي ماجســتر ألربعــة موظفــني وعلــى مؤهــل علمــي دبلــوم ملوظــف واحــد وعلــى 
مؤهــل علمــي دبلــوم عــايل ملوظــف واحــد وعلــى مؤهــل علمــي دكتــوراه ملوظــف واحــد.

متديد عقود )123( موظفا.. 5
 إجراءات نقل موظفني عدد )2( من كادر جملس القضاء األعلى إىل وزارت أخرى.. 6
تثبيت )19( موظفا.. 7
 متديــد عقــود فنــي دعــم لوجســتي لعــام 2013 مــن تاريــخ 2013/9/15 ولغاية تاريــخ 2013/12/31 . 8

عــدد )9( موظفني.

سادسًا: رواتب املوظفني 
 إجناز ومتابعة كافة األمور املالية املتعلقة باملوظفني لدى وزارة املالية.. 1

 متابعة صرف رواتب املوظفني اجلدد وموظفي العقود.. 2
 تدقيق قسائم رواتب املوظفني وتوزيعها عليهم يف بداية كل شهر.. 3
 تنظيــم جــداول خدمــات املوظفــني الذيــن تنتهــي خدماتهــم متهيــدًا لتســوية حقوقهــم . 4

حســب األصــول.
 املســاهمة يف تزويــد اجلهــات اخملتصــة بإعــداد مشــروع املوازنــة الســنوية بأيــة بيانــات . 5

بخصــوص الرواتــب والرقيــات املســتحقة.
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سابعًا: سيارات احلركة 
ترخيص وتأمني كافة السيارات احملسوبة على قسم احلركة وعددها 38 سيارة.. 1

عمل صيانة لكافة السيارات مبا فيها سيارات رئيس اجمللس والسيارات التابعة له.. 2
توزيع أكر من 600 بريد صادر إىل كافة الدوائر واملؤسسات الرسمية.. 3
تنفيذ أكر من 350 مهمة خارجية إىل حماكم الشمال والوسط واجلنوب.. 4
متابعة شركة النظافة يف كافة احملاكم والدوائر التابعة جمللس القضاء األعلى.. 5
متابعة سيارات التبليغات التابعة لدائرة التبليغات يف حمكمة رام اهلل.. 6

حتديات عام 2013 – 2014
بتحليــل املعطيــات الســابقة ودراســة واقــع الدائــرة بــرزت التحديــات التاليــة خــال العامــني 2013 – 

2014 والتــي ميكــن تلخيصهــا مبــا مبــا يلــي:
عدم وجود بطاقات وصف وظيفي لوظائف جملس القضاء األعلى.. 1

افتقــار دائــرة شــؤون املوظفــني لعــدم وجــود قســم خــاص باألرشــيف خاصــة وأن الدائــرة . 2
حتتفــظ بكافــة ملفــات موظفــي الســلطة القضائيــة وعددهــم )857( .

انعدام الدورات التدريبية اخلاصة مبوظفي دائرة الشؤون اإلدارية. . 3
عدم تسكني املوظفني حسب الفئة والدرجة.. 4
عدم وجود قسم تدريب للموارد البشرية.. 5
عدم وجود نظام حوافز للموظفني املتميزين.. 6
ضيق الهيكلية لألقسام والدوائر يف دائرة الشؤون اإلدارية.. 7

خطط عام2015 
يعــّد التخطيــط الوظيفــة األوىل مــن وظائــف اإلدارة، فهــي القاعــدة التــي تقــوم عليهــا الوظائــف 
ــن  ــة ع ــور لإجاب ــر األم ــة س ــد طريق ــن حتدي ــتمرة تتضم ــة مس ــط عملي ــرى. والتخطي ــة األخ اإلداري
األســئلة مثــل مــاذا يجــب أن نفعــل، ومــن يقــوم فيــه، وأيــن، ومتــى، وكيــف؟ والتخطيــط ســيمكنك إىل 

ــداف. ــق األه ــة لتحقي ــة الازم ــطة التنظيمي ــد األنش ــن حتدي ــر م ــر كمدي ــد كب ح
ــاك تعــاون حثيــث  ــرز هن ــويل جملــس القضــاء األعلــى إدارة الطاقــم اإلداري يف العــام 2002، ب ــذ ت ومن
ومســتمر بــني األقســام والدوائــر الناشــئة للنهــوض بهــذه املهمــة علــى أكمــل وجــه، حتــى وصلنــا 

إىل مــا نحــن عليــه اآلن، مــن إدارة فاعلــة ونشــطة وســباقة يف جمالهــا.
وإذا مــا اطلعنــا علــى مســار االجنــازات خــال العــام 2014، ميكــن بلــورة بنــود خطتنــا الســنوية للعــام 2015 كمــا 

يلــي:
عقــد دورات تدريبيــة تشــتمل علــى مواضيــع هامــة لإرتقــاء بالــكادر البشــري مثــل إدارة املوارد . 1

البشــرية، قانــون اخلدمــة املدنيــة، إعــداد بطاقــة الوصــف الوظيفــي، التنبــؤ الوظيفــي، وإعــداد 
الهيــاكل التنظيميــة.

اســتحداث قســم خــاص باألرشــيف: لتنظيــم وترتيــب وحفــظ امللفــات بطريقــة يســهل الرجــوع . 2
إليهــا وتنظيــم عمليــة اإلعــارة واســتام الريــد الــوارد وترميــزه وتســجيله وحفــظ صــورة عنــه.

إعداد بطاقات وصف وظيفي للوظائف املوجود يف جملس القضاء األعلى.. 3
وضــع خطــة تطويريــة لقســم احلركــة من خــال تركيب جهاز تتبــع للســيارات )أوتــران( وذلك ملعرفة . 4

مــكان الســيارة وعملهــا، وكذلــك توفر وســيلة اتصال موحدة بني مســؤول احلركة والســائقني.

التحديث املستمر على برنامج شؤون املوظفني وحسب متطلبات العمل.. 5
تطوير الهيكل التنظيمي للسلطة القضائية.. 6
زيادة عدد موظفي السلطة القضائية.. 7
العمــل علــى تســكني كافــة موظفــي جملــس القضــاء األعلــى وخاصــة مــن هــم ضمــن الفئــات . 8

الثانيــة والثالثــة والرابعــة واخلامســة علــى هيكليــة جملــس القضــاء األعلــى.
استحداث قسم تدريب يعمل على تدريب املوارد البشرية يف السلطة القضائية.. 9
 إعداد دليل يوضح معاير تطبيق نظام احلوافز واملكافآت ملوظفي السلطة القضائية.. 10

إحصائيات وأرقام حول موظفي السلطة القضائية
توزيع موظفي السلطة القضائية على الدوائر واحملاكم للعام 2014:

ــة  ــم بداي ــني حماك ــا ب ــة م ــة موزع ــرة حمكم ــس عش ــارب خم ــا يق ــى م ــاء األعل ــس القض ــع جمل يتب
ــدمي  ــا تق ــر مهمته ــرة دوائ ــة إىل عش ــة، إضاف ــم متخصص ــك حماك ــا وكذل ــتئناف وعلي ــح واس وصل
ــا  ــام مبهامه ــم القي ــنى للمحاك ــى يتس ــتيً حت ــً ولوجس ــا وفني ــم إداري ــم للمحاك ــكال الدع ــة أش كاف
األساســية مــن أجــل حتقيــق أهدافهــا. وإذا نظرنــا إىل اجلــدول رقــم )1( فإنــه يبــني أعــداد املوظفــني 
موزعــني حســب مــكان العمــل، حيــث بلــغ عــدد املوظفــني العاملــني يف حماكــم اجمللــس )737( 
موظفــَا أو مــا نســبته )85,9%( يف حــني بلــغ عــد موظفــي دوائــر اجمللــس ).12( موظفــً أو مــا 

نســبته )%14,1(.

النسبة من اجملموععدد العاملنيمكان العمل

85.9 %737حماكم اجمللس

14.1 %120دوائر اجمللس

100.0%857اجملموع

جدول رقم )1(: توزيع العاملني بالسلطة القضائية على الدوائر واحملاكم عام 2014

أعداد ونسبة املوظفني موزعني حسب عقد العمل يف احملاكم للعام 2014:
إذا نظرنــا إىل اجلــدول رقــم )2( واخلــاص بأعــداد ونســبة املوظفــني موزعــة حســب نــوع العقــد جنــد أن 
ــا أو  ــم ) 721 ( موظف ــغ عدده ــث بل ــة، حي ــود دائم ــى عق ــني عل ــني املعين ــود للموظف ــى تع ــبة العظم النس
مــا نســبته 84% وهــو مــا يعتــر مؤشــرا إيجابيــا، أمــا موظفــي العقــود ونســبتهم )16%( أو مــا يعــادل )136( 
موظفــً، فإنــه يشــر إىل عــدم تزويــد الســلطة القضائيــة باعتمــاد مــايل لتلبيــة االحتياجــات الســنوية مــن 

املوظفــني.
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النسبة من اجملموععدد املوظفنينوع العقد

84%721عقد دائم

14%118عقد 

1%7دعم لوجستي

0%2عقد خراء

0%2عقد كومينكس

1%7عقد مياومة

100%857اجملموع
جدول رقم )1(: توزيع العاملني بالسلطة القضائية على الدوائر واحملاكم عام 2014  

ثانيا: دائرة الشؤون املالية

مقدمة
مبوجــب املــادة )2( مــن قانــون الســلطة القضائيــة كلــف اجمللــس الدائــرة املاليــة إعــداد املوازنــة 
اخلاصــة بالســلطة القضائيــة وعرضهــا علــى اجمللــس وإقرارهــا، ومــن ثــم إرســالها إىل اجلهــات 
ــة علــى العمــل بجهــد مضاعــف يف  ــرة الشــؤون املالي ــت دائ ــون. وقــد دأب اخملتصــة حســب القان

العــام 2014 لتوفــر كل مــا يلــزم مــن احتياجــات الســلطة القضائيــة رغــم اإلمكانيــات احملــدودة .
ــا  ــي مهن ــي عل ــايل القاض ــل مع ــا حص ــام 2015 بعدم ــة يف الع ــة نوعي ــداث نقل ــرة إلح ــتعد الدائ وتس
رئيــس احملكمــة العليــا / رئيــس جملــس القضــاء األعلــى علــى موافقــة اســتثنائية مــن معــايل 
وزيــر املاليــة علــى صــرف جميــع املعامــات املاليــة واملتأخــرات. وتتكــون الدائــرة املاليــة جمللــس 
القضــاء األعلــى مــن: قســم النفقــات، وقســم األمانــات، وقســم اإليــرادات، وقســم املشــريات، 
ــات  ــرز املقرح ــات وأب ــازات والتحدي ــداف وإجن ــايل أه ــر الت ــتعرض التقري ــة. يس ــداد املوازن ــة إع وجلن

ــة: ــؤون املالي ــرة الش ــام دائ ــتنتاجات ألقس واالس

أوال: قسم النفقات 
يتــوىل قســم النفقــات تنفيــذ وتطبيــق سياســة الصــرف يف احملاكــم واجمللــس وفــق القوانــني 
واألنظمــة النافــذة؛ وتتــم عمليــات صــرف النفقــات اســتنادا لبنــود املوازنــة الســنوية للمجلــس 
وضمــن الصاحيــات املقــرة للجهــات اخملولــة بالصــرف، وحســب إجــراءات الصــرف املتبعــة، بعــد 
التأكــد مــن أن الصــرف يتــم: وفقــا لبنــود املوازنــة العامــة، ومــدى توافــر مبالــغ مرصــودة لهــذه 

النفقــات، ومراقبــة تنفيــذ اخلطــط املاليــة، وإجــراء التحليــات املاليــة ذات العاقــة بالنفقــات. 

أهداف القسم عام 2013
تأمــني احلصــول علــى النفقــات التشــغيلية والنفقــات الرأســمالية باملواعيــد احملــددة، علمــا . 1

أن هــذه النفقــات تتضمــن مصاريــف العــام 2013 ومتأخــرات العــام 2012 التــي كانــت عالقــة. 
التواصل مع املستفيدين من أجل استكمال املعامات املالية التي بحاجة إىل متابعة .. 2

ــداد . 3 ــق وإع ــدى الصنادي ــص ل ــة نواق ــة أي ــم ومتابع ــدى احملاك ــة ل ــق النري ــل صنادي ــة عم مراجع

املطالبــات املاليــة الســتعاضة الســلف.  
 متابعة املسائل املالية مع البنوك ووزارة املالية لتفادي البقاء يف دائرة املتأخرات.. 4
أرشفة املعامات على برنامج بيسان.. 5

إجنازات القسم عام 2013
 بلغــت موازنــة جملــس القضــاء األعلــى للســنة املاليــة 2013، )11,000,000( شــيكل، مت صــرف مبلــغ   
التشــغيلية  النفقــات  علــى  وذلــك  دينــارا،  و)86,953(  دوالرا  و)255,450(  شــيكل   )3,391,250(
ــام 2013  ــف الع ــن مصاري ــات تتضم ــذه النفق ــأن ه ــا ب ــب، علم ــتثناء الروات ــمالية باس ــات الرأس والنفق

ومتأخــرات العــام 2012 التــي كانــت عالقــة وهــذه املبالــغ هــي مــا مت حتويلهــا مــن املوازنــة.
جتهيــز واجنــاز املعامــات املاليــة دون تأخــر يف حــال ورودهــا إىل الدائــرة املاليــة والتواصــل مــع 

املســتفيدين مــن أجــل اســتكمال املعامــات املاليــة التــي بحاجــة إىل متابعــة.
 تدقيــق ومتابعــة عمــل صناديــق النريــة املوجــودة لــدى احملاكــم ومتابعــة النواقــص لــدى الصناديــق 

وإعــداد املطالبــات املاليــة الســتعاضة الســلف؛ وقــد مت إغــاق صناديــق النريــة بشــكل كامــل .
 متابعــة األمــور املاليــة مــع البنــوك ووزارة املاليــة مــن أجــل تفــادي وجــود عوالــق للســنة املاليــة 

القادمــة.
 مت أرشفة جميع املعامات التي أجنزت على برنامج بيسان وأرسلت للبنك للصرف للمستفيدين .

ــاب  ــري وحس ــاب الصف ــة للحس ــع وزارة املالي ــا م ــنة  2013 ومتابعته ــة لس ــويات البنكي ــل التس  عم
املنــح .

يف نهاية عام 2013 كانت هنالك متأخرات ومطالبات مالية.

أهداف القسم عام 2014  
ــد  ــع ح ــرات 2013 ووض ــى متأخ ــول عل ــني احلص ــى، وتأم ــاء األعل ــس القض ــة جمل ــم موازن ــادة حج زي
لهــذه املســألة ملــا لهــا مــن تأثــر ســلبي علــى تنفيــذ خطــط وبرامــج اجمللــس وحتقيــق األهــداف.

استكمال املعامات املالية التي بحاجة إىل متابعة.
تدقيق ومتابعة عمل صناديق النرية املوجودة لدى احملاكم.

 متابعة املسائل املالية مع البنوك ووزارة املالية وتفادي وجود متأخرات للسنة املالية 2014.
أرشفة جميع املعامات التي أجنزت على برنامج بيسان.

 عمل التسويات البنكية لسنة  2014 ومتابعتها مع وزارة املالية.
متابعــة املعامــات املتعلقــة باملنــح  املمولــة مــن قبــل )UNDP( واالحتــاد األوروبــي وإعــداد التقاريــر 

الازمــة للجهــات ذات العاقــة. 

إجنازات القسم عام 2014
بزيــادة عــن العــام الســابق مبقــدار )250000( شــيكل بلغــت موازنــة جملــس القضــاء األعلــى للســنة 
و)720,117,24(  شــيكل   )6,165,582,17( مبلــغ  صــرف  مت  حيــث  شــيكل،   )11,250,000(  ،2014 املاليــة 
دوالرا و)80,417,28( دينــارا، وجميعهــا تخــص النفقــات التشــغيلية والنفقــات الرأســمالية باســتثناء 
ــت  ــف العــام 2014 ومتأخــرات العــام 2013 التــي كان ــب، علمــا أن هــذه النفقــات تتضمــن مصاري الروات

ــة . عالقــة وهــذه املبالــغ هــي مــا مت حتويلهــا مــن املوازن
جتهيــز واجنــاز املعامــات املاليــة كافــة ودون تأخــر يف حــال ورودهــا إىل الدائــرة املاليــة والتواصــل 
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مــع املســتفيدين مــن أجــل اســتكمال املعامــات املاليــة التــي بحاجــة إىل متابعــة.
تدقيــق ومتابعــة عمــل صناديــق النريــة املوجــودة لــدى احملاكــم ومتابعــة النواقــص لــدى الصناديــق 

وإعــداد املطالبــات املاليــة الســتعادة هــذه الســلف، ومت إغــاق صناديــق النريــة بشــكل كامــل.
متابعــة األمــور املاليــة مــع البنــوك ووزارة املاليــة وذلــك مــن أجــل تفــادي وجــود عوالــق للســنة 

املاليــة.
للصــرف  للبنــك  وأرســلت  بيســان  برنامــج  علــى  أجنــزت  التــي  املعامــات  جميــع  أرشــفة  مت 

. ين للمســتفيد
عمل التسويات البنكية لسنة  2014  ومتابعتها مع وزارة املالية حلساب الصفري وحساب املنح .

حتويــل جميــع االلتزامــات اجلاهــزة للدفــع والتــي تخــص اجمللــس باســتثناء معاملــة واحــدة تخــص 
ــت  ــر وجزئ ــغ كب ــة ذات مبل ــبب أن املعامل ــه والس ــة ل ــاء واإلدارات التابع ــس القض ــار جمل ــى إيج مبن
لثاثــة أجــزاء متســاوية ومت حتويــل جزأيــن وتأجيــل اجلــزء الثالــث والبالــغ )107226( دوالرا للعــام )2015(.
اجنــاز املعامــات املتعلقــة باملنــح  املمولــة مــن قبــل )UNDP( واالحتــاد األوروبــي وإعــداد التقاريــر 
الازمــة للجهــات ذات العاقــة، علمــا بــأن قيمــة املنــح يف بدايــة العــام 2014 بلغــت )227,126( دوالرا 

ومت صــرف مبلــغ 206,385( ( دوالرا. 

ثانيًا : قسم األمانات 

مقدمة
األمانــات املاليــة: هــي املبالــغ التــي يتــم إيداعهــا بنــاء علــى قــرارات القضــاة يف حســابات دوائــر 
تنفيــذ احملاكــم التابعــة جمللــس القضــاء األعلــى وذلــك حلــني إعادتهــا إىل اجلهــات صاحبــة احلــق 

وذلــك حســب األصــول والقانــون .
يلعــب قســم األمانــات دورا بــارزا يف الدائــرة املاليــة، حيــث يتــم مــن خالــه تدقيــق كل العمليــات 
املاليــة اخلاصــة بدوائــر تنفيــذ حماكــم الضفــة الغربيــة، وذلــك ابتــداء مــن تدقيــق كشــوف اإليداعــات 
ــر ماليــة شــهرية جلميــع احلــركات  واملصروفــات ومقارنتهــا مــع الكشــوف البنكيــة إىل إعــداد تقاري
واألرصــدة اخلاصــة بدوائــر التنفيــذ، كمــا يقــوم القســم  بتنفيــذ قــرارات احلجــز الصــادرة عــن قضــاة 
تنفيــذ حماكــم يف الضفــة وخماطبــة اجلهــات اخملتصــة فيمــا يتعلــق بهــذه القــرارات ومتابعــة 

ســر إجــراءات هــذه القــرارات حســب األصــول.

أهداف القسم عام 2014
مراجعــة أرصــدة احلســابات البنكيــة واألوضــاع املاليــة احلقيقيــة جلميــع دوائــر تنفيــذ حماكــم . 1

الضفــة الغربيــة. 
والكشــوف . 2 الســجات  يف  املاليــة  العمليــات  جميــع  تســجيل  وســامة  صحــة  مــن  التأكــد 

 . خملتلفــة ا
متابعة إجراء التسويات املالية والتدقيق على أعمال دوائر التنفيذ.. 3
املدربــة . 4 البشــرية  الكــوادر  يف  النقــص  مشــكلة  لتجــاوز  وأكفــاء  مؤهلــني  موظفــني  تعيــني 

واملؤهلــة.

اجنازات القسم عام 2014 
اســتام كشــوف التقاريــر الشــهرية لدوائــر تنفيــذ حماكــم الضفــة الغربيــة كافــة، وتشــتمل . 1

ــوف  ــات، وكش ــر رد األمان ــض، وأوام ــندات القب ــات، وس ــرف األمان ــل وص ــوف: حتصي ــذه الكش ه
ــذ.  ــرة التنفي ــن دائ ــداع م ــش اإلي ــك، وفي البن

 التأكــد مــن املقبوضــات التــي مت ذكرهــا بكشــف الدائــرة ومطابقتهــا مــع كشــف البنــك، وذلــك . 2
بتدقيــق جميــع إيصــاالت القبــض ومطابقتهــا مــع فيــش البنــك والتقريــر الشــهري للمقبوضــات 

للتأكــد مــن مبالغهــا وجماميعهــا وتواريخهــا. 
ــف . 3 ــع كش ــا م ــة مبالغه ــة ومطابق ــر رد األمان ــق أم ــال تدقي ــن خ ــم م ــات؛ ويت ــق املصروف تدقي

ــات. ــهري للمصروف ــر الش ــك والتقري البن
تعيني موظفني جدد مؤهلني وسد النقص يف الكوادر البشرية.. 4
ــق . 5 ــكل مبلــغ غــر مطاب ــة ل ــة الشــهرية ومرفقــات التســوية التفصيلي  إعــداد التســويات البنكي

ــرة.  ســواء لكشــف البنــك أو كشــف الدائ
 اكتشــاف األخطــاء ومعاجلتهــا مــن خــال مراســلة أو مراجعــة دائــرة التنفيــذ أو خماطبــة البنــوك . 6

.
ــا يف . 7 ــفتها يدوي ــا وأرش ــي مت تدقيقه ــوف الت ــة والكش ــق املالي ــتندات والوثائ ــاظ باملس  االحتف

ــك . ــص لذل ــكان اخملص امل
إعــداد التقاريــر املاليــة الشــهرية لدوائــر التنفيــذ خملتلــف احملاكــم ورفعهــا إىل معــايل رئيــس . 8

جملــس القضــاء األعلــى لاطــاع عليهــا.
ــال . 9 ــات خ ــدة األمان ــايل أرص ــغ إجم ــث بل ــدة، حي ــع األرص ــنوية بجمي ــة الس ــر املالي ــداد التقاري  إع

ــي:  ــا يل ــات كم ــة العم ــني 2013 - 2014 بكاف العام

الرصيد اإلجمايل لعملةالسنة
الشيكل

الرصيد اإلجمايل لعملة
الدينار

الرصيد اإلجمايل لعملة
الدوالر

20138697189.724303748.967383,932.00
20149471311.665542403.799602914.09

 تنفيذ جميع قرارات احلجز املايل الواردة من احملاكم وذلك من خال القيام مبا يلي:. 1
استام كتب قرارات احلجوزات الواردة من جميع حماكم الضفة الغربية .. 2

التأكد من استيفاء هذه القرارات جلميع املعلومات املطلوبة لتنفيذ قرارات احلجز .. 3
إعــداد كتــب احلجــوزات املاليــة والقيــام مبراســلة اجلهــات اخملتصــة بذلــك ومتابعــة ســر . 4

إجــراءات هــذه احلجــوزات. 
ــعارات . 5 ــذه اإلش ــن ه ــور ع ــفة ص ــز وأرش ــة احلج ــذ عملي ــت تنفي ــواالت تثب ــعارات ح ــتام إش اس

وإرســال النســخ األصليــة إىل دوائــر تنفيــذ احملاكــم ليتســنى لهــم صــرف هــذه املبالــغ إىل 
مســتحقيها حســب األصــول.
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للمزيد أنظر اجلدول أدناه

عدد القرارات املنفذة اسم احملكمة
للموظفني العسكريني

عدد القرارات املنفذة 
للموظفني املدنيني

عدد القرارات 
املنفذة لألسرى

عدد القرارات 
املنفذة 

للمتقاعدين
20132014201320142013201420132014السنوات

14210514396223015محكمة رام اهلل
1261148276712610محكمة نابلس

1098952379532محكمة طولكرم
713560011محكمة اخلليل
571190130محكمة حلحول

23291381000محكمة دورا
2199101000محكمة بيت حلم

83352284000محكمة اريحا
274628321200محكمة جنني

333513110142محكمة قلقيلية
1918351203محكمة طوباس
169620000محكمة سلفيت

مجموع القرارات 
61150938730026254733املنفذة

جدول رقم )1(: عدد قرارات احلجز املايل املنفذة خال العامني 2013 - 2014 

حتديات 2013 - 2014 
 نقــص يف الوســائل واألدوات املاديــة مثــل )أجهــزة احلاســوب والرامــج املاليــة احملاســبية . 1

واإلداريــة(.
ــل . 2 ــاك يف العم ــؤدي إىل اإلرب ــا ي ــذ مم ــر التنفي ــبي دوائ ــدة  حملاس ــل موح ــة عم ــود آلي ــدم وج ع

والتناقــض يف معاجلــة املعامــات بــني موظــف وآخــر يف احملاكــم.
عدم توفر نظام أرشفة الكروين.. 3

 االستنتاجات واالقرتاحات
هنــاك حاجــة لتوفــر نظــام معلومــات متكامــل يســتجيب حلاجــات قســم األمانــات العامــة . 1

واملهــام التــي يقــوم بتنفيذهــا، بحيــث يتضمــن:
استخدام التكنولوجيا احلديثة.. 2

 توفر عناصر األمان للبيانات واملعلومات الكمية.. 3
إعداد برنامج إداري وارشفي خللق قاعدة معلومات خاصة بقسم األمانات .. 4
إجراء دورات تدريبية يف جمال عمل موظفي دوائر التنفيذ يف املواضيع التالية:. 5

آلية عمل التسويات البنكية ⚫
كيفية إعداد التقارير الشهرية حسب نظام عمل موحد ⚫
القيام بزيارات ميدانية لدوائر تنفيذ احملاكم ملتابعة ومراقبة العمل احملاسبي ⚫

عقد دورات تدريبية ملوظفي قسم األمانات لتطوير املهارات الوظيفية وامتاك مهارات جديدة.. 6

العمل على صياغة آلية عمل موحدة ليتم تطبيقها على جميع دوائر التنفيذ.. 7

ثالثًا: قسم اإليرادات 
مقدمة

اإليــرادات هــي جممــوع األمــوال التــي جتبيهــا الدولــة أو أي قطــاع أو مؤسســة مــن مصــادر وجهــات 
خمتلفــة لتمويــل النفقــات واإليفــاء باحلاجــات العامــة. واإليــرادات أداة فعالــة يف حتقيــق أهــداف ذات 
ــة اخملتلفــة. وقــد حرصــت رئاســة  ــري وتنمــوي يف اجملتمــع كمــا يف مؤسســات الدول بعــد تطوي
ــط  ــام واخلط ــق وامله ــرادات يتف ــد اإلي ــوم ودور ومقاص ــل مفه ــى جع ــام 2014 عل ــس يف الع اجملل

والرامــج الكثــرة واملتعــددة التــي رســمها ووضعهــا جملــس القضــاء األعلــى.

أهداف القسم عام 2013 
 اســتام كافــه تقاريــر اإليــرادات الشــهرية ومعــززات إثبــات عمليــة اإليــداع مثــل فيــش اإليــداع . 1

ــر إيصــاالت الصناديــق جلميــع احملاكــم. البنكــي وســندات اإليــداع ودفات
ــم التحقــق مــن . 2 ــر ومــن ث ــق والتأكــد أوال مــن التسلســل الرقمــي للدفات ــر الصنادي  تدقيــق دفات

األرصــدة واجملاميــع ومطابقــة كتابــة املبلــغ باألرقــام ومقارنــة أرصــدة نهايــة اليــوم باملبلــغ 
املــودع بالبنــك وفــق فيشــة البنــك وســند اإليــداع املرفــق.

 التحقــق مــن أن املبالــغ املودعــة يف البنــك مــن قبــل أمــني الصنــدوق قــد مت إيداعهــا بحســاب . 3
جملــس القضــاء األعلــى. 

ــه . 4 ــا ل ــض، موضح ــداع أو فائ ــز باإلي ــاف عج ــق واكتش ــد التدقي ــوان عن ــم أو الدي ــس القل ــاغ رئي  إب
قيمــة العجــز أو الفائــض يف كتــاب رســمي علــى أن يســدد أمــني الصنــدوق مبلــغ العجــز 

وإحضــار فيشــه بنــك وســند إيــداع بقيمــة املبلــغ.
  توجيــه كتــب رســمية إىل رئيــس الديــوان أو رئيــس القلــم موضحــا لــه األخطــاء يف حــال حدوثهــا . 5

مــع التأكيــد علــى مراعــاة عــدم تكــرار األخطــاء يف األشــهر القادمــة.
بعــد االنتهــاء مــن عمليــة التدقيــق يتــم وضــع دفاتــر الصناديــق مبلــف خــاص لــكل حمكمــة علــى . 6

حــدة ويكتــب علــى امللــف اســم احملكمــة والشــهر ونرفــق معــه صــورة عــن كشــف اإليداعــات 
وصــورة عــن كل ســندات اإليــداع اليوميــة، ويف نهايــة الشــهر نقــوم بإرســالهم إىل وزارة املاليــة.

يقــوم رئيــس القســم بإعــداد التســوية البنكيــة الشــهرية مبينــا فيهــا ارصــدة اإليــرادات حســب . 7
كشــف البنــك وتقــارن بإيــرادات حســب دفاتــر الصناديــق، ونبــني إن كان هنــاك عجــز فرفــع كتــاب 

ألمــني الصنــدوق لتســديده ونبــني فيهــا إن كان هنــاك فائــض.
عنــد إمتــام التســوية البنكيــة توقــع وتعتمــد مــن مديــر الدائــرة املاليــة ثــم ترفــق بجميــع دفاتــر . 8

الصناديــق إىل وزاره املاليــة إلعــادة تدقيقهــا وأرشــفتها كمــا يجــب.

اجنازات القسم عام 2013
زيادة نسبة إيرادات احملاكم مقارنة بإيرادات السنوات السابقة.. 1

حتســن قــدرة ومســتوى وأداء أمنــاء الصناديــق وحتفزيهــم لتحمــل ضغــط  العمــل وصــرف . 2
ــم . ــة له ــآت خاص مكاف
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ضبــط خمالفــات أمنــاء الصناديــق ســواء مــن اختاســات أو إهمــال أو تقصــر بــاألداء، وتقليــص . 3
اخملالفــات واحلــد منهــا.

توفــر جميــع وســائل الراحــة قــدر املســتطاع ألمنــاء الصناديــق ليتســنى لهــم العمــل بســهولة ويســر . 4
أكــر.

توحيــد العمــل جلميــع احملاكــم وفــق برنامــج حموســب ودقيــق يســهل عمليــة التدقيــق . 5
ويقلــص مــن االختاســات ويكشــف أخطــاء أمنــاء الصناديــق بــكل يســر، وبالتــايل معاجلــة أي خطــأ 

ــر. ــه دون أي تأخ ــرعة ويف وقت ــايل بس م
ــدون . 6 ــع وب ــكل أوس ــق بش ــة التدقي ــرادات إلتاح ــم اإلي ــني يف قس ــني كمدقق ــدد العامل ــادة ع زي

ــم. ــني بالقس ــني العامل ــى املوظف ــط عل ضغ
تنفيذ زيارات مفاجئه على أمناء الصناديق ليتسنى كشف األخطاء واخملالفات. . 7
ــك . 8 ــف البن ــوىل موظ ــث يت ــم بحي ــدى احملاك ــد ل ــز نق ــر مراك ــوك لتوف ــد البن ــع أح ــة م ــد اتفاقي عق

حتصيــل اإليــرادات وإيداعهــا بالبنــك عوضــا عــن أمنــاء الصناديــق. 
توفر ماكينات ألمناء الصناديق للكشف عن العملة املزورة فورا.. 9
توعيــه أمنــاء الصناديــق بعقــد ورشــات عمــل جتمعهــم مــع موظفــي قســم اإليــرادات وإيجــاد . 10

بيئــة حــوار ونقــاش وإثــارة االستفســارات.

إيرادات احملاكم:

بلغــت إيــرادات احملاكــم لعــام 2014 عــدا شــهر 12 38,409,518.50( شــيقل( مقارنــة بعــام 2103 حيــث 
بلغــت اإليــرادات  35,847,095.50 شــيقل، أي بزيــادة قدرهــا %7.

مبقارنــة اإليــرادات للمحاكــم اخملتلفــة للعــام 2014، ناحــظ أن إيــرادات حمكمــة رام اهلل هــي األعلــى 
ــا كثــرة كمــا  ــد عــن عشــرة مايــني شــيكل، ممــا يؤشــر إىل أن احملكمــة تســتقبل قضاي مببلــغ يزي
ــيكل،  ــني ش ــتة ماي ــن س ــد ع ــراد يزي ــس بإي ــة نابل ــا حمكم ــرادات. تليه ــم اإلي ــع حج ــا يرف ــا مم ونوع
ومــن ثــم حمكمــة جنــني مببلــغ حــوايل أربعــة مليــون شــيكل، تليهــا اخلليــل مببلــغ حــوايل ثاثــة مايــني 

ونصــف شــيكل تقريبــا. للمزيــد أنظــر للجــدول التــايل:

 إيــرادات 2014 عــدا شــهر
12/شــيقل إيرادات 2013/شيقل إيرادات 2012/شيقل احملكمة إيرادات 2011/شيقل

10,073,022.50 9,220,079.50 9,003,637.50 6,522,093.50 رام اهلل

1,101,980.00 1,020,170.50 1,196,815.00 978,831.50 حلحول

3,561,921.50 3,442,978.50 3,651,499.00 2,616,447.00 اخلليل

3,323,305.00 1,762,132.00 1,795,099.00 1,426,242.50 بيت حلم

1,038,616.00 695,316.00 839,215.00 791,447.00 اريحا

6,445,726.00 6,801,764.00 7,608,358.50 5,368,777.50 نابلس

2,246,870.00 2,059,773.00 2,362,202.00 1,916,441.00 قلقيلية

2,037,436.00 2,205,058.00 2,488,290.00 1,670,382.00 دورا

2,811,239.50 3,122,606.00 3,168,802.00 3,012,406.50 طولكرم

4,045,052.50 3,897,227.50 3,826,238.00 3,690,006.50 جنني

1878,355.50 822,845.00 871,326.00 679,267.00 سلفيت

724,753.50 721,264.50 729,939.00 554,798.50 طوباس

121,240.50 75,881.00 9,712.00 56,263.50 اجلمارك

8,409,518.50 35,847,095.50 37,551,133.00 29,283,404.00 اجملموع
جدول يبني إيرادات احملاكم 2011 – 2014 بالشيقل

أهداف القسم عام 2014
 زيادة نسبة إيرادات احملاكم مقارنة بإيرادات السنوات السابقة.. 1

ــرف . 2 ــل وص ــط العم ــل ضغ ــم لتحم ــق وحتفزيه ــاء الصنادي ــتوى وأداء أمن ــدرة ومس ــن ق حتس
ــم . ــة له ــآت خاص مكاف

ضبــط خمالفــات أمنــاء الصناديــق ســواء مــن اختاســات أو إهمــال أو تقصــر بــاألداء، وتقليــص . 3
اخملالفــات واحلــد منهــا.

العمــل . 4 لهــم  ليتســنى  الصناديــق  ألمنــاء  املســتطاع  قــدر  الراحــة  وســائل  جميــع  توفــر 
أكــر. ويســر  بســهولة 

توحيــد العمــل يف جميــع احملاكــم وفــق برنامــج حموســب ودقيــق يســهل عمليــة التدقيــق . 5
ــة أي  ــايل معاجل ــر، وبالت ــكل يس ــق ب ــاء الصنادي ــاء أمن ــف أخط ــات ويكش ــن االختاس ــص م ويقل

ــر. ــه دون أي تأخ ــرعة ويف وقت ــايل بس ــأ م خط
زيادة عدد املدققني يف قسم اإليرادات إلجناز العمل دون ضغط.. 6
تنفيذ زيارات مفاجئه على أمناء الصناديق ليتسنى كشف األخطاء واخملالفات. . 7
ــك . 8 ــف البن ــوىل موظ ــث يت ــم بحي ــدى احملاك ــد ل ــز نق ــر مراك ــوك لتوف ــد البن ــة مــع أح ــد اتفاقي عق

ــق.  ــاء الصنادي ــن أمن ــا ع ــك عوض ــا بالبن ــرادات وإيداعه ــل اإلي حتصي
توفر ماكينات خاصة للكشف عن العمات املزورة ألمناء الصناديق.. 9
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نشــر الوعــي بــني فئــة أمنــاء الصناديــق وذلــك بعقــد ورشــات عمــل حــول طبيعــة عملهــم . 10
واألخطــاء الشــائعة وأبــرز احملاذيــر واملشــاكل التــي تواجــه موظفــي قســم اإليــرادات، وإشــاعة 

أجــواء احلــوار والبيئــة التشــاركية. 

اجنازات القسم  عام 2014 
ارتفاع اإليرادات بشكل ملحوظ وبزيادة جتاوزت خمسة مليون شيكل عن العام 2013. . 1

حتســن أداء أمنــاء الصناديــق بفضــل التوعيــة املســتمرة حتــى تاشــت تقريبــا االختاســات . 2
بســب الرقابــة الدائمــة والزيــارات الدوريــة واملفاجئــة علــى احملاكــم.

ضبط جميع اخملالفات املالية ومعاجلتها لدرجة مل تردنا أية خمالفات مالية. . 3
الصناديــق . 4 ألمنــاء  مريحــة  تكــون  بحيــث  احملاكــم  بعــض  يف  غــرف  وتعديــل  أماكــن  توفــر 

وللمراجعــني.
ــرادات، وهــو مــا أســهم يف تســهيل . 5 ــرة املاليــة مكلفــني بتدقيــق اإلي توظيــف مدققــني بالدائ

ــر مبواعيدهــا. أعمــال التدقيــق ورفــع التقاري
تكثيف الزيارات الفجائية ألمناء الصناديق مبعدل زيارة كل أسبوع للمحاكم.. 6
ويف خطــوة رائــدة مت عقــد اتفاقيــة مــع أحــد بنــوك لتوفــر مراكــز نقــد باحملاكــم وصرافــات آليــة . 7

للمراجعــني، وتــويل البنــك مهمــة حتصيــل اإليــراد وتوريــده للبنــك.
النقــاش وتبــادل . 8 بــاب  عقــد ورشــات توعيــة مكثفــة ألمنــاء الصناديــق واحملاســبني لفتــح 

واملهــارات. املعلومــات 

أبرز التحديات 2013 - 2014
 يعــاين القســم مــن نقــص واضــح باملوظفــني، حيــث أن موظفــان فقــط يعمــان علــى اســتيفاء . 1

عمليــة التدقيــق وإعــداد التســوية لثاثــة عشــر حمكمــة تــورد للقســم دفاتــر الصناديــق اخلاصــة 
فيهــا بدايــة كل شــهر، وهــذا يتطلــب جمهــودا مضاعفــا ووقتــا طويــا. 

 نــاك زيــادة واضحــة بأرصــدة اإليــرادات مقارنــة بالســنوات الســابقة، وهــذا يعنــي زيــادة أعبــاء . 2
العمــل ومواجهــة املزيــد مــن الضغــط بالعمــل.

 اعتماد أمناء الصناديق على العمل اليدوي يعيق سر العمل ويستنفد الوقت.. 3
 عــدم اعتمــاد احملاكــم نظامــا أو برناجمــا حماســبيا رقميــا جعــل العمــل أكــر صعوبــة وإضاعــة . 4

للوقــت وأقــل دقــة.
 عــدم توفــر غــرف كافيــة بالدائــرة ألرشــفة التقاريــر الشــهرية بطريقــة ييســر اســتعادتها، عــدا . 5

أن األرشــفة حســب األصــول وبطريقــة علميــة يعكــس صــورة ايجابيــة عــن القســم، ودقــة 
العمــل، ويخفــض إمكانيــة حصــول تلــف أو فاقــد. 

إستنتاجات واقرتاحات 
ــة . 1 ــة املرمــة مــع بنــك لتوفــر مراكــز نقــد باحملاكــم وصرافــات آلي ــذ االتفاقي لعمــل علــى تنفي

ــك. ــده للبن ــراد وتوري ــل اإلي ــة حتصي ــك مهم ــويل البن ــني، وت للمراجع
توفــر واعتمــاد احملاكــم نظامــا أو برناجمــا حماســبيا رقميــا جلعــل العمــل أكــر ساســة . 2

وســهولة ودقــة وإجنــاز األعمــال بوقــت وجهــد أقــل.

ــث يضمــن ســامة امللفــات وســهولة احلصــول . 3 إعــداد برنامــج ونظــام أرشــفة علمــي وحدي
عليهــا عنــد احلاجــة، وتوفــر غــرف إضافيــة ألرشــفة املعامــات وامللفــات يف الدائــرة املاليــة 

كافــة. 
 توظيف كوادر بشرية مؤهلة إلجناز العمل بدقة وجهد أقل.  . 4
عقــد دورات تدريبيــة للمحاســبني وأمنــاء الصناديــق ورؤســاء األقســام، تشــمل جمــاالت العمــل . 5

احملاســبي واليــات التدقيــق.
عقــد لقــاءات دوريــة  بــني موظفــي قســم اإليــرادات وأمنــاء الصناديــق بكافــة احملاكــم ملعاجلــة . 6

أي مشــاكل قــد تواجــه أمنــاء الصناديــق والعمــل علــى إيجــاد احللــول املناســبة. واالتفــاق علــى 
آليــة عمــل منظمــة ومنســقة تســهل عمــل جميــع األطــراف.

حتفيز وتعزيز أمناء الصناديق املميزين كصرف مكافآت مالية لهم وبدل خماطرة عمل.. 7

     أهداف قسم اإليرادات عام 2015
االستمرار يف زيادة نسبة إيرادات احملاكم برفع الرسوم التي تقل عن عشرة دنانر.. 1

حتسني وتنمية وتطوير قدرات ومستويات أمناء الصناديق لتحسني أداءهم.. 2
توحيــد العمــل جلميــع احملاكــم وفــق برنامــج حموســب ودقيــق يســهل عمليــة التدقيــق . 3

ويقلــص مــن االختاســات ويكشــف أخطــاء أمنــاء الصناديــق بــكل يســر، وبالتــايل معاجلــة أي خطــأ 
ــر. ــرعة دون أي تأخ ــايل بس م

تكــرار الزيــارات املفاجئــه ألمنــاء الصناديــق لكشــف األخطــاء يف وقــت مبكــر، وتوعيــة أمنــاء . 4
الصناديــق باألمــور املاليــة دومــا.

إقامــة شــبكة داخليــة لرنامــج حماســبي الكــروين يربــط أمنــاء الصناديــق بالدائــرة املاليــة، . 5
واســتبدال اإليصــاالت املعتمــدة حاليــا بإيصــاالت الكرونيــة .

توفر ماكينات لعد النقود ألمناء الصناديق قادرة على كشف العملة املزورة فورا.. 6
ــاء . 7 ــة للق ــة الفرص ــم، وإتاح ــة عمله ــول طبيع ــل ح ــات عم ــد ورش ــق بعق ــاء الصنادي ــة أمن توعي

موظفــي قســم اإليــرادات، ومناقشــة املســائل املشــركة. 
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رابعًا: قسم املشرتيات 
مقدمة

بدايــة نــود توضيــح انــه ال يوجــد قســم مشــريات علــى هيكليــة جملــس القضــاء األعلــى املعتمــدة، 
وإمنــا توجــد جلنــة مشــريات تشــكلت حســب قانــون اللــوازم العامــة رقــم )9( لســنة1998ومعتمدة 
مــن قبــل رئيــس جملــس القضــاء األعلــى. إال انــه ومنــذ عام 2009 تشــكل »قســم« خاص باملشــريات 
ــى  ــاء األعل ــس القض ــة مبجل ــريات اخلاص ــرغ للمش ــف متف ــه موظ ــل في ــة يعم ــرة املالي ــع للدائ تاب
ويقــوم بتأمــني كافــة االحتياجــات واللــوازم للمحاكــم والدوائــر التابعــة للمجلــس، ونظــرا لزيــادة ضغــط 
العمــل يف القســم مت رفــده مبوظــف إضــايف؛ ويف الوقــت احلــايل يقــوم هــذان املوظفــان بتوفــر 
ــات  ــر االحتياج ــم بتوف ــوم القس ــث يق ــه، حي ــة ل ــم التابع ــره واحملاك ــس بدوائ ــات اجملل ــة احتياج كاف
وشــراء األصنــاف املتعــددة عــن طريــق العطــاءات املركزيــة التــي تطــرح عــن طريــق دائــرة اللــوازم 
ــوازم  ــون الل ــكام قان ــتنادا إىل أح ــك اس ــعار، وذل ــروض األس ــتدراج ع ــة، أو اس ــة يف وزارة املالي العام

العامــة رقــم )9( لســنة 1998.

آلية عمل القسم 
ترســل طلبــات احتياجــات احملاكــم ودوائــر جملــس القضــاء األعلــى عــن طريــق دائــرة اللــوازم 
والتأكــد مــن وجودهــا علــى قائمــة  األصنــاف  بفــرز  يقــوم  الــذي  إيل قســم املشــريات،  وحتــول 
العطــاءات املركزيــة؛ ليصــار بعــد ذلــك إىل جتهيــز الطلبيــات اخلاصــة باألصنــاف املوجــودة علــى 
قائمــة العطــاءات املركزيــة واعتمادهــا مــن قبــل دائــرة اللــوازم العامــة يف وزارة املاليــة وإصــدار 
ــة؛ أمــا أن يتــم شــراؤها  ــاف غــر املدرجــة يف العطــاءات املركزي ــد للشــركات، أمــا األصن أمــر التوري

بالطريقــة املباشــرة أو يتــم اســتدراج عــروض أســعار تقــدم للشــركات .

أهداف القسم عام 2013 - 2014
تأمني احتياجات جملس القضاء األعلى ودوائره واحملاكم التابعة له كافة.

ضمــان تنفيــذ عمليــات الشــراء بالوقــت املناســب واملواصفــات الازمــة لتحقيــق حســن ســر 
العمــل يف احملاكــم.

التأكد من أن العطاءات واستدراج العروض يتم حسب القانون.

اجنازات القسم عام 2013
1.  وصــل عــدد الطلبيــات لألصنــاف املدرجــة علــى العطــاءات املركزيــة )46( طلبيــة شــراء، مت اجنــاز 

مــا نســبته 95% منهــا؛ أمــا الطلبيــات غــر املنجــزة فالســبب يعــود لتأخــر الشــركات يف التوريــد.
2.  وصــل عــدد الطلبيــات التــي مت شــراؤها بشــكل مباشــر أو عــن طريــق اســتدراج عــروض أســعار 

)38( طلبيــة شــراء، حيــث مت اجنــاز مــا نســبته 99% مــن الطابيــات.
3. هنــاك العديــد مــن عمليــات الشــراء التــي ال ميكــن حصرهــا والتــي تتــم بطريقــة الشــراء املباشــر 

وذلــك بســبب كرتهــا وشــراؤها مــن قبــل عــدة جهــات لــذا يصعــب حصرهــا.   
4.  بعــض االحتياجــات غــر املدرجــة بالعطــاءات املركزيــة ولزيــادة مبالغهــا عــن 15000 دوالرا مت طــرح 
ــا خاصــا فيهــا عــن طريــق اللــوازم العامــة يف وزارة املاليــة كعطــاء النظافــة اخلــاص  عطــاء مركزي

بتنظيــف حماكــم ودوائــر جملــس القضــاء األعلــى وعطــاء تلــزمي املشــروبات يف احملاكــم. 

اجنازات القسم عام 2014
1. بلغــت قيمــة املشــريات ) 540000( شــيكل مت شــراؤها عــن طريــق العطــاءات املركزيــة وعــروض 

األســعار.
ــكل  ــراؤها بش ــات مت ش ــض الطلبي ــاك بع ــأن هن ــا ب ــراء علم ــة ش ــات )63( طلبي ــدد الطلبي ــغ ع 2. بل

ــر. مباش
3. توفــر مــا نســبته 90% مــن احتياجــات احملاكــم والدوائــر، مــع العلــم أنــه مت عمــل عــروض خاصــة 

بصيانــة الســيارات وأيضــا لتأمينهــا، حيــث مل يتــم احتســاب املبالــغ اخلاصــة فيهــا.
    4. إجــراء مــزادات خاصــة بكافيريــات احملاكــم، ومت احلصــول علــى مبالــغ أفضــل مــن األعــوام 

الســابقة. 

حتديات 2013 - 2014
1. ضــرورة كــف البعــض عــن اســتعجال الطلبيــات يتــم شــراؤها بأســعار مرتفعــة ليتبــني فيمــا بعــد 

أنهــا غــر مســتعجلة.   
2.  قيــام جهــات غــر خمتصــة وغــر خمولــة باملشــريات بالشــراء علــى مســؤوليتها دون اســتكمال 

املعامــات، ممــا يتســبب مبشــكلة يف إعــادة جمــع واســتكمال األوراق اخلاصــة باملعاملــة.
ــا إىل شــراء أصنــاف  ــرة اللــوازم واخملــازن ممــا يضطرن ــر اجليــد لاحتياجــات لــدى دائ 3.  عــدم التقدي

أكــر مــن مــرة خــال فــره قصــرة وشــراء أصنــاف بكميــات كبــرة ال داعــي لهــا.
ــول دون  ــا يح ــزة مم ــاث وأجه ــن أث ــاف م ــض األصن ــراء بع ــة لش ــات املالي ــر اخملصص ــدم توف 4.  ع

شــرائها. 
5.  تقــدمي الطلبيــات مــن قبــل دائــرة اللــوازم واخملــازن بصــورة مســتعجلة عنــد مشــارفة األصنــاف 

علــى االنتهــاء دون األخــذ بعــني االعتبــار تقديــر الوقــت احملــدد للشــركات مــن أجــل التوريــد.

اإلستنتاجات واملقرتحات 
1. العمل على توفر اخملصصات املالية لشراء األصول الثابتة خال فرة قصرة .

2. طلــب االحتياجــات األساســية مــن قبــل دائــرة اللــوازم قبــل انتهــاء األصنــاف بفــرة تســمح 
بتوفرهــا.
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ثالثا: دائـرة اللوازم واخملازن
مقدمة

تعتــر دائــرة اللــوازم واخملــازن شــريانا حيويــا وهامــا لتغطيــة االحتياجــات الرئيســة للمحاكــم واإلدارات 
القضائيــة بكافــة املتطلبــات الازمــة لضمــان حســن ســر العمــل. وقــد أصبحــت دوائــر اللــوازم 
ضمــن مفاهيــم اإلدارة احلديثــة قاعــدة ألي تطــور يحصــل يف املؤسســات احلديثــة، شــأنها شــأن 
الشــؤون اإلداريــة والشــؤون املاليــة؛ فــاإلدارة العليــا أليــة مؤسســة صــارت تضعهــا يف موقــع مائم 
يف الهيــكل اإلداري والتنظيمــي ويتــم تزويدهــا بالــكادر الوظيفــي املناســب للقيــام بــأداء مهامهــا 
بالشــكل الائــق ولتوفــر للمؤسســة مــا يلزمهــا يف الوقــت املناســب وباجلــودة املناســبة والســعر 
املناســب والكميــات املناســبة. وبتوســع جملــس القضــاء األعلــى أفقيــً وعموديــا جــرى اســتحداث 

دائــرة اللــوازم واخملــازن ملواكبــة التوســع احلاصــل يف جملــس القضــاء األعلــى. 

نبذه عن الدائرة 
ــخ  ــن تاري ــارًا م ــتقلة اعتب ــرة مس ــى كدائ ــاء األعل ــس القض ــازن يف جمل ــوازم واخمل ــرة الل ــدأت دائ  ب

ــر. ــً آخ ــة حين ــؤون اإلداري ــً أو الش ــة حين ــرة املالي ــع الدائ ــك تتب ــل ذل ــت قب ــث كان 2010/5/1 م، حي
تنــدرج دائــرة اللــوازم واخملــازن ضمــن الهيــكل التنظيمــي إلدارة احملاكــم واإلدارة العامــة للشــؤون 
اإلداريــة واملاليــة وهــي الداعمــة لوجســتيً للمحاكــم والدوائــر التابعــة جمللــس القضــاء األعلــى 
بحيــث تتــوىل هــذه الدائــرة مهمــة تأمــني كافــة االحتياجــات الازمــة وفــق اخلطــة الســنوية التــي تنفــذ 
ــتند  ــى. وتس ــاء األعل ــس القض ــرة يف جمل ــراتيجية املق ــة اإلس ــة واخلط ــات العام ــً للسياس وفق
الدائــرة يف عملهــا إىل القوانــني واألنظمــة والتعليمــات الســارية والصــادرة عــن اجلهــات اخملتصــة 

ومــن ضمنهــا قانــون رقــم )9( لســنة 1998 بشــأن اللــوازم العامــة واللوائــح املنظمــة لــه .
الكفــؤ  الوظيفــي  الــكادر  توفــر  إىل  تســعى  مســتقلة  واخملــازن  اللــوازم  دائــرة  أصبحــت  ومنــذ 
والقــادر علــى حتقيــق رســالتها بالشــكل املطلــوب، ويف ظــل التطــور املســتمر وخاصــة التطــور 
التكنولوجــي، تســعى دائــرة اللــوازم إىل االســتفادة مــن ذلــك عــر تطويــر الرامــج املناســبة لتطويــر 
أدائهــا ولتحقيــق الرابــط مــع اجلهــات اخملتلفــة املتقاطعــة معهــا يف جــزء مــن العمــل مثــل 
وتســعى  املعلومــات.  وتكنولوجيــا  والصيانــة  والهندســة  اإلداريــة  والشــؤون  املاليــة  الشــؤون 
الدائــرة إىل أن يصبــح املــوردون قادريــن علــى تعبئــة عروضهــم عــر الشــبكة الرقميــة ملــا يف ذلــك 
مــن ســرعة يف األداء وكســبً للوقــت وتوفــرًا للجهــد، لتتمكــن الدائــرة مــن أداء رســالتها بالشــكل 

املطلــوب. 
ــار موقــع لهــا يلبــي كافــة االحتياجــات ويكــون  ــرة مســتقلة كان يجــب اختي ــرة أصبحــت دائ والن الدائ
قريبــا مــن احملاكــم والدوائــر،  فــكان املوقــع بجانــب الشــؤون اإلداريــة واملاليــة العامــة يف منتصــف 
ــع  ــث موق ــة وحي ــة الغربي ــات الضف ــط حمافظ ــث تتوس ــرة، حي ــن يف رام اهلل والب ــات الوط حمافظ

اخملــازن التابعــة لهــا .

الهيكل اإلداري 
يتكــون الهيــكل اإلداري لدائــرة اللــوازم واخملــازن مــن ثمانيــة موظفــني، ويوجــد حاليــً خمســة 
فقــط. وقــد مت تكليــف رئيــس قســم اخملــازن مبهــام مديــر الدائــرة ومت تكليــف مدخــل بيانــات أمينــا 
للمخــازن. وال يوجــد إال عاملــني اثنــان مــن أصــل ثاثــة. وباســتحداث نظــام الباركــود تتطلــب ذلــك أن 

ــه. يكــون احــد املوظفــني متفرغــا ل

 

أهداف الدائرة 2013 - 2014
1. خدمة أهداف السلطة القضائية العليا. 

2. توفر وتطوير الكادر الوظيفي املناسب والرامج املناسبة للقيام برسالة الدائرة . 
3. توفــر لــوازم ومشــريات اجمللــس اخملتلفــة يف الوقــت املناســب وبالســعر املناســب واجلــودة 
املناســبة وذلــك بعــد أن يتــم إدراج قســم املشــريات ضمــن التبعيــة اإلداريــة لدائــرة اللــوازم 

ــة.  ــس ذات العاق ــر اجملل ــع دوائ ــيق م ــازن والتنس واخمل

إجنازات الدائرة 2013 – 2014
أواًل: الربامج 

قامــت دائــرة اللــوازم واخملــازن بالتنســيق مــع مرجمــي وحــدة تكنولوجيــا املعلومــات بإعــداد 
ــس  ــر اجملل ــم  ودوائ ــع احملاك ــا م ــى ربطه ــل عل ــرة ويعم ــات الدائ ــات واحتياج ــي متطلب ــج يلب برنام
ــل  ــك تقلي ــس ويف ذل ــبكة اجملل ــر ش ــوازم ع ــات الل ــال طلب ــن إرس ــات م ــك اجله ــن تل ــث تتمك بحي
للوقــت واجلهــد ومت تشــغيل الرنامــج قبــل عامــني، وأدى ذلــك إىل توفــر كبــر يف الوقــت واجلهــد، 
إضافــة إىل إعــداد برنامــج خــاص بــإدارة اللــوازم واخملــازن يف العــام 2012 والــذي مت حتديثــه وتعديلــه 
أواخــر 2013 حتــى أصبــح قــادرًا علــى تلبيــة كافــة احتياجاتنــا مــن حيــث إجنــاز املدخــات واخملرجــات 
ــر الدوريــة ومتابعــة نظــام العهــدة عــن طريــق الباركــود لــدى اجلهــات الفرعيــة،  واســتصدار التقاري
كمــا مت العمــل علــى برنامــج طابيــات بالتعــاون مــع دائــرة تكنولوجيــا املعلومــات لربــط الدوائــر 

ــام 2014 . ــوازم يف ع ــرة الل ــام ودائ ــر الع ــب املدي ــس ومكت ــس اجملل ــب رئي ــني مكت ــم  ب واحملاك
ثانيًا: البيانات والسندات 

ــرة . 1 ــع دائ ــة م ــد متابع ــني 2013/2012 بع ــق يف العام ــة للعال ــند إضاف ــن )80( س ــر م ــاز أك مت اجن
ــر، وهــي مــن املنــح  ــوزراء والتنســيق بــني الدوائ ــوازم املاليــة يف وزارة املاليــة وجملــس ال الل

ــاء. ــس القض ــة جملل املقدم
ســندات اإلضافــة: إجنــاز )239( عــام 2014 و )280( عــام 2013 ســند إضافــة لألصــول الثابتــة . 2

واملســتهلكة.
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سندات اإلعارة: إجناز )338( عام 2014 و )309( عام 2013سند إعارة خاص باألصول الثابتة.. 3
ســندات اإلخــراج: إجنــاز )838( عــام 2014 و )633( عــام 2013ســند إخــراج خــاص باألصنــاف . 4

املســتهلكة.
ســندات اإلرجــاع: إجنــاز )176( ســند عــام 2014 و )134( ســند إرجــاع عــام 2013 خــاص باألصــول . 5

الثابتــة.
مت عمل)315( سند ضبط واستام يف دائرة اللوازم واخملازن. . 6
مت إجنــاز ســندات اإلخــراج مــن العهــدة لألصــول الثابتــة اخلاصــة باألصنــاف املتلفــة واملترعــة . 7

أو البيــع كخــردة مــن جملــس القضــاء واخلاصــة يف حماكــم ) طوبــاس وبيــت حلــم ونابلــس 
ــة(. ــازن الرئيس ــني واخمل ــة وجن وقلقيلي

متابعــة إرســاليات التوريــد بالتنســيق مــع اجلهــات ذات العاقــة الســتكمال توريــد النواقــص . 8
ــن. ــت ممك ــرع وق بأس

ثالثًا: اخملازن
إجنــاز )803( طلبيــة لــوازم عــام 2014 وهــي تشــكل مــا نســبته 74% مقارنــة بالعــام 2013 الــذي . 1

بلــغ عــدد الطابيــات فيــه )809(، وبنســبة 81% عــن العــام 2012. ويعــود االنخفــاض إىل عــدة أمــور 
هــي:

صرف كامل الطلبية حسب املتوفر يف اخملازن.. 2
تعليــق البنــود غــر املتوفــرة حلــني توفرهــا يف اخملــازن وإرســالها دون تكــرار طلبــه مــن . 3

. اجلهــات الطالبــة 
ســرعة ومرونــة التنســيق املباشــر بــني الدائــرة ودائــرة تكنولوجيــا املعلومــات ودائرة الهندســة . 4

. والصيانة 
ــان . 5 ــع جل ــيق م ــركات بالتنس ــار والش ــل التج ــن قب ــوردة م ــر امل ــات الفوات ــاز معام ــريع إجن تس

الضبــط واالســتام وقســم املشــريات يف الدائــرة املاليــة .
مت التعامــل مــع األثــاث الفائــض عــن حاجــة احملاكــم ومت اســتامه لدينــا يف املســتودعات . 6

الرئيســية مبوجــب ســندات إرجــاع والتــي بلــغ عددهــا )176( ســندا عــام 2014 و)134( ســندا عــام 
 .2013

متابعــة املنــح املقدمــة مــن؛ اجلهــات املانحــة للمحاكــم والدوائــر، ومــن وزارة املاليــة / دائــرة . 7
اللــوازم العامــة.

رابًعا: العهـدة
 املتابعــة يف حــل مشــكلة التصنيــف والرميــز املوحــد املعتمــد مــن وزارة املاليــة مــن خــال 

حتديــث وتعديــل برنامــج اللــوازم اخلــاص مبجلــس القضــاء.
مت عمــل الــازم بالتنســيق مــع وزارة املاليــة ودائــرة اللــوازم العامــة فيمــا يتعلــق بجميــع ) العهــد ( 

ســندات اإلضافــة اخلاصــة باألصــول الثابتــة والبالــغ عددهــا )239( ســند إضافــة.
مت عمــل الــازم بالتنســيق مــع وزارة املاليــة ودائــرة اللــوازم العامــة فيمــا يتعلــق بجميــع ) العهــد ( 

املــراد تنزيلهــا عــن عهــدة اجمللــس.
التحديات واملعيقات 2013 - 2014

املوظفــون: تعمــل دائــرة اللــوازم واخملــازن بكافــة املوظفــني املوجوديــن واإلمكانيــات . 1
املتاحــة علــى تلبيــة احتياجــات احملاكــم والدوائــر، ولكــن هــذا يتطلــب توفــر عــدد إضــايف من 
املوظفــني مثــل موظــف مدخــل بيانــات وعامــل خمــزن، وإعــادة تنظيــم وهيكلــة املوظفــني 

املوجوديــن والعمــل علــى إدراج عــالوة اخملاطــرة  ملوظفــي اخملــازن .
صاحيــات الشــراء: مل يتــم ذكــر مهــام وصاحيــات قســم املشــريات يف قــرار جملــس الــوزراء . 2

رقــم )43( لســنة 2005 اخلــاص بالنظــام املــايل للــوزارات واملؤسســات العامــة املعمــول فيــه 
يف دولــة فلســطني والــذي ينظــم عمــل الدائــرة املاليــة لدينــا بــل جــاء علــى ســبيل احلصــر مــن 
ــرة اللــوازم والتــي تخضــع لقانــون اللــوازم رقــم )9( لســنة 1998 بشــأن  ضمــن اختصاصــات دائ
اللــوازم العامــة واللوائــح املنظمــة لــه واملوضــح فيــه قواعــد الشــراء وطلبات الشــراء وأســس 
عمليــات الشــراء وحــاالت عــدم جــواز الشــراء، األمــر الــذي يؤكــد بــأن قســم املشــريات ينــدرج 
ــً  ــر إيجاب ــأنه أن يؤث ــن ش ــع م ــذا الوض ــب ه ــإن تصوي ــايل ف ــوازم، وبالت ــرة الل ــات دائ ــن صاحي ضم
علــى ســر العمــل وتعزيــز مبــدأ النزاهــة والشــفافية ومراعــاة الفصــل يف شــراء اللــوازم 

وتصفيــة تكلفتهــا وحتقيــق مبــدأ الرقابــة الذاتيــة.
املســتودعات واخملــازن: عــدم وجــود مســتودعات وخمــازن آمنــة ومؤمنــة تتســع جلميــع . 3

األصنــاف ممــا يؤثــر ســلبً علــى عمليــة إدارة اخملــزون وترتيبــه وتصنيفــه وتنظيمــه وحفــظ 
اللــوازم واالســتفادة منهــا واســتعمالها يف األغــراض املقــررة لهــا.

طلــب . 4 يف  الطالبــة  اجلهــات  تأخــر  احتياجاتهــا:  طلــب  يف  الطالبــة  اجلهــات  وتأخــر  الوقــت 
ــو كان  ــوب ول ــني املطل ــة لتأم ــة الازم ــدة الزمني ــار امل ــني االعتب ــذ بع ــدم األخ ــع ع ــا م احتياجاته
ذلــك علــى حســاب الغــر رغــم تأكيــد النظــام واآلليــات املتبعــة علــى وجــوب إتاحــة الوقــت الــازم 
لعمليــة الصــرف، ويف بعــض األحيــان يتــم طلــب االحتياجــات قبــل انتهــاء األرصــدة لديهــم  بفــرة 
ــد، ويتــم الضغــط  إلجنــاز عمليــة الصــرف ممــا  قليلــة جــدًا أو بعــد تعيــني موظــف أو قــاض جدي

ــل. ــاك يف العم ــاء وإرب ــوع يف أخط ــة الوق ــادة إمكاني ــؤدي إىل زي ي
بنــود املوازنــة: مــا زالــت هنــاك إشــكالية املوازنــة وإقرارهــا يف وزارة املاليــة ومــا ينتــج عنهــا . 5

ــذه  ــر، وه ــني واآلخ ــني احل ــود ب ــذه البن ــن ه ــد م ــل العدي ــة وتعدي ــات املالي ــر اخملصص يف تقدي
ــوازم وتأخــر عمليــة الشــراء وتوفــر املطلــوب. ــؤدي إىل تقليــل كميــة الل اإلجــراءات ت

اســتام الدوائــر واحملاكــم للــوازم املــوردة مــن قبــل املــورد مباشــرة: تقــوم بعــض الدوائــر . 6
واحملاكــم باســتام اللــوازم املــوردة مباشــرة مــن املانــح دون الرجــوع أو إخطــار دائــرة اللــوازم 
ــايل تراكــم  ــة، وبالت ــر ســلبً يف إبقــاء كشــوف املنــح مفتوحــة لفــرات طويل باالســتام ممــا يؤث
تلــك الكشــوف دون إغــاق والوقــوع يف احلــرج الشــديد مــع املانــح عنــد مراجعتــه بهــذا الصــدد 

وهــذا يــؤدي إىل: 
عدم تسجيل هذه املواد يف اخملازن وتسجيلها كعهدة ⚪
 ضياع اإلرساليات يف كثر من األحيان وعدم إمكانية التوقيع للمانحني ⚪
 اإلحراج مع املانح يف حالة االتصال بهم والسؤال عن هذه املنح ⚪
 عرقلة عملية املتابعة مع املوردين املتعاقدين مع املانح يف التوريد ⚪
 عدم إكمال املستندات يف ملفات العهدة وعدم إغاقها لزمن طويل ⚪
 إرباك يف العمل وتشتيت التنسيق مع اجلهات املعنية إلمتام املنح وتسجيلها   ⚪
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          حســب األصــول
ــيارات . 7 ــى س ــاد عل ــازن واالعتم ــل للمخ ــيارة نق ــود س ــدم وج ــازن: ع ــة باخمل ــل خاص ــيارة نق س

ــل  ــر نق ــرف وتأخ ــر الص ــؤدي إىل تأخ ــا ي ــان مم ــب األحي ــغولة يف أغل ــون مش ــي تك ــة والت احلرك
األجهــزة اإللكرونيــة وغرهــا.

الطلــب واحلاجــة: قيــام بعــض اجلهــات طلــب بعــض األصنــاف مــن األصــول الثابتــة دون حتديــد . 8
احتياجاتهــا مــن قبــل ودون وجــود ضــرورة قصــوى، األمــر الــذي يحــول دون إمكانيــة الصــرف، ألن 
صرفهــا يــؤدي إىل نقــص يف تأمــني االحتياجــات للجهــات ذات العاقــة واالحتيــاج  والتــي مت توريــد 
هــذه األصنــاف مــن أجلهــا. وتكمــن اإلشــكالية يف تدخــل بعــض املســؤولني لــدى اجلهــات 
العليــا اخملتصــة غــر آخذيــن بعــني االعتبــار مســألة تأمــني األصنــاف مــن خــال املوازنــة العامــة 

للســلطة القضائيــة.
نظــام العهــدة: عــدم االلتــزام باألنظمــة واللوائــح يف عمليــات تنقــل العهــدة داخــل اجمللــس . 9

مــن قبــل كثــر مــن موظفــي اجمللــس مثــل: انتقــال موظــف لوظيفــة أخــرى أو تــرك موظــف 
ــاغ  ــدم إب ــدة، وع ــرف العه ــم يف ص ــازن للتحك ــة يف اخمل ــن كافي ــر أماك ــدم توف ــس، وع للمجل

ــا واملنــح التــي تصــل اجمللــس. اخملــازن عــن بعــض الهداي

أهداف العام 2015
وتســكني . 1 وتثبيــت  التنظيمــي،  الهيــكل  دراســة  إعــادة  واملوظفــني:  التنظيمــي  الهيــكل 

املوظفــني املوجوديــن بــدل التكليــف، وســد النقــص احلاصل يف عــدد املوظفــني املوجودين، 
ــن.  ــت ممك ــرع وق ــك بأس ــازن وذل ــوازم واخمل ــرة الل ــريات إىل دائ ــم املش ــة قس ــل تبعي ونق

املســتودعات واخملــازن: العمــل علــى تأمــني مســتودعات وخمــازن مبســاحة كبــرة تناســب . 2
حجــم العمــل ولوازمــه يف الســلطة القضائيــة مــن أجــل تنظيــم وحفــظ اللــوازم وســامتها.

ــي . 3 ــدوق خلف ــا صن ــوازم وله ــة بالل ــم خاص ــطة احلج ــل متوس ــيارة نق ــني س ــل: تأم ــيارة النق س
ــحن(.  ــف ش ــوح ) نص مفت

الطالبــة . 4 اجلهــات  لــدى  التخطيــط  علــى  القــدرة  مســتوى  رفــع  علــى  العمــل  التخطيــط: 
الحتياجاتهــا يف اجمللــس لتتمكــن مــن حتديــد حاجاتهــا بدقــة ويف الوقــت املائــم وبالوصــف 

الصحيــح. الفنــي 
ــر . 5 ــب املبك ــاج إىل الطل ــة يحت ــروف اخلارجي ــن الظ ــاجت ع ــر الن ــاة التأخ ــة: مراع ــروف اخلارجي الظ

لألصنــاف املطلوبــة وعــدم حتميــل الدائــرة املســؤولية.
الشــراء دون الرجــوع لدائــرة اللــوازم: العمــل علــى منــع الشــراء دون الرجــوع إىل دائــرة اللــوازم . 6

ــازن. واخمل
املوازنــة: الدقــة يف إعــداد املوازنــة مــن خــال إشــراك دائــرة اللــوازم واخملــازن والدوائــر . 7

واحملاكــم اخملتلفــة يف تقديــر حاجاتهــا ومــن ثــم إلزامهــا بســقف موازنتهــا وخاصــة بنــد 
ــر  ــة لدوائ ــس خاص ــل يف اجملل ــة العم ــر ثقاف ــة بنش ــائل الكفيل ــر الوس ــة، وتوف ــول الثابت األص

معينــة مثــل اللــوازم واملوازنــة واملاليــة.
الهدايــا واملنــح العينيــة: العمــل علــى إلــزام اجلهــات اخملتلفــة باجمللــس علــى إشــعار دائــرة . 8

اللــوازم عنــد حصولهــا علــى هدايــا أو منــح عينيــة مــع التأكيــد علــى أن حتصيــل املنــح يجــب أن 
يكــون بالتنســيق مــع رئيــس جملــس القضــاء األعلــى واملوافقــة اخلطيــة مــن معاليــه وإرفــاق 
املســتندات واالتفاقيــات املوقعــة مــع اجلهــات املانحــة كاملــة حتــى نتمكــن مــن إجنــاز العمــل 

بســرعة وتثبيــت العهــد حســب األصــول.
حتديــد مرجعيــة جلنــة الضبــط واالســتام:  أن تكــون مرجعيــة جلنــة الضبــط واالســتام املديــر . 9

العــام يف فحــص املــواد املســتلمة، والتنبيــه بســرعة أجنــاز الفحــوص، ومراعــاة مســألة 
ــة،  ــرة التــي يعمــل فيهــا أحــد أعضــاء اللجن ــح بعــدم أخــذ التعليمــات مــن الدائ تضــارب املصال
اللجنــة أعضــاء مــن إدارات تكنولوجيــا  بــآراء كافــة االختصاصيــني، وأن تضــم  اللجنــة  ودعــم 

املعلومــات والهندســة والصيانــة. 
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الفصل الثاين
دائرة الرقابة واجلودة

مقدمة
تقــوم دائــرة الرقابــة واجلــودة بعمــل الزيــارات الرقابيــة اإلداريــة لدوائــر احملاكــم كافــة. وتعتــر الدائــرة 
مــن الدوائــر الهامــة واألساســية يف جملــس القضــاء األعلــى، حيــث يقــوم موظفــو الدائــرة بزيــارة 
احملاكــم وتدقيــق األعمــال اإلداريــة لكافــة الدوائــر وإعــام رئيــس احملكمــة باإليجابيــات والســلبيات 
ــة  ــة اخلاص ــات اإلداري ــة املاحظ ــم بكاف ــس احملاك ــعادة رئي ــر لس ــع تقري ــا، ورف ــي مت ماحظته الت
بأعمــال دوائــر احملكمــة، وتضمينهــا بالتوصيــات الازمــة والضروريــة لغايــة تــايف األخطــاء وتعزيــز 

اإليجابيــات. وفيمــا يلــي عــرض ألبــرز أهــداف وإجنــازات الدائــرة خــال العامــني املنصرمــني:
  

نبذة عن الدائرة
تأسســت دائــرة الرقابــة واجلــودة يف تشــرين الثــاين )نوفمــر( 2010 مبوجــب قــرار معــايل رئيــس 
جملــس القضــاء األعلــى، علــى أن تكــون الدائــرة تابعــة لســعادة رئيــس إدارة احملاكــم. وقــد مت 
تعيــني موظفــني ميلكــون اخلــرة والكفــاءة ملتابعــة وتدقيــق األعمــال اإلداريــة يف دوائــر احملاكــم 

ــة : التالي
1. أقام احملاكم   
2. دوائر التنفيذ   

3. دوائر الكتاب العدل   
4. دوائر التبليغات   

5. دائرة خمالفات السر   
حتــرص دائــرة الرقابــة واجلــودة دائمــً علــى إعــداد كادر إداري متميــز يف احملاكــم كافــة، وذلــك 
مــن خــال عقــد الــدورات التدريبيــة للموظفــني العاملــني يف احملاكــم ومتابعــة أعمالهــم لتحقيــق 

ــة. ــس الرقاب ــودة ولي ــق اجل ــو حتقي ــرة ه ــمى للدائ ــدف االس ــل. إذ أن اله ــودة يف العم اجل
 تعتــر دائــرة الرقابــة واجلــودة مــن أهــم مكونــات العمليــة اإلداريــة، وتعــد الرقابــة اإلداريــة علــى 
ــة  ــة دائم ــة متابع ــا عملي ــا أنه ــرى، كم ــة األخ ــف اإلداري ــة للوظائ ــتمرة ومازم ــة مس ــم عملي احملاك
ومتجــددة متارســها إدارة الســلطة القضائيــة بنفســها عــن طريــق تكليــف دائــرة الرقابــة واجلــودة 
ــدود  ــة، ويف ح ــط املوضوع ــق اخلط ــم وف ــم يت ــار احملاك ــل إط ــل داخ ــن أن العم ــد م ــل التأك ــن أج م

ــة. ــج املرغوب ــودة والنتائ ــداف املنش ــق األه ــا لتحقي ــول فيه ــات املعم ــون، والتعليم القان

مهام الدائرة
اإلشراف على الدوائر اخملتلفة يف احملاكم.. 1

تدقيق أعمال كافة الدوائر من الناحية اإلدارية. . 2
متابعــة املشــكات التــي تواجــه الدوائــر يف احملاكــم والتــي تــؤدي إىل عرقلــة العمــل، والعمــل . 3

علــى حلهــا  .
متابعة أعمال احملاكم لضمان تصويب األخطاء التي مت اكتشافها.. 4
رفع نتائج الزيارات التي تقوم فيها الدائرة خملتلف إدارات احملاكم لسعادة رئيس إدارة احملاكم. . 5

إجراء الفحوصات الفجائية على أعمال أمناء الصناديق.. 6
ــى . 7 ــاء األعل ــس القض ــس جمل ــايل رئي ــن مع ــف م ــب تكلي ــني مبوج ــع املوظف ــق اإلداري م التحقي

وســعادة رئيــس إدارة احملاكــم. 
كتابــة تقريــر النتائــج والتوصيــات واالقراحــات اخلاصــة بالتحقيــق اإلداري لســعادة رئيــس إدارة . 8

احملاكــم.

أهداف الدائرة عام 2013
توحيد اإلجراءات يف كافة احملاكم.. 1

تصويب كافة األخطاء اإلدارية باحملاكم والعمل على تفاديها يف حال وجودها.. 2
إظهار االجنازات للموظفني العاملني يف احملاكم وإبداء التوصيات الازمة.. 3
حتفيز املوظفني وتقدمي الشكر للمتميزين يف العمل. . 4

اجنازات الدائرة عام 2013
ــك . 1 ــدل وذل ــذ والع ــر التنفي ــات ودوائ ــم والتبليغ ــام احملاك ــدة ألق ــراءات املوح ــل اإلج ــل دلي تعدي

ملواكبــة التطــورات والتغــرات التــي حدثــت يف احملاكــم خاصــة فيمــا يتعلــق بالتطــور الــذي 
ــاء. ــن األخط ــد م ــل واحل ــر العم ــن س ــل حس ــن أج ــك م ــزان وذل ــج املي ــى برام ــل عل حص

اجنــاز اللوحــات اإلرشــادية اخلاصــة باملراجعــني يف دوائــر احملاكــم مــن أجــل تســهيل وصــول . 2
املراجعــني إىل الغايــة التــي حضــروا مــن أجلهــا.

ورفــع . 3 الدائــرة  إىل  األعلــى  القضــاء  جملــس  مــن  احملالــة  اإلداريــة  التحقيقــات  كافــة  اجنــاز 
التوصيــات.

املشــاركة يف دورات وورشــات تدريبيــة للموظفــني العاملــني بدوائــر احملاكــم بالتنســيق مــع . 4
دائــرة التدريــب القضائــي.

رفــع التوصيــات الازمــة علــى الكتــب احملالــة مــن معــايل رئيــس جملــس القضــاء األعلــى . 5
ورئيــس إدارة احملاكــم والتــي تتعلــق بعمــل دوائــر احملاكــم.

ــارات التفتيشــية . 6 ــرة أثنــاء الزي معاجلــة األخطــاء والتجــاوزات التــي مت اكتشــافها مــن قبــل الدائ
لدوائــر احملاكــم.

تدقيق الدليل اإلرشادي للجمهور.. 7

أهداف الدائرة عام 2014
أهداف العام 2014 هي نفسها أهداف العام 2013 باإلضافة اىل:

إبــراز اجنــازات املوظفــني العاملــني يف احملاكــم، وإبــداء توصيــات لشــكرهم علــى الدقــة . 1
واالجنــاز،        وحتفيــز باقــي املوظفــني.

نقل اخلرات بني دوائر احملاكم والعمل على تطويرها. . 2

اجنازات الدائرة عام 2014 
ورفــع . 1 الدائــرة  إىل  األعلــى  القضــاء  جملــس  مــن  احملالــة  اإلداريــة  التحقيقــات  كافــة  اجنــاز 

التوصيات بشأنها إىل اجلهات اخملتصة. 
رفــع التوصيــات الازمــة علــى الكتــب احملالــة مــن معــايل رئيــس جملــس القضــاء األعلــى . 2
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ورئيــس إدارة احملاكــم والتــي تتعلــق بعمــل دوائــر احملاكــم.
تدقيــق أوامــر احلركــة للســيارات العاملــة مبجلــس القضــاء األعلــى والتأكــد مــن صحــة البيانــات . 3

واملهــام الــواردة فيهــا.
معاجلــة األخطــاء والتجــاوزات التــي اكتشــفت مــن قبــل الدائــرة أثنــاء الزيــارات التفتيشــية لدوائــر . 4

احملاكــم واحلــد منهــا. 
العمــل علــى ضبــط موجــودات أمنــاء الصناديــق ومطابقــة اإليصــاالت احملفوظــة بالقضايــا . 5

واملعامــات مــع األصــل.
وضــع اآلليــة الازمــة ألمنــاء الصناديــق عنــد تكليفهــم ألحــد املوظفــني بدفــع املبالــغ الــواردة . 6

لصنــدوق احملكمــة.

 استنتاجات واقرتاحات
ضرورة التزام املوظفني بدليل اإلجراءات والتعليمات اإلدارية. . 1

هناك تراجع واضح يف األخطاء اإلدارية للعاملني باحملاكم. . 2
. ضبط آلية تسليم سجات الصندوق ما بني رئيس الديوان وأمني الصندوق.

األهداف الرئيسة عام 2015
تصويب جميع األخطاء اإلدارية يف احملاكم حال وجودها  .. 1

ــة واملاليــة بكافــة . 2 ــر عــام الشــؤون اإلداري إحاطــة معــايل رئيــس جملــس القضــاء األعلــى ومدي
ــة تصويبهــا. ــة حــال وجودهــا وآلي اخملالفــات اإلداري

معاجلة ما يستجد من أخطاء حال علم الدائرة بها.. 3
ــة . 4 ــات ومتابع ــض أوراق التبليغ ــى بع ــن عل ــروح احملضري ــة مش ــن صح ــد م ــى التأك ــل عل العم

ــك. ذل
التأكد من أن احملضر قام بالوصول إلجراء التبليغات باملنطقة املكلف بها.. 5
ــان . 6 ــوص ضم ــق بخص ــاء الصنادي ــل أمن ــن قب ــا م ــي مت حتريره ــاالت الت ــة اإليص ــن صح ــد م التأك

مقاصــف احملاكــم.

الفصل الثالث
وحدة التخطيط وإدارة املشاريع

مقدمة
ــاء  ــام 2008 إىل إنش ــى ع ــاء األعل ــس القض ــادر جمل ــي، ب ــاءه املؤسس ــر بن ــاه تطوي ــوة أوىل باجت كخط
وحــدة التخطيــط وإدارة املشــاريع، وأحلــق تبعيتهــا املباشــرة إىل رئيــس جملــس القضــاء. تضطلــع 
وحــدة التخطيــط وإدارة املشــاريع مبهــام دعــم وإســناد جملــس القضــاء األعلــى يف جمــاالت رســم 
وتنفيــذ اخلطــة اإلســراتيجية قصــرة املــدى املتناغمــة مــع خطــة قطــاع العدالــة اإلســراتيجية، 

واخلطــة الوطنيــة للســلطة الفلســطينية، ومتابعــة وتقييــم اخلطــة اإلســراتيجية.
ــدرات  ــاء ق ــر وبن ــة بتطوي ــواء املتعلق ــى س ــاء األعل ــس القض ــات جمل ــد احتياج ــدة بتحدي ــوم الوح  تق
كــوادره، أو املتعلقــة بتحديــث وحتســني بنيتــه التحتيــة. وتعتــر الوحــدة عضــوًا مشــاركً وممثــًا 
ــة  ــدل، وجمموع ــاع الع ــل قط ــة عم ــا: جمموع ــات منه ــدة جمموع ــى يف ع ــاء األعل ــس القض جملل
العدالــة  قطــاع  خطــة  لصياغــة  والتقنــي  الوطنــي  والفريــق  التقنيــة،  العدالــة  قطــاع  عمــل 
اإلســراتيجية، واللجنــة التقنيــة واللجنــة التوجيهيــة ملشــروع بنــاء احملاكــم، وجلنــة املوازنــة املاليــة 
جمللــس القضــاء األعلــى، وجلنــة التدريــب يف جملــس القضــاء، وعضــوًا يف اللجنــة املشــركة 

الفلســطينية األوروبيــة حلقــوق اإلنســان.
 

نبذة عن الوحدة 
تأسســت وحــدة التخطيــط وإدارة املشــاريع عــام 2008، حيــث ســاهمت ومنــذ إنشــائها علــى 
ــر القضــاء الفلســطيني مــن خــال رســم اخلطــط اإلســراتيجية املتوســطة والطويلــة  دعــم تطوي
واخلطــط  العدالــة  قطــاع  خطــط  مــع  انســجامها  وضمــان  األعلــى  القضــاء  جمللــس  املــدى 
ــة حمــاور رئيســة هــي: مأسســة العمــل يف الســلطة  الوطنيــة، وضمــان تنفيذهــا مــن خــال ثاث
القضائيــة الفلســطينية كســلطة مســتقلة تربطهــا أواصــر التعــاون والتكامــل مــع مؤسســات 
ــس  ــر جمل ــي دوائ ــع باق ــاركي م ــل ألتش ــة؛ العم ــمية والوطني ــات الرس ــة واملؤسس ــاع العدال قط
القضــاء يف إعــداد اخلطــط الســنوية وســبل تنفيذهــا ضمــن اإلطــار الزمنــي املطلــوب، وذلــك 
ــم يف  ــق تناغ ــدف خل ــريكة به ــات الش ــة واملؤسس ــاع العدال ــات قط ــة مؤسس ــع كاف ــاور م بالتش
اجنــاز العمــل وضمــان الوصــول إىل حتقيــق األهــداف املؤسســية والقطاعيــة والوطنيــة؛ وتســعي 
وحــدة التخطيــط إىل تطويــر واقــع احملاكــم وزيــادة فعاليــة إجــراءات التقاضــي مــن خــال املســاعدة 
علــى حتديــد احتياجــات شــاملة تتعلــق بتطويــر وبنــاء قــدرات كــوادر جملــس القضــاء األعلــى، والعمــل 
علــى حتســني وحتديــث البنيــة التحتيــة للمحاكــم ودوائــر اجمللــس، ودعــم تطبيــق كل مــا هــو جديــد 
مــن أنظمــة وحتديثــات خاصــة بالبنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات، وذلــك لضمــان تقــدمي خدمــة 
ــه  ــة واحــرام حقــوق اإلنســان وحريات تقاضــي وخدمــات جمهــور فاعلــة مــن جهــة، ولضمــان حماي
األساســية وســيادة القانــون وتســهيل الوصــول إىل العدالــة مبــا يحفــظ كرامــة املواطــن مــن جهــة 

أخــرى.
ــي  ــة عــر برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائ ــل إنشــاء الوحــدة مــن احلكومــة الهولندي وكان قــد مت متوي
)UNDP(، حيــث باشــرت العمــل مــن خــال تعيــني العديــد مــن اخلــراء املؤهلــني. وتتألــف وحــدة 
التخطيــط وإدارة املشــاريع مــن: مهندســة مســؤولة عــن مشــاريع البنيــة التحتيــة، وموظفــة 
مشــاريع، وموظفــة متابعــة وتقييــم، وموظــف تخطيــط مــن كــوادر اجمللــس. كمــا مت رفــد الدائــرة 
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التخطيــط  يف  خبــر  إىل  باإلضافــة  اإلداريــة،  واملســاعدة  الرجمــة  جمــال  يف  جــدد  مبوظفــني 
االســراتيجي، ومديــر مشــاريع ومســاعدة إداريــة وخبــر للمتابعــة والتقييــم، ومت تعيــني هــؤالء 
بتمويــل ســخي مــن قبــل الرنامــج اإلمنائــي لألمم املتحــدة )UNDP(. ومــن أهم الشــركاء املمولني 
الذيــن تواصلــت معهــم وحــدة التخطيــط وإدارة املشــاريع خــال عــام 2014: برنامــج األمم املتحــدة 
 )EU(ــي ــاد األوروب ــة DFATD، واالحت ــر الكندي ــارة والتطوي ــة والتج ــي )UNDP(، ووزارة اخلارجي اإلمنائ
.)EUPOLCOPPS( ــة ــرطة األوروبي ــة الش ــة )USAID(، وبعث ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي ، والوكال

مهام الوحدة 
إعداد الدراسات واإلحصائيات والتقارير ألغراض حتديد حاجات القضاء والتخطيط والتطوير. . 1

إعــداد مســودات اخلطــط واألولويــات للتطويــر القضائــي مبــا فيهــا إدارة احملكمــة وإدارة . 2
الدعــوى بالتعــاون مــع الوحــدات واجلهــات ذات الصلــة، ومتابعــة إقرارهــا. 

التوصية باملشاريع اآليلة للتنفيذ وخطة التطوير القضائي املقرة. . 3
متابعة تنفيذ خطة التطوير القضائي مع الدول املانحة. . 4
دراســة مشــاريع التطويــر القضائــي ومراجعــة االتفاقيــات والروتوكــوالت والشــروط املرجعيــة . 5

وتلبيتهــا الحتياجــات  انســجامها  لرئيــس اجمللــس لضمــان  والتوصيــات  الــرأي  وإبــداء  لهــا 
القضــاء الفلســطيني وأولوياتــه.

إعداد مقرحات املشاريع وفق اخلطة التطويرية. . 6
متابعة وتقييم تنفيذ اخلطط اإلسراتيجية، بهدف تطوير اخلطط اإلسراتيجية. . 7
تقــدمي االستشــارات واملقرحــات واملبــادرات لرئيــس اجمللــس بخصــوص التطويــر القضائــي، . 8

مبــا يف ذلــك املقرحــات التطويريــة لتعديــل القوانــني القضائيــة واألنظمــة ذات العاقــة. 
ــي . 9 ــل القضائ ــاليب العم ــر أس ــدف تطوي ــب به ــي مناس ــتوى تقن ــى مس ــر أعل ــى توف ــل عل العم

وفــق كفــاءة العمــل فيهــا.

أهداف الوحدة عام 2013                                            
كما يتضح من اسم الوحدة، فإن الهدفني الرئيسني لها هما: 

وضــع ومتابعــة تنفيــذ اخلطــط اإلســراجتية وخصوصــا خطــة قطــاع العدالــة اإلســراتيجية . 1
واخلطــة الوطنيــة.

ــاء قــدرات . 2 ــر وبن ــه املتعلقــة بتطوي ــد احتياجــات جملــس القضــاء األعلــى ســواء احتياجات وحتدي
كــوادره أو االحتياجــات املتعلقــة بتحديــث وحتســني بنيتــه التحتيــة وتطويــر أنظمــة العمــل 
اإلداري واملــايل واإلجــراءات املتبعــة يف احملاكــم، ومــن ثــم تقــدمي هــذه االحتياجــات علــى شــكل 

ــاريع.  ــذه املش ــاز ه ــاعدة يف اجن ــاء واملس ــة للقض ــة والداعم ــات املمول ــاريع إىل اجله مش
ــت  ــام 2013 عمل ــال ع ــة خ ــداف االضافي ــن األه ــة م ــدة جمموع ــد كان للوح ــدم فق ــا تق ــى م ــاء عل بن

ــداف:  ــذه األه ــم ه ــن أه ــا وم ــى حتقيقه عل
املشاركة يف وضع اخلطة اإلسراتيجية لقطاع العدالة وسيادة القانون. ⚪
إعداد اخلطة التنفيذية جمللس القضاء األعلى للعام 2013. ⚪
تأهيل مقر حمكمة جرائم الفساد الذي خصص يف العام 2013 من قبل إدارة احملاكم. ⚪
العمل على تأهيل األمانة العامة والتفتيش القضائي. ⚪

اخلليــل  ⚪ وحمكمــة  احملاكــم  لبنــاء  األوروبــي  باملشــروع  اخلاصــة  االحتياجــات  حتديــد  إمتــام 
التصاميــم اخلاصــة بهــذه املشــاريع. كنــدا ومتابعــة اجنــاز  املمولــة مــن حكومــة 

متابعة العمل على اجناز أعمال جلنة مشروع العمر االفراضي للدعاوى. ⚪
ــز احلــوار مــع مؤسســات اجملتمــع املــدين مــن خــال املشــاركة يف نشــاطاتهم وعقــد  ⚪ تعزي

حــوارات بــني األشــخاص املؤثريــن يف اجمللــس وبــني تلــك املؤسســات.
متابعــة  تنفيــذ نشــاطات مشــروع دعــم وتطويــر العدالــة املمــول مــن احلكومــة األمريكيــة  ⚪

واملنفــذ مــن قبــل كيمونكــس، ومشــروع الوصــول إىل العدالــة املمــول مــن برنامــج األمم 
املتحــدة اإلمنائــي، ومشــروع الدعــم التقنــي املقــدم مــن االحتــاد األوروبــي، ومشــرع دعــم 
دائــرة التفتيــش القضائــي املمــول مــن حكومــة لوكســمبورغ واملنفــذ مــن قبــل برنامــج 
األمم املتحــدة اإلمنائــي، وقيــاس مــدى حتقيــق أهدافهــا وضمــان توافقهــا مــع اخلطــط 

. للمجلــس  اإلســراتيجية 
البــدء بتنفيــذ نظــام احملكمــة النموذجيــة يف حمكمــة رام اهلل وتعميــم النظــام علــى حمكمتــي  ⚪

بيــت حلــم وجنــني.
ــون  ⚪ ــة ملي ــي بقيم ــاد األوروب ــن االحت ــدم م ــق املق ــم إدارة املراف ــروع دع ــرح مش ــة مق مراجع

ــة  ــة بقيم ــة الكندي ــن احلكوم ــدم م ــة املق ــم والصيان ــاين احملاك ــم إدارة مب ــروع دع ــورو ومش ي
أربعــة مايــن دوالر كنــدي واملتوقــع تنفيــذه مــن خــال مكتــب مفــوض الشــؤون القضائيــة 

االحتاديــة الكنديــة وتقــدمي التعديــات واالقراحــات.
لإحصــاء  ⚪ املركــزي  اجلهــاز  جهــة  مــن  املقدمــة  الــرأي  اســتطاع  اســتمارات  مراجعــة 

الفلســطيني وجهــات أخــرى دوليــة ومؤسســات جمتمــع مــدين بخصــوص أداء احملاكــم خــال 
.2013 العــام 

عمــل دراســات ومقرحــات لتطويــر العمــل القضائــي واإلداري ومنهــا عمــل دراســة إنشــاء  ⚪
حماكــم صلــح جديــدة يف يطــا والــرام وحمكمــة بلديــة بيتونيــا، ودراســة خاصــة بتحديــد العــبء 
ــع  ــني وتوزي ــا يف تعي ــاد فيه ــات لاسرش ــة باحملافظ ــح والبداي ــم الصل ــى حماك ــي عل القضائ
الدوائــر  مــن  املشــاريع  مــن  اجمللــس  احتياجــات  لتقييــم  جلنــة  إنشــاء  ومقــرح  القضــاة، 
املعنيــة، ومقــرح لتفعيــل األمانــة العامــة لاضطــاع بــدور اكــر يف متابعــة أعمــال وقــرارات 

اجمللــس وتفعيــل الدائــرة اإلعاميــة يف اجمللــس وتعيــني متحــدث إعامــي.
التخطيــط  ⚪ بــني  فعلــي  فصــل  إيجــاد  حيــث  مــن  الوحــدة  يف  العمــل  لتطويــر  آليــات  اقــراح 

ــم،   ــة والتقيي ــل دور املتابع ــرى وتفعي ــة أخ ــن جه ــاريع م ــة وإدارة املش ــن جه ــراتيجي م االس
لوحــدة  التابعــة  والتطويــر  السياســات  جلنــة  تشــكيل  واقــراح  األرشــفة  أســلوب  وتطويــر 
ــاركة  ــة مبش ــلطة القضائي ــة للس ــادرات تطويري ــج ومب ــراح برام ــا اق ــوكل إليه ــط وامل التخطي

دوائــر اجمللــس ومؤسســات شــريكة يف القطــاع.
ــي  ⚪ ــر القضائ ــا املؤمت ــى وخصوص ــاء األعل ــس القض ــة جملل ــرات الدوري ــل للمؤمت ــني التموي تأم

ــم. ــر إدارة احملاك ــنوي ومؤمت الس
التنســيق ملشــاركة جملــس القضــاء يف املؤمتــرات اإلقليميــة والدوليــة اخملتصــة يف الشــأن  ⚪

القضائــي واإلداري وتأمــني التمويــل الــازم لهــا.
تقــدمي جمموعــة مــن طلبــات التمويــل ملشــاريع مقرحــة جملموعــة مــن املمولــني الداعمــني  ⚪

جمللــس القضــاء وخصوصــا فيمــا يتعلــق بتمويــل بنــاء جممعــات احملاكــم يف رام اهلل ) قصــر 
العــدل(.
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إجنازات الوحدة عام 2013
أوال: التخطيط االسرتاتيجي

ــدة . 1 ــو الوح ــرأس ممثل ــد ت ــون؛ فق ــيادة القان ــة وس ــاع العدال ــة قط ــة خط ــاركة يف صياغ املش
الفريــق التقنــي اخلــاص بصياغــة إســراتيجية قطــاع العدالــة وســيادة القانــون لألعــوام 2014-

.2016
املشــاركة يف عــدة لقــاءات تشــاورية مــع دوائــر اجمللــس كل علــى حــدة؛ وعملــت علــى  . 2

تنســيق وصياغــة خطــط عمــل الدوائــر الســنوية 2013.
 املشــاركة يف أعمــال جلنــة املوازنــة جمللــس القضــاء األعلــى للعــام 2.15، وذلــك مــن خــال . 3

تقــدمي كافــة الرامــج واألهــداف اإلســراتيجية، وحتديــد كافــة اخملرجــات واملشــاريع وعرضهــا 
مــن خــال الفريــق اخملتــص علــى وزارة املاليــة واجلهــات ذات االختصــاص. 

املشاركة يف أعمال عدة جلان داخلية متخصصة لتطوير عمل احملاكم ودوائر اجمللس.. 4

ثانيا: البنى التحتية
املشــروع الكنــدي لبنــاء احملاكــم: مت االنتهــاء مــن املرحلــة األوىل مــن البنــاء جملمــع احملاكــم . 1

ــكل  ــاء الهي ــمل بن ــة تش ــة الثاني ــات، واملرحل ــوار وأساس ــاء أس ــمل بن ــي تش ــرم والت يف طولك
)العظــم( مــن البنــاء اخللفــي وجــزء مــن ســور املبنــى.

اجنــاز ومراجعــة وتقييــم جــدول االحتياجــات اخلــاص مبجمــع حماكــم اخلليــل، باإلضافــة إىل . 2
. الرنامــج اخلــاص باحملكمــة واملقــدم مــن االستشــاري 

إعادة تأهيل حمكمة جرائم الفساد.. 3
اجنــاز تأهيــل العديــد مــن مرافــق احملاكــم، منهــا )تأهيــل النظــارات وقاعــة املضبوطــات يف . 4

جممــع رام اهلل، تأهيــل حمكمــة الصلــح يف رام اهلل، بنــاء األرشــيف لألمانــة العامــة، ترميــم 
ــدة  ــت الوح ــا قام ــة(. كم ــة العام ــل األمان ــادة تأهي ــة رام اهلل وإع ــادس يف حمكم ــق الس الطاب

بتزويدهــم باملســتلزمات واألثــاث الــازم.
ــل . 5 تنفيــذ مشــروع مراكــز االســتعامات يف احملاكــم بالتعــاون مــع الشــرطة األوروبيــة وبتموي

ــة األوىل. ــة حماكــم يف املرحل ــي، وذلــك يف ثاث مــن برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائ

ثالثا: إدارة املشاريع
توفر خبر قانوين للعمل على تطوير القضاء اإلداري.   . 1

قامــت الوحــدة ومبشــاركة إدارة احملاكــم بتوفــر خبــر إحصائــي إلجنــاز التقريــر الســنوي لعــام . 2
 .2013

توفــر شاشــات الكرونيــة مرجمــة لتقــدمي املعلومــات اإلرشــادية للجمهــور بالتعــاون مــع . 3
.UNDP الشــرطة األوروبيــة وبدعــم مــن برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي

اجناز تدريب متخصص لقضاة وموظفي حمكمة جرائم الفساد. . 4
قامــت الوحــدة بالتعــاون مــع دائــرة التدريــب بتنفيــذ العديــد مــن برامــج التدريــب املتخصصــة . 5

اخلاصــة بالقضــاة واملوظفــني وتنفيــذ عــدد مــن ورش العمــل لرفــع قــدرات املوظفــني يف 
ــة . الســلطة القضائي

تفعيل وتطوير دائرة التفتيش القضائي من خال توفر مشروع خاص بذلك.. 6

رابعا: الدراسات والتطوير
التنســيق مــع مكتــب رئيــس اجمللــس بالعمــل مــع مركــز مســاواة إلجنــاز تقريــر) املرصــد . 1

القانــوين الثالــث(، حيــث مت دراســة ومناقشــة االســتبيانات املعــدة للدراســة يف عــام 2014.  
إجنــاز العديــد مــن الدراســات ملكتــب رئيــس جملــس القضــاء األعلــى، واملتعلقــة بفتــح حماكــم . 2

جديــدة )برزيــت، بيتونيــا، ويطــا(.
اجنــاز دراســة العــبء القضائــي يف حماكــم الصلــح والبدايــة باحملافظــات لاسرشــاد فيهــا . 3

يف تعيــني وتوزيــع القضــاة، وتبيــان حجــم العمــل القضائــي علــى كل مــن حماكــم الصلــح 
ــة يف  ــز العدال ــروع تعزي ــع مش ــاون م ــك بالتع ــي، وذل ــي واجلزائ ــقني احلقوق ــة يف الش والبداي

ــي. ــال القضائ ــني يف اجمل ــراء دولي ــال خ ــن خ ــطنيPJEP، م فلس

خامسا: العالقات الداخلية واخلارجية
قامــت الوحــدة بالعمــل علــى توفــر التمويــل الــازم للمؤمتــر القضائــي الســادس والــذي ضــم . 1

قضــاة حماكــم الصلــح والبدايــة.
ــم ( . 2 ــز يف إدارة احملاك ــر) األداء املتمي ــطينية يف املؤمت ــة الفلس ــلطة القضائي ــاركة الس مش

املنعقــد يف دبــي وذلــك مــن خــال التواصــل مــع املؤسســة الدوليــة إلدارة احملاكــم. 
ــر . 3 ــم النظ ــدي ليت ــروع الكن ــع املش ــاون م ــة بالتع ــم الكندي ــارة للمحاك ــم زي ــدة بتنظي ــت الوح قام

عــن كثــب علــى التطــور احلاصــل يف احملاكــم الكنديــة، مــن خــال فريــق مــن القضــاة واإلداريــني 
ليتــم عكســه علــى احملاكــم الفلســطينية مبــا يتــاءم مــع األنظمــة واإلجــراءات والقوانــني 
الفلســطينية املعمــول فيهــا، حيــث مت اجنــاز وإعــداد خطــة عمــل واحتياجــات ملشــروع 

مســتقبلي يختــص يف إدارة املرافــق ودوائــر الصيانــة يف حماكــم فلســطني.

سادسا: تقارير املتابعة والتقييم
بعــد االنتهــاء مــن وضــع وصياغــة مؤشــرات األداء وطباعــة اخلطــة اإلســراتيجية جمللــس . 1

ــر متابعــة  القضــاء األعلــى وطباعــة خطــط العمــل الســنوية لألعــوام 2011-2013، مت إعــداد تقري
وتقييــم للخطــة اإلســراتيجية لألعــوام 2011-2012. كمــا قامــت وحــدة التخطيــط وإدارة املشــاريع 
بعــد عقــد لقــاءات تشــاورية مــع دوائــر اجمللــس كل علــى حــدة مبســاعدة تلــك الدوائــر علــى 

إجنــاز خطــط عملهــا الســنوية للعــام 2013.
يف إطــار عمليــة التقييــم الســنوي مت اجنــاز تقريــر تقييمــي نصفــي للخطــة اإلســراتيجية للعــام . 2

.2013
تقدمي تقرير نصفي إلجنازات جملس القضاء لوزارة التخطيط عن العام 2013. . 3
إدراكً ألهميــة التخطيــط املرحلــي واالســراتيجي كأداة يف تطويــر وبنــاء القــدرات املؤسســية . 4

وتعزيــز التكامليــة بــني املؤسســات، شــاركت الوحــدة يف نظــام املراقبــة اإلحصائــي بالتعــاون 
ــي  ــق الوطن ــن الفري ــدة ضم ــاركت الوح ــا ش ــطيني، كم ــاء الفلس ــزي لإحص ــاز املرك ــع اجله م
ــات، ومؤشــرات العدالــة يف  ــاء قاعــدة بيان ــز الوصــول إىل العدالــة يف بن ــون وتعزي لســيادة القان
فلســطني بالتعــاون مــع اجلهــاز اإلحصائــي. كمــا شــاركت الوحــدة يف اللجنــة القطاعيــة إلعــداد 

خطــة قطــاع العدالــة اإلســراتيجية املتوســطة املــدى لألعــوام 2016-2014.
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أواًل: التخطيط االسرتاتيجي
دراســة ومناقشــة اخلطــة اإلســراتيجية لرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي 2014- 2017 يف وزارة . 1

التخطيــط، ووضــع املاحظــات املتعلقــة بالقضــاء والرامــج التطويريــة لتلــك الفــرة.
مت العمــل مــن خــال اللجنــة املكلفــة بتطويــر الهيــكل التنظيمــي للمجلــس علــى دراســة . 2

االحتياجــات اإلداريــة وتطويــر رؤيــة مســتقبلية لتنظيــم العمــل اإلداري يف الســلطة القضائيــة،  
ــواًء كان  ــل س ــاءة يف العم ــن الكف ــة ويضم ــلطة القضائي ــي الس ــات موظف ــي طموح ــا يلب مب
ــن  ــا م ــي إلقراره ــكل النهائ ــا بالش ــى اعتماده ــل عل ــا العم ــم حالي ــم أو اإلدارات، ويت يف احملاك

اجلهــات الرســمية اخملتصــة.
املشاركة يف اجناز اخلطة اإلسراتيجية لقطاع العدالة. . 3
ضمــن أولويــات وتوجيهــات معــايل رئيــس اجمللــس، واســتنادًا إىل اخلطــة اإلســراتيجية لقطــاع . 4

العدالــة وسياســاتها التنفيذيــة، ومــن خــال عمــل اللجنــة املكلفــة بتطويــر اخلطــة التنفيذيــة 
جمللــس القضــاء األعلــى، مت إجنــاز خطــة اجمللــس لعــام 2015.

األوىل ودوائــر . 5 الدرجــة  التميــز يف حماكــم  برنامــج مراكــز  األوىل مــن تطبيــق   اجنــاز املرحلــة 
اجمللــس، حيــث مت اجنــاز )12( زيــارة ميدانيــة تقييميــة للمحاكــم يف احملافظــات وحتديــد نقــاط 
ــر  ــات التــي مت جمعهــا، وعمــل تقري الضعــف ونقــاط القــوة والتوصيــات مــن خــال حتليــل البيان
ــر  مفصــل حــول واقــع العمــل يف احملاكــم واخلدمــات املقدمــة والتدخــات املقرحــة لتطوي
تقــدمي اخلدمــات يف احملاكــم ورفــع كفــاءة املوظفــني مــن خــال تدريبــات متخصصــة، حيــث 
ــك. ــات خــال الفــرة املقبلــة ضمــن اخلطــة املعــدة لذل ــذ التوصي ــة تنفي ســيتم االنتقــال إىل مرحل

ضمــن فريــق إعــداد املوازنــة الســنوية اخلاصــة مبجلــس القضــاء األعلــى لعــام 2015، مت اجنــاز . 6
كافــة الرامــج اإلســراتيجية واألهــداف والغايــات اخلاصــة بنمــاذج املوازنــة، حيث مت مناقشــتها 

وتثبيتهــا مــع وزارة املاليــة.
اجنــاز دراســة إلمكانيــة فتــح حمكمــة صلــح يف منطقــة شــمال غــرب القــدس، وذلــك ضمــن . 7

توجــه رئيــس جملــس القضــاء األعلــى للعمــل علــى الامركزيــة يف تقــدمي خدمــات التقاضــي 
وتســهيل وصــول املواطنــني إىل خدمــات احملاكــم.

مت اجنــاز جمموعــة مــن اللقــاءات واالجتماعــات مــع مســؤويل املشــروع األوروبــي لتطويــر إدارة . 8
ــات  ــد كأولوي ــي تع ــة والت ــل املقرح ــاور العم ــة حم ــث مت مناقش ــة، حي ــر الصيان ــم ودوائ احملاك

مــن شــأنها حتســني وتطويــر الوضــع اإلداري يف احملاكــم وتطويــر دائــرة الصيانــة.
متابعــة اجنــاز بعــض األنشــطة التطويريــة ملشــروع تعزيــز قطــاع العدالــة، املمــول مــن الوكالــة . 9

ــم يف  ــض احملاك ــس، يف بع ــروع  كيمونك ــال مش ــن خ ــذ م ــة املنف ــة الدولي ــة للتنمي األمريكي
احملافظــات. 

ثانيا: البنية التحتية 
ــر البنيــة التحتيــة يف مبــاين احملاكــم يف  ضمــن خطــة جملــس القضــاء األعلــى فيمــا يتعلــق بتطوي
خمتلــف حمافظــات الضفــة الغربيــة بهــدف توفــر بيئــة عمــل مناســبة ورفــع كفــاءة وفعاليــة 
عمــل القضــاء وحتســني وصــول املواطنــني للمعلومــات اخلاصــة بقضاياهــم، اســتمر العمــل يف 
العــام 2014 علــى اســتكمال عمليــة بنــاء وتطويــر مرافــق جملــس القضــاء األعلــى وذلــك مــن خــال 
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تعمــل وحــدة التخطيــط وإدارة املشــاريع جاهــدة لتطويــر قــدرات الكــوادر العاملــة فيهــا، وذلــك مــن 
أجــل إبقــاء أسســها متينــة لضمــان اســتمرارية العمــل مبنهجيــة واضحــة ورؤيــة جديــة ومتجــددة، 
ولضمــان تقــدمي الدعــم األمثــل جمللــس القضــاء والدوائــر واحملاكــم يف كافــة اجملــاالت، وتطويــر 

البنــى التحتيــة لتقــدمي خدمــات أفضــل للتقاضــي، حيــث مت العمــل خــال العــام 2014 علــى:
تطويــر دائــرة التفتيــش القضائــي مــن خــال تطبيــق بنــود مشــروع تطويــر دائــرة التفتيــش . 1

القضائــي املشــرك واخلــاص برفــع كفــاءة إدارة وأمــن املعلومــات يف الدائــرة مــن حيــث 
ــة  ــة إىل مراجع ــتخدامه. باإلضاف ــى اس ــا عل ــني فيه ــب العامل ــروين وتدري ــج إلك ــا برنام تزويده
ــب  الئحــة التفتيــش القضائــي املشــرك واعتمادهــا وتعميمهــا علــى الســادة القضــاة وتدري

مدربــني يف جمــال التفتيــش.
تطويــر ودعــم أداء احملاكــم لتقــدمي خدمــات تقاضــي بفعاليــة وكفــاءة وذلــك مــن خــال تطويــر . 2

مرافــق وأقســام احملاكــم بالشــكل الــازم وتعميــم منــوذج احملكمــة النموذجيــة يف حمكمتــي 
بيــت حلــم وجنــني واســتكمال فتــح مراكــز اســتعامات يف مقــرات احملاكــم املتبقيــة.

تأمــني االحتياجــات الضروريــة الازمــة للدوائــر واحملاكــم مــن خــال اســتمرار انعقــاد جلنــة . 3
االحتياجــات وتعميــم نتائجهــا علــى باقــي املشــاريع الداعمــة للمجلــس.

انســجامها مــع . 4 القضائيــة وضمــان  التطويريــة للســلطة  تنفيــذ كافــة املشــاريع  متابعــة 
القضائيــة. للســلطة  اإلســراتيجية  اخلطــة 

العمــل ضمــن أكــر مــن توجــه لتســريع الفصــل يف الدعــاوى وتقليــل أعــداد القضايــا املراكمــة . 5
التســوية القضائيــة، واســتكمال العمــل يف جلنــة العمــر  يف احملاكــم مــن خــال تفعيــل 
تنفيذهــا واســتكمال تطبيــق  التوصيــات املناســبة ومتابعــة  للدعــاوى وتقــدمي  االفراضــي 

توصيــات دراســة العــبء القضائــي.
الــازم لتطويــر ورفــع قــدرات القضــاة واملوظفــني لتطويــر ومتكــني العمــل . 6 توفــر الدعــم 

القضائــي.
تطويــر وتفعيــل املتابعــة والتقييــم يف الوحــدة واجمللــس بالتعــاون مــع املرحلــة الثانيــة مــن . 7

مشــروع الوصــول إىل العدالــة املقــدم مــن قبــل برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي وبشــكل 
ــة.  ــاع العدال ــات قط ــي مؤسس ــع باق ــي م تكامل

تطويــر ورفــع قــدرات العاملــني يف الوحــدة مــن خال تأمــني التدريــب والدعم التقنــي للموظفني . 8
ــول اىل  ــروع الوص ــن مش ــة م ــه الثاني ــي يف مرحلت ــدة اإلمنائ ــج األمم املتح ــزام برنام ــن الت ضم

العدالــة بدعــم وحــدة التخطيــط وإدارة املشــاريع ورفدهــا باملــوارد املطلوبــة واخلــراء. 
العمل على متابعة تطوير البنية التحتية للمحاكم من خال املشروع األوروبي والكندي. . 9
البــدء بتطبيــق نظــام إلدارة املرافــق والصيانــة وتفعيــل التواصــل بــني احملاكــم واجمللــس مبــا . 10

يخــص األمــور املتعلقــة بالبنيــة التحتيــة واالحتياجــات اإلداريــة مــن خــال تنفيــذ مشــروع االحتــاد 
األوروبــي اخلــاص بــإدارة املرافــق وإنهــاء مســودة املشــروع الكنــدي اخلــاص بدعــم هــذا 

اجملــال.
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ــايل:  ــو الت ــى النح ــة، وعل ــات املانح ــن اجله ــة م ــاريع املقدم املش
 تأهيل املباين واملقرات وافتتاح حماكم جديدة هي:. 1

ــة  ⚪ ــتأجر يف املدين ــى مس ــز مبن ــى جتهي ــل عل ــا: مت العم ــة يط ــح يف مدين ــة صل ــاح حمكم افتت
حتقيقــا لغايــة وصــول املواطنــني للعدالــة يف التجمعــات الســكنية القريبــة مــن املنطقــة 
وبهــدف تخفيــف العــبء القضائــي علــى احملاكــم يف منطقة اجلنــوب، ومت تخصيص مســاحات 
ــرة  ــدل، دائ ــب الع ــاة، الكات ــات للقض ــزاء، قاع ــوق واجل ــميها احلق ــح بقس ــام الصل ــبة ألق مناس

ــة العامــة، والشــرطة والنظــارات. التنفيــذ، صنــدوق احملكمــة، النياب
⚪  ،chemonics تأهيــل اجلــزء اخمللــى مــن النيابــة العامــة يف حمكمــة بيــت حلــم بالتنســيق مــع

ــام بأعمــال إنشــائية اســتكمالية يف مبنــى حمكمــة بيــت حلــم بغــرض التوســعة  حيــث مت القي
ــذي  ــر ال ــاحة األم ــيم املس ــادة تقس ــام بإع ــة إىل القي ــني، باإلضاف ــني احلالي ــتيعاب املوظف واس
ســاهم يف تخصيــص حيــز لقلــم الســر، صنــدوق احملكمــة، األرشــيف, وقلــم احلقــوق يف 

ــة. ــح والبداي ــي الصل قلم
مشروع بناء احملاكم . 2

املشــروع الكنــدي: بنــاء مشــروع احملاكــم يف خمتلــف مناطــق الضفــة الغربيــة هــو أ. 
ــة  ــح الشــعب الفلســطيني بشــكل عــام، ولقطــاع العدال ــة لصال ــادرة مــن احلكومــة الكندي مب
بشــكل خــاص، وذلــك مــن خــال بنــاء وجتهيــز مرافــق احملاكــم يف اخلليــل وطولكــرم، وقــد مت 

ــي: ــا يل ــة كم ــاز متفاوت ــب اجن ــاريع وبنس ــذه املش ــض ه ــل يف بع ــدء بالعم الب
جممــع حماكــم اخلليــل: مت االنتهــاء مــن دراســة وتقييــم جــدول االحتياجــات والرنامــج الوظيفــي  ⚪

ملبنــى حمكمــة اخلليــل. تبلــغ مســاحة جممــع حماكــم اخلليــل املقــرح 15,000 مــر مربــع، 
وامليزانيــة املرصــودة للمشــروع هــي 19,25 مليــون دوالر، وكان مت تغيــر موقــع قطعــة ارض 
احملكمــة القريبــة مــن األمــن الوقائــي نتيجــة وجــود العديــد مــن اإلشــكاليات تتمثــل بالكميــات 
ــة  ــة لتكلف ــي باإلضاف ــارع الرئيس ــن الش ــتواها ع ــاض مس ــا، وانخف ــم عليه ــن الطم ــة م الهائل
ــا،  ــرا مربع ــاحتها 5,200 م ــدة مس ــة ارض جدي ــتماك قطع ــد مت اس ــا. وق ــة عليه ــاء العالي البن
ومت إخاءهــا مــن قبــل األمــن الوطنــي باإلضافــة إىل احلصــول علــى شــهادة خلوهــا مــن األلغــام 
واخمللفــات احلربيــة مــن قبــل وزارة الداخليــة. كمــا مت احلصــول علــى املوافقــة البيئيــة للموقــع 
مــن قبــل ســلطة البيئــة. ومتــت املوافقــة األوليــة علــى فكــرة تصميــم املبنــى والتــي قدمــت 
مــن قبــل املكتــب االستشــاري انســطاس بعــد إجــراء العديــد مــن التعديــات عليهــا، ومــن 

املتوقــع أن يتــم االنتهــاء مــن تصميــم املبنــى بنهايــة عــام 2015. 
جممــع حماكــم طولكــرم: يتــم حاليــا تنفيــذ أعمــال البنــاء اخلاصــة مــن خــال شــركة أبعــاد  ⚪

للمقــاوالت وبإشــراف مــن UNOPS. تبلــغ مســاحة املبنــى حــوايل 9,000 مــر مربــع علــى قطعــة 
ارض مبســاحة 7,000 مــر مربــع. ومت االنتهــاء مــن بنــاء املرحلــة األوىل مــن البنــاء اخللفــي للمبنــى 
ــة  ــة، النياب ــذ، الشــرطة القضائي ــرة التنفي ــب القضــاة، دائ ــذي يشــمل قاعــات القضــاة، مكات وال
العامــة، باإلضافــة إىل تلبيــس املبنــى باحلجــر، كمــا ويتــم حاليــا اســتكمال أعمــال البنــاء للجــزء 
األمامــي مــن املبنــى والــذي يشــمل األقــام اخلاصــة باحملكمــة، صنــدوق احملكمــة، الكاتــب 
العــدل، خدمــات املبنــى وخدمــات اجلمهــور. ومت التنســيق مــع ســلطة الطاقة وبلديــة طولكرم 
بخصــوص تزويــد حمكمــة طولكــرم باألحمــال الكهربائيــة املطلوبــة لتشــغيل احملكمــة، كمــا مت 
اســتكمال إجــراءات ترخيــص اخملططــات مــن قبــل الدفــاع املــدين. وقــد مت االنتهــاء مــن قائمــة 
األثــاث واملعــدات اخلاصــة باحملكمــة وذلــك بالتنســيق مــع كافــة األطــراف املعنيــة باملشــروع،  

كمــا مت اعتمــاد منــوذج لقاعــة البدايــة وقاعــة الصلــح يف احملكمــة،  وســيتم طــرح عطــاء األثاث 
واملعــدات يف شــهر 2015/2، ومــن املتوقــع أن ينتهــي العمــل باملشــروع يف شــهر2015/9.

مبنى حمكمة طولكرم
املشــروع األوروبــي: ضمــن برنامــج دعــم ســيادة القانــون وبتمويــل مــن االحتــاد األوروبــي، ب. 

ســيتم تنفيــذ إنشــاء وتوســعة مبــاين احملاكــم يف عــدة مواقــع يف الضفــة الغربيــة. ووزارة 
املاليــة هــي اجلهــة املتعاقــدة مــع املشــروع، ووزارة األشــغال العامــة واإلســكان هــي 
إنشــاء وتشــطيب مبنــى حمكمــة  لــه. ويتضمــن املشــروع  اجلهــة املشــرفة واملتابعــة 
قلقيليــة ) صلــح وبدايــة (، وإنشــاء وتشــطيب مبنــى حمكمــة طوبــاس )صلــح وبدايــة(، وإنشــاء 
ــلفيت  ــة س ــى حمكم ــطيب مبن ــاء وتش ــة(، وإنش ــح وبداي ــة دورا )صل ــى حمكم ــطيب مبن وتش
)صلــح وبدايــة(، وإنشــاء وتشــطيب مبنــى حمكمــة حلحــول )صلــح(، وتوســعة حمكمــة نابلــس 

ــا(. ــني )عمودي ــة جن ــعة حمكم ــا(، وتوس ــا وعمودي )أفقي

                      منــاذج ملبــاين: حماكــم بدايــة قلقيليــة، وســلفيت، وطوبــاس، ودورا، وحمكمــة صلــح 
ــول حلح
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وقــد مت االنتهــاء مــن وضــع اخملططــات اخلاصــة جلميــع احملاكــم، حيــث أن كل مســاحة يف املبــاين 
اجلديــدة تتــاءم مــع االحتيــاج احلــايل واملســتقبلي للمنطقــة وجميعهــا تشــمل يف إنشــائها جــزءا 
للنيابــة العامــة باإلضافــة إىل الشــرطة القضائيــة. ومت تشــكيل جلنــة ملتابعــة ســر العمــل يف هــذه 
املشــاريع  تتألــف مــن كافــة اإلطــراف ذات العاقــة وهــم؛ وزارة األشــغال العامــة واإلســكان كونهمــا 
اجلهــة املشــرفة واملتابعــة، وIM  كونهــا اجلهــة املنفــذة للمشــروع، وجملــس القضــاء األعلــى 

بصفتــه اجلهــة املســتفيدة باإلضافــة إىل النيابــة العامــة، وقــد مت إجنــاز حتــى تاريخــه مــا يلــي:
حمكمــة بدايــة قلقيليــة: مســاحة مبنــى احملكمــة بلغــت 5,000 مــر مربــع علــى قطعــة ارض 
مســاحتها 4,000 مــر مربــع، يتــم تنفيــذ أعمــال البنــاء حاليــا مــن قبــل شــركة Brothers للمقــاوالت. مت 
ــة  ــة قلقيلي ــع بلدي ــيق م ــى، ومت التنس ــن املبن ــة واألوىل م ــوية الثاني ــي التس ــاء طابق ــن بن ــاء م االنته
بخصــوص توفــر األحمــال الكهربائيــة املطلوبــة للمبنــى، وتأجيــل العمــل بالشــوارع احمليطــة فيــه 

حلــني االنتهــاء مــن ســور مبنــى احملكمــة.

املبنى املقرح/ حمكمة قلقيلية

اعمال البناء يف حمكمة قلقيلية

حمكمــة ســلفيت: مســاحة مبنــى حمكمــة ســلفيت بلغــت 4,000 مــر مربــع وذلــك علــى قطعــة ارض 
مســاحتها 3,000 مــر مربــع، ومت طــرح عطــاء البنــاء يف شــهر 2014/6، ويجــري تنفيــذ أعمــال البنــاء 
حاليــا مــن خــال شــركة التجهيــز والبنــاء، وســيتم االنتهــاء مــن تنفيــذ املشــروع يف شــهر 2015/7. 

املبنى املقرح/ حمكمة سلفيت

اعمال البناء يف حمكمة سلفيت
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توســعة حمكمــة جنــني: مت طــرح عطــاء تنفيــذ املشــروع منــذ شــهر 2014/6 وجتــري أعمــال تنفيــذ 
ــا مــن قبــل شــركة أبعــاد للمقــاوالت، ومت االنتهــاء مــن إضافــة الطوابــق املقرحــة  املشــروع حالي
مبســاحة إجماليــة تصــل إىل 2,500 مــر مربــع موزعــة بــني خدمــات احملكمــة والنيابــة العامــة، وجتــري 
حاليــا أعمــال تشــطيب املبنــى والــذي ســيتم االنتهــاء منــه يف شــهر 2015/7، ومت رفــع كتــب لــوزارة 
ــات،  ــة املضبوط ــروين لغرف ــاب الك ــاه، وب ــزان للمي ــة بخ ــد احملكم ــوص تزوي ــة بخص ــغال العام األش

وتوفــر العــزل املائــي لعقــدة الطابــق األول القائــم.

مبنى حمكمة جنني قبل التوسعة

اعمال التوسعة/حمكمة جنني

بنــاء حمكمــة دورا وتوســعة مبنــى حمكمــة نابلــس: ســيتم  طــرح عطــاء تنفيــذ هــذه املشــاريع يف 
مطلــع العــام 2015.

3. مشاريع غر منفذة
جممــع حماكــم رام اهلل: بعــد تضييــق نطــاق املنحــة الكنديــة لبنــاء احملاكــم، مت اقتصــار البنــاء علــى 
جممعــات حماكــم اخلليــل وطولكــرم ومت إلغــاء متويــل بنــاء قصــر العــدل يف رام اهلل، ويدرس جملس 
القضــاء األعلــى حاليــا اخليــارات املتوفــرة مبــا يف ذلــك البحــث عــن مصــادر متويــل أخــرى، وبســبب 
حجــم املشــروع الكبــر نســبيا يف مدينــة رام اهلل مقارنــة مبجمعــات احملاكــم يف احملافظــات 
األعلــى  القضــاء  جملــس  األوىل؛  تشــمل  مراحــل:  ثاثــة  إىل  املشــروع  تقســيم  مت  فقــد  األخــرى 
ــا، والثانيــة؛ حمكمــة بدايــة وصلــح رام اهلل، والثالثــة؛ حماكــم االســتئناف واحملاكــم  واحملكمــة العلي
املتخصصــة. وقــد مت تقــدمي مقرحــني منفصلــني لــكل مــن املرحلــة األوىل والثانيــة ملعــايل رئيــس 
جملــس القضــاء األعلــى للبحــث عــن مصــادر متويــل. واجلــدول التــايل يبــني ملخــص مشــاريع العــام 

.2014
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جدول مشاريع العام 2014
تاريخ انتهاء 

املشروع النشاطات املنتهية اجلهة املنفذة املساحة  
)m2(

اسم 
املشروع

املشروع الكندي

2019/9

-  االنتهاء من دراسة الرنامج 
الوظيفي وجدول التسكني. 

-  استماك قطعة ارض 
وجتهيزها للبناء.

-  االنتهاء من 20% من مرحلة 
التصميم والتي تشمل فكرة 

التصميم األوىل. 

اجلهة املشرفة على تنفيذ 
UNDP املشروع هي

15,000 حمكمة 
اخلليل

2015/9

 - االنتهاء من بناء املبنى.  
-  االنتهاء من بعض أعمال 

التشطيب للجزء اخللفي من 
البناء.

-  االنتهاء من قائمة األثاث 
واملعدات.

اجلهة املشرفة على تنفيذ 
 ،UNOPS  املشروع هي

واملنفذة هي شركة أبعاد 
للمقاوالت

9,000 حمكمة 
طولكرم

مشروع االحتاد األوروبي

2015/7 االنتهاء من بناء طابقي التسوية 
األوىل والثانية من املبنى.

اجلهة املشرفة هي 
MOPWAH    واملنفذة  هي 

شركة براذرز
5,000 حمكمة بداية 

قلقيلية

2015/7 االنتهاء من بناء األساسات 
للمبنى.

اجلهة املشرفة هي 
MOPWAH     واملنفذة هي 

شركة التجهيز والبناء
4,300 حمكمة بداية 

سلفيت

2015/7 االنتهاء من بناء الطابق الثاين 
والثالث للمبنى.

اجلهة املشرفة هي  
MOPWAH  واملنفذة هي 

شركة أبعاد للمقاوالت
2,500 توسعة 

حمكمة جنني

2016
- االنتهاء من وضع اخملططات.

- االنتهاء من وضع وثائق العطاء 
لطرحه للبناء.

اجلهة املشرفة هي  
MOPWAH

4.300 حمكمة بداية 
دورا

2016
- االنتهاء من وضع اخملططات.  
- االنتهاء من وضع وثائق العطاء 

لطرحه للبناء.

اجلهة املشرفة هي  
MOPWAH

2,000
توسعة 

حمكمة بداية 
نابلس

- االنتهاء من وضع اخملططات 
اخلاصة باملبنى.

اجلهة املشرفة هي  
MOPWAH

4,100 حمكمة بداية 
طوباس

- االنتهاء من وضع اخملططات 
اخلاصة بالبناء.

اجلهة املشرفة هي  
MOPWAH

3,400 حمكمة صلح 
حلحول

ثالثا: إدارة املشاريع
مشــروع دعــم دائــرة التفتيــش القضائــي: شــاركت الوحــدة بزيــارة خارجيــة للتفتيــش القضائــي . 1

ــة  ــة املطبق ــة وااللكروني ــراءات اإلداري ــى اإلج ــاع عل ــان /2014 لاط ــخ 29 و30 نيس األردين بتاري
لديهــم، لاســتفادة منهــا وعكســها مــن خــال مشــروع دعــم التفتيــش القضائــي لدينــا. 
عملــت الوحــدة علــى مراجعــة الئحــة التفتيــش القضائــي مــن قبــل اخلبــر الــذي مت تعيينــه مــن 

ــات. ــر علــى رئيــس اجمللــس ملناقشــة واعتمــاد التعدي ــل إل UNDP، وعــرض التقري قب
مشــروع االحتــاد األوروبــيEU : مت توقيــع االتفاقيــة اخلاصــة بالبــدء مبشــروع االحتــاد األوروبــي . 2

ــز الهيــكل التنظيمــي جمللــس القضــاء األعلــى(. ومت عقــد أول اجتمــاع للجنــة  )مشــروع تعزي
ــون األول/2014. ــهر كان ــروع يف ش ــة للمش التوجيهي

باشر خراء املشروع عملهم يف وحدة التخطيط / جملس القضاء األعلى.. 3
4 . )mapping report( أنهــت الوحــدة العمــل علــى :EUPOL COPPS مشــروع الشــرطة األوروبيــة

مــع اخلبــر القضائــي مــن الشــرطة األوروبيــة، وذلــك بتكليــف مــن رئيــس جملــس القضــاء 
األعلــى، حيــث مت عقــد عــدة اجتماعــات مــع رؤســاء احملاكــم، ومــع رؤســاء الدوائــر علــى أن يتــم 
ــى  ــاع  عل ــام 2015، لاط ــاين ع ــون الث ــهر كان ــس يف ش ــس اجملل ــعادة رئي ــر لس ــليم التقري تس

ــتها. ــات ومناقش التوصي
شــاركت الوحــدة مــع فريــق إعــداد املوازنــة يف الســلطة القضائيــة لعــام 2015-2017علــى إعداد . 5

الرامــج اإلســراتيجية والرامــج الفرعيــة واألهــداف ومؤشــرات االجنــاز للســلطة القضائيــة 
اخلاصــة بإعــداد موازنــة األعــوام 2015-2017. كمــا مت توزيــع الســقوف املاليــة لــكل برنامــج 
وتعبئــة البيانــات اخلاصــة بــكل مشــروع علــى برنامــج خــاص ببطاقــات تعريفيــة للمشــاريع 

ــا. ــة العتماده ــوزارة املالي ــالها ل وإرس
دراســة آليــات توفــر الطاقــة يف جملــس القضــاء األعلــى: قامــت الوحــدة بالتعــاون مــع فريــق . 6

مهندســي ســلطة الطاقــة علــى إجــراء دراســة آلليــات التوفــر يف اســتهاك الطاقــة يف 
جملــس القضــاء األعلــى، وقــدم فريــق مهندســي ســلطة الطاقــة تقريــرًا يفيــد بكميــة الطاقــة 
اســتخدامها  ميكــن  وأدوات  آليــات  تشــمل  وتوصيــات   ،2014 عــام  مــدار  علــى  املســتهلكة 
للتقنــني مــن الطاقــة املســتهلكة، ويجــري العمــل علــى اســتمرارية التعــاون بــني جملــس 

ــوص. ــة باخلص ــلطة الطاق ــى وس ــاء األعل القض
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رابعا: املتابعة والتقييم 
   أما على صعيد اإلحصاء والتقارير واملتابعة كان من ابرز اجنازات الوحدة ما يلي: 

مشــاركة الوحــدة يف فريــق إعــداد ) كتابــة التقريــر الســنوي لعــام 2013 ( ضمــن التدريــب العملــي . 1
مــع اخلبــر اإلحصائي. 

مشاركة الوحدة يف حتليل البيانات اإلحصائية للمحاكم يف التقرير السنوي لعام 2013. . 2
تقــدمي تقريــر نهائــي إلجنــازات جملــس القضــاء لــوزارة التخطيــط عــن عــام 2013 وإعــداد التقريــر . 3

الســنوي  لوحــدة التخطيــط لعــام 2013. 
اســتكملت الوحــدة املشــاركة ضمــن املرحلــة الثانيــة مــن نظــام املراقبــة اإلحصائــي بالتعــاون . 4

ــي  ــق الوطن ــن الفري ــدة ضم ــاركت الوح ــا ش ــطيني، كم ــاء الفلس ــزي لإحص ــاز املرك ــع اجله م
لســيادة القانــون وتعزيــز الوصــول إىل العدالــة يف بنــاء قاعــدة بيانــات مؤشــرات العدالــة يف 

ــي.  فلســطني بالتعــاون مــع اجلهــاز اإلحصائ
مشــاركة الوحــدة يف اللجنــة القطاعيــة إلعــداد خطــة قطــاع العدالة اإلســراتيجية املتوســطة . 5

املدى لألعــوام 2016-2014.
املشــاركة يف اجنــاز اخلطــة اإلســراتيجية لقطــاع العدالــة والعديــد مــن االجتماعــات علــى . 6

ــع  ــدة يف وض ــاركت الوح ــا ش ــي، كم ــكل النهائ ــا بالش ــاع العتماده ــات القط ــتوى مؤسس مس
مؤشــرات اخلطــة اإلســراتيجية لقطــاع العدالــة ألعــوام  ) 2014- 2016 (. 

يف إطــار رؤيــة الوحــدة يف تعزيــز االتصــال والتواصــل مــع مؤسســات اجملتمــع املــدين عملــت . 7
ــاة  ــة بالقض ــوح اخلاص ــتبيانات واملس ــاز االس ــى اجن ــاواة عل ــز مس ــع مرك ــاون م ــدة بالتع الوح
وموظفــي احملاكــم واجلمهــور ضمــن املنهجيــة املتفــق عليهــا مــا بــني اللجنــة الداخليــة 

ــتهدفة.  ــات املس ــى الفئ ــا عل ــاواة وتوزيعه ــز مس ــاء ومرك ــس القض جملل
املشــاركة يف جلنــة النــوع االجتماعــي، وإعــداد تقريــر عــن واقــع النــوع االجتماعــي يف جملــس . 8

القضــاء األعلــى. 
يف إطــار رؤيــة الوحــدة وتطويــر وتعزيــز قــدرات العاملــني مت رفــد الدائــرة بخبــر للمتابعــة . 9

.)UNDP( اإلمنائــي  املتحــدة  األمم  برنامــج  ضمــن  والتقييــم 

حتديات 2013 - 2014
علــى الرغــم مــن اإلجنــازات التــي حققتهــا الدائــرة إىل أنهــا الزالــت تواجــه بعــض الصعوبــات والتحديــات 

ومــن أبرزهــا مــا يلــي:  
عــدم وضــوح مســتقبل التمويــل ومــن ثــم اســتمرارية عمــل بعــض املؤسســات الهامــة . 1

الفلســطيني. القضائــي  مثــل املعهــد  العدالــة  أداء مؤسســات قطــاع  لتطويــر  والضروريــة 
تنــازع الصاحيــات بــني مؤسســات قطــاع العدالــة مــن شــأنه إربــاك عمــل هــذه املؤسســات . 2

النشــاطات  متويــل  عــن  املانحــني  إلعــراض  يــؤدي  كمــا  االســتقرار  لعــدم  عرضــة  وجعلهــا 
التطويريــة املتنــازع علــى تبعيتهــا.

غيــاب التنســيق بــني مؤسســات قطــاع العدالــة والتفــرد يف اتخــاذ القــرار وعــدم تقبــل النقــد . 3
البنــاء فيمــا يتعلــق بتطــور املســرة التطويريــة للقطــاع وتبــادل اخلــرات والدروس املســتفادة 

.
يواجــه اجمللــس بشــكل عــام والوحــدة بشــكل خــاص، التحديــات املتعلقــة برصــد التمويــل . 4

يجــد  الوقــت  اهتمــام املمولــني ويف ذات  تنــال  ال  االحتياجــات  الطارئــة، فهــذه  للمتطلبــات 
ــة،  ــس يف وزارة املالي ــودة للمجل ــة املرص ــال املوازن ــن خ ــا م ــة يف توفره ــس صعوب اجملل

وذلــك بســبب اإلجــراءات الطويلــة واملعقــدة، وأيضــا حاجــة اجمللــس للحصــول علــى املوافقــة 
ــة. ــتدعت احلاج ــا اس ــه كلم ملتطلبات

فيمــا يتعلــق مبشــاريع البنيــة التحتيــة، حمدوديــة املانحــني املهتمــني مبثــل هــذا النــوع مــن . 5
الدعــم.

عــدم التقيــد باألولويــات للتمويــل وفقــا للخطــة اإلســراتيجية نظــرا لألزمــة املاليــة احلاليــة، حيــث . 6
ــر اجمللــس الحتياجــات مــن  ــل مــن دوائ ــات التموي ــد مــن طلب أصبحــت الوحــدة تســتقبل العدي

املفــرض متويلهــا مــن ميزانيــة اجمللــس.
ــل باإلضافــة إىل اإلجــراءات املعقــدة والطويلــة . 7 ــة علــى طلبــات التموي تأخــر املانحــني يف اإلجاب

إلقــرار أي متويــل وتنفيــذه.
ــر . 8  حماولــة بعــض املانحــني فــرض أولويــات مســبقة لديهــم بتمويــل نشــاطات حمــددة، أو تأث

الدعــم باملواقــف السياســية للــدول املانحــة.
جلــوء معظــم املانحــني إىل آليــة تنفيــذ الدعــم مــن خــال مؤسســات خارجيــة تقــوم بــإدارة . 9

ــم  ــغ الدع ــث مبل ــن ثل ــل ع ــبة ال تق ــات نس ــذه املؤسس ــتهلك ه ــث تس ــا، حي ــة وتنفيذه املنح
كعمولــة ومصاريــف إداريــة.

 االستنتاجات واالقرتاحات
رفــع قــدرات موظفــي وحــدة التخطيــط وإدارة املشــاريع مــن خــال برامــج متخصصــة وذات . 1

مســتوى متقــدم يف جمــاالت التخطيــط االســراتيجي وإدارة املشــاريع والرجمــة .
ــوع . 2 ــر للن ــا بخب ــاريع ورفده ــط وإدارة املش ــال التخطي ــراء يف جم ــدة بخ ــم الوح ــتمرار دع اس

االجتماعــي، لتعزيــز العمــل الداخلــي و تطويــره.
تطويــر الهيــكل التنظيمــي لوحــدة التخطيــط وإدارة املشــاريع، الســتيعاب التطــور احلاصــل يف . 3

عمــل الوحــدة ومهامهــا واجنــازات موظفيهــا وضمــان اســتدامتها.
ضــرورة اعتمــاد جملــس القضــاء علــى موازنتــه التطويريــة يف دعــم احتياجــات احملاكــم والدوائر . 4

قــدر اإلمكان.
العمــل علــى تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة، ممــا يضمــن االســتقال املؤسســي جمللــس . 5

ــاء األعلى.  القض

أهداف عام 2015
اســتكمال العمــل علــى تطويــر البنيــة التحتيــة ملبــاين وجممعــات احملاكــم ومائمتهــا لتقــدمي . 1

خدمــات التقاضــي مبــا يتــواءم مــع املعايــر الدوليــة، وموائمــة البنــى التحتيــة واألنظمــة اخلاصــة 
واملمارســات  اإلنســان  حقــوق  معايــر  مــع  يتوافــق  مبــا  واالحتجــاز  والتوقيــف  باالســتقبال 

ــى.  الفضل
العمل على تطبيق نظام التسوية القضائية يف ثاث حماكم، ) نابلس، رام اهلل، واخلليل(. . 2

تطوير ورفع كفاءة دائرة التفتيش القضائي وحتديث آليات عملها.. 3
ــزان ) 2 ( يف حماكــم . 4 ــد وتطبيــق نظــام العمــر االفراضــي للدعــاوى مــن خــال برنامــج مي حتدي

ــل. ــس واخللي ــة رام اهلل ونابل ــن حمكم ــة األوىل يف كل م الدرج
العمل على مأسسة عملية املتابعة والتقييم وتطويرها.. 5
حتديد االحتياج احلقيقي من الكادر الازم لضمان كفاءة العمل يف السلطة القضائية. . 6
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ــا املراكمــة يف احملاكــم مــن قبــل جلنــة حتديــد . 7 وضــع خطــة تفصيليــة للتعامــل مــع القضاي
العمــر االفراضــي للدعــاوى.

العمل على اجناز تقرير دراسة العبء القضائي لعامي 2015/2014. . 8
املشاركة يف تطوير آلية عمل دوائر التنفيذ. . 9
استكمال فتح مراكز االستعامات يف حماكم بيت حلم وأريحا. . 10

الفصل الرابع
اإلدارة العامة لتكنولوجيا املعلومات

مقدمة 
ميثــل اســتخدام التقنيــات احلديثــة يف إدارة ومعاجلــة الكــم الهائــل مــن البيانــات الناجمــة عــن عمــل 
الســلطة القضائيــة عنصــرا رئيســا يف مواكبــة عمليــات التحديــث والتطويــر وســرعة ودقــة اإلجنــاز 
وحتليــل املعلومــات. وقــد باتــت تكنولوجيــا املعلومــات مبــا متثلــه مــن فعاليــة األداء مكونــا هامــا يف 
عصرنــا احلــايل ويف جميــع جوانــب احليــاة ملــا لهــا مــن ســرعة قصــوى يف االنتشــار والتطــور والنتائــج 
املبهــرة. إن االســتغال الواعــي واملمنهــج والعلمــي ألدوات التكنولوجيــا احلديثــة مــن قبــل دائــرة 
ــات  ــا املعلوم ــر تكنولوجي ــر عناص ــر توف ــؤولة ع ــات املس ــن اجله ــم م ــات وبدع ــا املعلوم تكنولوجي
ــى  ــول عل ــهم يف احلص ــرية، أس ــوادر البش ــل الك ــب وتأهي ــات، وتدري ــدات، وبرجمي ــزة ومع ــن أجه م
خمرجــات ونتائــج أتاحــت وتتيــح لصانــع القــرار رســم السياســات واتخــاذ قــرارات واعيــة وعلميــة 
كونهــا مبنيــة علــى معلومــات ومعطيــات واضحــة. هــذا باإلضافــة إىل أن اســتخدام التكنولوجيــا 
احلديثــة يف خدمــة الســلطة القضائيــة شــكل ركيــزة أساســية يف بنــاء وتقــدم الســلطة القضائيــة 
لتكــون مــن أكــر اجلهــات تطــورا وتقدمــا يف هــذا اجملــال ممــا حقــق ويحقــق الرضــا العــام للجمهــور 

ويســهل الوصــول للمعلومــات للجميــع مبــا فيهــم صانــع القــرار.
 وفيمــا يلــي حملــة عــن دائــرة تكنولوجيــا املعلومــات وعــرض للخطــط املنجــزة واملســتقبلية 
وتســليط الضــوء علــى أهــم أهــداف وإجنــازات العامــني 2013 و 2014، واســتعراض أهــم اخلطــط 

للعــام 2015: املســتقبلية  

نبذة عن اإلدارة
 نشــأت دائــرة تكنولوجيــا املعلومــات يف جملــس القضــاء األعلــى عــام 2005، بهــدف مواكبــة التطــور 
التكنولوجــي يف جمــال الســلطة القضائيــة. ومنــذ ذلــك احلــني تعمــل الدائــرة علــى توفــر وتطويــر 
أحــدث الوســائل واألدوات لتقــدمي خدمــات تعتــر، بحســب رأي املراقبــني ألداء الســلطة القضائيــة 
حمليــً ودوليــاً، مــن األفضــل يف هــذا اجملــال. وكانــت الدائــرة ومنــذ نشــأتها وضعــت خططــا ورؤى 
مســتقبلية مــن أجــل أن تكــون الســلطة القضائيــة نــواة احلكومــة اإللكرونيــة وهــو األمــر الــذي حتقــق 

وبنســبة كبــرة جــدًا.
ــتطاعت  ــث اس ــي، حي ــل القضائ ــاندة للعم ــائل املس ــم الوس ــن أه ــات م ــا املعلوم ــر تكنولوجي وتعت
دائــرة تكنولوجيــا املعلومــات تســخر أحــدث التقنيــات خلدمــة الســلطة القضائيــة؛ فقــد أســهمت 
ــكل دقــة  ــي، وتســريع إجــراءات التقاضــي، ومتابعــة ســر الدعــوى ب ــاق القضائ يف احلــد مــن االختن

وفعاليــة.
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 أهم جماالت إدارة تكنولوجيا املعلومات: 
وضع اخلطط التطويرية يف جمال تكنولوجيا املعلومات وتنفيذها وتطويرها .. 1

ــة وعلــى رأســها برنامــج إدارة ســر . 2 ــات الازمــة لضمــان حســن ســر العدال ــم الرجمي تصمي
الدعــوى القضائيــة )امليــزان( والــذي يعمــل حاليــا بإصــداره الثــاين علــى متابعــة جميــع امللفــات 
القضائيــة يف جميــع درجــات التقاضــي منــذ حلظــة تســجيلها إىل حلظــة فصلهــا وأرشــفتها.

تصميــم وبنــاء كافــة شــبكات احلاســوب وشــبكات اجلهــد املنخفــض يف جميــع مبــاين ودوائــر . 3
الســلطة القضائيــة.

متابعــة األعمــال اليوميــة والشــهرية، وتقييــم االحتياجــات املتزايــدة، وتطويــر اخلدمــات الازمــة . 4
للمحاكــم كافــة.

متابعــة وتطويــر املوقــع االلكــروين للســلطة القضائيــة والــذي يقــدم العديــد مــن اخلدمــات . 5
االلكرونيــة ألطــراف العدالــة.

املعلومــات . 6 تكنولوجيــا  جمــال  يف  وتنفيذهــا  اإلجــراءات  وأدلــة  التدريبيــة  الرامــج  إعــداد 
احملاكــم. لعمــل  الازمــة  والرجميــات 

تطوير الرجميات الازمة ألداء إدارات السلطة القضائية. . 7

أهداف اإلدارة العامة عام 2013
 استكمال أرشفة امللفات الكرونيا يف جميع احملاكم والدوائر. 1

 تطوير اخلدمات االلكرونية . 2
 إعداد وتطبيق شاشات عرض للجمهور يف احملاكم. 3
 حوسبة قسم املضبوطات يف احملاكم. 4
 حوسبة دائرة التدريب القضائي. 5
 تطوير نظام اجلرد االلكروين. 6
 تطوير برنامج امليزان ) 2 (. 7
 رفع القدرات الفنية لكادر إدارة تكنولوجيا املعلومات. 8

إجنازات اإلدارة العامة عام 2013
أرشــفة القضايــا يف دوائــر التنفيــذ والطلبــات املقدمــة مــن قبــل احملامــني بعــد تســطر قــرار . 1

القاضي.
 توفر الكوادر البشرية القادرة على أداء املهام السالفة الذكر.. 2

تفعيل األمور املالية ) تسديد الدفعات يف دوائر التنفيذ من قبض وصرف ( ومتابعتها.. 3
ــني . 4 ــل احملام ــن قب ــا م ــة القضاي ــاح متابع ــا أت ــذ مم ــرة التنفي ــة لدائ ــات االلكروني ــل اخلدم تفعي

ــى  ــاء األعل ــس القض ــع جمل ــق موق ــن طري ــم ع ــة به ــة اخلاص ــات االلكروني ــق اخلدم ــن طري ع
االلكــروين. 

تفعيــل شاشــات العــرض يف جممــع حماكــم: رام اهلل ونابلــس؛ األمــر الــذي أتــاح للجمهــور . 5
واحملامــني االطــاع علــى املســتجدات داخــل أروقــة احملكمــة بشــكل حلظــي ممــا يخفــف 

ــة. ــة احملكم ــام وأروق ــى األق ــبء عل الع
إطــاق برنامــج خــاص مبضبوطــات القضايــا حلفــظ جميــع املعلومــات اخلاصــة فيهــا بشــكل . 6

الكــروين ومتابعتهــا بشــكل دقيــق, ومت تدريــب كادر خمتــص لتشــغيل الرنامــج.
إطــاق برنامــج خــاص بدائــرة التدريــب القضائــي إلتاحــة اجملــال ملتابعــة الــدورات واملشــركني . 7

واملتدربــني علــى نحــو مســتمر, ومت تدريــب كادر خمتــص الســتخدام الرنامــج.
واملغــادرات . 8 اإلجــازات  ملتابعــة  اإلداريــة  بالشــؤون  اخلاصــة  االلكرونيــة  اخلدمــات  إطــاق 

كامــل. الكــروين  بشــكل  ومتابعتهــا  وتقدميهــا 
تطويــر برنامــج خــاص بعمــل دائــرة اللــوازم واخملــازن واملهــام والوظائــف اخلاصــة بجــرد . 9

العهــدة الســنوية والتــي أصبحــت حمســوبة متامــا، باإلضافــة إىل التعديــات خــال العــام علــى 
ســندات إدخــال وإخــراج وإعــارة وأرصــدة جميــع احملاكــم والدوائــر التابعــة للســلطة القضائيــة.

املســاهمة يف تســديد ملفــات خمالفــات الســر، حيــث مت تســديد مــا يقــارب )7000( خمالفــة . 10
ســر الكرونيــا.

عقــد ورشــة عمــل حــول برنامــج ميــزان )2( لدراســة الواقــع والتحديــات والتعديــات املطلوبــة . 11
الدواويــن  رؤســاء  جميــع  بحضــور  القضائــي  العمــل  مقتضيــات  حســب  الرنامــج  علــى 
العاقــة يف جملــس القضــاء األعلــى، ونخبــة مــن املوظفــني  واملوظفــني اإلداريــني ذوي 

احملاكــم. يف  املتميزيــن 
تطويــر برنامــج امليــزان علــى نحــو مســتمر ليتــاءم مــع كل جديــد مــن متطلبــات عمــل وتقاريــر . 12

إحصائيــة، وأهمهــا دائــرة التنفيــذ وأقــام التبليغــات وحمكمــة اجلمــارك.
رفع القدرات العلمية والفنية لكادر تكنولوجيا املعلومات عن طريق املشاركة يف الدورات.. 13

أهداف اإلدارة العامة عام 2014 
إعــداد وتصميــم برنامــج خــاص بالكاتــب العــدل لتطويــر الرنامــج احلــايل وتوحيــد قواعــد البيانــات . 1

لتصبــح مركزيــة.
إعداد وتصميم برنامج خاص بالتفتيش القضائي.. 2

حوســبة دوائــر التبليغــات ليصبــح عملهــا الكرونيــا مــن حيــث: تســجيل نتيجــة التبليــغ واملســح . 3
ذات  التبليغــات  دوائــر  إىل  التبليــغ  إرســال  وإتاحــة  الكرونيــا  ومتابعتهــا  للتبليغــات  الضوئــي 
االختصــاص املــكاين اخملتلــف الكرونيــا؛ ممــا يوفــر الوقــت واجلهــد ويســهم يف تقليــص العمــر 

ــاوى. ــدم الدع ــق تق ــذي يعي ــدوي ال ــد الي ــت الري ــار وق ــد اختص ــاوى بع ــي للدع القضائ
التابعــة . 4 والدوائــر  احملاكــم  يف  املســتخدمني  جلميــع  التشــغيل  أنظمــة  وحتديــث  تطويــر 

القضائيــة. للســلطة 
تفعيــل خدمــة املكاملــات الصوتيــة )VOIP( عــن طريــق شــبكة احلاســوب وتوفــر املعــدات . 5

ــا. ــة له الازم
توفــر خــوادم وأجهــزة وتقنيــات خاصــة باألجهــزة الوهميــة )VMware( واعتمــاده يف مركــز . 6

املعلومــات.
اعتماد تقنية الباركود للملفات داخل احملاكم.. 7
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توفر نظام ولوج الكروين ملركز املعلومات وأنظمة تريد حديثة ومتطورة.. 8
تفعيل شاشات العرض يف جميع جممعات احملاكم.. 9
تطوير برنامج ألمتتة عمل الصناديق يف احملاكم.. 10
تطبيق برنامج امليزان ) 2 ( يف احملاكم العسكرية بناء على اتفاقية التفاهم املوقعة.. 11

 تطبيق برنامج امليزان ) 2 ( يف احملاكم الشرعية بناء على اتفاقية التفاهم املوقعة.. 12
إجنازات اإلدارة العامة عام 2014 

 حوســبة دوائــر التبليغــات، وبالتــايل أصبــح عمــل دوائــر التبليغــات الكرونيــا مــن حيــث: التســديد . 1
واملســح الضوئــي للتبليغــات ومتابعتهــا الكرونيــا وإرســال التبليــغ إىل دوائــر التبليغــات ذات 
االختصــاص املــكاين اخملتلــف الكرونيــا, ممــا وفــر الوقــت واجلهــد وأســهم يف عمليــة تقليــص 

العمــر القضائــي للدعــاوى واختصــار وقــت الريــد اليــدوي الــذي يعيــق تقــدم الدعــاوى.
للســلطة . 2 التابعــة  والدوائــر  احملاكــم  يف  املســتخدمني  جلميــع  التشــغيل  أنظمــة  ترقيــة 

القضائيــة.
توفــر خــوادم وأجهــزة وتقنيــات خاصــة باألجهــزة الوهميــة )VMware( واعتمــاده يف مركــز . 3

املعلومــات.
تفعيل شاشات العرض يف معظم جممعات احملاكم.. 4
تطويــر آليــة متابعــة دوام املوظفــني وتفعيــل اخلتــم عــن طريــق بصمــة اإلصبــع ملوظفــي . 5

الســلطة القضائيــة.
تطويــر اخلدمــات االلكرونيــة ملوظفــي الســلطة القضائيــة، حيــث أصبحــت جميــع األمــور . 6

ــملت  ــا وش ــل الكروني ــدم وتعام ــتوى اإلداري تق ــا املس ــا فيه ــني مب ــؤون املوظف ــة بش اخلاص
خدمــات اإلجــازات واملغــادرات وبعــض املهــام اإلداريــة كطلــب ســيارات للتنقــل وطابيــات 
اللــوازم وكذلــك متابعــة الريــد الصــادر والــوارد، باإلضافــة إىل اخلدمــات اخلاصــة  باألجهــزة 

اخللويــة.
تطويــر وتفعيــل اخلدمــات االلكرونيــة اخلاصــة باجلمهــور، حيــث أصبــح بإمــكان املواطنــني . 7

ــر. ــات الس ــا خمالف ــا فيه ــم مب ــة به ــا اخلاص ــن القضاي ــتعام ع االس
تطويــر وتفعيــل اخلدمــات االلكرونيــة اخلاصــة باجلمهــور لدوائــر التنفيــذ، حيــث أصبــح بإمــكان . 8

املواطــن االســتعام وتقــدمي طلبــات صــرف الدفعــات الكرونيــا.

يالحــظ علــى نحــو جلــي أن أمتتــة اإلدارة وجعــل نشــاطاتها كافــة تتــم الكرتونيــا وحموســبًا مــن أجل 
حتقيــق األهــداف املتمثلــة بإختصــار اجلهــد والوقــت وتســهيل املتابعة وحتســني نوعيــة اخلدمة 
املقدمــة للمواطــن، تقــف وراءهــا إرادة معــايل رئيــس اجمللــس الســاعية نحــو اإلرتقــاء بخدمــة 
ــد  ــام 2015، وق ــداف اإلدارة ع ــا أه ــته أيض ــا عكس ــذا م ــر اإلداري، وه ــة والتطوي ــن واحلداث املواط
أفضــى ذلــك أن أصبــح بإمــكان املواطــن االســتعالم وتقــدمي طلبــات صــرف الدفعــات الكرتونيــا، 
واالســتعالم عــن القضايــا اخلاصــة فيــه مبــا فيهــا خمالفــات الســر. وصــوال إىل اســتحداث نظــام 
شــبيه بالصــراف اآليل ATM لتقــدمي الطلبــات إىل دوائــر التنفيــذ يف أي وقــت يف اليــوم، واســتحداث 

مراكــز خدمــات ذاتيــه الكرتونيــة علــى أبــواب احملاكــم لتقــدمي الطلبــات يف إي وقــت.

حتديات 2013 - 2014 
ــات  ــر ومكون ــة عناص ــث وتنمي ــر وحتدي ــا إىل تطوي ــات دوم ــا املعلوم ــة لتكنولوجي ــعى اإلدارة العام تس
وأدوات العمــل يف جمــاالت عمــل اإلدارة كافــة. ويشــمل ذلــك حتديــث األجهــزة وتطويــر الرجميــات 
وتنميــة الكــوادر البشــرية. لكــن هــذا الســعي تواجهــه بعــض املعيقــات قــد ترقــى أحيانــا إىل حتــدي 
توجــب البحــث عــن وســائل وابتــداع طــرق ملواجهتهــا وبالتــايل تخطيهــا؛ ومــن أبــرز التحديــات التــي 

واجهتنــا يف العامــني املنصرمــني:
حمدودية املوارد املالية لتطوير األجهزة والرجميات .. 1

حمدودية املوارد املالية لتوفر بعض الدورات املتخصصة.. 2
نقــص الكــوادر يف اإلدارة العامــة لتكنولوجيــا املعلومــات، وباألخــص املرجمــني وكــوادر الدعــم . 3

الفنــي يف احملاكــم.

االستنتاجات واالقرتاحات 
شــهد العامــان 2013و2014 تطــورا واضحــا يف عمــل اإلدارة العامة للحوســبة وتكنولوجيــا املعلومات. 
ــم  ــادة حج ــع زي ــات وتوق ــض التحدي ــروز بع ــرا إىل ب ــازات اإلدارة. ونظ ــا يف اجن ــك واضح ــى ذل ــد جتل وق
التطــورات  التقــدم ومواكبــة  العمــل ونوعيتــه يف الســنوات القادمــة ومــن أجــل االســتمرار يف 

ــة املســتمرة نوصــى مبــا يلــي: التكنولوجي
توفر املوازنة املالية الازمة لتطوير األجهزة والرجميات وعقد الدورات املتخصصة. . 1

رفد الدائرة بالكوادر البشرية املؤهلة الازمة.. 2

األهداف الرئيسة عام 2015
أكــدت اخلطــة التنفيذيــة جمللــس القضــاء األعلــى للعــام 2015، علــى أهميــة تطويــر خدمات   
نقــاط التمــاس مــع اجلمهــور، واالســتجابة لبعــض التحديــات التــي بــرزت يف العامــني املنصرمــني 
والتوصيــات األنفــة الذكــر؛ وفيمــا يلــي أهــداف اإلدارة العامــة لتكنولوجيــا املعلومــات للعــام 2015:

إعــداد وتصميــم برنامــج حموســب خــاص بالكاتــب العــدل لتطويــر الرنامــج احلــايل وتوحيــد . 1
قواعــد البيانــات لتصبــح مركزيــة.

أعداد وتصميم برنامج حموسب خاص بالتفتيش القضائي.. 2
تطوير برنامج ميزان) 2 ( ملائمة نظام التسوية القضائية.. 3
تطوير برنامج ميزان) 2 ( ليتاءم مع نظام العمر االفراضي للدعاوى.. 4
ــريحة . 5 ــمل ش ــر وتش ــات أك ــوي خدم ــزان) 2 ( لتحت ــج مي ــة يف برنام ــات االلكروني ــر اخلدم تطوي

ــتفيدين. ــن املس ــر م اك
ــاء . 6 ــس القض ــع جمل ــى موق ــب عل ــج حموس ــال برنام ــن خ ــغ م ــة التبلي ــر عملي ــني وتطوي حتس

االلكــروين.
حتســني وتطويــر آليــة عمــل دوائــر التنفيــذ بعــد أن صــار مــن املمكــن متابعــة قضاياهــم . 7

مــن خــال الدخــول إىل حســاباتهم اخلاصــة علــى موقــع جملــس القضــاء األعلــى وصــوال إىل 
اســتحداث نظــام شــبيه بالصــراف اآليل ATM لتقــدمي طلباتهــم إىل دوائــر التنفيــذ يف أي وقــت 
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يف اليــوم.
استحداث مراكز خدمات ذاتيه الكرونية على أبواب احملاكم لتقدمي الطلبات يف إي وقت.. 8
اســتكمال افتتــاح مراكــز االســتعامات يف حماكــم بيــت حلــم وأريحــا وتدريــب املوظفــني علــى . 9

النظــام املســتخدم.
تفعيل اللغة االجنليزية على موقع جملس القضاء األعلى.. 10
تطوير تطبيق نظام الشكوى االلكرونية على برنامج ميزان) 2 (.. 11

الفصل اخلامس
مركز األبحاث والدراسات القضائية

مقدمة
مركــز األبحــاث والدراســات القضائيــة مــن الدوائــر التابعــة واملوجــودة يف جملــس القضــاء األعلــى 
إىل أن اتخــذ رئيــس جملــس القضــاء األعلــى مؤخــرا وحتديــدا يف النصــف الثــاين مــن العــام 2014 قــرارا 
بإلغائــه نظــرا لقيــام املكتــب الفنــي بنفــس مهامــه وتطابــق طبيعــة الرســالة واملهــام واألهــداف 
ــس  ــر جمل ــة لدوائ ــات القانوني ــدمي اخلدم ــن تق ــؤول ع ــو املس ــز ه ــر املرك ــا. وأعت ــاة عليهم امللق

القضــاء األعلــى، واجنــاز أعمــال تتعلــق يف األبحــاث والدراســات القانونيــة. 

نبذه عن املركز 
مت إنشــاء مركــز األبحــاث والدراســات القضائيــة مبوجــب الئحــة رقــم )1( لســنة 2010، املنشــورة يف 
العــدد )90( مــن اجلريــدة الرســمية  يتــوىل مبوجبهــا املركــز مهمــة إجــراء الدراســات واألبحــاث 
ــة اإلســراتيجية جمللــس القضــاء األعلــى وصــوال إىل  ــي مبــا يخــدم الرؤي املرتبطــة بالشــأن القضائ

ــطيني. ــي الفلس ــام القضائ ــل النظ ــة وعم ــر بني تطوي
ــنة 2012 يف  ــع س ــز يف مطل ــاح املرك ــام بافتت ــازن( ق ــو م ــاس )أب ــود عب ــس حمم ــيادة الرئي وكان س
خطــوة الفتــة منــه لدعــم مفهــوم دولــة القانــون وســيادة العدالــة وتعزيــز الســلطة القضائيــة 

ــاء.  ــتقال القض ــى اس ــاد عل ــه اجل ــار حرص ــك يف إط ــاء ذل ــد ج ــتقالها. وق واس
ــندًا  ــً وس ــون عون ــل دوره ليك ــات تفعي ــابقة، ولغاي ــه الس ــز وإجنازات ــة دور املرك ــم ودراس ــد تقيي وبع
الحتياجــات الســلطة القضائيــة مت حتديــث خطــة عمــل املركــز يف العــام 2013. ومت وضــع خطــة 

ــي:  ــية ه ــاور رئيس ــة حم ــق ثاث ــا وف ــام فيه ــرض القي ــام املف ــدد امله ــز وحت ــق باملرك ــل تلي عم

احملور األول: اإلحصائيات 
إجــراء الدراســات اإلحصائيــة لتحديــد العديــد مــن نقــاط اإلشــكاليات يف العمــل القضائــي ســواء 
القانونيــة منهــا أو اإلداريــة، وأخــذ آراء الســادة القضــاة يف احتياجاتهــم وإجــراء اســتبيانات قبــل 
البــدء باألنشــطة القضائيــة اخملتلفــة لتكــون قائمــة علــى أســس صحيحــة ومتثــل احلاجــة. وتشــكل 

ــي : ــات مــادة أساســية ميكــن اعتمادهــا لآلت هــذه اإلحصائي
ــا . 1 ــب لتفاديه ــة أو تدري ــة ألي دورات متخصص ــا واحلاج ــة معاجلته ــكلة وآلي ــم املش ــد حج حتدي

ــر اخملتلفــة للســلطة القضائيــة  ــد احتياجــات الدوائ أو تطويرهــا ملــا هــو أفضــل، وبالتــايل حتدي
بصــورة عامــة وخاصــة.

بنــاء مؤشــرات قضائيــة قــادرة علــى توجيــه السياســات القضائيــة التخطيطيــة والتدريبيــة . 2
بشــكل دقيــق وفعــال. 

 احملور الثاين: الدراسات القضائية  
مســاعدة الدوائــر القضائيــة اخملتصــة بإعــداد الدراســات التــي تتعلــق بنقــاط قانونيــة حمــل بحــث 

ــا(.  ــتوري وغره ــايل، والدس ــداث، اإلداري، العم ــص )األح ــاء املتخص ــل؛ القض ــة مث ودراس
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 احملور الثالث: األبحاث القانونية 
يعتــر هــذا احملــور أحــد الوســائل املســاعدة والداعمــة للســلطة القضائيــة يف التواصــل مــع 
اجلهــات ذات العاقــة بالعمــل القضائــي خــارج دائــرة الســلطة القضائيــة مــن أكادمييــني وخــراء؛ 

ــة: ــر األدوات التالي ــك ع ــم ذل ويت
التعاون مع املؤسسات األكادميية على اختافها حمليا ودوليً. . 1

التحضــر لعقــد مؤمتــرات ونــدوات متخصصــة يف جمــال قانــوين توليــه الســلطة القضائيــة . 2
أهميــة. 

 مراجعــة وتقييــم األبحــاث والدراســات قبــل نشــرها علــى الصفحــة اإللكرونيــة للمجلــس أو يف . 3
اجمللــة القضائيــة، لضمــان انطبــاق املعايــر العلميــة علــى املــواد املنشــورة وجــودة املــادة 

مــن منظــور قانــوين. 

اجنازات عام 2013  
ــام فيهــا مــن قبــل مكتــب . 1 ــة التــي يتــم تكليــف املركــز القي ــر القانوني تقــدمي الدراســات والتقاري

ــة:  ــزت األوراق التالي ــد أجن ــى، وق ــاء األعل ــس القض ــس جمل رئي
اآلثار املرتبة على حصول فلسطني على صفة دولة مراقب يف األمم املتحدة.  ⚫
اآلثار املرتبة على إلغاء هيئة إدارية قائمة.  ⚫
دور السلطة القضائية يف تعزيز دور احلكم الرشيد. ⚫

املشــاركة يف ورشــات عمــل ونــدوات قانونيــة خمتلفــة، وكتابــة التقاريــر حولهــا وتقدميهــا إىل . 2
اجلهــات اخملتصــة، وكانــت علــى النحــو التــايل: 

مشروع القانون اإلداري املقدم من قبل مركز مساواة. ⚫
مناقشة قانون معدل لقانون اخلدمة املدنية خاص بالنوع االجتماعي املنعقد بوزارة العدل.  ⚫
خارطــة األطــراف الفاعلــة يف تعزيــز املشــاركة السياســية للمــرأة يف العــامل العربــي برعايــة  ⚫

ــطينيات.   مؤسسة فلس
اســتمرار متثيــل اجمللــس باخلطــة الوطنيــة التشــريعية اخلاصة مبناقشــة القوانــني واألنظمة . 3

حســب األصــول والقانون. 
ــة . 4 ــات الوطني ــاث واجلامع ــز األبح ــاب يف مراك ــني والط ــع الباحث ــاون م ــاعدة والتع ــدمي املس تق

وتأمــني احلصــول علــى املعلومــات مــن أبحــاث ودراســات قانونيــة لتشــكل مصــدرا رئيســا يف 
التحصيــل األكادميــي الوطنــي واألعمــال البحثيــة.  

املشــاركة يف ورشــات العمــل املنعقــدة مبؤسســة أمــان يف مواضيــع قانونيــة خمتلفــة . 5
ــا:  منه

إدارة السجات العامة وحق اجلمهور يف الوصول إليها   ⚫
إعداد استبيان ملؤسسة أمان حول الوضع القضائي يف فلسطني  ⚫
القضائــي  ⚫ النظــام  بعنــوان؛  املشــاركة مــع ملتقــى احلريــات يف فلســطني يف ورشــة عمــل 

أيــن؟   إىل  الفلســطيني 
تلبية دعوات الدوائر يف عقد ورشات عمل داخلية حول طبيعة عمل الدوائر واليات تقدمها ⚫
املشــاركة يف ورشــة عمــل ملناقشــة مشــروع قانــون معــدل لقانــون اخلدمــة املدنيــة مــن  ⚫

منظــور النــوع االجتماعــي
املشــاركة يف املؤمتــر القانــوين حــول القضــاء اإلداري يف فلســطني » الواقــع والتطلعــات » يف . 6

جامعــة برزيــت 
املشــاركة يف دورات تدريبيــة مــن أجــل تطويــر الدائــرة بشــكل ايجابــي الســيما يف جمــايل . 7

الوقــت. وإدارة  التخطيــط 
العمــل، . 8 ورش  بــكل  اخلاصــة  احلضــور  وقوائــم  االجتماعــات  حماضــر  بإعــداد  املركــز  يقــوم 

وصياغــة امللخصــات والتوصيــات لتكــون مــادة متخصصــة يتــم االســتفادة منهــا، ووصــوال إىل 
الرقــي  بالعمــل القضائــي و/أو لتكــون إحــدى املــواد مفيــدة لدراســة حتــد مــن مشــكلة مــا. 

أبرز املعيقات عام 2013 
عدم كفاية عدد املوظفني والقانونني باملركز مقارنة مع املهام املنوطة فيه.. 1

الوظيفــي، وبالتــايل عــدم . 2 الــدورات املقرحــة ملوظفــي املركــز ووصفهــم  عــدم مناســبة 
بالعمــل. الــدورات  االســتفادة مــن 

ضعف التمويل الالزم لتنفيذ برامج املركز.. 3

إجنازات املركز عام 2014 
إعــداد مذكــرة تفاهــم بــني املركــز وكليــات احلقــوق يف اجلامعــات الفلســطينية للتعــاون . 1

املشــرك فيمــا يخــص األبحــاث القانونيــة وتبــادل اخلــرات.  
إنشاء مكتبة بحثية خاصة باملركز تضم كافة األبحاث التي قام املركز بإعدادها. . 2

 رفد املركز بعدد من القانونيني كاٍف ألداء املهام البحثية املتعددة. . 3
 االســتعانة بخــراء قانونيــني علــى قــدر كبــر مــن اخلــرة لاســتفادة مــن خراتهــم يف اجملــال . 4

البحثــي.  
 عمــل دراســات مــن شــأنها إجــراء تعديــل يســهم يف حــل بعــض املشــكات العالقــة واملؤثــرة . 5

يف ســر عمليــة التقاضي. 
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الفصل السادس
دائرة التدريب القضائي

مقدمة
عملــت دائــرة التدريــب القضائــي علــى إعــداد كادر قضائــي وإداري متميــز، وذلــك مــن خــال تقــدمي 
ــن  ــتهدفة م ــة املس ــات للفئ ــر املعلوم ــي واإلداري، وتوف ــد القضائ ــى الصعي ــد عل ــو جدي ــا ه كل م
املتدربــني، ومــن أجــل حتقيــق هــذه األهــداف تعــد الدائــرة خطة ســنوية مع بدايــة كل عــام. وتتضمن 
اخلطــة برامــج تدريبيــة متنوعــة، حيــث توضــع خصيصــً بنــاء علــى تقديــر االحتياجــات التدريبيــة ســواء 
ــال  ــرة خ ــل الدائ ــة. وتعم ــلطة القضائي ــل بالس ــكادر اإلداري العام ــاة أو لل ــادة القض ــك للس أكان ذل
العــام علــى تنفيــذ اخلطــة الســنوية للتدريبــات املعتمــدة وذلــك مــن خــال الرتيــب والتنســيق 
والتنفيــذ ليصــار يف نهايــة األمــر إىل التقييــم الــذي يحــدد حجــم االســتفادة مــن هــذه التدريبــات، ويتــم 

حتديــد مواطــن القــوة والضعــف مــن أجــل أخذهــا بعــني االعتبــار يف املراحــل القادمــة. 
يشــمل هــذا التقريــر نبــذة تعريفيــة عن دائــرة التدريــب القضائي واملهــام املوكلة إليهــا، وأهدافها، 
واخلطــة التدريبيــة امُلعــدة مــن قبــل دائــرة التدريــب القضائــي لــكٍل مــن القضــاة واملوظفــني؛ ومــن 
ــرة علــى حتقيقهــا خــال العامــني املنصرمــني ســواًء فيمــا  ــم  نوجــز اإلجنــازات التــي عملــت الدائ ث
يتعلــق بالتدريــب املســتمر للقضــاة أو التدريــب املتخصــص، أو التدريبــات املتنوعــة والضروريــة 

للموظفــني، واملعيقــات التــي واجهــت دائــرة التدريــب يف عملهــا.
واجلديــر بالذكــر أنــه ويف النصــف الثــاين مــن العــام 2014 إتخــذ رئيــس جملــس القضــاء األعلــى قرارا 
بالغــاء دائــرة التدريــب القضائــي نظــرا اىل قيامهــا بنفــس مهــام املعهــد القضائي الفلســطيني.  

نبذة عن الدائرة
ــث  ــى، حي ــاء األعل ــس القض ــأة يف جمل ــة النش ــر احلديث ــن الدوائ ــي م ــب القضائ ــرة التدري ــر دائ تعت
أنشــئت مبوجــب قــرار يقضــي بضــرورة تشــكيل جلنــة تتــوىل التدريــب يف جملــس القضــاء األعلــى 
وذلــك مــع بدايــة العــام 2002؛ وكان الهــدف آنــذاك هــو بــدء العمــل علــى إيجــاد نــواة للمعهــد 
القضائــي الفلســطيني. وقــد تشــكلت اللجنــة مــن تســعة قضــاة مــن احملافظــات الشــمالية 
)الضفــة( واحملافظــات اجلنوبيــة )غــزة(، وأوكلــت إليهــا مهمــة التواصــل والتشــبيك مــع مشــروع 
ــداًء  ــة العامــة ابت ــب القضــاة وأعضــاء النياب ــون( مــن أجــل متابعــة تدري DPK )مشــروع ســيادة القان

ــا. ــا وتقييمه ــاء بتنفيذه ــتمر وانته ــم املس ــط التعلي ــع خط ــن وض م
ويف العــام 2004 مت تزويــد اللجنــة بعــدد مــن املوظفــني: قانونيــان مهمتهمــا متابعــة األمــور الفنيــة، 
وموظــف مــايل إلعــداد التقاريــر واملوازنــات التقديريــة لنشــاطات التدريــب، وســكرترة؛ ويف اجتمــاع 
اللجنــة بتاريــخ 2005/8/22 جــرى مناقشــة أهميــة إنشــاء دائــرة للتدريــب القضائــي تكــون جلنــة 
التدريــب القضائــي هــي اجلهــة املشــرفة عليهــا لتســهيل التعــاون مــع الــدول املانحــة، علــى أن 
ــا،  ــى إلقراره ــاء األعل ــس القض ــى جمل ــا عل ــل طرحه ــن أج ــرة م ــة الدائ ــور لهيكلي ــة تص ــدم اللجن تق
والحقــً ويف العــام 2006 مت إعــادة هيكليــة اللجنــة بإضافــة ســتة أعضــاء مــن النيابــة العامــة موزعــني 
ــع  ــني وم ــك احل ــذ ذل ــة. ومن ــاء نياب ــة إىل رؤس ــة إضاف ــزة والضف ــام يف غ ــب الع ــاعدي النائ ــني مس ب
بدايــة العــام القضائــي يعــاد تشــكيل جلنــة التدريــب القضائــي بنــاء علــى مصلحــة العمــل مــع بقــاء 

املهــام والصاحيــات املســندة إليهــا كمــا هــي.
ومــع نهايــة العــام 2013 مت إصــدار قــرار إداري مــن رئيــس جملــس القضــاء األعلــى بإعــادة تشــكيل 

جلنــة التدريــب القضائــي، وقــد تضمــن القــرار تشــكيل جلنــة للتدريــب بحيــث تضــم عــدد مــن الســادة 
ــرة  ــارك رئيــس دائ ــة القاضــي أســعد مب القضــاة برئاســة رئيــس جملــس القضــاء األعلــى وعضوي
التدريــب والقاضــي فتحــي أبــو ســرور رئيــس دائــرة التفتيــش القضائــي والقاضــي ثريــا الوزيــر رئيــس 
وحــدة التخطيــط، والقاضــي عمــاد مســودة رئيــس إدارة احملاكــم. وبالطبــع فــإن إعــادة التشــكيل 
شــكل خطــوة هامــة مــن أجــل الســر باخلطــة التدريبيــة الســنوية بشــكل متسلســل ومنظــم 
ووفقــا لألولويــات، خاصــة أن اللجنــة تــدرس الرامــج التدريبيــة املقرحــة ومــدى جدواهــا واحلاجــة 
إليهــا وتقــوم بإصــدار قرارهــا إمــا باملوافقــة أو باســتبعاد بعــض الرامــج التــي ال تكــون يف معــرض 

احلاجــة إليهــا. 
تقــوم دائــرة التدريــب القضائــي بالعديــد مــن املهــام التــي ُأوكلــت إليهــا والتــي تتــاءم والغــرض الــذي 
أنشــئت مــن أجلــه؛ وميكــن إيجــاز هــذه املهــام مــن خــال الرجــوع لائحــة التدريــب القضائــي واملقرة 
مــن قبــل جملــس القضــاء األعلــى يف جلســته رقــم 18 لســنة 2012، والتــي تناولــت بالتفصيــل مهــام 

الدائــرة والتــي تتخلــص باآلتــي: 
 حتديد منهجية وسياسة التدريب.. 1

ــد االحتياجــات التدريبيــة للقضــاة واملوظفــني ووضــع خطــط وبرامــج التدريــب الســنوية . 2  حتدي
ــرة التخطيــط يف جملــس القضــاء األعلــى. بالتعــاون مــع دائ

ينســجمان . 3 واملوظفــني  للقضــاة  للتدريــب املســتمر  وآخــر  األويل  للتدريــب  برنامــج  إعــداد   
الفلســطيني.   القضائــي  املعهــد  مــع  التعــاون  ولهــا  والســنوية  اإلســراتيجية  واخلطــة 

تطويــر منهــاج شــامل للتدريــب القضائــي مبــا فيــه املهــارات اإلداريــة واســتخدام التكنولوجيــا . 4
ولهــا التعــاون مــع املعهــد القضائــي الفلســطيني.

ترشــيح بعــض القضــاة واملوظفــني للــدورات والنشــاطات التدريبيــة الداخليــة واخلارجيــة . 5
وحتديــد الفئــة املســتهدفة مــن كل تدريــب.

تنفيذ اخلطط والرامج التدريبية الداخلية واخلارجية.. 6
تقييم الرامج والدورات التدريبية ورفع التقييمات والتوصيات بشأنها إىل الرئيس.. 7
ــع . 8 ــاون م ــا بالتع ــة وحفظه ــة واملكتوب ــمعية واملرئي ــة الس ــواد التدريبي ــة امل ــم وفهرس تنظي

واســتخدامها  القضائــي  للتدريــب  متقــدم  كمنهــاج  اســتعمالها  لغايــات  الفنــي  املكتــب 
كمنهــاج معتمــد لــدى املعهــد القضائــي.

املتابعــة واإلشــراف علــى الطلبــة املبتعثني للدراســة يف املعاهــد القضائية العربيــة واألجنبية . 9
والتواصــل معهــم واإلشــراف علــى تفاصيــل النتائج التــي يحققونها ومتابعــة متطلباتهم.

التعــاون مــع مؤسســات التدريــب القضائــي العربيــة واألجنبيــة املماثلــة ألغــراض تنظيــم دورات . 10
والفئــات املســتهدفة وألغــراض االســتفادة مــن اخلــرات  يتناســب  تدريبيــة خارجيــة مبــا 

ــم.  ــودة لديه املوج
تبــادل الوثائــق واملعلومــات القضائيــة والقانونيــة مــع مؤسســات التدريــب القضائــي يف الــدول . 11

العربيــة واألجنبيــة التــي تباشــر نشــاطً مماثــًا.
أية أمور أخرى ذات صلة بطبيعة العمل.. 12
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أهداف الدائرة عام 2013
تقــوم دائــرة التدريــب القضائــي وخــال األشــهر األخــرة مــن العــام ومع مطلــع كل عام قضائــي جديد 
ــني،  ــاة واملوظف ــي القض ــن قطاع ــكل م ــة ل ــمولية وواضح ــب ش ــة تدري ــداد خط ــى إع ــل عل بالعم
ــرة  ــداف دائ ــم أه ــن أه ــل م ــام. ولع ــال الع ــا خ ــعى لتحقيقه ــي تس ــداف الت ــا األه ــن خاله ــدد م حت
ــاز  ــال إجن ــن خ ــك م ــني، وذل ــاة واملوظف ــي القض ــوين واإلداري لفئت ــر القان ــي بالفك ــو الرق ــب ه التدري
العديــد مــن الرامــج التدريبيــة املتنوعــة، حيــث شــملت اخلطــة الســنوية للعــام 2013 الرامــج التالية، 

والتــي مــن خالهــا ميكــن أن نوجــز أهــم أهــداف دائــرة التدريــب: 
الركيــز علــى التعليــم القضائــي املســتمر مبــا فيــه مــن شــحذ للفكــر والتعليــم القضائــي والــذي . 1

ــه  ــي بحيات ــل القاض ــس عم ــة تام ــات قضائي ــن موضوع ــمويل يتضم ــج ش ــورة برنام ــي بص يأت
الوظيفيــة وبصــورة يوميــة كقانــون العقوبــات، والتأمــني، والعمــل، وغرهــا مــن فــروع القانــون 

األخــرى. 
ــكل مــن القضــاة واملوظفــني، بحيــث تركــز هــذه الرامــج علــى . 2 ــذ برامــج أكــر تخصــص ل تنفي

ــات.  ــن املوضوع ــددة م ــة وحم ــة معين نوعي
تنفيــذ ورشــات عمــل تدريبيــة لــكل مــن القضــاة واملوظفــني يف موضوعــات متنوعــة تــرز . 3

وتكــون هــذه  التدريبيــة،  االحتياجــات  خــال حتديــد  مــن  وذلــك  العمــل،  أثنــاء  إليهــا  احلاجــة 
مســتقل.  طابــع  ذات  املوضوعــات 

املعرفــة . 4 وتعزيــز  القضائيــة  الســلطة  يف  العاملــني  أمــام  اجلديــدة  الفكريــة  األفــاق  فتــح 
واالنفتــاح علــى مــا هــو جديــد.

إجنازات الدائرة عام 2013
ــة التــي تخــص الســادة القضــاة  ــد مــن الورشــات والرامــج التدريبي ــذ العدي شــهد العــام 2013 تنفي
باختــاف درجاتهــم. وجــاءت هــذه الــورش والرامــج بهــدف ســد االحتياجــات التدريبيــة وتنفيــذًا 
لبعــض املوضوعــات احليويــة واملســتحدثة يف اجملــال القانــوين والقضائــي، وفيمــا يلــي عــرض 

ــج: ــورش والرام ــم ال أله

أوال: الورشات التدريبية التي مت تنفيذها للسادة القضاة
ورشة عمل حول موضوع امللكية الفكرية. 1

  يعتــر موضــوع امللكيــة الفكريــة مــن املواضيــع األكــر حداثــة وحيويــة يف اجملــال القانــوين، حيــث 
بــرزت مؤخــرا العديــد مــن األحــكام والنظريــات الفقهيــة واملؤلفــات يف العــامل. وعقــد ورشــة عمــل 
حــول موضــوع امللكيــة الفكريــة يســهم بإثــراء الفكــر القضائــي والقانــوين، خاصــة أنــه مت اســتهداف 

)31( مــن قضــاة الصلــح والبدايــة علــى مــدار ثاثــة أيــام بتاريــخ 17-2013/1/19 مبشــاركة حماضريــن 
ذوي خــرة عريقــة. وقــد تضمنــت الورشــة العديــد مــن املواضيــع احليويــة يف هــذا الســياق منهــا) 
العامــة التجاريــة، حــق املؤلــف، ارتبــاط حقــوق امللكيــة باجلمــارك وارتباطها بالتشــريعات الســارية(.

ورشة عمل حول القطاع املصريف. 2
  التعــاون مــع املؤسســات املصرفيــة الوطنيــة يشــكل حمــورا رئيســيا يف شــبكة عاقات الســلطة 
القضائيــة، خاصــة ســلطة النقــد والبنــك العربــي، حيــث أن موضــوع العمــل املصــريف ميثــل جــزءًا 
ال بــأس بــه مــن عمــل الســلطة القضائيــة بأحكامهــا اجلزائيــة املتعلقــة بالقانــون التجــاري وأعمــال 

البنــوك.
ــة  ــرًا ألهمي ــة، ونظ ــات املصرفي ــول: العملي ــة ح ــدت ورش ــرك عق ــاون املش ــذا التع ــا له    وحتقيق
ــن  ــملت )60 م ــم ش ــات احملاك ــاف درج ــاة باخت ــن القض ــرة م ــريحة كب ــاركت ش ــد ش ــوع فق املوض
ــل  ــاع طوي ــم ب ــاء لديه ــني أكف ــب مدرب ــارك يف التدري ــح(. ش ــاة الصل ــا وقض ــة العلي ــاة احملكم قض
وخــرة عريقــة يف العمــل املصــريف. عقــدت الورشــة علــى مــدار ثاثــة أيــام بتاريــخ 2013/4/20-18، 
ــركات،  ــاري للش ــان التج ــر، االئتم ــني، إدارة اخملاط ــال للقوان ــا )االمتث ــدة منه ــاور عدي ــت حم وتضمن
احلســابات املصرفيــة وقــروض األفــراد، اخلدمــات الذاتيــة االلكرونيــة، حتصيــل الشــيكات البنكيــة، 

ــاالت(. ــادات والكف واالعتم
دورة يف اللغة الفرنسية. 3

يف إطــار التعــاون املشــرك مــا بــني القنصليــة الفرنســية والســلطة القضائيــة مت عقــد دورة حــول 
ــة 30 /2013/9 وعقــدت  ــك مــا بــني 2013/6/8 ولغاي ــا وذل ــم اللغــة الفرنســية شــملت 19 قاضي تعل
الــدورة يف ثــاث حمافظــات هــي: نابلــس، ورام اهلل، واخلليــل. وقــد هدفــت الــدورة إىل حتقيــق 
هــدف تعريفــي وتأسيســي باللغــة الفرنســية ملســتوى املبتدئــني وحتقيــق أكــر قــدر ممكــن مــن 

املعرفــة يف هــذا اجلانــب. 
برنامج تعزيز قدرات مكافحة الفساد. 4

حمكمــة جرائــم الفســاد مــن احملاكــم املســتحدثة وتعالــج موضــوع ذو أهميــة كبــرة وهــو مكافحة 
الفســاد بكافــة أشــكاله وأصنافــه خاصــة ذلــك املتعلــق بالفســاد املــايل؛ كجرائــم غســل األمــوال، 
واختــاس املــال العــام، وجرائــم عابــرة للقــارات، وجرائــم اســرداد األصــول املنهوبــة للخــارج، وجرائم 
ــوي وملمــوس يف اجملتمــع، وأن  ــم. وكــون املوضــوع حي االســتثمار الوظيفــي، وغرهــا مــن اجلرائ
القضــاة العاملــني يف احملكمــة ليــس لديهــم املعرفــة القانونيــة الكافيــة بجرائــم الفســاد بســبب 
ــة وبرنامــج األمم املتحــدة  حداثتهــا، فقــد جــاء هــذا الرنامــج ثمــرة تعــاون بــني الســلطة القضائي
اإلمنائــي والشــرطة األوروبيــة ومعهــد احلقــوق بجامعــة برزيــت. وقــد تضمــن الرنامــج العديــد 
ــم)1(  ــة رق ــات املالي ــاد، التحقيق ــاف الفس ــوب، أصن ــم احلاس ــا )جرائ ــة منه ــات احليوي ــن املوضوع م
الــدويل  القضائــي  والتعــاون  األصــول  اســرداد  الضريبــة،  قوانــني  اإللكرونيــة،  األدلــة  و)3(،  و)2( 
ــاد  ــم الفس ــة جرائ ــن حمكم ــا م ــج )18( قاضي ــارك يف الرنام ــة( ش ــة املتبادل ــاعدة القانوني واملس
وحمكمــة االســتئناف والبدايــة والصلــح. اســتمر الرنامــج مــن حزيــران وحتــى منتصــف تشــرين الثــاين 
ــدة لتــايف  ــة مــن أجــل االســتفادة منــه يف حــال عقــد برامــج جدي 2013. ويكتســب الرنامــج أهمي

تكــرار املواضيــع والنظــر يف موضوعــات أكــر حاجــة إليهــا مــن قبــل حمكمــة جرائــم الفســاد.  
ورشة عمل حول التوقيف االحتياطي . 5

مت عقــد الورشــة بعدمــا بــرزت احلاجــة إليهــا مــن خــال العمــل اليومــي للقضــاة، وملناقشــة 
التوقيــف  موضــوع  حــول  اجلزائيــة  احملاكمــات  أصــول  قانــون  يف  الــواردة  القانونيــة  النصــوص 
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االحتياطــي ومــدى انســجامها مــع املبــادئ العامــة حلقــوق اإلنســان باعتبــار التوقيــف ســالبا ومقيــدا 
ــام  ــم، النظ ــرارات احملاك ــرات ق ــا: تري ــاور أهمه ــن احمل ــد م ــة العدي ــت الورش ــد ناقش ــة. وق للحري
العــام، والتوقيــف االحــرازي. وخرجــت الورشــة بالعديــد مــن التوصيــات، خاصــة مــن قضــاة حمكمــة 
الصلــح، الذيــن أبــدوا آراء بإجــراء تعديــل علــى بعــض النصــوص املتعلقــة بالتوقيــف االحتياطــي. وقــد 
شــارك يف الورشــة )14( قاضيــا مــن قضــاة الصلــح وملــدة يــوم واحــد بتاريــخ 2013/11/7 يف فنــدق 

املوفنبيــك. 

ــلطة  ــل يف الس ــكادر اإلداري العام ــا لل ــي مت تنفيذه ــة الت ــج التدريبي ــات والربام ــا: الورش ثاني
القضائيــة عــام 2013

اســتكمال برنامــج تدريــب مــدراء التدريب/التخطيــط والتقييــم واملتابعــة: بــدأ الرنامــج يف . 1
منتصــف شــهر أيــار عــام 2012 وظــل حتــى بدايــة شــهر آذار مــن العــام 2013. وقــد شــمل 
التدريــب عشــرة موظفــني مــن دوائــر التدريــب والتخطيــط وتكنولوجيــا املعلومــات. وهــدف 
ــة يف  ــة وعميق ــرات متقدم ــاب خ ــل اكتس ــن أج ــني م ــن املوظف ــواة م ــيس ن ــج لتأس الرنام

جمــال التدريــب وحتضــر مــواد تدريبيــة ذات صبغــة علميــة وعمليــة. 
مــن . 2 االلكرونيــة  املدونــات  موضــوع  يشــكل  االلكرونيــة:  املدونــات  حــول  تدريبيــة  دورة 

املوضوعــات اُلمســتحدثة وخاصــة مــا تشــهده الســاحة اإلعاميــة مــن قفــزة نوعيــة يف 
جمــال املدونــات ومــا تقدمــة املدونــات مــن موضوعــات إعاميــة خمتلفــة ومتميــزة؛ ومــن أجــل 
مواكبــة مــا هــو جديــد يف هــذا اإلطــار اإلعامــي، فقــد مت عقــد ورشــة تدريبيــة حــول املدونــات 
ــتمر  ــد اس ــات. وق ــا املعلوم ــرة تكنولوجي ــن دائ ــني م ــب موظف ــمل التدري ــث ش ــة، حي االلكروني
التدريــب مــدة خمســة أيــام يف مقــر شــبكة أمــني اإلعاميــة مبشــاركة خــراء يف نطــاق 

بتاريــخ 2013/5/12. اإلعاميــة،  املدونــات 
ورشــة عمــل حــول التخطيــط االســراتيجي: يف إطــار تنفيــذ برنامــج اخلطــة التدريبيــة اخلاصــة . 3

باملوظفــني مت عقــد ورشــة عمــل حــول موضــوع التخطيــط االســراتيجي. وقــد ســبق أن 
ــرة  ــب عش ــتهدف التدري ــث اس ــة، حي ــة ذات الفئ ــوام املاضي ــور يف األع ــب املذك ــمل التدري ش
ــي.  ــي القضائ ــز اإلعام ــخ 22-2013/5/23 يف املرك ــني بتاري ــدار يوم ــى م ــر عل ــدراء الدوائ ــن م م

ورشــة عمــل حــول اإلجــراءات املاليــة: يعــد موضــوع اإلجــراءات املاليــة مــن املوضوعــات . 4
احليويــة خاصــة أنــه يخــدم جمموعــة ال بــأس بهــا مــن موظفــي احملاكــم خاصــة فئتــي مأمــوري 
التنفيــذ واحملاســبني. وقــد شــمل التدريــب يف هــذه الورشــة )21( موظفــا يعملــون يف دائــرة 
ــخ  ــوم واحــد بتاري ــة. الورشــة ُعقــدت علــى مــدار ي ــرة املالي ــذ وصنــدوق احملكمــة والدائ التنفي

.2013/6/15
ورشــة عمــل حــول إدارة الوقــت: يعــد موضــوع إدارة الوقــت مــن املواضيــع ذات األهميــة . 5

القصــوى ألي موظــف أو ألي مؤسســة، لكــن يبقــى هــذا املوضــوع حمــدود األثــر ما مل يســتهدف 
فئــة متخــذي القــرار كمــدراء الدوائــر ورؤســاء الدواويــن. وقــد ركــزت الورشــة علــى العديــد 
مــن احملــاور التــي تهتــم بتقســيم الوقــت وكيفيــة تناســب خطــة العمــل مــع الوقــت احملــدد 
ــوم  ــذ التدريــب علــى مــدار ي ــر، ومت تنفي لتنفيــذه. شــمل التدريــب )11( موظفــا مــن مــدراء الدوائ

ــخ 2013/6/30.  ــة بتاري ــدت الورش ــث ُعق ــد، حي واح
ورشــة عمــل حــول احملكمــة النموذجيــة: تعتــر فكــرة احملكمــة النموذجيــة مــن األفــكار . 6

املميــزة التــي مت تنفيذهــا علــى أرض الواقــع كتجربــة أوليــة يف حمكمــة صلــح رام اهلل وذلــك 

مــن خــال الركيــز علــى تقســيمات احملكمــة وكيفيــة اســتقبال املراجعــني مــن حمامــني 
ــم فيهــا إجنــاز العمــل بصــورة أســرع  ــع املهــام علــى املوظفــني بطريقــة يت وجمهــور، وتوزي
وأكــر ساســة جلميــع األطــراف. وقــد هــدف التدريــب الركيــز علــى موظفــي حمكمــة رام اهلل 

ــخ 2013/7/6-4.   ــام بتاري ــة أي ــدة ثاث ــب مل ــد التدري ــا. عق ــم )33( موظف ــغ عدده والبال
دورة تدريبيــة حــول األزمــات اإلعاميــة: تشــكل األزمــات اإلعاميــة موضــوع يف غايــة األهمية يف . 7

ظــل االنتشــار الواســع لوســائل اإلعــام االلكرونيــة، خاصــة يف ظــل مــا يتــم تداولــه مــن األخبــار 
الصحفيــة والتــي قــد تكــون علــى درجــة مــن الصــواب أو اخلطــأ. وكــون الســلطة القضائيــة ومــا 
يصــدر عنهــا مــن قــرارات ســواًء أكانــت قضائيــة أو إداريــة قــد ميــس األخبــار والســبق الصحفــي 
يف وكاالت األنبــاء، بــرزت احلاجــة لعقــد دورة حــول موضــوع األزمــات اإلعاميــة اســتهدفت 
جمموعــة مــن موظفــي املركــز اإلعامــي مــن املكتــب الفنــي ودائــرة الشــؤون اإلداريــة، وقــد 

عقــدت الــدورة علــى مــدار ســتة أيــام بتاريــخ 2013/9/27.
ــة . 8 ــتهدف جمموع ــة يس ــارات القانوني ــوم امله ــج دبل ــة: برنام ــارات القانوني ــوم امله ــج دبل برنام

مــن القانونيــني العاملــني يف كافــة أقســام الســلطة القضائيــة كالكاتــب العــدل ودائــرة التنفيــذ 
وإدارات احملاكــم، وأقســام احملاكــم األخــرى، عــر االنخــراط يف برنامــج ميتــد ملــدة ســنة 

ــع. ــة علــى مســتوى رفي ــة وعملي يكتســب خالهــا املتــدرب/ة مهــارات علمي
ــة  ــوق يف جامع ــد احلق ــة ومعه ــلطة القضائي ــني الس ــا ب ــاون م ــرة تع ــج ثم ــذا الرنام ــاء ه ــد ج  وق
برزيــت، الــذي ينفــذ هــذا الرنامــج، واملشــروع اإلمنائــي الــدويل ملســاعدة الســلطة القضائيــة. 
ــون اخملتلفــة مبشــاركة جمموعــة  والرنامــج يركــز علــى أهــم املهــارات العمليــة يف فــروع القان
ــني،  ــة موظف ــوم ثماني ــج الدبل ــمل برنام ــه. ش ــال تخصص ــني كل يف جم ــني املتمرس ــن احملام م

وُبــدء العمــل فيــه بتاريــخ 2013/8/13 وتخرجــت أول دفعــة يف العــام 2014. 
برنامــج تدريبــي متخصــص ملوظفــي حمكمــة جرائــم الفســاد: ُتعــد الرامــج املتخصصــة مــن 
الرامــج النوعيــة التــي مت إدخالهــا ضمــن اخلطــة التدريبيــة احلديثــة، حيــث تهــدف إىل تســليط الضــوء 
علــى موضوعــات تدريبيــة معينــة يتــم اختيارهــا وفقــً للرنامــج املطــروح. وقــد ُبــدء بتنفيــذ برنامــج 
تدريبــي متخصــص ملوظفــي حمكمــة جرائــم الفســاد يف منتصــف شــهر حزيــران مــن العــام 2013 
ولغايــة منتصــف شــهر تشــرين الثــاين مــن ذات العــام. أي أن الرنامــج اســتمر ملــدة خمســة أشــهر. 
وقــد ضــم الرنامــج جمموعــة مــن املوظفــني العاملــني يف حمكمــة جرائــم الفســاد ودوائــر جملس 
القضــاء األعلــى كدائــرة التدريــب القضائــي، والتخطيــط، والشــؤون اإلداريــة، واللــوازم، والدائــرة 
ــد مــن املوضوعــات  ــرة اإلعــام والعاقــات العامــة. وتضمــن الرنامــج التدريبــي العدي ــة، ودائ املالي
التدريبيــة مثــل: االتصــال والتواصــل، متابعــة وســائل اإلعــام، العاقــات العامــة واإلعــام، حمــات 
إدارة  اإلداريــة،  املهــارات  التخطيــط،  مهــارات  االســراتيجي،  التخطيــط  واملناصــرة،  الضغــط 
اخملاطــر، إدارة الوقــت، ضغــط العمــل، إدارة مشــاريع متقدمــة للمحرفــني، وتنظيــم املؤمتــرات 
بالتعــاون  الرنامــج  تنفيــذ  وقــد مت  وإدارة اخملاطــر)2(.  العمــل،  والــدورات وورش  واالجتماعــات 
مــع معهــد احلقــوق بجامعــة برزيــت ومبشــاركة جمموعــة مــن املدربــني األكفــاء يف القطاعــات 

ــي. الســابقة الذكــر. والرنامــج ممــول مــن برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائ
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األهداف الرئيسية عام 2014
التدريــب  لدائــرة  الســنوية  اخلطــة  واحتوتهــا  لهــا  اخملطــط  والطموحــات  األهــداف  جمموعــة 
القضائــي عــام 2014 ومت إعدادهــا نهايــة عــام 2013 رســمت خطــوط عريضــة تعكــس عمــل الدائــرة 

ــي:  ــا يل ــداف مب ــذه األه ــورد ه ــام، ون ــن مه ــه م ــوم في ــا تق وم
رفــع كفــاءة الســادة القضــاة: وذلــك مــن خــال تنفيــذ جملــة مــن الرامــج منهــا ) برنامــج . 1

تدريبــي متخصــص حملكمــة جرائــم  برنامــج  التدريــب املســتمر،  برنامــج  تدريــب مدربــني، 
الفســاد، قضــاء األحــداث، برنامــج تدريــب حــول القضــاء اإلداري، وبرنامــج تدريبــي متخصــص يف 

ــرأة(. ــا امل قضاي
تطويــر وبنــاء قــدرات موظفــي الســلطة القضائيــة: وهــو مــا ميكــن حتقيقــه مــن خــال تنفيــذ . 2

ــر  ــة علــى ســبيل املثــال وغرهــا مــن دوائ ــرة املاليــة واإلداري برامــج تدريبيــة متخصصــة للدائ
وأقســام احملاكــم األخــرى. 

بنــاء قــدرات كادر املوظفــني اجلــدد: ميكــن حتقيــق هــذا الهــدف مــن خــال تنفيــذ برامــج . 3
لــكادر املوظفــني اجلــدد. تدريبيــة 

تعزيز عاقات دائرة التدريب مع املؤسسات التدريبية، واجلهات املانحة وذوي العاقة.. 4
تعزيز استقالية وفعالية الدائرة، وذلك من خال تفعيل الئحة التدريب القضائي. . 5
تطويــر عمليــة التدريــب احلاليــة: مــن خــال حتديــث سياســة دائــرة التدريــب القضائــي، وتفعيــل . 6

عمليــة التقييــم واملتابعــة.
تفعيــل العاقــة مــا بــني دائــرة التدريــب القضائــي واملعهــد القضائــي الفلســطيني: وذلــك مــن . 7

خــال تفعيــل مذكــرة التفاهــم بــني اجلهتــني.

إجنازات أخرى
مت تطويــر برنامــج الكــروين مــن أجــل إدخــال وأرشــفة الورشــات التدريبيــة التــي مت عقدهــا يف األعوام 
الســابقة والتــي ســيتم عقدهــا باملســتقبل، وذلــك مــن أجــل تســهيل الوصــول ألي معلومــة تتعلــق 
ــة  ــل مأسس ــن أج ــر م ــر أك ــة لتطوي ــروين بحاج ــج االلك ــي، إال أن الرنام ــج تدريب ــة أو برنام ــأي ورش ب

قاعــدة بيانــات تابعــة لدائــرة التدريــب تكــون ذات صبغــة شــمولية. 
مت إعــداد مســودة دليــل حــول عمــل دائــرة التدريــب القضائــي يوضــح كافــة اإلجــراءات املتبعــة مــن 

أجــل إجنــاح أي برنامــج تدريبــي. 
إعــداد مســودة دليــل تعريفــي بعمــل دائــرة التدريــب القضائــي باللغتــني العربيــة واالجنليزيــة، وهــو 

مبثابــة كتيــب صغــر يســتطيع أي شــخص مــن خــال االطــاع عليــه معرفــة آليــة وعمــل الدائــرة.

حتديات 2013
ال يخلــو أي عمــل مــن وجــود عقبــات وحتديــات حتــول دون أجنــاز بعــض الرامــج. وقــد واجهــت دائــرة 
ــداف  ــق األه ــام حتقي ــا أم ــت عائق ــات مثل ــن الصعوب ــد م ــام 2013 العدي ــال الع ــي خ ــب القضائ التدري

ــات: اخملطــط لهــا. ومــن هــذه التحدي

عدم توفر التمويل املايل الازم 
عدم إجناز الرامج التدريبية التي كان من املفرض أجناز أغلبها خال العام 2013

االستنتاجات واالقرتاحات
ــات  ــم التدريب ــة، إذ أن حج ــت كمي ــة وليس ــام 2013 نوعي ــال الع ــي خ ــب القضائ ــرة التدري ــازات دائ إجن
تدريبيــة  برامــج  وجــود  مييزهــا  مــا  أن  إال  أقــل؛  الســابقة  باألعــوام  ومقارنتهــا  لعددهــا  بالنظــر 
متخصصــة أجنــزت علــى مــدار خمســة أشــهر أو عــام. فهــذه الرامــج ذات صبغــة نوعيــة مــن 
حيــث تــرك أثــر نوعــي ومعــريف علــى الشــرائح املشــاركة مــن القضــاة واملوظفــني، باإلضافــة إىل 
مــا تركــه مــن املعرفــة الراكميــة لــدى املشــاركني. لــذا يوصــى بــأن يتــم تنفيــذ برامــج تدريبيــة ذات 

ــة.  ــوع والفئ ــث املوض ــن حي ــص م ــر تخص ــة أك صف
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مقدمة

يتطــرق القســم الثالــث مــن التقريــر الســنوي التاســع للســلطة القضائيــة عــن العامــني 2013– 2014 
إىل أعمــال احملاكــم النظاميــة، وذلــك بتحديــد عــدد مــن املؤشــرات القابلــة للقيــاس واملقارنــة. ويف 
ســبيل اســتخاص مؤشــرات أعمــال احملاكــم النظاميــة، مت اســتخدام املنهجيــة العلميــة املتبعــة 
يف تصنيــف البيانــات ألعمــال احملاكــم، والتــي مت احلصــول عليهــا مــن برنامــج ميــزان )2( املعتمــد 
لــدى جملــس القضــاء األعلــى.2 وفيمــا يلــي املؤشــرات املعتمــدة، وتعريــف ملؤشــرات أعمــال 

احملاكــم وّاليــة احتســابها:

مؤشــر القضايــا املــدورة: يقيــس عــدد القضايــا التــي مل يتــم الفصــل فيهــا خــال الســنة . 1
الســابقة ويتــم تدويرهــا إىل الســنة الاحقــة، ويســاوي جممــوع القضايــا املــدورة  والــواردة خــال 

الســنة مطــروح منــه القضايــا التــي يتــم فصلهــا خــال الســنة.
مؤشــر القضايــا الــواردة للمحاكــم خــالل الســنة: يقيــس عــدد القضايــا مبختلــف أنواعهــا التــي . 2

تــرد إىل احملاكــم يوميــً وشــهريً وســنويً والتــي يتــم توزيعهــا علــى القضــاة للنظــر فيهــا. 
مؤشــر القضايــا املفصولــة: يقيــس عــدد القضايــا التــي يتــم الفصــل فيهــا مــن قبــل احملكمــة . 3

وُتجمــع علــى مســتوى كل حمكمــة يوميــً وشــهريً وســنويً. 
مســتوى . 4 علــى  والــواردة  املــدورة  القضايــا  حتســب  والــواردة:  املــدورة  القضايــا  مؤشــر 

ــوم والشــهر والســنة مضافــً  ــواردة خــال الي ــا ال احملكمــة وُتجمــع شــهريً، وتســاوي القضاي
إليــه القضايــا املــدورة مــن الســنة الســابقة واملــدورة يوميــً وشــهريً وســنويً.

يف . 5 القضايــا  يف  الفصــل  نســبة  يقيــس  الــواردة:  إىل  املفصولــة  القضايــا  نســبة  مؤشــر 
ــا  ــا املفصولــة مقســوم علــى عــدد القضاي احملكمــة شــهريً وســنويً؛ ويســاوي عــدد القضاي

الــواردة مضروبــا يف %100.
مؤشــر نســبة القضايــا املفصولــة إىل املــدور الكلــي » االجنــاز »: يقيــس  نســبة القضايــا . 6

ــا  ــدد القضاي ــاوي ع ــي( فيس ــدور الكل ــواردة )امل ــدورة وال ــا امل ــوع القضاي ــة إىل جمم املفصول
املفصولــة مقســوم علــى عــدد القضايــا املــدورة والــواردة مضروبــا يف100 %.

الــواردة ســنويا . 7 الــواردة شــهريا: يقيــس عــدد القضايــا  مؤشــر متوســط عــدد القضايــا 
مقســوما علــى 12 شــهرا.

مؤشــر متوســط عــدد القضايــا املفصولــة شــهريا: يقيــس عــدد القضايــا املفصولــة ســنويا . 8
مقســومة علــى 12 شــهرا.

 

القسم الثالث: أعمال احملاكم النظامية
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الفصل األول
 مؤشرات أعمال حماكم الصلح

مقدمة 
تتكــون احملاكــم النظاميــة يف فلســطني وفقــَا لقانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة رقــم )5( لســنة 
2001، وقانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002. وقــد أنشــئت حماكــم الصلــح اســتنادا إىل نــص 
املــادة )1/13( مــن قانــون الســلطة القضائيــة والتــي جــاء فيهــا » تنشــأ بدائــرة كل حمكمــة بدايــة 
حمكمــة صلــح«؛ وتتشــكل مــن قــاض منفــرد، ويتــوىل جملــس القضــاء األعلــى تنظيــم أعمــال حماكــم 
الصلــح وتقســيمها إىل دوائــر متخصصــة، وميكــن بقــرار مــن جملــس القضــاء انتــداب قاضــي 

الصلــح للنظــر يف األمــور املســتعجلة ويســمى يف هــذه احلالــة بقاضــي األمــور املســتعجلة.

 أوال: مؤشرات أعمال حماكم الصلح كافة
ــرة )2014-2011(  ــنوات األخ ــع س ــال األرب ــح خ ــم الصل ــال حماك ــرات أعم ــم )1( مؤش ــدول رق ــني اجل يب
ــابقة  ــنة الس ــن الس ــدورة م ــا امل ــدد القضاي ــر، وع ــة والس ــة واجلزائي ــا املدني ــة بالقضاي واملتعلق
والــواردة واملــدورة والــواردة واملفصولــة واملــدورة للســنة الاحقــة ونســبة القضايــا املفصولة إىل 
القضايــا الــواردة ونســبة القضايــا املفصولــة إىل املــدور الكلــي » اإلجنــاز« ومتوســط القضايــا الــواردة 
شــهريا ومتوســط القضايــا املفصولــة شــهريا. وفيمــا يلــي أبــرز مؤشــرات أعمــال حماكــم الصلــح: 

القضايا الواردة جلميع حماكم الصلح باستثناء قضايا السر:
بلــغ عــدد القضايــا الــواردة جلميــع حماكــم الصلــح عــام 2014 )50891( قضيــة مــا عــدا قضايــا الســر، 
يف حــني بلــغ عــدد القضايــا الــواردة لألعــوام 2011، 2012، 2013، )41272( قضيــة, )47636( قضيــة 
و)48900( قضيــة علــى التــوايل. ومســجا الــوارد للعــام 2014 نســبة ارتفــاع  بلغــت 18.9% مقارنــة 

ــواردة يبــني اجلــدول مــا يلــي: ــا ال ــوع القضاي بالعــام  2011, أمــا علــى مســتوى ن

القضايا املدنية الواردة:
ــل  ــث وص ــام 2014، حي ــح ع ــم الصل ــواردة حملاك ــة ال ــا املدني ــدد القضاي ــوظ يف ع ــاع ملح ــدث ارتف ح
العــدد إىل )16728( قضيــة، وبنســبة زيــادة بلغــت39.3% مقارنــة بالعــام2011, حيــث كان عــدد القضايــا 
عــام2013.  قضيــة   )14367( وإىل   2012 عــام  قضيــة   )13270( إىل  ووصــل  قضيــة،   )10148( الــواردة 
واالرتفــاع املضطــرد يف عــدد القضايــا املدنيــة الــواردة للمحاكــم ميكــن إعادتــه إىل؛ زيــادة ثقــة 
ــوين، والقناعــة بجــدوى  ــاة، وارتفــاع مســتوى الوعــي القان ــادة تعقيــدات احلي املواطــن بالقضــاء، وزي

ــون. ــيادة القان ــدأ س ــزز مب ــا يع ــو م ــم، وه ــوء إىل احملاك اللج

القضايا اجلزائية الواردة:
ــادة  ــبة زي ــة، وبنس ــام 2014، )34163( قضي ــح ع ــم الصل ــواردة حملاك ــة ال ــا اجلزائي ــدد القضاي ــغ ع بل
ــدد  ــل الع ــة , ووص ــواردة )31124( قضي ــا ال ــدد القضاي ــث كان ع ــام 2011، حي ــة بالع ــت8.9 % مقارن بلغ

إىل )34366( قضيــة عــام 2012, و)34533( قضيــة عــام2013. ناحــظ أن األعــوام الثاثــة األخــرة مل  
تشــهد تغــرا واضحــا يف أعــداد القضايــا الــواردة. إال أن االرتفــاع يف عــدد القضايــا اجلزائيــة الــواردة 
ــادة  ــاء، وزي ــن بالقض ــة املواط ــه إىل؛ ثق ــن إعادت ــاس 2011 ميك ــنة األس ــة بس ــح  مقارن ــم الصل حملاك
الوعــي بضــرورة اللجــوء إىل القانــون لنيــل احلقــوق وفــض النزاعــات؛ وأن هنــاك مراوحــة نســبية يف 

عــدد القضايــا لألعــوام الثاثــة األخــرة.

قضايا السر الواردة:
حــدث ارتفــاع يف عــدد قضايــا الســر الــواردة حملاكــم الصلــح عــام 2014، حيــث وصــل العــدد إىل 
)100615( أو بنســبة زيــادة وصلــت إىل 46.8 %, مقارنــة ب )53486( قضيــة عــام 2011. يف حــني كان 
عــدد القضايــا عــام 2012 )62056( قضيــة، ويف العــام 2013 بلغــت )94095( قضيــة؛ وميكــن أن يعــزى 
هــذا االرتفــاع املضطــرد  إىل تشــديد الدوائــر اخملتصــة علــى موضــوع اخملالفــات املتعلقة بالســر، 

وزيــادة عــدد الســيارات. 

القضايا املفصولة يف جميع حماكم الصلح:
ــة(، حيــث  ــة، وجزائي ــة يف جميــع حماكــم الصلــح )حقوقي ــا املفصول حــدث ارتفــاع يف عــدد القضاي
وصــل العــدد يف العــام  2104، )50525( قضيــة، أو بنســبة زيــادة وصلــت إىل 17.8%  مقارنــة بالعــام 
2011 والبالغــة )41515( قضيــة، وبنســبة زيــادة 11.8% مقارنــة يف العــام 2013، حيــث بلــغ عــدد القضايــا 

ــا املفصولــة عــام 2012 بلــغ )46028( قضيــة.  املفصولــة )44554(، وكان عــدد القضاي

أما على مستوى تفاصيل القضايا تظهر النتائج ما يلي:
القضايــا املدنيــة املفصولــة يف جميــع حماكــم الصلــح: تظهــر البيانــات ارتفاعــً مضطــردًا يف 
عــدد القضايــا املدنيــة املفصولــة مــن )9400( قضيــة عــام 2011, وواصــل عــدد القضايــا املدنيــة 
ارتفاعــه ليصــل إىل )11390( قضيــة عــام 2012، و)12363( قضيــة عــام 2013، وليبلغ عــام 2014 )15233( 
قضيــة، وبنســبة زيــادة تصــل إىل 38.3% مقارنــة بالعــام 2011، وبنســبة زيــادة 18.8% مقارنــة بالعــام 

.2013

القضايــا اجلزائيــة املفصولــة يف جميــع حماكم الصلــح: ارتفع عــدد القضايا اجلزائيــة املفصولة 
ــام  ــا )32191( ع ــدد القضاي ــغ ع ــام 2012، وليبل ــة ع ــام2011، إىل )34638( قضي ــة ع ــن )32115(  قضي م
2013، ، وليســتمر االرتفــاع ويبلــغ عــدد القضايــا املفصولــة عــام 2014 )35292( وبنســبة زيــادة تصــل 

إىل 10% مقارنــة بالعــام 2011، وبنســبة زيــادة 9.6% مقارنــة بالعــام 201
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قضايــا الســر املفصولــة يف جميــع حماكــم الصلــح: ارتفــع عــدد قضايــا الســر املفصولــة 
ــغ  ــة عــام 2013، وبل ــة عــام 2012 إىل )93586( قضي ــة عــام 2011 إىل  )62000(  قضي مــن )53185( قضي

)93246( قضيــة عــام  2014 أو بنســبة زيــادة 42.96% مقارنــة بالعــام 2011.
نســبة القضايــا املفصولــة إىل الــواردة: بلغــت النســبة اإلجماليــة للقضايــا املفصولــة إىل الــواردة 

املدنيــة واجلزائيــة للعــام 2014، 99%، مقارنــة ب 91% عــام 2013.

أما على مستوى نوع القضايا يالحظ من جدول رقم )1( ما يلي:

ــوع  ــبة جمم ــات أن نس ــر البيان ــة: تظه ــا املدني ــواردة يف القضاي ــة لل ــا املفصول ــبة القضاي نس
القضايــا املدنيــة املفصولــة إىل الــواردة يف حماكــم الصلــح بلغــت يف العــام 2011، 93%، ولتنخفــض 

يف العــام  2012، و2013 إىل 86% ولرتفــع يف العــام 2014 إىل %91.

نســبة القضايــا املفصولــة للــواردة يف القضايــا اجلزائيــة: بلغــت نســبة القضايــا اجلزائيــة 
101% عــام 2012 و93% عــام 2013 ولرتفــع بشــكل  2011 وبلغــت  الــواردة 103% عــام  إىل  املفصولــة 

ملحــوظ عــام 2014 ولتبلــغ النســبة %103.

الســر  قضايــا  نســبة  راوحــت  الســر:  قضايــا  يف  للــواردة   املفصولــة  القضايــا  نســبة 
بــني مــا  املفصولــة 

100 % و 99%  خــالل األعــوام 2011،  2012، 2013 , ممــا يشــر إىل فصــل جميــع قضايــا الســر 
تقريبــا التــي تــرد إىل احملاكــم، إال أن هــذه النســبة انخفضــت إىل 93% عــام 2014. 

املدنيــة  القضايــا  عــدد  متوســط  بلــغ  شــهريا:  واملفصولــة  الــواردة  القضايــا  متوســط 
واجلزائيــة الــواردة  شــهريا )3439( قضيــة عــام 2011، وبلــغ )3970( قضيــة عــام 2012، ويف 
العــام 2013 بلــغ املتوســط )4075( قضيــة  ولرتفــع ويبلغ عــام 2014 ) 4241( قضية شــهريا. 
و بلــغ متوســط إجمــايل عــدد القضايــا املدنيــة واجلزائيــة املفصولــة شــهريا )3460( قضيــة 
عــام 2011، وليبلــغ )3836( قضيــة عــام 2012، ولينخفــض إىل )3713( قضيــة يف العــام 2013، 

ولرتفــع علــى نحــو واضــح وكبــر عــام 2014 ويبلــغ )4210(.
متوســط قضايــا الســر الــواردة واملفصولــة شــهريا: نالحــظ أن متوســط عــدد قضايــا الســر 
الــواردة شــهريا ازدادت، فقــد ارتفعــت مــن )4457( قضيــة عــام 2011، إىل )5171( قضيــة عــام 
2012، ولتعــاود االرتفــاع يف العــام 2013 لتصــل إىل )7841( قضيــة، ولتصل إىل )8385( قضية 
ــا املفصولــة  ــة بالســنة الســابقة؛ أمــا معــدل القضاي ــادة 6.5% مقارن عــام 2014، بنســبة زي
شــهريا فهــي أيضــا شــهدت ارتفاعــا, فمــن )5167( قضيــة يف العــام 2012 ارتفعــت لتصــل إىل 

)7799( قضيــة يف العــام2013، ولتنخفــض إىل )7771( قضيــة يف العــام 2014. 

ــايل  ــع  إجم ــر: ارتف ــا الس ــتثناء قضاي ــح باس ــم الصل ــع حماك ــدورة جلمي ــواردة وامل ــا ال القضاي
عــدد القضايــا الــواردة واملــدورة جلميــع حماكــم الصلــح  ليصــل يف العــام 2014 إىل )84585( قضيــة 
بنســبة زيــادة تصــل اىل7.5 % مقارنــة بالعــام 2013 , حيــث بلــغ إجمــايل عــدد القضايــا )78251(. فيمــا 

بلــغ عــدد القضايــا عــام 2012، )75373( قضيــة، ويف العــام 2011، )69198( قضيــة.

أما على مستوى نوع القضايا الواردة يبني اجلدول رقم )1( ما يلي:
ارتفاعــا  الــواردة واملــدورة  القضايــا املدنيــة  الــواردة واملــدورة: شــهدت  القضايــا املدنيــة 
مضطــردا، فمــن )19262( قضيــة عــام 2011 إىل )23173( قضيــة عــام 2012، ولتصــل إىل )26118( قضيــة 
عــام 2013، وقــد بلغــت يف العــام 2014، )30484( قضيــة وبنســبة زيــادة 36.8% مقارنــة بالعــام 2011.

القضايــا اجلزائيــة الــواردة واملــدورة: بلــغ عــدد القضايــا اجلزائيــة الــواردة واملــدورة حملاكــم 
الصلــح  )49936( قضيــة عــام 2011 واســتمرت الزيــادة ووصلــت إىل)52236( قضيــة عــام 2012، 
ولتبلــغ )52133( قضيــة يف العــام 2013، ولرتفــع إىل )54101( قضيــة عــام 2014 بنســبة زيــادة تصــل 

اىل7.7 %  مقارنــة بالعــام 2011 .  

قضايــا الســر الــواردة واملــدورة: ارتفــع عــدد قضايــا الســر الــواردة واملــدورة حملاكــم 
الصلــح مــن )53539( قضيــة عــام 2011، إىل  )62410( قضيــة عــام 2012 وإىل )100605( قضيــة 
ــنة  ــة بس ــادة 50.5% مقارن ــبة زي ــام 2014 وبنس ــة ع ــع إىل )107634( قضي ــام 2013، ولرتتف ع

2011، و6.5% مقارنــة بســنة 2013.  

أما بالنسبة للقضايا املفصولة إىل املدور الكلي » اإلجناز«، فقد جاء على النحو التايل:

نسبة القضايا اإلجمالية يف جميع حماكم الصلح للحقوق واجلزاء عدا قضايا السر: 
بلغت هذه النسبة يف األعوام 2011، 2012، 2013، 2014، 60%، 61%، 57%، 60% على التوايل.

القضايــا املدنيــة: بلغــت هــذه النســبة يف األعــوام 2011، 2012، 2013، 2014، %49، %49، %47، %50 
علــى التــوايل.

القضايــا اجلزائيــة: بلغــت هــذه النســبة يف األعــوام 2011، 2012، 2013، 2014، %64، %66، %62، %65 
علــى التــوايل.

قضايــا الســر: بلغــت هــذه النســبة يف األعــوام 2011، 2012، 2013، 2014، 99%، 99%، 93%، 87% علــى 
التــوايل.
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جــدول رقــم )1(:  يبــني القضايــا الــواردة واملــدورة والــواردة ونســبة املفصــول، ومتوســط الــوارد واملفصــول، 
املدنيــة واجلزائيــة والســر يف حماكــم الصلــح ونســبها لألعــوام )2014-2011(

السنةنوع القضايا
املدور من 

السنة 
السابقة

عدد القضايا 
الواردة

عدد القضايا 
املدورة والواردة

عدد القضايا 
املفصولة

املدور للسنة 
الالحقة

نسبة 
القضايا 

املفصولة 
للواردة

نسبة القضايا 
املفصولة إلى 
املدور الكلي » 

االجناز »

متوسط 
عدد 

القضايا 
الواردة 
شهريا

متوسط 
عدد القضايا 

املفصولة شهريا

قضايا 
حقوقية

20141375616728304841523315199%91%5025401269

20131175114367261181236313757%86%4721771030

2012986713270231371139011747%86%491106949

20119114101481926294009862%93%49846783

قضايا 
جزائية

20141993834163541013529218809%103%6528472941

20131760034533521333219119938%93%6228782683

20121787034366522363463817598%101%6628642887

20111881231124499363211517821%103%6425942676

اإلجمالي

20143369450891845855052534008%99%6042414210

20132935148900782514455433695%91%5740753713

20122773747636753734602829345%97%6139703836

20112792641272691984151527683%101%6034393460

قضايا 
سير

201470191006151076349324614388%93%8783857771

2013651094095100605935867019%99%9378417799

2012354620566241062000410%100%9951715167

201153534865353953185354%99%9944574432

ثانيا: مؤشرات أعمال حماكم الصلح حسب كل حمكمة على حدة

القضايا املدنية. 1
يبــني اجلــدول رقــم )2( والرســم البيــاين رقــم )1( و )2( عــدد القضايــا الــواردة واملفصولــة وعــدد 
القضايــا املــدورة والــواردة واملــدورة الســابقة والاحقــة، ونســبة القضايــا املفصولــة إىل الــواردة، 
ونســبة القضايــا املفصولــة إىل املــدور الكلي/االجنــاز يف حماكــم الصلــح للقضايــا املدنيــة حســب 

ــنوات2011- 2014.  ــك  للس ــدة، وذل ــى ح ــة عل كل حمكم
وفيما يلي أبرز املؤشرات واالستنتاجات:

ــا الــواردة: تظهــر البيانــات أن حمكمــة صلــح رام اهلل األكــر مــن حيــث عــدد ورود . 1 عــدد القضاي
ــع  ــرم بواق ــح طولك ــة صل ــا حمكم ــام 2014، تلته ــة للع ــع )3340( قضي ــة    بواق ــا املدني القضاي
)2411( قضيــة، ثــم تلتهــا حمكمــة صلــح نابلــس بواقــع )2116( قضيــة، فيمــا جــاءت حمكمــة 

ــا.  ــع ) 373 ( قضاي ــل بواق ــا األق ــح يط صل
وتظهــر البيانــات أن حمكمــة صلــح رام اهلل األكــر مــن حيــث عــدد ورود القضايــا املدنيــة بواقــع 
)3109( قضيــة للعــام 2013، تلتهــا حمكمــة صلــح طولكــرم بواقــع )2172( قضيــة، ثــم تلتهــا حمكمــة 
صلــح نابلــس بواقــع )2112( قضيــة، فيمــا جــاءت حمكمــة صلــح يطــا األقــل بواقــع )صفــر( قضيــة. 
فيمــا بلــغ جممــوع القضايــا الــواردة يف العــام 2014، )16728( قضيــة؛ مقارنــة بعــدد القضايــا الــواردة 

ــت إىل %14. ــادة وصل ــبة زي ــام 2013، )14367(، وبنس يف الع

عــدد القضايــا املفصولــة: تظهــر البيانــات أن حمكمــة صلــح رام اهلل كانــت األكــر مــن . 2
حيــث عــدد القضايــا املفصولــة يف العــام 2014 بواقــع )3104( قضيــة، تلتهــا حمكمــة طولكــرم 
بواقــع )2553( قضيــة, ومــن ثــم حمكمــة صلــح نابلــس بواقــع )1984( قضيــة، وحمكمــة يطــا 

ــة. بواقــع الفصــل ب )11( قضي
ــة يف  ــا املفصول ــدد القضاي ــث ع ــن حي ــر م ــت األك ــح رام اهلل كان ــة صل ــات أن حمكم ــر البيان  وتظه
العــام 2013 بواقــع )2446( قضيــة، تلتهــا حمكمــة طولكــرم بواقــع )2189( قضيــة, ومــن ثــم حمكمــة 
صلــح نابلــس بواقــع )1963( قضيــة، وحمكمــة يطــا األقــل فلــم يتــم الفصــل بــأي قضيــة. . فيمــا بلــغ 
جممــوع القضايــا املفصولــة يف العــام 2014، )15233( قضيــة؛ مقارنــة بعــدد القضايــا املفصولــة 

ــادة وصلــت إىل %23.2. يف العــام 2013، والبالغــة )12363(، وبنســبة زي

نســبة القضايــا املفصولــة إىل الــواردة: تظهــر البيانــات أن حماكــم صلــح جنــني ودورا . 3
وبلغــت  الــواردة  إىل  القضايــا املفصولــة  األعلــى نســبة يف  العــام 2014 هــي  وطولكــرم يف 
106%، وجــاءت حمكمــة صلــح قلقيليــة بعدهــا بنســبة 105%، تلتهــا حمكمــة صلــح طوبــاس 
بنســبة 97%، وجــاءت حمكمــة يطــا األقــل نســبة بواقــع 3% فقــط؛ فيمــا بلغــت نســبة القضايــا 

املفصولــة إىل الــواردة يف هــذه الســنة %91.
 وتظهــر البيانــات أن حمكمــة صلــح أريحــا يف العــام 2013 هــي األعلــى نســبة يف القضايــا املفصولــة 
إىل الــواردة وبلغــت 110%، وجــاءت حمكمــة صلــح طولكــرم وطوبــاس بعدهــا بنســبة 101%، تلتهمــا 
حمكمتــي صلــح نابلــس وســلفيت بنســبة93%، وجــاءت حمكمــة يطــا األقــل نســبة بواقــع .%؛ فيمــا 

بلغــت نســبة القضايــا املفصولــة إىل الــواردة يف هــذه الســنة %86.

ــا املــدورة مــن الســنة الســابقة . 4 ــات أن القضاي ــا املــدورة الســابقة: تظهــر البيان القضاي
للعــام 2014 شــهدت ارتفاعــا ملحوظــا فقــد بلغــت )13756( قضيــة، مقارنــة ب )11751( قضيــة 
يف العــام 2013، أي بنســبة زيــادة 14.6% عــن العــام 2013. وتظهــر البيانــات أن القضايــا املــدورة 
مــن الســنة الســابقة للعــام 2014 كانــت األعلــى يف حمكمــة صلــح رام اهلل بواقــع )3297( 
ــرم  ــح طولك ــة صل ــا حمكم ــة، تلته ــع )2369( قضي ــس بواق ــح نابل ــة صل ــا حمكم ــة، تلته قضي
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بواقــع )1739( قضيــة. وتظهــر البيانــات أن القضايــا املــدورة مــن الســنة الســابقة للعــام 2013 
كانــت األعلــى يف حمكمــة صلــح رام اهلل بواقــع )2635( قضيــة، تلتهــا حمكمــة صلــح نابلــس 

بواقــع )2220( قضيــة، تلتهــا حمكمــة صلــح طولكــرم بواقــع )1756( قضيــة.
القضايــا املــدورة للســنة الالحقــة: تظهــر البيانــات أن القضايــا املــدورة للســنة الاحقــة . 5

ــبة  ــة، بنس ــام 2013 )13757( قضي ــت يف الع ــا كان ــة، فيم ــام 2014، )15199( قضي ــت يف الع بلغ
زيــادة 10.5% عــن العــام 3013. 

ــا املــدورة مــن الســنة الاحقــة للعــام 2014 كانــت األعلــى يف حمكمــة  ــات أن القضاي   وتظهــر البيان
ــة، تلتهــا  ــة، تلتهــا حمكمــة صلــح نابلــس بواقــع )2500( قضي صلــح رام اهلل بواقــع )3533( قضي
حمكمــة صلــح جنــني بواقــع )1677( قضيــة. وتظهــر البيانــات أن القضايــا املــدورة مــن الســنة 
الســابقة للعــام 2013 كانــت األعلــى يف حمكمــة صلــح رام اهلل بواقــع )3298( قضيــة، تلتهــا حمكمة 

صلــح نابلــس بواقــع )2369( قضيــة، تلتهــا حمكمــة صلــح جنــني بواقــع )1781( قضيــة.

نســبة القضايــا املفصولــة إىل املــدور الكلــي /االجنــاز: بلغــت نســبة القضايــا املفصولــة . 6
إىل املــدور الكلــي أو مــا أطلقنــا عليــه تســمية اإلجنــاز يف العــام 2014، 50%، مقارنــة بنســبة إجنــاز 
ــة  ــت يف حمكم ــام 2014 كان ــاز يف الع ــبة إجن ــى نس ــأن أعل ــا ب ــام 2013، 47%. علم ــت يف الع بلغ
ــع %62،  ــرم بواق ــة طولك ــا حمكم ــام 2013؛ تلته ــة ب 64% ع ــع 66%، مقارن ــلفيت بواق ــح س صل
مقارنــة ب 56% عــام 2013؛ فيمــا جــاءت حمكمــة صلــح يطــا األقــل إجنــازا بواقــع 3% و .% علــى 

التــوايل. 

ــن . 7 ــر م ــح رام اهلل األك ــة صل ــات أن حمكم ــر البيان ــواردة: تظه ــدورة وال ــا امل ــدد القضاي ع
حيــث عــدد القضايــا املدنيــة املــدورة والــواردة بواقــع )6637( قضيــة للعــام 2014، تلتهــا 
حمكمــة صلــح نابلــس بواقــع )4485( قضيــة، ثــم تلتهــا حمكمــة صلــح طولكــرم بواقــع )4150( 

ــا.  ــع )373 ( قضاي ــل بواق ــا األق ــح يط ــة صل ــاءت حمكم ــا ج ــة، فيم قضي
وتظهــر البيانــات أن حمكمــة صلــح رام اهلل األكــر مــن حيــث عــدد القضايــا املدنيــة املــدورة والــواردة 
بواقــع )5744( قضيــة للعــام 2013، تلتهــا حمكمــة صلــح نابلــس بواقــع )4332( قضيــة، ثــم تلتهــا 
حمكمــة صلــح طولكــرم بواقــع )3928( قضيــة، فيمــا جــاءت حمكمــة صلــح يطــا األقــل بواقــع 
ــة؛  ــام 2014، )30484( قضي ــواردة يف الع ــدورة وال ــا امل ــوع القضاي ــغ جمم ــا بل ــة. فيم ــر( قضي )صف
مقارنــة بعــدد القضايــا املــدورة والــواردة يف العــام 2013، )26118(، وبنســبة زيــادة وصلــت إىل %16.7.
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الرسم البياين )رقم 1(: القضايا الواردة واملفصولة يف حماكم الصلح للقضايا املدنية لألعوام 2011– 2014

الرسم البياين )رقم 1(: القضايا الواردة واملفصولة يف حماكم الصلح للقضايا املدنية للعام  2014

القضايا اجلزائية. 2
ــواردة واملفصولــة . 3 ــا ال يبــني اجلــدول رقــم )3( والرســم البيــاين رقــم )3( و )4( عــدد القضاي

ونســبة  والالحقــة،  واملــدور  الســابق  واملــدور  الــواردة،  إىل  املفصولــة  القضايــا  ونســبة 
اجلزائيــة  للقضايــا  الصلــح  حماكــم  يف  االجنــاز   – الكلــي  املــدور  إىل  املفصولــة  القضايــا 
ــرات  ــرز املؤش ــي أب ــا يل ــنوات 2011- 2014. وفيم ــك  للس ــدة، وذل ــى ح ــة عل ــب كل حمكم حس

واالســتنتاجات:

ــر . 1 ــي األك ــام 2014 ه ــس يف الع ــح نابل ــة صل ــات أن حمكم ــر البيان ــواردة: تظه ــا ال ــدد القضاي ع
عــددا مــن حيــث ورود القضايــا اجلزائيــة بواقــع )5028( قضيــة، لتشــكل مــا نســبته  14.7 % 
ــبته   ــا نس ــكل م ــة لتش ــع )4875( قضي ــح رام اهلل بواق ــة صل ــا حمكم ــي, تلته ــوارد الكل ــن ال م
ــوارد الكلــي, و ميكــن أن يعــزى هــذا االختــاف إىل التعــداد الســكاين علــى مســتوى  14.2 % مــن ال

حمافظــات الوطــن. 
 وتظهــر البيانــات أن حمكمــة صلــح رام اهلل يف العــام 2013هــي األكــر عــددا مــن حيــث ورود القضايــا 
اجلزائيــة بواقــع )5445( قضيــة، لتشــكل مــا نســبته  15.7 % مــن الــوارد الكلــي, تلتهــا حمكمــة صلــح 
نابلــس بواقــع )5369( قضيــة لتشــكل مــا نســبته  15.5 % مــن الــوارد الكلــي, و ميكــن أن يعــزى هــذا 
االختــاف إىل التعــداد الســكاين علــى مســتوى حمافظــات الوطــن. فيمــا بلــغ جممــوع القضايــا الــواردة 
يف العــام 2014، )34163( قضيــة؛ مقارنــة بعــدد القضايــا الــواردة يف العــام 2013، )34533(، أي 

بنســبة انخفــاض وصلــت إىل 1% تقريبــا.

ــات أن حمكمــة صلــح رام اهلل هــي األكــر عــددا مــن . 2 ــة: وتظهــر البيان ــا املفصول عــدد القضاي
ــة بواقــع )5832( قضيــة لتشــكل مــا نســبته 16.5 % مــن املفصــول  ــا املفصول حيــث القضاي
جلميــع احملاكــم الصلــح للعــام 2014، تليهــا حمكمــة صلــح نابلــس بواقــع )4815( قضيــة 
بنســبة 16.6% مــن املفصــول جلميــع احملاكــم الصلــح، وميكــن أن يعــزى هــذا االختــاف إىل 

ــن. ــات الوط ــتوى حمافظ ــى مس ــكاين عل ــع الس التوزي
 وتظهــر البيانــات أن حمكمــة صلــح رام اهلل هــي األكــر عــددا مــن حيــث القضايــا املفصولــة بواقــع 
)6117( قضيــة لتشــكل مــا نســبته 19 % مــن املفصــول جلميــع احملاكــم الصلــح للعــام 2013، تليهــا 
حمكمــة صلــح نابلــس بواقــع )4750( قضيــة بنســبة 14.7% من املفصــول جلميع احملاكــم الصلح، 
ــغ  ــا بل ــن. فيم ــات الوط ــتوى حمافظ ــى مس ــكاين عل ــع الس ــاف إىل التوزي ــذا االخت ــزى ه ــن أن يع وميك
جممــوع القضايــا املفصولــة يف العــام 2014، )35292( قضيــة؛ مقارنــة بعــدد القضايــا املفصولــة 

يف العــام 2013، )32191(، أي بنســبة ارتفــاع وصلــت إىل 9% تقريبــا.

ــى . 3 ــام 2014 األعل ــح رام اهلل يف الع ــة صل ــاءت حمكم ــواردة: ج ــة إىل ال ــا املفصول ــبة القضاي نس
نســبة يف القضايــا املفصولــة وبلغــت 120%، وجــاءت حمكمــة صلــح دورا باملرتبــة الثانيــة 
بنســبة 118% وحمكمــة صلــح بيــت حلــم تليهــا بنســبة 114%. فيمــا بلغــت النســبة الكليــة ملــا مت 

ــوارد %103. ــة إىل ال فصل
   وكانــت حمكمــة صلــح رام اهلل يف العــام 2013 هــي األعلــى نســبة يف القضايــا املفصولــة وبلغــت 
112%، وجــاءت حمكمــة صلــح طولكــرم باملرتبــة الثانيــة بنســبة 105% وحمكمــة صلــح دورا تليهــا 

ــوارد %93. بنســبة 102%. فيمــا بلغــت النســبة الكليــة ملــا مت فصلــة إىل ال
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عــدد القضايــا املــدورة والــواردة: تظهــر البيانــات أن حمكمــة صلــح رام اهلل األعلــى مــن حيــث . 4
عــدد القضايــا املــدورة والــواردة للعــام 2014، حيــث بلــغ جممــوع الــوارد واملــدور )11285( قضيــة 
ــبة  ــع )7902( بنس ــم بواق ــت حل ــح بي ــة صل ــا حمكم ــي، تليه ــوع الكل ــن اجملم ــكل 20.8% م لتش
14.6% مــن اجملمــوع الكلــي. فيمــا جــاءت حمكمــة صلــح يطــا األقــل بواقــع )424 ( قضيــة. 
وتظهــر البيانــات أن حمكمــة صلــح رام اهلل األعلــى مــن حيــث عــدد القضايــا املــدورة والــواردة 
ــوارد واملــدور )12527( قضيــة لتشــكل 24% مــن اجملمــوع  للعــام 2013، حيــث بلــغ جممــوع ال
الكلــي تليهــا حمكمــة صلــح بيــت حلــم بواقــع )7403( بنســبة 14.2% مــن اجملمــوع الكلــي. فيمــا 
بلــغ جممــوع القضايــا املــدورة والــواردة يف العــام 2014، )54101( قضيــة؛ مقارنــة بعــدد القضايــا 

املــدورة والــواردة يف العــام 2013، )52133(، وبنســبة زيــادة وصلــت إىل %3.8.

عــدد القضايــا املــدورة للســنة الســابقة والالحقــة: بلغــت القضايــا املدورة للســنة الســابقة، . 5
)18812(، )17870(، )17600(، )19938( قضيــة؛ للســنوات، 2011، 2012، 2013، 2014 علــى التوايل؛حيــث 
ناحــظ أن هنــاك انخفاضــا ملموســا يف عــدد القضايــا املــدورة للســنة الســابقة، إال أن العــام 

2014 شــهد ارتفاعــا بنســبة 13.3% مقارنــة يف العــام 2013.
قضيــة   )18809(  )19938(  ،)17598(  ،)17821( الاحقــة،  للســنة  املــدورة  القضايــا  عــدد  وبلــغ     
للســنوات،  2011، 2012، 2013، 2014 علــى التــوايل, حيــث انخفضــت األعــداد للعامــني 2011و2012 وارتفعــت 

يف العــام 2013، ولتعــاود االنخفــاض يف العــام 2014 وبنســبة 5.7% مقارنــة يف العــام 2013.
ويف العــام 2014 جــاءت حمكمــة صلــح رام اهلل األعلــى مــن حيــث القضايا املــدورة الســابقة والاحقة 
ــابقة و  ــة س ــع )3725( قضي ــم بواق ــت حل ــة بي ــا حمكم ــوايل، تلته ــى الت ــع )6410( و )5453( عل بواق
)3145( قضيــة الحقــة، فيمــا كانــت حمكمــة ســلفيت هــي األقــل مــن حيــث عــدد القضايــا الســابقة 

والاحقــة بواقــع )246( و )257( علــى التــوايل. 
ويف العــام 2013 جــاءت حمكمــة صلــح رام اهلل يف املقدمــة مــن حيــث أعلــى القضايــا املــدورة 
ــع )2785(  ــم بواق ــت حل ــة بي ــا حمكم ــوايل، تلته ــى الت ــع )7082( و )6410( عل ــة بواق ــابقة والاحق الس
قضيــة ســابقة و )3725( قضيــة الحقــة، فيمــا كانــت حمكمــة ســلفيت هــي األقــل مــن حيــث عــدد 

ــوايل. ــى الت ــع )205( و )246( عل ــة بواق ــابقة والاحق ــا الس القضاي

ــة إىل . 6 ــا املفصول ــا املفصولــة إىل املــدور الكلــي /االجنــاز: بلغــت نســبة القضاي نســبة القضاي
املــدور الكلــي أو مــا أطلقنــا عليــه تســمية اإلجنــاز يف العــام 2014، 65%، مقارنــة بنســبة إجنــاز 
ــة  ــت يف حمكم ــام 2014 كان ــاز يف الع ــبة إجن ــى نس ــأن أعل ــا ب ــام 2013، 62%. علم ــت يف الع بلغ
صلــح دورا بواقــع 87%، مقارنــة ب 75% عــام 2013؛ تلتهــا حمكمــة ســلفيت بواقــع %86، 
حمتفظــة بنفــس النســبة 86% عــام 2013؛ فيمــا جــاءت حمكمــة صلــح يطــا األقــل إجنــازا بواقــع 

35% مقارنــة ب .% عــام 2013.
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 الرسم البياين )رقم 3(: القضايا الواردة واملفصولة يف حماكم الصلح للقضايا اجلزائية لألعوام 2011– 2014

 الرسم البياين )رقم 4(: القضايا الواردة واملفصولة يف حماكم الصلح للقضايا اجلزائية للعام 2014

الفصل الثاين
 مؤشرات أعمال حماكم البداية

مقدمة   
تنشــأ حماكــم البدايــة يف مراكــز احملافظــات، وتتشــكل مــن رئيــس وعــدد كاٍف مــن القضــاة،  كمــا 
نصــت علــى ذلــك املــادة )12( مــن قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002، وتعقــد احملكمــة 
جلســاتها مــن هيئــة مكونــة مــن ثاثــة قضــاة يرأســها أقدمهــم، وكذلــك تنعقــد حمكمــة البدايــة 
بصفتهــا اإلســتئنافية مــن ثاثــة قضــاة وتختــص بالنظــر يف اســتئنافات األحــكام الصــادرة عــن 

حماكــم الصلــح . 

أوال: مؤشرات أعمال حماكم البداية املدنية واجلزائية كافة
ــات  ــن بيان ــظ م ــة. وياح ــة واجلزائي ــا املدني ــي القضاي ــا ه ــن القضاي ــني م ــة نوع ــم البداي ــر حماك تنظ
ــا  ــل فيه ــي مت الفص ــواردة والت ــا ال ــدد القضاي ــردة يف ع ــادة مضط ــاك زي ــم )4( أن هن ــدول رق اجل
جلميــع احملاكــم ســواء كانــت قضايــا حقوقيــة أو جزائيــة، وقــد طــرأ تطــور نوعــي علــى ســرعة 
ــور  ــة اجلمه ــادة ثق ــس زي ــا يعك ــم مم ــواردة للمحاك ــا ال ــدد القضاي ــادة ع ــا، وزي ــل يف القضاي الفص
بالقضــاء والقضــاة. واجلــدول رقــم )4( يبــني عــدد ونســب القضايــا املــدورة والــواردة واملفصولــة 
ونســبة القضايــا املفصولــة إىل املــدور الكلــي » االجنــاز » ومتوســط الــوارد واملفصــول شــهريا، يف 

ــايل: ــو الت ــى النح ــك عل ــوام )2011-2014( وذل ــة لألع ــة واجلزائي ــا املدني ــة للقضاي ــم البداي حماك
ــا املدنيــة واجلزائيــة، )5248( قضيــة عــام 2011، . 1 ــا الــواردة مــن القضاي بلــغ إجمــايل عــدد القضاي

و)5791( قضيــة عــام 2012، وارتفــع العــدد إىل )6430( قضيــة يف عــام 2013, وليصــل إىل )7060( 
قضيــة عــام 2014، أي بنســبة زيــادة بلغــت حــوايل 9% باملقارنــة مــع الســنة الســابقة.

واكــب ارتفــاع القضايــا الــواردة ارتفاعــً يف القضايــا املفصولــة، حيــث ارتفــع عــدد القضايــا . 2
املفصولــة مــن )4752( قضيــة عــام 2013 وليصــل إىل )5660( قضيــة عــام 2014، وبنســبة زيــادة 

بلغــت 16% باملقارنــة مــع الســنة الســابقة.
ــا املدنيــة واجلزائيــة، )16383( عــام . 3 ــا املــدورة والــواردة مــن القضاي  بلــغ إجمــايل عــدد القضاي

2013، ولتصــل إىل )18217( عــام 2014.
بلــغ إجمــايل عــدد القضايــا املــدورة مــن الســنة الســابقة مــن القضايــا املدنيــة واجلزائيــة، . 4

)9953( عــام 2013، ولتصــل إىل )11157( عــام 2014.
ــا املدنيــة واجلزائيــة، )437( . 5 ــواردة شــهريا مــن القضاي ــا ال بلــغ إجمــايل متوســط عــدد القضاي

ــام 2014. ــل إىل )588( ع ــام 2011، ولتص ع
بلــغ إجمــايل متوســط عــدد القضايــا املفصولــة شــهريا مــن القضايــا املدنيــة واجلزائيــة، )396( . 6

قضيــة عــام 2013، ووصلــت إىل )472( عــام 2014.
 بلــغ إجمــايل نســبة القضايــا املفصولــة إىل املــدور الكلــي »االجنــاز« مــن القضايــا املدنيــة . 7

واجلزائيــة، 29% عــام 2013، ولرتفــع قليــا عــام 2014 وتصــل إىل %31.

مؤشرات أعمال حماكم البداية للقضايا املدنية كافة. 1
ارتفــع عــدد القضايــا املدنيــة الــواردة للمحاكــم ارتفاعــً مضطــردًا مــن )4394( قضيــة عــام 2011، إىل 
)4819( قضيــة عــام 2012 وليبلــغ )5179( قضيــة عــام 2013، وليبلــغ )5658( قضيــة عــام 2014 بنســبة 
زيــادة بلغــت حــوايل 9.2% باملقارنــة مــع الســنة الســابقة.  كمــا شــهد عــدد القضايــا املدنيــة التــي 
مت الفصــل فيهــا ارتفاعــً مضطــردًا مــن )3459( قضيــة عــام 2011، واىل )3769( قضيــة عــام 2012، 
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ــادة بلغــت حــوايل  ــة عــام 2014 بنســبة زي ــة عــام 2013، وليبلــغ )4518( قضي ليصــل إىل )3939( قضي
14.7% باملقارنــة مــع الســنة الســابقة.   لذلــك نســتنتج مــن اجلــدول أدنــاه مــا يلــي:

ــة مــع الســنة الســابقة . 1 ــواردة يف العــام 2014 باملقارن ــا املدنيــة ال ــادة يف عــدد القضاي ان الزي
قــد فــاق الزيــادة يف املفصــول يف القضايــا املدنيــة، ممــا يعنــي زيــادة القضايــا املــدورة يف 

العــام 2014 والتــي بلغــت )8474(.
بلغــت نســبة القضايــا املدنيــة املفصولــة إىل القضايــا الــواردة 80%عــام 2014، و 76% عــام 2013، . 2

78% عــام 2012، و 79% عــام 2011، ياحــظ أن هنــاك تذبــذب يف النســبة مــع زيــادة طفيفــة.
ــا الــواردة شــهريا يف العــام 2011، )366( قضيــة، ارتفــع هــذا العــدد . 3 بلــغ متوســط عــدد القضاي

ليصــل  إىل )402(   قضيــة عــام 2012، واســتمرت يف االرتفــاع عــام 2013 لتصــل إىل )432( قضيــة، 
وبلغــت )472( قضيــة يف عــام 2014 .

 بلــغ متوســط عــدد القضايــا املفصولــة شــهريا عــام 2011، )288( قضيــة، وارتفعــت عــام 2012 إىل . 4
)314( قضيــة، وارتفعــت كذلــك عــام 2013 ووصلــت إىل )328( قضيــة، وواصلــت االرتفــاع لتصــل 
إىل )377( قضيــة عــام 2014. ياحــظ أنــه رغــم ارتفــاع معــدل القضايــا املفصولــة شــهريا إال أنهــا 
بقيــت دون عــدد القضايــا الــواردة شــهريا ممــا يؤشــر إىل اســتمرار ظاهــرة االختنــاق القضائــي 

ولكــن بوتــرة أقــل وتراجــع ملمــوس يف 2014. 
ــا املفصولــة إىل . 5 ــا املفصولــة إىل املــدور الكلــي » االجنــاز: بلغــت نســبة القضاي نســبة القضاي

املــدور الكلــي أو مــا أطلقنــا عليــه تســمية اإلجنــاز يف العــام 2014، 32%، لتبقــى نســبة اإلجنــاز 
كمــا كانــت يف العــام 2013، %32.

املــدور للســنة الالحقــة: يالحــظ أن عــدد القضايــا املــدورة إىل الســنة الاحقــة يف ارتفــاع . 6
مضطــرد فمــن )6175( قضيــة عــام 2011 إىل )7234( قضيــة عــام 2012، إىل )8473( قضيــة عــام 

ــام 2014.  ــة ع ــل إىل )9616( قضي 2013، ولتص

مؤشرات أعمال حماكم البداية للقضايا اجلزائية كافة. 2
عــدد القضايــا الــواردة: ارتفــع عــدد القضايــا الــواردة مــن )854( قضيــة عــام 2011 إىل )972( . 1

قضيــة عــام 2012 وبلــغ )1251( قضيــة عــام 2013 ليصــل إىل )1402( قضيــة يف عــام 2014 بنســبة 
ــابقة. ــنة الس ــع الس ــة م ــادة 12 % باملقارن زي

ــوع . 2 ــة إىل جمم ــة املفصول ــا اجلزائي ــبة القضاي ــت نس ــواردة: بلغ ــة لل ــا املفصول ــبة القضاي نس
ــام 2013. ــت 65% ع ــا كان ــام 2014، فيم ــواردة 81% ع ــا ال القضاي

ــة شــهريا 95 . 3 ــا املفصول ــغ متوســط القضاي ــة شــهريًا: بل ــا املفصول متوســط عــدد القضاي
ــام 2013. ــة ع ــة ب )68( قضي ــام 2014، مقارن ــة يف ع قضي

متوســط عــدد القضايــا الــواردة شــهريا: بلــغ متوســط القضايــا الــواردة شــهريا عــام 2014 )117( . 4
قضيــة يف حــني كان عــام 2013،)104( قضيــة. ناحــظ أن هنــاك حمــاوالت ومثابــرة للســيطرة علــى 
ــل يف  ــة مت الفص ــل )104( قضي ــن أص ــام 2013 م ــي الع ــول؛ فف ــوارد واملفص ــني ال ــا ب ــوة م الفج
)65( قضيــة أي رحلــت )39( قضيــة للعــام التــايل، أمــا يف العــام 2014 فقــد مت ترحيــل )22( قضيــة 

فقــط. 
املــدور مــن الســنة الســابقة والالحقــة: بلــغ عــدد القضايــا الســابقة والاحقــة عــام 2014، . 5

)2683( و )2942( قضيــة علــى التــوايل، وهــي بذلــك تكــون قــد انخفضــت عــن العــام 2013 حيــث 
ــوايل. ــى الت ــة )2720( و )3158( عل ــابقة والاحق ــا الس ــدد القضاي ــغ ع بل

 نســبة القضايــا املفصولــة إىل املــدور الكلــي »االجنــاز«: بلغــت نســبة القضايــا املفصولــة إىل . 6
ــو  ــى نح ــة عل ــام 2014، 28%، مرتفع ــاز يف الع ــمية اإلجن ــه تس ــا علي ــا أطلقن ــي أو م ــدور   الكل امل

واضــح عــن مــا كانــت عليــه عــام 2013، حيــث كانــت %20.
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ثانيا: مؤشرات أعمال حماكم البداية حسب كل حمكمة على حدة

القضايا املدنية. 1
يبــني اجلــدول رقــم )5( والرســم البيــاين رقــم )5( و )6( عــدد القضايــا املــدورة مــن الســنة الســابقة  
والــواردة واملــدور والــوارد وعــدد القضايــا املفصولــة، ونســبة القضايــا املفصولــة إىل الــواردة، 
ونســبة القضايــا املفصولــة إىل املــدور الكلــي »االجنــاز » يف حماكــم البدايــة للقضايــا املدنيــة حســب 

كل حمكمــة علــى حــدة، وذلــك  للســنوات 2011- 2014. وفيمــا يلــي أبــرز املؤشــرات واالســتنتاجات:

ــم . 1 ــواردة إىل حماك ــة ال ــا املدني ــدد القضاي ــوع ع ــات أن جمم ــر البيان ــواردة: تظه ــا ال ــدد القضاي ع
البدايــة يف كل حمكمــة علــى حــدة شــهدت ارتفاعــا يف كافــة احملافظــات، حيــث ارتفعــت 
عــدد القضايــا املدنيــة الــواردة مــن )4394( عــام 2011، ولتبلــغ يف العــام 2012 إىل)4819( قضيــة، 
ولرتفــع إىل )5179( قضيــة عــام 2013 ولتصــل إىل )5658( قضيــة يف عــام 2014. وقــد كانــت 
حمكمــة رام اهلل يف العــام 2014 األكــر مــن حيــث ورود القضايــا املدنيــة بواقــع )1313( قضيــة، 
تلتهــا حمكمــة نابلــس بواقــع )1296( قضيــة.  وكانــت حمكمــة رام اهلل أيضــا يف العــام 2013 
ــع  ــس بواق ــة نابل ــا حمكم ــة، تلته ــع )1303( قضي ــة بواق ــا املدني ــث ورود القضاي ــن حي ــر م األك

)1138( قضيــة. 

عــدد القضايــا املفصولــة:  تظهــر البيانــات أن جممــوع عــدد القضايــا املدنيــة املفصولــة يف . 2
حماكــم البدايــة يف كل حمكمــة علــى حــدة شــهدت ارتفاعــا يف كافــة احملافظــات ممــا يشــر 
إىل فعاليــة متزايــدة يف احملاكــم، حيــث ارتفعــت القضايــا املدنيــة املفصولــة مــن )3459( عــام 
2011، وليســتمر يف االرتفــاع يف العــام 2012 إىل)3769( قضيــة مفصولــة، واســتمرت يف االرتفــاع 
لتصــل إىل )3939( قضيــة مفصولــة عــام 2013، ولتبلــغ يف عــام 2014 أل )4518( قضيــة. وقــد 
كانــت يف العــام 2013 حمكمــة رام اهلل األكــر مــن حيــث القضايــا املفصولة بواقــع )1028( قضية، 
تلتهــا حمكمــة نابلــس بواقــع )1015( قضيــة. ويف العــام 2014 كانــت حمكمــة نابلــس األكــر مــن 

حيــث القضايــا املفصولــة بواقــع )1217( قضيــة، تلتهــا حمكمــة رام اهلل بواقــع )1061( قضيــة.

بلغــت نســبة القضايــا املفصولــة إىل الــواردة يف حماكــم البدايــة للقضايــا املدنيــة يف عــام 2014 . 3
إىل   80%، وهــو مــا يظهــر ارتفــاع مقارنــة بالعــام 2013، حيــث كانــت النســبة 76%. وقــد كانــت يف 
العــام 2014   حمكمــة نابلــس األكــر نســبة مــن حيــث القضايــا املفصولــة بواقــع )94%( ، تلتهــا 
حمكمــة طولكــرم بواقــع )92%( قضيــة. وقــد كانــت يف العــام 2013 حمكمــة أريحــا األكــر نســبة 

مــن حيــث القضايــا املفصولــة بنســبة )101%(، تلتهــا حمكمــة نابلــس بنســبة )%89(.
 

ــواردة . 4 ــة املــدورة وال ــا املدني ــواردة: تظهــر جممــوع أعــداد القضاي ــا املــدورة وال عــدد القضاي
يف حماكــم البدايــة يف كل حمكمــة علــى حــدة أن هنــاك ارتفاعــا مضطــردا يف هــذه القضايــا 
الكليــة، ففــي العــام 2011 بلغــت )9634( قضيــة، ويف العــام 2012 قفــزت إىل )11003( قضيــة، ويف 
العــام 2013 بلغــت )12412( قضيــة، ومســجلة ارتفاعــا ملموســً يف عــام 2014 فبلغــت )14132( 
قضيــة. وقــد كانــت يف العــام 2014 حمكمــة رام اهلل األكــر مــن حيــث القضايــا املــدورة والــواردة 
بواقــع )3510( قضيــة، تلتهــا حمكمــة نابلــس بواقــع )3160( قضيــة. وكانــت يف العــام 2013 

حمكمــة رام اهلل األكــر مــن حيــث القضايــا املــدورة والــواردة بواقــع )3225( قضيــة، تلتهــا 
حمكمــة نابلــس بواقــع )2879( قضيــة.

عــدد القضايــا املــدورة مــن الســنة الســابقة والقادمــة: بلغــت القضايــا املــدورة للســنة . 5
علــى   2013،2014,  2012  ،2011 للســنوات  قضيــة؛   )8474(  ،)7233(  ,)6184(  ،)5240( الســابقة 
التــوايل؛ ناحــظ أن نســبة الزيــادة يف القضايــا املــدورة لســنة 2014 بلغــت 17% مقارنــة بالســنة 
التــي ســبقتها، واالرتفــاع يف عــدد القضايــا املــدورة للســنة الســابقة رافقــه ارتفــاع يف 
القضايــا املــدورة للســنة القادمــة، حيــث بلغــت )6175(، )7234(، )8473(، )9616( قضيــة 
القضايــا  الزيــادة يف  أن نســبة  ثانيــة  ناحــظ  التــوايل،  2011، 2012، 2013، 2014 علــى  للســنوات، 

املــدورة لســنة 2014 بلغــت 13.5% مقارنــة بالســنة التــي ســبقتها.
ويف العــام 2014 جــاءت حمكمــة بدايــة رام اهلل يف األعلــى مــن حيــث القضايــا املــدورة الســابقة 
والقادمــة بواقــع )2197( و )2449( علــى التــوايل، تلتهــا حمكمــة بدايــة نابلــس بواقــع )1864( قضيــة 
ــة  مــدورة ســابقة و )1943( قضيــة مــدورة للســنة القادمــة. ويف العــام 2013 جــاءت حمكمــة بداي
رام اهلل يف األعلــى مــن حيــث القضايــا املــدورة الســابقة والقادمــة بواقــع )1922( و )2197(علــى 
التــوايل، تلتهــا حمكمــة بدايــة نابلــس بواقــع )1741( قضيــة مــدورة ســابقة و )1864( قضيــة مــدورة 

للســنة القادمــة. 
ــة إىل . 6 ــا املفصول ــبة القضاي ــت نس ــاز«:  بلغ ــي »االجن ــدور الكل ــة إىل امل ــا املفصول ــبة القضاي نس

املــدور الكلــي »االجنــاز« يف حماكــم البدايــة للقضايــا املدنيــة يف عــام 2014، 32%، وهي النســبة 
نفســها للعــام 2013. وقــد كانــت يف العــام 2014 حمكمــة أريحــا األكــر نســبة مــن حيــث القضايــا 
املفصولــة إىل املــدور الكلــي »االجنــاز« بنســبة )40%( ، تلتهــا حمكمــة نابلــس بنســبة )%39(، 
ــة  ــام 2013 حمكم ــت يف الع ــد كان ــع 25%. وق ــبة بواق ــل نس ــل األق ــة اخللي ــاءت حمكم ــا ج فيم
أريحــا األكــر بنســبة )52%(، تلتهــا حمكمــة جنــني بنســبة )37%(. فيمــا جــاءت حمكمــة بيــت 

حلــم األقــل نســبة بواقــع %25.
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ى حــدة ون

حمكمــة علــ

رســم بيــاين رقــم ) 5(: عــدد القضايــا الــواردة واملفصولــة يف حماكــم البدايــة 
2014-2011 لألعــوام  املدنيــة  للقضايــا 

رســم بيــاين رقــم ) 6(: عــدد القضايــا الــواردة واملفصولــة يف حماكــم البدايــة 
للعــام 2014 للقضايــا املدنيــة حســب كل حمكمــة 
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اجلمــارك قــد دورتــا عــام 2014، )52( و )38( قضيــة علــى التــوايل. وكانــت حمكمــة نابلــس يف العــام 
2013 األكــر مــن حيــث  القضايــا اجلزائيــة املــدورة الســابقة بواقــع )602( قضيــة، مســجلة انخفاضــا 
عــن مــا دورتــه احملكمــة عــام 2011 والبالــغ )740( قضيــة؛ تلتهــا حمكمــة رام اهلل بواقــع )585( 
ــغ )570( قضيــة؛ فيمــا  قضيــة، مســجلة كذلــك انخفاضــا عــن مــا دورتــه احملكمــة عــام 2011، والبال
جــاءت حمكمــة أريحــا األقــل عــددا بواقــع )70( قضيــة، مســجلة انخفاضــا عــن مــا دورتــه يف العــام 
2011، والبالــغ )96( قضيــة. فيمــا ياحــظ أن حمكمــة جرائــم الفســاد وحمكمــة اجلمــارك قــد دورتــا عــام 

ــوايل.     ــة علــى الت 2013، )46( و )23( قضي
اجلزائيــة . 6 القضايــا  عــدد  أن  البيانــات  تظهــر  والــوارد:  املــدور  إىل  املفصولــة  القضايــا  عــدد 

املفصولــة يف حماكــم البدايــة يف كل حمكمــة علــى حــدة كانــت عــام 2014 يف حمكمــة نابلــس 
األكــر مــن حيــث القضايــا املفصولــة بواقــع )280( قضيــة، واألكــر بعــد حمكمــة رام اهلل يف 
القضايــا الــواردة واملــدورة بواقــع )931( و )1084( قضيــة علــى التــوايل، واألكــر بعــد حمكمــة رام 
اهلل  تدويــرا للقضايــا للســنة القادمــة بواقــع )651( و )870( قضيــة علــى التــوايل؛ تلتهــا حماكــم 
التــوايل، يف حــني أن عــدد  رام اهلل وطولكــرم بواقــع )214( و )198( قضيــة مت فصلهــا علــى 
ــدورة  ــا امل ــدد القضاي ــغ ع ــوايل، وبل ــى الت ــت )1084( و )427( عل ــدورة بلغ ــواردة وامل ــا ال القضاي
)870( و )229( علــى التــوايل للعــام 2015. وتظهــر البيانــات أن عــدد القضايــا اجلزائيــة املفصولــة 
يف حماكــم البدايــة يف كل حمكمــة علــى حــدة كانــت عــام 2013 يف حمكمــة نابلــس األكــر 
مــن حيــث القضايــا املفصولــة بواقــع )251( قضيــة، واألكــر يف القضايــا املــدورة مــن الســنة 
الســابقة بواقــع )602( قضيــة، واألكــر تدويــرا للقضايــا للســنة القادمــة بواقــع )639( قضيــة؛  
تلتهــا حماكــم رام اهلل وجنــني بواقــع )128( و )105( قضيــة مت فصلهــا علــى التــوايل، يف حــني 
أن عــدد القضايــا الــواردة واملــدورة بلغــت )804( و )363( علــى التــوايل، وبلــغ عــدد القضايــا 

املــدورة )676( و )258( علــى التــوايل للعــام 2014. 
ملــدور والــوارد حملاكــم جرائــم الفســاد واجلمــارك: تظهــر البيانــات أن عــدد القضايــا املــدورة . 7

ــة،  ــدور )54( قضي ــوارد وامل ــة وال ــت)35( قضي ــاد بلغ ــم الفس ــة جرائ ــن حمكم ــام 2013 م للع
واملــدور اىل العــام 2014 )46( قضيــة؛ واملــدور للعــام 2015)52( قضيــة؛ أمــا حمكمــة اجلمــارك 
ــا املــدورة للعــام 2013،)27( قضيــة؛ واملــدور والــوارد)40(، واملــدور للعــام  فقــد بلغــت القضاي

ــة. ــام 2015)38( قضي ــدور للع ــة، وامل 2014،)23( قضي
نســبة القضايــا املفصولــة إىل املــدور الكلــي – االجنــاز »:  بلغــت نســبة القضايــا املفصولــة إىل . 8

املــدور الكلــي »االجنــاز« يف حماكــم البدايــة للقضايــا اجلزائيــة يف عــام 2014، 28%، مســجلة 
ارتفاعــا ملحوظــا مقارنــة مبــا كان عليــه نســبة اإلجنــاز عــام 2013 والبالغــة 20%. وقــد كانــت يف 
ــي  ــدور الكل ــة إىل امل ــا املفصول ــث القضاي ــن حي ــبة م ــر نس ــرم  األك ــة طولك ــام 2014 حمكم الع
»االجنــاز« بنســبة )46%( ، تلتهــا حمكمــة جنــني بنســبة )32%(، فيمــا جــاءت حمكمــة بيــت حلــم 
األقــل نســبة بواقــع 18%. وقــد كانــت يف العــام 2013 حمكمــة اخلليــل األكــر بنســبة )%39(، 
تلتهــا حمكمــة جنــني بنســبة )29%(. فيمــا جــاءت حمكمــة بيــت حلــم األقــل نســبة بواقــع %11. 
أمــا إجنــاز حماكــم جرائــم الفســاد واجلمــارك فقــد بلغــت النســبة 28% و 32% علــى التــوايل عــام 

ــوايل. 2014؛ أمــا يف العــام 2013 فقــد ســجلتا نســبة إجنــاز 15% و 43% علــى الت

2. القضايا اجلزائية

يــن اجلــدول رقــم )6( والرســم البيــاين رقــم )6( و )7( عــدد القضايا الــواردة وعدد القضايــا املفصولة، 
ونســبة القضايــا املفصولــة إىل الــواردة، ومــدور الســنة الســابقة واملــدور للســنة القادمــة ونســبة 

القضايــا املفصولــة إىل املــدور الكلــي »االجنــاز«
يف حماكــم البدايــة للقضايــا اجلزائيــة حســب كل حمكمــة علــى حــدة، وذلــك  للســنوات 2011- 2014. 

وفيمــا يلــي أبــرز املؤشــرات واالســتنتاجات:
عــدد القضايــا الــواردة: تظهــر البيانــات أن عــدد القضايــا اجلزائيــة الــواردة إىل حماكــم البدايــة يف . 1

كل حمكمــة علــى حــدة شــهدت ارتفاعــا يف كافــة احملاكــم ، حيــث كانــت حمكمــة رام اهلل  يف 
العــام 2014 األكــر مــن حيــث ورود القضايــا اجلزائيــة بواقــع )408( قضيــة، تلتهــا حمكمــة نابلــس 

بواقــع )292( قضيــة. فيمــا جــاءت حمكمــة جرائــم الفســاد األقــل بواقــع )26( قضيــة.   
وتظهــر البيانــات أن حمكمــة نابلــس يف العــام 2013 األكــر مــن حيــث ورود القضايــا اجلزائيــة بواقــع 
)288( قضيــة، تلتهــا حمكمــة رام اهلل بواقــع )219( قضيــة. فيمــا جــاءت حمكمــة اجلمــارك البدائيــة 

األقــل بواقــع )13( قضيــة.   
ــر . 2 ــس األك ــة نابل ــاءت حمكم ــام 2014، ج ــه يف الع ــات أن ــر البيان ــة: تظه ــا املفصول ــدد القضاي  ع

مــن حيــث القضايــا املفصولــة بواقــع )280( قضيــة، تلتهــا حمكمــة رام اهلل بواقــع )214( قضيــة. 
فيمــا جــاءت حمكمــة اجلمــارك البدائيــة  األقــل بواقــع )18( قضيــة.   

فيمــا تظهــر البيانــات أن عــدد القضايــا اجلزائيــة املفصولــة يف حماكــم البدايــة يف كل حمكمــة علــى 
حــدة يف العــام 2013، أن حمكمــة نابلــس األكــر مــن حيــث القضايــا املفصولــة بواقــع )251( قضيــة، 
تلتهــا حمكمــة رام اهلل بواقــع )128( قضيــة. فيمــا جــاءت حمكمــة جرائــم الفســاد األقــل بواقــع )8( 

قضايــا.   
ــواردة حملاكــم البدايــة يف العــام . 3 ــم الفســاد ال ــا جرائ ــم الفســاد: بلــغ عــدد قضاي حمكمــة جرائ

2014، )26( قضيــة؛ واملفصولــة )20( قضيــة؛ حيــث بلغــت نســبة املفصول إىل الــوارد 77%. وبلغ 
عــدد قضايــا جرائــم الفســاد الــواردة حملاكــم البدايــة يف العــام 2013، )19( قضيــة؛ واملفصولــة 

)8( قضيــة؛ حيــث بلغــت نســبة املفصــول إىل الــوارد %42. 
ــواردة حملكمــة اجلمــارك البدائيــة يف العــام . 4 ــا ال ــة: بلــغ عــدد القضاي حمكمــة اجلمــارك البدائي

الــواردة  القضايــا  وبلــغ عــدد  بنســبة %53.  2014، )34(    قضيــة؛ واملفصولــة )18( وذلــك 
حملكمــة اجلمــارك البدائيــة يف العــام 2013، )13( قضيــة؛ واملفصولــة )17( وذلــك بنســبة %131. 

ــة . 5 ــا اجلزائي ــدد القضاي ــوع ع ــات أن جمم ــر البيان ــادم: تظه ــابق والق ــدورة الس ــا امل ــدد القضاي ع
املــدورة الســابقة والقادمــة عــام 2011 بلغــت )3444(، )2919( قضيــة علــى التــوايل، وانخفضــت 
يف العــام 2012 وبلغــت )2950( و )2719( قضيــة علــى التــوايل، واســتمرت يف االنخفاض وأصبحت 
)2720( و )2683(  قضيــة عــام 2013 علــى التــوايل، ولتصــل يف العــام 2014 إىل )2683( و)2942( 

قضيــة، ومســجلة ارتفاعــا، علــى التــوايل.
   وكانــت حمكمــة رام اهلل يف العــام 2014 األكــر مــن حيــث  القضايــا اجلزائيــة املــدورة الســابقة بواقــع 
ــل  ــة؛ فيمــا جــاءت حمكمــة أريحــا واخللي ــة ؛ تلتهــا حمكمــة نابلــس بواقــع )639( قضي )676( قضي
ــة  ــاد وحمكم ــم الفس ــة جرائ ــظ أن حمكم ــا ياح ــا. فيم ــكل منهم ــة ل ــع )104( قضي ــددا بواق ــل ع األق
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4085
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%81
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813
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3922

1203
2719

%124
3444

854
4298

1379
2919
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حماكــم 
يف 

صولــة 
ملف

ملــدورة والــواردة وا
ضايــا ا

ني عــدد الق
جــدول رقــم )6(: يبــ

حملاكــم لألعــوام )2014-2011(
ب ا

ســ
جلزائيــة ح

ضايــا ا
البدايــة للق

ــوام  ــة لألع ــا اجلزائي ــة للقضاي ــم البداي ــة يف حماك ــواردة واملفصول ــا ال ــدد القضاي ــم ) 6(: ع ــاين رق ــم بي رس
2014-2011

رســم بيــاين رقــم ) 7(: عــدد القضايــا الــواردة واملفصولــة يف حماكــم البدايــة للقضايــا اجلزائيــة حســب كل 
حمكمــة للعــام 2014
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القضايــا اإلجمــايل الــواردة شــهريا اجلزائيــة واملدنيــة يف حماكــم البدايــة بصفتهــا اإلســتئنافية، 
وجــاءت علــى النحــو التــايل؛ )334(، )370(، )372( قضيــة يف األعــوام 2011، 2012، 2013 علــى 

ــهريا. ــة ش ــل إىل )464( قضي ــا ليص ــهد ارتفاع ــام 2014 ش ــوايل؛ ويف الع الت
معــدل عــدد القضايــا املفصولــة شــهريا: ياحــظ أن هنــاك ارتفاعــا مضطــردا يف عــدد القضايــا . 7

اإلجمــايل الــواردة شــهريا اجلزائيــة واملدنيــة يف حماكــم البدايــة بصفتهــا اإلســتئنافية، وجــاءت 
علــى النحــو التــايل؛ )321(، )329(، )332(،  قضيــة يف األعــوام 2011، 2012، 2013 علــى التــوايل؛ 
وشــهد العــام 2014 شــهد ارتفاعــا يف املعــدل الفصــل الشــهري يف القضايــا ليصــل إىل )424( 

قضيــة شــهريا.
ــا . 8 ــبة القضاي ــظ أن نس ــاز«: ياح ــواردة »اإلجن ــدورة وال ــوع امل ــة جملم ــا املفصول ــبة القضاي نس

ــا عليــه املســمى إجنــاز بلغــت 69% عــام  ــواردة أو مــا أطلقن املفصولــة جملمــوع املــدورة وال
2011، و64% عــام 2012، و59% عــام 2013، ووصلــت إىل 61% عــام 2014.

القضايا املدنية. 1
ــواردة املدنيــة قــد . 1 ــا ال ــة إىل القضاي ــا املفصول ياحــظ مــن اجلــدول رقــم )7( أن نســبة القضاي

ــل إىل %92. ــام 2014 لتص ــت ع ــام 2013، 78 %، وارتفع ــت يف ع بلغ
 أمــا بالنســبة لعــدد القضايــا الــواردة املدنيــة حملاكــم البدايــة بصفتهــا اإلســتئنافية، فقــد . 2

ارتفعــت مــن )1200( قضيــة عــام 2011، إىل )1573( قضيــة عــام 2012، ولتصــل عــام 2013 )1708( 
بالســنة  مقارنــة   %13.3 زيــادة  بنســبة  أي   ،2014 عــام  قضيــة   )1935( إىل  ولرتفــع  قضيــة، 

الســابقة.
 القضايــا املــدورة والــواردة: ياحــظ أن عــدد القضايــا املــدورة والــواردة يف حماكــم البدايــة . 3

بصفتهــا اإلســتئنافية قــد بلغــت عــام 2011 )1929( وشــهدت ارتفــاع آخــر عــام 2012 حيــث بلغــت 
)2352( لتصــل إىل ( 2687) يف عــام 2013، ولرتفــع إىل )3297( قضيــة عــام 2014، أي بنســبة 

زيــادة 22.7% مقارنــة بالســنة الســابقة. 
  املــدور مــن الســنة الســابقة: ياحــظ أن هنــاك ارتفاعــا مضطــردا يف عــدد القضايــا . 4

املــدورة مــن الســنة الســابقة املدنيــة يف حماكــم البدايــة بصفتهــا اإلســتئنافية، وجــاءت علــى 
النحــو التــايل؛ )729(، )779(، )979(، )1362( يف األعــوام 2011، 2012، 2013، 2014 علــى التــوايل. 

القضايــا . 5 عــدد  يف  مضطــردا  ارتفاعــا  هنــاك  أن  ياحــظ  الاحقــة:  الســنة  مــن  املــدور 
املــدورة مــن الســنة الاحقــة املدنيــة يف حماكــم البدايــة بصفتهــا اإلســتئنافية، وجــاءت علــى 

النحــو التــايل؛ )772(، )979(، )1362(، )1520( يف األعــوام 2011، 2012، 2013، 2014 علــى التــوايل. 
ــا . 6 ــدد القضاي ــردا يف ع ــا مضط ــاك ارتفاع ــظ أن هن ــهريا: ياح ــواردة ش ــا ال ــدد القضاي ــدل ع مع

الــواردة شــهريا املدنيــة يف حماكــم البدايــة بصفتهــا اإلســتئنافية، وجــاءت علــى النحــو التــايل؛ 
)100(، )131(، )142(، )161( قضيــة يف األعــوام 2011، 2012، 2013، 2014 علــى التــوايل.

معــدل عــدد القضايــا املفصولــة شــهريا: ياحــظ أن هنــاك ارتفاعــا يف عــدد القضايــا . 7
الــواردة شــهريا املدنيــة يف حماكــم البدايــة بصفتهــا اإلســتئنافية، وجــاءت علــى النحــو التــايل؛ 

)96(، )114(، )110(، )148( قضيــة يف األعــوام 2011، 2012، 2013، 2014 علــى التــوايل.
نســبة القضايــا املفصولــة جملمــوع املــدورة والــواردة »اإلجنــاز«: ياحــظ أن نســبة القضايا . 8

املدنيــة املفصولــة جملمــوع املــدورة والــواردة أو مــا أطلقنــا عليــه املســمى إجنــاز قــد شــهد 
حتســنا فمــن 60% عــام 2011، إىل 58% عــام 2012، إىل 49% عــام 2013، إىل 54% عــام 2014.

الفصل الثالث
مؤشرات أعمال حماكم البداية بصفتها اإلستئنافية

مقدمة

تنشــأ حماكــم البدايــة يف مراكــز احملافظــات، وتؤلــف مــن رئيــس وعــدد كاٍف مــن القضــاة، وتعقــد 
احملكمــة جلســاتها مــن هيئــة مكونــة مــن ثاثــة قضــاة يرأســها أقدمهــم يف الدعــاوى اجلزائيــة، و 
تنعقــد كذلــك مــن قاضــي فــرد للقضايــا اجلزائيــة التــي تقــل عقوبتهــا عــن 10 ســنوات و يف الدعــاوى 
املدنيــة مهمــا بلغــت قيمتهــا،  وتختــص بالنظــر يف إســتئنافات األحــكام الصــادرة عــن حماكــم 
الصلــح. وميكــن بقــرار مــن جملــس القضــاء األعلــى انتــداب قاضــي حمكمــة بدايــة للنظــر يف األمــور 

املســتعجلة ويســمى يف هــذه احلالــة بقاضــي األمــور املســتعجلة.

أوال: مؤشرات أعمال حماكم البداية بصفتها اإلستئنافية

يــن اجلــدول رقــم )7( عــدد القضايــا الــواردة وعــدد القضايــا املفصولــة، ونســبة القضايــا املفصولة 
إىل الــواردة، ومــدور الســنة الســابقة واملــدور للســنة القادمــة ونســبة القضايــا املفصولــة إىل 

املــدور الكلــي »االجنــاز«
يف حماكــم البدايــة بصفتهــا اإلســتئنافية  للقضايــا املدنيــة واجلزائيــة، وذلــك  للســنوات 2011- 2014. 

وفيمــا يلــي أبــرز املؤشــرات واالســتنتاجات:
ياحــظ مــن اجلــدول رقــم )7( أن نســبة القضايــا املفصولــة إىل القضايــا الــواردة املدنيــة . 1

واجلزائيــة قــد بلغــت يف عــام 2013 89%، وارتفعــت عــام 2014 لتصــل إىل %91.
 أمــا بالنســبة إلجمــايل عــدد القضايــا الــواردة حملاكــم البدايــة بصفتهــا اإلســتئنافية، فقــد . 2

ارتفعــت مــن )4006( قضيــة عــام 2011، وبلغــت )4439( قضيــة عــام 2012، ولتصــل عــام 2013 
)4460( قضيــة، ولرتفــع إىل )5570( قضيــة عــام 2014، أي بنســبة زيــادة 25% مقارنــة بالســنة 

الســابقة.
 القضايــا املــدورة والــواردة: ياحــظ أن إجمــايل عــدد القضايــا املــدورة والــواردة يف حماكــم . 3

البدايــة بصفتهــا اإلســتئنافية قــد بلغــت عــام 2011 )5576( وشــهدت ارتفــاع آخــر عــام 2012 حيــث 
بلغــت )6168( لتصــل إىل ( 6705) يف عــام 2013، ولرتفــع إىل )8298( قضيــة عــام 2014، أي بنســبة 

ارتفــاع بلغــت 24% مقارنــة بالســنة الســابقة. 

  املــدور مــن الســنة الســابقة: ياحــظ أن هنــاك ارتفاعــا مضطــردا يف عــدد القضايــا اإلجمــايل . 4
ــاءت  ــتئنافية، وج ــا اإلس ــة بصفته ــم البداي ــة يف حماك ــة واملدني ــابقة اجلزائي ــنة الس ــن الس م
علــى النحــو التــايل؛ )1570(، )1729(، )2245(، )2724( يف األعــوام 2011، 2012، 2013، 2014 علــى 

ــوايل.  الت
ــايل . 5 ــا اإلجم ــدد القضاي ــردا يف ع ــا مضط ــاك ارتفاع ــظ أن هن ــة: ياح ــنة الاحق ــن الس ــدور م امل

مــن الســنة الاحقــة اجلزائيــة واملدنيــة يف حماكــم البدايــة بصفتهــا اإلســتئنافية، وجــاءت علــى 
ــوايل.  ــى الت ــوام 2011، 2012، 2013، 2014 عل ــايل؛ )1722(، )2225(، )2724(، )3206( يف األع ــو الت النح

ــدد . 6 ــدل ع ــردا يف مع ــا مضط ــاك ارتفاع ــظ أن هن ــهريا: ياح ــواردة ش ــا ال ــدد القضاي ــدل ع مع
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القضايا اجلزائية. 2
ياحظ من اجلدول رقم )7( املؤشرات التالية:

ــتئنافية  . 1 ــا اإلس ــة بصفته ــم البداي ــواردة حملاك ــة ال ــا اجلزائي ــدد القضاي ــغ ع ــواردة: بل ــا ال القضاي
)2806( قضيــة عــام 2011، وليبلــغ عــام 2012 )2866( وانخفــض عــام 2013 ليبلــغ ) 2752( قضيــة، 
وارتفعــت علــى نحــو ملحــوظ عــام 2014 لتصــل إىل )3639( قضيــة، أي بنســبة زيــادة بلغــت %32 

مقارنــة بالســنة الســابقة. 
ــة للــواردة %96 . 2 ــا اجلزائيــة املفصول ــة للــواردة: بلغــت نســبة القضاي ــا املفصول نســبة القضاي

عــام 2011، وانخفضــت لتبلــغ يف العــام 2012، 90% ، وارتفعــت إىل 97%عــام 2013، ووصلــت يف العــام 
2014 إىل %91.

 معــدل عــدد القضايــا املفصولــة شــهريا: بلــغ معــدل عــدد القضايــا اجلزائيــة املفصولــة . 3
شــهريا عــام 2011، )225( قضيــة، وإنخفــض اىل )214( قضيــة عــام 2012، وارتفــع عــام 2013 لتصــل 

ــام 2014. ــة ع ــل اىل )276( قضي ــع ليص اىل )221(، وارتف
 معــدل عــدد القضايــا الــواردة شــهريا: بلــغ معــدل القضايــا اجلزائيــة الــواردة شــهريا عــام 2011، . 4

ــام 2013،  ــة ع ــض اىل )229( قضي ــم انخف ــام 2012، ث ــة ع ــع اىل )239( قضي ــة؛ وارتف )234( قضي
وارتفــع بشــكل ملحــوظ ليصــل اىل )303( قضيــة عــام 2014.

 املــدور للســنة الاحقــة: ياحــظ أن هنــاك ارتفاعــا مضطــردا يف عــدد القضايــا املــدورة للســنة . 5
الاحقــة للقضايــا اجلزائيــة يف حماكــم البدايــة بصفتهــا اإلســتئنافية، وجــاءت علــى النحــو التــايل؛ 

)950(، )1246(، )1362(، )1686( يف األعــوام 2011، 2012، 2013، 2014 علــى التــوايل. 
ــا . 6 ــبة القضاي ــظ أن نس ــاز«: ياح ــواردة »اإلجن ــدورة وال ــوع امل ــة جملم ــا املفصول ــبة القضاي  نس

اجلزائيــة املفصولــة جملمــوع املــدورة والــواردة أو مــا أطلقنــا عليــه املســمى إجنــاز قــد 
ــام  ــام 2012، إىل 66% ع ــام 2011، إىل 67% ع ــن 74% ع ــرة، فم ــنوات األخ ــتقرارا يف الس ــهد اس ش

2013، إىل 66% عــام 2014.
 املــدور مــن الســنة الســابقة: ياحــظ أن هنــاك ارتفاعــا يف عــدد القضايــا املــدورة مــن الســنة . 7

الســابقة اجلزائيــة يف حماكــم البدايــة بصفتهــا اإلســتئنافية، وجــاءت علــى النحــو التــايل؛ )841(، 
)950(، )1266(، )1362( يف األعــوام 2011، 2012، 2013، 2014 علــى التــوايل.

ــم . 8 ــواردة يف حماك ــدورة وال ــة امل ــا اجلزائي ــدد القضاي ــظ أن ع ــواردة: ياح ــدورة وال ــا امل القضاي
البدايــة بصفتهــا اإلســتئنافية قــد بلغــت عــام 2011 )3647( قضيــة، وشــهدت ارتفاعــا آخــر عــام 
2012 حيــث بلغــت )3816( قضيــة ولتصــل إىل ( 4018) يف عــام 2013، ثــم ارتفعــت لتصــل إىل )5001( 

قضيــة عــام 2014. 

نوع 
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3
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3
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3

3
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3
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3
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جــدول رقــم )7( عــدد الق

حلقوقية لاعــوام 2011 – 2014
جلزائيــة و ا

ضايــا ا
للق
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الــواردة واملــدورة )741(، تلتهــا حمكمــة رام اهلل بواقــع ) 541( قضيــة عــام 2013،  تليهــا حمكمــة 
اخلليــل بواقــع )531( قضيــة، فيمــا كانــت حمكمــة أريحــا األقــل بواقــع )63( قضيــة عــام 2013. 
أمــا يف العــام 2014 فقــد كانــت حمكمــة نابلــس األعلــى حيــث بلغــت القضايــا الــواردة واملــدورة 
)877(، تلتهــا حمكمــة اخلليــل بواقــع ) 634( قضيــة عــام 2014،  تليهــا حمكمــة رام اهلل  بواقــع 

)565( قضيــة، فيمــا كانــت حمكمــة أريحــا األقــل بواقــع ) 83( قضيــة عــام 2014.
القضايــا املــدورة الســابقة والقادمــة: تظهــر البيانــات أن جممــوع عــدد القضايــا املدنيــة . 5

املــدورة مــن الســنة الســابقة وللســنة القادمــة يف حماكــم البدايــة بصفتهــا اإلســتئنافية يف 
كل حمكمــة علــى حــدة شــهدت تذبذبــا عــام 2013 فقــد جــاءت حمكمــة نابلــس األعلــى بواقــع 
)269( و )382( قضيــة علــى التــوايل، تلتهــا حمكمــة اخلليــل بواقــع )201( و )309( قضيــة علــى 
التــوايل، تلتهــا حمكمــة رام اهلل بواقــع )173( و )184( قضيــة علــى التــوايل، وجــاءت حمكمــة أريحــا 
ــا  ــدد القضاي ــوع ع ــات أن جمم ــر البيان ــا تظه ــوايل. كم ــى الت ــة عل ــع )22( و )16( قضي ــل بواق األق
بصفتهــا  البدايــة  حماكــم  يف  القادمــة  وللســنة  الســابقة  الســنة  مــن  املــدورة  املدنيــة 
اإلســتئنافية يف كل حمكمــة علــى حــدة شــهدت تذبذبــا عــام 2014 فقــد جــاءت حمكمــة نابلــس 
األعلــى بواقــع )382( و )454( قضيــة علــى التــوايل، تلتهــا حمكمــة اخلليــل بواقــع )309( و 
ــوايل،  ــى الت ــة عل ــع )184( و )292( قضي ــة رام اهلل بواق ــا حمكم ــوايل، تلته ــى الت ــة عل )307( قضي

ــوايل.  ــى الت ــة عل ــع )16( و )33( قضي ــل بواق ــا األق ــة أريح ــاءت حمكم وج
نســبة القضايــا املفصولــة إىل املــدور الكلــي » االجنــاز »: كانــت يف العــام 2014 حمكمــة بيــت حلــم . 6

األكــر نســبة مــن حيــث القضايــا املفصولــة إىل املــدور الكلــي »االجنــاز« بنســبة )68%( ، تلتهــا 
حمكمــة جنــني بنســبة )67%(، فيمــا جــاءت حمكمتــي رام اهلل ونابلــس األقــل نســبة بواقع %48 
لــكل منهمــا. وقــد كانــت يف العــام 2013 حمكمــة أريحــا األكــر بنســبة )75%(، تلتهــا حمكمــة رام 

اهلل  بنســبة )66%(. فيمــا جــاءت حمكمــة جنــني األقــل نســبة بواقــع %32. 

ــة  ــا املدني ــتئنافية يف القضاي ــا االس ــة بصفته ــم البداي ــال حماك ــرات أعم ــا: مؤش ثاني
كافــة حســب كل حمكمــة علــى حــدة

يوضــح واجلــدول رقــم )8( والرســم البيــاين رقــم )8( و )9( عــدد ونســبة القضايــا الــواردة واملفصولــة 
يف حماكــم البدايــة بصفتهــا االســتئنافية يف القضايــا املدنيــة واجلزائيــة وفقــً لــكل حمكمــة علــى 

حــدة:
القضايا املدنية. 1

القضايــا  وعــدد  الــواردة  القضايــا  عــدد   )9( و   )8( رقــم  البيــاين  والرســم   )8( رقــم  اجلــدول  يبــني 
املفصولــة، ونســبة القضايــا املفصولــة إىل الــواردة، يف حماكــم البدايــة بصفتهــا اإلســتئنافية 
للقضايــا املدنيــة حســب كل حمكمــة علــى حــدة، وذلــك  للســنوات 2011- 2014. وفيمــا يلــي أبــرز 

واالســتنتاجات: املؤشــرات 
ــم . 1 ــواردة إىل حماك ــة ال ــا املدني ــدد القضاي ــوع ع ــات أن جمم ــر البيان ــواردة: تظه ــا ال ــدد القضاي ع

كافــة  يف  ارتفاعــا  شــهدت  حــدة  علــى  حمكمــة  كل  يف  اإلســتئنافية  بصفتهــا  البدايــة 
ــاء،  ــن بالقض ــة املواط ــاد ثق ــر إىل ازدي ــا يش ــرد مم ــو مضط ــى نح ــمالية وعل ــات الش احملافظ
حيــث كانــت حمكمــة نابلــس يف العــام 2013 األكــر مــن حيــث ورود القضايــا املدنيــة بواقــع 
)472( قضيــة، تلتهــا حمكمــة رام اهلل  بواقــع )368( قضيــة، تليهــا حمكمــة اخلليــل بواقــع 

)330( عــام 2013 ، فيمــا جــاءت حمكمــة أريحــا األقــل عــددا بواقــع )41( قضيــة. 
 وكانــت حمكمــة نابلــس يف العــام 2014 األكــر مــن حيــث ورود القضايــا املدنيــة بواقــع )495( قضيــة، 
تلتهــا حمكمــة رام اهلل  بواقــع )381( قضيــة، تليهــا حمكمــة اخلليــل بواقــع )325( عــام 2013 ، فيمــا 

جــاءت حمكمــة أريحــا األقــل عــددا بواقــع )67( قضيــة.  
ــم . 2 ــة يف حماك ــة املفصول ــا املدني ــدد القضاي ــات أن ع ــر البيان ــة:  تظه ــا املفصول ــدد القضاي ع

البدايــة بصفتهــا اإلســتئنافية يف كل حمكمــة علــى حــدة كانــت حمكمــة نابلــس األكــر يف 
العــام 2013 مــن حيــث القضايــا املفصولــة بواقــع )359( قضيــة، تليهــا حمكمــة رام اهلل بواقــع 
ــع )37(  ــة بواق ــة قلقيلي ــة حمكم ــا املفصول ــث القضاي ــن حي ــل م ــي األق ــة، ولتأت )357( قضي
قضيــة. وكانــت حمكمــة نابلــس األكــر يف العــام 2014 مــن حيــث القضايــا املفصولــة بواقــع 
ــا  ــي األقــل مــن حيــث القضاي ــة، ولتأت ــة، تليهــا حمكمــة خليــل بواقــع )327( قضي )423( قضي

ــة.   ــع )50( قضي ــا بواق ــة أريح ــة حمكم املفصول
املدنيــة . 3 القضايــا  عــدد  نســبة  أن  البيانــات  تظهــر  الــواردة:  إىل  املفصولــة  القضايــا  نســبة 

ــدة  ــى ح ــة عل ــتئنافية يف كل حمكم ــا اإلس ــة بصفته ــم البداي ــواردة يف حماك ــة إىل ال املفصول
كانــت يف حمكمتــي أريحــا وطولكــرم  يف العــام 2013 هــي األعلــى نســبة يف القضايــا املفصولة 
ــاءت  ــا ج ــبة 97%، فيم ــا بنس ــة رام اهلل بعدهم ــاءت حمكم ــوايل، وج ــى الت ــت 115%،109% عل وبلغ
حمكمــة جنــني األقــل نســبة بواقــع 47%. وكانــت يف حمكمــة جنــني يف العــام 2014 هــي األعلــى 
ــا املفصولــة وبلغــت 127%، تلتهــا حمكمــة بيــت حلــم بنســبة 126%، وجــاءت  نســبة يف القضاي
حمكمــة قلقيليــة بعدهمــا بنســبة 102%، فيمــا جــاءت حمكمــة رام اهلل األقــل نســبة بواقــع %72.

عــدد القضايــا املــدورة والــواردة: كانــت حمكمــة نابلــس األعلــى عــام 2013، حيــث بلغــت القضايــا . 4
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409
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365
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أريحا
16
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%75
%60

22
41

63
47

16
%115

%75
23

41
64

42
22

%102
30

44
74

54
20
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جموع
امل

1362
1935

3297
1777

1520
%92

%54
979

1708
2687

1325
1362

%78
%49

779
1573

2352
1373

979
%87

729
1200

1929
1157

772
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هــا 
صفت

حماكــم البدايــة ب
يف 

صولــة 
ملف

ضايــا الــواردة وا
ني عــدد الق

8(: يبــ
جــدول رقــم ) 

حملكمــة لألعــوام 2011 - 2014
ب ا

ســ
صــول إىل الــوارد ح

ملف
ســبة ا

ملدنيــة ون
ضايــا ا

ســتئنافية للق
اال

بصفتهــا  البدايــة  حماكــم  يف  واملفصولــة  الــواردة  عددالقضايــا  يبــني   :  )8  ( رقــم  بيــاين  رســم 
2011-2014 لألعــوام  املدنيــة  للقضايــا  االســتئنافية 

بصفتهــا  البدايــة  حماكــم  يف  واملفصولــة  الــواردة  عددالقضايــا  يبــني   :  )  9  ( رقــم  بيــاين  رســم 
20 للعــام  حــدة  علــى  حمكمــة  كل  حســب  املدنيــة  للقضايــا  االســتئنافية 
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القضايــا املــدورة الســابقة والقادمــة: تظهــر البيانــات أن جممــوع عــدد القضايــا اجلزائيــة . 5
املــدورة مــن الســنة الســابقة وللســنة القادمــة يف حماكــم البدايــة بصفتهــا اإلســتئنافية يف 
كل حمكمــة علــى حــدة شــهدت تذبذبــا عــام 2013 فقــد جــاءت حمكمــة نابلــس األعلــى بواقــع 
)412( و )446( قضيــة علــى التــوايل، تلتهــا حمكمــة اخلليــل بواقــع )275( و )384( قضيــة علــى 
التــوايل، تلتهــا حمكمــة رام اهلل بواقــع )334( و )286( قضيــة علــى التــوايل، وجــاءت حمكمــة 
أريحــا األقــل بواقــع )19( و )19( قضيــة علــى التــوايل. كمــا تظهــر البيانــات أن جممــوع عــدد القضايــا 
بصفتهــا  البدايــة  حماكــم  يف  القادمــة  وللســنة  الســابقة  الســنة  مــن  املــدورة  اجلزائيــة 
اإلســتئنافية يف كل حمكمــة علــى حــدة شــهدت تذبذبــا عــام 2014 فقــد جــاءت حمكمــة نابلــس 
األعلــى بواقــع )446( و )475( قضيــة علــى التــوايل، تلتهــا حمكمــة اخلليــل بواقــع )384( و )412( 
قضيــة علــى التــوايل، تلتهــا حمكمــة رام اهلل بواقــع )286( و )487( قضيــة علــى التــوايل، وجــاءت 

حمكمــة أريحــا األقــل بواقــع )19( و )18( قضيــة علــى التــوايل. 
نســبة القضايــا اجلزائيــة املفصولــة إىل املــدور الكلــي » االجنــاز »: كانــت يف العــام 2014 حمكمــة . 6

طولكــرم األكــر نســبة مــن حيــث القضايــا اجلزائيــة املفصولــة إىل املــدور الكلــي »االجنــاز« 
ــبة 79%؛  ــا بنس ــة أريح ــا حمكم ــبة )83%(، تلته ــة بنس ــة قلقيلي ــا حمكم ــبة )85%( ، تلته بنس
فيمــا جــاءت حمكمــة اخلليــل األقــل نســبة بواقــع 63%. وقــد كانــت يف العــام 2013 حمكمتــي 
بيــت حلــم وطولكــرم األكــر بنســبة )82%(، تلتهمــا حمكمــة جنــني بنســبة )81%(، تلتهــا حمكمــة 
أريحــا بنســبة 75%؛ فيمــا جــاءت حمكمــة اخلليــل األقــل نســبة بواقــع 59%. ناحــظ مــن نســبة 
اإلجنــاز أن هنــاك تقدمــا طــرأ يف ارتفــاع نســبة مــا مت فصلــه علــى نحــو حقيقــي، وأن اســتمرار 

هــذا االرتفــاع يف نســبة املنجــز فعليــا ســوف يحــد مــن االختنــاق القضائــي.

القضايا اجلزائية. 2

القضايــا  وعــدد  الــواردة  القضايــا  عــدد   )11( و   )10( رقــم  البيــاين  والرســم   )9( رقــم  اجلــدول  يبــني 
املفصولــة، ونســبة القضايــا املفصولــة إىل الــواردة، يف حماكــم البدايــة بصفتهــا اإلســتئنافية 
للقضايــا اجلزائيــة حســب كل حمكمــة علــى حــدة، وذلــك  للســنوات 2011- 2014. وفيمــا يلــي أبــرز 

واالســتنتاجات: املؤشــرات 
ــواردة إىل حماكــم . 1 ــة ال ــا اجلزائي ــات أن جممــوع عــدد القضاي ــواردة: تظهــر البيان ــا ال عــدد القضاي

كافــة  يف  ارتفاعــا  شــهدت  حــدة  علــى  حمكمــة  كل  يف  اإلســتئنافية  بصفتهــا  البدايــة 
ــاء،  ــن بالقض ــة املواط ــاد ثق ــر إىل ازدي ــا يش ــرد مم ــو مضط ــى نح ــمالية وعل ــات الش احملافظ
حيــث كانــت حمكمــة نابلــس يف العــام 2013 األكــر مــن حيــث ورود القضايــا اجلزائيــة بواقــع )841( 
قضيــة، تلتهــا حمكمــة اخلليــل بواقــع )664( قضيــة، تليهــا حمكمــة رام اهلل  بواقــع )411( عــام 

ــة.  ــع )56( قضي ــددا بواق ــل ع ــا األق ــة أريح ــاءت حمكم ــا ج 2013 ، فيم
 وكانــت حمكمــة نابلــس يف العــام 2014 األكــر مــن حيــث ورود القضايــا اجلزائيــة بواقــع )965( قضيــة، 
تلتهــا حمكمــة رام اهلل  بواقــع )778( قضيــة، تليهــا حمكمــة اخلليــل بواقــع )722( عــام 2013 ، فيمــا 

جــاءت حمكمــة أريحــا األقــل عــددا بواقــع )68( قضيــة.  
ــة يف حماكــم . 2 ــة املفصول ــا اجلزائي ــات أن عــدد القضاي ــة:  تظهــر البيان ــا املفصول عــدد القضاي

البدايــة بصفتهــا اإلســتئنافية يف كل حمكمــة علــى حــدة كانــت حمكمــة نابلــس األكــر يف 
العــام 2013 مــن حيــث القضايــا املفصولــة بواقــع )807( قضيــة، تليهــا حمكمــة اخلليــل بواقــع 
)555( قضيــة، تليهــا حمكمــة رام اهلل بواقــع )459( قضيــة، ولتأتــي األقــل مــن حيــث القضايــا 
ــام 2014  ــر يف الع ــس األك ــة نابل ــت حمكم ــة. وكان ــع )56( قضي ــا بواق ــة أريح ــة حمكم املفصول
مــن حيــث القضايــا اجلزائيــة املفصولــة بواقــع )936( قضيــة، تليهــا حمكمــة خليــل بواقــع 
)694( قضيــة، تليهــا حمكمــة رام اهلل بواقــع )577( قضيــة، ولتأتــي األقــل مــن حيــث القضايــا 

ــة.   ــع )69( قضي ــا بواق ــة أريح ــة حمكم املفصول
القضايــا اجلزائيــة . 3 عــدد  أن نســبة  البيانــات  الــواردة: تظهــر  إىل  القضايــا املفصولــة  نســبة 

ــدة  ــى ح ــة عل ــتئنافية يف كل حمكم ــا اإلس ــة بصفته ــم البداي ــواردة يف حماك ــة إىل ال املفصول
كانــت يف حمكمــة بيــت حلــم  يف العــام 2013 هــي األعلــى نســبة يف القضايــا املفصولــة وبلغــت 
127%، وجــاءت حمكمــة رام اهلل  بعدهــا بنســبة 112%، وتلتهــا حمكمــة جنــني بنســبة 101%؛ فيمــا 
ــام 2014  ــرم يف الع ــة طولك ــت حمكم ــع 75%. وكان ــبة بواق ــل نس ــة األق ــة قلقيلي ــاءت حمكم ج
هــي األعلــى نســبة يف القضايــا املفصولــة وبلغــت 106%، تلتهــا حمكمــة قلقيليــة  بنســبة %111، 
وجــاءت حمكمــة أريحــا بعدهــا بنســبة 101%، فيمــا جــاءت حمكمــة رام اهلل األقــل نســبة بواقــع 

.%74

عــدد القضايــا املــدورة والــواردة: كانــت حمكمــة نابلــس األعلــى عــام 2013، حيــث بلغــت القضايــا . 4
ــام 2013،   ــة ع ــع ) 939( قضي ــل بواق ــة اخللي ــا حمكم ــة )1253(، تلته ــدورة اجلزائي ــواردة وامل ال
تليهــا حمكمــة رام اهلل بواقــع )745( قضيــة، فيمــا كانــت حمكمــة أريحــا األقــل بواقــع )75( 
قضيــة عــام 2013. أمــا يف العــام 2014 فقــد كانــت حمكمــة نابلــس األعلــى حيــث بلغــت القضايــا 
الــواردة واملــدورة )1411(، تلتهــا حمكمــة اخلليــل بواقــع ) 1106( قضيــة عــام 2014،  تليهــا حمكمــة 
رام اهلل  بواقــع )1064( قضيــة، فيمــا كانــت حمكمــة أريحــا األقــل بواقــع ) 87( قضيــة عــام 2014.
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رســم بيــاين رقــم )10(: عــدد القضايــا الــواردة واملفصولــة يف حماكــم البدايــة بصفتهــا اإلســتئنافية 
ــا اجلزائيــة لألعــوام 2014-2011  للقضاي

ــا الــواردة واملفصولــة يف حماكــم البدايــة بصفتهــا اإلســتئنافية  رســم بيــاين رقــم )11(: عــدد القضاي
ــا اجلزائيــة حســب كل حمكمــة علــى حــدة للعــام 2014 للقضاي
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101%، 100%، و 97% يف األعــوام 2011، 2012، 2013، 2014، علــى التــوايل؛ فيمــا جــاءت حمكمــة اســتئناف 
احلقــوق علــى النحــو التــايل بنســبة بواقــع 63%، 48%، 39%، و 47% يف األعــوام 2011، 2012، 2013، 
2014، علــى التــوايل؛ وفيمــا جــاءت حمكمــة اســتئناف اجلــزاء علــى النحــو التــايل بنســبة بواقــع %50، 
55%، 70%، و 70% يف األعــوام 2011، 2012، 2013، 2014، علــى التــوايل؛ ممــا يؤشــر هــذا الواقــع إىل 

اســتمرار حالــة االختنــاق القضائــي يف هــذه احملكمــة رغــم التحســن النســبي احلاصــل.
ــاع . 4 ــذة  باالرتف ــابقة أخ ــدورة الس ــا امل ــوع القضاي ــات أن جمم ــر البيان ــادم: تظه ــابق وق ــدور س م

2011، 2012، 2013، 2014 حيــث وصلــت )947(، )988(، )1121(، )1335(،  املضطــرد يف الســنوات 
أخــذ   أيضــا  أنــه  البيانــات  القــادم فتظهــر  أمــا جممــوع قضايــا املــدور  التــوايل.  قضيــة علــى 
باالرتفــاع املضطــرد يف الســنوات 2011، 2012، 2013، 2014 حيــث وصلــت )916(، )1096(، )1332(، 
)1509(، قضيــة علــى التــوايل. يشــر هــذا التصاعــد يف عــدد القضايــا املــدورة للســنة القادمــة إىل 

ــي.  ــاق القضائ ــاء واالختن ــوارد واىل األعب ــدة إىل ال ــة جدي ــداد وإضاف ــم يف األع تراك

جــدول رقــم )10(: عــدد القضايــا املــدورة والــواردة ونســبة املفصــول ونســبة املفصول/الــوارد واملــدور 
يف حمكمــة اســتئناف رام اهلل حســب نــوع القضيــة ونســبة الفصــل إىل الــوارد خــال األعــوام 2011- 2014

نوع القضاياالسنة
مدور 

السنة 
السابقة

الوارد
جمموع 

الوارد 
واملدور

مفصول
املدور 
للسنة 
القادمة

نسبة 
املفصول 

/الوارد

نسبة 
املفصول 

/الوارد 
واملدور

2014

70%100%229550779548231استئناف جزاء

47%93%10981115221310331181استئناف حقوق

97%98%838183826372997استئناف تنفيذ

78%97%13355483681853101509اجملموع

2013

70%165%442328770541229استئناف جزاء

39%63%679111117906951095استئناف حقوق

100%100%02690269026828استئناف تنفيذ

75%95%11214129525039181332اجملموع

2012

55%103%443514957531426استئناف جزاء

48%76%4778171294624670استئناف حقوق

101%104%682043211121250استئناف تنفيذ

75%97%9883374436232801096اجملموع

2011

50%80%320540860434426استئناف جزاء

63%122%6046481252791461استئناف حقوق

98%100%2316881711168229استئناف تنفيذ

76%101%947287638232907916اجملموع

الفصل الرابع
 مؤشرات أعمال حمكمة االستئناف

مقدمة
ــنة  ــم )1( لس ــة رق ــلطة القضائي ــون الس ــن قان ــادة )11( م ــص امل ــب ن ــتئناف حس ــم االس ــأ حماك تنش

ــاة.  ــن القض ــدد كاف م ــس وع ــن رئي ــف م ــزة ورام اهلل وتؤل ــدس وغ 2002، يف الق

أوال: مؤشرات أعمال حمكمة استئناف رام اهلل
ــتئناف رام  ــة اس ــواردة حملكم ــا ال ــدد القضاي ــم )12( أن ع ــاين رق ــم البي ــم )10( والرس ــدول رق ــني اجل يب
اهلل  شــهدت ارتفاعــً مضطــردا مابــني 2011 - 2014.  فقــد ارتفعــت مــن  )2876( قضيــة عــام 2011 ، 
وبلغــت يف عــام 2013    ) 4129(  ولتصــل إىل )5483( قضيــة عــام 2014 بنســبة زيــادة 32.8% مقارنــة 
بســنة 2013 و 90.6% مقارنــة يف العــام 2011. فيمــا بلــغ  عــدد القضايــا املفصولــة )2907( قضيــة عــام 
2011 ،  ليصــل  يف عــام 2013 إىل ) 3918( قضيــة ، وليبلــغ يف العــام 2014، )5310( قضيــة بنســبة زيــادة  

35.5% مقارنــة بســنة 2013 و 8207% مقارنــة يف العــام 2011 نســتنج أيضــا مــن اجلــدول مــا يلــي:
أن عــدد القضايــا الــواردة أعلــى قليــا مــن القضايــا املفصولــة خــال عــام 2013،2014، ممــا أدى إىل . 1

زيــادة  القضايــا املــدورة وإن كان علــى نحــو طفيــف. فقــد بلــغ عــدد القضايــا املفصولــة )3918( 
ــغ  ــني بل ــغ 95%؛ يف ح ــوارد تبل ــول إىل  ال ــو مفص ــا ه ــبة م ــام 2013، أي أن نس ــواردة  )4129( ع وال
عــدد القضايــا الــواردة يف عــام 2014 ) 5483( قضيــة، واملفصولــة )5310( قضيــة، أي أن نســبة 

مــا هــو مفصــول إىل الــوارد %97.
ــة . 2 ــا املتعلق ــت القضاي ــتئناف رام اهلل كان ــة اس ــواردة حملكم ــا ال ــدد القضاي ــبة يف  ع ــى نس أعل

ــام  ــة  ع ــام 2011 ، إىل ) 2690( قضي ــة ع ــن ) )1688( قضي ــدد م ــع الع ــد ارتف ــذ، فق ــتئناف التنفي باس
ــذا  ــق ه ــع 2011. راف ــة م ــت126%  باملقارن ــادة بلغ ــبة زي ــام 2014، بنس ــة ع 2013، واىل )3818( قضي
االرتفــاع يف القضايــا الــواردة اســتئناف التنفيــذ ارتفــاع يف عــدد القضايــا املفصولــة مــن)1682( 
زيــادة  ) 2682(، واىل ) 3729( قضيــة عــام 2014،  بنســبة  2011 إىل يف عــام 2013  قضيــة عــام 
ــا  ــواردة القضاي ــا ال ــدد القضاي ــاع ع ــث ارتف ــن حي ــذ م ــا التنفي ــي قضاي ــنة 2011. تل ــة بس 121%مقارن
املتعلقــة باســتئناف احلقــوق، حيــث ارتفعــت مــن )648( قضيــة عــام 2011  لتصــل يف عــام 2012 إىل 
) 817( قضيــة، واىل )1111( قضيــة عــام 2013، ولتبلــغ )1115( قضيــة عــام 2014، بنســبة زيــادة مقدارهــا 
42% مقارنــة بســنة 2011. واكــب هــذا االرتفــاع ارتفاعــً )غالبــا( يف عــدد القضايــا املفصولــة مــن 

ــة عــام 2013، ــة عــام 2012 وإىل) 695( قضي ــة عــام 2011، إىل )624( قضي مــن)791( قضي
 واىل )1033( قضيــة عــام 2014،  بنســبة زيــادة 23.4% مقارنــة بالســنة 2011. يف املرتبــة الثالثــة تأتــي 
ــا الــواردة انخفضــت  مــن )540( قضيــة عــام 2011 إىل ) 514(  قضايــا اســتئناف اجلــزاء، حيــث أن القضاي
ــادة %1.85  ــبة زي ــام 2014، بنس ــة ع ــع إىل )550( قضي ــام 2013، ولرتف ــام 2012، وإىل )328( ع ــة ع قضي
مقارنــة يف العــام 2011. واكــب ذلــك ارتفــاع يف عــدد القضايــا املفصولــة مــن )434( قضيــة إىل )531( 

ــوايل. ،إىل ) 541( إىل )548( قضيــة يف األعــوام ، 2011، 2012، 2013، 2014 علــى الت
نســبة املفصــول إىل الــوارد واملدور«اإلجنــاز«: تظهــر البيانــات أن نســبة جممــوع مــا هــو مفصول . 3

إىل الــوارد واملــدور يف حمكمــة اســتئناف رام اهلل يف حالــة تــراوح مــا بــني 76% عــام 2011، و %75 
عــام 2012، 2013، وليبلــغ 78% عــام 2014،  وياحــظ أن اســتئناف التنفيــذ األعلــى نســبة بواقــع %98، 
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ثانيا: مؤشرات أعمال حمكمة استئناف القدس
يبــني اجلــدول رقــم )11( و الرســم البيــاين رقــم )13( أدنــاه أن عــدد القضايــا الــواردة حملكمــة اســتئناف 
القــدس شــهدت ارتفاعــً مضطــردا مابــني 2011 - 2014. فقــد ارتفعــت مــن )1499( قضيــة عــام 2011 ، 
وبلغــت يف عــام 2013 ) 1864(  ولتصــل إىل )2033( قضيــة عــام 2014 بنســبة زيــادة 9% مقارنــة بســنة 
2013 و 34.3% مقارنــة يف العــام 2011. فيمــا بلــغ  عــدد القضايــا املفصولــة )1696( قضيــة عــام 2011 ، 
وليصــل  يف عــام 2013 إىل )1764( قضيــة ، وليبلــغ يف العــام 2014، )1921( قضيــة بنســبة زيــادة  %8.9 

مقارنــة بســنة 2013 و 13.3% مقارنــة يف العــام 2011 نســتنج أيضــا مــن اجلــدول مــا يلــي:
أن عــدد القضايــا الــواردة أعلــى قليــا مــن القضايــا املفصولــة خــال عــام 2013،2014، ممــا أدى إىل . 1

زيــادة  القضايــا املــدورة وإن كان علــى نحــو طفيــف. فقــد بلــغ عــدد القضايــا املفصولــة )1764( 
والــواردة  )1864( عــام 2013، أي أن نســبة مــا هــو مفصــول إىل  الــوارد تبلــغ 95%؛ يف حــني بلــغ 
عــدد القضايــا الــواردة يف عــام 2014 ) 2033( قضيــة، واملفصولــة )1921( قضيــة، أي أن نســبة 

مــا هــو مفصــول إىل الــوارد %94.
أعلــى نســبة يف عــدد القضايــا الــواردة حملكمــة اســتئناف القــدس كانــت القضايــا املتعلقــة . 2

ــع  ــد ارتف ــع 689( فق ــا بواق ــوق قلي ــا احلق ــث زادت قضاي ــام 2011 حي ــدا ع ــذ، )ع ــتئناف التنفي باس
العــدد مــن ) )643( قضيــة عــام 2011 ، إىل ) 1008( قضيــة  عــام 2013، واىل )1131( قضيــة عــام 
2014، بنســبة زيــادة بلغــت75.9 %  باملقارنــة مــع 2011. رافــق هــذا االرتفــاع يف القضايــا الــواردة 
اســتئناف التنفيــذ ارتفــاع يف عــدد القضايــا املفصولــة مــن)637( قضيــة عــام 2011 إىل يف عــام 
ــا  ــادة 70%مقارنــة بســنة 2011. تلــي قضاي 2013 ) 990(، واىل )1083( قضيــة عــام 2014،  بنســبة زي
ــا الــواردة القضايــا املتعلقــة باســتئناف احلقــوق، حيــث  التنفيــذ مــن حيــث ارتفــاع عــدد القضاي
ارتفعــت مــن )689( قضيــة عــام 2011  لتصــل يف عــام 2012 إىل ) 553( قضيــة، واىل )640( قضيــة 
ــنة 2011.  ــة بس ــا 7.5% مقارن ــادة مقداره ــبة زي ــام 2014، بنس ــة ع ــغ )741( قضي ــام 2013، ولتبل ع
واكــب هــذا انخفاضــا يف عــدد القضايــا املفصولــة مــن)887( قضيــة عــام 2011، إىل )586( 
قضيــة عــام 2012 وإىل) 576( قضيــة عــام 2013، واىل )679( قضيــة عــام 2014،  بنســبة انخفــاض 
22.3% مقارنــة بالســنة 2011. يف املرتبــة الثالثــة تأتــي قضايــا اســتئناف اجلــزاء، حيــث أن القضايــا 
ــام 2013،  ــام 2012، وإىل )216( ع ــة ع ــام 2011 إىل ) 185( قضي ــة ع ــن )167( قضي ــت  م ــواردة ارتفع ال
ولتنخفــض إىل )161( قضيــة عــام 2014، وبنســبة انخفــاض 3.6% مقارنــة يف العــام 2011. واكــب 
ذلــك ارتفــاع يف عــدد القضايــا املفصولــة مــن )172( قضيــة عــام 2011 إىل )194( قضيــة عــام 
2012،إىل ) 198( قضيــة عــام 2013، ولتنخفــض إىل )159( قضيــة عــام 2014، وبنســبة انخفــاض 

ــام 2011. ــة يف الع ــت 7.6% مقارن بلغ
هــو . 3 مــا  جممــوع  نســبة  أن  البيانــات  تظهــر  واملدور«اإلجنــاز«:  الــوارد  إىل  املفصــول  نســبة 

مفصــول إىل الــوارد واملــدور يف حمكمــة اســتئناف القــدس يف حالــة تراجــع مــن 93% عــام 2011، 
واىل 92% عــام 2012، واىل 88% عــام 2013، وليبلــغ 85% عــام 2014،  وياحــظ أن اســتئناف التنفيــذ 
ــوايل؛  األعلــى نســبة بواقــع 98%، 99%، 97%، و 93% يف األعــوام 2011، 2012، 2013، 2014، علــى الت
ــع 91%، 83%، 76%، و  ــبة بواق ــايل بنس ــو الت ــى النح ــوق عل ــتئناف احلق ــة اس ــاءت حمكم ــا ج فيم
74% يف األعــوام 2011، 2012، 2013، 2014، علــى التــوايل؛ وفيمــا جــاءت حمكمــة اســتئناف اجلــزاء 
علــى النحــو التــايل بنســبة بواقــع 89%، 94%، 86%، و 83% يف األعــوام 2011، 2012، 2013، 2014، 
علــى التــوايل؛ ممــا يؤشــر هــذا الواقــع إىل وجــود حالــة مــن االختنــاق القضائــي يف هــذه احملكمــة 

ــتئناف رام اهلل  ــة اس ــة يف حمكم ــواردة واملفصول ــا ال ــدد القضاي ــم ) 12 (: ع ــاين رق ــم بي رس
2014-2011 لألعــوام 
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رغــم التحســن واإلجنــاز النســبي احلاصــل.
ــع . 4 ــذة بالراج ــابقة أخ ــدورة الس ــا امل ــوع القضاي ــات أن جمم ــر البيان ــادم: تظه ــابق وق ــدور س م

ــوايل، يف  ــى الت ــت )323(، )182(، )140( عل ــث وصل ــنوات 2011، 2012، 2013، حي ــرد يف الس املضط
حــني شــهد العــام 2014 ارتفاعــا يف جممــوع القضايــا املــدورة الســابقة وبلغــت )240(، قضيــة. 
ــه أيضــا أخــذ  باالرتفــاع املضطــرد يف  ــات أن ــا املــدور القــادم فتظهــر البيان أمــا جممــوع قضاي
)141(، )240(، )351(، قضيــة علــى  2011، 2012، 2013، 2014 حيــث وصلــت مــن )126(،  الســنوات 
التــوايل. يشــر هــذا التصاعــد يف عــدد القضايــا املــدورة للســنة القادمــة إىل تراكــم يف األعــداد 

ــي.  ــاق القضائ ــاء واالختن ــوارد واىل األعب ــدة إىل ال وإضافــة جدي

جدول رقم )11(: يبني عدد القضايا املدورة والواردة يف حمكمة استئناف القدس حسب نوع القضايا، 2011- 2014

نوع القضاياالسنة
مدور 

السنة 
السابقة

الوارد
جمموع 

الوارد 
واملدور

مفصول
املدور 
للسنة 
القادمة

نسبة 
املفصول/

الوارد

نسبة 
املفصول/

جمموع 
املدور والوارد

2014

83%99%3016119115932استئناف جزاء

74%92%180741921679241استئناف حقوق

93%96%3011311161108378استئناف تنفيذ

85%94%240203322731921351اجملموع

2013

86%92%1321622919830استئناف جزاء

76%90%115640755576180استئناف حقوق

97%98%121008102099030استئناف تنفيذ

88%95%140186420041764240اجملموع

2012

94%105%2218520719413استئناف جزاء

83%106%149553702586116استئناف حقوق

99%100%1183985083812استئناف تنفيذ

92%103%182157717591618141اجملموع

2011

89%103%2716719417222استئناف جزاء

91%129%29168998088793استئناف حقوق

98%99%564364863711استئناف تنفيذ

93%113%323149918221696126اجملموع

رســم بيــاين رقــم ) 13 (: يبــني عــدد القضايــا املــدورة والــواردة يف حمكمــة اســتئناف القــدس لألعــوام 
2014-2011
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الكلــي لقضايــا . 6 بلغــت نســبة اإلجنــاز  »االجنــاز«:  والــوارد  نســبة املفصول/جممــوع املــدور 
حمكمــة النقــض بشــقيها احلقــوق واجلــزاء عــام 2011، 52%، وشــهد ارتفاعــا عــام 2012 ووصــل 
إىل 74%، ليراجــع اىل54% عــام 2013، وليســتمر الراجــع ويصــل إىل 41%. مــع ماحظــة أن نســبة 
طعــون احلقــوق بلغــت 59%، 89%، 48%، 34%، يف األعــوام 2011، 2012، 2013، 2014 علــى التــوايل؛ 
ونســبة طعــون اجلــزاء بلغــت 47%، 61%، 83%، 82%، يف األعــوام 2011، 2012، 2013، 2014.  متثــل 
حالــة الراجــع هــذه مــع ماحظــة أعــداد القضايــا املــدورة للســنة الاحقــة أن العــبء واالختنــاق 

القضائــي يتفاقــم يف حمكمــة النقــض، وحتديــدا يف دائــرة طعــون احلقــوق. 

جــدول رقــم )12( يبــني: عــدد القضايــا املــدورة والــواردة واملفصــول ونســبة املفصــول إىل الــوارد ونســبة اإلجنــاز ومــدور الســنة 
الســابقة  والقادمــة يف حمكمــة النقــض حســب نــوع القضايــا 2011- 2014

نوع القضاياالسنة
مدور 

السنة 
السابقة

الوارد
جمموع 

الوارد 
واملدور

مفصول
املدور 
للسنة 
القادمة

نسبة 
املفصول/

الوارد

نسبة 
املفصول/

جمموع 
املدور 
والوارد

2014

34%65%1069118422537741479طعون حقوق
82%100%7332539832672طعون جزاء

41%73%11421509265111001551اجملموع

2013

48%104%1105969207410051069طعون حقوق
83%118%12630042635373طعون جزاء

54%107%12311269250013581142اجملموع

2012

89%124%12131043138546طعون حقوق
61%109%228292520317203طعون جزاء

74%117%349602951702249اجملموع

2011

59%77%68228296175121طعون حقوق
47%98%223208431203228طعون جزاء

52%87%291436727378349اجملموع

رسم بياين رقم )14(: عدد القضايا الواردة واملفصولة يف حمكمة النقض لألعوام 2011- 2014

الفصل اخلامس
مؤشرات أعمال حمكمة النقض

مقدمة 
ــنة 2002،  ــم )1( لس ــة رق ــلطة القضائي ــون الس ــن قان ــث/1/أ م ــد الثال ــن البن ــادة )6( م ــتنادا إىل امل اس

نشــأت حمكمــة النقــض. 

مؤشرات أعمال حمكمة النقض كافة
ــدورة  ــواردة وامل ــا ال ــاه القضاي ــم )14( أدن ــاين رق ــم البي ــم )12( و الرس ــدول رق ــات يف اجل ــر البيان تظه
واملفصولــة ونســبة املفصــول إىل الــوارد وكذلــك نســبة املفصــول إىل جممــوع املــدور والــوارد يف 

ــا  لألعــوام 2011 – 2014. حمكمــة النقــض حســب نــوع القضاي
ــرا . 1 ــا كب ــض ارتفاع ــة النق ــة حملكم ــواردة الكلي ــا ال ــدد القضاي ــهد ع ــواردة: ش ــا ال ــدد القضاي ع

وبشــكل ملحــوظ خــال الفــرة قيــد الدراســة، حيــث ارتفعــت القضايــا الــواردة مــن)436( قضية 
يف العــام 2011،  إىل )602( قضيــة عــام 2012، ولتصــل يف العــام 2013 إىل )1269( قضيــة، وبلغــت 
ــة بالســنة الســابقة. رافــق هــذا االرتفــاع  ــادة 18.9% مقارن عــام 2014، )1509( قضيــة بنســبة زي
ارتفاعــا مضطــردًا يف عــدد القضايــا املفصولــة، فقــد ارتفعــت  مــن )378( قضيــة عــام 2011 إىل 
)702( قضيــة عــام 2012، وواصــل العــدد ارتفاعــه إىل )1358( قضيــة عــام 2013، وبلغــت القضايــا 

املفصولــة عــام 2014، )1100( قضيــة بنســبة نقــص 19% مقارنــة بالســنة الســابقة. 
نســبة القضايــا املفصولــة إىل الــوارد: بلغــت نســبة جممــوع القضايــا املفصولــة إىل الــوارد 87 % . 2

عــام 2011، وارتفعــت عــام 2012 لتبلــغ مــا نســبته 117 %, ثــم تراجعــت يف الســنتني التاليتــني لتصــل 
إىل 107% عــام 2013 و 73% عــام 2014. 

بلــغ عــدد قضايــا طعــون احلقــوق واجلــزاء الــواردة حملكمــة النقــض )228(، )208( قضيــة علــى . 3
التــوايل لعــام 2011، وارتفعــت إىل )310(، )292( قضيــة عــام 2012، وواصلــت االرتفــاع يف قضايــا 
احلقــوق وقضايــا اجلــزاء إىل )969(، )300( قضيــة علــى التــوايل عــام 2013، وليحصــل ارتفــاع عــام 

ــة. ــع )1184( و )325( قضي 2014 بواق
 نســبة املفصول/الــوارد: ناحــظ أن هنــاك ارتفــاع يف نســبة املفصــول إىل الــوارد يف قضايــا . 4

طعــون احلقــوق واجلــزاء الــواردة حملكمــة النقــض يف العامــني 2011، 2012علــى النحــو التــايل: 
77% و 98% عــام 2011؛ و124% و 109% عــام  علــى 2012 علــى التــوايل؛ فيمــا حصــل تراجــع عــام 2013 
ــل إىل  %118.  ــزاء لتص ــون اجل ــا طع ــاع يف قضاي ــوق، وارتف ــا احلق ــون قضاي ــل إىل 104% لطع لتص
وحصــل تراجــع ملحــوظ عــام 2014 بنســبة قضايــا طعــون احلقــوق لتصــل إىل 65%، وكذلــك يف 

ــا طعــون اجلــزاء ووصلــت إىل 100% وذلــك مقارنــة يف الســنة الســابقة.  نســبة قضاي
ــا املــدورة الســابقة أخــذة باالرتفــاع . 5  مــدور ســابق وقــادم: تظهــر البيانــات أن جممــوع القضاي

املضطــرد يف الســنوات 2011، 2012، 2013، حيــث وصلــت )291(، )349(، )1231( قضيــة علــى 
ــا املــدورة الســابقة وبلغــت  التــوايل، يف حــني شــهد العــام 2014 انخفاضــا يف جممــوع القضاي
)1142( قضيــة مقارنــة بالســنة الســابقة. أمــا جممــوع قضايــا املــدور القــادم فتظهــر البيانــات 
أنــه  اخــذ  باالرتفــاع املضطــرد يف الســنوات 2013، 2014 حيــث وصلــت مــن  )1142( إىل )1551( 
قضيــة علــى التــوايل. يشــر هــذا التصاعــد يف عــدد القضايــا املــدورة للســنة القادمــة إىل تراكــم 

ــاق القضائــي. ــاء واالختن ــوارد واىل األعب ــدة إىل ال يف األعــداد وإضافــة جدي
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الفصل السادس
مؤشرات أعمال حمكمة العدل العليا

مقدمة 
اســتنادا إىل املــادة )6( مــن البنــد الثالــث/1/ب مــن قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002، 

نشــأت حمكمــة العــدل العليــا. 

مؤشرات أعمال حمكمة العدل العليا
الــواردة واملــدورة واملفصولــة ونســبة  القضايــا  أدنــاه  البيانــات يف اجلــدول رقــم )13(  تظهــر 
املفصــول إىل الــوارد وكذلــك نســبة املفصــول إىل جممــوع املــدور والــوارد واملــدور الســابق والقادم 

ــوام 2011 – 2014. ــا لألع ــدل العلي ــة الع يف حمكم

عــدد القضايــا الــواردة: بلــغ عــدد القضايــا الــواردة الكليــة حملكمــة العــدل العليــا )370(، )245(، . 1
)255(، )327( قضيــة يف األعــوام 2011، 2012، 2013، 2014 علــى التــوايل.   

 عــدد القضايــا املفصولــة: بلغــت القضايــا املفصولــة )438(، )364(، )350(، )336( قضيــة . 2
يف األعــوام 2011، 2012، 2013، 2014 علــى التــوايل. 

نســبة القضايــا املفصولــة إىل الــوارد: بلغــت نســبة جممــوع القضايــا املفصولــة إىل الــوارد %118 . 3
عــام 2011، وارتفعــت عــام 2012 لتبلــغ مــا نســبته 149 %, وتراجعــت يف الســنتني التاليتــني بواقــع 

137% و 103%، 2013 و 2014. 
ــا املــدورة الســابقة انخفضــت علــى . 4 مــدور ســابق وقــادم: تظهــر البيانــات أن جممــوع القضاي

نحــو مضطــرد يف الســنوات 2011، 2012، 2013، 2014 حيــث وصلــت )572(، )504(، )384(، )289( 
قضيــة علــى التــوايل. أمــا جممــوع قضايــا املــدور القــادم فتظهــر البيانــات أنــه  اخــذ  أيضــا 
ــن  )504(، )385(،  ــت م ــث وصل ــنوات 2011، 2012، 2013، 2014 حي ــرد يف الس ــاض املضط باالنخف
)289(، )280( قضيــة علــى التــوايل. يشــر هــذا الراجــع يف عــدد القضايــا املــدورة للســنة 

القادمــة يف حمكمــة العــدل العليــا إىل حتســن يف أداء احملكمــة.
الكلــي لقضايــا . 5 بلغــت نســبة اإلجنــاز  »االجنــاز«:  والــوارد  نســبة املفصول/جممــوع املــدور 

حمكمــة العــدل العليــا عــام 2011، 46%، وشــهد ارتفاعــا عــام 2012 ووصــل إىل 49%، وليصــل ويثبــت 
عنــد 55% يف العامــني 2013، 2014. 

جممــوع الــوارد واملــدور: ياحــظ مــن البيانــات أن هنــاك تراجــع يف عــدد القضايــا املــدورة والواردة . 6
يف الســنوات 2011، 2012، 2013، 2014، بواقــع )942(، )749(، )639(، )616( قضيــة علــى التــوايل.  

مدور السنة السنة
الواردالسابق

جمموع 
الوارد 

واملدور
مفصول

املدور 
للسنة 
القادم

نسبة 
املفصول/

الوارد

نسبة القضايا املفصولة 
إىل املدور الكلي - االجناز

2014289327616336280%103%55
2013384255639350289%137%55
2012504245749364385%149%49
2011572370942438504%118%46

الفصل السابع
مؤشرات أعمال احملكمة العليا

مقدمة
ــا،  ــة علي ــأ حمكم ــنة 2002، تنش ــم )1( لس ــة رق ــلطة القضائي ــون الس ــن قان ــادة )8( م ــتنادا إىل امل اس
ويكــون مقرهــا الدائــم يف القــدس، وتنعقــد مؤقتــا يف مدينتــي غــزة ورام اهلل؛ وتؤلــف احملكمــة مــن 

رئيــس ونائــب أو أكــر وعــدد كاف مــن القضــاة. 

مؤشرات أعمال احملكمة العليا 
 تعتــر القضايــا التــي تنظــر فيهــا احملكمــة العليــا قليلــة نســبيً. واجلــدول رقــم ) 14( يبــني مؤشــرات 

أعمــال احملكمــة العليــا وذلــك علــى النحــو التــايل:
جممــوع القضايــا الــواردة: شــهد عــام 2013 ارتفاعــا يف عــدد القضايــا الــواردة، حيــث بلغــت )13( . 1

ــض إىل )5(  ــط، ولتنخف ــا )6( فق ــدد القضاي ــث كان ع ــام 2012، حي ــة يف الع ــك مقارن ــة، وذل قضي
قضايــا يف العــام 2014. 

جممــوع القضايــا املفصولــة : حققــت احملكمــة العليــا يف العــام 2014 ارتفاعــا كبــرا يف عــدد . 2
القضايــا املفصولــة مقارنــة بالســنوات الســابقة حيــث بلــغ عــدد القضايــا املفصولــة ) 16( 

ــام 2012. ــا ع ــر قضاي ــام 2013، وصف ــة ع ــة ب )12( قضي ــة مقارن قضي
القضايــا الــواردة واملــدورة: بلــغ عــدد القضايــا الــواردة واملــدورة إىل احملكمــة العليــا )40( . 3

قضيــة عــام 2014، وكانــت يف العــام 2013 )47( قضيــة, و )34( قضيــة يف العــام 2012. 
نســبة املفصــول إىل الــوارد: بلغــت نســبة القضايــا املفصولــة إىل الــواردة 320% يف العــام 2014، . 4

فيمــا كانــت 92% يف العــام 2013، و 0% يف العــام 2012. 
املــدور الســابق والاحــق: شــهد املــدور الســابق ارتفاعــا مضطــردا، حيــث بلــغ )28( قضيــة عام . 5

2012 وارتفــع إىل ) 34( قضيــة عــام 2013 وارتفــع ثانيــة إىل )35( قضيــة يف العــام 2014. ورافــق 
ذلــك االرتفــاع ارتفاعــا يف القضايــا املــدورة للســنة القادمــة، حيــث بلغــت )34( قضيــة للعــام 
2012 و )35( قضيــة للعــام 2013، وقــد شــهد املــدرو للســنة القادمــة 2015 انخفاضــا ملحوظــا 
ليصــل إىل )24( قضيــة مــن بيانــات العــام 2014، وبنســبة انخفــاض بلغــت 31.5% مقارنــة يف 

العــام 2013. 

نســبة القضايــا املفصولــة إىل املــدور الكلــي – االجنــاز: شــهدت نســبة القضايــا املفصولــة إىل 
املــدور الكلــي – االجنــاز ارتفاعــا ملحوظــا مــن 26% عــام 2013 وليصــل إىل 40%عــام 2014.

ــنة  ــدورة إىل الس ــا امل ــدد القضاي ــي وع ــاز الكل ــدور واإلجن ــول إىل امل ــب املفص ــع نس ــن تتب ــظ م ناح
ــا. ــة العلي ــي يف احملكم ــاق القضائ ــدالت االختن ــض مع ــي يف خف ــور ايجاب ــد تط ــه يوج ــة أن القادم

جــدول رقــم )13(: يبــني عــدد القضايــا املــدورة والــواردة واملفصــول يف حمكمــة العــدل العليــا 
حســب نــوع القضايــا لألعــوام )2011- 2014(
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ــا  ــبة القضاي ــوارد ونس ــول / ال ــبة املفص ــة ونس ــواردة واملفصول ــابقة وال ــدورة الس ــا امل ــدد القضاي ــني ع ــم )14(: يب ــدول رق ج
ــا،2012- 2014 ــة العلي ــاز يف احملكم ــي - االجن ــدور الكل ــة إىل امل املفصول

مدور السنة السنة
الواردالسابقة

جمموع 
الوارد 

واملدور
مفصول

املدور 
للسنة 
القادم

نسبة 
املفصول/

الوارد

نسبة القضايا 
املفصولة إىل املدور 

الكلي - االجناز
2014355401624%320%40
20133413471235%92%26
201228634034%0%0

الفصل الثامن
مؤشرات أعمال احملكمة الدستورية العليا

مقدمة
البنــد ثانيــا مــن قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002، تنشــأ  اســتنادا إىل املــادة )6( 
احملكمــة الدســتورية العليــا وينظمهــا القانــون، وبحســب قانــون احملكمــة الدســتورية العليــا 
حمكمــة  قانــون  أحــكام  مبقتضــى  تنشــأ   )2/1/1( املــادة  إىل  واســتنادا   ،2006 لســنة   )3( رقــم 
دســتورية عليــا هيئــة قضائيــة مســتقلة قائمــة بذاتهــا يف فلســطني، ويكــون مقــر احملكمــة 
مدينــة  ويف  اهلل  رام  مدينــة  يف  مؤقتــً  مقــرًا  لهــا  تتخــذ  أن  وللمحكمــة  القــدس،  مدينــة  يف 
لــه  ونائــب  رئيــس  مــن  احملكمــة  تؤلــف    )2( املــادة  وبحســب  احلــال،  مقتضــى  حســب  غــزة 
وتصــدر  األقــل،  علــى  قضــاة  وســتة  رئيــس  مــن  احملكمــة  هيئــة  وتنعقــد  قضــاة،  وســبعة 
نائبــه يف  أو  يــرأس جلســات احملكمــة رئيســها  باألغلبيــة. ونصــت املــادة )3( علــى  قراراتهــا 
ــاء. ــن األعض ــدم م ــم األق ــه ث ــع اختصاصات ــه يف جمي ــع لدي ــود مان ــه أو وج ــه أو غياب ــو منصب ــال خل  ح

مؤشرات أعمال احملكمة الدستورية العليا 
تعتــر القضايــا التــي تنظــر فيهــا احملكمــة الدســتورية قليلــة نســبيً. اجلــدول رقــم )15( يبــني 

مؤشــرات أعمــال احملكمــة الدســتورية وذلــك علــى النحــو التــايل:
جممــوع القضايــا الــواردة: شــهد عــام 2014 ارتفاعــا يف عــدد القضايــا الــواردة، حيــث بلغــت . 1

)8( قضايــا، وذلــك مقارنــة يف العــام 2013، حيــث كان عــدد القضايــا )5( فقــط، فيمــا كانــت )6( 
ــام 2012.  ــا يف الع قضاي

جممــوع القضايــا املفصولــة : حققــت احملكمــة الدســتورية العليــا يف العــام 2014 ارتفاعــا يف . 2
عــدد القضايــا املفصولــة مقارنــة بالســنوات الســابقة حيــث بلــغ عــدد القضايــا املفصولــة ) 4( 

قضايــا مقارنــة ب )2( قضيــة عــام 2013، و )4( قضايــا عــام 2012.
القضايــا الــواردة واملــدورة: بلــغ عــدد القضايــا الــواردة واملــدورة إىل احملكمــة الدســتورية )14( . 3

قضيــة عــام 2014، وكانــت يف العــام 2013 )8( قضيــة, و )7( قضايــا يف العــام 2012. 
نســبة املفصــول إىل الــوارد: بلغــت نســبة القضايــا املفصولــة إىل الــواردة 50% يف العــام 2014، . 4

فيمــا كانــت 40% يف العــام 2013، و 67% يف العــام 2012. النتيجــة تؤشــر إىل حــدوث تقــدم مقارنــة 
بالعــام 2013 وتراجــع عمــا كان عليــه احلــال عــام 2012. 

املــدور الســابق والاحــق: شــهد املــدور الســابق ارتفاعــا مضطــردا، حيــث بلــغ )1( قضيــة عــام . 5
2012 وارتفــع إىل ) 3( قضايــا عــام 2013 وارتفــع ثانيــة إىل )6( قضايــا يف العــام 2014. ورافــق ذلــك 
ــام 2012  ــا للع ــت )3( قضاي ــث بلغ ــة، حي ــنة القادم ــدورة للس ــا امل ــا يف القضاي ــاع ارتفاع االرتف
ــا  ــا ملحوظ ــة 2015 ارتفاع ــنة القادم ــدورة  للس ــا امل ــهد القضاي ــام 2013، وش ــا للع و )6( قضاي
ليصــل إىل )10( قضايــا مــن بيانــات العــام 2014، وبنســبة ارتفــاع  بلغــت 66.7% مقارنــة يف العــام 

 .2013
نســبة القضايــا املفصولــة إىل املــدور الكلــي – االجنــاز: شــهدت نســبة القضايــا املفصولــة إىل . 6

املــدور الكلــي – االجنــاز تراجعــا مــن 57% عــام 2012 إىل 25% عــام 2013 و 29%عــام 2014.
ــنة  ــدورة إىل الس ــا امل ــدد القضاي ــي وع ــاز الكل ــدور واإلجن ــول إىل امل ــب املفص ــع نس ــن تتب ــظ م ناح

ــتورية. ــة الدس ــع يف أداء احملكم ــد تراج ــه يوج ــة أن القادم
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ــا  ــوارد ونســبة القضاي ــة ونســبة املفصــول / ال ــواردة واملفصول ــا املــدورة الســابقة وال جــدول رقــم )15(: يبــني عــدد القضاي
ــا،2012- 2014 ــتورية العلي ــة الدس ــاز يف احملكم ــي - االجن ــدور الكل ــة إىل امل املفصول

مدور السنة السنة
الواردالسابقة

جمموع 
الوارد 

واملدور
مفصول

املدور 
للسنة 
القادم

نسبة 
املفصول/الوارد

نسبة 
القضايا 

املفصولة 
إىل املدور 

الكلي - 
االجناز

20146814410%50%29
201335826%40%25
201216743%67%57

الفصل التاسع
مؤشرات أعمال دوائر التنفيذ

مقدمة
  اســتنادا إىل قانــون التنفيــذ رقــم )23( لســنة 2005، مــادة )1( تنشــأ وترتبــط مبحكمــة الدرجــة األوىل    
يف املنطقــة التابعــة لهــا دائــرة للتنفيــذ يرأســها قــاض ُينــَدب لذلــك، ويعاونــه مأمــور للتنفيــذ وعــدد 
كاف مــن املوظفــني، وعنــد تعــدد القضــاة يرأســها مــن تــوكل إليــه هــذه املهمــة. يختــص قاضــي 
ــرارات  ــدار الق ــذ وبإص ــكاالت التنفي ــات وإش ــع منازع ــل يف جمي ــادة )3) بالفص ــب امل ــذ بحس التنفي

واألوامــر املتعلقــة بــه. 

مؤشرات أعمال دوائر التنفيذ

تظهــر البيانــات يف اجلــدول رقــم )16( والرســم البيــاين )15( و )16( عــدد القضايــا الــواردة واملفصولــة 
ونســبة املفصــول إىل الــوارد يف دوائــر التنفيــذ وفقــً لــكل دائــرة علــى حــدة  لألعــوام 2011 – 2014. 
وتوضــح البيانــات أن القضايــا الــواردة مل يــوازه ارتفــاع يف القضايــا املفصولــة, حيــث بلــغ الــوارد يف 
دائــرة تنفيــذ رام اهلل )4227( قضيــة عــام 2011 ومت فصــل )1390( قضيــة بنســبة فصــل للــوارد %33, 
يف حــني يف العــام 2012 ورد )5806( قضيــة ومت فصــل )1996( قضيــة بنســبة 34%، ويف العــام 
2013 ورد )6955( قضيــة، مت فصــل )1946( قضيــة بنســبة 28%، ويف العــام 2014 ورد )7854( 

ــبة %27. ــة بنس ــل )2144( قضي ــة، مت فص قضي
 ويف دائــرة تنفيــذ نابلــس بلــغ الــوارد )4621( قضيــة عــام 2011 ومت فصــل )2150( قضيــة بنســبة %47, 
يف حــني يف العــام 2012 ورد )5823( قضيــة ومت فصــل )1895( قضيــة بنســبة 33%، ويف العــام 
2013 ورد )6835( قضيــة، مت فصــل )3574( قضيــة بنســبة 52%، ويف العــام 2014 ورد )7519( 

قضيــة، مت فصــل )4788( قضيــة بنســبة %64.
ــبة  ــة بنس ــل )2108( قضي ــام 2011 ومت فص ــة ع ــوارد )4138( قضي ــغ ال ــرم بل ــذ طولك ــرة تنفي ويف دائ
ــبة 43%، ويف  ــة بنس ــل )2302( قضي ــة ومت فص ــام 2012 ورد )5373( قضي ــني يف الع 51%, يف ح
العــام 2013 ورد )6036( قضيــة، مت فصــل )3496( قضيــة بنســبة 58%، ويف العــام 2014 ورد )6612( 

قضيــة، مت فصــل )3638( قضيــة بنســبة %55.
وياحــظ مــن جممــوع البيانــات الــواردة أنــه يوجــد ارتفاعــا مضطــردا يف جممــوع عــدد القضايــا 
الــواردة يف دوائــر التنفيــذ يف األعــوام 2011، 2012، 2013، 2014، بواقــع )33116(، )40777(، )47731(، 
)50388( قضيــة علــى التــوايل، يقابــل ذلــك تراجعــا يف جممــوع نســبة القضايــا املفصولــة إىل الــوارد 
يف األعــوام 2011، 2012، 2013، بنســبة 55%، 45%، 44%، علــى التــوايل؛ غــر أن هــذا الوضــع طــرأ عليــه 
حتســن يف العــام 2014، حيــث ارتفعــت نســبة املفصــول إىل الــوارد بواقــع 58%. إال أن التحســن 
النســبي يف الســنة املاضيــة ال يلغــي حقيقــة األزمــة واالختنــاق القضائــي يف دوائــر التنفيــذ مــا مل 

ــوارد 185% عــام 2014.   ــرة دورا والتــي بلــغ نســبة املفصــول فيهــا إىل ال يتــم االحتــذاء بدائ
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إىل الواردة 

أريحا
1957

1436
%73

2159
999

%46
1616

1222
%76

1752
1310

%75

س
طوبا

1322
662

%50
1245

519
%42

1075
740

%69
871

649
%75

خلليل
ا

4466
1621

%36
4231

1996
%47

4064
2430

%60
2886

2515
%87

ني
جن

6316
2254

%36
6069

1961
%32

4619
1638

%35
4030

2994
%74

قلقيلية
3479

2108
%61

3176
2827

%89
2067

1102
%53

1757
1019

%58

طولكرم
6612

3638
%55

6036
3496

%58
5373

2302
%43

4138
2108

%51

دورا
3902

7215
%185

4254
1652

%39
3700

1858
%50

3891
1933

%50

س
نابل

7519
4788

%64
6835

3574
%52

5823
1895

%33
4621

2150
%47

حلحول
2095

1037
%49

2323
620

%27
2049

1023
%50

1497
671

%45

حلم
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بي
3170

1284
%41

2957
865

%29
2766
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%40

2323
976

%42

ت
سلفي

1696
995

%59
1491

532
%36

1819
914

%50
1123

404
%36

هلل
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7854
2144

%27
6955

1946
%28

5806
1996

%34
4227

1390
%33
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50388
29182

%58
47731

20987
%44

40777
18224

%45
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ب الدوائر، 2011- 2014
س

يف دوائر التنفيذ ح
صولة 

ملف
ضايا الواردة وا

ب الق
س

عدد ون
رسم بياين رقم ) 15 (: عدد القضايا الواردة واملفصولة يف دوائر التنفيذ لألعوام 2014-2011

رســم بيــاين رقــم ) 16 (: عــدد القضايــا الــواردة واملفصولــة يف دوائــر التنفيــذ حســب كل دائــرة علــى 
حدةللعــام 2014
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