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تقديم

فخامة الرئي�س محمود عّبا�س          حفظه اهلل

رئي�س دولة فل�صطين

رئي�س اللجنة التنفيذّية لمنظمة التحرير الفل�صطينّية

رئي�س ال�صلطة الوطنّية الفل�صطينّية

تحية طيبة وبعد،،،

نرفع اإليكم التقرير ال�سنوي الرابع الذي ي�ستعر�س عملنا خالل العام 2008 الذي �سّكل معلمًا مهّمًا في 

�سعي ال�سلطة الق�سائّية لتحقيق اأهدافها.  فقد ارتفعت ن�سبة الف�سل في المحاكم بزيادة مقدارها %66 

عن العام ال�سابق 2007.  بينما ت�سير المعطيات اإلى اأّن ثقة الجمهور بال�سلطة الق�سائّية قد ارتفعت 

ب�سكل نوعْي مقارنة بالأعوام ال�سابقة.  فالآن تتوجه اأعداد مت�ساعدة من الجمهور اإلى الق�ساء لحل 

خالفاتها.  اإذ اأّن عدد الق�سايا الم�سّجلة في المحاكم ارتفع بن�سبة 47% عن العام الذي �سبقه.

وب�سكل  والم�سوؤولّيات.   الأعباء  من  مزيدًا  الق�سائّية  ال�سلطة  على  تطرح  المت�ساعدة  الثقة  هذه  اإّن 

خا�س، التحّدي المتمّثل في ال�سيطرة على الق�سايا المتراكمة اأمام المحاكم؛ وهو الأمر الذي يوؤّثر عليه 

مجموعة من المحّددات يقع ق�سم كبير منها خارج �سيطرة ال�سلطة الق�سائّية: مثل القوانين الناظمة 

لالإجراءات اأمام المحاكم واأعداد الهيئات الق�سائّية، وتوفير العتمادات المالّية وال�سواغر الوظيفّية 

العاّمة  النيابة  مثل  الق�سائي  العمل  في  ال�سريكة  الأخرى  الجهات  اأداء  اإلى  اإ�سافة  للعمل،  الالزمة 

واأجهزة ال�سابطة العدلّية والمحامين.  فعلي �سبيل المثال، فاإّن القوانين �سارية المفعول تحّدد و�سائل 

اأو  الفاك�س  عبر  التبليغات  فاإّن  القوانين  هذه  وبموجب  الق�سائّية،  التبليغات  لإي�سال  جّدًا  مح�سورة 

الهاتف اأو الهاتف الجّوال ل تعّد قانونّية.  وبما اأّن هناك حرفّيًا مئات اآلف التبليغات التي يتم تحريرها 

�سنوّيًا من المحاكم، بينما توجد اأعداد محدودة من المح�سرين، فاإّن هذا يعّد اأحد القيود المهّمة على 

فعالّية العمل في المحاكم.  كذلك، فاإّن القوانين تفر�س وجود هيئة ثالثّية من الق�ساة للنظر في بع�س 

الدعاوى المدنّية اأمام محكمة البداية، وهذا يحّد من اأعداد الق�سايا التي يمكن ف�سلها من القا�سي 

الواحد، وي�سيف اإلى تراكم الق�سايا اأمام المحاكم.

بالرغم مّما �سبق، فقد طرقنا في ال�سلطة الق�سائّية خالل العام الما�سي كل الم�سائل التي تقع �سمن 

لة تهدف  دائرة تحّكمنا، ومن �ساأنها تفعيل العمل اأمام المحاكم.  فقد اأ�سدرنا تعليمات ق�سائّية مف�سّ

اإلى معالجة الإ�سكالّيات التي تمنع القا�سي من ال�سيطرة الُمْحكمة على �سير الدعوى.  فاأقالم المحاكم 
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الآن تمتنع عن ت�سجيل الق�سايا اإل بوجود اأ�سماٍء رباعّية لأطراف الخ�سومة، ووجود العناوين الوا�سحة 

اأّدى الغمو�س والنق�س في العناوين اإلى تعّذر اإجراء التبليغات وفقًا للقانون،  والكاملة لل�سهود.  فقد 

وهو ما يعني في معظم الأحوال تعّطل ال�سير في الدعاوى.  وقد ت�سّمنت التعليمات اأي�سًا العديد من 

الأطراف  اإلزام  مثل  الدعاوى،  في  الخ�سومة  اأطراف  مماطلة  دون  تحول  التي  الأخرى  الإجراءات 

بتقديم بّيناتهم –وفقًا للقانون- دفعًة واحدة، عبر اإبراز ما ُيعرف بحافظة الم�ستندات، ومنع تاأجيل 

الدعوى لأكثر من مّرة واحدة لنف�س ال�سبب.

وقد نجحنا اأي�سًا خالل العام الما�سي في تفعيل الكثير من موؤ�ّس�سات ال�سلطة الق�سائّية، مثل دائرة 

التفتي�س الق�سائي التي تقوم الآن بالعديد من الزيارات الدورّية والمفاجئة للمحاكم، وتقوم بمتابعة 

ال�سكاوى الواردة اإليها وفقًا لالأ�سول.  وقد ُفّعلت اأي�سًا دوائر اأخرى مهّمة مثل وحدة التخطيط ودائرة 

العالقات العاّمة والإعالم، وتم رفع كفاءة الدوائر القائمة مثل المكتب الفّني والأمانة العاّمة والتدريب 

الق�سائي. كما قمنا بعقد الم�سابقات الق�سائّية لتو�سيع هيئاتنا الق�سائّية التي ان�سّم اإليها 47 قا�سيًا 

خالل العام الأخير، وهذا ي�سّكل زيادًة في الهيئات الق�سائّية بمقدار الثلث خالل العام 2008 فقط.  

اإلى ا�ستكمال نظرًا لأعداد الق�سايا المتراكمة، ونظرًا لزدياد  وهي رغم ذلك زيادة ل تزال بحاجة 

الق�سايا الجديدة المنظورة من المحاكم.

وقد بّينت ا�ستطالعات اأجريت في نهاية العام 2008 موؤ�ّسرات تبعث على الطمئنان:  فقد اأ�سار %86 

من المواطنين في ا�ستطالع اأجراه الجهاز المركزي لالإح�ساء الفل�سطيني اأّن الق�ساة الفل�سطينّيين 

يتمّتعون بال�ستقاللّية، واأ�سار 77% من المواطنين اإلى اأّنهم يثقون بالق�ساة وذلك في ا�ستطالع م�ستقل 

اأجراه مركز اأوراد ل�سالح ال�سلطة الق�سائّية.

فخامة الرئي�س:

اإّن جميع المعطيات المذكورة اأعاله ت�سير اإلى نه�سة مهّمة في عمل ال�سلطة الق�سائّية.  ونحن نوؤّكد 

اإلى  الو�سول  اأجل  اأن يكون دون تراكم جهود كثيرة ولفترات طويلة عملت من  اأّن ذلك ما كان يمكن 

وطواقمهم  الق�ساة  به  يقوم  الذي  الدوؤوب  العمل  دون  يكون  اأن  لهذا  كان  ما  وتحديدًا  الغاية،  هذه 

الإدارّية الم�ساندة من اأقالم وكتبة ومح�سرين وغيرهم.  و�ستعمل ال�سلطة الق�سائّية خالل العام 2009 

بنف�س هذه الروح، لت�ستمر في ماأ�س�سة عملها وتو�سيع هيئاتها الق�سائّية وطواقمها الإدارّية، وتدريبهم 

وتوجيههم لل�سيطرة على الدعاوى والف�سل فيها �سمن اأعلى المعايير الق�سائّية.

 فخامة الرئي�س:

المتثال  وعدم  �سالحياتها  في  التدّخل  بع�س  من  تعاني  الق�سائّية  ال�سلطة  اأّن  اإل  ذكر،  مّما  بالرغم 
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اأو ترف�س تنفيذ بع�س قرارات المحاكم، وتحديدًا قرارات  لقرارتها.  فما زالت هناك جهات تعرقل 

محكمة العدل العليا. بينما يرف�س بع�س منت�سبي الأجهزة الأمنية اأداء ال�سهادة اأمام المحاكم ما عّطل 

النظر في كثير من الق�سايا لفترات طويلة.  كما ي�ستمر الق�ساء الع�سكري في العتداء على اخت�سا�س 

الق�سائّية.  وال�سلطة  المحاكم  ت�سكيل  وقانونْي  الأ�سا�سي  القانون  لأحكام  خالفًا  النظامي  الق�ساء 

وي�ساف اأخيرًا اإلى هذا وذاك محاولة بع�س الجهات فر�س و�ساية على مجل�س الق�ساء الأعلى وال�سلطة 

الق�سائّية ككل.

وبالإ�سافة اإلى ما ذكر، فال�سلطة الق�سائّية ما زالت مكتوفة الأيدي اأمام بع�س الإ�سكاليات القانونّية 

اأمام  الق�سايا  تراكم  في  اآخر  اأو  ب�سكل  وت�ساهم  الدعوى،  ل�سير  الفاعلة  الإدارة  تعّطل  التي  الجدّية 

المحاكم. وهي ما تحتاج اإلى تعديل ت�سريعي على مجموعة من القوانين الق�سائّية اأبرزها قانون  ت�سكيل 

المحاكم وقانون ال�سلطة الق�سائية  وقانونْي اأ�سول المحاكمات والإجراءات الجزائّية.  والقوانين �سارية 

المفعول مثاًل تفر�س ن�سابًا غير معقول لنعقاد المجل�س، اإذ ت�سترط ح�سور �سبعة اأع�ساء من ثمانية 

اأع�سائه وا�ستراط  لتو�سيع عدد  المجل�س  اللحظة مع  التعاون حّتى  يتم  يتواجدون فعلّيًا.  ولم  اأع�ساء 

ن�ساب معقول لنعقاده بما ي�سّهل مهّمته في الإ�سراف على العمل الق�سائي.

 

فخامة الرئي�س:

اإن ال�سلطة الق�سائّية تاأمل اأن يتم حل كل هذه الإ�سكالت، واأن اأن يتم تفعيل كافة الأطراف الأخرى 

المواطن  ي�ستحّقه  الذي  والم�ستوى  الفعالّية  اإلى  معها  لن�سل  الق�سائّية،  المنظومة  في  ال�سريكة 

الم�ستوى  �سائر  ومن  منكم  المقّدمة  والم�ساندة  الدعم  اأهمّية  اإلى  هنا  ن�سير  اأن  ونوّد  الفل�سطيني.  

ال�سيا�سي والتنفيذي في ال�سلطة الوطنّية الفل�سطينّية، اإ�سافة اإلى دعم الجهات المانحة.  ولجميع من 

قام ويقوم بدعمنا من هذه الأطراف، نتوّجه بخال�س ال�سكر والتقدير.

واقبلوا مّنا التقدير والحترام،،،،

                                                                                                                                                                                 

القا�صي عي�صى اأبو �صرار

رئي�س المحـكــمة العــليا

رئي�س مجل�س الق�صاء الأعلى
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ملخ�س التقرير

حققت غالبية املحاكم الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية خالل العام 2008، اإجنازات كبرية على �سعيد 

الف�سل يف الق�سايا، �سواء الق�سايا اجلديدة التي تزايد عددها كثريًا باملقارنة مع ذات الفرتة من العام 

2007، اأو الق�سايا املرتاكمة منذ �سنوات �سابقة. 

فقد ارتفع عدد الدعاوى اجلديدة امل�سجلة اأمام املحاكم ب�سكل ملحوظ مقارنًة بالعام 2007 حيث و�سل 

ما عدده )52452(  عام 2007  تلقت خالل  قد  املحاكم  كانت  ق�سية، يف حني  اإىل )77515(  العدد 

ق�سية، وهذا ما ي�سكل زيادة بالوارد مقدارها 148% عن العام الذي �سبق. كما ارتفع عدد الدعاوى 

قد  كانت  حني  يف  ق�سية،   75876 بلغ  حيث   2008 العام  خالل  الغربية  ال�سفة  حماكم  يف  املف�سولة 

ف�سلت يف العام الذي �سبقه 45660 ق�سية؛ وهذا يعني ارتفاعًا بن�سبة 166% يف فعالّية عمل املحاكم 

خالل العام الأخري.  

عدد  كان  بينما  ق�سية،   )58384( عدده  ما   2008/12/31 تاريخ  حتى  املرتاكمة  الدعاوى  عدد  بلغ 

الق�سايا املرتاكمة نهاية العام 2007 )56715( ق�سية، اأي اأّن عدد الق�سايا املرتاكمة ازداد )1669( 

ق�سية، علمًا باأّن عدد الق�سايا الواردة يف العام 2008 قد ازداد عن العام 2007 بـ )25063( ق�سية.

وبلغ خالل العام 2008 عدد الق�ساة الذين يعملون يف املحاكم النظامية الفل�سطينية)181( قا�سيا، 

وهذا العدد ي�سمل ق�ساة ال�سفة الغربية البالغ عددهم )136( قا�سيًا منهم )16( قا�ٍس من الن�ساء، 

وق�ساة قطاع غزة البالغ عددهم )45( قا�سيًا منهم )5( ق�ساة من الن�ساء. 

مّت خالل العام 2008 تعيني 47 قا�سيًا جديدًا، موزعني على املحاكم على اختالف درجاتها، حيث مّت 

تعيني قا�س واحد يف املحكمة العليا، وقا�سيني يف حماكم ال�ستئناف، وخم�سة ق�ساة بداية، بالإ�سافة 

اإىل 39 قا�سي �سلح. كما قام جمل�س الق�ساء الأعلى خالل العام 2008 باإيفاد بعثتني درا�سيتني، الأوىل 

اإىل املعهد الق�سائي اليمني، والثانية اإىل برنامج دبلوم الدرا�سات الق�سائية يف املعهد الق�سائي الأردين 

للعام 2009/2008، وذلك متهيدا لتعيينهم ق�ساة �سلح م�ستقبال. 

اتباع  ب�سرورة  والق�ساة  املحاكم  لروؤ�ساء  تعليمات   2008 العام  الأعلى خالل  الق�ساء  واأ�سدر جمل�س 

اإجراءات الف�سل يف الق�سايا  الأ�سول املدنية والبينات والإجراءات اجلزائية املرعية، وذلك لت�سريع 

املحاكم خالل  اأمام  املرتاكمة  الق�سايا  م�سكلة  من  للحّد  معقولة،  مدد  �سمن  املحاكم  اأمام  املنظورة 

�سنوات النتفا�سة.

ويف اإطار �سعي جمل�س الق�ساء الأعلى اإىل ماأ�س�سة عمله من خالل تطبيق خطته الإ�سرتاتيجية لالأعوام 
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اأهداف  حتقيق  اإىل  ت�سعى  والتي  فيه،  العمل  وحدات  وتعزيز  بناء  املجل�س  وا�سل   )2010 –  2008(

ال�سلطة  بتطوير عالقات  يتعلق  فيما  الفل�سطيني، خا�سة  الق�ساء  لتطوير  روؤيته  هذه اخلطة، وحتقق 

الق�ساء، وحماية  موؤ�س�سة  وتعزيز ومتكني  العادلة  املحاكمة  و�سمان  الأخرى،  ال�سلطات  مع  الق�سائية 

حقوق املواطن وحرياته الأ�سا�سية.

زيارة دورية و)9( زيارات  تفتي�سية منها )18(  زيارة  بـ)27(  العام 2008  الدائرة خالل  قام ق�ساة 

مفاجئة، وذلك جلميع حماكم ال�سلح والبداية وال�ستئناف.  كما �سعت جلنة التدريب الق�سائي اإىل 

للق�ساة  الأ�سا�سي  التدريب  �سملت  تدريبية  برامج  وتنظيم  عقد  خالل  من  الق�سوى  الفائدة  حتقيق 

اجلدد والتدريب امل�ستمر، بدعم من امل�ساريع املمولة للق�ساء وبدعم بع�س املوؤ�س�سات الهادفة اإىل تقوية 

وتعزيز ا�ستقالل الق�ساء.

املحاكم  لق�ساة  تقدمها  التي  واملهام  للنهو�س مب�ستوى اخلدمات  اأخذ دورها  العامة  الأمانة  ووا�سلت 

النظامية الفل�سطينية على اختالف درجاتها، فقد قامت الأمانة العامة ومنذ بدء ال�سنة الق�سائية يف 

2008/9/1 بتطوير اأ�ساليب العمل املتبعة يف التعامل مع جممل الق�سايا التي متر عربها. و�سعت وحدة 

التخطيط واإدارة امل�ساريع لتحقيق اأهداف اخلطة الإ�سرتاتيجية ملجل�س الق�ساء الأعلى، والتي تق�سي 

بتطوير الوحدات والإدارات املوجودة يف جمل�س الق�ساء الأعلى، واإن�ساء الإدارات اجلديدة التي تهدف 

اإىل تقوية النظام الق�سائي الفل�سطيني كموؤ�س�سة تقدم اخلدمات املطلوبة للجمهور.

اأما دائرة الإعالم والعالقات العامة، ورغم ق�سر املدة التي مرت على اإن�سائها، ثالثة �سهور خالل العام 

2008، متكنت الدائرة ومنذ اللحظة الأوىل لنطالقتها من حتقيق الإجنازات التالية: اجناز خطة عمل 

اأولية، اإعداد اإ�سرتاتيجية عمل مدتها عامني وخطة عمل للعام 2009، جذب الهتمام الإعالمي بالو�سع 

اأو  اإعالميا مقروءًا  الفرتة ما يزيد عن خم�سني تقريرًا  الق�سائي يف فل�سطني، حيث ن�سر خالل هذه 

م�سموعًا اأو مرئيًا يف و�سائل الإعالم الفل�سطينية، وقامت باإطالق م�سودة للتفاهم بني موؤ�س�سات املجتمع 

املدين وال�سلطة الق�سائية، وغري ذلك من الأن�سطة.

كما �سعي جمل�س الق�ساء حلو�سبة واأمتتة املحاكم، وقامت دائرة تكنولوجيا املعلومات بتزويد جمل�س 

الق�ساء الأعلى ب�سبكة مناطقية )WAN( تربط جميع املحاكم بع�سها ببع�س، وتربط جمل�س الق�ساء 

الق�ساء  جمل�س  ودوائر  املحاكم  جلميع    ADSL انرتنت  ا�سرتاكات  بتوفري  وقامت  ودوائره.  الأعلى 

جمل�س  وتزويد  الربط،  لعملية  الالزمة  اللكرتونية  بالأجهزة  الفل�سطينية  املحاكم  وتزويد  الأعلى، 

الق�ساء الأعلى بال�سريفرات الالزمة لعملية الربط، كذلك تركيب وبرجمة اأجهزة الربط  اللكرتونية 

على �سبكة النرتنت. وقامت الدائرة بتزويد جمل�س الق�ساء الأعلى ودوائره وحماكمه ب�ساعات الكرتونية 

ل�سبط الدوام وتزويد ال�سوؤون الإدارية بنظام �سوؤون موظفني متطور مرتبط مع هذه ال�ساعات.
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اأما فيما يتعلق باملباين لتوفري بيئة مالئمة للتقا�سي، فقد مت خالل عام 2008 النتهاء من بناء وتاأثيث 

بناء  الوزراء على  املوافقة من قبل جمل�س  اأريحا مب�ساحة 550 مرتًا مربعًا، ومت  بداية  مبنى حمكمة 

املبنى  اإىل  العمل  وانتقال  بناء جممع حماكم جنني،  النتهاء من  ومت  امل�ساحة.  بنف�س  الثاين  الطابق 

اجلديد، ومت اإ�سافة طابق ثان اإىل مبنى حمكمة بيت حلم مب�ساحة 750 مرتًا مربعًا. 

ومت التو�سع يف مباين املحاكم القائمة يف كل من حمكمتي طولكرم وقلقيلية. فقد اأ�سيف ما مقداره 360 

مرتًا مربعًا ملبنى حمكمة طولكرم وما م�ساحته 800 مرت مربعًا ملبنى حمكمة قلقيلية. وتربعت بلديتا 

طوبا�س و�سلفيت باأرا�س من اأجل بناء مقرات حماكم عليها، فيما با�سر جمل�س الق�ساء الأعلى التن�سيق 

مع جمل�س الوزراء من اأجل ا�ستمالك ارا�ٍس لبناء جممعات حماكم يف رام اهلل وطولكرم.

كما وا�سل جمل�س الق�ساء الأعلى خالل العام 2008 ت�سميم الأمكنة اخلا�سة بدوائر التنفيذ يف العديد 

من املحاكم مبا ينا�سب متطلبات العمل والعاملني فيها، وهم  قا�ٍس وماأمور التنفيذ وم�ساعدي املاأمور، 

واأ�سبح الو�سول اإىل مقرات الدوائر اأمرًا ي�سريًا على املراجعني واملوظفني على حدٍّ �سواء، ووفر م�ساحات 

واأماكن لئقة باجلمهور لالنتظار واحلركة، بالإ�سافة اإىل جتهيز هذه الأماكن بكل التجهيزات الالزمة 

من ديكورات مميزة و اأثاث اأنيق، وتكييف، وتوفري ما يعرف بال�سطفاف الإلكرتوين، ومت اإجناز هذا 

املحافظات  حماكم  يف  قائما  العمل  زال  وما  واريحا،  وجنني  ونابل�س  اهلل  رام  دوائر  يف  كامال  العمل 

الأخرى. كما �سرع جمل�س الق�ساء الأعلى مع نهاية عام 2008 باإن�ساء مكتبة ق�سائية يف جممع حماكم 

رام اهلل كبادرة مهمة على �سعيد الجنازات الق�سائية الفل�سطينية.
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الف�ضل الأول

اإنجازات المحاكم الفل�ضطينية

خالل العام 2008
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الف�ضل الأول

اإنجازات المحاكم الفل�ضطينية خالل العام 2008

حققت غالبية املحاكم الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية خالل العام 2008، اإجنازات كبرية على �سعيد 

الف�سل يف الق�سايا، �سواء الق�سايا اجلديدة التي تزايد عددها كثريًا باملقارنة مع ذات الفرتة من العام 

2007، اأو الق�سايا املرتاكمة منذ �سنوات �سابقة. 

ويف اإطار اجلهود التي بذلها جمل�س الق�ساء الأعلى لرفع فعالية املحاكم يف الف�سل يف الق�سايا �سمن 

وقت معقول، اتخذ املجل�س خالل العام 2008 عددًا من التدابري والإجراءات الإدارية الهادفة لتنظيم 

اإدارة �سري الدعوى، وتوحيد الإجراءات الإدارية املعمول بها يف كافة املحاكم. هذا بالإ�سافة اإىل تنفيذ 

درا�سات ت�سخي�سية وم�سحية على عينات من الق�سايا املغلقة واملدورة يف املحاكم الفل�سطينية. 

اأوًل، الف�ضل في الق�ضايا مقارنة مع الق�ضايا الواردة 

بالق�سايا  بالف�سل  يتعلق  فيما  رائعة  نتائج  بتحقيق  العام 2008  الغربية خالل  ال�سفة  قامت حماكم 

وعدد الق�سايا الواردة. فقد ارتفع عدد الدعاوى اجلديدة امل�سجلة اأمام املحاكم ب�سكل ملحوظ مقارنًة 

بالعام 2007 حيث و�سل العدد اإىل )77515( ق�سية، يف حني كانت املحاكم قد تلقت خالل عام 2007 

ما عدده )52452( ق�سية، وهذا ي�سكل زيادة بالوارد ن�سيتها 48% عن العام الذي �سبق. كما ارتفع عدد 

الدعاوى املف�سولة يف حماكم ال�سفة الغربية خالل العام 2008 حيث بلغ 75876 ق�سية، يف حني كانت 

قد ف�سلت يف العام الذي �سبقه 45660 ق�سية؛ وهذا يعني ارتفاعًا بن�سبة 66% يف فعالّية عمل املحاكم 

خالل العام الأخري مقارنة مع العام ال�سابق.  

اأما بخ�سو�س حمكمة العدل العليا، فقد ورد اإىل املحكمة 477 ق�سية خالل عام 2008، وف�سلت 310 

ق�سايا. باملقابل ورد اإىل حمكمة النق�س 448 ق�سية، وف�سلت 418 ق�سية. بلغ عدد الق�سايا املدورة 

حتى تاريخ 2008/12/31 اأمام حمكمة العدل العليا 389 ق�سية اأما عدد الق�سايا املدورة اأمام حمكمة 

النق�س فقد بلغ 170 ق�سية.
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جدول )1(

الق�ضايا الواردة والمف�ضولة لدى محاكم ال�ضلح والبداية خالل عام /2008

ا�صم املحكمة

وارد 

حماكم 

البداية

ف�صل 

حماكم 

البداية

وارد 

حماكم 

ال�صلح

ف�صل 

حماكم 

ال�صلح

وارد 

ق�صايا 

�صري

ف�صل 

ق�صايا 

ال�صري

جمموع 

الوارد  

للمحاكم

جمموع 

املف�صول

1411166766723623396244404750حمكمة اأريحا

11531028162222175815582585909070حمكمة اخلليل

378299234115603431363961505498حمكمة طولكرم

961103738513392707373041188511733حمكمة نابل�س

418606200716594579456870046833حمكمة بيت حلم

219200176916012197225841854059حمكمة قلقيلية

457353290725573306337166706281حمكمة جنني

8436553769301813678136781829017351حمكمة رام اهلل

135413222256225636103578--حمكمة دورا

96911251207123121762356--حمكمة �سلفيت

93610871507151224432599--حمكمة حلحول

110274497099420721738--حمكمة طوبا�س 

45704294233032095449642505987751575846املجموع 

97.8%102%90%94%ن�سبة الف�سل

ثانيًا، الق�ضايا المتراكمة اأمام المحاكم خالل العام 2008

تاأخري ملحوظ  اإىل وجود  اأمام جميع املحاكم، بالإ�سافة  اأعداد كبرية من الدعاوى املرتاكمة  هنالك 

يف ف�سل الدعاوى، والذي يعود اإىل عدة اأ�سباب، منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي. اإذ بلغ عدد 

املرتاكمة  الق�سايا  عدد  كان  بينما  ق�سية،   )58384(  2008/12/31 تاريخ  حتى  املرتاكمة  الدعاوى 

اأّن عدد الق�سايا املرتاكمة ازداد )1669( ق�سية، علمًا باأّن  اأي  نهاية العام 2007 )56715( ق�سية، 

عدد الق�سايا الواردة يف العام 2008 قد ازداد عن العام 2007 بـ )25063( ق�سية.
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ُيعترب التاأخري يف ف�سل الدعاوى الذي تعاين منه املحاكم م�سكلة حقيقية حيث اأّن ما ن�سبته )%53( 

من الدعاوى املنظورة م�سى على ت�سجيلها اأكرث من �سنتني، كما اأن ما ن�سبته )15%( من هذه الدعاوى 

م�سى على ت�سجيلها اأكرث من خم�س �سنوات. بينما ت�ستطيع املحاكم يف الوقت احلايل النظر والف�سل 

يف بع�س الدعاوى ب�سورة �سريعة ن�سبيا فاإّن البع�س الآخر من الدعاوى ت�ستمر اأمام املحاكم لفرتات 

طويلة، الأمر الذي يبني مدى حمدودية �سيطرة ق�ساة املحاكم على عملية التقا�سي، �سواء يف الق�سايا 

احلقوقية اأو اجلزائية.

تبني من خالل م�سح اأجراه جمل�س الق�ساء الأعلى اأن عدد اجلل�سات اخلا�سة بكّل دعوى من الدعاوى 

مبالٌغ فيه يف جميع املحاكم، و يزيد ب�سكل وا�سح عن العدد املقبول بالن�سبة للمعايري العاملية املطبقة يف 

هذا املجال. فقد بلغ متو�سط عدد اجلل�سات بالن�سبة للدعاوى املدورة حتى �سهر ت�سرين اأول 2008 )17( 

جل�سة يف الدعاوى احلقوقية املنظورة اأمام حماكم ال�سلح، واجلنايات املنظورة اأمام حماكم البداية. 

بينما بلغ املتو�سط )10( جل�سات بالن�سبة للدعاوى املنظورة من قبل حماكم �سلح اجلزاء و )14( جل�سة 

يف الدعاوى احلقوقية املنظورة من قبل حماكم البداية، وبلغت ن�سبة التاأجيل ب�سبب غياب اأحد الأطراف 

اأو عدم التبليغ اأو عدم جاهزية املحامي اأو ممثل النيابة العامة )65%( من اأ�سباب التاأجيل.

الدعاوى  يف  الف�سل  ت�ستطيع  حتى  اجلل�سات،  تاأجيل  على  �سيطرتها  تفر�س  اأن  املحاكم  على  يجب 

املنظورة اأمامها خالل وقت معقول.

جدول )2(

الق�ضايا المتراكمة اأمام محاكم البداية خالل العام 2008 مقارنة بالعام 2007 

مدور حتى تاريخ ا�صم املحكمة

2007/12/31

مدور حتى تاريخ املف�صولاملجموعالوارد 2008

2008/12/31

180141321116205حمكمة بداية اأريحا

19611153311410282086حمكمة بداية اخلليل

9063781284299985حمكمة بداية طولكرم

2175961313610372099حمكمة بداية نابل�س

122541816436061037حمكمة بداية بيت حلم

621219840200640حمكمة بداية قلقيلية

8754571332353979حمكمة بداية جنني

195184327946552139حمكمة بداية رام اهلل

9894457014464429410170املجموع
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ُيظهر اجلدول ال�سابق اأن:

•الق�سايا املف�سولة اأكرث من الق�سايا الواردة يف حماكم بداية نابل�س وبيت حلم، وقد انعك�س هذا  	
على تناق�س الق�سايا املرتاكمة منذ العام 2007.

اهلل  رام  حماكم  يف  خا�سة  املف�سولة،  الق�سايا  من  اأكرث  الأخرى  املحاكم  يف  الواردة  •الق�سايا  	
واخلليل.

•الفارق بني جمموع الق�سايا الواردة والق�سايا املف�سولة لي�س كثريًا، والفارق بني جمموع الق�سايا  	
املرتاكمة للعام 2007 والق�سايا املرتاكمة للعام 2008 لي�س كبريًا اأي�سًا.

جدول )3(

الق�ضايا المتراكمة اأمام محاكم ال�ضلح خالل العام 2008 مقارنة بالعام 2007

املدور2008املف�صولاملجموعالوارد 2008مدور 2007ا�صم املحكمة

1231429955304634896حمكمة �سلح اأريحا

264074371007780422035حمكمة �سلح اخلليل

42175772998951994790حمكمة �سلح طولكرم

1289210924238161069613120حمكمة �سلح نابل�س

33676586995362273726حمكمة �سلح بيت حلم

39783966794438594085حمكمة �سلح قلقيلية

697262131318559287257حمكمة �سلح جنني

60511744723498166966802حمكمة �سلح رام اهلل

29503610656035782982حمكمة �سلح دورا

893217630692356713حمكمة �سلح �سلفيت

807244332502599651حمكمة �سلح حلحول

8232072289517381157حمكمة �سلح طوبا�س

46821729451197667155248214املجموع
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ُيظهر اجلدول ال�سابق اأن:

وطولكرم،  حلم،  وبيت  نابل�س،  �سلح  حماكم  يف  الواردة  الق�سايا  من  اأقل  املف�سولة  •الق�سايا  	
وقلقيلية، وجنني، ورام اهلل، ودورا، وطوبا�س.

•الق�سايا املف�سولة اأكرث من الق�سايا الواردة يف بع�س املحاكم مثل اأريحا، واخلليل، و�سلفيت، وقد  	
انعك�س هذا على تناق�س الق�سايا املرتاكمة يف تلك املحاكم.

ثالثًا، الق�ضايا المتراكمة اأمام المحاكم منذ اأكثر من ع�ضر �ضنوات

القدمية  الق�سايا  بجرد  نظام،  م�سروع  ومب�ساعدة   ،2008 العام  خالل  الأعلى  الق�ساء  جمل�س  قام 

التي مّر على وجودها يف املحاكم اأكرث من ع�سر �سنوات، ودرا�سة عينات منها، �سملت درا�سة حما�سر 

اجلل�سات، وحتديد اأ�سباب التاأجيل يف كّل جل�سة، الأمر الذي �سلط ال�سوء على  هذا النوع من الق�سايا، 

واجلهات التي تت�سبب يف هذا التاأخري، وذلك على النحو املبني يف اجلدول اأدناه:

جدول )4(

 مجمل عدد الق�ضايا التي مر عليها اأكثر من ع�ضرة اأعوام  ول تزال منظورة في 

المحاكم

ق�صايا جزائية وحقوقية يف املحكمة

البداية

ق�صايا جزائية وحقوقية يف 

حماكم ال�صلح

املجموع

169108277رام اهلل

1518901041نابل�س

جنني
1

11311131�سفر

561975اخلليل

37621482524املجموع
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بعد مراجعة عينة من الق�سايا املرتاكمة اأمام املحاكم منذ اأكرث من ع�سر �سنوات، تبني اأّن هذه الق�سايا 

تنح�سر يف الق�سايا التالية:

الق�ضايا الجزائية اأمام محاكم البداية:

•ق�سايا ال�سرقة بالإ�سرتاك،  	
•ق�سايا الختال�س وا�ستثمار الوظيفة،  	

•ق�سايا �سروع بالقتل بال�سرتاك. 	

الق�ضايا الحقوقية اأمام محاكم البداية:

•ق�سايا مطالبة مببالغ مالية )دين(، 	
•منع مطالبة،  	

•ق�سايا ملكية ومنع معار�سة،  	
•ق�سايا اإبطال �سند،   	

•ق�سايا اإبطال وكالة دورية،  	
•ق�سايا اإزالة �سرر،  	

•ق�سايا تنفيذ وكالة دورية. 	

الق�ضايا الجزائية اأمام محاكم ال�ضلح:

•ق�سايا ال�سرقة، 	
•ق�سايا الإيذاء والت�سبب بالإيذاء،  	
•ق�سايا اإ�سدار �سيك بدون ر�سيد،  	

•ق�سايا الغ�ّس واإ�ساءة الإئتمان،  	
•ق�سايا ال�ستم والتحقري، اإلخ.  	

الق�ضايا الحقوقية اأمام محاكم ال�ضلح: 

•ق�سايا تخلية املاأجور،  	
•ق�سايا اإزالة ال�سيوع، 	
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• ق�سايا الق�سمة، 	
•اإثبات امللكية ومنع معار�سة. 	

اأ�ضباب تراكم هذه الق�ضايا

تبني بعد تفح�س العينة ومبراجعة حما�سر جل�ساتها، اأّن املحكمة عقدت يف بع�س هذه الق�سايا اأكرث 

من 50 اأو 60 جل�سة، وعقدت يف البع�س الآخر اأكرث من مائة جل�سة. وبتدقيق حما�سر اجلل�سات تبني 

اأن اأ�سباب التاأجيل هي:

اأو اأحد ال�سهود غري املتبلغني موعد اجلل�سة، حيث بلغت  •عدم ح�سور اأحد الأطراف اأو وكالئهم  	
فرتات التاأخري يف بع�س الق�سايا نتيجة هذا ال�سبب اأكرث من 45 �سهر،

•عدم ح�سور اأحد الأطراف اأو وكالئهم اأو اأحد ال�سهود املتبلغني موعد اجلل�سة، حيث بلغت فرتات  	
التاأخري يف بع�س الق�سايا نتيجة هذا ال�سبب اأكرث من 40 �سهرًا،

•غياب اأو ان�سغال القا�سي اأو عدم اكتمال الن�ساب، حيث اأجلت بع�س الق�سايا لهذا ال�سبب لأكرث  	
من 25 �سهرًا،

•وفاة املدعني اأثناء جل�سات املحاكمة، 	
•عدم توفر عناوين الكثري من ال�سهود نتيجة وجودهم خارج البالد.  	

الإجراءات التي اتخذها المجل�س للتغلب على هذا النوع من الق�ضايا 

•اإعداد قائمة بجميع اأرقام الق�سايا املنظورة اأمام املحاكم منذ اأكرث من ع�سر �سنوات، والطلب من  	
روؤ�ساء تلك املحاكم تزويد رئي�س املجل�س بجدول زمني يت�سمن روؤيتهم يف كيفية معاجلتها. 

•اإعطاء ن�سخة من القائمة لدائرة التفتي�س الق�سائي وحّثها على فح�س عدد من امللفات الواردة  	
فيها، وا�ستي�ساح اأ�سباب التاأخري احلا�سل فيها، ورفع التو�سيات الالزمة بخ�سو�سها للمجل�س.

•تفعيل دور القا�سي يف ال�سيطرة على املحكمة، و�سرورة اأخذه دورًا اأكرب يف عدم ال�سماح لالأطراف  	
اإ�سافة اأي �سهود، وتكليف الأطراف  يف هذه الق�سايا باملماطلة، والطلب من الق�ساة عدم قبول 

بح�سر بيانتهم.
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رابعًا، معدل تراكم الق�ضايا مقارنًة باأعداد الق�ضاة

مما ل �سّك فيه اأّن عدد الق�ساة يوؤثر يف �سرعة البت يف الدعاوى. فعلى الرغم من عدم وجود معيار 

اإىل  حمكمة  ومن  اآخر،  اإىل  بلد  من  الأمر  هذا  واإختالف  قا�سي،  لكّل  الدعاوى  لعدد  بالن�سبة  موحد 

اأخرى،  اإل اأّن عوامل مثل مدى تعقيد الدعوى والنظام القانوين املتبع يف بلد معني، والإجراءات املتبعة 

ومدى خربة القا�سي من �ساأنها اأن توؤثر يف حتديد العدد الأمثل من الدعاوى املنظورة اأمام القا�سي. 

كّل  الق�ساة يف  عدد  مع  باملقارنة  املحاكم  اأمام  املنظورة  الق�سايا  عدد  مقارنًة  فاإّن  الإطار،  هذا  ويف 

حمكمة يربز �سرورة ال�ستمرار يف تعيني املزيد من الق�ساة والكوادر الإدارية امل�ساندة لهم.

بلغ عدد الق�ساة خالل العام 2008 )181( قا�سيا، يعملون يف املحاكم النظامية الفل�سطينية، وهذا 

البالغ عددهم  وق�ساة قطاع غزة  قا�سيًا،  البالغ عددهم )136(  الغربية  ال�سفة  ق�ساة  ي�سمل  العدد 

)45( قا�سيًا. فقد مّت خالل العام 2008 تعيني 47 قا�سيًا جديدًا، موزعني على املحاكم على اختالف 

درجاتها، اإذ مّت تعيني قا�س واحد يف املحكمة العليا، وقا�سيني يف حماكم ال�ستئناف، وخم�س ق�ساة 

 .
1

للبداية، بالإ�سافة اإىل 39 قا�ٍس لل�سلح

يذكر اأن مبا�سرة عمل معظم الق�ساة المعينين خالل عام 2008 كانت بعد �سهر اأيلول 2008

جدول )5(

اأعداد الق�ضاة وتوزيعهم على المحاكم

املجموع قطاع غزة ال�سفة الغربية املحكمة 

23 8 15 العليا 

26 12 14 ال�ستئناف 

73 25 48 البداية 

59 0 59 ال�سلح 

181 47 136 املجموع 

ميكن قيا�س مدى ح�سن اأداء املحكمة وقدرتها على ال�سيطرة على الدعاوى من خالل مقارنة » معدل الرتاكم«، 

اأمام كل قا�ٍس، والفرتة الزمنية التي تلزم املحكمة لكي تقوم بالف�سل يف جميع الدعاوى املنظورة اأمامها مع 

افرتا�س اأّن الق�ساة �سيقومون بالف�سل يف الدعاوى التي ينظرونها بناء على معدل الف�سل احلايل.

اإذا طبقنا معدل الرتاكم على الق�سايا املنظورة اأمام حماكم البداية وفقًا لعدد الق�ساة، ومع الأخذ 

يبلغ عدد الق�ساة الن�ساء في ال�سفة الغربية 16 قا�ٍس، وفي قطاع غزة 5 ق�ساة ن�ساء، اأي ما مجموعه 21 قا�سيًا. قام مجل�س الق�ساء الأعلى خالل   1

اإلى برنامج دبلوم الدرا�سات الق�سائية في المعهد الق�سائي  اإلى المعهد الق�سائي اليمني، والثانية  باإيفاد بعثتين درا�سيتين، الأولى  العام 2008 

الأردني للعام 2009/2008، وذلك تمهيدا لتعيينهم ق�ساة �سلح م�ستقبال. 
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بعني الإعتبار بقاء العدد احلايل للق�ساة على ما هو عليه، ودون ورود ق�سايا جديدة، فاإّن حمكمة رام 

اهلل يلزمها 7 �سنوات، وحمكمة طولكرم 6 �سنوات، وحمكمتي اخلليل ونابل�س 5 �سنوات، وحماكم اأريحا 

وطولكرم وقلقيلية 4 �سنوات لالإنتهاء من البت يف الق�سايا املنظورة اأمامها واإذا طبقنا معدل الرتاكم 

على حماكم ال�سلح فاإّن حمكمة نابل�س يلزمها لذلك 6 �سنوات، وطولكرم 5 �سنوات، وحماكم رام اهلل 

وقلقيلية وجنني ودورا يلزمها 4 �سنوات.

جدول )6(

 معدل التراكم بالن�ضبة لعدد الق�ضاة

حماكم ال�صلححماكم البدايةاملحكمة

الق�صايا/

القا�صي

الق�صايا 

املف�صولة /

القا�صي بداية 

معدل الرتاكم 

البداية

الق�صايا/

القا�صي

الق�صايا 

املف�صولة 

ال�صلح 

ال�صلح 

معدل 

الرتاكم

385%4671766459%26557بيت حلم 

444%2117477-  - -دورا 

173%1466846 - - -حلحول 

211%5781186561%31354اخلليل 

237%4062322979%30375اأريحا 

447%5293735836%8516جنني 

645%5673314514%36665نابل�س 

415%47354211305%11023قلقيلية 

450%7302012447%38453رام اهلل 

99%903916 - - -�سلفيت 

351%2036580 --  -طوبا�س 

548%6613321606%33751طولكرم 
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خام�ضًا، اأ�ضباب تاأجيل الجل�ضات 

وحقوق(  )جزاء  اهلل  رام  �سلح  حمكمة  يف  للتاأجيالت  الأ�سا�سية  الأ�سباب  اأدناه   )7( اجلدول  يبني 

وحمكمة بداية رام اهلل )احلقوق(، اخلا�سة بالدعاوى التي ما زالت منظورة حتى تاريخ 15 كانون اأول 

2008. كما ُيظهر اجلدول اأّن اأكرث الأ�سباب �سيوعا للتاأجيل هو غياب اأحد الأطراف اأو ال�سهود بالرغم 

اأو كليهما ب�سبب عدم اجلهوزية.  اأحد الأطراف  من تبلغه موعد اجلل�سة، يليه طلب التاأجيل من قبل 

من  الكبري  العدد  هذا  وجود  وراء  ال�سبب  حتديد  اأجل  من  اأكرث  معمقة  ب�سورة  بالبحث  القيام  يجب 

التاأجيالت املتعلقة بعدم اجلهوزية.

ميكن  املذكورين  ال�سببني  اإّن  اجلل�سة.  موعد  متبلغ  �ساهد  اأو  طرف  غياب  وب�سبب  الأطراف  قبل  من 

�سارمة  ل�سيا�سة  املحاكم  تطبيق  خالل  من  بهما  املتعلقة  التاأجيالت  عدد  وتقلي�س  عليهما  ال�سيطرة 

، والتاأجيل 
2

وم�ستمرة بالن�سبة للتاأجيالت. بع�س الأ�سباب الأخرى مثل غياب القا�سي، والتاأجيل الإداري

الأ�سباب من  التعامل مع مثل هذه  اأكرث حيث ميكن  اإىل بحث  اإغالق املحكمة، جميعها حتتاج  ب�سبب 

خالل اتباع اإجراءات اأكرث تطورا يف عملية حتديد مواعيد اجلل�سات. 

جدول )7(

اأ�ضباب تاأجيل الدعاوى في محكمة رام اهلل، الق�ضايا المدورة

�صلح / جزاءاأ�صباب تاأجيل جل�صات ال�صتماع *

8260 جل�صة

�صلح / حقوق

17189 جل�صة

بداية /حقوق

6898 جل�صة

7%19%25%مطلوب وقت اأكرث جلمع الدلة 

59%38%55%مت تبليغ الطراف اأو ال�سهود ومل يح�سروا 

1%8%6%مل يتم نبليغ الطراف او ال�سهود 

5%11%3%غياب القا�سي / عدم اإكتمال الن�ساب 

2%8%4%تاأجيل اإداري )تاأجيل قلم( 

12%10%5%عيد، عطلة ر�سمية، اإ�سراب 

86%94%93%املجموع 

* تم جمع المعلومات من خالل برنامج )ميزان(. 
2  التاأجيل الإداري الذي يتم من قلم المحكمة عند عدم توفر ن�ساب الهيئات الق�سائية اأو لأ�سباب اأخرى م�سابهة
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�ضاد�ضًا، تدابير مجل�س الق�ضاء الأعلى للحّد من تراكم الق�ضايا 

وتاأجيل الجل�ضات

اأ�سدر جمل�س الق�ساء الأعلى خالل العام 2008 تعليمات لروؤ�ساء املحاكم والق�ساة من اأجل تفعيل اإدارة 

�سري الدعوة عرب تطبيق اأحكام قوانني الأ�سول املدنية والبينات والإجراءات اجلزائية املطبقة، وذلك 

م�سكلة  واحلّد من  معقولة،  املحاكم �سمن مدد  اأمام  املنظورة  الق�سايا  الف�سل يف  اإجراءات  لت�سريع 

الق�سايا املرتاكمة اأمام املحاكم خالل �سنوات الإنتفا�سة.

�سدرت هذه التعليمات مبا ين�سجم مع القانون، وعلى �سوء التقارير الدورية لدائرة التفتي�س الق�سائي، 

وتو�سيات ور�سات العمل التي عقدت بخ�سو�س تراكم الق�سايا و�سبل معاجلتها.

ا�ستملت التعليمات املذكورة على معاجلة العديد من الق�سايا التي من �ساأن العمل بها تخفيف م�سكلة 

تراكم الق�سايا، منها:

اإلزام املدعي اأن يرفق بالئحة دعواه املقدمة اإىل املحكمة حافظة م�ستندات موؤيدة لدعواه، وقائمة  1 .

ببيناته اخلطية املوجودة حتت يد الغري، وقائمة باأ�سماء �سهوده وعناوينهم الكاملة، والوقائع التي 

يرغب اإثباتها بالبينة ال�سخ�سية لكل �ساهد على حدة، واأن يوقع على كل ورقة من الأوراق املوجودة 

�سمن حافظة امل�ستندات.

يتّم حتديد عنوان  واأن  اأربعة مقاطع،  وال�سهود من  اأ�سماء املدعي واملدعى عليه  اأن تكون  وجوب  2 .

ال�ساهد ب�سكل وا�سح ي�سهل مهمة تبليغه. 

ال�سري  ب�سرورة  املدنية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  عليه  ن�ّس  مبا  امل�ستعجلة  الأمور  قا�سي  اإلزام  3 .

التاأجيل بني اجلل�سة  واأن يكون  امل�ستدعى �سده،  اإن تعذر ح�سور  الطلب بح�سور فريق واحد  يف 

والأخرى لفرتة معقولة، واأن ي�سدر القرار يف الطلب ب�سفة م�ستعجلة.

�سرورة تغرمي ال�ساهد املبلغ تبليغًا �سحيحًا ومل يح�سر بالغرامة املن�سو�س عليها يف القانون، واإذا  4 .

تخلف ال�ساهد بعد تكليفه باحل�سور للمرة الثانية فعلى املحكمة اإ�سدار مذكرة اإح�سار بحقه. 

تكليف اخل�سوم الراغبني يف دعوة ال�سهود من خالل املحكمة اإيداع ما يكفي لتغطية نفقات ال�سهود  5 .

يف �سندوق املحكمة، وفقًا ملا ن�س عليه قانون البينات.

لذات  اأكرث من مرة  التاأجيل  يومًا يف كل مرة، وعدم  تزيد عن ثالثني  الدعوى ملدة  تاأجيل  عدم  6 .

يومًا من  املخت�سرة جل�سة خالل خم�سة ع�سر  الإجراءات  املحكمة يف دعاوى  تعقد  واأن  ال�سبب، 

تاريخ تقدميها. 
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�سرورة قيام الق�ساة بتحديد اأيام العطل الر�سمية والوطنية يف دفرت اأجندتهم منذ بداية العام  7 .

الق�سائي لتجنب حتديد مواعيد اجلل�سات يف تلك الأيام، واأن ُيخ�س�س اليوم الأول من كل �سهر 

جلرد الق�سايا ومقارنتها بال�سجالت، والأمر نف�سه ينطبق على دوائر التنفيذ. 
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الف�ضل الثاني

ماأ�ض�ضة مجل�س الق�ضاء الأعلى
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الف�ضل الثاني

ماأ�ض�ضة مجل�س الق�ضاء الأعلى

يف اإطار �سعي جمل�س الق�ساء الأعلى اإىل ماأ�س�سة عمله من خالل تطبيق خطته الإ�سرتاتيجية لالأعوام 

)2008 – 2010( وا�سل املجل�س بناء وتعزيز وحدات العمل فيه، والتي ت�سعى اإىل حتقيق اأهداف هذه 

اخلطة، وحتقق روؤيته لتطوير الق�ساء الفل�سطيني، خا�سة فيما يتعلق بتطوير عالقات ال�سلطة الق�سائية 

مع ال�سلطات الأخرى، و�سمان حماكمة عادلة وتعزيز ومتكني موؤ�س�سة الق�ساء، وحماية حقوق املواطن 

وحرياته الأ�سا�سية.

يف هذا ال�سياق عمل جمل�س الق�ساء الأعلى على بناء دوائر عمل جديدة، وعمل على تفعيل دور الدوائر 

القائمة، ويوا�سل �سعيه من اجل بناء دوائر جديدة يف اإدارات املحاكم. ويف هذا ال�سياق قطع جمل�س 

الق�ساء الأعلى خطوات هامة يف ماأ�س�سة جمل�س الق�ساء والتن�سيق بني دوائره وموؤ�س�ساته املختلفة.

اأوًل: تعزيز الم�ضاءلة والرقابة الداخلية

يف اإطار امل�ساءلة واملحا�سبة وا�سلت دائرة التفتي�س الق�سائي خالل العام 2008 جهودها لتعزيز مبداأ 

ا�ستقالل الق�ساء وتعزيز ثقة اجلمهور بال�سلطة الق�سائية عن طريق تفعيل دور الدائرة الرقابي على 

اأعمال الق�ساة واملوظفني والعاملني يف جميع املحاكم بجميع درجاتها �سلحًا وبداية وا�ستئناف. فقد 

الغر�س،  لهذا  الدائرة  من  املعدة  الربامج  وفق  والدورية  الفجائية  التفتي�سية  زياراتها  الدائرة  كثفت 

وذلك ل�سمان ان�سباط الق�ساة والعاملني يف املحاكم ب�ساعات الدوام الر�سمي، والتعرف على مقدرتهم 

املهنية واللغوية والتنظيمية وكفاءتهم الق�سائية والقانونية ومقدرتهم يف الأداء كمًا وكيفًا، وان�سباطهم 

بال�سلوك الق�سائي وانتظامهم بالعمل واأداء ما يوكل لهم من مهام ومردود ذلك على ح�سن �سري الدعوى 

وحت�سني العطاء ومردود ذلك على مرفق العدالة.

وتفعياًل لدور دائرة التفتي�س الق�سائي اتخذ جمل�س الق�ساء الأعلى تدابري هامة لتفعيل دائرة التفتي�س 

الق�سائي حيث زاد من عدد الق�ساة املتفرغني للعمل يف الدائرة، وعمل على توفري بع�س امل�ستلزمات 

لها، ونتيجة لذلك زادت فعالية التفتي�س الق�سائي ب�سورة ملحوظة لي�س يف عدد اجلولت التفتي�سية 

فح�سب ، واإمنا بالنتائج املرتتبة على هذه الزيارات، حيث زادت فاعلية املحاكم بالف�سل يف الق�سايا 

املنظورة اأمامها، وتطورت خدمات اجلمهور يف العديد من املحاكم.

وتقوم  الفجائي.   والتفتي�س  الدوري  التفتي�س  هما  للعمل  اأ�سلوبني  الق�سائي  التفتي�س  دائرة  اعتمدت 

الدائرة بالتفتي�س وفقًا جلدول معلن عن الزيارات التفتي�سية يتم اإعالم املحاكم املنوي التفتي�س عليها 
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ب�سكل م�سبق، لكن يف اأحيان اأخرى يتوجه املفت�سون اإىل ميدان العمل بدون اإعالم القا�سي اأو املوظف 

اأو املحكمة املنوي التفتي�س عليها. 

   قام ق�ساة الدائرة خالل العام 2008 بـ)27( زيارة تفتي�سية منها )18( زيارة دورية و )9( زيارات مفاجئة، 

وذلك جلميع حماكم ال�سلح والبداية وال�ستئناف. خالل الزيارة التفتي�سية يتم الطالع على دوام الق�ساة 

ومراقبة   ، الدعوى  و�سري  املحاكمات  اإجراء  وكيفية  املحاكمة  جل�سات  وافتتاح  العمل  وبداية  واملوظفني، 

ت�سرفات الق�ساة اأثناء �سري الدعوى ومدى جديتهم يف العمل و�سيطرتهم على اجلل�سات، ومعاملتهم مع 

القانونية  وقدرتهم  القيادية،  و�سخ�سيتهم  والقانونية،  املهنية  ومقدرتهم  واملوظفني،  واملحامني  اخل�سوم 

قانونيا  واأ�سبابها وكيفية �سياغتها  تثار يف اجلل�سات، ومتانة قراراتهم  التي  والطلبات  الدفوع  يف معاجلة 

وكيفية  فيها،  الف�سل  �ساركوا يف  التي  اأو  املف�سولة  الق�سايا  وعدد  ينظرونها  التي  الق�سايا  وعدد  ولغويا، 

ا�ستغالل وقتهم بعد انتهاء عملهم وقبل بداية العمل  والتعرف على �سلوكهم ال�سخ�سي وثقتهم بنف�سهم. كما 

يتم التفتي�س على املوظفني من خالل �سجالتهم وتنظيم وترتيب اأعمالهم اأثناء وجودهم يف القلم اأو اأثناء 

ممار�ستهم عملهم، ويتم �سياغة كل هذه املالحظات يف تقرير يرفع لرئي�س جمل�س الق�ساء الأعلى. 

ورد اإىل دائرة التفتي�س الق�سائي خالل عام  2008 ما عدده 73 �سكوى، خمتلفة املوا�سيع، منها ما يتعلق 

يتعلق  الق�سائية، ومنها ما  والهيئات  الق�ساة  بال�سكوى على  يتعلق  الدعوى، ومنها ما  باإجراءات �سري 

بالإ�سافة  والتزوير  الر�سمية  والأوراق  وامل�سبوطات  واملربزات  امللفات  فقدان  الإداري حول  بالتحقيق 

اإىل اإجراءات التنفيذ. وقد ف�سل 56 �سكوى من  جمموع ال�سكاوى الواردة لدائرة التفتي�س  وبقيت 17 

�سكوى للمتابعة. 

 رغم التقدم امللمو�س خالل عام 2008 يف عمل دائرة التفتي�س الق�سائي، اإل اأنها ل زالت تواجه العديد 

اأجهزة  وجود  وعدم  الدائرة،  يف  الإداريني  واملوظفني  الق�ساة  عدد  يف  النق�س  اأبرزها:  املعيقات  من 

ق�ساة  لنقل  ومنا�سبة  كافية  نقل  و�سائل  توفر  عدم  ب�سبب  املحافظات  بني  التنقل  و�سعوبة  حا�سوب، 

تعيق  التي  قوات الحتالل  قبل  الع�سكرية من  اإىل وجود احلواجز  اإ�سافة  املحاكم، هذا  اإىل  التفتي�س 

مربوطة  زالت غري  ل  الدائرة  اأن  كما  املنا�سب،  الوقت  املحاكم يف  اإىل  التفتي�س  ق�ساة  و�سول  عملية 

الكرتونيا مبجل�س الق�ساء الأعلى وموؤ�س�ساته.

ثانيًا: التدريب الق�ضائي والإداري 

جلنة  عمل  اأولويات  �سلم  يف  النظامية  املحاكم  يف  العاملني  الإداريني  واملوظفني  الق�ساة  تدريب  يقع 

واإعداد  تدريب  خالل  من  الق�سائي  العمل  م�ستوى  رفع  اإىل  الدائرة  تهدف  حيث  الق�سائي،  التدريب 

امل�ستجدات  باأحدث  اإحاطتهم  خالل  من  وذلك  واأعوانهم،  ق�ساة  من  الق�سائية  ال�سلطة  يف  العاملني 

ذات  اجلوانب  على  الرتكيز  مع  وتطبيقها،  بها  الإملام  على  قدراتهم  ورفع  والدولية  املحلية  القانونية 
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حتقيق  دون  حتول  التي  العقبات  عن  والتق�سي  امل�ستمر  البحث  اإىل  بالإ�سافة  هذا  العملية.  الأهمية 

اأداء اأف�سل للعمل الق�سائي والعاملني به، وحماولة تلم�س اأوجه ال�سعف والق�سور، واإثراء النقا�س حول 

هذه املو�سوعات و�سول اإىل انتقاء اأف�سل الأ�ساليب التدريبية للتغلب على هذه العقبات ومعاجلة اأوجه 

ال�سعف والق�سور. 

انطالقًا من هذه الأهداف �سعت جلنة التدريب الق�سائي اإىل حتقيق الفائدة الق�سوى من خالل عقد 

وتنظيم برامج تدريبية �سملت التدريب الأ�سا�سي للق�ساة اجلدد والتدريب امل�ستمر، بدعم من امل�ساريع 

الأن�سطة  ومن  الق�ساء.  ا�ستقالل  وتعزيز  تقوية  اإىل  الهادفة  املوؤ�س�سات  بع�س  وبدعم  للق�ساء  املمولة 

التدريبية التي نفذتها الدائرة:-

1. ور�ضة عمل الختناق الق�ضائي: 

عقدت بتاريخ 2008/3/1 يف رام اهلل ، وتناولت موا�سيع خمتلفة منها : دور القا�سي يف اإدارة الدعوى، 

الور�سة عدد كبري من ق�ساة املحاكم على  الهولندية . ح�سر  التجربة  احللول يف الق�سايا اجلزائية، 

اختالف درجاتها، بالإ�سافة اإىل عدد من روؤ�ساء النيابة يف املحافظات ال�سمالية. ويف املرحلة الأخرية 

.
3

من الور�سة كان هناك جل�سات ملجموعات العمل ملناق�سة احللول التي خرجت بتو�سيات عدة

2. برنامج تدريب المدربين 

يهدف برنامج تدريب املدربني والذي ُعقد على ثالث مراحل اإىل اإعداد امل�ساركني فيه نظريا وعمليا 

لي�سبحوا مدربني قادرين متمتعني بكفاءة عالية يف حتليل الحتياجات والأهداف التدريبية، وت�سميم 

الدورات، وتقدميها، وتقييمها، على اأ�س�س علمية ومبهارات عالية امل�ستوى �سكال وم�سمونا. 

  3  من التو�سيات التي خرجت بها الور�سة

( بخ�سو�س  • تفعيل تطبيق المادة )120( اأ�سول مدنية بخ�سو�س تقديم البينة وح�سرها في الجل�سة الأولى ، والمادة )121	

عدم التاأجيل لأكثر من مرة واحدة لنف�س ال�سبب

• بينات ( بخ�سو�س دعوة ال�سهود. اإعمال ن�س المادتين )100، 87	

( اإجراءات جزائية بخ�سو�س المخالفات و�سبطها. • تفعيل المادة )309	

•اإن�ساء مركز للمعلوماتية القانونية والق�سائية. 	
•حو�سبة المحاكم لت�سهيل عملية الرقابة. 	

•ا�ستقالل قا�سي التنفيذ عن الق�ساء المدني �سمن هيئة محكمة البداية. 	
•التاأكيد على اإن�ساء وتفعيل دور ال�سرطة الق�سائية. 	

•ا�ستعمال المحاكم ل�سلطاتها التي منحها لها القانون في التعامل مع الق�سايا التي يت�سبب المحامون في تاأجيلها واإطالة  	
اأمد التقا�سي فيها.

•ترتيب لقاءات بين مجل�س الق�ساء الأعلى ونقابة المحامين لغايات تلبية الحتياجات اليومية التي تتعلق بح�سن �سير العمل  	
في المحاكم.
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3. برنامج التدريب التمهيدي لق�ضاة ال�ضلح الجدد: 

يبا�سر الآن يف تنفيذ برنامج تدريب ق�ساة ال�سلح املعّينني حديثًا وعددهم )14 قا�سيًا(.  بداأ التدريب 

موا�سيع   ،2009 �سباط  ولغاية   2006 اأول  ت�سرين  �سهر  من  وامتد  الفل�سطيني،  الق�سائي  املعهد  يف 

قانون  والتجارية،  املدنية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  الق�سائي،  ال�سلوك  �سملت  متنوعة  اأي�سًا  الربنامج 

الإجراءات اجلزائية، حماكمات �سورية ويف نهاية الربنامج مت تدريبهم عمليًا لدى املحاكم.

4. تدريب ق�ضاة ال�ضلح المعينين في نهاية عام 2007 

قام جمل�س الق�ساء الأعلى بالتعاون مع املعهد الق�سائي الأردين بتنفيذ تدريب لق�ساة ال�سلح اجلدد 

املعّينني يف �سنة 2007، وعددهم 18 قا�سيًا. اأجنز التدريب على دفعتني، يف كل دفعة ع�سرة ق�ساة، 

اأثناء فرتة التدريب. ا�ستمرت الدورة ملدة �سهر  لتفادي التاأثري ال�سلبي الذي ينتج عن غياب الق�ساة 

وقانون  والتجارية  املدنية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  متنوعة من  موا�سيع  الدورة  منهاج  و�سمل  تقريبًا، 

الإجراءات اجلزائية الفل�سطيني .

5. برنامج التدريب  التمهيدي لق�ضاة ال�ضلح المعينين في عام 2008.

مت تنفيذ برنامج تدريبي لق�ساة ال�سلح والبداية املعّينني يف بداية حزيران 2008 وعددهم )25 قا�سي 

�سلح ( و)5 من ق�ساة البداية(. ا�ستمر الربنامج ملدة ثالثة �سهور، افتتح بتاريخ 2008/6/8 يف املعهد 

الق�سائي الفل�سطيني وامتد لغاية 2008/8/30، مت يف نهاية الربنامج منحت �سهادات للمتدربني.

6. موؤتمر النهو�س بالق�ضاء الفل�ضطيني: رفع الكفاءة وتحقيق الجودة

بتاريخ 18-20 متوز  فل�سطني  النظامية يف  املحاكم  اجتمع ق�ساة  الأعلى،  الق�ساء  بدعوة من جمل�س 

2008 يف مدينة بيت حلم ملناق�سة اأو�ساع ال�سلطة الق�سائية و�سبل النهو�س بالق�ساء الفل�سطيني، وقد 

تعّذرت م�ساركة ال�سادة ق�ساة املحاكم النظامية يف جناح الوطن الآخر )املحافظات اجلنوبية(، نتيجة 

للظرف ال�سائد هناك. 

7. اإيفاد 30 قا�ضيًا للتدريب في المعهد الق�ضائي الأردني 
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دورات  العام 2008 يف ثالث  وال�سلح اجلدد خالل  البداية  قا�سيًا من ق�ساة حماكم  �سارك ثالثون 

القوانني  اأكرث  تدريبًا على  الدورات  امل�ساركون يف  وتلقى  الأردين.  الق�سائي  املعهد  تدريبية عقدت يف 

العمل،  اأ�سول املدنية والتجارية، وقانون الإجراءات اجلزائية، وقانون  تطبيقًا يف املحاكم مثل قانون 

الدورة املذكورة مبا�سرة  الأردنية. وتلت  تلقوا تدريبًا عمليًا يف املحاكم  القوانني، كما  وغري ذلك من 

دورة اأخرى ا�ستمرت ملدة اأ�سبوع، مو�سوعها ق�سايا الأرا�سي والت�سوية والت�سجيل املجرد.

8. اإيفاد ع�ضرة خريجين اإلى المعهد الق�ضائي الأردني تمهيدًا لتعيينهم ق�ضاة.

الفل�سطينية  اجلامعات  احلقوقيني، خريجي  الطلبة  من  ع�سرة   2008 اأول  ت�سرين   12 بتاريخ   التحق 

باملعهد الق�سائي الأردين، وذلك �سمن بعثة درا�سية اأوفدها جمل�س الق�ساء الأعلى للم�ساركة يف برنامج 

دبلوم الدرا�سات الق�سائية يف املعهد الق�سائي الأردين للعام 2009/2008. و�سيتم تعني امل�ساركني يف 

الربنامج الدرا�سي املذكور بعد انتهائه ق�ساة يف حماكم ال�سلح. ومت اختيار امل�ساركني يف البعثة مبوجب 

م�سابقة مت الإعالن عنها يف ال�سحف املحلية، فتحت املجال اأمام كل من انطبقت عليه �سروط الإعالن 

التي حددها جمل�س الق�ساء. 

ثالثًا: تعزيز دور الأمانة العامة لمجل�س الق�ضاء الأعلى

تعترب الأمانة العامة من اأبرز الدوائر التابعة ملجل�س الق�ساء، على الرغم من كونها دائرة حديثة ن�سبيا، 

ملا تقدمه من دعم  لوج�ستي ملكتب رئي�س جمل�س الق�ساء الأعلى، بالإ�سافة اإىل دورها البارز يف ت�سيري 

الأمور املناطة بها، حيث اأن الأمانة العامة هي الراعي الرئي�سي ل�سوؤون الق�ساة الإدارية والق�سائية، اإذ 

تتوىل متابعة اأمور الق�ساة لدى املوؤ�س�سات املختلفة مبا ي�سمن ت�سيري اأمور الق�ساة على اأف�سل وجه.

تتبع  اأنها  اإل  الب�سرية،  املوارد  وبخا�سة  العامة  لالأمانة  تتوافر  التي  املوارد  قلة  من  الرغم  وعلى 

اإ�سرتاتيجية تهدف اإىل تفعيل دورها ب�سكل اأكرب لتحمل امل�سوؤوليات امللقاة على عاتقها، واأخذ دورها 

الطبيعي للنهو�س مب�ستوى اخلدمات واملهام التي تقدمها لق�ساة املحاكم النظامية الفل�سطينية على 

اختالف درجاتها، فقد قامت الأمانة العامة ومنذ 2008/9/1 اأي يف بداية ال�سنة الق�سائية بتطوير 

اأ�ساليب العمل املتبعة للتعامل مع جممل الق�سايا التي متر عربها.

قامت الأمانة العامة ملجل�س الق�ساء الأعلى بو�سع اأ�س�س املوقع الإلكرتوين ملجل�س الق�ساء الأعلى الذي 

اأن�ساأ بدعم من م�سروع �سيادة، ومن ثم با�سرت بتفعيله ب�سكل يومي، عرب التحديث يف بياناته املوجودة، 

واإ�سافة ما ي�سلها من الدوائر واملحاكم، ون�سر الأخبار املتعلقة بال�سلطة الق�سائية والتحديث ب�سكل 

م�ستمر حتى و�سل اإىل امل�ستوى املاأمول.
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قامت الأمانة العامة وبالتعاون مع اللجان املختلفة بتنقيح واإعداد ك�سوفات احتياجات املكتبة القانونية 

املركزية للمحاكم.

يف اإطار �سعيها لتطوير اآليات التعامل مع الأمور املتعلقة بالق�ساة، تقوم الأمانة العامة بتويل ال�سوؤون 

املوظفني  ديوان  مثل  الر�سمية  الوطنية  ال�سلطة  موؤ�س�سات  تتابع ق�ساياهم مع  للق�ساة، حيث  الإدارية 

العام ووزارة املالية وغريها، كما تقوم بالإ�سراف على الإجازات اخلا�سة بال�سادة الق�ساة، واإدارة كافة 

ملفات الق�ساة واأر�سفة الوثائق ذات ال�سلة بهم يف ملفاتهم اخلا�سة.

الأعلى،  الق�ساء  جمل�س  عن  ال�سادرة  القرارات  واأر�سفة  وتنفيذ  مبتابعة  العامة  الأمانة  تقوم  كما 

اآخر  اأي �سان  اأو  وانتداباتهم  بالق�ساة وتنقالتهم  املعلومات اخلا�سة  اإىل  الو�سول  ي�سهل  الذي  الأمر 

العامة  الأمانة  اأن  التي تطلب منها، ويف هذا املجال يذكر  والتقارير  القوائم  من �سوؤونهم، وحت�سري 

ت�سعى لتطوير برنامج �سوؤون الق�ساة الذي جاء ثمرة لتعاون جهودها مع دائرة تكنولوجيا املعلومات، 

ا�ستعمال  اأثناء  والتي تظهر  الأداء  لرفع  الالزمة  بالتو�سيات واملقرتحات  الأخرية  بتزويد  تقوم  حيث 

الربنامج.

تعترب الأمانة العامة امل�سدر الرئي�سي للمعلومات املتعلقة باأعداد الق�ساة وتوزيعهم ب�سكل عام، حيث 

يتم اإعداد التقارير الالزمة عند طلبها.

الإعالم  دائرة  تزود  حيث  الأعلى،  الق�ساء  جمل�س  يف  الأخرى  الدوائر  مع  العامة  الأمانة  تتعاون 

ال�سهرية  املجلة  ن�ساطاتها ومنها  الق�ساة يف خمتلف  التي حتتاجها عن  بالبيانات  العامة  والعالقات 

وجملة ق�ساوؤنا، كما تن�سق مع دائرتي التدريب والتفتي�س الق�سائي لت�سجيل نتائج ن�ساطاتها املتعلقة 

بالق�ساة، بالإ�سافة اإىل الإدارة العامة لل�سوؤون املالية والإدارية التي ت�سكل املحور الرئي�سي يف تعامل 

املحاكم  اإدارة  اجتماعات  كذلك يف  العامة  الأمانة  وت�سارك  الق�ساة،  اأمور  ت�سيري  العامة يف  الأمانة 

التي تهدف اإىل توحيد الإجراءات يف جميع املحاكم النظامية، وت�سكل جزءا من اللجنة امل�سكلة بهذا 

اخل�سو�س.

كذلك تتعاون الأمانة العامة مع املحاكم وق�ساتها ب�سكل فعال وعلى م�ستوى ي�سمن حتقيق اأهدافها، 

تتعامل معها بكل مرونة وقابلية  والتي  بالق�ساة  املتعلقة  الق�سايا  العديد من  ب�سكل يومي  تتلقى  حيث 

لإيجاد حلول لها قدر الإمكان.

قامت الأمانة العامة كدائرة من دوائر جمل�س الق�ساء الأعلى، بامل�ساركة وفق الدور املناط بها يف ثالث 

م�سابقات ق�سائية لتعيني ق�ساة يف املحاكم، وابتعاث ع�سرة طالب من خريجي كليات احلقوق اإىل املعهد 

الق�سائي الأردين، حيث تتوىل ا�ستقبال طلبات املر�سحني واإعداد القوائم اخلا�سة بهم ون�سرها ح�سب 

الأ�سول ، واإعالن النتائج ومتابعة ق�ساياهم وتعييناتهم اإىل ما بعد مبا�سرتهم عملهم.
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رابعًا: التخطيط الإ�ضتراتيجي واإدارة الم�ضاريع

الق�ساء  ملجل�س  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  اأهداف  لتحقيق  �سعيا  امل�ساريع  واإدارة  التخطيط  وحدة  اإن�ساء  مت 

الإدارات  واإن�ساء  الأعلى،  الق�ساء  املوجودة يف جمل�س  والإدارات  الوحدات  بتطوير  تق�سي  والتي  الأعلى، 

اجلديدة التي تهدف اإىل تقوية النظام الق�سائي الفل�سطيني كموؤ�س�سة تقدم اخلدمات املطلوبة للجمهور.

تعمل وحدة التخطيط واإدارة امل�ساريع على و�سع اخلطط والربامج التطويرية للق�ساء وت�سميم امل�ساريع 

اأن الفئة امل�ستهدفة بكافة عنا�سرها  الالزمة لتنفيذ خطط الق�ساء والإ�سراف على تنفيذها ل�سمان 

ت�ستفيد من التمويل املقدم من جميع الدول املانحة، واأن كافة امل�ساريع حتقق الأهداف التي و�سعت من 

اأجلها، بحيث ل يكون هناك اأي تداخل بني هذه الن�ساطات ون�ساطات امل�ساريع الأخرى، بالإ�سافة اإىل 

هذا �ستعمل الوحدة على تفعيل وتطوير العالقات بني الدوائر املختلفة يف جمل�س الق�ساء الأعلى من 

اأجل العمل على حتقيق الهدف الأ�سا�سي للمجل�س األ وهو خدمة املواطن.  كما تقوم الوحدة بدرا�سة 

احتياجات املجل�س املختلفة وترجمتها اإىل م�ساريع وتقدميها للدول املانحة، ولغايات ذلك تعمل الوحدة 

على التن�سيق مع الوزارات املخت�سة ب�سكل عام ووزارة التخطيط ب�سكل خا�س بحيث تكون ع�سوا يف 

الدول  مع  والتوا�سل  العدل،  ووزارة  العامة  النيابة  مع  العالقات  تن�سيق  اإىل  تهدف  التي  اللجان  كافة 

املانحة واحل�سول على متويل للم�ساريع اجلديدة.

عملت وحدة التخطيط على حتقيق اأكرب عدد ممكن من اأهداف اخلطة الإ�سرتاتيجية ملجل�س الق�ساء 

الأعلى.  ففي اإطار الهدف الإ�سرتاتيجي �سمان حماكمة عادلة، تعمل وحدة التخطيط ممثلة برئي�سها 

الق�ساة  قدرات  تطوير  على  اللجنة  هذه  مع  بالتن�سيق  وتعمل  الق�سائي،  التدريب  جلنة  يف  ع�سوًا 

الفل�سطينيني من خالل و�سع خطط التدريب الأ�سا�سي وامل�ستمر وور�سات العمل املتخ�س�سة والتن�سيق 

امل�ساريع  تنفذها  التي  التدريبات  يف  الق�ساة  م�ساركة  وتفعيل  التدريب  لتنفيذ  املمولة  امل�ساريع  مع 

املختلفة.

تعمل وحدة التخطيط على حتديث وتطوير دوائر التبليغات لدى املحاكم من حيث الو�سائل والتجهيزات 

والنظام املتبع. وتتابع الوحدة وبالتن�سيق امل�ستمر مع جلنة التدريب مو�سوع )التخ�س�س الق�سائي( 

وقد اأخذ ذلك بعني العتبار عند جتهيز املكتبة الق�سائية يف جممع حماكم رام اهلل ب�سراء عدد من 

الكتب القانونية. 

وتعمل الوحدة على متابعة تنفيذ ن�ساطات م�ساريع املمولني من اأجل رفع كفاءة ومهارات الكوادر الب�سرية 

العاملة يف املحاكم من ق�ساة ومعاونني واإداريني. وقامت بالتوا�سل مع مكتب التفتي�س الق�سائي واملكتب 

الفني من اأجل حتديد احتياجاتهم التدريبية والوظيفية، كما تعمل على التوا�سل مع الدول املانحة من 

اأجل �سمان تطوير هذه الدوائر لغاية حتقيق هدف تعزيز اأنظمة الرقابة وامل�ساءلة.
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بكوادرها  كفاءتها  ورفع  خدماتها  لتح�سني  الق�ساء  موؤ�س�سة  متكني  الإ�سرتاتيجي  الهدف  اإطار  ويف 

املختلفة، تهتم الوحدة بتطوير الدوائر والوحدات الأخرى يف املجل�س، و�ساهمت الوحدة يف تطوير اخلطة 

الإ�سرتاتيجية  الإ�سرتاتيجية ملجل�س الق�ساء الأعلى، وطّورت وحدة التخطيط موؤ�سرات الأداء للخطة 

الإ�سرتاتيجية  اخلطة  ن�ساطات  مراجعة  جلنة  اأعمال  يف  و�ساركت  الأعلى،  الق�ساء  مبجل�س  اخلا�سة 

اجلديدة ملجل�س الق�ساء الأعلى وميزانيتها، وتعمل وحدة التخطيط ب�سكل مبا�سر واأ�سا�سي مع رئي�س 

جمل�س الق�ساء الأعلى من اأجل ت�سميم امل�ساريع الالزمة والإ�سراف على تنفيذها. تقوم الوحدة مبتابعة 

ن�ساط م�سروع �سيادة املعني بتاأ�سي�س مكتبة ق�سائية حديثة ومتطورة تعمل على توفري املراجع القانونية 

النتهاء من  �سيتم  ومفهوم، حيث  وا�سح  ق�سائية  معلومات  نظام  واإن�ساء  لتطوير  الالزمة  واملعلومات 

تاأ�سي�س هذه املكتبة وتزويدها مبا ل يقل عن 700 كتاب مع بداية عام 2009.

تعمل الوحدة وبالتن�سيق مع دائرة تكنولوجيا املعلومات على حتقيق هدف حو�سبة املحاكم واإدارة ملفات 

لإدارة  ميزان  برنامج  من  الثانية  الن�سخة  وت�سغيل  تطوير  على  الدائرة  عمل  تتابع  بحيث  الدعاوى، 

اللكرتونية  بالأجهزة  املختلفة  ودوائره  الأعلى  الق�ساء  تزويد جمل�س  اإىل  بالإ�سافة  الدعاوى،  ملفات 

تابعت وحدة  للتقا�سي  منا�سبة  بيئة  توفري  اإطار  ويف  الأعلى.  الق�ساء  دوائر جمل�س  الالزمة حلو�سبة 

التخطيط واإدارة امل�ساريع النتهاء من م�سروع بناء وجتهيز وتاأثيث حمكمة جنني. بالإ�سافة اإىل هذا 

فقد قدمت الوحدة م�سروع بناء كل من )جممع حماكم رام اهلل، حمكمة اخلليل، حمكمة طولكرم( 

للحكومة الكندية وقد وافقت احلكومة الكندية على بناء هذه املحاكم، بكلفة تقديرية 25-30 مليون 

فاإن  اأخرى  ناحية  ومن  عليها.  املحاكم  بناء  �سيتم  التي  الأرا�سي  حتديد  مرحلة  يف  الآن  وهي  دولر. 

وحدة التخطيط تتابع م�سروع تاأهيل مكاتب كتبة العدل، ودوائر التنفيذ والتبليغ يف حمكمة بيت حلم. 

و�ساركت الوحدة ممثلة برئي�سها يف جلنة حتديد احتياجات املحاكم من الكوادر الب�سرية، ومت اإمتام 

حتديد هذه الحتياجات وتقدميها اإىل اجلهة املخت�سة.

ويف اإطار العمل على حتقيق الهدف الإ�سرتاتيجي حماية حقوق املواطن وحرياته الأ�سا�سية تقوم وحدة 

التخطيط بالتن�سيق مع وحدة الإعالم والعالقات العامة من اأجل و�سع خطة عمل تلك الوحدة ومتابعة 

الق�ساء يف �سمان  واأهمية  املواطنني بدور  الوعي لدى  اإىل رفع  املانحة مبا يهدف  الدول  تنفيذها مع 

املعلومات  املواطنني من احل�سول على  الق�سائية، ومتكني  املعلومات  وتوفري  العدالة  احلقوق وحتقيق 

وتوطيد  املدين،  املجتمع  وموؤ�س�سات  الإعالم  و�سائل  خالل  من  توعية  حمالت  وت�سميم  الق�سائية، 

الروابط مع الإعالم وموؤ�س�سات املجتمع املدين، وتطوير و�سائل ن�سر وا�ستخدام املعلومات الق�سائية من 

خالل العمل على ن�سر الأحكام الق�سائية بالطرق املحو�سبة.

كما تتابع الوحدة �سري كافة الن�ساطات التي تهدف اإىل حت�سني اخلدمات املقدمة للجمهور كا�ستكمال حتديث 

دوائر كّتاب العدل، بالإ�سافة اإىل حتديث نظام التنفيذ املدين ودوائر التنفيذ وكذلك دوائر التبليغات.
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خام�ضًا: توعية الجمهور بالق�ضاء وتوطيد العالقة مع موؤ�ض�ضاته 

الإعالمية والمجتمعية.

حدث خالل عام 2008 تطور نوعي فيما يتعلق بتوعية اجلمهور باأهمية الق�ساء وتعزيز عالقات ال�سلطة 

لالإعالم  دائرة  ا�ستحداث   2008 اأول  ت�سرين  بداية  يف  مت  فقد  املدين.  املجتمع  مبوؤ�س�سات  الق�سائية 

والعالقات العامة يف ال�سلطة الق�سائية، ومت تعيني رئي�س للدائرة.  اأهداف الدائرة اجلديدة وفقًا للخطة 

الق�سائية،  املعلومات  على  احل�سول  من  املواطنني  متكني  هي:  الأعلى  الق�ساء  ملجل�س  الإ�سرتاتيجية 

اإر�ساء عملية تقا�سي  ب�سيطة وتعزيز جهود  بلغة  الق�سائية  املعلومات  وت�سميم حمالت توعية وتوفري 

تت�سم بال�سفافية، وتوطيد الروابط مع الإعالم وموؤ�س�سات املجتمع املدين.

متكنت   ،2008 العام  خالل  �سهور  ثالثة  البالغة  العامة  والعالقات  الإعالم  دائرة  عمل  فرتة  ق�سر  رغم 

اإعداد  اأولية،  عمل  خطة  اجناز  التالية:  الإجنازات  حتقيق  من  لنطالقتها  الأوىل  اللحظة  ومنذ  الدائرة 

الق�سائي يف  بالو�سع  للعام 2009، جذب الهتمام الإعالمي  اإ�سرتاتيجية عمل مدتها عامني وخطة عمل 

فل�سطني، حيث ن�سر خالل هذه الفرتة ما يزيد عن خم�سني تقريرًا اإعالميا مقروءًا اأو م�سموعًا اأو مرئيًا يف 

و�سائل الإعالم الفل�سطينية، اإطالق م�سودة للتفاهم بني موؤ�س�سات املجتمع املدين وال�سلطة الق�سائية وما 

لزم ذلك من نقا�سات وور�سات عمل واجتماعات مع موؤ�س�سات املجتمع املدين بغية التو�سل اإىل هذه امل�سودة، 

اإعداد ن�سرتني �سهريتني غطت اأن�سطة ال�سلطة الق�سائية خالل الربع الأخري من العام 2008 وذلك باللغتني 

العربية والإجنليزية، النتهاء من التح�سري للعدد الأول من ن�سرة ق�ساوؤنا والتي ت�سدر ابتداء من بداية 

�سهر �سباط 2009 ب�سورة ف�سلية وذلك باللغتني العربية والإجنليزية،  اإعداد واإ�سدار مفكرة العام 2009، 

اإعداد واإ�سدار اأجندة العام 2009، املبا�سرة بتطوير ال�سفحة الإلكرتونية �سكاًل وم�سمونًا، توفري الأجهزة 

واملعدات الالزمة للدائرة من اأجهزة حا�سوب وكامريا فيديو وكامريا ديجتال وجهاز عر�س بروجكرت.

�ضاد�ضًا: حو�ضبة المحاكم وملفات الدعاوى

يف اإطار �سعي جمل�س الق�ساء حلو�سبة واأمتتة املحاكم، قامت دائرة تكنولوجيا املعلومات بتزويد جمل�س 

الق�ساء الأعلى ب�سبكة مناطقية )WAN( تربط جميع املحاكم بع�سها ببع�س، وتربط جمل�س الق�ساء 

الق�ساء  جمل�س  ودوائر  املحاكم  جلميع    ADSL انرتنت  ا�سرتاكات  بتوفري  وقامت  ودوائره.  الأعلى 

جمل�س  وتزويد  الربط،  لعملية  الالزمة  اللكرتونية  بالأجهزة  الفل�سطينية  املحاكم  وتزويد  الأعلى، 

الق�ساء الأعلى بال�سريفرات الالزمة لعملية الربط، كذلك تركيب وبرجمة اأجهزة الربط  اللكرتونية 

على �سبكة النرتنت.

وتهدف اجلهود املذكورة اإىل اإيجاد قاعدة بيانات مركزية لت�سهيل الو�سول اإىل املعلومة وو�سع جميع 
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اآلية لتبادل املعلومات مع الوزارات الأخرى املعنية مثل  املعلومات الالزمة اأمام �سانع القرار، واإيجاد 

الربط مع وزارة املوا�سالت من اجل تزويدهم بقرارات خمالفات ال�سري بال�سرعة املمكنة. 

كما قامت الدائرة بتزويد جمل�س الق�ساء الأعلى ودوائره وحماكمه ب�ساعات الكرتونية ل�سبط الدوام 

تزويد  مت  فقد  ال�ساعات.  هذه  مع  مرتبط  متطور  موظفني  �سوؤون  بنظام  الإدارية  ال�سوؤون  وتزويد 

جمل�س الق�ساء الأعلى ب�ساعات دوام الكرتونية، وتدريب موظفي ال�سوؤون الإدارية على برنامج �سوؤون 

املوظفني.

وقامت دائرة تكنولوجيا املعلومات بحو�سبة حماكم ال�ستئناف )ا�ستئناف رام اهلل ـ ا�ستئناف القد�س 

ـ ا�ستئناف �سربية الدخل(، وبناء وتطبيق برنامج خا�س مبحاكم ال�ستئناف، وتدريب املوظفني على 

اجل  ومن  اخلا�سة.  البيانات  قاعدة  اإىل  املدورة  الدعاوى  كافة  واإدخال  املذكور،  الربنامج  ا�ستخدام 

ا�ستكمال عملية حو�سبة املحاكم الفل�سطينية واإيجاد �سبكة متكاملة من املحاكم املحو�سبة قامت دائرة 

تعتمد  التي  املحو�سبة  املحاكم  قائمة  اإىل  و�سمها  ال�ستئناف  حماكم  بحو�سبة  املعلومات  تكنولوجيا 

برنامج امليزان كنظام لإدارة الدعاوى وامللفات وحفظ البيانات وطباعة املحا�سر الكرتونيا وا�ستخال�س 

التقارير  املطلوبة الكرتونيا الأمر الذي ي�سهل عمل املحكمة ب�سكل كبري وي�ساعد يف �سرعة الف�سل يف 

الدعاوى حيث اأن التباليغ تطبع الكرتونيا واملواعيد حتدد الكرتونيا ول جمال للخطاأ فيها.

ومت خالل العام 2008 حو�سبة حمكمة النق�س املنعقدة يف رام اهلل، وبناء وتطبيق برنامج خا�س بها، 

وتدريب املوظفني على ا�ستخدام الربنامج املذكور، واإدخال كافة الدعاوى املدورة اإىل قاعدة البيانات 

اخلا�سة. كما متت حو�سبة  حمكمة  العدل العليا املنعقدة يف رام اهلل، وا�ستكمال بناء وتطبيق برنامج 

خا�س مبحكمة العدل العليا، وتدريب املوظفني على ا�ستخدام الربنامج املذكور، واإدخال كافة الدعاوى 

املحاكم  قائمة  اإىل  و�سمها  ال�ستئناف  اإن حو�سبة حماكم  بها.  اخلا�سة  البيانات  قاعدة  اإىل  املدورة 

املحو�سبة التي تعتمد برنامج امليزان كنظام لإدارة الدعاوى وامللفات وحفظ البيانات وطباعة املحا�سر 

الكرتونيا وا�ستخال�س التقارير املطلوبة الكرتونيا ي�سهل عمل املحكمة ب�سكل كبري وي�ساعد يف �سرعة 

الف�سل يف الدعاوى حيث اأن التباليغ تطبع الكرتونيا واملواعيد حتدد الكرتونيا.

ومت تزويد املكتب الفني بقاعدة بيانات خا�سة بالقوانني مع الربنامج اخلا�س بها، ومت ا�ستكمال اإدخال 

بيانات كتاب العدل يف كل  من حماكم بداية رام اهلل وبداية نابل�س. وبذلك يقوم الكاتب العدل بحفظ 

ن�سخة الكرتونية من الوثائق والوكالت اخلا�سه ت�سهيال على املواطنني املراجعني وت�سريعًا ملراجعاتهم . 

وقامت دائرة تكنولوجيا املعلومات كذلك وبالتعاون مع اجلهات املانحة بالعمل على اإدخال كافة الوثائق 

وحفظ ن�سخة الكرتونية من هذه الوثائق للرجوع اإليها حني الطلب ب�سرعة فائقة ودون اأي عناء. وبداأت 

الدائرة بعملية مطابقة ال�سجالت اليدوية واللكرتونية للو�سول اإىل معلومات اإح�سائية دقيقة واعتماد 

برنامج امليزان ب�سورة مطلقة لالإح�ساءات والتقارير ال�سنوية يف كافة املحاكم الفل�سطينية.
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قامت الدائرة اأي�سًا بتزويد حمكمة البداية يف اأريحا بجميع الأجهزة اللكرتونية الالزمة لعملية الأمتتة، 

وتزويد جمل�س الق�ساء الأعلى بربنامج لإدارة املكتبات، وتزويد املكتبة بالأجهزة اللكرتونية الالزمة 

بالأجهزة  وتزويده  جنني  حماكم  جممع  مبنى  جتهيز  على  الإ�سراف  ومت  املكتبات،  لإدارة  وبربنامج 

اللكرتونية الالزمة.

على �سعيد الن�ساط التدريبي قامت دائرة تكنولوجيا املعلومات بعقد ور�سات عمل تدريبية للموظفني 

اجلدد لتدريبهم على برنامج امليزان وبرامج ميكرو�سوفت لتح�سريهم للعمل عليه من خالل امليزان. 
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الف�ضل الثالث

توفير بيئة مالئمة للتقا�ضي 

وا�سل جمل�س الق�ساء الأعلى خالل عام 2008 خطواته التطويرية يف توفري بيئة مالئمة للتقا�سي على 

�سعيد بناء حماكم جديدة وتو�سيع املحاكم القائمة، وتطوير دوائر خدمات اجلمهور مثل دوائر كاتب 

العدل والتنفيذ، والتبليغات والأر�سيف واملكتبة.

 اأوًل: تحديث محاكم جديدة وتو�ضيع المحاكم القائمة

عمل  مهمة يف حت�سني  م�ساألة  املن�سوية حتته  والدوائر  الأعلى  الق�ساء  املحاكم وجمل�س  مباين  تعترب 

الق�ساء، كمًا ونوعًا، ومظهرًا اأ�سا�سيًا من مظاهر العدالة، �سواء من حيث ال�سكل، اأو املوقع الذي ي�سهل 

على املواطنني الو�سول اإليه، اأو ال�سعة للق�ساة واملتقا�سني، اأو احلماية لكل من فيها.

يف هذا اجلانب وا�سل جمل�س الق�ساء درا�سة حالة املباين القائمة واحتياجاتها، وو�سع خطط التو�سع، 

وتوفري من�ساآت جديدة. فقد مت خالل عام 2008 النتهاء من بناء وتاأثيث مبنى حمكمة بداية اأريحا 

مب�ساحة 550 مرتًا مربعًا، ومت املوافقة من قبل جمل�س الوزراء على بناء الطابق الثاين بنف�س امل�ساحة. 

ومت النتهاء من بناء جممع حماكم جنني، وانتقال العمل اىل املبنى اجلديد، ومت ا�سافة طابق ثان اإىل 

مبنى حمكمة بيت حلم مب�ساحة 750 مرتًا مربعًا كما مت بناء وتو�سيع حمكمتي اأريحا وبيت حلم بدعٍم 

من موازنة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.

ومت التو�سع يف مباين املحاكم القائمة يف كل من حمكمتي طولكرم وقلقيلية. فقد اأ�سيف ما م�ساحته 

360 مرتًا مربعًا ملبنى حمكمة طولكرم وما م�ساحته 800 مرت مربعًا ملبنى حمكمة قلقيلية. وتربعت 

الق�ساء  جمل�س  با�سر  فيما  عليها،  حماكم  مقرات  بناء  اأجل  من  باأرا�س  و�سلفيت  طوبا�س  بلديتا 

اأرا�ٍس لبناء جممعات حماكم يف رام اهلل  ا�ستمالك  اأجل  الوزراء من  التن�سيق مع جمل�س  الأعلى 

وطولكرم.

ثانيًا: تطوير دوائر كّتاب العدل

تعترب دائرة الكاتب العدل من اأهم واأكرث الدوائر حيويًة  يف النظام الق�سائي ب�سكل عام، ب�سبب طبيعة 

عمل هذه الدائرة املختلفة عن بقية الدوائر والأق�سام يف املحاكم، حيث ل ينح�سر عملها يف عملية 
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التقا�سي، واإمنا هي دائرة ر�سمية تخت�س بتنظيم وت�سديق وتدقيق الوثائق واأهمها الوكالت باأنواعها، 

ودقة  و�سحة  الأطراف  وجود  اكتمال  من  والتاأكد  والإخطارات  والعقود  والكفالت،  الرهن،  و�سندات 

الكمية  الناحيتني  الدائرة يف املحكمة له طابع خا�س من  الإجراءات. وبالتايل فاإن الإقبال على هذه 

العمل  وخطط  اجلهود  يف  وتركيزا  كبريا  اهتماما  يعطي  الأعلى  الق�ساء  جمل�س  جعل  ما  والنوعية، 

لتح�سني اأو�ساع دائرة الكاتب العدل وتطوير الإمكانيات والقدرات اخلا�سة بها من كافة النواحي.

بداأ العمل يف دوائر الكاتب العدل يف رام اهلل ونابل�س بعد تطويرهما منذ بداية �سهر اآب ل�سنة 2007، 

حيث قام جمل�س الق�ساء الأعلى بالعمل على خطوتني رئي�سيتني: الأوىل متثلت باإعادة ت�سميم الأماكن 

اخلا�سة بالدوائر مبا يتنا�سب وطبيعة مهامها املذكورة اأعاله، والثانية متثلت بتجهيز الدوائر بكل ما 

يلزمها من م�ستلزمات ومعدات واأجهزة اإلكرتونية وكهربائية كاأجهزة الكمبيوتر وطابعة مركزية وجهاز 

ت�سوير ومكيفات وجهاز ال�سطفاف اللكرتوين وال�سا�سات اخلا�سة بهما. 

واملواطنني  باملحامني  املزدحم  املبنى  داخل  من  الدوائر  مقرات  نقل  مت  اهلل  ورام  نابل�س  مدينتي  يف 

واملوظفني اإىل اأماكن منف�سلة يف الطوابق الأر�سية بحيث ي�ستطيع املعنيون جميعا الو�سول اإليه دون اأي 

عناء، بالإ�سافة اإىل  تو�سيع م�ساحة الدائرة بحيث اأ�سبح لكل موظف م�ساحة كافية للعمل، ومت ت�سميم 

الكاونرتات واملكاتب والديكورات جميعها ليتمكن املوظفون من خدمة املراجعني ب�سهولة و مبا يحقق 

راحة املوظف واملراجع معا، اإ�سافًة اإىل تهيئة مكان خم�س�س لالأر�سيف.  واأما عن بقية املحافظات فاإن 

العمل فيها قائم واأو�سك على النتهاء .           

الأعلى  الق�ساء  العدل، قام جمل�س  الكاتب  املواطنني خلدمات دوائر  اأعداد كبرية من  نظرًا ملراجعة 

بزيادة عدد املوظفني فيها. فبعد اأن كان عدد كتاب العدل يف رام اهلل اثنني فقط ومل يكن اإل موظف 

متطوعني  ثالثة   اإىل  اإ�سافة  عدل،  كتاب  اأربعة  عددهم  اأ�سبح  واحد  بيانات  ومدخل  واحد  ار�سيف 

املجل�س  بعد درا�سة  الزيادة متت  الأر�سيف، وهذه  الأ�سلي وموظف  للموظف  اإ�سافة  البيانات  لإدخال 

للعبء احلقيقي للعمل وتاأكده من مدى كفاءة املوظف ومنا�سبته للوظيفة.

تهدف احلو�سبة والأمتتة اإىل تطوير وت�سريع وزيادة  الدقة والوثوقية، فهناك قرابة 65000 وثيقة يف 

نظام  اإىل  بياناتها  اإدخال  نابل�س مت  دائرة عدل  وثيقة يف  و 42000  رام اهلل  العدل يف  الكاتب  دائرة 

املحكمة احلا�سوبي برنامج امليزان، حيث اأ�سبح هنالك اأر�سيف اإلكرتوين كامل جلميع الوثائق املوجودة  

اأما الأر�سيف الورقي فقد كانت  اأي وقت يف ثواٍن معدودة.  اأي منها يف  اإىل  يف الدائرة ميكن الرجوع 

الأر�سيفات اخلا�سة بغالبية دوائر الكاتب العدل تعاين �سيق حجم مكانها وعدم توفر الرفوف املنا�سبة 

لتنظيمها ال�سيء الذي كان يحول دون �سرعة الو�سول اإىل امللف املوؤر�سف. 



49

ثالثًا: تطوير دوائر التنفيذ

تنفيذ  الق�سائية، وذلك ملا متثله من حلقة مف�سلية يف  العملية  بالغة يف  باأهمية  التنفيذ  تتمتع دائرة 

الأحكام املختلفة وال�سادرة عن املحاكم احلقوقية وال�سرعية والأجنبية ب�سكل رئي�سي، بالإ�سافة اإىل 

يجعل  الذي  ال�سيء  والإن�سانية،  املالية  حقوقهم  وحت�سيل  اجلمهور  مع  املبا�سر  الت�سال  يف  موقعها 

دائرة التنفيذ يف املحكمة من اأهم الدوائر التي تعك�س واقع الق�ساء وفعاليته احلقيقية يف تلبية حاجات 

املواطنني للح�سول على حقوقهم التي ن�س عليها القانون.   

اإن اأهمية هذا الدور الع�سوي واحليوي للتنفيذ املدين يجعالنه يحتل اأولويات عليا يف �سلم الأولويات 

الق�ساء  جمل�س  جعل  الذي  الأمر  الق�سائية،  والإدارات  الدوائر  ومتكني  وحتديث  تطوير  تخ�س  التي 

الكربى مثل  الفل�سطينية  املحاكم  الدوائر يف  تركيزًا كبريا لإجناز كل ما حتتاجه هذه  الأعلى يعطي 

رام اهلل ونابل�س وجنني واخلليل وطولكرم من متطلبات حتى تقوم مبهامها املوكلة اإليها على اأكمل وجه 

وب�سورة تليق بهيبة الق�ساء. وفيما يلي عر�سًا لأبرز اجنازات دوائر التنفيذ:

ترميم مقرات دوائر التنفيذ

التنفيذ يف العديد  العام 2008 ت�سميم الأمكنة اخلا�سة بدوائر  وا�سل جمل�س الق�ساء الأعلى خالل 

من املحاكم مبا ينا�سب متطلبات العمل والعاملني فيها، وهم  قا�ٍس وماأمور التنفيذ وم�ساعدي املاأمور، 

واأ�سبح الو�سول اإىل مقرات الدوائر اأمرًا ي�سريًا على املراجعني واملوظفني على حدٍّ �سواء، ووفر م�ساحات 

واأماكن لئقة باجلمهور لالنتظار واحلركة، بالإ�سافة اإىل جتهيز هذه الأماكن بكل التجهيزات الالزمة 

من ديكورات مميزة و اأثاث اأنيق، وتكييف، وتوفري ما يعرف بال�سطفاف الإلكرتوين، ومت اإجناز هذا 

املحافظات  حماكم  يف  قائما  العمل  زال  وما  واريحا،  وجنني  ونابل�س  اهلل  رام  دوائر  يف  كامال  العمل 

الأخرى.

حو�ضبة واأتمتة الأعمال اليومية في دوائر التنفيذ

ا�ستمل حو�سبة واأمتتة الأعمال اليومية يف دوائر التنفيذ على عمليتني اأ�سا�سيتني، الأوىل هي توفري كل 

ت�سوير(.  وماكنات  وطابعات،  كمبيوتر،  )اأجهزة  واأجهزة  رفوف وخزانات  الدوائر من  يلزم هذه  ما 

املحكمة  نظام  اإىل  املدخلة  غري  الوثائق  جميع  باإدخال  يقومون  مبتطوعني  بال�ستعانة  متثلت  والثانية 

احلا�سوبي )برنامج امليزان(. وقد بلغ عدد امللفات املدخلة 5000 ملف يف رام اهلل و 1160 ملف يف 

نابل�س ، واأر�سفة امللفات ح�سب فهار�س واأرقام مت�سل�سلة ي�سهل الو�سول اإليها عند احلاجة، وا�ستبدال 

 لذلك كله واكب عملية التحديث والتطوير قرارات جريئة 
ً
اأغلفة امللفات القدمية باأخرى جديدة، اإ�سافة 
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من ق�ساة التنفيذ ب�سطب جميع امللفات التي يق�سي القانون ب�سطبها فبعد اأن كان العبء موزعا على 

ثمانية اآلف ملف تنفيذ يف دائرة تنفيذ رام اهلل مثال، مت اختزال هذا العدد اإىل الن�سف تقريبا ليكون 

يتم   ) واحلو�سبة  الأمكنة  ت�سميم   ( املذكورين  ال�سعيدين  على  العمل  كان  وقد  فاعلية،  اأكرث  العمل 

بالتوازي مما اأدى اإىل �سرعة الجناز ن�سبيا. 

ال�ضعوبات التي تواجه دوائر التنفيذ

يف اإطار التعرف على نوع الإ�سكاليات التي تواجه دوائر التنفيذ، هنالك عدد من ال�سعوبات التي اأعاقت 

عمل دوائر التنفيذ الأمر الذي تطلب بدء تطوير هذه الدوائر، وفيما يلي اأبرز هذه املعيقات:

عدم وجود نظام موثق معتمد لرتتيب ملفات التنفيذ واإ�سرتجاعها، فالعمل كان يتّم على اأ�سا�س  اأ( 

�سخ�سي واإرجتايل، وغري مماأ�س�س. 

خلت بع�س دوائر التنفيذ من نظام ترقيم موثوق بالن�سبة للخزائن والرفوف التي تو�سع عليها  ب( 

امللفات، ويتم الرجوع اإىل هذه امللفات بالعني املجردة وباملعرفة ال�سخ�سية.

افتقرت دوائر التنفيذ لنظام اأر�سفة موحد، حيث يتّم اإر�سال امللفات التي مّت الإنتهاء منها اإىل  ج( 

دائرة الأر�سيف اأو املخزن، واإ�سرتجاعها منها كلما لزم الأمر. 

عدم توفر العدد الكايف من احلوا�سيب واآلت الطباعة والت�سوير، علمًا اأّن وجود مثل هذه الأجهزة  د( 

�سروري لت�سجيل املعلومات اخلا�سة بالق�سايا الواردة واملف�سولة.

اإنتاجيتها،  بعدم  امل�سبق  علمهم  من  بالرغم  ال�ستئنافات  تقدمي  اإىل  املحامني  من  الكثري  �سعي  هـ( 

و�سعيهم اىل اإطالة اأمد الدعوى اأو تق�سيط املبالغ امل�ستحقة اإىل اأدنى قدر ممكن.

خا�سة  بع�سها  وغمو�س  بال�ستئناف،  املتعلقة  ومنها  ال�سارية،  القانونية  الن�سو�س  كفاية  عدم  و( 

املتعلقة مبهام دائرة التنفيذ مثل احلجز على الأموال غري املنقولة.

النق�س احلاد يف عدد املوظفني.  ز( 

عدم متابعة النيابة العامة تنفيذ ق�سايا اخلزينة العائدة لل�سلطة الوطنية لدى دوائر التنفيذ. ح( 

رابعًاً: التبليغات في محاكم ال�ضفة الغربية 

  ي�سكل التبليغ يف املحاكم الفل�سطينية عبئا ثقيال على كاهلها، وذلك لأن املحكمة ل ت�ستطيع اأن ت�سري 

يالدعوى ال اذا مت تبليغ طريف اخل�سومة تبليغًا �سحيحا.. 
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ومن ال�ضعوبات التي ما زالت ت�ضكل عقبة في اجراء التبليغات:

ماأمور  قدرة  وعدم  الإ�سرائيلي،  الحتالل  مثل  التبليغ  عملية  تعيق  التي  اخلارجية  •ال�سعوبات  	
التبليغات الو�سول اإىل الكثري من املناطق.

•املعيقات املالية واللوج�ستية كتوفري الأماكن املنا�سبة وتوفري املركبات اخلا�سة بكل ماأمور تبليغ. 	
•�سعوبة �سبط عملية الرقابة على اأداء املح�سرين لأن عملهم يرتكز خارج مبنى املحكمة يف �ستى  	

املناطق. 

احلركات  جميع  يغطي  ل  حيث  التبليغات،  دوائر  تعتمده  الذي  الورقي  الأر�سيف  نظام  •�سعف  	
اخلا�سة بجميع التبليغات.

•عدم وجود نظام حا�سوبي كامل و�سامل جلميع مراحل العمل. 	
الدوائر  عن  ال�سادرة  التبليغات  اأورق  من  الكثري  على  الرباعي  ال�سم  اأو  العنوان  و�سوح  •عدم  	

والأقالم املختلفة.

•عدم اعتماد اآلية تغذية راجعة لإعادة مثل تلك التبليغات مما يجعل عملية التبليغ تتعذر يف حالت  	
كثرية. 

•عدم وجود نظام ترقيم لل�سوارع واملباين ي�سهل عملية التبليغ. 	

ر�صم رقم )1(

خمطط لدورة  التبليغ بناء على النظام القائم

المح�ضرون ا�ضتالم وت�ضليم

الجمهور

دائرة التبليغات

اأقالم المحاكم والدوائر
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اإنجازات مجل�س الق�ضاء الأعلى في اإ�ضالح دوائر التبليغات:

وا�سل جمل�س الق�ساء اإجراءاته من اأجل اإ�سالح دوائر التبليغات. واتخذ اخلطوات التالية:

اأ�سدر جمل�س الق�ساء الأعلى قرارًا مت تعميمه على جميع املحاكم مينع اإ�سدار اأي ورقة تبليغ من اأقالم  1 .

للمطلوب  الرباعي  وال�سم  ل  واملف�سّ الكامل  العنوان  وخ�سو�سا  عنا�سرها  جلميع  مكتملة  اإل  املحاكم 

تبليغه.

بو�سع  الأعلى  الق�ساء  قام جمل�س  فقد  والإلكرتوين،  الورقي  الأر�سيف  نظام  باإ�سالح  يتعلق  فيما  2 .

.
4

نظام لأر�سيف التبليغات الورقي

4  يعمل اأر�سيف التبليغات بال�سكل التالي:

	•لكل مح�سر �سجله الخا�س الذي ي�سجل فيه يوميا ما يت�سلمه من تبليغات ويحتوي على الخانات التالية:
    ا�سم المح�سر، التاريخ، رقم الق�سية، منطقة التبليغ، م�سدر التبليغ، نوع التبليغ، تاريخ الإعادة، نتيجة التبليغ، �سرح النتيجة.

	•يعيد المح�سر تبليغاته بعد اأن اأجراها ح�سب الأ�سول والقانون في فترة زمنية يحددها رئي�س قلم الدائرة بحيث تكون كافية 
لياأخذ التبليغ وقته في البحث والتحري وبذل الجهد وبنف�س الوقت يعود اإلى قبل موعد الجل�سة التي يجب اأن يكون مبلغا فيها.

	•ت�سجل جميع ال�سروحات على التبليغات ب�سكل م�ستمر عند كل عملية ت�سليم للدائرة.
	•تحتفظ الدائرة باأر�سيف التبليغات كم�سدر لمعلوماتها ولأغرا�س الرقابة على اأداء المح�سرين من قبل الدائرة نف�سها 

ومن قبل التفتي�س الق�سائي.

الأر�ضيف ا�ضتالم وت�ضليم

المح�ضرون

الجمهور

دائرة التبليغات

اأقالم المحاكم والدوائر

ورقيالكتروني

ر�صم رقم )2(

خمطط لدورة التبليغ بناًء على النظام املقرتح
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3.  بداأ جمل�س الق�ساء الأعلى بتطوير نظام حو�سبة يحتوي اأر�سيفا اإلكرتونيا لدوائر التبليغات، وبداأ 

العمل على ذلك، لكي ي�سبح نظام العمل يف دوائر التبليغات كما هو مبني  بالر�سم رقم )2(.

( لدائرة تبليغات رام اهلل  4 .excel sheet( بداأ العمل خالل عام 2008 على اإعداد ورقة اإلكرتونية

بهدف ا�ستخراج الإح�سائيات والبيانات حتى يتم العتماد عليها يف اإعداد الربنامج احلا�سوبي 

الذي يحو�سب كافة اأعمال الدائرة وبلغ عدد التبليغات املدخلة اإليها يف نهاية عام 2008 حوايل 

10000  تبليغ. ومت نقل التجربة اإىل دائرة تبليغات اخلليل. 

دائرة  حو�سبة  العتبار  بعني  ياأخذ  الذي   ) )ميزان2. 5 برنامج  تطوير  على  م�ستمرا  العمل  مازال 

التبليغات كاملة ليتم تطبيق هذا الربنامج يف املحاكم الفل�سطينية.   

خام�ضًا: تنظيم الملفات في محاكم ال�ضفة الغربية 

عانت املحاكم الفل�سطينية يف الفرتة الواقعة ما قبل �سنة 2006 من م�ساكل كبرية يف حفظ ملفاتها ويف 

اآليات ترتيبها وتخزينها، ومن اأبرز هذه امل�ساكل ما يلي:

•عدم وجود م�ساحات منا�سبة حلفظ جميع امللفات والوثائق مبا يتنا�سب وطبيعة العمل.  	

•ِقَدم الأغطية اخلارجية )الأغلفة( اخلا�سة بامللفات، واإهرتاء بع�سها، ما يعر�س ما بداخلها من  	
الوثائق، والتي هي يف غاية الأهمية، اإىل �سعف متطلبات احلر�س والأمان.

املكتوب  املت�سل�سل  الرقم  وهو  يدويا،  امللفات  اإىل  للو�سول  حاليًا  امل�ستخدم  النظام  فاعلية  •عدم  	
باحلرب اجلاف على غالف امللف اخلارجي، مما ي�سبب البطء يف تقدمي اخلدمة.

•عدم ا�ستخدام نظام حمو�سب لأر�سفة وتنظيم امللفات وحفظ بياناتها ب�سكل يومي وم�ستمر، مما  	
يوؤدي اإىل فقدان ميزات الأنظمة املحو�سبة يف ال�سرعة والدقة والإتقان.

امل�ساكل وذلك من خالل  اإيجاد احللول جلميع تلك  العمل على  با�سر املجل�س يف  بناءا على ما �سبق، 

اخلطوات التالية:
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اأ: امللفات الورقية

.
5

تطوير نظام لتنظيم امللفات ب�سكل ورقي والكرتوين جلميع حماكم ال�سفة الغربية

•اعتماد اآليات تنظيم امللفات يف خطة العمل واجلداول الزمنية  بناء على اأولويات احللول من خالل  	
.

6

التعاون مع جمموعة من الهيئات الدولية الداعمة

املوجودة مبا  الأماكن  تهيئة  اإعادة  اأو  البناء  �سواء من خالل  للملفات،  املنا�سبة  امل�ساحات  •توفري  	
يتنا�سب واحتياجات امللفات املدورة واملف�سولة، وترتيب امللفات يف الأماكن املخ�س�سة لها.  

باأخرى جديدة مبوا�سفات جيدة جدا حر�سًا على  القدمية  للملفات  والأغطية  الأغلفة  •ا�ستبدال  	
وا�سح  ب�سكل  عليها  للدعاوى  الت�سل�سلية   الأرقام  و�سع  اإىل  اإ�سافًة  حتتويها  التي  الوثائق  اأهمية 

و�سهل للو�سول اليها.

• نقل امللفات املف�سولة واملرتوكة -يف حماكم رام اهلل ونابل�س- جميعها اإىل اأماكن خا�سة )خمازن(  	
حيث مت تهيئة املخازن يف رام اهلل بالطالء، وتوفري الرفوف، واإعادة ترتيب امللفات، و�سيتم العمل 

على نقل التجربة اإىل املحاكم الأخرى. 

ب: امللفات الإلكرتونية 

مت النتهاء من بناء برنامج امليزان لإدارة الدعاوى احلقوقية واجلزائية وبناء برنامج خا�س بدائرة 

و�سلح  بداية  جنني،  و�سلح  بداية  اهلل،  رام  و�سلح  بداية  حماكم  يف  وتطبيقه  العدل  والكاتب  التنفيذ 

. ويقوم برنامج امليزان 
7

غزة، بداية و�سلح بيت حلم، بداية و�سلح اأريحا، �سلح دير البلح، �سلح جباليا

باإ�سدار التبليغات املختلفة والتقارير الإح�سائية املختلفة ح�سب احلاجة.

معايير ت�سنيف ملفات المحاكم:  5

وهذه  اليومي  ا�ستخدامها  تكرار  و  ن�ساطها  درجة  على  اعتمادا  �سنفين  اإلى  الفل�سطينية  بالمحاكم  الخا�سة  الملفات  ت�سنف 

الأ�سناف هي:

1( الوثائق الن�سطة: وهي الوثائق التي ت�ستخدم ب�سكل متكرر في العمل اليومي للمحكمة اأو بين الحين والآخر مثل ملفات الدعاوى 

المدورة والتي ما زالت تعقد فيها جل�سات ولم ي�سدر فيها قرار محكمة، وفي هذه المرحلة تحفظ الوثيقة في مكان قريب 

من الدائرة مثل قلم المحكمة على رفوف خا�سة لت�سهيل الو�سول اإليها.

اإلى  المتكرر  الرجوع  اأو  ال�ستعمال  مرحلة  من  الوثيقة  فيها  تنتقل  التي  المرحلة  وهي  )التاريخية(:  الن�سطة  غير  2( الوثائق 

المرحلة التي يكون فيها الرجوع اإلى هذه الوثيقة قلياًل وب�سكل متباعد مثل ملفات الدعاوى المف�سولة، والملفات التي م�ست 

الفترة القانونية لوجودها، وفي هذه المرحلة تحفظ الوثيقة في اأر�سيف خا�س داخل الموؤ�س�سة ب�سكل مرتب وبنظام معين 

ي�سهل الرجوع اإليها متى ما دعت الحاجة اإلى ذلك.

 6

اإلى لحظة  اإن�ساء الدعوى  4.  وبرنامج )الميزان( هو عبارة عن برنامج لإدارة الدعاوى الحقوقية والجزائية من لحظة   7

الف�سل فيها ومتابعة الدعوى بعد ذلك في محاكم ال�ستئناف 
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ا�ستكملت دائرة تكنولوجيا املعلومات يف ال�سلطة الق�سائية عملية حو�سبة املحاكم حيث حو�سبت حماكم 

بداية و�سلح نابل�س، طولكرم، اخلليل، قلقيلية، وحماكم �سلح �سلفيت ودورا وحلحول. ومت اإعداد برامج 

خا�سة باملحكمة العليا وحماكم ال�ستئناف.  

تدريب العاملني يف ال�سلطة الق�سائية كل ح�سب طبيعة عمله ليكون قادرا على ا�ستخدام النظام بكفاءة، 

واإدخال بيانات امللفات والدعاوى يف حماكم ال�سلح والبداية، وتعديل اأ�سباب تاأجيل اجلل�سات الناق�سة من 

دعاوى ال�سلح والبداية وجعلها مطابقة للملف الأ�سلي، واإدخال وثائق دائرة الكاتب العدل اإىل النظام.        

�ضاد�ضًا: ان�ضاء مكتبة ق�ضائية  

من  املعنيني  اأيدي  متناول  يف  والقانونية  الق�سائية  املراجع  توفر  �سرورة  اإىل  احلاجة  لزدياد  نظرا 

الق�ساة واملحامني والطلبة، �سرع جمل�س الق�ساء الأعلى مع نهاية عام 2008 باإن�ساء مكتبة ق�سائية يف 

جممع حماكم رام اهلل كبادرة مهمة على �سعيد الجنازات الق�سائية الفل�سطينية.

تتكون املكتبة من غرفتني م�ساحة كل منهما مقدرة ب40 مرتا مربعا، وجمهزة باأربعة اأجهزة حا�سوب 

 NORSOFT وطابعة، ومزودة بربنامج حا�سوبي خا�س بعمل املكتبة با�سم LCD حديثة مع �سا�سات

وهو متاح للعمل مع خم�سة م�ستخدمني.

اإ�سافًة  بـ 673 كتابا ومرجعا ق�سائيا لتكون حمتويات املكتبة ب�سكل مبدئي،  مت جتهيز املكتبة مبدئيًا 

اإىل م�ساهمات بع�س ال�سادة الق�ساة باإح�سار عدد من الكتب القيمة لإثراء حمتويات ملكتبة الق�سائية 

العلمية.  يحاول جمل�س الق�ساء الأعلى جاهدا، الهتمام بجميع النواحي وامل�سائل التي تهم الق�ساء 

�سائر املحاكم يف  التجربة على  تعميم هذه  �سيتم لحقًا  �سيادته.  وت�ساعد يف تطوره وحتقيق  وتدعمه 

حمافظات الوطن.  
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الف�ضل الرابع

ال�ضوؤون الإدارية والمالية

 لل�ضلطة الق�ضائية



58



59

الف�ضل الرابع

ال�ضوؤون الإدارية والمالية لل�ضلطة الق�ضائية

 اأ. التقرير الإداري

تعترب اإدارة ال�سوؤون الإدارية اللبنة الأ�سا�سية يف ال�سلطة الق�سائية حيث تعتمد عليها الإدارة العليا يف 

تنفيذ خططها وحتقيق اأهدافها. وال�سوؤون الإدارية تتعلق بكل موظف يف املوؤ�س�سة اأين كان موقعه ومهما 

كانت طبيعة املهام والواجبات التي ينفذها.

ومن املهام الرئي�سية لل�سوؤون الإدارية التطوير وامل�ساعدة يف تطبيق الربامج والنظم واخلطط احلديثة 

وتلبي  عام،  ب�سكل  الق�سائية  ال�سلطة  ور�سالة  اأهداف  مع  تتما�سى  والتي  الب�سرية  املوارد  اإدارة  يف 

احتياجات ومتطلبات الدوائر املختلفة ب�سكل خا�س.  

فيما يلي ا�صتعرا�س لإجنازات الدائرة: 

التاأكد من مبا�سرة املوظفني حديًثا واملنقولني اإىل دوائر اأخرى عملهم، ورفع التقارير اإىل امل�سئولني  1 .

عن املوظفني اأثناء فرتة التجربة.

( اأ�سخا�س مت  احل�سول على )100( اإحداثية للعام 2008 حيث مت تعيني )14( ق�ساة �سلح و)10. 2

اإىل املعهد الق�سائي الأردين والناجح منهم �سيتم تعيينه بوظيفة قا�سي �سلح وهناك  اإر�سالهم 

8

)78( موظف قيد التعيني. 

متابعة و�سع املوظفني الذين مت تعيينهم على اإحداثيات 2007 و2008. 3 حتت التجربة والذي يجتاز 

ة. فرتة التجربة بنجاح �سيتم تثبيته بقرار من اجلهة املخت�سّ

اطالع املوظف عند التعيني على حقوقه وواجباته بوا�سطة روؤ�سائه املبا�سرين. 4 .

�سرف  م�ستندات  وتنظيم  تاأخري،  دون  واجلدد  القدامى  املوظفني  خم�س�سات  �سرف  متابعة  5 .

الرواتب ال�سهرية ملوظفي املجل�س وت�سجيلها ح�سب الأ�سول.

بيانات  باأية  للموظفني  ال�سنوية  املوازنة  م�سروع  باإعداد  املخت�سة  اجلهة  تزويد  يف  امل�ساهمة  6 .

بخ�سو�س الرواتب. 

امل�ساركة يف اإعداد وجتهيز الك�سوفات ال�سهرية للموظفني امل�ستحقني للرتقية والعالوات الخرى. 7 .

وزعت الوظائف كالتالي: )32( كاتبًا، )21( كاتب تبليغات، )6( باحثين قانونيين، )2( م�ساعدين اإداريين، )1( فني �سيانة   8

حا�سوب، )1( مبرمج حا�سوب، )1( اأمين �سندوق، )2( محا�سبين، )1( اأمين مكتبة، )7( مرا�سلين، )4( منظفين.



60

املعيقات التي تواجه الدائرة:

قلة الدعم الفني وعدم وجود التقنيات املنا�سبة مثل الفعالية الكاملة ل�سبكة الكمبيوتر مع املحاكم  1 .

ودوائر ال�سلطة الق�سائية.

قلة الكوادر الب�سرية للعمل يف اأق�سام الدائرة. 2 .

التقنيات  مع  للتكيف  تام  ا�ستعداد  على  الق�سم  ليكون  وخارجيا،  داخليا  املطلوب  التدريب  قلة  3 .

اجلديدة املطلوبة لعمله والقدرة على توفري ميزة تناف�سية عالية.

التاأخري يف ت�سليم العمل من قبل ديوان املوظفني العام للموظفني الذين مت تعيينهم على اإحداثيات  4 .

2007 و2008.

التاأخري يف الفحو�سات الأمنية من قبل جهازي الأمن الوقائي واملخابرات. 5 .

التاأخري يف الفحو�سات الطبية. 6 .

تاأخر و�سول ق�سائم الرواتب من وزارة املالية . 7 .

تاأخر وزارة املالية/مديرية الرواتب العامة بتنفيذ الكتب ال�سادرة من ديوان املوظفني العام من  8 .

ثالثة اأ�سهر اإىل �سنة بخ�سو�س املوا�سالت والعالوات وغريها من الأمور.

الأقالم  روؤ�ساء  تبليغ  من  بالرغم  املحاكم   بع�س  من  املتحركة  ال�سفريات  مناذج  و�سول  تاأخر  9 .

بتعاميم كتابية و�سفهية بعدم التاأخري يف اإر�سال ال�سفريات املتحركة.

اأمناء ال�سناديق الذين يقومون باإيداع املبالغ يف البنوك يوميًا  يتم �سرف موا�سالت لهم بقيمة  10 .

70 �سيكل  �سهريًا فقط بالرغم من اأن البع�س منهم يقوم بدفع ثالثة اأ�سعاف املبلغ الذي ي�سرف 

لهم .

ب: التقرير المالي للعام 2008 

للمجل�س  املالية  الإدارة  الأعلى  الق�ساء  الق�سائية كلف جمل�س  ال�سلطة  قانون  املادة )2( من  مبوجب 

باإعداد املوازنة اخلا�سة بال�سلطة الق�سائية ومت عر�سها على املجل�س واأقرت ثم اأر�سلت اإىل اجلهات 

ال�سلطة  احتياجات  من  يلزم  ما  كل  توفري  على  املالية  الإدارة  داأبت  لقد   . القانون  ج�سب  املخت�سة 

الق�سائية رغم الإمكانيات املحدودة التي ل تفي باأدنى الإلتزامات املطلوبة . تتكون الإدارة املالية ملجل�س 

الق�ساء الأعلى من عدة دوائر ، وذلك على النحو التايل :-
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اأوًل / دائرة الإيرادات:

15454166.50 بلغت الإيرادات الإجمالية خالل �سنة 2008 ملحاكم ال�سفة الغربية بال�سيكل: 

املوحد  العام  ال�سندوق  الأموال يف  اإيداع هذه  املالية مت  وزارة  لدى  به  املعمول  املايل  النظام  وح�سب 

ح�سب الأ�سول.

ثانيًا / دائرة النفقات:-

بلغ اإجمايل الأوامر املالية التي قامت وزارة املالية باإر�سالها اإىل جمل�س الق�ساء الأعلى  517750.00 

�سيكاًل، وذلك ح�سب  ك�سف تركيز الأوامر املالية التايل: 

ك�صف تركيز الأوامر املالية

تاريخ بداية نوع الأمر املايلالرقم

الأمر املايل

تاريخ نهاية 

الأمر املايل

بيان الأمر املايلاملبلغ

الأمر املايل رقم 2008/01/012008/01/3136000.001اأمر مايل عام1

الأمر املايل رقم 2008/02/012008/02/2952000.002اأمر مايل عام2

المر املايل رقم 2008/03/012008/05/31268000.003اأمر مايل عام3

االأمر املايل رقم 2008/09/142008/09/14161750.004اأمر مايل عام4

517750.00الإجمــــــــــايل

بلغ  اإجمايل الإلتزامات املالية ل�سنة 2008                              578800.68    �سيكل

كما وبلغ اإجمايل املدفواعات ل�سنة 2008                                356688.14    �سيكاًل

بلغت النفقات الراأ�سمالية ل�سنة 2008                                       238987.1   �سيكاًل

ثالثًا / دائرة الأمانات

اأمانات ال�صفة الغربية :- 

بلغت الأمانات املودعة بال�سيكل خالل �سنة 2008                                12261591.37
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بلغت الأمانات امل�سروفة بال�سيكل ل�سنة 2008                                      7078962.21

اإجمايل الفوائد الدائنة على ح�ساب ال�سيكل                                          23764.73

بلغت الأمانات املودعة بالدينار خالل �سنة 2008                                   2728175.87

بلغت الأمانات امل�سروفة بالدينار ل�سنة 2008                                       1396647.82

اإجمايل الفوائد الدائنة على ح�ساب الدينار                                           48466.69

بلغت الأمانات املودعة بالدولر خالل �سنة 2008                                   255142.57

بلغت الأمانات امل�سروفة بالدولر ل�سنة 2008                                        172249.29

اإجمايل الفوائد الدائنة على ح�ساب الدولر                                           382.72

اإجمايل ح�ساب الوديعة  بال�سيكل خالل �سنة 2008                                1564930.10

اإجمايل الفوائد الدائنة حل�ساب الوديعة  بال�سيكل خالل �سنة 2008      19801.61

تو�ضيات

•�سرورة اأن يكون لل�سلطة الق�سائية موازنة م�ستقلة �سمن املوازنة العامة تويف بكل احتياجاتها. 	

الق�سائي  ال�سعيدين  على  الق�سائية  لل�سلطة  ال�سرورية  الوظيفية  الإحداثيات  توفري  •�سرورة  	
والإداري.

•�سرورة تعاون اجلهات التنفيذية ذات العالقة مثل وزارة املالية وديوان املوظفني مع ال�سلطة  	
للق�سائية لت�سريع بالإجراءات الإدارية واملالية التي تخ�سها.
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الف�ضل الخام�س

مالحق ووثائق
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ملحق رقم )1(

اأرقام وحقائق حول المحاكم 

اأعداد المحاكم في فل�ضطين وفق التالي  

يوجد يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة 34 حمكمة، م�سنفة كما يلي: 

حماكم ال�صلح : 

)6(  حماكم �سلح يف قطاع غزة .  )12( حمكمة �سلح يف ال�سفة الغربية.  

حماكم البداية : 

)3(  حماكم بداية يف قطاع غزة . )8( حماكم بداية يف ال�سفة الغربية .   

حماكم ال�صتئناف : 

حمكمة ا�ستئناف القد�س . 

حمكمة ا�ستئناف رام اهلل . 

حمكمة ا�ستئناف غزة .

 املحكمة العليا

ا�ستئناف  اأعاله، يوجد حمكمتا  اإىل ما ذكر  بالإ�سافة  والنق�س  العليا  العدل  م�سكلة من حمكمتي    	
�سريبة الدخل، واحدة يف ال�سفة الغربية وواحدة يف غزة.
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ملحق رقم )2(

اأعداد وتوزيع الق�ضاة خالل العام الق�ضائي 2009/2008

يبلغ عدد الق�ساة الذين يعملون حاليا )181( قا�سيا، يعملون يف املحاكم النظامية الفل�سطينية، وهذا 

 )45( عددهم  البالغ  غزة  قطاع  وق�ساة   ،)136( عددهم  البالغ  الغربية  ال�سفة  ق�ساة  ي�سمل  العدد 

قا�سيا. 

على  املحاكم  على  موزعني   ، قا�سيا جديدا   47 تعيني  العام 2008  انه مت خالل  اإىل  البيانات  وت�سري 

اختالف درجاتها، فقد مت تعيني قا�سي واحد يف املحكمة العليا، وقا�سيني يف ال�ستئناف، وخم�سة ق�ساة 

بداية بالإ�سافة اإىل 39 قا�سي �سلح. 

كما اأحيل )6( ق�ساة اإىل التقاعد خالل العام 2008 وهم القا�سي �سعد �سحيرب والقا�سي حممد �سبح 

والقا�سي حممد احلروب والقا�سي �سعيد ال�سيخ والقا�سي فواز امل�ساعيد والقا�سي مازن ال�سعار. 

وقام جمل�س الق�ساء الأعلى باإيفاد بعثتني درا�سيتني، الأوىل اإىل املعهد الق�سائي اليمني، والثانية بعثة 

للعام  الأردين  الق�سائي  املعهد  يف  الق�سائية  الدرا�سات  دبلوم  برنامج  يف  للم�ساركة  اأوفدها  درا�سية 

2009/2008، متهيدا لتعيينهم ق�ساة �سلح م�ستقبال. 

ويبلغ عدد الق�ساة الن�ساء يف ال�سفة الغربية 16 قا�سية ويف قطاع غزة 5 قا�سيات، اأي ما جمموعه 21 

قا�سية. 

اأعداد الق�صاة: 

املجموع قطاع غزة ال�صفة الغربية املحكمة 

23 8 15 العليا 

26 12 14 ال�ستئناف 

73 25 48 البداية 

59 0 59 ال�سلح 

181 47 136 املجموع 
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ملحق رقم )3(

توزيع الق�ضــاة في محاكم البداية 

يبلغ عدد الق�ساة العاملني بدرجة قا�سي بداية )73( قا�سيا، منهم )48( يف ال�سفة الغربية و)25( 

يف قطاع غزة. 

توزيع ق�ضاة محاكم البداية في المحافظات ال�ضمالية: 

عدد الق�صاة املحكمة الرقم 

10 حمكمة بداية رام اهلل 1 

9 حمكمة بداية نابل�س 2 

9 حمكمة بداية اخلليل 3 

4 حمكمة بداية بيت حلم 4 

4 حمكمة بداية اأريحا 5 

4 حمكمة بداية جنني 6 

4 حمكمة بداية طولكرم 7 

3 حمكمة بداية قلقيلية 8 

48 املجموع 
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ملحق رقم )4( 

توزيع ق�ضاة ال�ضلح 

توزيع ق�ضاة ال�ضلح في المحافظات ال�ضمالية 

يبلغ عدد الق�ساة يف حماكم ال�سلح يف املحافظات ال�سمالية 59 قا�سي، يعمل منهم حاليا 45 قا�سي 

 2008/10/1 تاريخ  من  تعيينهم  مت  قا�سي   14 اإىل  بالإ�سافة  اجلدول،  ح�سب  املحاكم  على  موزعني 

يف  للعمل  لتاأهيلهم  الفل�سطينية  واملحاكم  الفل�سطيني  الق�سائي  املعهد  يف  تدريبية  لربامج  يخ�سعون 

حماكم ال�سلح قريبا، بعد اإنهاء التدريب. 

عدد الق�صاة املحكمة الرقم 

2 حمكمة �سلح اأريحا 1 

3 حمكمة �سلح طولكرم 2 

5 حمكمة �سلح اخلليل 3 

1 حمكمة �سلح �سلفيت 4 

8 حمكمة �سلح نابل�س 5 

1 حمكمة �سلح طوبا�س 6 

3 حمكمة �سلح بيت حلم 7 

4 حمكمة �سلح جنني 8 

4 حمكمة �سلح دورا 9 

2 حمكمة �سلح حلحول 10 

9 حمكمة �سلح رام اهلل 11 

3 حمكمة �سلح قلقيلية 12 

14 املعهد الق�سائي الفل�سطيني »حتت التدريب« 13 

59 املجموع 
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ملحق رقم )5(

جدول يبين الوارد والمف�ضول 

لق�ضايا محاكم ال�ضلح والبداية في المحافظات ال�ضمالية خالل عام 2008

املف�صول /2008 الوارد /2008حماكم ال�صلح

51365053الق�سايا احلقوقية

1816715901الق�سايا اجلزائية

4964250598 ق�سايا ال�سري

7294571552املجموع

حماكم البداية

21442099الق�سايا احلقوقية

671762ا�ستئناف حقوق

11461085ا�ستئناف جزاء

609348 جنايات

45704294املجموع
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ملحق رقم )6(

جدول يبين المتراكم لق�ضايا محاكم ال�ضلح والبداية في المحافظات ال�ضمالية 

خالل عام 2008

حماكم ال�صلح

10435الق�سايا احلقوقية

37703الق�سايا اجلزائية

106 ق�سايا ال�سري

48244املجموع

حماكم البداية

4294الق�سايا احلقوقية

682ا�ستئناف حقوق

914ا�ستئناف جزاء

4283جنايات

10173املجموع
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ملحق رقم )7(

جدول اأعمال محكمة العدل العليا خالل عام 2008  

المحافظات ال�ضمالية

 مدورالأ�سهر

 ال�سهر

ال�سابق

 الوارد

ال�سهري

 الف�سلاملجموع

ال�سهري

 املدور

احلايل

 ن�سبة .

 ف�سل /

وارد

 ن�سبة .

 ف�سل /

جمموع

4%48%2222124310233 كانون ثاين

8%124%2331725021229 �سباط

7%71%2292425317236اآذار

9%76%2363326925244ني�سان

12%94%2443527933246ايار

11%83%2463628230252حزيران

9%69%2523929127264 متوز

4%24%2645031412302اآب

12%105%3023733939300ايلول

8%74%3003833828310 ت�سرين

10%45%3108939940359ت�سرين ثاين

7%48%3595841728389كانون اول

   310 477 املجموع
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ملحق رقم )8(

جدول اأعمال محكمة النق�س خالل عام 2008 

 المحافظات ال�ضمالية

 مدورالأ�سهر

 ال�سهر

ال�سابق

 الوارد

ال�سهري

 الف�سلاملجموع

ال�سهري

 املدور

احلايل

 ن�سبة .

 ف�سل /

وارد

 ن�سبة .

ف�سل /

جمموع

2%9%140441844180 كانون ثاين

13%74%1803821828190 �سباط

12%72%1903622626200اآذار

10%58%2004324325218ني�سان

19%100%2185026850218ايار

16%93%2184626443221حزيران

8%48%2214226320243 متوز

0%0%243272700270اآب

23%1240%270527562213ايلول

35%615%2131322680146 ت�سرين

 ت�سرين

ثاين

1465019637159%74%19

20%80%1595421343170كانون اول

   418 448 املجموع
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ملحق رقم )9(

 -  2008 عام  خالل  المتنوعة(  العليا  )الطلبات  العليا  المحكمة  اأعمال  جدول 

المحافظات ال�ضمالية

مدور الأ�سهر

ال�سهر 

ال�سابق

الوارد 

ال�سهري

الف�سل املجموع

ال�سهري

املدور 

احلايل

ن�سبة . 

ف�سل / 

وارد

ن�سبة . 

ف�سل / 

جمموع

8%100%12113112 كانون ثاين

25%100%12416412 �سباط

6%25%12416115اآذار

30%120%15520614ني�سان

13%200%14115213ايار

20%150%13215312حزيران

47%233%1231578 متوز

8%25%8412111اآب

7%33%11314113ايلول

7%100%13114113 ت�سرين

12%50%13417215ت�سرين ثاين

0%0%15116016كانون اول

   29 33 المجموع
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ملحق رقم )10(

تعليمـات

بمنا�ضبة بدء ال�ضنة الق�ضائية 2008/ 2009 

بعد الطالع على قانون ا�سول املحاكمات املدنية والتجارية رقم )2( ل�سنة 2001 وقانون الجراءات 

اجلزائية 

وعلى �سوء تقارير التفتي�س الق�سائي

وحل�سن �سري العمل امام املحاكم

وبعد موافقة جمل�س الق�ساء العلى

ا�سدرنا التعليمات التالية:

اأوًل: الأ�ضول المدنية والبينات:

املادة )1(

لئحة الدعوى

ال�ضروط الواجب توافرها في لئحة الدعوى الحقوقية:

ا�سم املحكمة  .1

ا�سم املدعي و�سفته وحمل عمله ومواطنه )ويجب ان يكون عنوان املدعي وا�سحا مبا ي�ساعد على   .2

�سرعة تبليغه(

فيها  يكون  ل  التي  احلالت  ويف  والكامل،  الوا�سح  عنوانه  مع  املدعي  ميثل  الذي  املحامي  ا�سم   .3

ملحامي املدعي عنوانًا وا�سحًا يتوجب الطلب من املحامي حتديد موطن خمتار لغايات التبليغ.

املحامي  على  يتوجب  املحكمة  اخت�سا�س  مكاتب يف منطقة  لهم  يوجد  ل  الذين  القد�س  حمامو   .4

حتديد عنوان للتبليغ وذلك مبوجب اقرار خطي يرفق باوراق الدعوى.

ا�سم املدعى عليه و�سفته وحمل عمله وموطنه ويجب ان يكون العنوان وا�سحًا مبا ي�سهل اجراء   .5

التبليغات.
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اذا كان املدعي او املدعى عليه فاقدًا لأهليته اأو ناق�سها فينبغي ذكر ذلك.  .6

مو�سوع الدعوى.  .7

قيمة الدعوى بالقدر املمكن بيانه اذا كانت من الدعاوى غري حمددة القيمة.  .8

نظر  �سالحية  للمحكمة  ان  تبني  التي  املدعي  وطلبات  ن�سوئها  وتاريخ  الدعوى  وا�سباب  وقائع   .9

الدعوى.

اذا كان مو�سوع الدعوى عقارًا اأو منقوًل معينًا بالذات فيجب اأن تت�سمن    .10

لئحة الدعوى و�سفًا كافيًا لتمييزه عن غريه.  .11

12.  توقيع املدعي اأو وكيله مع مراعاة احلالت التي ل يجوز فيها قبول الدعوى اإّل اذا كانت موقعه من حمام 

ا�ستاذ وفقًا ملا ن�س عليه قانون ا�سول املحاكمات املدنية والتجارية وقانون املحامني النظاميني.

املادة )2(

على املدعى ان يقدم اىل قلم املحكمة لئحة دعواه من اأ�سل و�سور بعدد املدعى عليهم ومرفقًا بها ما 

يلي:

حافظة م�ستندات موؤيدة لدعواه مع قائمة مبفردات هذه احلافظة.  )1

قائمة ببيناته اخلطية املوجودة حتت يد الغري  )2

قائمة با�سماء �سهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب يف اثباتها بالبينة ال�سخ�سية لكل   )3

�ساهد على حدة.

يجب على املدعي اأو وكيله ان يوقع على كل ورقة من الوراق املوجودة �سمن حافظة امل�ستندات وان   )4

يقرتن توقيعه باقراره ان الورقة مطابقة لالأ�سل اذا كانت �سورة.

املادة )3(

بعد ان ي�ستوفى الر�سم يقيد القلم لئحة الدعوى يف اليوم نف�سه يف �سجل الدعاوي برقم مت�سل�سل   .1

وفقًا ل�سبقية تقدميها ويو�سع عليها وعلى ما يرافقها من اوراق خامت املحكمة ويذكر اأمام الرقم 

تاريخ القيد ببيان اليوم وال�سهر وال�سنة ويوؤ�سر بكل ذلك على �سورة الالئحة.

يبلغ املدعى عليه �سورة عن لئحة الدعوى مرفقه ب�سورة عن امل�ستندات واملذكرة امل�سار اليها يف   .2

الفقرة )1( من املادة )2( من هذه التعليمات.
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املادة )4(

ت�سلم لئحة الدعوى ومرفقاتها من �سور اوراق الثبات لقلم املحكمة �سمن ملف خا�س )حافظة   .1

م�ستندات( يبني يف ظاهرة ا�سم املحكمة وا�سماء اخل�سوم ورقم قيد الدعوى وتاريخ اليوم وال�سنة 

يف  وارقامها  مفرداتها  بيان  ويدرج  متتابعة  بارقام  امللف  يف  حتفظ  التي  الوراق  جميع  وترقيم 

ظاهرها.

ت�سلم �سورة لئحة الدعوى وما يرافقها من �سور اوراق للمح�سر لتبليغه اىل املدعى عليه.  .2

املادة )5(

اللوائح الجوابية

على املدعى عليه ان يقدم اىل قلم املحكمة املخت�سة خالل خم�سة ع�سر يومًا من اليوم التايل لتاريخ   .1

تبلغه لئحة الدعوى جوابًا كتابيًا على هذه الالئحة من ا�سل و�سور بعدد املدعيني مرفقًا به ما يلي:

حافظة امل�ستندات املوؤيدة جلوابه مع قائمة مبفردات هذه ااحلافظة. اأ. 

قائمة ببيناته اخلطية املوجودة حتت يد الغري. ب. 

قائمة با�سماء �سهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب يف اثباتها بالبينة ال�سخ�سية  ج. 

لكل �ساهد على حده.

يجوز للمحكمة ا�ستنادًا لن�س املادة )64( من قانون ا�سول املحاكمات املدنية والتجارية ان ت�سمح   .2

للمدعى عليه بتقدمي لئحته اجلوابية اذا ح�سر يف اأول جل�سة تعقدها املحكمة للنظر يف الدعوى 

على ان يرفق بها ما هو من�سو�س عليه يف البنود ) اأ، ب، ج ( من الفقرة )1( من هذه املادة.

اذا قام املدعى عليه بتقدمي جواب كتابي على لئحة الدعوى �سمن املدة املحددة لتقدمي الالئحة   .3

اجلوابية فيجب ان يوقع هو اأو وكيله باقرار منه باأن الورقة مطابقة لالأ�سل اذا كانت �سورة.

املادة )6(

يجب ان تكون ا�سماء املدعي واملدعى عليه وال�سهود من اربعة مقاطع ويتم حتديد عنوان ال�ساهد   .1

ب�سكل وا�سح ي�سهل معه تبليغه.

اذا كان املدعى عليه خارج البالد فيجب ذكر اآخر عنوان له داخل البالد.  .2
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املادة )7(

فيما يتعلق بالدعاوى املنظورة امام املحاكم ولئال يتاأخر الف�سل فيها فعلى املحكمة ووفقا للمرحلة التي 

و�سلت اليها الدعوى الزام اخل�سوم بح�سر بيناتهم وتقدمي هذه البينات وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف 

املواد ال�سابقة �سواء فيما يتعلق بالبينات اخلطية اأو ال�سفوية.

املادة )8(

عندما يقرر قا�سي المور امل�ستعجلة نظر الطلب بح�سور امل�ستدعي �سده يتوجب عليه التقيد مبا   .1

ن�ست عليه املادة )104( من قانون ا�سول املحاكمات املدنية والتجارية بتعيني جل�سة خالل مدة ل 

تتجاوز �سبعة ايام لنظر امللف وتبليغ امل�ستدعى �سده باحل�سور.

فريق  بح�سور  الطلب  يف  ال�سري  امل�ستعجلة  المور  قا�سي  على  �سده  امل�ستدعى  تبليغ  تعذر  اذا   .2

واحد.

يجب ان يكون التاجيل بني اجلل�سة والخرى ليام معدودات وان ي�سدر القرار يف الطلب ب�سفة   .3

م�ستعجلة.

املادة )9(

تفعيل حكم املادتني ) 90، 91( من قانون ا�سول املحاكمات املدنية والتجارية، وذلك ب�سم الطلب اىل 

الدعوى وال�سري فيهما معًا حتى ل يتاأخر الف�سل يف الدعوى.

املادة )10(

تفعيل ن�س املادة )95( من قانون ا�سول املحاكمات املدنية والتجارية.

املادة )11(

يح�سر  ومل  �سحيحًا  تبليغًا  املبلغ  ال�ساهد  على  باحلكم  وذلك  البينات  من   )87( املادة  ن�س  تفعيل 

بالغرامة املن�سو�س عليها يف املادة املذكورة.

اذا تخلف ال�ساهد بعد تكليفه باحل�سور للمرة الثانية فعلى املحكمة ا�سدار مذكرة اح�سار بحقه.
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املادة )12(

على املحكمة تكليف اخل�سوم الراغبني يف دعوة ال�سهود من خالل املحكمة ايداع �سندوق املحكمة ما 

يكفي لتغطية نفقات ال�ساهد وفقًا ملا ن�ست عليه املادة )100( من قانون البينات.

املادة )13(

تحديد نقاط التفاق والختالف

على املحكمة اعمال ن�س املادة )120( من قانون ا�سول املحاكمات املدنية والتجارية وذلك بتحديد 

نقاط التفاق والختالف يف امل�سائل املتعلقة بالدعوى وتدوين ذلك يف حم�سر اجلل�سة.

املادة )14(

فيما عدا حالت التي يجب اثبات ا�سبابها يف املح�سر ل يجوز للمحكمة تاأجيل الدعوى ملدة تزيد   .1

على ثالثني يومًا يف كل مرة اأو التاأجيل اكرث من مرة ل�سبب واحد يرجع اىل اأحد اخل�سوم.

ل يجوز حجز الق�سية للحكم ملدة تزيد على ثالثني يومًا.  .2

املادة )15(

دعوى الجراءات المخت�ضرة

دعاوى الجراءات املخت�سرة املن�سو�س عليها يف الف�سل الول من الباب الثالث ع�سر من قانون   .1

ا�سول املحاكمات املدنية والتجارية )املواد 259 وما بعدها( يجب ان تقدم اىل املحكمة مظهرة 

بعبارة اجراءات خمت�سرة.

ل يتم يف دعاوى الجراءات املخت�سرة تبادل اللوائح وحتدد املحكمة جل�سة لنظر الدعوى خالل   .2

خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ تقدمي لئحتها ويبلغ بها اخل�سوم.

يرفق بتبليغ املدعى عليه ن�سخة من لئحة الدعوى و�سورة عن امل�ستندات املوؤيدة للحق املدعى به.  .3
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املادة )16(

الحجز التحفظي

موؤيدًا  بالدعوى  املخت�سة  املحكمة  اأو  امل�ستعجلة  المور  قا�سي  التحفظي اىل  يقدم طلب احلجز   .1

بامل�ستندات املادة )1/266( من قانون ا�سول املحاكمات املدنية والتجارية.

يجب ان يقرتن طلب احلجز بكفالة وفقا ملا ن�ست عليه املادة 2/266 من القانون.  .2

يتم نظر الطلب تدقيقًا ول ُتعقد جل�سات ول ت�سمع بينات �سفوية، والطلب هو اجراء وقتي م�ستعجل   .3

ول يوجد ما ي�ستدعي ل�سماع بينه على �سفة ال�ستعجال.

ي�سدر القا�سي قراره وفقًا لل�سروط املن�سو�س عليها يف املادة )266( من القانون.  .4

�سورًا  ال�ستئناف  ملحكمة  ترفع  ان  املحكمة  فعلى  التحفظي  احلجز  قرار  على  ا�ستنئاف  وقع  اذا   .5

فوتو�ستاتية عن امل�ستندات املوؤيدة للحجز لئال يتعطل ال�سري يف الدعوى ال�سلية املتفرع عنها طلب 

احلجز.

املادة )17(

العطل  ايام  على  منهم  بكل  اخلا�سة  الجندة  يف  التا�سري  املحاكم  واقالم  الق�ساة  ال�سادة  على   .1

الر�سمية من دينية ووطنية وذلك يف بداية العام الق�سائي لتجنب حتديد مواعيد اجلل�سات يف تلك 

اليام.

على املحاكم عدم تعيني اية جل�سات يف اول يوم عمل يف بداية كل �سهر وعلى اقالم املحاكم جرد   .2

الق�سايا يف ذلك اليوم ومقارنتها بال�سجالت وتعبئة اجلدول.

على دوائر التنفيذ اغالق ابوابها يف اول يومي عمل من بداية كل �سهر حيث يتم خاللهما جرد   .3

الق�سايا ومطابقة ال�سجالت وترتيب امللفات وتعبئة ال�سجالت.

املادة )18(

عندما يكون عنوان املدعي عليه غري وا�سح فعلى املحكمة ان تقرر تكليف املح�سر باجراء التبليغ بدللة 

املدعي او وكيله.
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ثانيًا: الإجراءات الجزائية:

املادة )19(

)ال�سجون(  والتاأهيل  ال�سالح  مراكز  تفقد  البداية  حماكم  وروؤ�ساء  ال�ستئاف  حماكم  روؤ�ساء  على 

 )126( املادة  يف  عليها  املن�سو�س  ال�سالحيات  وممار�سة  دوائرهم  يف  املوجودة  التوقيف  واماكن 

اجراءات جزائية.

املادة )20(

يف حالة وقوع ا�ستئناف على القرارات املتعلقة باخالء ال�سبيل على حمكمة الدرجة الوىل ار�سال �سورة 

طبق ال�سل عن امللف املتعلق باملو�سوع وذلك لئال يتعطل ال�سري يف الدعوى امام حمكمة الدرجة الوىل  

املادة )21(

يف احلالت التي يتعذر فيها تبليغ الأوراق الق�سائية يف اجلنايات واجلنح واملخالفات بوا�سطة املح�سر ففي هذه 

احلالة على املحكمة اإجراء التبليغ بوا�سطة رجال ال�سرطة املادة )185( من قانون الإجراءات اجلزائية.

املادة )22(

على املحاكم مراعاة ما ن�ست عليه املادة )186( من قانون الجراءات اجلزائية بتبليغ اخل�سوم مبا 

يف ذلك النيابة العامة فيما يتعلق بتكليف اخل�سوم باحل�سور.

املادة )23(

على املحاكم ان تفعل ن�س الفقرة الوىل من املادة )229( من قانون الجراءات اجلزائية يف احلالت 

التي يتعذر فيها اح�سار ال�ساهد امامها لي �سبب من ال�سباب.

املادة )24(

على املحاكم تفعيل ن�س املادة )231( من قانون الحراءات اجلزائية .
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املادة )25(

على حماكم ال�سلح  تفعيل ن�س املادة )304( من قانون الجراءات اجلزائية .

املادة )26(

على حماكم ال�سلح تفعيل الن�سو�س املتعلقة بال�سول املوجزة املن�سو�س عليها يف قانون الجراءات 

اجلزائية )308( وما بعدها .

املادة )27(

يف جرائم اليذاء على القا�سي اّل ي�سدر حكمه يف الدعوى قبل ابراز قرار طبي قطعي يحدد مدة التعطيل.

املادة )28(

يتوجب عدم ت�سجيل اية دعوى جنحوية يف �سجالت املحكمة دون احالة الطرفني امل�ستكي وامل�ستكى عليه 

مع اوراق ال�سكوى اىل املحكمة.

املادة )29(

على القالم وقبل ت�سجيل اأي ملف جزائي يرد اليها من النيابة العامة التاأكد من ا�سماء وعناوين امل�ستكى 

عليهم وال�سهود على ان تكون ال�سماء من اربعة مقاطع والعناوين املدرجة يف لئحة التهام وا�سحة . 

�صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ:  1/ 9/ 2008 . 

القا�صي عي�صى اأبو �صـــرار

رئيـــ�س املحكمـــة العليــا

رئي�س جمل�س الق�صاء الأعلــى

 ن�صخة للملف/ �س.ط
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ملحق رقم )11(

بخ�ضو�س زيارات الم�ضوؤولين التنفيذيين للمحاكم
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ملحق رقم )12(

حول �ضرطة المحكمة
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ملحق رقم )13(

حول تفقد مراكز الإ�ضالح والتاأهيل )ال�ضجون(
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ملحق رقم )14(

مذكرة تفاهم بين ال�ضلطة الق�ضائية وموؤ�ض�ضات المجتمع المدني
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ملحق رقم )15(

بمنا�ضبة حلول العام الق�ضائي الجديد

ال�صادة روؤ�صاء وق�صاة املحاكم النظامية  املحرتمني 

حتية طيبة وبعد ،،،

يت�سّرف  املبارك،  رم�سان  �سهر  بداية  مع  يتزامن  والذي  اجلديد،  الق�سائي  العام  بداية  مبنا�سبة 

جمل�س الق�ساء الأعلى اأن يتقدم من ال�سادة الق�ساة ومن املوظفني العاملني يف املحاكم باأحّر التهاين 

والتربيكات، �سائاًل املوىل عّز وجل اأن يجعله عامًا طيبًا على جميع الفل�سطينيني.

لقد بذل جمل�س الق�ساء الأعلى خالل العامني املن�سرمني جهودًا حثيثة لالرتقاء بالق�ساء وبالق�ساة، 

وذلك من خالل اإر�ساء مبداأ اإ�ستقالل الق�ساء كموؤ�س�سة واإ�ستقالل القا�سي كفرد، وعمل املجل�س على 

حماربة اأّي �سكل من اأ�سكال التدخل يف �سوؤونه، ورفده بالعديد من الق�ساة واملوظفني الإداريني اجلدد، 

وتوفري املباين املالئمة وجتهيزها وتاأثيثها، وذلك بهدف مواجهة الأعباء املتزايدة على كاهل املحاكم، 

و�سوًل اإىل البّت يف منازعات املتقا�سني �سمن وقت معقول، كذلك ولأول مرة يعمل املجل�س خالل العام 

اجلديد والعامني القادمني، �سمن خطة اإ�سرتاتيجية مّت تبنيها يف �سهر اأيار 2008، وهي تت�سمن تطوير 

خمتلف عنا�سر الق�ساء وفق روؤى اإ�سرتاتيجية حمددة.

يف  العمل  ب�سري  املتعلقة  والتعليمات  التوجيهات  من  مبجموعة  يتوّجه  اأن  املجل�س  يوّد  املنا�سبة،  وبهذه 

املحاكم ويف دوائر املجل�س املختلفة، وذلك على النحو التايل: 

اأوًل، الم�ضائل الإدارية والن�ضباطية

يوؤّكد جمل�س الق�ساء الأعلى على �سرورة اإلتزام جميع ال�سادة الق�ساة واملوظفني الإداريني العاملني   )1

التواجد يف مكان  اليومية الر�سمية، وهي  يف املحاكم ويف دوائر املجل�س املختلفة ب�ساعات العمل 

العمل من ال�ساعة الثامنة �سباحًا وحتى ال�ساعة الثالثة ع�سرًا، واإّن هذا اللتزام م�ساألة وجوبية 

خا�سعة للمراقبة وامل�ساءلة، ولن تكون حماًل للم�ساومة. 

الق�سايا  النظر يف  يتمكنوا من  اأماكن عملهم حتى  الق�ساة يف  اإقامة  املجل�س على �سرورة  يوؤّكد   )2

املعرو�سة عليهم يف الوقت املحدد.

التعاميم  بكافة  واللتزام  املختلفة  باأنواعها  الإجازات  وتنظيم  �سبط  �سرورة  على  املجل�س  يوؤّكد   )3

املتعلقة بها ، وعدم جواز اأخذ اأّية اإجازة )با�ستثناء الإجازات الطارئة( اإل وفق الأ�سول املرعية.
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�سكاًل  واخلارجية،  الداخلية  املخاطبات  املرعية يف  بالأ�سول  اللتزام  املجل�س على �سرورة  يوؤكد   )4

ومو�سوعًا، وخا�سة �سرورة التخاطب من خالل امل�سوؤول املبا�سر.

ثانيًا: اللتزام باأخالقيات المهنة وبقواعد ال�ضلوك الوظيفي 

تلك  �سواء  العمل،  املرعية يف  املهنية  بالقواعد  الإلتزام  ب�سورة عامة على �سرورة  املجل�س  يوؤّكد   )1

املن�سو�س عليها يف الت�سريعات ال�سارية ويف مقدمتها قانون ال�سلطة الق�سائية رقم 1 ل�سنة 2002، 

ومدونة ال�سلوك الق�سائي ال�سادرة عن املجل�س بتاريخ 2006/5/10، اأو تلك القواعد التي اإ�ستقّر 

عليها الفقه والق�ساء.

يود املجل�س ب�سورة خا�سة التذكري بقواعد ال�سلوك التالية:  )2

اللتزام بارتداء الزي الر�سمي والروب الأ�سود لدى اجللو�س يف جمل�س احلكم. اأ. 

الإعتناء باملظهر اخلارجي. ب. 

مواكبة الت�سريعات امل�ستجدة، والإطالع على القرارات ال�سادرة عن املحكمة العليا، واملواظبة  ج. 

على حت�سيل العلم واملعرفة.

املحامي  بني  �سيان  هذا  ويف  اآخر،  ح�ساب  على  اأحد  حماباة  وعدم  اخل�سوم،  بني  امل�ساواة  د. 

وع�سو النيابة العامة.

على القا�سي اإعالم املجل�س باأية اإعتداءات قد تقع على اإ�ستقالل الق�ساء من اأّي جهة كانت،  هـ. 

�سواء من خالل الإت�سال الهاتفي، اأو من خالل ما يرد من خماطبات ور�سائل، اأو من خالل 

تدخالت قد تقع خارج وقت العمل.

على القا�سي الرتفع عن طلب اأّي نوع من امل�ساعدات من قبل اأية جهة كانت. و. 

عدم اإعطاء اأية ت�سريحات لو�سائل الإعالم اأو اأية جهة اأخرى بدون ت�سريح رئي�س املجل�س. ز. 

ثالثًا، التفتي�س الق�ضائي

يف اإطار تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية للق�ساء لالأعوام 2008-2010، قام جمل�س الق�ساء الأعلى خالل 

واملوظفني  الق�ساة  من  بعدد  برفدها  وقام  الق�سائي،  التفتي�س  دائرة  ت�سكيل  باإعادة   ،2008 العام 

وامل�ستلزمات، وبهذا ال�سدد يوّد املجل�س التاأكيد على ما يلي:
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�ستقوم دائرة التفتي�س الق�سائي بتنظيم زيارات دورية ومفاجئة جلميع املحاكم اخلا�سعة للتفتي�س،   .1

�ستتطلع خاللها على �سري العمل يف املحاكم؛ اأداء الق�ساة الكمي والنوعي، اأداء موظفي الأقالم 

ليتخذ  الأعلى  الق�ساء  ملجل�س  الالزمة  والتو�سيات  التقارير  و�سرتفع  الأخرى،  املحكمة  ودوائر 

الإجراءات الإ�سالحية املالئمة ب�ساأنها.

�سيوؤ�س�س املجل�س قراراته املتعلقة بالرتقية وامل�ساءلة واملحا�سبة على تقارير التفتي�س الق�سائي.  .2

على جميع الق�ساة واملوظفني الإداريني التعاون مع دائرة التفتي�س الق�سائي وتقدمي كافة البيانات   .3

واملعلومات الالزمة لها.

رابعًا: التدريب الق�ضائي

يويل جمل�س الق�ساء الأعلى اأهمية كبرية للتدريب الق�سائي ب�سقيه؛ الإبتدائي بالن�سبة حلديثي التعيني 

جزء  الق�سائي  التدريب  باأّن  التذكري  املجل�س  يوّد  ال�سدد،  وبهذا  الق�ساة.  جلميع  بالن�سبة  وامل�ستمر 

من متطلبات الوظيفة الق�سائية، وعلى كل قا�سي ُيدعى للتدريب تلبية الدعوة وامل�ساركة يف فعاليات 

التدريب بفاعلية، و�سيحر�س املجل�س على عدم تاأثري التدريب الق�سائي على �سري العمل يف املحاكم.

خام�ضًا: اإدارة الدعوى

اأوىل املجل�س �سمن اخلطة الإ�سرتاتيجية لتطوير الق�ساء لالأعوام 2008-2010 اأهمية ق�سوى ملو�سوع 

اإدارة الدعوى، والذي يهدف اإىل احلّد من ظاهرة الإختناق الق�سائي، ويف هذا ال�سدد، يوّد املجل�س 

التاأكيد على امل�سائل التالية:

عدم تعيني اأّية جل�سات يف العطل واملواعيد الر�سمية، خا�سة واأن الأعياد والعطل الر�سمية خالل  اأ. 

العام حمددة ومعروفة �سلفًا.

الأوىل من  والتاأكد يف اجلل�سة  املحكمة،  قلم  وتنظيمها يف  ملفاته  قا�سي مراقبة حركة  كّل  على  ب. 

اإعطاء املتقا�سني لأ�سمائهم وعناوينهم كاملة و�سحيحة.

على كّل قا�سي الإطالع الدقيق على امللفات املزمع النظر فيها قبل موعدها بوقت كاف. ج. 

اللتزام بطباعة �سبط اجلل�سة يف امللف اخلا�س بربنامج امليزان، والتاأّكد من تعبئة كتبة ال�سبط  د. 

وموظفي القلم لكافة اخلانات املوجودة يف الربنامج.

عدم جواز تاأجيل النظر يف الق�سية لذات ال�سبب اأكرث من مرة، و�سرورة ممار�سة القا�سي لدوره  هـ. 



91

اإدارة املحكمة ب�سورة فاعلة، وعدم ال�سماح لأي خ�سم باملماطلة والتاأجيل يف غري الأ�سباب  يف 

التي ر�سمها القانون.

اإلزام املتقا�سني بح�سر بيناتهم اخلطية وال�سفهية، والعمل مببداأ حافظة امل�ستندات.  و. 

ويف اخلتام، يوّد املجل�س التذكري باأّن من�سب القا�سي يف غاية الأهمية واحل�سا�سية، وهو بالأ�سا�س تكليف 

واملواطنني،  والقانون  اأمام اهلل  امل�سوؤولية  اإ�ست�سعار عظمة هذه  قا�س  كّل  يقت�سي من  ت�سريف،  ولي�س 

اآملني اأن نتمكن من حتقيق اإجنازات ملمو�سة يف الف�سل يف كافة اأنواع الق�سايا، وخا�سة اجلنايات.

مع فائق الحرتام والتقدير،،

                                                                                       القا�صي عي�صى اأبو �صرار

                                                                                              رئي�س املحكمة العليـــــا

                 رئي�س جمل�س الق�صاء الأعلى
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