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فخامة األخ رئيس دولة فلسطني محمود عباس حفظه اهلل،
الســـنة ،بـــدأت عمليـــ ُة
منـــ ُذ صـــدور القـــرار بقانـــون رقـــم ( )17لســـنة  ،2019بالتحديـــد يف شـــهر متـــوز مـــن تلـــك ّ
ـص
ـوي يف الســلطة القضائ ّيــة واملتمثــلِ بشـ ّـح الكــوادر البشــرية
املؤهلــة ،ونقـ ِ
َّ
اإلصــاح القضائـ ّـي ملعاجلــة اخللــل البنيـ ّ
رواف ــد اإلمكان ــات ،وثغ ــرات البني ــة التش ــريعية.
ـب إجن ــاز مجل ــس القض ــاء األعل ــى
وألس ـ ٍ
ـباب موضوعي ـ ٍـة ون ــواز َل طارئ ــة كان ــت اخلط ــوات أبط ــأ م ــن الطم ــوح ،ويتطلَّ ـ ُ
االنتقال ـ ّـي مله ّمت ــه يف وض ــع أس ــس اإلص ــاح ،تعاونـ ـاً أكبـ ـ َر م ــن ك ِّل األط ــراف ذات العالق ــة ،وص ــوالً إل ــى القض ــاء
ـض اخلالف ــات ب ــن الن ــاس ،وحتقي ــق العدال ــة الناج ــزة جلمه ــور املتقاض ــن.
املنش ــود الق ــادر عل ــى ف ـ ّ
إن جه ــود اإلص ــاح يف اجله ــاز القضائ ـ ّـي ق ــد ال يُكت ــب له ــا النج ــاح إال إذا كان ــت مح ـ ّ
ـط أنظ ــار فخامتك ــم وح ــدب
َّ
أن إقبــال املواطنــن شــهد ارتفاعـاً ملحوظـاً علــى أبــواب
مقامكــم الكــرمي .ورغــم النقــص الشــديد يف أعــداد القضــاة ،إال ّ
ـطيني.
احملاكــم وأعتــاب القضــاء ،األمــر الــذي يشــير ويد ّلــل علــى ثقــة املواطنــن بعدالــة وشــفاف ّية القضــاء الفلسـ
ّ

كانــت نســب ُة الزيــادة يف أعــداد القضايــا الــوارد ِة إلــى مختلــف درجــات احملاكــم  23%خــال العــام  2019مقارن ـ ًة مــع
ملح ــة لتوس ــيع إمكاني ــات الس ــلطة القضائ ّي ــة ،م ــن خ ــال اس ــتقطاب قض ــاةٍ
الع ــام ال ــذي س ــبقهّ ،
مم ــا يكش ــف حاج ـ ًة ّ
وكادر وظيف ـ ّـي مس ــاند ،وإع ــادة النظ ـ ِـر يف بع ــض ال َّثغ ــرات التش ــريعية ،وأيضـ ـاً إنش ــاء مج ّمع ــات للمحاك ــم أو
ج ــدد
ٍ
توفي ــر أبني ـ ٍـة مناس ـ ٍ
ـبة لطبيع ــة العم ــل.

ـطيني عموم ـاً ،وعلــى وجــه التخصيــص مــا يتع ـ ّرض
وبســبب إجــراءات االحتــال القمع ّيــة الظاملــة بحــق شــعبنا الفلسـ
ّ
ـطيني ،هــذا األمــر فــرض واقع ـاً يتم ّثــل يف الضغــط الكبيــر علــى احملاكــم القائمــة يف رام
لــه اجلهــاز القضائــي الفلسـ
ّ
ـان مبواصف ـ ٍ
ـات
ملح ــة إلنش ــاء مب ـ ٍ
اهلل والبي ــرة ،باعتباره ــا مرك ــزاً للتقاض ــي يف احملاك ــم العلي ــا ،ال ــذي ف ــرض حاجــ ًة ّ
وإمكاني ــات تس ــتوعب حال ـ َة اإلقب ــال الش ــديد للمتقاض ــن ،وتعال ـ ُج مش ــكلة االكتظ ــاظ داخ ــل مبان ــي احملاك ــم بوضعه ــا
الراه ــن.
وانطالقـاً مــن الصفــة اإلصالح ّيــة الغالبــة علــى مجلــس القضــاء احلالـ ّـي ،وأخــذاً بعــن االعتبــار ثقـ َل التركــة ،ومشــاكل
امل ــوروث ،والت ــي مت ّثل ــت بتراك ــم آالف القضاي ــا امل ــد ّورة ،والت ــي ميك ــن معاجل ــة بعضه ــا بتقصي ــر العم ــر االفتراض ــي
للدع ــوى م ــن خ ــال اس ــتقطاب قض ــاةٍ ج ــدد ،وتوس ــيع مبان ــي احملاك ــم ،وإج ــراءٍ بع ــض التعدي ــات التش ــريعية.
أن اســتقطاب القضــاة اجلــدد ،وخاص ـ ًة يف الدرجــات العليــا يف احملاكــم ليــس باألمــر اليســير ،نظــراً
وجديــراً بالذكــر َّ

الس ــتنكاف الكف ــاءات املؤهل ــة ع ــن العم ــل يف اجله ــاز القضائ ـ ّـي العتب ــارات تد ِّن ــي روات ــب القض ــاة ،مقارن ــة مبتوس ــط
دخــل احملامــن املؤهلــن للعمــل يف ســلك القضــاء.
وخ ــال تو ّل ــي مجل ــس القض ــاء األعل ــى االنتقال ــي مهام ــه بتاري ــخ  18مت ــوز س ــنة  ،2019وبع ــد دراس ـ ٍـة حتليلي ـ ٍـة لعم ــل
ّ
ـص احلـ ّد مــن مجــاالت الطعــن
ملحـ ًة
دوائــر التنفيــذ ،فقــد تبـ ّـن ّ
أن هنــاك حاجـ ًة ّ
ـريعي ،ال ســيما فيمــا يخـ ّ
لتدخـ ٍـل تشـ ّ
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بقــرارات قضــاة التنفيــذ ،وفــرض الرســوم والتضمينــات الرادعــة علــى الفريــق املبطــل يف املجــاالت التــي يســمح بهــا
يف الطعــن.
وعلــى الرغــم مــن شـ ِّـح املــوارد البشــرية املتاحــة ،واملتمثلــةِ بعــدد الســادة القضــاة ،أعــاد املجلــس بنــا َء دائــرة التفتيــش
ـدوري عل ــى
القضائ ـ ّـي م ــن قض ــاة أَ ْكف ــاء ،وك ــوادر مهني ـ ٍـة مؤهل ــة ،بحي ــث أصبح ــت ق ــادر ًة عل ــى القي ــام بالتفتي ــش ال ـ
ّ
قض ــاة محاك ــم اجلمه ــور ،وتقيي ــم أدائه ــم وحس ــن تطبيقه ــم للقان ــون ،ويعك ــف حاليـ ـاً عل ــى إع ــادة هيكل ــة الطاق ــم
اإلداري يف اجله ــاز القضائ ـ ّـي بر َّمت ــه.
ّ
وفيم ــا يتعلّ ــق باحملاك ــم اخلاص ــة ،وبرغ ــم الظ ــرف س ــالف الذك ــر ،فق ــد جه ــد مجل ــس القض ــاء األعل ــى احلال ـ ّـي م ــن
خ ــال حت ّم ــل تبع ــة القي ــام مبه ــام احملاك ــم اخلاص ــة وم ــا تتطلّب ــه م ــن أعب ــاء ،وم ــا تفرض ــه م ــن مس ــؤوليات.

فخامة األخ الرئيس،
ـس القضــاء األعلــى مــن القيــام بواجباتــه ومهامــه املوكلــة إليــه ،فإ َّنــه ال بـ َّـد مــن معاجلــة املعيقــات
حتــى يتم ّكــن مجلـ ُ
بتعديــل قانــون الســلطة القضائ ّيــة ،والتشــريعات ذات العالقــة ،وصــوالً إلــى اســتقالل َّية الســلطة القضائ ّي ــة مالي ـاً ،إذ
ِ
أن الع ــدل يُب ــذل
ـوم م ــن األي ــام مص ــدراً أو راف ــداً لل ـ
ألن األص ــل ّ
ـواردات يف الدول ــةّ ،
ّ
أن موازن ــة القض ــاء ل ــم تك ــن يف ي ـ ٍ
مجان ـاً ل ــكل طال ـ ٍـب ل ــه.
ـاص للقض ــاة يضم ــن ل ـ ٍّ
ـكل منه ــم راتبـ ـاً يؤ ّم ــن ل ــه عيشـ ـاً يكفي ــه حاج ــة الن ــاس ،وحت ــى يحتف ـ َ
ـظ
إن وض ــع ٍ
ّ
كادر خ ـ ٍّ
القضــاء برجالــه األَ ْكفــاء ،وتشــجيع رجــال القانــون املؤهلــن لالنضمــام للعمــل يف اجلهــاز القضائـ ّـي مــن أجــل تطويــره
وتقويتــه ،باعتبــار اجلهــاز القضائــي األداةَ الف ّعالــة لتنفيــذ القوانــن وحتقيــق العدالــة بــن النــاس ،وهــو امللجــأ الوحيــد
أي حي ــف.
للمتظلِّم ــن م ــن ِّ
وأننا إذ نأمل أن يلقى هذا التقرير تأييد فخامتكم واهتمامكم ،نرجو ان تتفضلوا بقبول فائق اإلحترام.

املستشار عيسى ابو شرار

رئي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس احملكمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
رئيس مجلس القضاء األعلى االنتقالي
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صالحيات مجلس القضاء األعلى االنتقالي:
انتقالي
قرار بقانون رقم ( )17لسنة  2019بشأن تشكيل مجلس قضاءٍ أعلى
ّ
رئيس دولة فلسـطني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطين ّية
استناد ًا ألحكام النظام األساسي ملنظمة التحرير الفلسطين ّية،
املعدل لسنة  2003وتعديالته ،ال سيما أحكام املادة ()43منه،
وألحكام القانون األساسي َّ
وبعد ّ
االطالع على أحكام قانون السلطة القضائ ّية رقم ( )1لسنة  2002وتعديالته،
واالطالع على أحكام قانون تشكيل احملاكم النظام ّية رقم ( )5لسنة  2001وتعديالته،
وبناء على توصيات اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة برئاسة رئيس احملكمة العليا ،رئيس مجلس
ً
القضاء األعلى ،وعلى الصالحيات املخ ّولة لنا ،وحتقيق ًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بالقانون اآلتي:
مادة ()1
احلالي
حلّ مجلس القضاء األعلى
ّ
يُح ّل مجلس القضاء األعلى احلاليُ ،
وت ُّل كافة هيئات احملكمة العليا ،ومحاكم االستئناف.

مادة ()2
االنتقالي
صالحيات مجلس القضاء األعلى
ّ
يُشــ ّكل مجل ــس قض ــاء أعل ــى انتقال ـ ّـي م ــن س ــبعة أعض ــاء ،ويُن ــاط ب ــه إص ــاح وتطوي ــر الس ــلطة القضائ ّي ــة والنياب ــة
نحـــو يكفـــ ُل ســـيادة القانـــون ،واســـتقال َل القضـــاء ،واحلـــ َق يف الوصـــول للعدالـــة ،والفصـــ َل مـــا بـــن
العامـــة ،علـــى
ٍ
الس ــلطات ،ولـ ـ ُه يف س ــبيلِ ذل ــك اآلت ــي:
ـوص عليهــا يف قانــون الســلطة القضائ ّيــة رقــم ( )1لســنة 2002
1.1كاف ـ ُة صالحيــات مجلــس القضــاء األعلــى املنصـ ِ
أي قانــون آخــر ذي عالقــة.
وتعديالتــه ،أو ّ
2.2إعادة تشكيل هيئات احملاكم على كافة درجاتها وأنواعها.
قـــاض وفقـــاً ألحـــكام قانـــون الســـلطة القضائ ّيـــة رقـــم ( )1لســـنة 2002
التنســـيب لرئيـــس الدولـــة بعـــزلِ أي
3.3
ٍ
ُ
ِّ
ً
وتعديالتــه ،أو إحالتــه للتقاعــد املبكــر أو انتدابــه لوظيفـ ٍـة أخــرى وفقـا للقانــون ،إذا وجــد مجلــس القضــاء األعلــى
ـس بهيب ــة القض ــاء ومكانت ــه وثق ــة اجلمه ــور ب ــه.
االنتقال ـ ّـي ب ـ ّ
ـأن يف اس ــتمرار إش ــغاله للوظيف ــة القضائ ّي ــة م ــا مي ـ ّ
4.4إع ــدا ُد مش ــاريع معدل ــة لقان ــون الس ــلطة القضائي ــة رق ــم ( )1لس ــنة  2002وتعديالت ــه ،وقان ــون تش ــكيل احملاك ــم
وأي قوانــن أخــرى مــن رزمــة القوانــن القضائ ّيــة ،علــى نحـ ٍـو مي ِّكنهــا
النظاميــة رقــم ( )5لســنة  2001وتعديالتــهّ ،
م ــن االس ــتجابة ملتطلب ــات التطوي ــر واإلص ــاح ،وتقصي ـ ِـر أم ــد التقاض ــي ،وتعزي ـ ِـز ف ــرص الوص ــول للعدال ــة.
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5.5إعــادة تشــكيل مجلــس القضــاء األعلــى بالصفــات وفقـاً ألحــكام قانــون الســلطة القضائ ّيــة رقــم ( )1لســنة 2002
وتعديالتــه ،بصيغتــه النافــذة حينــه ،قبــل انتهــاء واليــة مجلــس القضــاء األعلــى االنتقالـ ّـي.

مادة ()3
االنتقالي
أعضاء مجلس القضاء األعلى
ّ
االنتقالي على النحو اآلتي:
تشريع آخر ،يتش ّكل مجلس القضاء األعلى
أي
مما ورد يف ِّ
على الرغم ّ
ٍ
ّ

االنتقالي.
1.1املستشار عيسى عبد الكرمي أبو شرار رئيساً للمحكمة العليا ،رئيساً ملجلس القضاء األعلى
ّ
2.2املستشار سلوى كمال جورج الصايغ عضواً.
3.3املستشار عزمي حسني أحمد طنجير عضواً.

4.4املستشار حسني أحمد محمود عبيدات عضواً.

5.5املستشار عبد الكرمي أحمد عبد الرحمن حنّون عضواً.
6.6النائب العام عضواً.
7.7وكيل وزارة العدل عضواً.

مادة ()4
االنتقالي
مدة والية مجلس القضاء األعلى
ّ
1.1م ــدة والي ــة مجل ــس القض ــاء األعل ــى االنتقال ـ ّـي س ــنة واح ــدة ،تب ــدأ م ــن تاري ــخ نف ــاذ أح ــكام ه ــذا الق ــرار بقان ــون،
ـيب م ــن مجل ــس القض ــاء األعل ــى
قابل ـ ٌة للتمدي ــد لس ــتة أش ــهر أخ ــرى بق ــرار م ــن رئي ــس الدول ــة ،بن ــا ًء عل ــى تنس ـ ٍ
االنتقال ـ ّـي.
2.2يس ــتم ُّر أعض ــاء مجل ــس القض ــاء األعل ــى االنتقال ـ ّـي يف تقاض ــي ِ
ذات الروات ــب واالمتي ــازات الت ــي يتقاضونه ــا يف
ـرار م ــن رئي ــس الدول ــة.
وظائفه ــم الت ــي يش ــغلونها ،وتص ــرف مكاف ــأةٌ ش ــهري ٌة للمتقاعدي ــن منه ــم بق ـ ٍ

مادة ()5
االنتقالي من تطبيق بعض مواد قانون السلطة القضائ ّية عليهم:
استثناء أعضاءِ مجلس القضاء األعلى
ُ
ّ
1.1ال تســري أحــكام املادتــن ( ،)34و( )2/37مــن قانــون الســلطة القضائ ّيــة رقــم ( )1لســنة  2002وتعديالتــه ،علــى
أعضــاء مجلــس القضــاء األعلــى االنتقالـ ّـي وتشــكليته.
ـارض َمــ َع أح ــكام ه ــذا
ـكام يف القوان ــن الناف ــذة تتع ـ ُ
2.2ال تس ــري عل ــى مجل ــس القض ــاء األعل ــى االنتقال ـ ّـي أ ّي ــة أح ـ ٍ
الق ــرار بقان ــون.
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مادة ()6
النفاذ والسريان
املختص ــة كا ّف ــةٌّ ،
يخص ــه ،تنفي ـ َذ أح ــكام ه ــذا الق ــرار بقان ــون ،ويُعم ــل ب ــه م ــن تاري ــخ نش ــر ِه يف
كل فيم ــا
عل ــى اجله ــات
ّ
ّ
اجلري ــدة الرس ــمية.

صدر يف رام اهلل 2019/07/15 :ميالدية
املوافق /12 :ذو القعدة1440 /هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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الرؤيـــــــا
“قضــاءٌ مســتق ٌل متم ّيــز بكفــاءة كــوادره ،وجــود ِة أحكامــه ،وفعال ّيــةِ إجراءاتــه َ
وخدماتــه،
ليع ـ ّز َز العــد َل واملســاواةَ وســيادةَ القانــون”.

الرسالة
ِ
ـكام القضائ َّي ــة حس ــب التش ـ
ـريعات الناف ــذة مب ــا يضم ـ ُن س ــرع َة الفص ــلِ
“إص ــدا ُر األح ـ ِ
يف الدعــاوى ،مــع احلفــاظ علــى أســس احملاكمــةِ العادلــة ،وتنفيــذِ األحــكام القضائ ّيــة،
متخصصــة وإجــراءات سلســة
املقدمــة ،مــن خــال كــوادر
وشــمول اخلدمــات القانون ّيــة
َّ
ّ
تعتمــد علــى التقنيــات احلديثــةُ ،مسـ ِ
ـاهم ًة يف حمايــةِ حقــوق اإلنســان واحل ّريــات العامــة،
ـطيني”.
واحملافظــةِ علــى اســتقرار وأمــن املجتمــع الفلسـ
ّ
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املقدمة

ُي ّث ــل ه ــذا التقري ــر موج ــزاً ع ــن أعم ــال احملاك ــم النظام ّي ــة يف فلس ــطني لس ــنة ،2019
ألن محاكــم احملافظـ ِ
ـات
وهــو
ـص لعمــل احملاكــم يف احملافظــات الشــمال ّيةـ وذلــك ّ
ّ
مخصـ ٌ
ـن لهــا بعــد
اجلنوب َّيــة تخضـ ٌع لســلطةِ األمـ ِـر الواقــع ،التــي ع َّينــت قضــا ًة مي ّثلونهــا وتابعـ َ
أن عملــت علــى تشــكيل محكمـ ٍـة عليــا ومجلــس قضــاءٍ أعلــى خاضـ ٍـع لســلطتها.
ويتك ّون التقرير من احملاور التالية:
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البـــــاب األول

السلطة القضائية حصاد 2019

17

18

الباب األول
القضائيـــــة حصــــاد 2019
السلطــــــة
ّ
احملـــــــــــور األول:
ُ
َ
الفلســــــــــطيني
ضـــــــاء
الق
ُ
ُّ
احملاكم النظام ّية

السلطـــــة
القضائية
ّ

اإلداري
القضاء
ّ

احملاكم اخلاصة

 .1احملاكم النِّ
ُ
احملاكم وصالحياته:
تعريف احملاكم النظام ّية وفقاً لقانونِ تشكيل
ظامية:
ِ
ّ
أ .احملكمة العليا
ب .محكمة النقض
ت .محكمة العدل العليا
القضائي ،وتنقسم إلى قسمني:
و احملكمة العليا :هي احملكم ُة التي تقف على رأس الهرم
ّ
 .أمحكمة النقض :هي محكم ُة قانون ،وال تُعتبر درج ًة من درجات التقاضي.

اإلداري املهــا َم املســندة للمحاكـ ِـم
 .بمحكمـ ُة العــدل العليــا :هــي احملكمـ ُة التــي تتو ّلــى حلــن تشــكيلِ القضــاء
ّ
ـص امل ــادة ( )104م ــن القان ــون األساس ــي ،وامل ــادة ( )37م ــن قان ــونِ تش ــكيل احملاك ــم
اإلدار ّي ــة ،وفقــاً لن ـ ِّ
النظام ّي ــة ،وأحكا ُمه ــا ال تقب ـ ُل املراجع ــة.
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.2

محاكم الدرجة الثانية :وهي احملاك ُم االستئنافية التي تت َّكو ُن من:

أ .محاكـ ُـم االســتئناف :وهــي محاكـ ُم االســتئناف الثالثــة يف ٍّ
ـدس وغــزة ورام اهلل ،باإلضافــة إلــى محكمــة
كل مــن القـ ِ
اس ـ ِ
املقدم ــة إليه ــا
ـص ه ــذه احملاك ــم يف نظ ــر الطع ــون
َّ
ـتئناف ضريب ــة الدخ ــل ،ومحكم ــة اس ــتئناف اجلم ــارك ،وتخت ـ ُّ
عل ــى األح ــكام الص ــادرة ع ــن محاك ــم البداي ــة بصفته ــا االبتدائي ــة ،كم ــا ُ
أي اس ــتئناف يُرف ــع اليه ــا مبقتض ــى
تنظ ــر يف ِّ
أي قان ــون آخ ــر.
ِّ

محاكم االستئناف:

ب-احملاكــم االبتدائيــة بصفتهــا االســتئنافية :وتخت ــص مبوج ــب امل ــادة ( )15م ــن قان ــون تش ــكيل احملاك ــم النظامي ــة
رق ــم ( )5لس ــنة  2001بالنظ ــر يف اس ــتئنافات االح ــكام الص ــادرة ع ــن محاك ــم الصل ــح.
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احملاكم االبتدائية بصفتها االستئنافية:
1.1محكمة بداية رام اهلل بصفتها االستئنافية.
2.2محكمة بداية نابلس بصفتها االستئنافية.
3.3محكمة بداية اخلليل بصفتها االستئنافية.
4.4محكمة بداية أريحا بصفتها االستئنافية.
5.5محكمة بداية بيت حلم بصفتها االستئنافية.
6.6محكمة بداية جنني بصفتها االستئنافية.
7.7محكمة بداية طولكرم بصفتها االستئنافية.
8.8محكمة بداية قلقيلية بصفتها االستئنافية.

 .3محاكم الدرجة االولى:
أ-محاكــم البدايــة :وهــي احملاكــم التــي تنشــأ يف مركــز احملافظــات مبوجــب املــادة ( )12مــن قانــون تشــكيل احملاكــم
النظاميــة.
ب-احملاكــم الصلحيــة :حي ــث تنش ــأ يف دائ ــرة كل محكم ــة بداي ــة محكم ــة صل ــح أو أكث ــر ،حس ــب احلاج ــة ،و مت ــارس
االختصاص ــات املخول ــة له ــا طبق ـاً للقان ــون ،امل ــادة رق ــم ( )8م ــن قان ــون تش ــكيل احملاك ــم النظامي ــة.
كما تنعقد محكمة الصلح من قاض منفرد مبوجب املادة ( )9من قانون تشكيل احملاكم النظامية.
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َ
الفلسطينية
احملاكم
لي ُة
َّ
هيك َّ
ِ
احملكمة العليا

محكمة النقض

محكمة العدل العليا
محاكم االستئناف

محكمة استئناف رام اهلل

محكمة استئناف القدس

محاكم البداية

بداية وصلح جنني

بداية وصلح رام اهلل

بداية وصلح نابلس

بداية وصلح طولكرم

بداية وصلح بيت حلم

بداية وصلح قلقيلية
بداية وصلح اخلليل

بداية وصلح أريحا

محاكم الصلح

صلح طوباس
صلح دورا

صلح سلفيت

صلح حلحول
صلح يطا

23

24

احملور الثاني
ملخص عن أعمال احملاكم النظامية للعام 2019
الســـنوي الثالـــث عشـــر للســـلطة القضائ ّيـــة عـــن العـــام  ،2019أعمـــا َل احملاكـــم
يتنـــاو ُل هـــذا اجلـــزء مـــن التقريـــر
ّ
أن عم ـ َل احملاك ــم لس ــنة َ ،2019ت َّث ـ َل بعم ــل
النظام َّي ــة ومقارنت ــه بعم ــل احملاك ــم خ ــال ع ــام  ،2018م ــع اإلش ــارة إل ــى ّ
ه ــذه احملاك ــم حت ــى تاري ــخ  ،30/6/2019وذل ــك أل َّن ــه َّ
مت تفعيـ ـ ُل املجل ــس االنتقال ــي بتاري ــخ  ،15/7/2019وتر َّت ــب
عل ــى ذل ــك إحال ــة  47قاضي ـاً إل ــى التقاع ــد ،والحق ـاً َّ
مت ــت إع ــادة  22قاضي ـاً إل ــى العم ــل بن ــا ًء عل ــى ق ــرار احملكم ــة
الدس ــتور ّية.
ويش ــم ُل ه ــذا اجل ــزء م ــن التقري ــر ،ق ــراء ًة ألعم ــال ه ــذه احملاك ــم خ ــال امل ــدة املش ــار إليه ــا م ــع قاع ــدة بيان ــات
ـجل محاك ــم الدرج ــة األول ــى (محاك ــم البداي ــة
إحصائي ــة تفصيلي ــة لع ــام  2019باملقارن ــة م ــع ع ــام  ،2018مب ــا تس ـ ِّ
ـطيني-
ومحاكــم الصلــح) ،ومحاكــم الدرجــة الثانيــة (االســتئناف) ،واحملكمــة العليــا -وهــي رأس الهــرم القضائـ ّـي الفلسـ ّ
واحملاك ــم اخلاص ــة املشــ َّكل ُة م ــن القض ــاة النظامي ــن.
املؤشرات اإلحصائ َّي ُة التي َّ
مت اعتمادها يف التقرير ،وطريقة احتسابها:
وفيما يلي،
ُ
•مؤشــر املــد ّور احلالـ ّـي :ويقي ــس ه ــذا املؤش ــر ع ــدد الدع ــاوى الت ــي ل ــم يت ـ ّم الفص ـ ُل فيه ــا خ ــال الس ــنة احلالي ــة
ـب ع ــاد ًة (مجم ــوع الدع ــاوى امل ــد َّورة وال ــواردة خ ــال الس ــنة منقوص ـاً منه ــا الدع ــاوى الت ــي
ومت تدويره ــاُ ،ويحتس ـ ُ
ل ــم يت ـ ّم الفص ـ ُل فيه ــا خ ــال الس ــنة).
•مؤشــر عــدد القضــاة أو عــدد الهيئــات القضائ ّيــة حســب احملكمــة :ويُحتس ــب ه ــذا املؤش ــر م ــن واق ــع البيان ــات
املعتم ــدة م ــن قاع ــدة بيان ــات امل ــوارد البش ــرية يف احملاك ــم.
ـس ه ــذا املؤش ــر الدع ــاوى مبختل ـ ِ
ـف أنواعه ــا ،والت ــي
•مؤش ــر الدع ــاوى ال ــواردة للمحاك ــم خ ــال ا َّلس ــنة :يقي ـ ُ
ـجل يف احملاك ــم يوميـ ـاً ،ويت ــم توزيعه ــا عل ــى الس ــادة القض ــاة للنظ ــر فيه ــا.
تس ـ َّ
ـس ه ــذا املؤش ــر ع ــدد الدع ــاوى الت ــي يتـ ـ ُّم
•مؤش ــر ع ــدد الدع ــاوى الت ــي متَّ الفص ـ ُـل فيه ــا خ ــال الس ــنة :يقي ـ ُ
الفصــ ُل فيه ــا م ــن قب ــل الس ــادة القض ــاة يف احملكم ــة الواح ــدة ،خ ــال ش ــهر أو س ــنة .
•مؤش ــر مجم ــوع الدع ــاوى (امل ــد َّور الس ــابق و ال ــوارد) :يقيـــس هـــذا املؤشـــر عـــدد الدعـــاوى املـــد َّورة والـــواردة
خــال الســنة للســادة القضــاة يف احملكمــة الواحــدة ،والتــي تســاوي (عــدد الدعــاوى املــد َّورة مضاف ـاً إليهــا عــدد
الدع ــاوى ال ــواردة خ ــال الس ــنة).
•مؤشــر الدعــاوى التــي متَّ الفصـ ُـل فيهــا إلــى مجمــوع الدعــاوى الــواردة (مؤشــر اإلجنــاز) :يقيــس هــذا املؤشــر
بنس ــبة مئوي ــة مق ــدا َر م ــا يتــ ّ ُم إجن ــازه م ــن الدع ــاوى م ــن قب ــل الس ــادة القض ــاة م ــن مجم ــوع الدع ــاوى ال ــواردة
وامل ــد َّورة.
•مؤشر متوسط عدد القضايا الواردة شهر َّي ًا :يقيس عدد القضايا الواردة سنوياً مقسوماً على  12شهراً.
•مؤش ــر متوس ــط ع ــدد القضاي ــا الت ــي متَّ الفص ـ ُـل فيه ــا ش ــهر َّي ًا :يقي ــس ع ــدد القضاي ــا الت ــي َّ
مت الفصــ ُل فيه ــا
س ــنو ّياً مقس ــوم ًة عل ــى  12ش ــهراً.
ـاض يف
ـاض :يقي ــس ه ــذا املؤش ــر الع ــبء امللق ــى عل ــى عات ــق ك ِّل ق ـ ٍ
•مع ــدل الع ــبء الس ــنوي احلقيق ـ ّـي ل ــكل ق ـ ٍ
احملكم ــة الواح ــدة ،ومي ّث ــل مجم ــوع الدع ــاوى ال ــواردة وامل ــد َّورة مقس ــوماً عل ــى ع ــدد الس ــادة القض ــاة يف احملكم ــة.
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القسم األول :املنهج َّية املتَّ بعة بالتقرير واملؤشرات اإلحصائ ّية وطرق احتسابها.
ـنوي له ــذا الع ــام م ــن خ ــال رص ــد حال ــةِ أعم ــالِ احملاك ــم النظام ّي ــة بكاف ــة
تقــ ّدم الس ــلط ُة القضائ َّي ــة تقريره ــا الس ـ َّ
املؤسس ــي .حي ــثُ يتك ــون ه ــذا التقري ــر
اإلداري والتطوي ــر
أنواعه ــا ودرجاته ــا يف احملافظ ــات الش ــمال ّية ،ورص ــد األداء
ِّ
َّ
مـــن بابـــن ،الب ــاب األول ينقســـم إلـــى خمســـة محـــاور تســـتعرض أداء احملاكـــم (احملافظـــات الشـــمالية) مبختلـــف
ـهاب أهــ َّم مؤش ــرات ق ــدرة احملاك ــم عل ــى الفص ــلِ يف الدع ــاوى ،ومق ــدار الع ــبء
درجاته ــا ،ويس ـ
ُ
ـتعرض التقري ــر بإس ـ ٍ
القضائ ـ ّـي عل ــى الهيئ ــات القضائ ّي ــة والقض ــاة املنفردي ــن.
عـــرض األرقـــام مـــن الزيـــادة املضطـــردة يف أعـــداد القضايـــا الـــواردة إلـــى مختلـــف احملاكـــم،
وانطلقـــت منهج ّيـــة
ِ
ومحدود ّيــة املصــادر التطويريــة يف الوقــت نفســه ،باتبــاع املنهــج الوصفـ ّـي يف حتليــل البيانــات اإلحصائ ّيــة املســتخرجة
م ــن برنام ــج إدارة س ــير الدع ــوى القضائي ــة (مي ــزان  ،)2يف ح ــن اعتم ــد ه ــذا التقري ــر يف حتلي ــل الع ــبء القضائ ـ ّـي
عل ــى ع ــددِ الس ــادة القض ــاة الذي ــن ه ــم عل ــى رأس عمله ــم يف احملاك ــم النظام َّي ــة.
أن احتس ــاب الع ــبء القضائ ــي ل ــك ِّل درج ـ ٍـة م ــن درج ــات التقاض ــي ،إمن ــا يك ــون مجم ــوع القضاي ــا امل ــد َّورة وال ــواردة
إذ ّ
ـي حملاك ــم
مقس ــوماً عل ــى ع ــدد الس ــادة القض ــاة العامل ــن يف ذات الدرج ــة القضائ َّي ــة؛ بحي ــث يك ــون الع ــبء القضائ ـ ُّ
البدايــة مي ِّثــل مجمــوع القضايــا الــواردة واملــد َّورة مقســوماً علــى عــدد الســادة القضــاة العاملــن ،ســواء أكانــوا قضــا ًة
يف محكم ــة البداي ــة أو ُمنت َدب ــن إليه ــا.
أما الباب الثاني :فيتناول ثالثة محاور رئيسية يف أعمال إدارات مجلس القضاء األعلى.
ـاس والتحلي ــل ،لتجس ــيد ص ــورة ال ِّنه ــج القائ ــم ل ــدى الس ــلطة
ويعتم ــد ه ــذا التقريــ ُر عل ــى الرقاب ــة واملراجع ــةِ والقي ـ ِ
القضائ َّي ــة م ــن خ ــال وض ــع اجلمه ــور يف ص ــورة الواق ــع كم ــا ه ــو ،وم ــن ثــ َّم إج ــراء التعدي ــات بن ــا ًء عل ــى التغذي ــة
ـي وا َ
حلك ــم واملُق ّي ــم للخدم ــة.
الراجع ــة م ــن املواط ــن باعتب ــاره املتلق ـ َ

إنّ ه ــذه املنهج ّي ــة يف إع ــداد التقري ــر احلال ـ ّـي م ــن الناحي ــة الفني ــة تعك ــس إل ــى ح ــد بعي ـ ٍـد واق ـ َع القضاي ــا أم ــام
ـاح مــن إمكانيــات علــى تقــدمي
الكميــة والنَّوعيــة ،ونعمــل جاهديــن مبــا هــو متـ ٌ
احملاكــم النّظام َّيــة مــن الناحيتــن ِّ
ـمح ب ــه القوان ـ ُـن
كاف ــة البيان ــات الالزم ــة للجمه ــور الفلس ـ
ـطيني وفقـ ـ ًا لألص ــول العلم ّي ــة املنهج ّي ــة ،ومب ــا تس ـ ُ
ّ
ـيادة القان ــون.
الناف ــذة حتقيق ـ ًا لق ــدر أكب ــر م ــن الش ــفافية والعدال ــة ،وحف ــظ احلق ــوق واحلري ــات ،وحتقي ــق س ـ ِ
ص عن أعمال جميع احملاكم النظام َّية
القسم الثانيّ :
ملخ ٌ
ارتفــع عــدد الدعــاوى الــواردة إلــى جميــع احملاكــم مــن ( )82781دعــوى يف العــام  ،2018إلــى ( )87117دعــوى يف العــام
 ،2019بنســبة .5.24%
وتراف ــق م ــع ذل ــك االرتف ــاع يف ع ــدد الدع ــاوى ،والت ــي َّ
مت الفص ــل فيه ــا م ــن ( )78940إل ــى ( )83752دع ــوى ،بنس ــبة
أن نس ــبة القضاي ــا امل ــد َّورة م ــا
 6.10%ع ــن الع ــام الس ــابق .وبالرغ ــم م ــن ارتف ــاع نس ــبة الفص ــل يف ع ــام  ،2019إال ّ
زال ــت بارتف ــاع ،حي ــث كان ــت يف ع ــام  ،)60374( 2018ويف ع ــام  )63718( 2019بنس ــبة .5.54%
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ملخص عن أعمال جميع احملاكم

ـكل ع ــام ،بلغ ــت نس ــبة الدع ــاوى والت ــي َّ
مت الفصــ ُل فيه ــا م ــن مجم ــوع الدع ــاوى ال ــواردة ل ــدى جمی ــع احملاك ــم
وبش ـ ٍ
 ،96.14٪حیــث لــم تتمكــن احملاكــم مــن الفصــلِ فيمــا يــوازي عــدد الدعــاوى الــواردة إليهــا خــال العــام  ،2019حيــث
بق ــي م ــا نس ــبته  3.86%م ــن مجم ــوع الدع ــاوى ال ــواردة دون الفص ــل فيه ــا ،مم ــا ي ــد ُّل عل ــى حج ــم الع ــبء القضائ ـ ّـي
القائ ــم واملتزاي ــد عل ــى كاه ــل القض ــاء.
ويف العــام  2018بلغــت نســبة الدعــاوى التــي َّ
مت الفصــل فيهــا إلــى الدعــاوى الــواردة لــدى جمیــع احملاكــم ،95.36%
حیــث لــم تتمكــن احملاكــم مــن الفصــلِ فيمــا يــوازي عــدد الدعــاوى الــواردة إليهــا خــال العــام  ،2018حيــث بقـ ّـي مــا
نســبته  4.64%مــن مجمــوع الدعــاوى الــواردة.
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يف عــام  ،2019حظيــت احملاكـ ُم الصلح َّيـ ُة بأعلــى نسـ ٍ
ـبة مــن الدعــاوى الــواردة إلــى احملاكــم بنســبة  ،68.35%وبأعلــى
ـبة م ــن مجم ــوع الدع ــاوى الت ــي َّ
نس ـ ٍ
مت الفص ــل فيه ــا م ــن قب ــل احملاك ــم بنس ــبة  ،70.82%وج ــاءت محاك ـ ُم البداي ــة يف
املرتب ــة الثاني ــة ،حي ــث حصل ــت عل ــى نس ــبة  18.88%م ــن مجم ــوع الدع ــاوى ال ــواردة ،وبنس ــبة  16.82%م ــن مجم ــوع
الدع ــاوى املفصول ــة .ويف املرتب ــة الثالث ــة محاك ــم االس ــتئناف ،وحصل ــت عل ــى نس ــبة  12.75%م ــن مجم ــوع الدع ــاوى
ال ــواردة ل ــدى جمي ــع احملاك ــم ،وم ــا نس ــبته  12.35%م ــن مجم ــوع الدع ــاوى الت ــي َّ
مت الفص ـ ُل فيه ــا يف جمي ــع احملاك ـ ِـم
يف احملافظ ــات الش ــمالية.

و يف عــام  ،2018حظيــت احملاكــم الصلح َّيــة بأعلــى نسـ ٍ
ـبة مــن الدعــاوى الــواردة إلــى احملاكــم بنســبة  ،71.8%وبأعلــى
نسـ ٍ
ـبة مــن مجمــوع الدعــاوى املفصولــة مــن قبــل احملاكــم بنســبة  ،69.3%وجــاءت محاكــم البدايــة يف املرتبــة الثانيــة،
وحصل ــت عل ــى نس ــبة  16.55%م ــن مجم ــوع الدع ــاوى ال ــواردة ،وبنس ــبة  18.14%م ــن مجم ــوع الدع ــاوى املفصول ــة،
ويف املرتب ــة الثالث ــة محاك ــم االس ــتئناف ،وحصل ــت عل ــى نس ــبة  13.41%م ــن مجم ــوع الدع ــاوى ال ــواردة ل ــدى جمي ــع
احملاكــم ،وبنســبة  13.10%مــن مجمــوع الدعــاوى التــي َّ
مت الفصــل فيهــا يف جميــع احملاكــم يف احملافظــات الشــمالية.
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ـنوي يف جمي ــع احملاك ــم يف الع ــام  )737( 2019دع ــوى ،مبع ــدل إجن ــاز ()414
كم ــا بلـ ـ َغ ُمع ــدل ع ــبء القاض ــي الس ـ ِّ
دعــوى ،و كان أعلــى معــدل عــبء لــدى قاضــي محاكــم الصلــح ( )1088دعــوى ،ومبعــدل إجنــاز ( )645دعــوى ،وجــاءت
محاك ــم البداي ــة يف املرتب ــة الثاني ــة ( )319دع ــوى مبع ــدل إجن ــاز ( )96دع ــوى.
ـنوي يف جميــع احملاكــم ( )673دعــوى مبعــدل إجنــاز ( )381دعــوى،
أمــا يف العــام  ،2018بلـ َغ معــدل عــبء القاضــي السـ ّ
وكان أعلــى معــدل عــبء لــدى قاضــي محاكــم الصلــح ( )1304دعــوى ،ومبعــدل إجنــاز ( )749دعــوى ،وجــاءت محاكــم
البدايــة يف املرتبــة الثانيــة ( )377دعــوى مبعــدل إجنــاز ( )138دعــوى.
وتب ـ ّـن اجل ــداول اإلحصائي ــة رق ــم (  )7-1م ــن املالح ــق أعم ــا َل جمي ــع احملاك ــم مبختل ــف درجاته ــا م ــن حي ــث ع ــدد
الدعــاوى املــد َّورة والــواردة ،والتــي َّ
مت الفص ـ ُل فيهــا واملــد ّورة لــدى جميــع احملاكــم يف العــام  ،2019باملقارنــة مــع عــام
 2017و.2018

أو ًال :أعمال محكمة النقض:
اســتناداً إلــى املــادة ( )6مــن البنــد الثالــث/1/أ مــن قانــون الســلطة القضائ ّيــة رقــم ( )1لســنة  ،2002أ ُ ِ
نشـئَت محكمــة
النق ــض .وبل ــغ ع ــدد الس ــادة القض ــاة يف احملكم ــة العلي ــا حت ــى ش ــهر مت ــوز  )27( 2019قاضيــاً ،وبل ــغ مع ــدل ع ــبء
ـنوي يف محكم ــة النق ــض يف قضاي ــا احلق ــوق ( )471دع ــوى مبع ــدل إجن ــاز ( )96دع ــوى ،ومبع ــدل ع ــبء
القاض ــي الس ـ ّ
ـنوي يف محكمــة النقــض يف قضايــا اجلــزاء ( )58دعــوى مبعــدل إجنــاز ( )45دعــوى .فيمــا بلغــت هيئــات
القاضــي السـ ّ
احملكمــة العليــا  6هيئــات مبعــدل عــبء ( )1298دعــوى لــكل هيئــة مبعــدل إجنــاز ( )399دعــوى.
أم ــا يف الع ــام  ،2018بل ـ َغ ع ــد ُد الس ــادة القض ــاة يف احملكم ــة العلي ــا حت ــى ش ــهر آب  )29( 2018قاضي ـاً ،وبل ــغ مع ــد ُل
ـنوي يف محكمــة النقــض يف قضايــا احلقــوق ( )303دعــاوى مبعــدل إجنــاز ( )68دعــوى ،ومبعــدل
عــبء القاضــي السـ ِّ
ـنوي يف محكم ــة النق ــض يف قضاي ــا اجل ــزاء ( )100دع ــوى مبع ــدل إجن ــاز ( )74دع ــوى.
ع ــبء القاض ــي الس ـ ّ
فيمــا بلغــت هيئــات احملكمــة العليــا  6هيئــات مبعــدل عــبء ( )1406دعــاوى لــك ِّل هيئــة مبعــدل إجنــاز ( )432دعــوى،
وفق ـاً مل ــا ه ــو وار ٌد يف اجل ــدول اإلحصائ ـ ّـي رق ــم ( )4يف املالح ــق .ويُظه ــر الش ــكل التال ــي التغيي ـ َر يف ع ــدد الدع ــاوى
ال ــواردة والت ــي َّ
مت الفص ــل فيه ــا وامل ــد ّورة ل ــدى محكم ــة النق ــض يف الع ــام  ،2019باملقارن ــة م ــع ع ــام  2017و.2018

مؤشرات أعمال محكمة النقض كافة
تُظه ــر البيان ــات يف اجل ــدول رق ــم ( )4أدن ــاه الدع ــاوى ال ــواردة وامل ــد ّورة ،والت ــي َّ
مت الفص ــل فيه ــا ،ونس ــبة الدع ــاوى
مت الفص ــل فيه ــا إل ــى ال ــوارد ،وكذل ــك نس ــبة الدع ــاوى الت ــي ّ
الت ــي ّ
مت الفص ــل فيه ــا إل ــى مجم ــوع الدع ــاوى امل ــد ّورة
وال ــواردة يف محكم ــة النق ــض حس ــب ن ــوع القضاي ــا لألع ــوام .2019 – 2017
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ـكل ملح ـ ٍ
ـوظ
ـدد القضايــا الــواردة :ش ــه َد ع ــدد القضاي ــا ال ــواردة الكل َّي ــة حملكم ــة النق ــض ارتفاع ـاً كبي ــراً ،وبش ـ ٍ
1.1عـ ُ
َ
خ ــال فت ــرة إع ــداد التقري ــر ،حي ــث بلــغ ع ــدد القضاي ــا ال ــواردة يف الع ــام  )2537( 2017قض ّي ــة ،وارتفــ َع ع ــدد
القضايــا الــواردة يف العــام  2018إلــى ( )2667قضيــة ،وبــدأت أعــداد القضايــا الــواردة باالنخفــاض لعــام 2019
لتصـــ َل إلـــى ( )2588قضيـــة .فيمـــا بلـــ َغ عـــدد القضايـــا املفصولـــة ( )1802قضيـــ ًة عـــام  ،2017وارتفـــ َع عـــدد
القضاي ــا املفصول ــة يف ع ــام  2018إل ــى ( )1896قضي ــة .ويف ع ــام  2019اس ــتم َّر االرتف ــاع إل ــى ( )1964قضي ــة.

مؤشرات أعمال محكمة النقض

نس ــبة القضاي ــا املفصول ــة إل ــى ال ــوارد :بلغ ــت نس ــبة مجم ــوع القضاي ــا املفصول ــة إل ــى ال ــوارد  81%يف ع ــام
 ،2017و 79%عـــام  2018و 85%عـــام .2019
2.2ع ــدد قضاي ــا طع ــون احلق ــوق واجل ــزاء ال ــواردة حملكم ــة النق ــض :يف عـــام  2017بلـــغ عـــدد قضايـــا طعـــون
احلقــوق ( )1850وطعــون اجلــزاء ( )687قضيــة ،ويف عــام  2018طعــون احلقــوق ( )1954وطعــون اجلــزاء ()713
قضي ــة ،ويف ع ــام  2019طع ــون احلق ــوق ( )1891وطع ــون اجل ــزاء ( )697قضي ــة.
3.3نســبة املفصول/الــوارد :نالح ـ ُ
أن هن ــاك ارتفاع ـاً ملحوظ ـاً يف نس ــبة املفص ــولِ إل ــى ال ــوارد يف قضاي ــا طع ــون
ـظ ّ
احلق ــوق واجل ــزاء ال ــواردة حملكم ــة النق ــض ،فف ــي الع ــام  2017وصل ــت إل ــى  59%لطع ــون قضاي ــا احلق ــوق ،ويف
قضاي ــا طع ــون اجل ــزاء لتص ــل إل ــى  .103%وحص ــل ارتف ــا ٌع ملح ـ ٌ
ـوظ ع ــام  2018بنس ــبة قضاي ــا طع ــون احلق ــوق
لتص ــل إل ــى  ،63%بينم ــا بقي ــت نس ــبة قضاي ــا طع ــون اجل ــزاء ثابت ــة بنف ــس نس ــبة الع ــام الس ــابق  ،103%بينم ــا
ارتفع ــت نس ــبة املفص ــول لل ــوارد لقضاي ــا طع ــون احلق ــوق واجل ــزاء يف ع ــام 2019ـ وذل ــك بنس ــبة  ،%66و.103%

4.4م ــد َّور س ـ ٌ
أن مجمـــوع القضايـــا املـــد َّورة الســـابقة يف عـــام  )2957( 2017قضيـــة،
ـابق وق ــادم :تُظهـــر البيانـــات َّ
وارتفعـــت يف عـــام  2018لتصـــل إلـــى ( ،)3692ليســـتم َّر االرتفـــاع يف  2019لتصـــل إلـــى ( )4463قضيـــة .أ َّمـــا
مجم ــوع قضاي ــا امل ــد َّور الق ــادم ،فتُظه ــر البيان ــات أ َّنه ــا آخ ــذةٌ باالرتف ــاع املس ــتم ِّر يف الس ــنوات ،2018 ،2017
و ،2019حي ــث وصل ــت م ــن ( )3692إل ــى ( )4463إل ــى ( )5087قضيـ ـ ًة عل ــى التوال ــي .ويش ــير ه ــذا التصاعـ ـ ُد
يف ع ــدد القضاي ــا امل ــد َّورة للس ــنة القادم ــة إل ــى تراك ـ ٍـم يف األع ــداد ،وإضاف ـ ٍـة جدي ــدةٍ إل ــى ال ــوارد وإل ــى األعب ــاء
واالختن ــاق القضائ ـ ّـي.
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5.5نس ــبة املفص ــول /مجم ــوع امل ــد َّور وال ــوارد "اإلجن ــاز" :بلغ ــت نس ــبة اإلجن ــاز الكل ـ ِّـي لقضاي ــا محكم ــة النق ــض
واحلق ــوق يف ع ــام  24% ،2017واجل ــزاء  ،79%وانخفض ــت النس ــبة انخفاض ـاً طفيف ـاً لقضاي ــا احلق ــوق ليص ــل
إل ــى  22%واجل ــزاء  74%يف ع ــام  .2018فيم ــا بلغ ــت النس ــبة لقضاي ــا احلق ــوق ع ــام  20% ،2019واجل ــزاء
.77%

ُ
أعمال محاكم االستئناف:
ثاني ًا:
تنش ــأ محاك ــم االس ــتئناف حس ــب ن ــص امل ــادة ( )11م ــن قان ــون الس ــلطة القضائ ّي ــة رق ــم ( )1لس ــنة  ،2002يف الق ــدس
وغ ــزة ورام اهلل ،وتؤ َّل ــف م ــن رئي ـ ٍـس للمحكم ــة ،وأعض ــاءٍ بالع ــدد املناس ــب م ــن الس ــادة القض ــاة.

ص عن أعمال محاكم االستئناف:
َّ
ملخ ٌ
ازداد ع ــدد الدع ــاوى ال ــواردة إل ــى محاك ــم االس ــتئناف م ــن ( )9579دع ــوى ع ــام  2018إل ــى ( )11096دع ــوى ع ــام
 ،2019بنس ــبة زي ــادة  ،15.8%وتراف ــق ذل ــك م ــع ارتف ـ ٍـاع يف ع ــدد الدع ــاوى -والت ــي َّ
مت الفص ــل فيه ــا -م ــن ()9883
دع ــوى يف الع ــام  2018إل ــى ( )10348دع ــوى يف الع ــام  ،2019وبنس ــبة زي ــادة .4.7%
يف املقاب ــل فق ــد انخف ــض ع ــدد الدع ــاوى امل ــد َّورة م ــن ( )2697دع ــوى يف ع ــام  2018إل ــى ( )2393دع ــوى يف ع ــام
 ،2019وبنســبة نقصــان  1.3%عــن املــد َّور الســابق ،وبلغــت نســبة الدعــاوى والتــي َّ
مت الفصــل فيهــا إلــى الــوارد عــام
 2019لــدى محكمــة االســتئناف  ،93%وهــو مــا يعــادل  73%مــن مجمــوع الدعــاوى الــواردة واملــد ّورة ،وبذلــك تبقــى
ل ــدى احملكم ــة م ــا نس ــبته  27%وعدده ــا ( )3141دع ــوى.
ـاض يف الهيئ ــة ( )192دع ــوى،
ـنوي ( )576دع ــوى ،وع ــبء ك ِّل ق ـ ٍ
وبل ــغ مع ــدل ع ــبء الهيئ ــة م ــن الس ــادة القض ــاة الس ـ ِّ
ـاض يف الهيئ ــة ( )121دع ــوى ،متاش ــياً م ــع م ــا ورد يف
مبع ــدل إجن ــاز ( )364دع ــوى للهيئ ــة ،ومع ــدل إجن ـ ٍـاز ل ــك ِّل ق ـ ِ
اجلــدول اإلحصائــي رقــم ( )1يف املالحــق ،ممــا يد ِّلـ ُل علــى حجــم التغييــر يف عــدد الدعــاوى الــواردة التــي َّ
مت الفصــل
فيه ــا وامل ــد َّورة ل ــدى محكم ــة االس ــتئناف يف الع ــام  ،2019باملقارن ــة م ــع ع ــام .2018
أن هنالــك
ـنوي للعــام  2018علــى النحــو التالــي ،حيــث ّ
ويتَّضـ ُح مــن خــال اإلحصائيــات ّ
أن معــدل عــبء الهيئــات السـ ّ
ـاز ( )656دعــوى.
 11هيئــة مبعــدل عــبء ( )986دعــوى لــك ِّل هيئـ ٍـة ومبعــدل إجنـ ِ
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ً
أوال :مؤشرات أعمال محاكم االستئناف
أن ع ــدد الدع ــاوى ال ــواردة حملاك ــم االس ــتئناف ش ــهدت ارتفاع ـ ٍ
ـات متتاليــ ًة خ ــال األع ــوام
يب ـ ِّـن اجل ــدو ُل رق ــم (ّ )3
 2018 ،2017و ،2019يف ح ــن وردت ( )8709ع ــام  ،2017فيم ــا وردت ( )9579دع ــوى يف ع ــام  ،2018بينم ــا ارتف ــع
العــدد وبل ـ َغ عــدد الدعــاوى الــواردة يف العــام  )11096( 2019دعــوى .فيمــا بلــغ عــدد الدعــاوى التــي َّ
مت الفصــل فيهــا
يف ع ــام  )9883( 2018دع ــوى ،لينخف ــض ع ــد ُد الدع ــاوى الت ــي َّ
مت الفص ــل فيه ــا يف الع ــام  ،)8746( 2017حت ــى بل ـ َغ
يف الع ــام  )10348( 2019دع ــوى.

مؤشرات أعمال محاكم االستئناف

إن ع ــدد الدع ــاوى الت ــي َّ
مت الفصــ ُل فيه ــا خ ــال عام ــي  2017و 2018أعل ــى م ــن ع ــدد الدع ــاوى ال ــواردة ،مم ــا
ّ 1.1
أ َّدى إل ــى التخفي ــف م ــن أع ــداد الدع ــاوى امل ــد َّورة أو املتراكم ــة -وإن كان عل ــى نح ـ ٍـو طفي ــف ،-فق ــد بل ــغ ع ــدد
الدع ــاوى الت ــي َّ
أن نس ــبة الدع ــاوى
مت الفص ــل فيه ــا ( )8746دع ــوى ،وال ــواردة ( )8709دع ــوى ع ــام  ،2017أي ّ
مت الفصــل فيهــا إلــى الــوارد تبلــغ  ،99%فيمــا بلــغ عــدد الدعــاوى والتــي َّ
التــي َّ
مت الفصــل فيهــا ( )9883دعــوى
أن هنــاك ارتفاعـاً يف نســب
أن نســبة الفصــل إلــى الــوارد  ،105%أي ّ
يف عــام  2018والــواردة ( )9579دعــوى ،أي ّ
الدع ــاوى والت ــي َّ
مت الفص ــل فيه ــا ع ــام  ،2018يف ح ــن ورد ( )11096دع ــوى ع ــام  ،2019وبل ــغ ع ــدد الدع ــاوى
مت الفصـ ـ ُل فيه ــا م ــن ذات الع ــام ( )10348دع ــوى ،أي أ َّن نس ــبة الدع ــاوى والت ــي َّ
والت ــي َّ
مت الفص ــل فيه ــا إل ــى
ال ــوارد  ،93%وه ــذا يظه ــر انخفاضــاً يف نس ــب الدع ــاوى والت ــي َّ
مت الفص ــل فيه ــا خ ــال ع ــام .2019
2.2أعل ــى نس ــبة يف ع ــدد الدع ــاوى ال ــواردة حملاك ــم االس ــتئناف كان ــت الدع ــاوى املتعلِّق ــة باس ــتئناف التنفي ــذ ،فق ــد
بل ـ َغ ع ــدد قضاي ــا ال ــواردة ( )5223قضي ــة ع ــام  ،2017وارتف ـ َع ليص ــل إل ــى ( )5962قضي ــة ع ــام  ،2018واس ــتمر
االرتف ــاع يف ع ــام  2019ليص ــل إل ــى ( )6745قضي ــة .فيم ــا بل ــغ ع ــدد القضاي ــا الت ــي َّ
مت الفص ــل فيه ــا يف ع ــام
 2017إلـــى( )5315دعـــوى ،وارتفـــع يف عـــام  2018ليصـــل إلـــى ( )5960قضيـــة ،ويف عـــام  2019ارتفـــ َع عـــدد
القضاي ــا الت ــي َّ
مت الفص ــل فيه ــا ليص ــل إل ــى ( )6354قضي ــة.
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يأتــي يف املرتبــة الثانيــة بعــد قضايــا اســتئناف التنفيــذ -مــن حيــث العــدد -القضايــا الــواردة املتعلقــة باســتئناف
احلقــوق ،حيــث بلغــت ( )2673قضيــة عــام  ،2017وارتفعــت لتبلــغ ( )2803قضيــة عــام  ،2018واســتمر االرتفــاع
ليص ــل يف الع ــام  2019إل ــى ( )3256قضي ــة ،فيم ــا بلــ َغ ع ــدد القضاي ــا الت ــي َّ
مت الفص ــل فيه ــا ( )2662قضي ــة
عــام  ،2017وارتفــع إلــى ( )3053قضيــة عــام  ،2018بينمــا انخفــض ليصــل إلــى ( )2957قضيــة يف العــام .2019
أن القضايــا الــواردة بلغــت ( )813قضيــة عــام ،2017
تأتــي يف املرتبــة الثالثــة قضايــا اســتئناف اجلنايــات ،حيــث ّ
وارتفع ــت إل ــى ( )814قضي ــة ع ــام  ،2018وي ــزداد االرتف ــاع ليص ــل إل ــى ( )1095قضي ــة ع ــام  ،2019فيم ــا بل ــغ
عــدد القضايــا التــي َّ
مت الفصــل فيهــا الســتئناف اجلنايــات يف عــام  )769( 2017قضيــة ،وارتف ـ َع يف عــام 2018
لتص ــل إل ــى ( )870قضي ــة ،واس ــتم َر االرتف ــاع يف ع ــام  2019ليبل ــغ ( )1037قضي ــة.
3.3نســبة القضايــا والتــي َّ
أن نســبة مجمــوع القضايــا
مت الفصــل فيهــا إلــى الــوارد واملد َّور"اإلجنــاز" :تُظهــر البيانــات ّ
الت ــي مت الفص ــل فيه ــا إل ــى ال ــوارد وامل ــد ِّور يف محاك ــم االس ــتئناف  72%ع ــام  ،2017ولترتف ــع إل ــى  76%ع ــام
أن قضايــا اســتئناف التنفيــذ هــي األعلــى
 ،2018يف حــن تنخفــض النســبة إلــى  %73يف العــام  .2019ويالحــظ ّ
نس ــبة بواق ــع  %89 ،%93 ،%93يف األع ــوام  2018،2019 ،2017عل ــى التوال ــي.
فيمــا جــاءت قضايــا اســتئناف احلقــوق علــى النحــو التالــي بنســبة  61% ،66% ،59%يف األعــوام ،2018 ،2017
 2019علــى التوالــي .وفيمــا جــاءت نســب قضايــا اســتئناف اجلــزاء علــى النحــو التالــي  70% ،69% ،64%يف
األعــوام  2019 ،2018 ،2017علــى التوالــي.
ـكل ملح ـ ٍ
ـوظ
أن مجم ــوع القضاي ــا امل ــدورة للع ــام  2018ق ــد انخف ـ َ
ـض بش ـ ٍ
4.4م ــد َّور س ــاب ٌق وق ــادم :تُظه ــر البيان ــات ّ
مقارن ـ ًة م ــع الع ــام  ،2017حي ــث وص ـ َل ع ــام  2018إل ــى ( )2697قض ّي ــة مقارن ــة م ــع ع ــام  )2735( 2017قضي ــة،
أي بنســبة نقصــان  ،1.4%حيــث يع ـ ُّد ذلــك مؤشــراً جيــداً علــى تراجــع أعــداد القضايــا املــد َّورة ،والقضــاء علــى
ظاهــرة االختنــاق القضائـ ّـي ،حيــث كان ذلــك عكــس الســنوات الســابقة التــي أخــذت باالرتفــاع املضطــرد ،وازداد
االنخف ــاض يف الع ــام  ،2019حي ــث وصل ــت أع ــدا ُد القضاي ــا إل ــى ( )2393قضي ــة مقارنـ ـ ًة م ــع األع ــوام 2017
و.2018
أن مجم ــوع القضاي ــا امل ــد َّورة للس ــنة القادم ــة للع ــام ،2018
أم ــا مجم ــوع قضاي ــا امل ــد ّور الق ــادم فتُظه ــر البيان ــات َّ
ـكل ملح ـ ٍ
ـوظ مقارن ـ ًة م ــع الع ــام  ،2017حي ــث وص ــل ع ــام  2018إل ــى ( )2393مقارن ـ ًة م ــع ع ــام
ق ــد انخف ــض بش ـ ٍ
 ،2017حي ــث بلغ ــت ( )2698قضي ــة ،يف ح ــن وص ــل مجم ــوع القضاي ــا امل ــد ّور الق ــادم لع ــام  \2019إل ــى ()3141
قضي ــة ،حي ــث يعـ ـ ُّد ذل ــك مؤش ــراً عل ــى ارتف ــاع أع ــداد القضاي ــا امل ــدورة للع ــام  ،2019حي ــث كان ذل ــك عك ــس
األع ــوام  2017و 2018الت ــي أخ ــذت باالنخف ــاض املضط ــرد.
ويع ــود ه ــذا االرتف ــاع يف الس ــنة األخي ــرة يف ع ــدد القضاي ــا امل ــد َّورة للس ــنة القادم ــة بس ــبب االرتف ــاع الكبي ــر
وامللم ــوس يف أع ــداد القضاي ــا ال ــواردة ،والت ــي تش ــكل عبئ ـاً يف ظ ـ ِّل النق ــص الكبي ــر يف أع ــداد الس ــادة القض ــاة.
ومــن هنــا جــاء دور سياســة املجلــس االنتقالــي يف زيــادة أعــداد الســادة القضــاة ،مــن خــال توظيــف قضــاةٍ جــدد
للح ـ ِّد م ــن النق ــص احل ــا ِّد يف أع ــداد الس ــادة القض ــاة ،والتقلي ــل م ــن أع ــداد القضاي ــا امل ــد َّورة.
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ثانيا :أعمال محكمة استئناف ضريبة الدخل:
ً
ـص عل ــى تش ــكيل
مبوج ــب امل ــادة ( )29م ــن الق ــرار بقان ــون رق ــم ( )8لس ــنة  2011بش ــأن ضريب ــة الدخ ــل ،والت ــي تن ـ ُّ
محكمــة خاصـ ٍـة تســمى محكمــة اســتئناف قضايــا ضريبــة الدخــل ضمــن مــاك الســلطة القضائ ّيــة ،وتنعقــد برئاســة
ـن ال تقــ ُّل مرتب ــة ٍّ
ـاض ال تقــ ّل مرتبت ــه ع ــن قاض ــي محكم ــة علي ــا ،وعضو ّي ــة ِ
كل منه ــا ع ــن قاض ــي محكم ــة
قـ ٍ
قاضيَ ـ ْ ِ
اس ــتئناف ،يخضع ــون ألح ــكام قان ــون الس ــلطة القضائ ّي ــة واألنظم ــة الص ــادرة مبقتض ــاه ،وتعق ــد جلس ــاتها يف مدين ــة
أي م ــكان آخ ــر ت ــراه مناس ــباً.
الق ــدس أو يف ِّ
أي اس ـ ٍ
ـتئناف يق ـ َّـد ُم للطع ــن يف ق ــرارات التقدي ــر ،أو إع ــادة
ـص محكم ــة اس ــتئناف ضريب ــة الدخ ــل بالنَّظ ــر يف ِّ
تخت ـ ُّ
النظ ــر يف التقدي ــر الت ــي يج ــوز اس ــتئنافها مبقتض ــى أح ــكام قان ــون ضريب ــة الدخ ــل ،واملطالب ــات املتعلق ــة بأي ــة مبال ــغ
يتوج ــب خصمه ــا أو دفعه ــا أو اقتطاعه ــا كضريب ـ ٍـة نهائي ــة ،أو دفعه ــا عل ــى حس ــاب الضريب ــة.

ملخص عن أعمال محاكم استئناف ضريبة الدخل:
َّ
انخف ــض ع ــدد الدع ــاوى ال ــواردة إل ــى محكم ــة اس ــتئناف ضريب ــة الدخ ــل م ــن ( )22دع ــوى ع ــام  2018إل ــى ()7
ـاض يف ع ــدد الدع ــاوى -والت ــي َّ
مت الفصـ ـ ُل
دع ــاوى ع ــام  ،2019بنس ــبة انخف ــاض  ،68%وتراف ــق م ــع ذل ــك انخف ـ ٌ
ـاض وارد محكمــة
فيهــا -مــن ( )33دعــوى إلــى ( )20دعــوى عــن العــام الســابق ،وبنســبة انخفــاض ،1%ونتيجـ ًة النخفـ ِ
اس ــتئناف ضريب ــة الدخ ــل لع ــام  ،2019فق ــد انخف ــض ع ــدد الدع ــاوى امل ــد َّورة م ــن ( )34دع ــوى إل ــى ( )21دع ــوى،
وبنســبة انخفــاض  38%عــن املــدور الســابق .وبلغــت نســبة القضايــا التــي َّ
مت الفصــل فيهــا إلــى الــوارد لــدى محكمــة
اســتئناف ضريبــة الدخــل  286%يف العــام  ،2019وهــو مــا يعــادل  49%مــن مجمــوع الدعــاوى ،وبذلــك تب َّقــى لــدى
احملكم ــة م ــا نس ــبته  51%وعدده ــا ( )21دع ــوى.

ملخص عن أعمال محاكم استئناف ضريبة الدخل
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ـنوي ( )41دعــوى ،وعــبء القاضــي يف الهيئــة ( )14دعــوى ،ومعــدل إجنــاز الهيئــة ()20
وبلــغ معــدل عــبء الهيئــة السـ ّ
دعــوى ،ومعــدل إجنــاز القاضــي ( )7دعــاوى ،وفقـاً ملــا هــو وار ٌد يف اجلــدول اإلحصائـ ّـي رقــم ( )7يف املالحــق .ويُظهــر
الش ــك ُل التال ــي التغيي ـ َر يف ع ــدد الدع ــاوى ال ــواردة والقضاي ــا الت ــي َّ
مت الفص ــل فيه ــا وامل ــد َّورة ل ــدى محكم ــة اس ــتئناف
ضريبــة الدخــل يف العــام  ،2019مقارن ـ ًة مــع عــام .2018

مؤشرات أعمال محكمة استئناف ضريبة الدخل:
1.1عــدد القضايــا الــواردة :بلــغ عــدد القضايــا الــواردة الكل َّيــة حملكمــة اســتئناف ضريبــة الدخــل يف عــام )16( 2017
قضي ــة ،يف ح ــن ارتف ــع يف ع ــام  2018ليص ــل إل ــى ( )22قضي ــة .وانخف ــض انخفاضــاً ملحوظــاً يف ع ــام 2019
إل ــى ( )7قضاي ــا.
2.2مجمــوع عــدد الــوارد واملــد َّور :بلــغ مجمــوع عــدد القضايــا الــوارد واملــد ّور إلــى محكمــة اســتئناف ضريبــة الدخــل
يف ع ــام  )84( 2017قضي ــة ،وانخف ــض يف ع ــام  2018ليص ــل إل ــى ( )67قضي ــة .واس ــتم َّر االنخف ــاض يف ع ــدد
القضاي ــا ال ــوارد وامل ــدور لع ــام  2019ليص ــل إل ــى ( )41قضي ــة.
مت الفص ـ ُل فيه ــا إل ــى ال ــوارد :وصل ــت نس ــبة مجم ــوع القضاي ــا الت ــي َّ
3.3نس ــبة القضاي ــا الت ــي َّ
مت الفص ــل فيه ــا إل ــى
ال ــوارد حملكم ــة اس ــتئناف ضريب ــة الدخ ــل يف ع ــام  2017إل ــى  ،244%لتنخف ــض انخفاضـ ـاً ملحوظـ ـاً يف ع ــام
ـكل ملح ـ ٍ
ـوظ لتص ــل إل ــى  286%يف ع ــام .2019
 2018وتص ــل إل ــى  .150%وارتفع ــت النس ــبة بش ـ ٍ
مت الفص ـ ُل فيه ــا :تُظه ــر البيان ــات ع ــدد القضاي ــا الت ــي َّ
4.4ع ــد ُد القضاي ــا والت ــي َّ
مت الفص ـ ُل فيه ــا حملكم ــة اس ــتئناف
ـكل
ضريب ــة الدخ ــل لع ــام  )39( 2017قضي ــة ،لتنخف ــض يف ع ــام  2018لتص ــل إل ــى  33قضي ــة .وانخفض ــت بش ـ ٍ
ملح ـ ٍ
ـوظ يف ع ــام  2019لتص ــل إل ــى)  )20قضي ــة.
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أن مجم ــوع القضاي ــا امل ــدورة الق ــادم يف  2017حملكم ــة اس ــتئناف ضريب ــة
5.5م ــد َّور س ــابق وق ــادم :تُظه ــر البيان ــات ّ
الدخ ــل وصل ــت ( ،)45فيم ــا انخف ــض ع ــدد القضاي ــا امل ــدور للس ــنة القادم ــة يف ع ــام  2018لتص ــل إل ــى ()34
قضي ــة ،لتنخف ــض انخفاضــاً ملحوظــاً يف ع ــام  2019وتص ــل إل ــى ( )21قضي ــة.
6.6نس ــبة القضاي ــا والت ــي َّ
مت الفص ــل فيه ــا -مجم ــوع امل ــد َّور وال ــوارد "اإلجن ــاز" :-وصل ــت نس ــبة اإلجن ــاز الكل ـ ّـي
لقضاي ــا محكم ــة اس ــتئناف ضريب ــة الدخ ــل يف ع ــام  2017إل ــى  ،46%فيم ــا ارتفع ــت نس ــبة اإلجن ــاز الكل ـ ّـي يف
ع ــام  2018لتص ــل إل ــى  ،49%وبقي ــت النس ــبة ثابتــ ًة حت ــى ع ــام  ،2019حي ــث وصل ــت النس ــبة إل ــى .49%

ً
ثالثا :أعمال محكمة استئناف اجلمارك
مبوج ـ ِـب الق ــرار بقان ــون رق ــم ( )9لس ــنة  ،2010بتاري ــخ  ،24/11/2010باش ــرت محكم ــة اجلم ــارك البدائ ّي ــة عمله ــا
بع ــد أن أص ــدر مجل ــس القض ــاء األعل ــى ق ــراراً بتعي ــن رئي ـ ٍـس له ــا؛ عم ـ ً
ـا بأح ــكام القان ــون ،وبع ــد أن أص ــدر مجل ــس
ال ــوزراء ق ــراراً بانت ــداب املوظف ــن املك ِّمل ــن لهيئ ــة احملكم ــة وف ــق التش ــكيل القانون ـ ّـي.
ـص محكم ـ ُة اجلمــارك االســتئنافية وفــق أحــكام املــادة  1/170مــن قانــون اجلمــارك واملكــوس بالطعــون املقدمــة
وتختـ ُّ
ـرار ص ــادر ع ــن محكم ــة اجلم ــارك
عل ــى أح ــكام محكم ــة اجلم ــارك البدائي ــة بش ـ ٍ
أي حك ـ ٍـم أو ق ـ ٍ
ـكل كام ــل؛ وبالتال ــي ّ
البدائي ــة ،ميك ــن اس ــتئنافه ل ــدى محكم ــة اجلم ــارك االس ــتئنافية؛ م ــع األخ ــذ بع ــن االعتب ــار م ــا ورد يف امل ــادة ()172
ـراض عل ــى احلك ــم الغياب ـ ِّـي.
م ــن قان ــون اجلم ــارك املتعلِّق ــة باعت ـ ٍ

ملخص عن أعمال محاكم استئناف اجلمارك
َّ
انخفض ــت ع ــدد الدع ــاوى ال ــواردة إل ــى محكم ــة اس ــتئناف اجلم ــارك م ــن ( )14دع ــوى ع ــام  2018إل ــى ( )9دع ــاوى
ـاض يف ع ــدد الدع ــاوى الت ــي َّ
مت الفص ــل فيه ــا م ــن ()13
ع ــام  ،2019بنس ــبة انخف ــاض  ،35%وتراف ـ َق م ــع ذل ــك انخف ـ ٌ
دع ــوى إل ــى ( )9دع ــاوى ع ــن الع ــام الس ــابق ،وبنس ــبة انخف ــاض .31%
ونتيجـ ـ ًة النخف ــاض وارد محكم ــة اس ــتئناف اجلم ــارك لع ــام  ،2019فق ــد اس ــتق َّر ع ــدد الدع ــاوى امل ــد َّورة إل ــى ()4
دعــاوى يف كال العامــن .وبلغــت نســبة الفصــل إلــى الــوارد لــدى محكمــة اســتئناف اجلمــارك  ،100%وهــو مــا يعــادل
 69%م ــن مجم ــوع الدع ــاوى ،وبذل ــك تب َّق ــى ل ــدى احملكم ــة م ــا نس ــبته  31%وعدده ــا ( )4دع ــاوى.
وبل ــغ مع ــد ُل ع ــبء الهيئ ــة الس ــنوي ( )13دع ــوى ،وع ــبء القاض ــي يف الهيئ ــة ( )4.3دع ــوى ،ومع ــدل إجن ــاز الهيئ ــة
( )9دعــاوى ،ومعــدل إجنــاز القاضــي ( )3دعــاوى ،وفق ـاً ملــا هــو وار ٌد يف اجلــدول اإلحصائـ ّـي رقــم ( )10يف املالحــق.
ويُظه ــر الش ــكل التال ــي التغيي ــر يف ع ــدد الدع ــاوى ال ــواردة والدع ــاوى الت ــي َّ
مت الفص ــل فيه ــا وامل ــد َّورة ل ــدى محكم ــة
اس ــتئناف اجلم ــارك يف الع ــام  ،2019مقارنــ ًة م ــع ع ــام .2018
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رابعا :أعمال محاكم البداية بصفتها االستئنافية
ً
يف احملافظ ــات الش ــمالية  8محاك ــم بداي ــة يف ٍّ
كل م ــن نابل ــس ،رام اهلل ،بي ــت حل ــم ،اخللي ــل ،أريح ــا ،قلقيلي ــة ،جن ــن،
وطولكــرم .وتنعق ـ ُد محكمــة البدايــة مــن  3قضــاة ،وتكــون الرئاســة لرئيــس احملكمــة أو ألقدمهــم للنظــر يف اجلرائــم
ـص عليهــا القانــون ،علــى أن تكــون عقوبتهــا إحــدى العقوبــات التاليــة ،واجلرائــم املتالزمــة مــع هــذه اجلرائــم،
التــي ينـ ُّ
وهــي األشــغال الشــاقة املؤبــدة ،االعتقــال املؤبــد ،احلبــس املؤبــد ،والســجن أو احلبــس الــذي يزيــد عــن ( )10ســنوات.
ـرد للنظ ــر يف كاف ــة اجلناي ــات غي ــر املنص ــوص عليه ــا فيم ــا ذك ــر س ــابقاً
ـاض منف ـ ٍ
كم ــا تنعق ــد محكم ــة البداي ــة م ــن ق ـ ٍ

واجلن ــح املتالزم ــة معه ــا ،وللنظ ــر يف كاف ــة الدع ــاوى املدن َّي ــة اخلارج ــة ع ــن اختص ــاص محاك ــم الصل ــح مهم ــا بلغ ــت
قيمتهــا ،باإلضافــة إلــى ذلــك ،تتولــى محاكــم البدايــة التــي تنشــأ يف مراكــز احملافظــات صالحي ـ َة اســتئناف قــرارات
ـص بالنظ ــر فيه ــا .وتنعق ـ ُد محكم ــة البداي ــة بصفته ــا االس ــتئنافية
محاك ــم الصل ــح أمامه ــا بصفته ــا االس ــتئنافية وتخت ـ ُّ
م ــن  3قض ــاة يف االس ــتئنافات اجلنائي ــة واحلقوقي ــة ،ويف ه ــذا الص ــدد تك ــون احملكم ــة ه ــي محكم ــة موض ــوع ،ويت ــم
الطع ــن يف األح ــكام الص ــادرة عنه ــا أم ــام محكم ــة النق ــض وفق ـاً لألص ــول واإلج ــراءات .وميك ــن انت ــداب أح ــد قض ــاة
الصل ــح للمش ــاركة يف هيئ ــة محكم ــة البداي ــة بصفته ــا االس ــتئنافية حس ــب احلاج ــة ووفق ـاً ألح ــكام القان ــون.
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ملخص عن أعمال محاكم البداية:
َّ
ازداد ع ــدد الدع ــاوى ال ــواردة إل ــى محاك ــم البداي ــة وعدده ــا ( )8محاك ــم ،ش ــاملة الطع ــون ال ــواردة عل ــى األح ــكام
الصــادرة عــن محاكــم الصلــح يف الدعــاوى احلقوقيــة واجلزائيــة إلــى ( )16451دعــوى يف العــام  ،2019وبنســبةِ زيــادة
 20%وف ــق التفصي ــل اآلت ــي:
1.1الطعون االستئنافية ،وبلغت ( )7099طعناً ،وتش ِّكل ما نسبته .44%
2.2الدعاوى احلقوقية ،وبلغت ( )6657دعوى ،وتش ِّكل ما نسبته .40%
3.3الدعاوى اجلزائية اجلنائية ،وبلغت ( )2695دعوى ،وتش ِّكل ما نسبته .16%
وقـــد تر َّكـــز معظـــم الـــوارد يف ( )3محاكـــم ،هـــي محكمـــة بدايـــة رام اهلل بـــوارد ( )3785دعـــوى بنســـبة  23%مـــن
املجم ــوع ،و بداي ــة نابل ــس ب ــوارد ( )3603دع ــوى بنس ــبة  ،22%وبداي ــة محكم ــة اخللي ــل ب ــوارد ( )3117دع ــوى بنس ــبة
 19%م ــن املجم ــوع.

ِّ
ويوض ُح الشكل التالي توزي َع الوارد إلى محاكم البداية:

أمــا مــن حيــث اإلجنــاز الكمـ ِّـي ،فقــد انخفــض عــدد الدعــاوى -والتــي َّ
مت الفصــل فيهــا -يف جميــع احملاكــم االبتدائيــة
م ــن ( )14318دع ــوى يف ع ــام  2018إل ــى ( )14088دع ــوى يف ع ــام  2019بنس ــبة انخف ــاض  1.6%وف ــق التفصي ــل
التال ــي:
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1.1الطعون االستئنافية التي َّ
مت الفص ُل فيها ،بلغت ( )6894طعناً ،وتش ِّكل ما نسبته .49%
2.2الدعاوى احلقوقية التي َّ
مت الفص ُل فيها ،بلغت ( )6005طعناً ،وتش ِّكل ما نسبته .43%
3.3الدعاوى اجلزائية اجلنائية التي َّ
مت الفص ُل فيها ،بلغت ( )1188طعنا ً،وتش ِّكل ما نسبته .8%
وكان أعل ــى فص ـ ٍـل ل ــدى احملاك ــم الت ــي تر َّك ـ َز فيه ــا ال ــوارد ل ــدى محكم ــة بداي ــة نابل ــس ( )982دع ــوى بنس ــبة  7%م ــن
مجمــوع الدعــاوى ،والدعــاوى التــي َّ
ِّ
ويوضـ ُح
مت الفصــل فيهــا لــدى محكمــة بدايــة رام اهلل ( )903دعــوى بنســبة .6%
الشــك ُل التالــي توزي ـ َع الفصــل يف الدعــاوى لــدى احملاكــم االبتدائيــة.

وم ــن جان ـ ٍـب آخ ــر ،فق ــد ارتفــ َع ع ــدد الدع ــاوى امل ــد َّورة يف جمي ــع احملاك ــم االبتدائي ــة م ــن ( )13703دع ــوى يف الع ــام
 2018إل ــى ( )16450دع ــوى يف الع ــام  ،2019بنس ــبة ارتف ــاع  20%وف ــق التفصي ــلِ التال ــي:
1.1بلغ عدد الطعون االستئنافية املد َّورة ( )7097طعناً بنسبة .43%
2.2بلغ عدد الدعاوى اجلنائ ّية املد َّورة ( )2695دعوى بنسبة .16%
3.3بلغ عدد الطعون احلقوق ّية املد َّورة ( )6657دعوى بنسبة . 40%
و كان أعل ــى م ــد َّور ل ــدى محكم ــة بداي ــة نابل ــس ،حي ــث بل ــغ ( )1372دع ــوى بنس ــبة  8%م ــن مجم ــوع امل ــد َّور الكل ـ ّـي
للمحاكــم االبتدائيــة ،يف حــن كان أقــل مــد َّور لــدى محكمــة بدايــة أريحــا ( )193دعــوى بنســبة  .1%ويُ ِّ
وضــح الشــكل
التال ــي توزي ــع امل ــد َّور ل ــدى احملاك ــم االبتدائي ــة.
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كمــا وبلغــت نســبة الدعــاوى التــي َّ
مت الفصـ ُل فيها-إلــى الــوارد يف جميــع احملاكــم االبتدائيــة  ،82%حيــث بلغــت نســبة
العج ــز ،18%وه ــي النس ــبة الت ــي تع ــادل  48%م ــن مجم ــوع الدع ــاوى ال ــواردة وامل ــد َّورة ،وبذل ــك يتبق ــى ()19768
دع ــوى ،وه ــو م ــا يش ــكل  52%م ــن املجم ــوع ،وه ــذا موض ـ ٌح يف اجل ــدول اإلحصائ ـ ّـي رق ــم ( )2م ــن املالح ــق.

أوال :مؤشرات أعمال محاكم البداية احلقوق ّية واجلنائ ّية وأعمال محاكم البداية بصفتها االستئنافية كافة
تنظـ ُر محاكــم البدايــة نوعــن مــن القضايــا ،حقوقيــة وجنائيــة ،ويُالحــظ يف اجلــدول رقــم ( )2تقلّــب يف عــدد القضايــا
مت الفصــل فيهــا ،ومتوســط الــوارد والقضايــا التــي َّ
الــواردة والقضايــا التــي َّ
مت الفصــل فيهــا خــال األعــوام (-2017
 ،)2019وذلــك علــى النحــو التالــي:
1.1بل ــغ إجمال ــي ع ــدد القضاي ــا ال ــواردة م ــن القضاي ــا احلقوقي ــة واجلنائي ــة ( )9848قضيــ ًة ع ــام  ،2018و()8229
قضي ـ ًة ع ــام  ،2017و( )9352قضي ـ ًة ع ــام  .2019باإلضاف ــة إل ــى ذل ــك ،بل ــغ ع ــدد القضاي ــا ال ــواردة م ــن قضاي ــا
البداي ــة -اس ــتئناف جن ــح وحق ــوق )5850( -قضي ــة ع ــام  ،2018و( )5796قضي ــة ع ــام  ،2017و( )7098قضي ــة
ع ــام .2019
2.2بلــغ إجمالــي عــدد القضايــا التــي َّ
مت الفصــل فيهــا مــن القضايــا احلقوقيــة واجلنائيــة ( )8418قضيـ ًة عــام ،2018
و( )7295قضي ــة ع ــام  ،2017و( )7193قضي ــة ع ــام  ،2019حي ــث س ــجلت نس ــبة القضاي ــا احلقوقي ــة الت ــي َّ
مت
الفص ــل فيه ــا إل ــى ال ــواردة ارتفاعــاً بل ــغ  90%للع ــام  2019مقارن ــة م ــع الع ــام  .2018وس ــجلت نس ــبة القضاي ــا
اجلنائي ــة الت ــي َّ
مت الفص ــل فيه ــا إل ــى ال ــواردة انخفاضــاً ملحوظــاً وص ــل إل ــى  44%للع ــام  ،2019مقارن ــة م ــع
الع ــام .2018
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3.3بل ــغ إجمال ــي ع ــدد القضاي ــا الت ــي َّ
مت الفص ـ ُل فيه ــا م ــن قضاي ــا البداي ــة اس ــتئناف حق ــوق وجن ــح ( )5900قضي ــة
ع ــام  ،2018و( )5919قضي ــة ع ــام  ،2017و( )6894قضي ــة ع ــام  ،2019حي ــث س ــجلت نس ــبة قضاي ــا البداي ــة
اســتئناف حقــوق وقضايــا اجلنــح والتــي َّ
مت الفصــل فيهــا إلــى الــواردة ،انخفاض ـاً طفيف ـاً عــام  2019مقارنــة مــع
األع ــوام الس ــابقة.
4.4بل ــغ إجمال ــي ع ــدد القضاي ــا امل ــد َّورة وال ــواردة م ــن القضاي ــا احلقوقي ــة واجلنائي ــة ( )22467قضي ــة ع ــام ،2017
لترتف ــع إل ــى ( )23018قضي ــة ع ــام  ،2018وي ــزداد االرتف ــاع ليصب ــح الع ــدد ( )23948قضي ــة ع ــام .2019
5.5بلــغ إجمالــي عــدد القضايــا املــد َّورة مــن الســنة الســابقة مــن القضايــا احلقوقيــة واجلنائيــة ( )14238قضيــة عــام
 ،2017لتصــل إلــى ( )15170قضيــة عــام  ،2018وبعــد ذلــك ينخفــض العــدد ليصــل ( )14596قضيـ ًة عــام .2019
6.6بل ــغ إجمال ــي متوس ــط ع ــدد القضاي ــا ال ــواردة ش ــهرياً م ــن القضاي ــا احلقوقي ــة واجلنائي ــة ( )685قضيـ ـ ًة ع ــام
 ،7201لترتف ــع وتص ــل إل ــى ( )779قضيـ ـ ًة ع ــام .2019
7.7بل ــغ إجمال ــي متوس ــط ع ــدد القضاي ــا الت ــي َّ
مت الفصــ ُل فيه ــا ش ــهرياً م ــن القضاي ــا احلقوقي ــة واجلنائي ــة ()607
قضيــ ًة ع ــام  ،2017لينخف ــض الع ــدد حت ــى بل ــغ ( )599قضيــ ًة ع ــام .2019
8.8بلــغ إجمالــي متوســط عــدد القضايــا الــواردة شــهرياً مــن قضايــا البدايــة اســتئناف حقــوق وجنــح ( )483قضي ـ ًة
عــام  ،7201لترتفــع إلــى ( )591قضي ـ ًة عــام .2019
9.9بلــغ إجمالــي متوس ــط عــدد القضايــا التــي َّ
مت الفص ـ ُل فيهــا شــهرياً مــن قضايــا البدايــة اســتئناف حقــوق وجنــح
( )493قضي ـ ًة عــام  ،2017ليرتفــع العــدد حتــى بلــغ ( )574قضي ـ ًة عــام .2019
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 .1مؤشرات أعمال محاكم البداية للقضايا احلقوقية وقضايا البداية استئناف حقوق كافة
س ــجل إجمال ــي ع ــدد القضاي ــا احلقوقي ــة ال ــواردة إل ــى احملاك ــم ارتفاعــاً إجماليــاً بل ــغ ( )6699قضيــ ًة ع ــام ،2017
ـجل
ليرتف ــع إل ــى ( )6942قضيـ ـ ًة ع ــام  ،2018وينخف ــض بش ـ ٍ
ـكل طفي ــف إل ــى ( )6657قضيـ ـ ًة ع ــام  ،2019كم ــا س ـ ّ
إجمال ــي ع ــدد القضاي ــا احلقوقي ــة -والت ــي َّ
مت الفص ــل فيه ــا -انخفاضــاً طفيفــاً متتاليــاً خ ــال الس ــنوات الثالث ــة،
وســـجلت نســـبة
حيـــث كان ( )6236قضيـــة عـــام  ،2017ليصـــل إلـــى ( )6159عـــام  ،2018و( )6005عـــام ،2019
ّ
القضايـــا -والتـــي َّ
مت الفصـــل فيهـــا -إلـــى الـــواردة ارتفاعـــاً بلـــغ  93%يف القضايـــا احلقوقيـــة ،و 69%يف قضايـــا
ـجلت انخفاض ـاً يف العــام  2019لتكــون النســبة  90%يف القضايــا
اجلنايــات عــام  ،2017مقارنــة مــع عــام  .2019وسـ ّ
احلقوقي ــة ،و 44%يف قضاي ــا اجلناي ــات .وه ــذا االنخف ــاض احل ــا ُّد بســبب إلغــاء محكمــة اجلنايــات الكب ــرى وحتوي ــل
امللف ــات إل ــى محكم ــة البداي ــة.
ـجل إجمال ــي ع ــدد قضاي ــا البداي ــة اس ــتئناف حق ــوق ال ــواردة إل ــى احملاك ــم ارتفاعـ ـاً م ــن ( )2361قضي ــة ع ــام
وس ـ ّ
ـكل ملح ـ ٍ
ـوظ ليص ــل إل ــى ( )2743ع ــام  .2019كم ــا
 2017ليص ــل إل ــى ( )2396ع ــام  ،2018واس ــتم َّر االرتف ــاع بش ـ ٍ
ـجل إجمال ــي ع ــدد القضاي ــا احلقوقي ــة الت ــي َّ
مت الفص ــل فيه ــا ارتفاعــاً طفيفــاً ،حي ــث ارتفــ َع م ــن ( )2417قضيــ ًة
سـ ّ
ـجلت نس ــبة القضاي ــا الت ــي َّ
مت
ع ــام  ،2017ليص ــل إل ــى ( )2422ع ــام  ،2018وينخف ـ َ
ـض إل ــى ( )2743ع ــام  ،2019وس ـ ّ
الفص ــل فيه ــا إل ــى ال ــواردة ارتفاع ـاً بل ــغ  102%يف القضاي ــا احلقوق ّي ــة ،و 102%يف قضاي ــا اجلناي ــات ع ــام ،2017
ـجلت انخفاضــاً يف الع ــام  ،2019لتك ــون النس ــبة  99%يف القضاي ــا احلقوقي ــة ،و96%
مقارن ــة م ــع ع ــام  .2019وس ـ ّ
يف قضاي ــا اجلناي ــات.
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1.1بلــغ إجمالــي عــدد القضايــا املــد َّورة والــواردة مــن القضايــا احلقوقيــة ( )17935عــام  2017ليصــل إلــى ()19135
ع ــام  .2019وبل ــغ إجمال ــي ع ــدد القضاي ــا امل ــد َّورة وال ــواردة م ــن قضاي ــا البداي ــة اس ــتئناف حق ــوق ( )2361ع ــام
 2017ليص ــل إل ــى ( )2743ع ــام .2019
2.2بل ــغ إجمال ــي ع ــدد القضاي ــا امل ــد َّورة م ــن الس ــنة الس ــابقة م ــن القضاي ــا احلقوقي ــة ( )11236قضي ـ ًة ع ــام ،2017
ليص ــل إل ــى ( )12478قضي ـ ًة ع ــام  ،2019وبل ــغ إجمال ــي ع ــدد القضاي ــا امل ــد َّورة م ــن الس ــنة الس ــابقة م ــن قضاي ــا
ـض إل ــى ( )1529قضي ـ ًة ع ــام .2019
البداي ــة اس ــتئناف حق ــوق ( )1612قضي ـ ًة ع ــام  2017لينخف ـ َ
3.3بلغــت نســبة القضايــا التــي َّ
ـجلت
مت الفصــل فيهــا إلــى املــد َّور الكلـ ّـي "اإلجنــاز" عــام  2017مــا يعــادل  ،35%وسـ ّ
انخفاض ـاً عــام  2018حيــث بلغــت  ،33%واســتم َّر االنخفــاض حتــى بلــغ  31%عــام  .2019وبلغــت نســبة قضايــا
البدايــة اســتئناف حقــوق التــي َّ
مت الفصــل فيهــا إلــى املــد َّور الكلــي "اإلجنــاز" عــام  2017مــا يعــادل  .61%وبقيــت
النســبة ثابتــة حتــى عــام  ،2018حيــث بلغــت  ،61%وارتفعــت النســبة حتــى بلغــت  64%عــام .2019
4.4بلـــغ إجمالـــي عـــدد القضايـــا املـــد َّورة للســـنة القادمـــة مـــن القضايـــا احلقوقيـــة عـــام  )11699( 2017قضيـــ ًة،
و( )12479قضيـــ ًة عـــام  ،2018وارتفـــ َع العـــدد ليبلـــغ ( )13130قضيـــ ًة عـــام .2019
5.5بل ــغ إجمال ــي ع ــدد القضاي ــا امل ــد َّورة للس ــنة القادم ــة م ــن قضاي ــا البداي ــة اس ــتئناف حق ــوق ع ــام )1556( 2017
قضيــ ًة ،و( )1529قضيــ ًة ع ــام  ،2018وارتفــ َع الع ــدد ليبل ــغ ( )1550قضيــ ًة ع ــام .2019

 .2مؤشرات أعمال محاكم البداية للقضايا اجلنائية وقضايا البداية استئناف جنح كافة
ـجل إجمال ــي ع ــدد القضاي ــا اجلنائي ــة ال ــواردة إل ــى احملاك ــم أع ــداداً متباين ــة م ــا ب ــن ( ،)2019-2017حي ــث ارتف ــع
سـ ّ
ـض انخفاض ـاً حــاداً ليصــل إلــى ( )906قضايــا عــام  ،2018ومــن ثــم ارتفاع ـاً
إلــى ( )1530قضي ـ ًة عــام  ،2017وانخفـ َ
ملحوظـ ـاً ليص ــل إل ــى ( )2695قضيـ ـ ًة ع ــام  .2019وبل ــغ إجمال ــي ع ــدد القضاي ــا اجلنائ ّي ــة الت ــي َّ
مت الفص ــل فيه ــا
ـكل ملح ـ ٍ
ـوظ إل ــى ( )2259قضي ـ ًة ع ــام  ،2018بس ــبب وج ــود محكم ــة
( )1059قضي ـ ًة ع ــام  ،2017وارتف ـ َع الع ــدد بش ـ ٍ
اجلناي ــات الكب ــرى .وهب ـ َ
ـط الع ــدد ع ــام  2019إل ــى ( )1188قضي ـ ًة بس ــبب إلغ ــاء محكم ــة اجلناي ــات الكب ــرى.
ـجل إجمال ــي ع ــدد قضاي ــا البداي ــة اس ــتئناف جن ــح ال ــواردة إل ــى احملاك ــم ارتفاعــاً م ــن ( )3435قضيــ ًة ع ــام
كم ــا س ـ ّ
ـكل ملحـ ٍ
ـوظ ليبلــغ ( )4355قضي ـ ًة عــام .2019
 ،2017ليرتفــع إلــى ( )3454قضي ـ ًة عــام  .2018واســتم َّر االرتفــاع بشـ ٍ
ـض
1.1بل ــغ إجمال ــي ع ــدد القضاي ــا امل ــد َّورة وال ــواردة م ــن القضاي ــا اجلنائ ّي ــة ( )4532قضيــ ًة ع ــام  ،2017وانخف ـ َ
العــدد إلــى ( )4380قضي ـ ًة عــام  ،2018ثــم ارتف ـ َع العــدد عــام  2019ليصــل إلــى ( )4813قضي ـ ًة .بلــغ إجمالــي
ـض
ع ــدد القضاي ــا امل ــدورة وال ــواردة م ــن قضاي ــا البداي ــة اس ــتئناف جن ــح ( )4807قضيــ ًة ع ــام  ،2017وانخف ـ َ
الع ــدد إل ــى ( )4760ع ــام  ،2018ث ــم ارتفــ َع الع ــدد ع ــام  2019ليص ــل إل ــى ( )5635قضيــ ًة.
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2.2بل ــغ إجمال ــي ع ــدد القضاي ــا امل ــدورة م ــن الس ــنة الس ــابقة م ــن القضاي ــا اجلنائي ــة ( )3002قضي ـ ًة ع ــام ،2017
ليصــل إلــى ( )3474قضي ـ ًة عــام  ،2018وإلــى ( )2118قضي ـ ًة لعــام  .2019بلــغ إجمالــي عــدد القضايــا املــدورة
مــن الســنة الســابقة مــن قضايــا البدايــة اســتئناف جنــح ( )1372قضيـ ًة عــام  ،2017ليصــل إلــى ( )1306قضيـ ًة
عــام  ،2018وإلــى ( )1280قضي ـ ًة لعــام .2019
3.3بلغ ــت نس ــبة القضاي ــا الت ــي َّ
مت الفص ــل فيه ــا إل ــى امل ــد َّور الكل ـ ّـي "اإلجن ــاز"  23%ع ــام  ،2017وارتفع ــت لتص ــل
إل ــى  52%ع ــام  ،2018وانخفض ــت انخفاضـ ـاً ح ــاداً لتبل ــغ  25%لع ــام  .2019بلغ ــت نس ــبة قضاي ــا البداي ــة
اســتئناف جنــح التــي َّ
مت الفصــل فيهــا إلــى املــد َّور الكلـ ّـي "اإلجنــاز"  73%عــام  ،2017واســتم َّرت نفــس النســبة
ـكل طفي ـ ٍـف لتبل ــغ  74%لع ــام .2019
 73%حت ــى نهاي ــة ع ــام  ،2018وارتفع ــت النس ــبة بش ـ ٍ
بل ــغ إجمال ــي ع ــدد القضاي ــا امل ــد َّورة للس ــنة القادم ــة م ــن القضاي ــا اجلنائي ــة ( )3473قضيــ ًة ع ــام  ،2017و()2121
قضيــ ًة ع ــام  ،2018و( )3625قضيــ ًة لع ــام  .2019بل ــغ إجمال ــي ع ــدد القضاي ــا امل ــد َّورة للس ــنة القادم ــة م ــن قضاي ــا
البداي ــة اس ــتئناف جن ــح ( )1305قضيــ ًة.

معدل العبء السنوي لقاضي محكمة البداية  -الدرجة األولى
ـض ع ــدد الدع ــاوى ال ــواردة إل ــى محاك ــم البداي ــة م ــن ( )9848دع ــوى ع ــام  2018إل ــى ( )9352دع ــوى ع ــام
انخف ـ َ
ـاض يف ع ــدد الدع ــاوى الت ــي َّ
مت الفصــ ُل فيه ــا م ــن ()8418
 ،2019بنس ــبة انخف ــاض  ،5%وترافــ َق م ــع ذل ــك انخف ـ ٌ
دعــوى عــام  2018إلــى ( )7193دعــوى عــام  ،2019بنســبة انخفــاض  ،14.5%ونتيجـ ًة النخفــاض وارد محاكــم البدايــة
لعــام  ،2019فقــد انخفضــت أعــداد الدعــاوى املــد َّورة مــن ( )15170دعــوى عــام  2018إلــى ( )14596دعــوى ،بنســبة
انخف ــاض  3.80%ع ــن امل ــد َّور الس ــابق .وبلغ ــت نس ــب ُة الفص ــل إل ــى ال ــوارد ل ــدى محاك ــم البداي ــة  ،82%وه ــو م ــا
يع ــادل  48.5%م ــن مجم ــوع الدع ــاوى ،وبذل ــك تب ّق ــى ل ــدى احملكم ــة م ــا نس ــبته  51.5%وعدده ــا ( )19768دع ــوى.

معدل العبء السنوي لدى محاكم البداية  -جنايات
أن مع ــدل ع ــبء الهيئ ــات الس ــن ّوي ل ــدى محاك ــم البداي ــة  -جناي ــات عل ــى النح ــو
يتَّضـ ـ ُح م ــن خ ــال اإلحصائي ــات ّ
أن هنال ــك  13هيئ ــة قضائي ــة ل ــدى محاك ــم البداي ــة  -جناي ــات ،وتنظ ــر مبع ــدل ع ــبء ( )370دع ــوى
التال ــي ،حي ــث ّ
أن هنال ــك 13
ل ــك ِّل هيئ ــة ،ومبع ــدل إجن ــاز ( )91دع ــوى يف الع ــام  .2019ويف الع ــام  2018عل ــى النح ــو التال ــي :حي ــث ّ
هيئ ــة قضائي ــة ل ــدى محاك ــم البداي ــة  -جناي ــات ،وتنظ ــر مبع ــدل ع ــبء ( )337دع ــوى ل ــك ِّل هيئ ــةـ ومبع ــدل إجن ــاز
( )174دع ــوى ،وفقــاً مل ــا ه ــو وار ٌد يف اجل ــدول اإلحصائ ـ ّـي رق ــم ( )2يف املالح ــق ،ويظهــ ُر الش ــكل التال ــي التغيي ــر يف
ع ــدد الدع ــاوى ال ــواردة والت ــي َّ
مت الفصــ ُل فيه ــا وامل ــد ّورة ،ل ــدى محاك ــم البداي ــة  -جناي ــات يف الع ــام  2019مقارنــ ًة
م ــع ع ــام .2018
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السنوي لدى محكمة البداية  -حقوق
معدل العبء
ِّ
ـنوي لــدى محكمــة البدايــة  -حقــوق علــى النحــو التالــي،
يتَّضـ ُح مــن خــال اإلحصائيــات ّ
أن معــدل عــبء الهيئــات السـ ّ
أن هنــاك  9هيئــات قضائيــة لــدى محكمــة البدايــة  -حقــوق ،وتنظــر مبعــدل عــبء ( )2126دعــوى لــك ِّل هيئــة،
حيــث ّ
ومبعــدل إجنــاز ( )667دعــوى.
أن هنال ــك ( )9هيئ ــات قضائي ــة ل ــدى محكم ــة البداي ــة  -حق ــوق وتنظ ــر
ويف الع ــام  2018عل ــى النح ــو التال ــي ،حي ــث ّ
مبع ــدل ع ــبء ( )2070دع ــوى ل ــك ِّل هيئ ــة ،ومبع ــدل إجن ــاز ( )684دع ــوى.
ووفق ـاً مل ــا ه ــو وار ٌد يف اجل ــدول اإلحصائ ـ ّـي رق ــم ( )2يف املالح ــق ،يُظه ــر الش ــكل التال ــي التغيي ـ َر يف ع ــدد الدع ــاوى
ال ــواردة والت ــي َّ
مت الفص ـ ُل فيه ــا وامل ــد َّورة ل ــدى محكم ــة البداي ــة – حق ــوق يف الع ــام  2019مقارن ـ ًة م ــع ع ــام .2018

مؤشرات أعمال محاكم البداية بصفتها االستئنافية

السنوي لدى محكمة البداية بصفتها االستئنافية
معدل العبء
ِّ
أن هن ــاك  17هيئ ــة
ـنوي عل ــى النح ــو التال ــي :مب ــا ّ
يتّض ــح م ــن خ ــال اإلحصائي ــات ّ
أن معـ ـ ّدل ع ــبء الهيئ ــات الس ـ ّ
قضائيــ ًة يف محاك ــم البداي ــة بصفته ــا االس ــتئنافية ،وتنظ ــر مبع ــدل ع ــبء ( )583دع ــوى ل ــك ِّل هيئ ــة ومبع ــدل إجن ــاز
( )406دعـــوى.
أن هن ــاك  17هيئ ــة قضائي ــة يف محاك ــم البداي ــة بصفته ــا االس ــتئنافية
ويف الع ــام  2018عل ــى النح ــو التال ــي ،حي ــث ّ
وتنظ ــر مبع ــدل ع ــبء ( )512دع ــوى ل ــك ِّل هيئ ــة ومبع ــدل إجن ــاز ( )347دع ــوى.
ووفق ـاً مل ــا ه ــو وار ٌد يف اجل ــدول اإلحصائ ــي رق ــم ( )2يف املالح ــق ،يُظه ــر الش ــكل التال ــي التغيي ـ َر يف ع ــدد الدع ــاوى
الــواردة ،والتــي َّ
مت الفصــل فيهــا واملــد َّورة لــدى محكمــة اســتئناف اجلمــارك يف العــام  ،2019مقارن ـ ًة مــع عــام .2018
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أعمال محكمة جرائم الفساد
مقدمة
أنشــئت محكمــة جرائــم الفســاد يف فلســطني مبوجــب “قانــون مكافحــة الفســاد” رقــم  1لســنة  2005املعــدل بقــرار
بقانــون رقــم  7لســنة 2010م .وعلــى أثــر هــذا القانــون ،وتنفيــ ًذا للمــادة  16منــه؛ شــكل مجلــس القضــاء األعلــى
هــذه احملكمــة عــام  .2010وتتبــع محكمــة جرائــم الفســاد للســلطة القضائيــة؛ وينظــم مجلــس القضــاء األعلــى عملهــا
اإلداري .وتنعقــد هيئــة محكمــة جرائــم الفســاد برئاســة قــاض بدرجــة “رئيــس محكمــة بدايــة” وعضويــة قاضيــن ال
تقــل درجتهــم عــن “قضــاة محاكــم بدايــة”.

ملخص عن أعمال محكمة جرائم الفساد:
زاد ع ــدد الدع ــاوى ال ــواردة ال ــى محكم ــة جرائ ــم الفس ــاد م ــن ( )24دع ــوى ع ــام  2018ال ــى ( )31دع ــوى ع ــام ،2019
وبلغ ــت نس ــبة الزي ــادة  .29%وق ــد انخف ــض ع ــدد الدع ــاوى امل ــدورة م ــن الس ــنوات الس ــابقة م ــن ( )41دع ــوى للع ــام
 ،2018إلــى ( )35دعــوى للعــام  ،2019لتصبــح عــدد الدعــاوى القائمــة مــن مــدور ووارد يف العــام  )66( 2019دعــوى.
أم ــا ع ــدد الدع ــاوى املفصول ــة فق ــد اس ــتقر بنف ــس املس ــتوى خ ــال العام ــن  2018و ،2019حي ــث مت فص ــل ()30
دع ــوى يف ع ــام  2018و ( )30دع ــوى يف ع ــام  ،2019ونتيج ــة إلرتف ــاع ال ــوارد وامل ــدور م ــن الس ــنوات الس ــابقة حملكم ــة
جرائ ــم الفس ــاد لع ــام  2019فق ــد ارتف ــع ع ــدد الدع ــاوى امل ــدورة م ــن ( )35دع ــوى إل ــى ( )36دع ــوى ،وبنس ــبة زي ــادة
 2.8%عــن املــدور الســابق .وبلغــت نســبة الفصــل الــى الــوارد عــام  2019لــدى محكمــة جرائــم الفســاد  ،97%وهــو
م ــا يع ــادل  45%م ــن مجم ــوع الدع ــاوى الكل ــي للع ــام .2019
وبلــغ معــدل عــبء الهيئــة الســنوي ( )66دعــوى يف العــام  ،2019وعــبء القاضــي يف الهيئــة ( )22دعــوى ،ومعــدل اجنــاز
الهيئــة ( )30دعــوى ،ومعــدل اجنــاز القاضــي ( )10دعــاوى ،وفق ـاً ملــا هــو وارد يف اجلــدول االحصائــي رقــم ( )11يف
املالحــق .وهنــا نشــير إلــى أن قضــاة محكمــة جرائــم الفســاد ال يقتصــر عملهــم علــى نظــر الدعــاوى املتعلقــة بجرائــم
الفســاد فقــط.
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لحية:
خامسا :أعمال احملاكم ُ
الص ّ
ً
تتشـ ـ ّكل احملاك ــم النظام َّي ــة يف فلس ــطني وفقـ ـاً لقان ــونِ تش ــكيل احملاك ــم النظامي ــة رق ــم ( )5لس ــنة  ،2001وقان ــون
الســلطة القضائيــة رقــم ( )1لســنة  .2002وقــد أ ُ ِ
ـص املــادة ( )1/13مــن قانــون
نش ـئَت محاكــم الصلــح اســتناداً إلــى نـ ِّ
الس ــلطة القضائي ــة ،والت ــي ج ــاء فيه ــا "ت َ
ـاض منف ــرد،
ُنش ــأ بدائ ــر ِة ك ِّل محكم ــةِ بداي ــةِ محكم ــة صل ــح" .وتتش ـ َّك ُل م ــن ق ـ ٍ
متخصصــة ،وملجلــس القضــاء
ويتو ّل ــى مجلــس القضــاء األعلــى تنظيــم أعمــال محاكــم الصلــح وتقســيمها إلــى دوائــر
ّ
األعل ــى انت ــداب قاض ــي الصل ــح للنظ ــر يف األم ــور املس ــتعجلة ،ويُس ـ ّمى يف ه ــذه احلال ــة بقاض ــي األم ــور املس ــتعجلة.

ص عن أعمال احملاكم الصلح َّية:
َّ
ملخ ٌ

ازداد عــدد الدعــاوى الــواردة إلــى محاكــم الصلــح مــن ( )59471دعــوى عــام  2018إلــى ( )59545دعــوى عــام ،2019
بنس ــبة زي ــادة  ،12%وتراف ـ َق ذل ــك م ــع ارتف ـ ٍـاع يف ع ــدد الدع ــاوى والت ــي َّ
مت الفص ـ ُل فيه ــا م ــن ( )54708دع ــوى إل ــى
( )59314دع ــوى ع ــن الع ــام الس ــابق ،وبنس ــبة زي ــادة .8.4%
ونتيجــ ًة الرتف ــاع وارد محاك ــم الصل ــح لع ــام  ،2019فق ــد ارتفــ َع ع ــدد الدع ــاوى امل ــد َّورة م ــن ( )40529دع ــوى إل ــى
( )40745دعــوى ،وبنســبة زيــادة  0.5%عــن املــد َّور الســابق ،وبلغــت نســبة الفصــل إلــى الــوارد لــدى محاكــم الصلــح
 ،70.82%وه ــو م ــا يع ــادل  57%م ــن مجم ــوع الدع ــاوى ،وبذل ــك بق ــي عالقـ ـاً ل ــدى احملكم ــة م ــا نس ــبته ،43%
وعدده ــا ( )40745دع ــوى.
ـنوي ( )1088دعــوى ،ومعــدل إجنــاز القاضــي ( )645دعــوى .أمــا يف العــام  ،2018بلـ َغ
وبلـ َغ معــدل عــبء القاضــي السـ ّ
معــدل العــبء لــدى قاضــي محاكــم الصلــح ( )1304دعــوى ،ومبعــدل إجنــاز ( )749دعــوى.
ووفق ـاً مل ــا ه ــو وار ٌد يف اجل ــدول اإلحصائ ـ ّـي رق ــم ( )1يف املالح ــق ،يُظه ــر الش ــكل التال ــي التغيي ـ َر يف ع ــدد الدع ــاوى
ال ــواردة والت ــي َّ
مت الفص ــل فيه ــا وامل ــدورة ل ــدى محكم ــة محاك ــم الصل ــح يف الع ــام  ،2019مقارن ـ ًة م ــع ع ــام .2018

مؤشرات أعمال محاكم الصلح
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سادسا :مؤشرات أعمال محاكم الصلح ّ
كافة
ً
يب ـ ّـن اجل ــدول رق ــم ( )1مؤش ــرات أعم ــال محاك ــم الصل ــح خ ــال الس ــنوات الث ــاث األخي ــرة ( )2019-2017واملتعلّق ــة
بالقضاي ــا احلقوقي ــة واجلن ــح (اجلزائي ــة) ومخالف ــات الس ــير ،وع ــدد القضاي ــا امل ــد ّورة م ــن الس ــنة الس ــابقة ،وال ــواردة
مت الفص ــل فيه ــا ،وامل ــد ّورة للس ــنة الالحق ــة ،ونس ــبة القضاي ــا الت ــي َّ
وامل ــد ّورة ،وال ــواردة الت ــي َّ
مت الفص ــل فيه ــا إل ــى
القضاي ــا ال ــواردة ،ونس ــبة القضاي ــا الت ــي َّ
مت الفص ـ ُل فيه ــا إل ــى امل ــد ّور الكلّ ـ ّـي "اإلجن ــاز" ،ومتوس ــط القضاي ــا ال ــواردة
ش ــهرياً ومتوس ــط القضاي ــا املفصول ــة ش ــهرياً.

وفيما يلي ،أبر ُز مؤشرات أعمال محاكم الصلح:
القضايا الواردة جلميع محاكم الصلح باستثناء قضايا السير:
بلــ َغ ع ــدد القضاي ــا ال ــواردة جلمي ــع محاك ــم الصل ــح يف ع ــام  )55690( 2017قضيــ ًة ،ويف ع ــام  2018كان ()59471
قضيــ ًة م ــا ع ــدا قضاي ــا الس ــير .يف ح ــن بل ــغ ع ــدد القضاي ــا ال ــواردة للع ــام  )59545( 2019قضيــ ًة عل ــى التوال ــي.
يبي اجلدول ما يلي:
وعلى مستوى نوع القضايا الواردة ّ

القضايا احلقوق ّية الواردة:
هن ــاك ارتف ــا ٌع ملح ـ ٌ
ـوظ يف ع ــدد القضاي ــا احلقوقي ــة ال ــواردة حملاك ــم الصل ــح ع ــام  2018باملقارن ــة م ــع ع ــام ،2017
حي ــث وص ــل الع ــدد إل ــى ( )17630دع ــوى يف ع ــام  ،2018بينم ــا كان ع ــدد القضاي ــا ال ــواردة ( )16540دع ــوى ع ــام
 .2017واس ــتم َّرت الزي ــادة حي ــث بل ــغ ع ــدد القضاي ــا ال ــواردة ( )18527دع ــوى ع ــام .2019

القضايا احلقوقية الواردة واملفصولة يف محاكم الصلح
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قضايا اجلنح (اجلزائ ّية) الواردة:
بلــغ عــد ُد القضايــا اجلزائيــة الــواردة حملاكــم الصلــح عــام  )41,841( 2018قضيـ ًة ،ويف عــام  )39,150( 2017قضيـ ًة،
حي ــثُ تُظه ــر األع ــداد ارتفاعــاً ملحوظــاً باملقارن ــة م ــا ب ــن العام ــن ،ويف الع ــام  ،2019كان ع ــدد القضاي ــا ال ــواردة
( )41,018دع ــوى .نالح ـ ُ
أن هن ــاك انخفاضـ ـاً طفيفـ ـاً يف ع ــام  2019مقارنـ ـ ًة م ــع الع ــام  ،2018ويف ذات الوق ــت
ـظ ّ
نالح ـ ُ
ـظ ارتفاعــاً كبي ــراً باملقارن ــة م ــع ع ــام .2017

مؤشرات أعمال محاكم الصلح اجلزائية

السير الواردة:
قضايا َّ
هنـ َ
الســير الــواردة حملاكــم الصلــح يف عــام  ،2018حيــث بلــغ ( )17533قضي ـ ًة مقارن ـ ًة مــع
ـاك ارتفــا ٌع يف عــدد قضايــا ِّ
ـكل ملح ـ ٍ
ـوظ ،حي ــث بل ــغ ع ــدد
ع ــام  ،2017حي ــث بلغ ــت ( )142292قض ّي ــة .واس ــتمرت أع ــداد القضاي ــا باالرتف ــاع بش ـ ٍ
القضايــا يف عــام  )245557( 2019قض ّيــة.

ُ
القضايا التي متَّ
الفصل فيها يف جميع محاكم الصلح:
هنــاك ارتفــا ٌع يف عــدد القضايــا والتــي َّ
مت الفصــل فيهــا يف جميــع محاكــم الصلــح (حقوقيــة ،وجنــح) خــال الســنوات
الث ــاث املاضي ــة ( ،)2019-2017حي ــث وصــ َل الع ــد ُد يف ع ــام  2018إل ــى ( )54708قضيــ ًة مقارنــ ًة م ــع ع ــام ،2017
حي ــث بل ـ َغ ( )50866قضي ـ ًة ،بينم ــا بل ـ َغ ع ــدد القضاي ــا والت ــي َّ
مت الفص ـ ُل فيه ــا ( )59314يف الع ــام .2019
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أما على مستوى تفاصيل القضايا ُتظهر النتائج ما يلي:
القضاي ــا احلقوقي ــة -الت ــي َّ
مت الفص ــل فيه ــا -يف جمي ــع محاك ــم الصل ــح :تُظه ــر البيان ــات ارتفاع ـاً يف ع ــدد القضاي ــا
مت الفص ــل فيه ــا حي ــث بلغ ــت ( )16445قضي ـ ًة ع ــام  ،2018مقارن ـ ًة بالقضاي ــا الت ــي َّ
احلقوقي ــة الت ــي َّ
مت الفص ـ ُل فيه ــا
يف عــام  ،2017والبالغــة ( )14335قضيــة .وارتفعــت نســبة الفصــل يف العــام التالــي  ،2019حيــث بلــغ عــدد القضايــا
الت ــي َّ
مت الفص ـ ُل فيه ــا إل ــى ( )18083قضي ــة.
مت الفصــل فيهــا -يف جميــع محاكــم الصلــح :ارتف ـ َع عــد ُد القضايــا اجلزائيــة التــي َّ
قضايــا اجلنــح -التــي َّ
مت الفص ـ ُل
فيه ــا يف ع ــام  2018إل ــى ( )38263مقارنــ ًة م ــع ع ــدد القضاي ــا الت ــي َّ
مت الفصــ ُل فيه ــا يف ع ــام  ،2017حي ــث بلغ ــت
( )36531قضي ــة .بينم ــا يف ع ــام  2019ارتفـ ـ َع ع ــدد القضاي ــا الت ــي ّ
ـكل ملح ـ ٍ
ـوظ حي ــث بلغ ــت
مت الفص ــل فيه ــا بش ـ ٍ
( )41231قضي ــة.
مت الفص ـ ُل فيهــا -يف جميــع محاكــم الصلــح :ارتف ـ َع عــدد قضايــا الســير التــي َّ
قضايــا الســير -التــي ّ
مت الفصــل فيهــا
ـجل ع ــدد القضاي ــا ( )174418مقارنــ ًة م ــع القضاي ــا الت ــي َّ
مت الفصــ ُل فيه ــا يف ع ــام ،2017
يف ع ــام  ،2018حي ــث س ـ ّ
ـجل الع ــدد ( )246815قضي ـ ًة ع ــام .2019
ـجل الع ــدد ( )142043قضي ــة ،وس ـ ّ
حي ــث س ـ ّ

أما على مستوى نوع القضاياُ ،يالحظ من جدول رقم ( )1ما يلي:
ّ
نس ــبة القضاي ــا -الت ــي َّ
أن نس ــبة مجم ــوع
مت الفص ــل فيه ــا -إل ــى ال ــواردة يف القضاي ــا احلقوق ّي ــة :تُظه ــر البيان ــات ّ
القضايــا احلقوقيــة والتــي َّ
مت الفصــل فيهــا إلــى الــواردة يف محاكــم الصلــح بلغــت  93%يف العــام  ،بينمــا وصلــت إلــى
 87%يف الع ــام  ،2017وارتفع ــت يف الع ــام  2019لتبل ــغ .98%
مت الفصــل فيهــا -إلــى الــواردة يف قضايــا اجلنــح :بلغــت نســبة قضايــا اجلنــح التــي َّ
نســبة القضايــا -التــي َّ
مت الفصــل
فيهــا إلــى الــواردة  91%عــام  ،2018فيمــا بلغــت يف عــام  2017نســبة  ،93%ويف عــام  2019بلغــت .101%
مت الفصــل فيهــا -إلــى الــواردة يف قضايــا الســير :بلغــت نســبة قضايــا الســير التــي َّ
نســبة القضايــا -التــي َّ
مت الفصــل
فيهــا إلــى الــوارد يف عــام  ،)99%( 2018ويف عــام  ،)100%( 2017بينمــا بلغــت يف عــام .)101%( 2019
متوســط القضايــا الــواردة شــهرياً :بلـ َغ متوســط عــدد القضايــا احلقوقيــة واجلنــح الــواردة شــهرياً ( )4955قضيـ ًة يف
عــام  ،2018و( )4670قضيـ ًة عــام  ،2017وبلـ َغ ( )4962قضيـ ًة عــام .2019
أن هناك ارتفاعاً مضطرداً يف عدد القضايا الواردة سنوياً.
ونالحظ هنا ّ
متوس ــط قضاي ــا الس ــير ال ــواردة ش ــهرياً :ارتف ــع متوس ــط ع ــدد قضاي ــا الس ــير الت ــي َّ
مت الفص ــل فيه ــا ش ــهرياً م ــن
( )11857قضي ــة ع ــام  2017إل ــى ( )14711ع ــام  ،2018فيم ــا وصل ــت يف ع ــام  2019إل ــى ( )20463قضي ــة.
القضاي ــا ال ــواردة وامل ــد َّورة جلمي ــع محاك ــم الصل ــح باس ــتثناء قضاي ــا الس ــير :ارتفــ َع إجمال ــي ع ــدد القضاي ــا ال ــواردة
وامل ــد ّورة جلمي ــع محاك ــم الصل ــح ،ليص ــل يف الع ــام  2018إل ــى ( ،)95237ويف ع ــام 2017بل ــغ ( )86554قضي ــة ،وبل ــغ
إجمال ــي ع ــدد القضاي ــا ( )100059ع ــام .2019
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أما بالنسبة للقضايا والتي متَّ الفصل فيها إلى املد ّور الكلي " اإلجناز" ،فقد جا َء على النحو التالي:
نســبة القضايــا اإلجماليــة -التــي ّ
مت الفصــل فيهــا -يف جميــع محاكــم الصلــح للحقــوق واجلنــح عــدا قضايــا الســير:
بلغــت نســبة القضايــا التــي َّ
مت الفصــل فيهــا يف األعــوام  ، 2018 ،2017و 2019علــى التوالــي (.)57% ،55%،55%
القضايا احلقوقية :بلغت هذه النسبة يف األعوام  )48% ،46% ،45%( 2019 ،2018 ،2017على التوالي.
قضايا اجلنح :بلغت هذه النسبة يف األعوام  )66% ،64% ،67%( 2019 ،2018 ،2017على التوالي.
قضايا السير :بلغت هذه النسبة يف األعوام  )99% ،99% ،100%( 2019 ،2018 ،2017على التوالي.
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سابع ًا :أعمال محاكم تسوية األراضي
مقدمة
ّ
تتشـ ـ ّكل احملاك ــم النظام ّي ــة يف فلس ــطني وفقـ ـاً لقان ــون تش ــكيل احملاك ــم النظامي ــة رق ــم ( )5لس ــنة  ،2001وقان ــون
ـص
الس ــلطة القضائي ــة رق ــم ( )1لس ــنة  .2002وق ــد ُحــ ّد َدت صالحي ــات محاك ــم تس ــوية األراض ــي اس ــتناداً إل ــى ن ـ ّ
ـاض منفــرد .ويتو ّلــى مجلــس
املــادة ( )13مــن قانــون تســوية األراضــي وامليــاه رقــم ( )40لســنة 1952؛ وتتش ـ ّكل مــن قـ ٍ
القض ــاء األعل ــى تنظي ــم أعم ــال محاك ــم تس ــوية األراض ــي.

ملخص عن أعمال محاكم تسوية األراضي:
ّ
ارتفـ َع عــدد الدعــاوى الــواردة إلــى محاكــم تســوية األراضــي مــن ( )5063دعــوى عــام  2018إلــى ( )9890دعــوى عــام
 ،2019بنســبة زيــادة  ،49%وتزام ـ َن ذلــك مــع ارتفـ ٍـاع يف عــدد الدعــاوى -التــي َّ
مت الفصــل فيهــا -مــن ( )739دعــوى
إلــى ( )1882دعــوى عــن العــام الســابق ،وبنســبة زيــادة .61%
ونتيجــ ًة الرتف ــاع وارد تس ــوية األراض ــي لع ــام  ،2019فق ــد ارتفــ َع ع ــدد الدع ــاوى امل ــد ّورة م ــن ( )8750دع ــوى إل ــى
( )16758دعــوى ،وبنســبة زيــادة  48%عــن املــد ّور الســابق .وبلغــت نســبة الفصــل إلــى الــوارد لــدى تســوية األراضــي
 ،19%وه ــو م ــا يع ــادل  10%م ــن مجم ــوع الدع ــاوى .وبذل ــك بق ــي عالق ـاً ل ــدى احملكم ــة م ــا نس ــبته  ،90%وعدده ــا
( )16758دع ــوى.
ـنوي ( )1331دع ــوى ،ومع ــدل إجن ــاز القاض ــي ( )134دع ــوى ،وفقــاً مل ــا ه ــو وار ٌد يف
وبلــ َغ مع ــدل ع ــبء القاض ــي الس ـ ّ
اجل ــدول اإلحصائ ـ ّـي رق ــم ( )9يف املالح ــق .ويُظه ــر الش ــكل التال ــي التبايـ ـ َن يف ع ــدد الدع ــاوى ال ــواردة والت ــي َّ
مت
الفص ــل فيه ــا وامل ــد َّورة ل ــدى محكم ــة تس ــوية األراض ــي يف الع ــام  ،2019مقارنـ ـ ًة م ــع ع ــام .2018
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ثامن ًا :أعمال محاكم األحداث:
مقدمة:
ّ
اســتناداً إلــى قــرار بقانــون رقــم ( )4لســنة  2016بشــأن قانــون حمايــة األحــداث ،أ ُ ِ
نشـئَت محكمــة األحــداث يف العــام
.2016

ملخص عن أعمال محاكم األحداث:
ّ
ـض عــدد الدعــاوى الــواردة إلــى محاكــم األحــداث مــن ( )1224دعــوى عــام  2018إلــى ( )867دعــوى عــام ،2019
انخفـ َ
ـاض يف عــدد الدعــاوى -التــي َّ
مت الفصــل فيهــا -مــن ( )1470دعــوى
بنســبةِ انخفــاض  .29%وتزامــن ذلــك مــع انخفـ ٍ
إلــى ( )1022دعــوى عــن العــام الســابق ،وبنســبة انخفــاض  ،30%ونتيجـ ًة النخفــاض عــدد الدعــاوى التــي َّ
مت الفصــل
فيهــا لــدى محاكــم األحــداث لعــام  ،2019فقــد ارتف ـ ّع عــدد الدعــاوى املــد ّورة مــن ( )1104دعــوى الــى ( )950دعــوى،
وبنســبة انخفــاض % 14عــن املــد ّور الســابق.
وبلغــت نســبة الفصــل إلــى الــوارد لــدى محاكــم األحــداث  118%يف العــام  ،2019وهــو مــا يعــادل  52%مــن مجمــوع
الدعــاوى .وبذلــك تب ّقــى لــدى احملكمــة مــا نســبته  ،48%وعددهــا ( )950دعــوى.
ـنوي ( )123دع ــوى يف الع ــام  ،2019ومع ــدل إجن ــاز القاض ــي ( )64دع ــوى ،وفق ـاً مل ــا
وبل ــغ مع ــدل ع ــبء القاض ــي الس ـ ّ
هــو وارد يف اجلــدول اإلحصائـ ّـي رقــم ( )6يف املالحــق .ويُظهــر الشــكل التالــي التبايـ َن يف عــدد الدعــاوى الــواردة التــي
َّ
مت الفصــل فيهــا واملــد ّورة لــدى محاكــم األحــداث يف العــام  ،2019مقارن ـ ًة مــع عــام .2018
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مؤشرات أعمال محكمة األحداث:
1.1ع ــدد القضاي ــا ال ــواردة :وصـ ـ َل ع ــدد القضاي ــا ال ــواردة الكل َّي ــة حملكم ــة األح ــداث يف ع ــام  2017إل ــى ()1558
قضي ــة ،يف ح ــن انخفض ــت يف ع ــام  2018لتص ــل إل ــى ( )1224قضي ــة .لتنخف ــض انخفاضــاً ملحوظــاً يف ع ــام
 2019إل ــى ( )867قضي ــة.
2.2مجم ــوع ع ــدد ال ــوارد وامل ــد ّور :بل ــغ مجم ــوع ع ــدد القضاي ــا ال ــواردة وامل ــد ّورة ل ــدى محكم ــة األح ــداث يف ع ــام
ـاض يف عــدد
 )3080( 2017قضيــة ،وانخفــض العــدد يف عــام  2018ليصــل إلــى ( )2574قضيــة .واســتم َّر االنخفـ ُ
القضاي ــا ال ــواردة وامل ــد ّورة لع ــام  2019ليص ــل الع ــدد إل ــى ( )1972قضي ــة.

مت الفص ــل فيه ــا إل ــى ال ــوارد :بلغ ــت نس ــبة مجم ــوع القضاي ــا الت ــي ّ
3.3نس ــبة القضاي ــا الت ــي َّ
مت الفص ــل فيه ــا إل ــى
ال ــوارد حملكم ــة األح ــداث يف ع ــام  2017ووصل ــت إل ــى  ،111%لترتف ــع ارتفاعــاً ملحوظــاً يف ع ــام  ،2018لتص ــل
إل ــى  .120%وانخفض ــت النس ــبة انخفاضــاً طفيفــاً لتص ــل إل ــى  118%يف ع ــام .2019
مت الفص ــل فيه ــا :تُظه ــر البيان ــات ع ــد َد القضاي ــا الت ــي َّ
4.4ع ــدد القضاي ــا والت ــي ّ
مت الفص ــل فيه ــا ل ــدى محكم ــة
األحـــداث لعـــام  2017حيـــث وصلـــت إلـــى ( )1730قضيـــة ،لتنخفـــض يف عـــام  2018إلـــى ( )1470قضيـــة،
ٍ
ملحـــوظ يف عـــام  2019لتصـــل إلـــى ( )1022قضيـــة.
وانخفضـــت بشـــكل
أن مجم ــوع القضاي ــا امل ــد ّورة الق ــادم يف  2017حملكم ــة األح ــداث بلغ ــت
5.5م ــد ّور س ــابق وق ــادم :تُظه ــر البيان ــات ّ
ـض عــدد القضايــا املــد ّورة للســنة التاليــة يف عــام  2018ليصــل إلــى ( )1104قضيــة،
( )1350قضي ـ ًة ،فيمــا انخفـ َ
لينخف ــض انخفاضــاً ملحوظــاً يف ع ــام  2019ويص ــل إل ــى ( )950قضي ــة.
6.6نس ــبة املفص ــول /مجم ــوع امل ــد ّور وال ــوارد "اإلجن ــاز" :بلغ ــت نس ــبة اإلجن ــاز الكلّـ ّـي لقضاي ــا محكم ــة األح ــداث يف
ع ــام  2017لتص ــل  ،% 56فيم ــا ارتفع ــت نس ــبة اإلجن ــاز الكلّ ـ ّـي حملكم ــة األح ــداث يف ع ــام  2018لتص ــل إل ــى
 ،57%وانخفض ــت بش ــكل ملح ـ ٍ
ـوظ يف ع ــام  ،2019حي ــث وصل ــت النس ــبة إل ــى .52%
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تاسع ًا :أعمال دوائر التنفيذ
مقدمة
ّ
اســتناداً إلــى قانــون التنفيــذ رقــم ( )23لســنة  ،2005مــادة ( ،)1تنشــأ وترتبــط مبحكمــة الدرجــة األولــى يف املنطقــة
ـاض يُن ـ َدب لذل ــك ،ويعاون ــه مأم ــو ٌر للتنفي ــذ ،وع ــدد ٍ
كاف م ــن املوظف ــن ،وعن ــد
التابع ــة له ــا دائ ــرةٌ للتنفي ــذ يرأس ــها ق ـ ٍ
تع ـ ّدد القض ــاة يرأس ــها م ــن تُــو َكل إلي ــه ه ــذه املَه ّم ــة.
ـص قاض ــي التنفي ــذ بحس ــب امل ــادة ( )3بالفص ــل يف جمي ــع منازع ــات وإش ــكاالت التنفي ــذ ،وبإص ــدار الق ــرارات
يخت ـ ّ
واألوام ــر املتعلّق ــة ب ــه.

مؤشرات أعمال دوائر التنفيذ
ّ
تُظهــر البيانــات يف اجلــدول رقــم ( )5والرســم البيانــي عــدد القضايــا الــواردة التــي َّ
مت الفصــل فيهــا ونســبة املفصــول
إلــى الــوارد يف دوائــر التنفيــذ ،وفق ـاً لــك ِّل دائــرة علــى حــدة لألعــوام  .2019 – 2017حيــث ســجلت أعلــى نســبة وارد
أن أدن ــى نس ــبة ورود للملف ــات
للع ــام  ،2019حي ــث بل ــغ ع ــدد امللف ــات ال ــواردة ( )92608ملفــاً ،كم ــا تش ــير البيان ــات ّ
كانــت للعــام  ،2017حيــث بلــغ عــدد امللفــات الــواردة ( )71686ملف ـاً.
مت الفص ــل يف ( )54068ملفــاً بنس ــبة  ،68%و َّ
بينم ــا بل ــغ ع ــدد ال ــوارد يف الع ــام  )79143( 2018ملفــاً ،و َّ
مت الفص ــل
يف ( )46822ملف ـاً بنس ــبة  65%يف الع ــام  .2017يف ح ــن ازداد الفص ـ ُل ليصب ـ َح ( )65497ملف ـاً بنس ــبة  71%ع ــام
.2019
ويُالح ــظ م ــن مجم ــوع البيان ــات ال ــواردة ،أ ّن ــه يوج ــد ارتف ــا ٌع مس ــتمر يف مجم ــوع ع ــدد القضاي ــا ال ــواردة يف دوائ ــر
التنفيـــذ يف األعـــوام  2019 ،2018 ،2017بواقـــع ( )92608( ،)79143( ،)71686قضيـــة علـــى التوالـــي ،مـــع العلـــم
ـأن نســبة الزيــادة يف القضايــا التــي َّ
أن
ـنوي ،مــع مالحظــة ّ
بـ ّ
مت الفصــل فيهــا لــم تــوازي نســبة الزيــادة يف الــوارد السـ ّ
أن ع ــبء العم ــل
اإلمكاني ــات وامل ــوارد البش ــرية وغيره ــا ه ــي ش ــبه ثابت ــة عل ــى م ــدار الس ــنوات األرب ــع الس ــابقة ،أي ّ
القضائــي واإلداري يف دوائــر التنفيــذ يــزداد ويتضاعــف مــع ثبــات كافــة املصــادر ،وعــدم زيادتهــا لتــوازي حجــم العمــل
املتزاي ــد س ــنوياً.
أن هن ــاك ازدي ــاداً يف نس ــبة القضاي ــا والت ــي َّ
مت الفص ــل فيه ــا إل ــى امل ــد ّور الكلّـ ّـي (اإلجن ــاز) للع ــام 2019
كم ــا يُالح ــظ ّ
مقارن ــة باألع ــوام الس ــابقة ،حي ــث بلغ ــت النس ــبة يف ع ــام  ، )%19( 2019بينم ــا متاثل ــت النس ــبة يف األع ــوام 2017
و 2018حي ــث بلغ ــت (.)17%
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مؤشرات أعمال احملكمة العليا
مقدمة
اس ــتناداً إل ــى امل ــادة ( )8م ــن قان ــون الس ــلطة القضائي ــة رق ــم ( )1لس ــنة  ،2002تنش ــأ محكم ــة علي ــا ،ويك ــون مق ُّره ــا
الدائ ــم يف الق ــدس ،وتنعق ــد مؤقتــاً يف مدينت ــي غ ــزة ورام اهلل ،وتؤ ّل ــف احملكم ــة م ــن رئي ـ ٍـس ونائ ـ ٍـب أو أكث ــر ،وع ــدد
ٍ
كاف م ــن القض ــاة.

مؤشرات أعمال احملكمة العليا
تعتب ــر القضاي ــا الت ــي تنظ ــر فيه ــا احملكم ــة العلي ــا قليل ــة نس ــبياً .واجل ــدول رق ــم ( )4أع ــاه يب ـ ّـن مؤش ــرات أعم ــال
احملكم ــة العلي ــا ،وذل ــك عل ــى النح ــو التال ــي:
1.1مجمــوع القضايــا الــواردة :شــهد عــام  2017ارتفاع ـاً يف عــدد القضايــا الــواردة ،حيــث بلغــت ( )9قضايــا ،وذلــك
مقارنــة يف العــام  ،2018حيــث كان عــدد القضايــا ()8ـ وإلــى ( )8قضايــا أيض ـاً يف العــام .2019
مت الفصــل فيهــا :بلــغ عــدد القضايــا التــي َّ
2.2مجمــوع القضايــا والتــي ّ
مت الفصــل فيهــا يف عــام  )14( 2017قضيــة،
بينمــا ارتفــع عــدد القضايــا التــي َّ
مت الفصــل فيهــا يف عــام  2018لتصــل إلــى ( )15قضيــة ،وليرتفـ َع عــدد القضايــا
التــي َّ
مت الفصــل فيهــا إلــى ( )16يف عــام .2019
3.3القضايــا الــواردة واملــد ّورة :بلــغ عــدد القضايــا الــواردة واملــد ّورة إلــى احملكمــة العليــا يف عــام  )52( 2017قضيــة،
ويف عــام  )46( 2018قضيــة ،بينمــا بلــغ يف عــام  )38( 2019قضيــة.
4.4نس ــبة املفص ــول إل ــى ال ــوارد :بلغ ــت نس ــبة القضاي ــا الت ــي ّ
مت الفص ــل فيه ــا إل ــى ال ــواردة يف ع ــام ،)156%( 2017
ويف ع ــام  2018وصل ــت ( ،)188%ويف ع ــام  2019كان ــت (.)200%
5.5امل ــد ّور الس ــابق والالح ــق :بل ــغ ع ــدد القضاي ــا امل ــد ّور لس ــنة  )43( 2017قضي ــة .واس ــتم َّر االنخف ــاض يف ع ــام
 2018ليصــل إلــى ( )38قضيــة ،وليســتم َّر حتــى عــام  2019ليصــل إلــى ( )30قضيــة .بلــغ عــدد القضايــا املــد ّورة
ـض عــدد القضايــا عــام  2018ليصــل إلــى ( )31قضيــة ،بينمــا
للســنة القادمــة يف عــام  )38( 2017قضيــة ،وانخفـ َ
بل ــغ يف ع ــام  )22( 2019قضي ــة.
مت الفص ــل فيه ــا إل ــى امل ــد ّور الكلّ ـ ّـي – اإلجن ــاز :وصل ــت نس ــبة القضاي ــا الت ــي ّ
6.6نس ــبة القضاي ــا الت ــي َّ
مت الفص ــل
فيهــا إلــى املــد ّور الكلّـ ّـي – اإلجنــاز يف عــام  2017إلــى  ،27%ولترتفــع نســبة القضايــا التــي َّ
مت الفصــل فيهــا إلــى
امل ــد ّور الكلّـ ّـي –اإلجن ــاز يف ع ــام  2018لتص ــل إل ــى  ،33%لتس ــتم َّر يف االرتف ــاع يف ع ــام  2019وتص ــل إل ــى .42%
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احملور الثالث
أعمال محكمة العدل العليا كمحكمة القضاء االداري
مقدمة
اســتناداً إلــى املــادة ( )6مــن البنــد الثالــث/1/ب مــن قانــون الســلطة القضائيــة رقــم ( )1لســنة  ،2002نشــأت محكمــة
العــدل العليــا .وهــي احملكمــة التــي تتو ّلــى -وحلــن تشــكيل القضــاء اإلداري -املهــا َم املســندة للمحاكــم اإلداريــة وفق ـاً
ـص امل ــادة ( )104م ــن القان ــون األساس ـ ّـي ،وامل ــادة ( )37م ــن قان ــون تش ــكيل احملاك ــم النظام ّي ــة ،وأحكامه ــا ال تقب ــل
لن ـ ّ
املراجعــة.

القضاة:
أن نس ــبة
يب ـ ّـن اجل ــدو ُل التال ــي توزيـ ـ َع القض ــاة و درجاته ــم القضائي ــة حت ــى  .2019/12/9ويُظه ــر اجل ــدول أدن ــاه ّ
القض ــاة اإلن ــاث شـ ـ ّكلت  21.3%م ــن أع ــداد القض ــاة.
الدرجة
قاضي عليا
قاضي استئناف
قاضي بداية
قاضي صلح

ذكر
17
22
63
67

انثى
3
6
12
25
املجموع الكلي

املجموع
20
28
75
92
215

يف بداي ــة س ــنة  ،2019ج ــرى تعي ــن  25قاض ــي صل ــح ،وتقاعــ َد  28قاضيــاً .باإلضاف ــة إل ــى  3قض ــاة حصل ــوا عل ــى
إج ــازةٍ ب ــدون رات ــب.
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ص عن أعمال محكمة العدل العليا:
ّ
ملخ ٌ
بلــ َغ ع ــدد الس ــاد ِة القض ــاة يف احملكم ــة العلي ــا حت ــى ش ــهر مت ــوز  )27( 2019قاضيــاً ،وبلــ َغ مع ــد ُل ع ــبء القاض ــي
أن مع ــدل
ـنوي يف احملكم ــة العلي ــا ( )287دع ــوى مبع ــدل إجن ــاز ( )88دع ــوى .وتُظه ــر اإلحصائي ــات للع ــام ّ 2019
الس ـ ّ
ـنوي يف محكم ــة الع ــدل العلي ــا ( )100دع ــوى مبع ــدل إجن ــاز ( )58دع ــوى.
ع ــبء القاض ــي الس ـ ّ
أن مع ــدل ع ــبء القاض ــي الس ــنوي يف محكم ــة النق ــض يف قضاي ــا احلق ــوق
يف ح ــن تُظه ــر النتائ ــج لنف ــس الفت ــرة ّ
ـنوي يف محكم ــة النق ــض يف قضاي ــا اجل ــزاء
( )471دع ــوى مبع ــدل إجن ــاز ( )96دع ــوى ،ومبع ــدل ع ــبء القاض ــي الس ـ ّ
( )58دعــوى مبعــدل إجنــاز ( )45دعــوى .فيمــا بلغــت هيئــات احملكمــة العليــا  6هيئــات مبعــدل عــبء ( )1298دعــوى
ل ــك ِّل هيئ ـ ٍـة مبع ــدل إجن ــاز ( )399دع ــوى.
أم ــا يف الع ــام  ،2018بل ـ َغ ع ــدد الس ــاد ِة القض ــاة يف احملكم ــة العلي ــا حت ــى ش ــهر آب  )29( 2018قاضي ـاً ،وبل ــغ مع ــد ُل
ـنوي يف احملكم ــة العلي ــا ( )269دع ــوى مبع ــدل إجن ــاز ( )83دع ــوى ،وتُظه ــر اإلحصائي ــات للع ــام
ع ــبء القاض ــي الس ـ ّ
ـنوي يف محكم ــة الع ــدل العلي ــا ( )90دع ــوى مبع ــدل إجن ــاز ( )36دع ــوى.
ّ 2018
أن مع ــدل ع ــبء القاض ــي الس ـ ّ
ـنوي يف محكم ــة النق ــض يف قضاي ــا احلق ــوق
يف ح ــن تُظه ــر النتائ ــج لنف ــس الفت ــرة ّ
أن مع ــدل ع ــبء القاض ــي الس ـ ّ
ـنوي يف محكم ــة النق ــض يف قضاي ــا اجل ــزاء
( )303دع ــوى مبع ــدل إجن ــاز ( )68دع ــوى ،ومبع ــدل ع ــبء القاض ــي الس ـ ّ
ـنوي للعــام
( )100دعــوى مبعــدل إجنــاز ( )74دعــوى .ويتّضــح مــن خــال اإلحصائيــات ّ
أن معــدل عــبء الهيئــات السـ ّ
 2018عل ــى النّح ــو التال ــي ،فيم ــا بلغ ــت هيئ ــات احملكم ــة العلي ــا  6هيئ ــات مبع ــدل ع ــبء ( )1406دع ــوى ل ــكل هيئ ــة
مبع ــدل إجن ــاز ( )432دع ــوى.
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تُظهــر البيانــات يف اجلــدول رقــم ( )4أعــاه القضايــا الــواردة واملــد ّورة التــي َّ
مت الفصــل فيهــا ونســبة القضايــا
مت الفصــل فيهــا إلــى الــوارد ،وكذلــك نســبة القضايــا التــي َّ
التــي َّ
مت الفصــل فيهــا إلــى مجمــوع املــد ّور والــوارد،
واملــد ّور الســابق والقــادم يف محكمــة العــدل العليــا لألعــوام .2019-2017
1.1ع ــدد القضاي ــا ال ــواردة :بل ــغ ع ــدد القضاي ــا ال ــواردة الكل َّي ــة حملكم ــة الع ــدل العلي ــا ()326( ،)425( ،)260
قضي ـ ًة يف األع ــوام  2019 ،2018 ،2017عل ــى التوال ــي.
مت الفص ــل فيه ــا :بلغ ــت القضاي ــا والت ــي ّ
2.2ع ــدد القضاي ــا والت ــي َّ
مت الفص ــل فيه ــا ()403( ،)251( ،)283
قضي ــة يف األع ــوام  2019 ،2018 ،2017عل ــى التوال ــي.
مت الفص ــل فيه ــا إل ــى ال ــوارد :بلغ ــت نس ــبة مجم ــوع القضاي ــا والت ــي ّ
3.3نس ــبة القضاي ــا الت ــي َّ
مت الفص ــل فيه ــا
ع ــام  )109%( 2017لتنخف ــض يف ع ــام  ،2018لتص ــل إل ــى ( ،)59%ولتع ــاود االرتف ــاع لتص ــل ()124%
ع ــام .2019
أن مجم ــوع القضاي ــا امل ــد ّورة الس ــابقة انخفض ــت يف ع ــام 2017
4.4م ــد ّور س ــابق وق ــادم :تظه ــر البيان ــات ّ
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و ،2018بينم ــا ارتفع ــت يف ع ــام  .2019حي ــث وصل ــت إل ــى ( )225يف ع ــام  ،2017و( )202يف ع ــام ،2018
وإلــى ( )376قضيــة يف عــام  .2019أ ّمــا مجمــوع قضايــا املــد ّور القــادم ،فتظهــر البيانــات أ ّنهــا آخــذة أيضـاً
باالنخفـــاض املضطـــرد يف الســـنوات  2018 ،2017و ،2019حيـــث وصلـــت إلـــى ()299( ،)376( ،)202
ـكل ملح ـ ٍ
ـوظ يف ع ــام  2018لتص ــل إل ــى ( )376قضي ـ ًة
قضي ـ ًة عل ــى التوال ــي .وتُظه ــر البيان ــات ارتفاع ـاً بش ـ ٍ
مقارنـ ـ ًة م ــع ع ــام  ،2019حي ــث بل ــغ ع ــدد القضاي ــا ( .)299ويش ــير ه ــذا االنخف ــاض يف ع ــدد القضاي ــا
امل ــد ّورة للس ــنة القادم ــة يف محكم ــة الع ــدل العلي ــا إل ــى تقــ ّد ٍم يف أداء احملكم ــة.
5.5نس ــبة القضاي ــا الت ــي َّ
مت الفص ــل فيه ــا /مجم ــوع امل ــد ّور وال ــوارد "اإلجن ــاز" :بلغ ــت نس ــبة اإلجن ــاز الكلّ ـ ّـي
ـكل ملح ــوظ يف ع ــام  ،2018لتص ــل إل ــى
لقضاي ــا محكم ــة الع ــدل العلي ــا  58%ع ــام  ،2017لتنخف ــض بش ـ ٍ
 ،40%فيم ــا بلغ ــت نس ــبة القضاي ــا الت ــي َّ
مت الفص ــل فيه ــا  57%يف ع ــام .2019
أن هن ــاك ارتفاعـ ـاً مس ــتمراً يف ع ــدد القضاي ــا امل ــد ّورة
6.6مجم ــوع ال ــوارد وامل ــد ّور :يُالح ــظ م ــن البيان ــات ّ
والـــواردة يف الســـنوات  ،2018 ،2017حيـــث بلـــغ عـــدد القضايـــا ( )627( ،)485قضيـــ ًة ،فيمـــا اســـتم َّر
االرتفـــا ُع يف عـــام  ،2019ليصـــل إلـــى ( )702قضيـــة.
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احملور الرابع
ُ
القضـــــــــائي
التفتيــــش
ّ
ـوص عليه ــا بقان ــون الس ــلطة القضائي ــة والئح ــة التفتي ــش
تق ــوم دائ ــرة التفتي ــش القضائ ـ ّـي مبه ــام وغاي ــات منص ـ ٍ
ّ
وتتلخ ــص ه ــذه امله ــام بإج ــراء زي ــارات تفتيش ــية للمحاك ــم ،وتقيي ــم الس ــادة القض ــاة .كذل ــك التحقي ــق
القضائ ـ ّـي،
بالش ــكاوى احملال ــة إل ــى الدائ ــرة م ــن قب ــل رئي ــس مجل ــس القض ــاء األعل ــى ،وتل ّق ــي التظلّم ــات املقّدم ــة م ــن الس ــادة
القض ــاة ورفعه ــا إل ــى املجل ــس.
وتُعتب ــر دائ ــرة التفتي ــش القضائ ـ ّـي م ــن الدوائ ــر الها ّم ــة التابع ــة ملجل ــس القض ــاء األعل ــى ،وق ــد نش ــأت ه ــذه الدائ ــرة
مبوج ــب امل ــادة ( )42م ــن قان ــون الس ــلطة القضائي ــة رق ــم ( )1لع ــام  ،2002وتباش ــر الدائ ــرة أعماله ــا وفقــاً لق ــرار
مجل ــس القض ــاء األعل ــى رق ــم ( )4لس ــنة ّ ،2006
املنظ ــم لالئح ــة التفتي ــش القضائ ــي.

الشكاوى املقدمة والتحقيق فيها
ملخص أعمال التفتيش القضائي للعام :2019
فيما يلي ّ
•اس ــتقبال الش ــكاوى احملال ــة م ــن رئي ــس مجل ــس القض ــاء األعل ــى والتحقي ــق به ــا ،وإجن ــاز العدي ــد منه ــا برف ــع
ـجلت دائ ــرة التفتي ــش القضائ ــي خ ــال الع ــام )175( 2019
التوصي ــات لرئي ــس مجل ــس القض ــاء األعل ــى .وق ــد س ـ ّ
ش ــكوى ،و َّ
ورح ــل إل ــى الع ــام  )13( 2020ش ــكوى.
مت فص ــل ( )149ش ــكوىِّ ،
•استقبلت الدائرة ( )185متابع ًة قامت بتسجيلها ومتابعتها ورفع التوصيات بخصوصها.

اجلوالت التفتيشية لسنة 2019
ـدوري عل ــى أعم ــال الس ــادة قض ــاة احملاك ــم وقض ــاة التنفي ــذ وأق ــام احملاك ــم ودوائ ــر التنفي ــذ ودوائ ــر
•التفتي ــش ال ـ
ّ
ك ّتــاب العــدل ،وفــق جــدولِ زيـ ٍ
ـارات معلـ ٍـن ومبلَّــغ ،وزيــارات أخــرى مفاجئــة قامــت بهــا الدائــرة خــال العــام ،2019
وبواقــع ( )42زيــارة دور َّيــة معلنــة و( )10زيــارات مفاجئــة.
•قام ــت الدائ ــرة بإج ــراء التقيي ــم لغاي ــات الترقي ــة لقض ــاة صل ـ ٍـح بل ــغ عدده ــم ( )36قاضي ـاً ،ولقض ــاة البداي ــة بل ــغ
عدده ــم ( )27قاضي ـاً ،ولقض ــاة اس ــتئناف بل ــغ عدده ــم ( )14قاضي ـاً.
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احملور اخلامس
ُ
املؤسسي وتنمية القدرات)
التَّ دريب والتَّ عاون الدولي (التطوير
َّ
عقد مجلس القضاء األعلى منذ بداية العام  )37( 2019جلسة )7( ،منها كانت يف عهد مجلس القضاء األعلى،
و( )30جلسة يف عهد مجلس القضاء األعلى االنتقالي منذ سريان القرار بقانون رقم ( )17لسنة  2019حتى نهاية
العام ،واتُّخذت يف تلك اجللسات العديد من القرارات ،وأُق ّر عد ٌد من السياسات التي أ ّدت إلى التطوير املؤسسي
ورفع القدرات.
مت تعيــن ( )25قاضــي صلـ ٍـح جــدد ،و َّ
يف العــام َّ ،2019
مت اإلعــان عــن مسـ ٍ
ـابقة لتعيــن قضــاة بدايــة امتــدت إجــراءات
مت إجن ــاز ذل ــك بالفع ــل .كم ــا ّ
التعي ــن فيه ــا للع ــام ال ــذي يلي ــه ،إل ــى أن َّ
مت ــت ترقي ــة ( )8قض ــاة إل ــى احملكم ــة العلي ــا،
و( )40قاضي ـاً حملكمــة االســتئناف ،و( )31قاضي ـاً حملاكــم البدايــة.

القضائي الدولي
التعاون
ّ
ور َد ملجل ــس القض ــاء األعل ــى يف الع ــام  )650( 2019إن ــذاراً عدليــاً م ــن اخل ــارج ،بلــ َغ منه ــا ( )443ل ــذوي العالق ــة.
ويج ــري العم ــل عل ــى إجن ــاز م ــا تب ّق ــى .كم ــا وردت أح ــكام أجنبي ــة م ــن اخل ــارج عدده ــا ( )10يف مواضي ــع قضائي ــة
مختلف ــة لتنفيذه ــا يف فلس ــطني .ومت إرس ــال ( )15حكمـ ـاً قضائيـ ـاً ص ــادراً ع ــن احملاك ــم الفلس ــطينية لتنفيذه ــا يف
اخل ــارج يف مواضي ــع قضائي ــة مختلف ــة.
ش ــارك املجل ــس يف الع ــام  2019يف العدي ــد م ــن الفعالي ــات الدولي ــة واإلقليمي ــة يف إط ــار رف ــع الق ــدرات القضائي ــة،
ومنه ــا زي ــارة تب ــادل خب ــرات م ــع محكم ــة النق ــض املغربي ــة .ويف جلس ــة ( )crimexح ــول منت ــدى للم ّدع ــن العام ــن
ـاض أصي ــل وقاض ــي احتي ــاط) يف محكم ــة االس ــتثمار العربي ــة
يف هولن ــدا ،وقب ــول عضوي ــة قاضي ـ ْـن فلس ـ
ـطينيي (ق ـ ٍ
ْ
التابع ــة جلامع ــة ال ــدول العربي ــة ،واملش ــاركة يف التدري ــب املتخص ــص ألعض ــاء اللجن ــة الوطني ــة الفلس ــطينية للقان ــون
الدول ــي اإلنس ــاني يف األردن ،وزي ــارة ملجموع ــة خب ــراء أورومي ــد يف لوكس ــمبورغ وفرنس ــا.
باإلضاف ــة إل ــى املش ــاركة يف االجتم ــاع الثال ــث والعش ــرين لرؤس ــاء إدارات أو أجه ــزة التفتي ــش القضائ ــي يف لبن ــان،
ودورة إدارة األصــول واحملجــوزات يف قطــر ،والتدريــب حــول القضايــا اجلنائيــة املع ّقــدة العابــرة للحــدود يف هولنــدا،
وجلســة ( )crimexحــول بنــاء لبنـ ٍ
ـات مــن ال ّثقــة املتبادلــة واألمــان والتعــاون يف رومانيــا ،واالجتمــاع الرابــع للجمعيــة
اإلداري يف األردن ،واالجتم ــاع اإلقليم ــي ح ــول تطبي ــق املعايي ــر الدولي ــة يف القض ــاء
العام ــة لالحت ــاد العرب ــي للقض ــاء
ّ
الوطن ــي يف األردن ،واالجتم ــاع الع ــام التاس ــع والعش ــرون ملجموع ــة العم ــل املال ـ ّـي ل ــدول الش ــرق األوس ــط وش ــمال
إفريقي ــا يف األردن.
كم ــا مت ــت املش ــاركة يف اجتماع ــات فيين ــا للتقيي ــم الذات ــي ،واجتماع ــات مؤمت ــر ال ــدول األط ــراف باتفاقي ــة األمم
املتح ــدة ملكافح ــة الفس ــاد يف النمس ــا ،واملؤمت ــر النهائ ـ ّـي ملجموع ــة خب ــراء أورومي ــد في ــس إس ــبانيا ،والتدري ــب عل ــى
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قان ــون اجلرائ ــم اإللكتروني ــة يف األردن ،ومناقش ــة تقري ــر دول ــة فلس ــطني أم ــام اللجن ــة الدولي ــة للقض ــاء عل ــى جمي ــع
أش ــكال التميي ــز العنص ــري يف جني ــف والبرنام ــج ،واالجتم ــاع اإلقليم ــي ملعه ــد راؤول والينبي ــرغ يف األردن ،واملؤمت ــر
الثان ــي للملك ّي ــة الفكري ــة يف جني ــف ،والبرنام ــج التدريب ــي لقض ــاة احملكم ــة العلي ــا ح ــول الطع ــون القضائي ــة املدن ّي ــة
واجلزائ ّي ــة واإلدار ّي ــة يف األردن ،باإلضاف ــة إل ــى املش ــاركة يف ورش ــة تدري ــب املدرب ــن يف مج ــال تطبي ــق االتفاقي ــات
الدول ّي ــة حلق ــوق اإلنس ــان يف احملاك ــم الوطني ــة يف األردن ،واملؤمت ــر اإلقليم ــي ح ــول مناهض ــة العن ــف ض ــد امل ــرأة يف
املغ ــرب ،وأخي ــراً ،ورش ــة العم ــل ح ــول نظ ــام وق ــف التنفي ــذ واإلج ــراءات العاجل ــة يف الدع ــوى اإلداري ــة يف مص ــر.
ـس عق ــد املؤمت ــر الدول ــي ع ــن التجرب ــة الفلس ــطينية يف مج ــال حوس ــبة احملاك ــم بحض ــور ممثل ــن
يش ــار إل ــى ّ
أن املجل ـ َ
ع ــن ال ــدول العربي ــة يف األردن خ ــال الفت ــرة املمت ــدة م ــن  ،2019/21-18والت ــي كان ــت التجرب ــة األول ــى لعق ــد مؤمت ــر
إقليم ـ ٍـي لتب ــادل اخلب ــرات إقليمي ـاً.

واإلداري
القضائي
التدريب
ّ
ُ
ّ
ـس القضــاءِ األعلــى االنتقالــي بتاريــخ  2019/11/18قــرا َر رقــم  2019/4754بإعــادة تفعيــل دائــرة التدريــب
ق ـ َّر َر مجلـ ُ
القضائ ـ ّـي لتطبي ــق بن ــود وأح ــكام الئح ــة التدري ــب القضائ ـ ّـي املنش ــورة يف اجلري ــدة الرس ــمية "الوقائ ــع الفلس ــطينية"
بالقــرار رقــم  2012/1بتاريــخ  ،2013/02/27و َّ
مت تشــكيل جلنــة التدريــب القضائـ ّـي إلدارة شــؤون التدريــب ومتابعــة
االحتياجــات التدريبيــة القضائ ّيــة واإلدار ّيــة ،والتنســيق بــن دائــرة التدريــب القضائـ ّـي واملعهــد القضائـ ّـي الفلســطيني
لضم ــان تق ــدمي تدري ـ ٍـب عال ــي املس ــتوى لرف ــع الق ــدرات واالس ــتفادة م ــن اخلب ــرات ،ونظ ــراً حلداث ــة تفعي ــل دائ ــرة
التدريــب القضائــي؛ ّ
ـكل
مت إعــداد برامــج تدريبيــة لتدريــب الســادة القضــاة واملوظفــن وموظفــي محاكــم التســوية بشـ ٍ
مس ــتعجل ،وكان ــت أب ــرز إجن ــازات التدري ــب القضائ ـ ّـي يف املجل ــس يف الفت ــرة الزمني ــة القليل ــة من ــذ إع ــادة تفعيله ــا،
وحت ــى نهاي ــة الع ــام عل ــى النح ــو التال ــي:
•اعتماد املعهد القضائي مكاناً رسم ّياً للتدريب.
•تنفي ــذ برنام ـ ِـج تدري ـ ٍـب أساس ـ ٍّـي جلمي ــع قض ــاة الصل ــح الذي ــن َّ
مت تعيينه ــم يف العام ــن  2019-2018يف املواضي ــع
التاليـــة :مد ّونـــة الســـلوك القضائـــي ،إدارة الدعـــوى اجلزائيـــة ،القضـــاء املســـتعجل ،صياغـــة احلكـــم املدنـــي،
صياغــة احلكــم اجلزائــي ،قانــون التســوية ،إدارة الدعــوى املدنيــة ،طلبــات التوقيــف وإخــاء الســبيل ،احملاكمــات
الصوري ــة ،والتفتي ــش القضائ ــي.
• َّ
مت تنفيذ ورشة التبليغات.
• َّ
مت عق ــد برنام ـ ٍـج مك ّث ـ ٍـف ملوظف ــي التس ــوية باملوضوع ــات التالي ــة (التبليغ ــات ،إج ــراءات العم ــل أم ــام احملاك ــم،
الطباع ــة)
قاض.
•وض ُع خطة تدريب للعام  2020للسادة القضاة بعد توزيع استبيانات على كل ٍ
•إعداد خطة سنو ّية لتدريب املوظفني.
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املطبوعات واألعمال القانونية
مت جتميــع االتفاقيــات الدوليــة التــي و ّقعــت عليهــا دولــة فلســطني يف كتــاب مــن جزأيــن ،وقــد َّ
• َّ
مت توزيعهــا علــى
الســادة القضــاة يف مختلــف احملاكــم الفلســطينية ،باإلضافــة إلــى كافــة املؤسســات واجلامعــات ذات العالقــة.
• ّ
متــت إعــادة طباعــة  3قوانــن وهــي (قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة ،وقانــون اإلجــراءات اجلزائيــة ،وقانــون
الب ّين ــات) ،م ــع إضاف ــة التعدي ــات ال ــواردة عليه ــا ،و َّ
مت توزيعه ــا عل ــى الس ــادة القض ــاة يف مختل ــف احملاك ــم،
باإلضاف ــة إل ــى املؤسس ــات واجلامع ــات الفلس ــطينية ذات العالق ــة.
• َّ
مت تدقي ــق قضاي ــا منظ ــورة أم ــام محكم ــة النق ــض م ــن أج ــل التحدي ــد فيم ــا إذا كان ــت تل ــك القضاي ــا مس ــتوفية
الرس ــوم واإلج ــراءات ،وإب ــداء ال ــرأي والتوصي ــة بعرضه ــا عل ــى الهيئ ــة م ــن عدم ــه.
• َّ
مت تزويــد إدارة املقتفــي يف جامعــة بيرزيــت بالقــرارات الصــادرة عــن محكمــة النقــض والعــدل العليــا للســنوات
 2018و ،2019باإلضاف ــة إل ــى املب ــادئ القانون ّي ــة للقضاي ــا الص ــادرة ع ــن محكم ــة النق ــض يف القضاي ــا املدني ــة
والقضاي ــا اجلزائي ــة وقضاي ــا الع ــدل العلي ــا لس ــنتي  2016 – 2015م ــن أج ــل نش ــرها.
َّ
مت إج ــراء البح ــوث واإلحص ــاء ال ــازم بخص ــوص القضاي ــا ال ــواردة وامل ــد ّورة واملفصول ــة لكاف ــة احملاك ــم بج ــداول
ش ــهر ّية رقمي ــة بن ــا ًء عل ــى الكش ــوفات ال ــواردة م ــن احملاك ــم ،للوق ــوف عل ــى نس ــبة املفص ــول وامل ــد ّور يف احملاك ــم.

65

66

البـــــاب الثاني

اخلدمات املتخصصة والدوائر
املساندة

67

68

الباب الثاني
املتخصصة والدوائر املساندة
اخلدمات
ّ
احملور األول
ُ
اإللكترونية والذكية
اخلدمات
ّ
تعتبــر تكنولوجيــا املعلومــات مــن أه ـ ّم الوســائل املســاندة للعمــل القضائـ ّـي ،وتش ـ ّكل رافع ـ ًة جديــد ًة للنهــوض بالســلطة
القضائ ًي ــة وخدم ــات التقاض ــي ،واس ــتطاعت الس ــلطة القضائي ــة م ــن خ ــال التكنولوجي ــا اإلس ــها َم بش ــكل الف ـ ٍـت يف
احلــ ّد م ــن االختن ــاق القضائ ــي ،وتس ــريع إج ــراءات التقاض ــي ،ومتابع ــة س ــير الدع ــاوى ب ــكل د َّق ـ ٍـة وفعالي ــة ،وتوفي ــر
العديــد مــن اخلدمــات اإللكترونيــة جلمهــور املتقاضــن ،ولكا ّفــة اجلهــات ذات العالقــة بالشــأن القضائــي .وتســتخدم
الس ــلطة القضائي ــة يف فلس ــطني الي ــوم أح ــدث الوس ــائل واألدوات التكنولوجي ــة ،وي ــرى مراقب ــون أ ّنه ــا م ــن األفض ــل
إقليمي ـاً ودولي ـاً.
ويف الع ــام  ،2019بل ــغ ع ــدد حس ــابات مس ــتخدمي اخلدم ــات اإللكتروني ــة عل ــى املوق ــع اإللكترون ــي ملجل ــس القض ــاء
األعلـــى ) www.courts.gov.ps (581356حســـاباً ،منهـــا ) (132397حســـاباً فعـــاالً للجمهـــور ،و) (5784حســـاباً
للمحام ــن ،منه ــا ) (4863حس ــاباً فع ــا ًال.
و ّ
مت إط ــاق خدم ــة تطبي ــق "القض ــاء" عل ــى الهوات ــف الذكي ــة لتس ــهيل اس ــتخدام اجلمه ــور واحملام ــن للخدم ــات
الالزم ــة ملتابع ــة قضاياه ــم يف احملاك ــم والت ــي بل ــغ ع ــدد مس ــتخدميها (.)6288
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كم ــا َّ
مت تطوي ــر العم ــل ببرام ــج اإلدارة اإللكتروني ــة املس ــتخدمة يف األعم ــال اليومي ــة كبرنام ــج "مي ــزان" إلدارة س ــير
الدع ــوى ،وبرنام ــج ش ــؤون القض ــاة ،وبرنام ــج ش ــؤون املوظف ــن ،والبرام ــج اإللكتروني ــة املتعلّق ــة بعم ــل دوائ ــر املخ ــازن
واحلرك ــة ،وبرنام ــج البري ــد الص ــادر وال ــوارد واألرش ــفة اإللكتروني ــة ،و ّ
مت تطوي ــر أداء اخلدم ــات اإللكتروني ــة للقض ــاة
واملوظف ــن ،بحي ــث يس ــتطيع جمي ــع القض ــاة واملوظف ــن إدارةَ ك ِّل م ــا يتّص ــل بأموره ــم الوظيفي ــة م ــن خ ــال الدخ ــول
إل ــى اخلدم ــات اإللكترون ّي ــة أو التطبي ــق الذك ـ ّـي للقض ــاء ومتابعته ــا.

البنية التحتية االلكترونية
تُعتب ــر البن ــى التحتي ــة اإللكتروني ــة القاع ــدةَ األس ــاس لكاف ــة أعم ــال تكنولوجي ــا املعلوم ــات ،والت ــي تع ّب ــر بش ــكل ع ـ ٍـام
املوح ــد ،وأجه ــزة الرب ــط واالتص ــال ،وأجه ــزة احلماي ــة وأنظم ــة
ع ــن الش ــبكات واخل ــوادم املركزي ــة ،ومرك ــز املعلوم ــات
ّ
التش ــغيل ،واجل ــدر النّاري ــة .ويف ه ــذا املج ــال ،قام ــت الس ــلطة القضائي ــة خ ــال الع ــام املنص ــرم مب ــا يل ــي:
•نقل وتشغيل محكمة سلفيت إلى املبنى اجلديد.
•تفعيــل الربــط اإللكترونــي مــن خــال الشــبكة احلكوميــة املعلوماتيــة مــع وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات،
ووزارة الداخلي ــة والش ــرطة ،وذل ــك ضم ــن مش ــروع ( ،)X-Roadاألم ــر ال ــذي مي ّك ــن مجل ــس القض ــاء األعل ــى م ــن
تبــادل البيانــات واملعلومــات مــع الــوزارات واملؤسســات والهيئــات احلكوميــة.
ـاري جدي ــد لتأم ــن قواع ــد البيان ــات ،وبواب ــة مجل ــس القض ــاء األعل ــى اإللكتروني ــة ض ــد
•توري ــد وتركي ــب ج ـ ٍ
ـدار ن ـ ٍ
مح ــاوالت االخت ــراق.
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احملور الثاني
ُ
التخطيــــــــــــــط
إن اله ـ َ
توج ــه مجل ــس القض ــاء األعل ــى للعم ــل عل ــى تعزي ــز عملي ــة التخطي ــط االس ــتراتيجي الداخل ـ ّـي
ّ
ـدف الع ــام م ــن ّ
املؤسس ــي أو عل ــى مس ــتوى مؤسس ــات قط ــاع العدال ــة والعم ــل املش ــترك ،م ــن أج ــل حتقي ــق رؤي ــة ورس ــالة الس ــلطة
القضائي ــة الس ــاميتني.

وعم ــل مجل ــس القض ــاء األعل ــى جاه ــداً خ ــال الع ــام  2019عل ــى ترس ــيخ مفاهي ــم التخطي ــط مبس ــتوياته املختلف ــة،
ســوا ًء أكانــت علــى املســتوى االســتراتيجي أو علــى املســتوى التنفيــذي والتشــغيلي ،وذلــك مــن أجــل املضـ ّـي قدمـاً نحــو
حتقي ــق األه ــداف والغاي ــات ،وضم ــانِ اس ــتمرارية العم ــل مبنهجي ـ ٍـة واضح ــة ،لتعزي ــز الق ــدرة عل ــى تق ــدمي خدم ــات
ـاض ،وخدم ـ ٍ
ـات عدلي ــة تتَّس ــم باجل ــودة والكف ــاءة العاليت ــن.
تق ـ ٍ
واس ــتناداً إل ــى أجن ــدة السياس ــات الوطني ــة لألع ــوام  ،2022-2017وعنوانه ــا (املواط ــن أوالً) ،والت ــي ر ّك ــزت بش ــكل
أساس ـ ٍـي عل ــى الت ــزام دول ــة فلس ــطني مبتطلّب ــات أه ــداف التنمي ــة املس ــتدامة ،تعمــ ُل مؤسس ــات قط ــاع العدال ــة عل ــى
تنفيــذ اخلطــة بتعزيــز وصــول املواطنــن للعدالــة ،وتعزيـ ِـز التشــريعات املنظمــة حلقــوق اإلنســان وإنفاذهــا ،مــن خــال
ـتراتيجيي يت ــم العم ـ ُل عليهم ــا خ ــال الفت ــرة احلالي ــة ،وهم ــا:
تب ّن ــي هدف ــن اس ـ
ْ
ٍ
ٍ
عادلة بكفاءة وفعالية.
محاكمة
تقاض قادر على توفير
1.1نظام
ٍ
ٍ
سي منسجم األدوار ومتكامل.
تنظيمي
وإطار
بقدرات
2.2مؤسسات عدالة تتمتع
ٍ
َّ
ومؤس ٍّ
ٍّ
وش ــهد الع ــام  2019تعدي ـ ً
ـا تش ــريعياً نش ــأ مبوجب ــه تش ــكيل مجل ــس القض ــاء األعل ــى االنتقال ــي احلال ــي ،م ــن أج ــل
إصـــاح وتطويـــر اجلهـــاز القضائـــي ،وفقـــاً للقـــرار بقانـــون رقـــم ( )17لســـنة  ،2019بتاريـــخ  ،2019/7/15نتيجـــ ًة
للتراج ــع يف نس ــبة ثق ــة اجلمه ــور بالقض ــاء ،وط ــول أم ــد التقاض ــي ،وتع ّث ــر إمكاني ــة الوص ــول للعدال ــة ،وغيره ــا م ــن
األس ــباب الت ــي أ ّدت إل ــى ض ــرورة إج ــراء ه ــذا التعدي ــل.
ـباب والنتائ ــج بالتّش ــاور م ــع كاف ــة املؤسس ــات
ووضــ َع مجل ــس القض ــاء األعل ــى االنتقال ــي خطت ــه املبن ّي ــة عل ــى األس ـ ِ
الرس ــمية ذات العالق ــة ،ومؤسس ــات املجتم ــع املدن ــي ،والت ــي كان هدفه ــا الع ــام "إص ــا َح القض ــاء ومتكين ــه".
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ـس القض ــاء األعل ــى االنتقال ــي خط ـ ٍ
ـوات هامــ ًة نح ــو حتقي ــق األه ــداف املرجــ َّوة
وبن ــا ًء عل ــى ذل ــك ،فق ــد خط ــا مجل ـ ُ
إلص ــاح ومتك ــن اجله ــاز القضائ ـ ّـي ،وظه ــر أثره ــا جلمه ــور املتقاض ــن ،وميك ــن تلخيصه ــا مب ــا يل ــي:
•تعيــن عـ ٍ
ـدد مــن القضــاة اجلــدد ( 32قاضي ـاً) لس ـ ّد العجــز يف أعــداد القضــاة ،ولرفــع قــدر ِة احملاكــم يف الفصــل
بالدع ــاوى املنظ ــورة ،يف ظــ ِّل الزي ــادة امللحوظ ــة يف أع ــداد القضاي ــا ال ــواردة عامــاً بع ــد آخ ــر ،ولتخفي ــف الع ــبء
ـس عل ــى ج ــودة أحكامه ــم.
القضائ ـ ّـي املُضاع ــف عل ــى الس ــادة القض ــاة ،لينعك ـ َ
ِ
القضائي والرقابة الداخلية ،وتعزيز إجراءات النزاهة والشفافية.
آليات التفتيش
•العم ُل على تطوير
ّ
•مأسســة عمليــة التدريــب القضائــي مــن
خـــال إعـــادة إنشـــاء دائـــرة التدريـــب
القضائ ـ ّـي يف مجل ــس القض ــاء ،وتش ــكيل
جلن ــة علي ــا للتدري ــب القضائ ـ ّـي للعم ــل
القضائـــي
بالشـــراكة مـــع املعهـــد
ّ
الفلســـطيني ،لتلبيـــة االحتياجـــات
التدريبيـــة األساســـية واملســـتمرة
واملتخصصــة للقضــاة وموظفــي الســلطة
القضائ ّيـــة.
•وض ــع تصــ ّو ٍر ملجموع ـ ٍـة م ــن التعدي ــات
التشــريعية الضروريــة لتطويــر إجــراءات
القضائـــي يف احملاكـــم ،والتـــي
العمـــل
ّ
ً
ســـتنعكس إيجابـــا علـــى الفصـــلِ يف
ُ
الدعـــاوى ،وتقليـــلِ مـــدة الفصـــل فيهـــا ،إضافـــ ًة إلـــى تقليـــل أعـــداد القضايـــا املـــد ّورة واملتراكمـــة يف احملاكـــم.
•املشــارك ُة الف ّعالــة مــع كافــة املؤسســات ذات العالقــة ،ومؤسســات املجتمــع املدنـ ّـي ،مــن خــال املشــاورات الدور ّيــة
املشــتركة يف مختلــف املواضيــع.
ِ
وإدارات مجل ــس القض ــاء األعل ــى للقي ــام بواجباته ــا بش ــكل مهن ـ ٍـي ومتق ــن ،وضم ــان التكاملي ــة
•تفعي ـ ُل كاف ــة دوائ ــر
يف العم ــل ،والتنس ــيق املش ــترك فيم ــا بينه ــا.
•تعزي ــز وتطوي ــر العالق ــات م ــع مؤسس ــات قط ــاع العدال ــة واملؤسس ــات الش ــريكة ،م ــن أج ــل املض ـ ّـي قدمـ ـاً يف
ـيقي األعل ــى ملؤسس ــات قط ــاع العدال ــة ال ــذي َّ
مت
تكامل ّي ــة األدوار واملس ــؤوليات ،م ــن خ ــال رئاس ــة املجل ــس التنس ـ ّ
ـوم رئاس ـ ٍـي بتاري ــخ .2019/7/31
تش ــكيله مبرس ـ ٍ

•تعزي ــز العالق ــات م ــع الش ــركاء الدولي ــن الداعم ــن لقط ــاع العدال ــة يف فلس ــطني ،حي ــث ّ
مت بح ــث إمكاني ــات
التع ــاون والش ــراكة م ــن أج ــل تطوي ــر القض ــاء الفلس ــطيني ،و َّ
املؤسس ــية ملجل ــس
مت وضعه ــم بص ــورة األولوي ــات
َّ
القض ــاء األعل ــى االنتقال ــي.
•تعزي ــز الش ــراكات م ــع املؤسس ــات اإلعالمي ــة واجلمه ــور ،وإطالعه ــم عل ــى مس ــتجدات العم ــل القضائ ــي وآخ ــر
التط ــورات يف اخلدم ــات املقدم ــة ،وآلي ــات احلص ــول عليه ــا واالس ــتفادة منه ــا ،إضافــ ًة إل ــى التوعي ــة اإلعالمي ــة
ـص تغطي ــة األخب ــار واألح ــداث احلاصل ــة يف اجله ــاز القضائ ـ ّـي وخصوص ّيت ــه.
الفاعل ــة ،ورف ــع الق ــدرات فيم ــا يخ ـ ّ
•تطويــر بيئــة العمــل يف احملاكــم ،وتســخير كافــة اإلمكانيــات املتاحــة لرفــع قــدرة مرافــق احملاكــم والبنيــة التحت ّيــة،
لتلبي ــة متطلّب ــات تق ــدمي اخلدم ــات لكاف ــة ش ــرائح املجتم ــع ،وذل ــك م ــن خ ــال دراس ــة ش ـ ٍ
ـاملة لوض ــع احملاك ــم
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القائمــة حالي ـاً ،ووضــع تص ـ ٍّور حــول االحتياجــات الهامــة الالزمــة للتقــدم والتطــور يف أداء احملاكــم ،و َّ
مت االنتهــاء
م ــن ه ــذا اإلج ــراء والب ــدء بتنفي ــذه عل ــى أرض الواق ــع ضم ــن اإلمكاني ــات املتاح ــة.
•دعــم التط ـ ّور احلاصــل يف تقــدمي اخلدمــات اإللكترونيــة جلمهــور املتقاضــن ،وكافــة اجلهــات ذات العالقــة ،مبــا
يف ذلــك تطويــر اخلدمــات الذكيــة وإتاحتهــا للجمهــور مــن خــال تطبيقــات محوســبة لألجهــزة اخللويــة ،وغيرهــا
مــن اخلدمــات اإللكترونيــة املتق ّدمــة ،إضافــة إلــى البــدء بالعمــل علــى البوابــة العدليــة الشــاملة لكافــة اخلدمــات
يف كافــة مؤسســات قطــاع العدالــة.
•تعزي ــز دور الس ــلطة القضائي ــة يف مجموع ــةِ عم ــل قط ــاع العدال ــة ،واجتماعاته ــا الدوري ــة املنعق ــدة عل ــى مس ــتوى
االنتقالـــي،
رؤســـاء املؤسســـات ،والفـــرق التقنيـــة واســـتعراض اخلطـــط املســـتقبلية ملجلـــس القضـــاء األعلـــى
ّ
والتصـ ـ ّور لالرتق ــاء مبس ــتوى اخلدم ــات املقدم ــة يف احملاك ــم ،وم ــا َّ
مت إجن ــازه ،وانس ــجام ه ــذه اإلجن ــازات م ــع
اخلط ــة االس ــتراتيجية الوطني ــة للعدال ــة وس ــيادة القان ــون .2022-2017
•رئاســة مجلــس القضــاء األعلــى للمجموعــة املواضيعيــة الثالثــة يف قطــاع العدالــة بعنــوان (نظــا ُم عدالـ ٍـة مســتق ّل
وكـــفء وف ّعـــال) ،حيـــث عقـــدت املجموعـــة
ثالثـــة اجتماعـــات َّ
مت مـــن خاللهـــا وضـــع
املؤسس ــات الرس ــمية ومؤسس ــات املجتم ــع
املدنـــي ،واملؤسســـات الدوليـــة بالتطـــورات
احلاصلـــة يف الســـلطة القضائيـــة ،و َّ
مت
ع ــرض خط ــة املجل ــس االنتقال ــي للمرحل ــة
املقبل ــة.
ُ
التشـــبيك مـــع مؤسســـات قطـــاع العدالـــة
•
واملؤسســـات الشـــريكة ،مـــن خـــال
التواصـــل والتعـــاون املشـــترك مـــع مكتـــب
تنســـيق املســـاعدات احملليـــة ()LACS
يف املجـــاالت التقنيـــة والفنيـــة ،ومتابعـــة
كاف ــة التط ــورات واإلجن ــازات عل ــى مس ــتوى قط ــاع العدال ــة ،وإط ــاع املانح ــن والش ــركاء عل ــى تط ــور األعم ــال
واإلجنـــازات احملققـــة علـــى املســـتوى القطاعـــي.
•ب ــدء العم ــل عل ــى تطوي ــر آلي ــات املتابع ــة والتقيي ــم الداخل ـ ّـي للخط ــط التنفيذي ــة الس ــنوية ،حي ــث َّ
مت إجن ــاز نظ ــام
ـامل للتقيي ــم عل ــى مختل ــف مس ــتوياته ،ملتابع ــةِ إجن ــاز اخلط ــط وامله ــام ل ــك ِّل جه ــة اختص ــاص داخ ــل
إلكترون ــي ش ـ ٍ
تدريـــب كافـــة الدوائـــر واإلدارات علـــى اســـتخدامه،
مجلـــس القضـــاء األعلـــى .وســـيت ُّم خـــال الفتـــرة املقبلـــة
ُ
واالســتفادة منــه يف معرفــة مســتوى اإلجنــاز املؤسســي ،واالنحرافــات التنفيذيــة وتصويبهــا ،للتحقــق مــن النتائــج
واملخرج ــات وآثاره ــا ،حس ــب م ــا ه ــو مخط ـ ٌ
ـط ل ــه.
ـاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني علــى الشــروع بسلسـ ٍـلة مــن املســوح اإلحصائيــة املتخصصــة
•التوافــق مــع اجلهـ ِ
بقطــاع العدالــة ،انطالق ـاً مــن البيانــات اإللكترونيــة عــن الدعــاوى القضائيــة.
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الشكاوى

بلـــغ عـــدد الشـــكاوى الـــواردة يف العـــام  2019لدائـــرة الشـــكاوى ( )175شـــكوى ،و َّ
مت إحالتهـــا إلـــى دائـــرة التفتيـــش
ـأن بع ــض
القضائ ـ ّـي إلج ــراء املقتض ــى القانون ـ ّـي وف ــق أح ــكام الئح ــة التفتي ــش القضائ ـ ّـي .وم ــن اجلدي ــر بالذك ــر ب ـ ّ
الش ــكاوى الت ــي تَ ـ ِـر ُد ملجل ــس القض ــاء األعل ــى تتعلّ ــق بقضاي ــا منظ ــورة أم ــام احملاك ــم ،وتخضــ ُع لدرج ــات التقاض ــي
ٍ
مبخالفـــات ومســـلكيات.
املختلفـــة ،وال تتعلـــق

النوع االجتماعي
مت اس ــتحداث وح ــدة الن ــوع االجتماع ــي يف مجل ــس القض ــاء األعل ــى بق ــرار مجل ــس ال ــوزراء رق ــم ()17/186
بتاريـــخ  2018/1/19ضمـــن االختصاصـــات التاليـــة:
·توطني برامج ومشاريع النوع االجتماعي يف مجلس القضاء األعلى.
·تضمني مفهوم وقضايا النوع االجتماعي يف خطط وسياسات وبرامج وموازنة مجلس القضاء األعلى.
·تفعيل دوائر مجلس القضاء األعلى ،لتكون أكثر جتاوباً وحساسي ًة لقضايا النوع االجتماعي.
مختصة.
·متابعة وتفعيل احملاكم يف قضايا النوع االجتماعي ،وجتهيز محكمة
ّ

إجنازات وحدة النوع االجتماعي لعام :2019
·املشاركة يف تقرير جلنة سيداو.
·دمج وتضمني قضايا النوع االجتماعي يف اخلطة االستراتيجية ملجلس القضاء األعلى.
·تدريب الفريق املساند لوحدة النوع االجتماعي على مفاهيم وقضايا النوع االجتماعي.
·تعميــم مفهــوم النــوع االجتماعــي بــن موظفــي مجلــس القضــاء األعلــى ،ورفــع حساســيته ضمــن تخصصــات
الدوائــر املختلفــة.
·املش ــاركة مبالحظ ــات يف حتدي ــث االس ــتراتيجية الوطني ــة عب ــر القطاع ّي ــة ،لتعزي ــز املس ــاواة ب ــن اجلنس ــن
ومتك ــن امل ــرأة للع ــام .2022/2020
ِ
تدريبات فريق قضاة النوع االجتماعي.
·املشاركة يف
·متابعة تضمني مؤشرات حساسة لقضايا العنف ضد املرأة على برنامج امليزان.
·املتابعة مع جلنة إدارة املرافق يف مجلس القضاء األعلى.
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املؤسسي واإلعالم
العالقات العامة واالتصال ّ
ب ــدأ يف ع ــام  ،2019إع ــادة تفعي ــل املرك ــز اإلعالم ـ ّـي القضائ ــي ،وف ــق رؤي ـ ٍـة تق ــوم عل ــى مواكب ــة عم ــل مجل ــس القض ــاء
األعل ــى االنتقال ــي م ــن جه ــة ،ومأسس ــة وتطوي ــر خدم ــة املعلوم ــات القضائي ــة املق ّدم ــة إل ــى الصحفي ــن ،وجمه ــور
الباحث ــن واملهتم ــن واجله ــات املس ــتفيدة ،وفقــاً مل ــا يحــ ّدده القان ــون م ــن جه ــة أخ ــرى.
ولتحقي ــق اله ــدف األول ،عمــ َل مجل ــس القض ــاء األعل ــى عل ــى التواص ــل املباش ــر م ــع املواطن ــن ،م ــن خ ــال املوق ــع
اإللكترونـــي للمجلـــس وصفحتـــه علـــى موقـــع التواصـــل االجتماعـــي "الفيســـبوك" ،ملتابعـــة طلباتهـــم وتوجيهاتهـــم،
والتواصـــلِ مـــع دوائـــر العالقـــات العامـــة واإلعـــام يف قطـــاع العدالـــة ،لتعزيـــز الشـــراكة مـــن خـــال بنـــاء خطـــةِ
اس ــتراتيجية ،وتش ــكيل جس ـ ٍـم مش ــترك لتنفي ــذ أعم ــال الدوائ ــر بش ــكل تكامل ـ ّـي ،وتعزي ــز التواص ــل م ــع اجلمه ــور
الداخلـ ّـي يف املؤسســة ،وتشــكيل فريــق يف كافــة احملاكــم النظام ّيــة كحلقــة وصـ ٍـل مــا بــن اإلعــام والعالقــات العامــة،

وب ــن احملاك ــم.

وبعــد تو ّلــي املجلــس االنتقالــي ملهــام
عمل ــهّ ،
مت ــت إع ــادة تنظي ــم دائ ــرة
اإلع ــام ،وزي ــادة ال ــكادر الوظيف ــي
وتوزي ــع األدوار واملهم ــات ،وع ــادت
التغطيـــة اإلعالميـــة ألعمـــال
إدارات الســـلطة القضائ ّيـــة،
وتغطيـــة لقـــاءات رئيـــس مجلـــس
القض ــاء به ــدف توضي ــح سياس ــات
وتوجهـــات وخطـــط الســـلطة
ّ
القضائيـــة.
وشــهد العــام  2019تنظيــم لقــاءات بــن املجلــس االنتقالــي ونقابــة الصحفيــن ،وإجــراء تغطيــات إعالميــة للتعيينــات
القضائي ــة وزي ــادة ع ــدد القض ــاة ،ومتابع ــة الرقاب ــة اخلارجي ــة عل ــى تعي ــن القض ــاة م ــع مؤسس ــات املجتم ــع املدن ـ ّـي،
وإنتــاج مــواد إعالم ّيــة حــول اكتظـ ِ
ـاظ القضايــا يف محكمــة بدايــة وصلــح رام اهلل ،باإلضافــة إلــى تنظيــم سلسـ ٍـلة مــن
اللق ــاءات لرئي ــس مجل ــس القض ــاء األعل ــى االنتقال ـ ّـي م ــع برنام ــج ش ــبكات التلف ــزة واإلذاع ــة احمللي ــة.
املقدمــة إلــى اجلمهــور واجلهــات املســتفيدة ،فتحظــى
أمــا مبــا يتعلــق مبأسســة وتطويــر خدمــة املعلومــات القضائ ّيــة
َّ
املعلوم ــات القضائي ــة بأهمي ـ ٍـة خاص ــة كونه ــا تعتب ــر مرجعــاً دقيقــاً يعك ــس واقعــاً اجتماعيــاً واقتصاديــاً وسياس ــياً،
ـس جودته ــا ج ــودةَ النظ ــام القضائ ـ ّـي
كم ــا أ ّنه ــا متــ ّر مبراح ــل مع ّق ــدة م ــن التدقي ــق والتحقي ــق وفقــاً للقان ــون ،وتعك ـ ُ
ـإن مأسس ــة ه ــذه املعلوم ــات وتوفي ــر القن ــوات الف ّعال ــة ملصادره ــا ومعاجلته ــا ،ووس ــائل نش ــرها
والقانون ـ ّـي ،وعلي ــه ،ف ـ ّ
يعتب ــر هدفــاً اس ــتراتيجياً ملجل ــس القض ــاء األعل ــى.
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ـات العام ــة واالتص ــال املؤسس ــي عل ــى إع ــادة تفعي ــلِ ش ــبكة االتص ــال م ــع
ولتحقي ــق ه ــذا اله ــدف ،عمل ــت العالق ـ ُ
مص ــادر املعلوم ــات يف الس ــلطة القضائ ّي ــة ،م ــن اإلدارات واحملاك ــم وبرنام ــج إدارة س ــير الدع ــوى "مي ــزان  ،"2وتفعي ــل
العالقــات مــع وســائل اإلعــام مــن خــال التواصــل املباشــر مــع مع ـ ّدي البرامــج اإلعالميــة ،وتنظيــم برنامــج تدريبـ ٍّـي
للصحفي ــن العامل ــن يف املؤسس ــات اإلعالمي ــة والدارس ـ َـن يف اجلامع ــات ع ــن تغطي ــة جلس ــات احملاك ــم ومب ــادئ
اإلع ــام القضائ ــي ،ومتابع ــة قضاي ــا ال ــرأي الع ــام املنظ ــورة أم ــام احملاك ــم ،وتوفي ــر التس ــهيالت الالزم ــة للصحفي ــن
لتغطي ــة ه ــذه اجللس ــات ،واإلش ــراف ق ــدر اإلم ــكان عل ــى ج ــودة امل ــواد املنتج ــة ،باإلضاف ــة إل ــى التأس ــيس لقس ــم
اإلنت ــاج اإلعالم ـ ّـي يف املرك ــز اإلعالم ـ ّـي القضائ ـ ّـي ،وتوفي ــر التجهي ــزات التقني ــة والبرمجي ــة الالزم ــة ،وتدري ــب ال ــكادر
عل ــى تصمي ــم امل ــواد املصــ ّورة.
ويواص ـ ُل املركــز اإلعالمـ ّـي بالتعــاون مــع الدوائــر املعنيــة األخــرى اســتكما َل اجلهــود الســابقة مــع مشــروع "سواســية"،
وتنفي ــذ اخلط ــط املعــ ّدة إلنت ــاج م ــواد إعالمي ــة تتضم ــن رس ــائل الس ــلطة القضائ ّي ــة للجمه ــور ،ودم ــج ه ــذه اجله ــود

يف قس ــم اإلنت ــاج اإلعالم ـ ّـي ،والبن ــاء عل ــى النش ــاطات الس ــابقة لإلع ــام ،واس ــتمرار التواص ــل م ــع إدارات اإلع ــام
والعالق ــات العام ــة يف مؤسس ــات قط ــاع العدال ــة ،واالجتماع ــات الدوري ــة معه ــم.
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احملور الثالث
ُ
التحتية
التطويرية والبنية
املشاريع
ُ
ّ
ّ
وفقـ ـاً مل ــا ور َد يف اخلط ــط التنفيذي ــة ملجل ــس القض ــاء األعل ــى واخلط ــة االس ــتراتيجية لقط ــاع العدال ــة ،كان لزامـ ـاً
ترجم ـ ُة ه ــذه اخلط ــط إل ــى برام ـ َج ومش ــاريع تطويري ــة عل ــى أرض الواق ــع ،وتع ـ ّددت املش ــاريع التطويري ــة تبع ـاً لتع ــدد

مج ــاالت العم ــل ،وح ــدثَ تط ــو ٌر ملح ـ ٌ
ـوظ يف تنفي ــذ ه ــذه املش ــاريع وم ــا له ــا م ــن أث ـ ٍـر إيجاب ـ ٍّـي عل ــى أداء احملاك ــم
ـكل ع ـ ٍـام.
واجله ــاز القضائ ـ ّـي بش ـ ٍ
إن معظــم مــا ور َد يف خطــط املجلــس -وحتديــداً خطــة املجلــس االنتقالــي -قــد َّ
متــت ترجمتــه إلــى مشــاريع وأنشــطة
ّ
ـب يف ه ــدف اإلص ــاح والتطوي ــر ،وم ــا زال مجل ــس القض ــاء األعل ــى االنتقال ــي يبح ــثُ إمكاني ـ َة تنفي ــذ مقترح ــات
تص ـ ّ
مش ــاريع أخ ــرى م ــع كاف ــة الش ــركاء احمللي ــن والدولي ــن ،لتحقي ــق أهداف ــه وغايات ــه يف تعزي ــز س ــيادة القان ــون .وكان
اإلجن ــاز عل ــى مس ــتوى املش ــاريع عل ــى النح ــو التال ــي:

املؤسسي
القسم األول :مشاريع التطوير
َّ
1.1برنامج سواسية  2املشترك ()UNDP,UNICEF,UNWOMEN
يعتبــر برنامــج "سواســية" شــريكاً اســتراتيجياً ملؤسســات
ـكل خ ــاص،
قط ــاع العدال ــة وملجل ــس القض ــاء األعل ــى بش ـ ٍ
وعمـــل علـــى مســـاعدة اجلهـــاز القضائـــي منـــذ العـــام
 2008مــن خــال برامجــه ومشــاريعه النوعيــة الداعمــة
لتطويـــر الســـلطة القضائيـــة ،وكان لـــه الـــدور األكبـــر
يف تأســـيس وحـــدات التخطيـــط وإدارة املشـــاريع يف
مؤسس ــات القط ــاع الرئيس ــية.

وكانت جوانب العمل املشتركة التي متَّ إجنازها خالل العام  2019كما يلي:
·تق ــدمي الدع ــم التقن ـ ّـي ملجل ــس القض ــاء األعل ــى يف معظ ــم مج ــاالت العم ــل ،وحتدي ــداً تكنولوجي ــا املعلوم ــات
والتخطي ــط االس ــتراتيجي وإدارة املش ــاريع ،م ــن خ ــال اخلب ــراء املتخصص ــن يف تل ــك املج ــاالت.
·دع ــم تطوي ــر برنام ــج إدارة س ــير الدع ــوى (مي ــزان  )2بكاف ــة املس ــتلزمات واألجه ــزة واملع ــدات التكنولوجي ــة
الالزمــة لتطويــره ،ومتكينــه مــن اســتيعاب كافــة الوثائــق اخلاصــة بالدعــاوى ،ومرفقاتهــا الكتروني ـاً ،وتســهيل
إج ــراءات التقاض ــي يف احملاك ــم.
77

·دعــ ُم دائ ــرة تكنولوجي ــا املعلوم ــات ،ملواكب ــة التط ــورات احلاصل ــة عل ــى مس ــتوى الرق ـ ّـي باخلدم ــات املقدم ــة
الكترونيـ ـاً لكاف ــة املواطن ــن واجله ــات ذات العالق ــة بالدع ــاوى ،إضاف ــة إل ــى اس ــتحداث األنظم ــة الذكي ــة
املتاح ــة جلمي ــع مس ــتخدمي األجه ــزة اخللوي ــة.
·دعــ ُم محاك ــم اجلن ــوب (كمرحل ـ ٍـة أول ــى) ،م ــن خ ــال ج ـ ٍ
ـوالت ميداني ــة للمحاك ــم والنياب ــات ،والوق ــوف عل ــى
احتياجاتهـــم يف اجلوانـــب اإلدار ّيـــة والتكنولوج ّيـــة واملســـتلزمات الضروريـــة ،حيـــث َّ
مت البـــدءُ بتنفيـــذ تلـــك
االحتياج ــات والتوصي ــات م ــن ش ــراءٍ لبع ــض األجه ــزة واملع ــدات ،إضاف ــة إل ــى تنس ــيق بع ــض الورش ــات م ــع
كاف ــة الش ــركاء ذوي العالق ــة م ــع احملاك ــم املذك ــورة ،واخل ــروج بتوصي ـ ٍ
ـات تس ــاهم بح ــل اإلش ــكاليات ،وتفت ــح
ب ــاب الش ــراكة الفاعل ــة يف تق ــدمي خدم ــات التقاض ــي أم ــام احملاك ــم.
·رف ـ ًع ق ــدرات القض ــاة واملوظف ــن يف مواضي ــع متخصص ــة ،حي ــث َّ
مت إجن ــا ُز العدي ــد م ــن ال ــدورات والورش ــات
اخلاص ــة بقضاي ــا الن ــوع االجتماع ــي ،وحق ــوق االنس ــان واألح ــداث ،و َّ
مت تصمي ــم برنام ـ ٍـج تدريب ـ ٍّـي مل ــدة 10
ش ــهور ملوظف ــي وح ــدات التخطي ــط وإدارة املش ــاريع يف مؤسس ــات القط ــاع ،وذل ــك بالش ــراكة م ــع املدرس ــة
الوطني ــة الفلس ــطينية ل ــإدارة.
·املس ــاعدةُ يف إدم ــاج قضاي ــا الن ــوع االجتماع ــي وحق ــوق اإلنس ــان يف أعم ــال احملاك ــم ،إضاف ــة إل ــى املس ــاعدة
يف تأس ــيس وح ــدة الن ــوع االجتماع ــي يف مجل ــس القض ــاء األعل ــى.
·دعـــم مجلـــس القضـــاء األعلـــى يف املشـــاورات اخلاصـــة بالتعديـــات التشـــريعية املطلوبـــة بالشـــراكة مـــع
املؤسســـات ذات العالقـــة ،و َّ
مت رفـــع التوصيـــات إلـــى رئيـــس مجلـــس القضـــاء األعلـــى االنتقالـــي.
·دعــم دائــرة التفتيــش القضائــي يف تطويــر آليــات التفتيــش وتقييــم القضــاة ،حيــث ّ
مت إجنــاز الالئحــة املع ّدلــة
للتفتيــش القضائــي بالتعــاون مــع النيابــة العامــة ،و ّ
مت تطويــر معظــم النمــاذج املســتخدمة للتفتيــش والتقييــم.
·إجن ــا ُز خط ـ ٍـة لتطوي ــر اإلع ــام يف مؤسس ــات قط ــاع العدال ــة ،م ــن أج ــل توعي ــة املواطن ــن ح ــول مؤسس ــات
القطــاع واخلدمــات املتاحــة ،وآليــات احلصــول عليهــا ،وبعــض الرســائل الهامــة إليصالهــا جلمهــور املتقاضــن،
حي ــث س ــيت ُّم الب ــدء بتنفي ــذ بن ــود اخلط ــة بداي ــة الع ــام .2020
·تطويــر نظـ ٍـام الكترونـ ٍـي للمتابعــة والتقييــم يف مجلــس القضــاء األعلــى ،ليتــم البــدء بتطبيقــه واســتخدامه يف
الربــع األول مــن العــام .2020
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بدعم من حكومة كندا
2.2مشروع حتسني إدارة املرافق القضائ ّية (دميومة)
ٍ
امللح ــة يف تطوي ــر مراف ــق
ج ــا َء مش ــرو ُع تعزي ــز ق ــدرات مجل ــس القض ــاء األعل ــى يف إدارة املراف ــق اس ــتجاب ًة للحاج ــة ّ
ـكل
القض ــاء وضم ــان اس ــتدامتها ،بع ــد أن اقتص ــر العم ــل يف جان ــب املراف ــق -س ــابقاً -عل ــى أعم ــال الصيان ــة بش ـ ٍ
ـوائي وغي ـ ِـر منظ ـ ٍـم ،ول ــم يك ــن ضم ــن خط ــة مس ــتقبلية تراع ــي كاف ــة االحتياج ــات األساس ــية يف مراف ــق احملاك ــم،
عش ـ ٍ
مم ــا ســ ّبب تراجعــاً يف بني ــة احملاك ــم القائم ــة ،انعك ــس س ــلباً عل ــى بيئ ــة العم ــل.

قدم ــت حكوم ــة كن ــدا منحــ ًة بقيم ــة
م ــن هن ــا ،ج ــاءت رؤي ــة تطوي ــر إدارة متخصص ــة للمراف ــق واس ــتدامتها ،حي ــث َّ
دوالر كنـــ ِّدي ،أي مـــا يقـــارب  2.63مليـــون دوالر أميركـــي ،مـــن أجـــل رفـــع القـــدرة املؤسســـية ملجلـــس
 3.5مليـــون
ٍ
القضــاء األعلــى يف مجــال إدارة املرافــق القضائيــة ،و ّ
متـــت مباشــرة تنفيــذ املشــروع مــن خــال برنامــج األمم املتحــدة
خلدم ــات املش ــاريع ( )UNOPSيف ش ــهر آب ع ــام  ،2018واس ــتم َّر العم ــل عل ــى تش ــكيل اللبن ــة األساس ــية إلدارة
املراف ــق وتطويره ــا ،م ــن خ ــال مجموع ـ ٍـة م ــن اخلب ــراء املتخصص ــن يف مج ــاالت الهندس ــة والتطوي ــر املؤسس ــي،
وإدارة املراف ــق العام ــة ،وغيره ــا م ــن التخصص ــات ذات العالق ــة ،وذل ــك بالتع ــاون م ــع إدارة مجل ــس القض ــاء األعل ــى.
وق ــد كان ع ــام  2019ع ــام اإلجن ــازات عل ــى الصعي ــد املؤسس ــي ،حي ــث َّ
مت إجن ــا ُز الكثي ــر م ــن األه ــداف واألنش ــطة
ـوض بواق ــع العم ــل يف إدارة املراف ــق القضائي ــة ،وكان ــت عل ــى النح ــو التال ــي:
وامله ــام ،م ــن أج ــلِ النه ـ ِ
•العم ــل بالش ــراكة م ــع فري ــق إدارة املراف ــق عل ــى تطوي ــر الهي ــكل التنظيم ـ ّـي ل ــإدارة العام ــة إلدارة املراف ــق بكاف ــة
مس ــتوياتها واملوص ــوف الوظيف ــي ل ــكل موق ــع ،ليت ــم إدماجه ــا بالهي ــكل التنظيم ــي الع ــام ملجل ــس القض ــاء األعل ــى
اجلدي ــد م ــن أج ــل إق ــراره.
•تقسي ُم األعمال يف احملاكم إلى مراكز للصيانة يف مناطق (الشمال والوسط واجلنوب).
ِ
إجراءات أنظمة العمل اخلاصة باألمور اإلدارية واملالية وإدارة املخزون.
•تطوي ُر
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•تطوي ُر آليات التقارير الصادرة عن اإلصالحات ،ومتابع ُة احتياجات احملاكم.
•تنظي ُم وثائق وإجراءات عقود الصيانة والعقود ذات العالقة بإدارة املرافق.
•إجــراءُ دراسـ ٍـة عــن حالــة جميــع احملاكــم يف احملافظــات ،مــن خــال مسـ ٍـح جلميــع أقســام ومرافــق مبانــي احملاكــم
ّ
التدخ ــل لضم ــان اس ــتخدام مرافقه ــا بالش ــكل املطل ــوب ،م ــن خ ــال إج ــراء تقيي ــم
وأنظمته ــا ،وتصني ــف أولوي ــات
لواق ــع مبان ــي احملاك ــم ومراف ــق اخلدم ــات فيه ــا ،وم ــدى مراعاته ــا ملعايي ــر األم ــن والس ــامة العام ــة ،وحق ــوق
اإلنس ــان والن ــوع االجتماع ــي.
•وض ـ ُع كافــة املواصفــات الالزمــة للمع ـ ّدات واألجهــزة وقطــع الغيــار الالزمــة يف جميــع احملاكــم ،ليتــم تأمينهــا مــن
خــال املشــروع ،علــى أن تســتكمل عمليــة الشــراء والتوريــد يف الربــع األول مــن العــام .2020
• ّ
ٍ
متخصـــص إلدارة
مواصفـــات لتطويـــر وتأســـيس نظـــام
مت بالشـــراكة مـــع دائـــرة تكنولوجيـــا املعلومـــات وضـــ ُع
ٍ
املراف ــق ،ملتابع ــة كاف ــة احتياج ــات احملاك ــم ،ومتابع ــة إجن ــازات الفني ــن يف املواق ــع ،والتأك ــد م ــن ج ــودة العم ــل
وجمي ــع العملي ــات ومتابعته ــا ،وإص ــدار كاف ــة التقاري ــر الالزم ــة التخ ــاذ الق ــرارات ذات العالق ــة.
•إجن ــاز العدي ــد م ــن التدريب ــات املتخصص ــة محليـ ـاً ودوليـ ـاً لك ــوادر إدارة املراف ــق واملهندس ــن املش ــرفني عل ــى
األعم ــال ،م ــن خ ــال إطالعه ــم عل ــى أفض ــل املمارس ــات الدولي ــة يف ه ــذا املج ــال.

3.3املساعدة التقنية لبعثة الشرطة األوروبية
مــن خــال الشــراكة مــع بعثــة الشــرطة األوروبيــة ،يت ـ ُّم التعــاون علــى رفــع القــدرة املؤسســية يف التعامــل مــع مختلــف
واملتخصصــة ،إضاف ـ ًة إلــى املســاعدة الفنيــة يف الكثيــر مــن املجــاالت املســتحدثة ،ومــدى مواءمــة
القضايــا اجلزائيــة
ِّ
املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة التــي و َّقعــت عليهــا دولــة فلســطني مــع القوانــن الســارية ،مــن خــال مــا َّ
مت إجنــازه
يف احملــاور التاليــة:
•العم ـ ُل بالش ــراكة م ــع مؤسس ــات قط ــاع العدال ــة عل ــى تطوي ــر معايي ــر احملاكم ــة العادل ــة م ــن خ ــال مجموع ـ ٍـة م ــن
التوصي ــات الت ــي س ــيت ُّم إدراجه ــا يف اخلط ــة االس ــتراتيجية لقط ــاع العدال ــة.
مي الدع ــم التقن ــي لدائ ــرة التفتي ــش القضائ ـ ّـي يف تطوي ــر الئحته ــا والنم ــاذج اخلاص ــة بعمله ــا ،م ــن خ ــال
•تق ــد ُ
خب ــراء دولي ــن يف ه ــذا املج ــال.
•املشــارك ُة يف وضــع آليـ ِ
ـات تنفيــذ مشــاريع رفــع القــدرات بــن مجلــس القضــاء األعلــى واملعهــد القضائـ ّـي ،إضاف ـ ًة
إلــى توضيــح ســبل التعــاون املشــترك يف ترجمــة االحتياجــات التدريبيــة إلــى خطـ ٍـط وبرامــج قيــد التنفيــذ.
•إجن ــاز تدريب ــات متخصص ــة باألح ــداث واجلرائ ــم اإللكتروني ــة وغيره ــا ،وس ــيت ُّم تدري ــب  50قاضيــاً يف مج ــال
اجلرائ ــم اإللكتروني ــة ،وزي ــادةُ أع ــداد القض ــاة مم ــن حصل ــوا عل ــى ش ــهادات تدري ــب مدرب ــن.
•متويل طباعة موسوعة التشريعات الفلسطينية على  750نسخة.
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مشاريع البنية التحتية
ضمــن خطــة مجلــس القضــاء األعلــى لتطويــر البنيــة التحتيــة ملبانــي احملاكــم يف مختلــف محافظــات الضفــة الغربيــة،
ـن وصــول املواطنــن خلدمــات احملاكــم،
بهــدف توفيــر بيئــة عمــل مناســبة ،ورفــع كفــاءة وفعال ّيــة عمــل القضــاء ،وحتسـ ِ
كانــت نســبة اإلجنــاز يف مجــال البنــاء والتطويــر والتحديــث لهــذه املشــاريع علــى النحــو التالــي:

1.1مشروع مبنى مجمع محاكم اخلليل  /املم ّول من حكومة كندا
متابعـــ ُة ســـير العمـــل يف مشـــروع
(مجمـــع محاكـــم اخلليـــل) ،واملشـــاركة
يف االجتماعـــات التقنيـــة مـــع الفريـــق
الكنــدي ،ومنفــذ املشــروع برنامــج (األمم
املتحـــدة اإلمنائـــي  ،)UNDPوكافـــة
اجلهـــات ذات العالقـــة ،حيـــث تبلـــغ
مس ــاحة املبن ــى اإلجمالي ــة  15,000مت ــر
مرب ــع بتكلف ـ ٍـة تق ــارب  22ملي ــو َن دوالر،
وضمــن اإلطــار الزمنـ ّـي للمشــروع ســيت ُّم
تســليم املشــروع ملجلــس القضــاء األعلــى
بدايـــة عـــام .2021
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األوروبي
االتاد
املمول من ّ
2.2مشروع مبنى محكمة صلح سلفيت َّ /
ّ

ّ
مت إجن ــاز إنش ــاء مبن ــى محكم ــة صل ــح س ــلفيت مبس ــاحة إجمالي ــة بلغ ــت  5,000مت ـ ٍـر مرب ـ ٍـع وبتكلف ــة 4,121,786
مت اســـتالم وتشـــغيل املبنـــى منتصـــف عـــام  2019و ّ
دوالراً ،و ّ
مت إشـــغاله ،وذلـــك بالشـــراكة مـــع وزارة املاليـــة ووزارة
األش ــغال العام ــة واإلس ــكان.
وكان مشــروع مبنــى محكمــة صلــح ســلفيت آخــر مبنــى يتــم إجنــازه وتســليمه مــن مشــاريع االحتــاد األوروبــي إلنشــاء
مبان ــي احملاك ــم ،حي ــث أُجن ــزت مبان ــي ٍّ
كل م ــن (محكم ــة بداي ــة قلقيلي ــة ،محكم ــة صل ــح دورا ،وتوس ــعة محكم ــة بداي ــة
جنــن).
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األوروبي
املمول من االحتاد
3.3مشروع تأثيث احملاكم َّ
ّ
اس ــتكماالً إلنش ــاء مبان ــي ٍّ
كل م ــن (محكم ــة بداي ــة قلقيلي ــة ،محكم ــة صل ــح دورا ،محكم ــة صل ــح س ــلفيت ،وتوس ــعة
محكمــة بدايــة جنــن) ،ق ـ ّدم االحتــاد األوروبــي منحــة بقيمــة ( )1,200,000يــورو مــن أجــل تأثيــث احملاكــم املذكــورة
بشـــكل مثالـــي ،حيـــث َّ
مت إجنـــاز كافـــة القوائـــم املطلوبـــة
وتزويدهـــا بكافـــة األجهـــزة واملعـــدات الالزمـــة لتشـــغيلها
ٍ
مت ــت مناقش ــتها م ــع كاف ــة اجله ــات املعني ــة العتماده ــا ،و ّ
واملواصف ــات اخلاص ــة ب ــك ِّل صن ــف ،و ّ
مت ــت عملي ــة ط ــرح
ّ
واالت ــاد األوروب ــي ،ليتــ َّم التوري ــد بداي ــة الع ــام .2020
وترس ــية العط ــاءات م ــن خ ــال وزارة املالي ــة
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وحتديات
معيقات
ّ

واإلداري للسلطة القضائية.
املالي
غياب االستقالل
ّ
• ُ
ّ
•حصـ ُة الســلطة القضائيــة مــن املوازنــة العامــة متواضعـ ٌة جــداً ،وأي عمليــة تطويــر وإصــاح لهــا تتطلــب بالضــرورة
زيــادة حصــة القضــاء مــن املوازنــة العامــة.
املؤهلة يف السلطة القضائ ّية دون تعويض.
تراكمي يف املوارد البشرية
•تعاني السلطة القضائية من نقص
َّ
ٍّ
القضائي والقضايا املد ّورة.
بعض التشريعات قدمية ،وتساهم يف زيادة االختناق
• ُ
ّ
اإلداري التنظيمـ ّـي املقتــرح للســلطة القضائيــة غيــر مكتمــل ،وهــو مــا يخلــق فجــو ًة بــن الهيكليــة احلاليــة
•الهيــك ُل
ّ
(تع ــود إل ــى ع ــام  )2006بع ــد اس ــتحداث وح ــدة الن ــوع االجتماع ــي ووح ــدة الرقاب ــة الداخلي ــة ووح ــدة الش ــكاوى،
وب ــن بع ــض الوح ــدات والدوائ ــر األخ ــرى الواج ــب وجوده ــا يف ض ــوء التق ــدم التكنولوج ــي ،وأجن ــدة السياس ــات
الوطني ــة.
غياب نظام حوافز ومزايا ملوظفي السلطة القضائ ّية يف إطار القوانني واألنظمة ذات العالقة.
• ُ
• ُّ
ـرار املوازن ــة املالي ــة م ــن قب ــل وزارة املالي ــة وحتري ــر األوام ــر املال ّي ــة ،مم ــا ي ــؤدي إل ــى تراك ــم العم ــل
تأخ ــر إق ـ ِ
واملطالبـــة مـــن املســـتفيدين بحقوقهـــم ،وعـــدم حتويـــل األمـــوال مـــن قبـــل وزارة املال ّيـــة بشـــكل منتظـــم.
موحــد لتنظيــم عمــل املوظفــن املاليــن يف دوائــر التنفيــذ ،ممــا يــؤدي إلــى
ـبي ّ
•عــد ُم وجــود برنامـ ٍـج مالـ ٍـي ومحاسـ ٍّ
اإلربــاك يف العمــل ،واالختــاف يف معاجلــة املعامــات يف احملاكــم.
ُ
ضعف البنية التحتية لبعض املرافق القضائية بصورة ال تليق مبؤسسات القضاء.
•
•تراجــ ُع اهتم ــام املؤسس ــات الدولي ــة الش ــريكة بالقض ــاء وتطوي ــره يف الس ــنوات األخي ــرة يف مج ــاالت ع ــدة ،م ــن
أبرزه ــا البني ــة التحتي ــة والتطوي ــر املؤسس ــي.
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التوصيات:
ٍ
بطريقة فاعلة ومحقّقة للهدف املنشود بتوجيهها
•إعادةُ النظر بسبل إدارة املساعدات الدولية للسلطة القضائ ّية
لدعم تنفيذ خطط مجلس القضاء األعلى.
ِ
خدمات بعض
•زيادةُ عدد التعيينات لتغطية النّقص يف املوارد البشرية املوجودة أصال ،والنّقص الناجم عن إنهاء
أن عدد التعيينات غير ٍ
كاف بسبب املعيقات التي تفرضها اجلهات ذات العالقة على التعيني.
املوظفني ،حيث ّ
ني االحتياجات التدريبية ،واعتماد برام َج تدريب أساسية ومستمرة ومتخصصة يف األمور اإلدارية واملالية
•متك ُ
والتكنولوجية والقانونية.
احلالي تقادم منذ عام  2006وأصبح ال يل ّبي رؤية
أن الهيكل
•التوصي ُة باعتماد الهيكلِ
التنظيمي املقترح ،حيث ّ
ّ
ّ
واستراتيجية السلطة القضائية لتحقيق أهدافها.
اليومي لزيادة اإلنتاجية
• توفي ُر الدعم لتطوير البرامج اإللكترونية والبرمجيات التي ميكن توظيفها يف العمل
ّ
بكفاءة وفاعلية.
أن هذه
•التشري ُع بتحديث اللوائح الناظمة لعمل مجلس القضاء األعلى ،خاص ًة الئحة التفتيش
القضائي؛ حيث ّ
ّ
الالئحة تقادم عهدها ولم يت َّم حتديثها لتتوافق مع معايير التفتيش ،وتلقّي الشكاوى وإجراء التحقيقات بها،
ومثول السادة القضاة أمام دائرة التفتيش ،وأصول التقييم للسادة القضاة ،وكذلك النماذج اخلاصة بالتقييم
املعمول بها.
اإلداري ما بني دوائر املجلس ورؤساء الدواوين واألقالم يف مجلس
دليل لتنظيم العمل
•تفعي ُل اعتماد مسو ّدة ٍ
ّ
القضاء األعلى.
املتخصص.
•اعتما ُد استحداث محاكم للقضاء
ّ
•تطوي ُر البنية التحتية للمحاكم ودوائر مجلس القضاء األعلى مبا يليق مبؤسسات القضاء ،وبناء محاكم جديدة
بدالً من املباني املستأجرة.
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السادة قضاة احملاكم النظامية يف احملافظات الشمالية
االسم
الرقم
 1عيسى عبد الكرمي ابراهيم ابو شرار
 2عبد اهلل موسى غزالن العباسي
 3إميان كاظم عبد اهلل ناصر الدين
 4خليل محمد رشيد الصياد
 5عدنان عبد الكرمي محمد شعيبي
 6حلمي فارس حلمي الكخن
 7فريد جميل محمود عقل
 8بسام كمال يوسف حجاوي
 9محمد مسلم موسى مصطفى
 10محمد شعبان محمد احلاج ياسني
 11ثريا حازم محمد جودي الوزير
 12عماد عوني رباح مسودة
 13حسني احمد محمود عبيدات
 14عبد الكرمي أحمد عبد الرحمن حنون
 15حازم يعقوب خليل إدكيدك
 16فواز إبراهيم نزار عطية
 17رشا إبراهيم عبد اهلل حماد
 18محمد يوسف محمد احشيش
 19محمود شفيق محمود جاموس
 20ارليت سيمون إلياس هارون
 21محمود خيري محمود اجلبشة
 22عواطف عبد الغني مصطفى أحمد
 23أمجد نبيه عبد الفتاح لبادة
 24سائد وحيد كامل حمد اهلل
 25كفاح عبد الرحيم سعيد شولي
 26عوني عبد الرحمن أحمد البربراوي
 27بشار جمال عبد الكرمي منر
 28رائد عبد املنعم أمني عصفور “عاصي”
 29امنة علي محمد حمارشة
 30كمال حسني حسن جبر
 31منال راشد صالح املصري
 32مأمون عبد اجلبار ذياب كلش
 33ثائر محمد علي العمري
 34هدى عبد الفتاح تيم مرعي
 35نزار “محمد سعيد” عبد الرحيم محمود حجي
 36رائد ذيب ناجي عساف
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الدرجة القضائية
رئيس احملكمة العليا-رئيس مجلس القضاء االعلى
قاضي عليا
قاضي عليا
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قاضي عليا
قاضي عليا
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قاضي عليا
قاضي عليا
قاضي عليا
قاضي عليا
قاضي استئناف
قاضي استئناف
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قاضي استئناف
قاضي استئناف
قاضي استئناف

االسم
الرقم
 37لؤي حمزة عبد احلمارشة
 38عبد اجلواد علي محمود املراعبة
 39وليد عبد اجلواد عواد أبو ميالة
 40زاهي ناصر عيد سليم البيتاوي
 41باسم عبد الرزاق أحمد خصيب
 42سعد عبد الهادي محمد السويطي
 43بالل رشيد محمد أبو هنطش
 44بالل إسماعيل عثمان أبو الرب
 45سامر موسى ممتاز النمري
 46وسام عزيز محمود بدارو
 47رائد سامي أمني العبوه
 48عصام خليل صالح فران
 49عز الدين احمد عبد السالم شاهني
 50عماد زكريا علي الشعباني
 51فلسطني حلمي عبد ابو السعود
 52وسام اسد عبد الرزاق السالمية
 53محمد عياد “فضل سالم العجلوني”
 54شادي حسن محمد حوشية
 55سائد صائل عاهد غامن
 56جمال حسني حسن جبر
 57مهند نظمي عبد اهلل العارضة
 58ربا رافع زهران الطويل
 59صالح عمر صالح جفال
 60احمد محمد مصطفى ولد علي
 61منذر “محمد علي” عبد السالم دعنا
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

اسعد تيسير “حج أسعد” دحدوح
انطون عبد اهلل انطون ابو جابر
فراس رباح اسماعيل مسودي

عادل “ محمد لؤي” عبد اللطيف أبو صالح
ياسمني حنا سليم جراد
نداء طاهر حسني جرار
موسى عبد العزيز محمد سياعرة
زهير عاهد حسن ابو ظاهر
مصلح محمد علي ابو عرام
جمال عبد املجيد ابراهيم شديد
مي اسماعيل محمد ابو شنب
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االسم
الرقم
 73امين ناجح راضي عليوي
 74رياض عبد الرحمن عثمان عمرو
 75حمادة حسني محمد البراهمة
 76فؤاد غالب فؤاد ابو بكر
 77رائد هاشم سليمان الزيدات
 78أمجد رسالن عرفات حمدان
 79خالد محمد علي ياسني
 80محمد عبد الرحمن داود داود
 81عمار احمد محمد فزع
 82هالة عزت محمد منصور “شجاعية”
 83قاسم حسني قاسم ذياب
 84سلطان علي كامل عيسى
 85امين محمود فالح صالح
 86عيسى محمد اسماعيل اجبور
 87فطني عبد العزيز محمد سيف
 88حسن محمد مصطفى دراوشة
 89دالل نظام جمعة املشني
 90ماجد عبد الكرمي محمود املشارقة
 91فهمي مفيد محمد العويوي
 92بسام محمد عبد القادر زيد
 93عامر ممدوح حامد مرمش
 94وسام محمد جودت سليم
 95محمد جميل يعقوب احمد “اسماعيل”
 96احمد فريد عبد الكرمي محمود حنون
 97بشير عوض محمد سليمان “العوري”
 98عبد املالك سالمة عبد املالك سمودي
 99محمد عبد الرحمن محمد حنتولي
 100شادي حسني محمود اجلمل
 101عماد عيسى احمد ثابت
 102سائدة جمال حسني ولد علي
 103مجدي شوقي غالب جرار
 104محمد خليل محمد ابو رحمة
 105اسامة حسن احمد الدباس
 106عبد احلميد اسماعيل محمد الرجوب
 107احمد محمد عبد احلجوج
 108داود فايز محمود ابراهيم
 109فراس حتسني عزات عبد الغني
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135
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138
139
140
141
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144
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االسم
محمد عدنان محمود ناعسة
ازدهار كامل علي سعد
رأفت حسن توفيق ابو يونس
رامز محمد مرشد جمهور
محمود احمد عيسى ابو عياش
حسني يوسف محمد ياسني
محمد محمود محمد غالي
روال عمر جبرائيل الصليبي
ياسمني هشام صالح عريقات
اسالم ربحي سعيد احلسيني
محمد رسول احمد محمد مبيض
عزات ابراهيم خضر عبد اهلل
محمد جواد صبحي غامن
مشتاق يوسف عبد الرحيم القاضي

مها “محمد علي” يوسف عبد العال
شادي عبد الرزاق نعيم طباخي
حسني نبيل صالح قنام
اميان نظام فتحي ديرية
فطوم زياد علي قطامي
احمد فايق فارس ظاهر
رغده شوقي رباح قواسمي
رامز عايد حسني مصلح
محمد حسني توفيق جرادات
احمد عبد اهلل حسن حسن
رانية إبراهيم صالح سرحان
رميا محمد عبد احلروب
مأمون جميل أحمد مصطفى
عبد الرحمن جميل محمود حسني
محمود محمد محمود غياظة
جهاد عبد ربه علي شراونه
امين يونس حرب خالف

عاهد علي “محمد راضي” “خواجا طوقان”
مثنى احمد توفيق الزبيدي
فضل ماهر محمد عسقالن
هاني احمد عبد السالم شاهني
عبد احلميد نصر عبد احلميد ابو جابر
سليمان سعيد سليمان دغلس
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147
148
149
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177
178
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االسم
فاطمة توفيق عمران النتشة
اميان محمود شفيق جاموس
احمد حسني علي أشقر
فاحت محمود احمد حمارشة
هيثم عصام حفظي عيسى
أمجد يحيى ابراهيم شعار
محمود سلطان محمود الكرم
منتصر عدنان عايد رواجبة
هيثم مهيل محمد غنام
مجد محمد سليمان عناب
عال ابراهيم توفيق شريف
اسالم زياد مثقال شديد
طارق حسام محمد عطية
هناء موسى محمد املشني
اسعد ابراهيم عبد الفتاح سعيد الشنار
سالم سعيد خليل عقيل
مرمي احمد محمود حليسي
لينا ابراهيم عبد احلافظ اشتية
اياد جالل وصفي تكروري
طارق عوني حسني بدر
محمد عوض محمد حسني
اسماء زامل صالح زامل
احمد فهد منر جناجره
عروة محمود خليل العملة
اسامه محمد عطا ابو علي
محمد اسامه احمد وزوز
نبيل أمني محمد النتشه
محمود حسني حماد خليف
محمود عاطف يوسف ابو بكر
دليلة عوض عبد الرحمن شوملي
جناة محمد احمد عمرو “بريكي”
عماد ماهر اسحق النتشه
امين مصطفى صايل غنام
محمود عبد الفتاح محمد ملحم
يوسف محمد صالح علقم
حازم ظاهر عرسان معالي
انس ياسر محمد االطرش
غدير فوزي حسني عينبوسي
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االسم
انس وسيم حافظ احلموري
حسام محمد فيصل اسحق مسوده
محمد جواد عزات الهشلمون
سارة جواد فؤاد قطينة
مؤنس غسان كامل ابو زينة
عمار خضر سلمان قواسمة
عميد هشام عبد الوهاب بريك
حازم أحمد ابراهيم حسني
نادر عبد اجلواد محمد يوسف أبو عيشه
معاذ حلمي حلمي الطزيز
روان اسامة نعيم معلم
رأفت غازي عيسى طميزة
أنس جميل عبد الرحيم جدع
بسام عبد الكرمي محمد الرزيقات
فادي عادل امني خضر
كارولني وليد ابراهيم ابو العوف
اماني عبد الفتاح صادق حمدان
هبة هيثم عزت شافعي
عمر هشام عبد اهلل السقا
اسعد غازي شكري قاسم
خالد فؤاد فياض العرابي
ربى سهيل مفلح ياسني
بهاء الدين مسعود سعيد خويرة
فارس يوسف محمد مصطفى
علي ابراهيم خليل ابو صالح
ماجد فاروق عبد اهلل مليجي
نذير كامل عبد الرحيم طه
أحمد غسان راضي السيد
لينا خميس عبد املعطي احمد
جمال عبد الناصر محمد دودين
فارس محمد احمد شهوان
لبنى جريس حنا كوكالي
عدي ابراهيم عبد الكرمي الزيود
محمد مصطفى احمد اجلبارين
عاهد زهير عاهد ابو ظاهر
سنابل موسى خليل شوكه
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السادة القضاة يف احملافظات اجلنوبية
االسم
الرقم
سلوى كمال جورج الصايغ
1
فايز سليمان أحمد زيارة
2
عزام عبد اهلل زارع األسطل
3
عبد الرحمن محمود عبد الرحمن أبو جندي
4
سراج جبر نعمان اخلزندار
5
فايز حسني عثمان حماد
6
محمد يوسف عبد اهلل اللداوي
7
عبد الرحيم رباح حسني نصر
8
محمود منر عبد العزيز أبو حصيرة
9
 10زكي محمد زكي آل رضوان
 11جمال عبد القادر سليمان ابو سليم
 12مشرف إبراهيم خالد العبادلة
 13مجدي حامد السيد الهندي
 14أسامة مصطفى فريح أبو مدين
 15محمد سليمان محمد الدحدوح
 16رامي اسحق حسن مهنا
 17ممدوح عليان حسن جبر
 18زياد عبد الرحمن جمعة البراوي
 19عبد القادر صابر علي جرادة
 20نرمني محمد محمود صبح
 21محمد وصفي غامن االغا
 22عبد الناصر حسن رباح ابو عجوة
 23عبد اهلل سليم عبد اهلل الوزير
 24حسني غالب حسني خيال
 25احمد خالد حسن االشقر
 26زينب محمود خميس عثمان
 27خالد احمد ابو عابد
 28سامي محمد سالم السرساوي
 29سمر خضر صالح اخلضري
 30همام نافذ رباح سكيك
 31هشام ياسني احمد عبد اللطيف
 32خالد شاكر احمد عايش
 33نافذ انيس سالمة الدحدوح
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الدرجة القضائية
قاضي عليا
قاضي عليا
قاضي عليا
قاضي عليا
قاضي عليا
قاضي استئناف
قاضي استئناف
قاضي استئناف
قاضي استئناف
قاضي استئناف
قاضي استئناف
قاضي استئناف
قاضي استئناف
قاضي بداية
قاضي بداية
قاضي بداية
قاضي بداية
قاضي بداية
قاضي بداية
قاضي بداية
قاضي صلح
قاضي صلح
قاضي صلح
قاضي صلح
قاضي صلح
قاضي صلح
قاضي صلح
قاضي صلح
قاضي صلح
قاضي صلح
قاضي صلح
قاضي صلح
قاضي صلح

املالحق
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جدول رقم ( :)1يبني عدد القضايا املدورة والواردة واملفصولة واملدور السابق واملدور الالحق ونسبة الفصل
إلى الوارد يف محاكم الصلح لألعوام ()2019-2017

نوع احملكمة

السجل

السنة

املدور من
السنة السابقة

عدد القضايا
الواردة

عدد القضايا
املدورة والواردة

عدد القضايا
املفصولة

عدد القضايا
املدورة للسنة
الالحقة

نسبة القضايا
املفصولة الى
الواردة

نسبة
القضايا
املفصولة
الى املدور
الكلي
(االجناز)

محاكم الصلح

اجلنح

2017

15197

39150

54347

36531

17816

93%

67%

محاكم الصلح

اجلنح

2018

17896

41841

59737

38263

21474

91%

64%

محاكم الصلح

اجلنح

2019

21465

41018

62483

41231

21252

101%

66%

محاكم الصلح

حقوق

2017

15667

16540

32207

14335

17872

87%

45%

محاكم الصلح

حقوق

2018

17870

17630

35500

16445

19055

93%

46%

محاكم الصلح

حقوق

2019

19049

18527

37576

18083

19493

98%

48%

مخالفات
محاكم الصلح
السير

2017

231

142292

142523

142043

480

100%

100%

مخالفات
محاكم الصلح
السير

2018

489

176533

177022

174418

2604

99%

99%

مخالفات
محاكم الصلح
السير

2019

2620

245557

248177

246815

1362

101%

99%

110484

739088

849572

728164

121408

99%

86%

املجموع الكلي حملاكم الصلح
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املجموع الكلي حملاكم الصلح

نسبة القضايا املفصولة
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جدول رقم ( :)2يبني عدد القضايا املدورة والواردة واملفصولة واملدور السابق واملدور الالحق ونسبة الفصل
إلى الوارد يف محاكم البداية لألعوام ()2019-2017
نوع احملكمة

محاكم
البداية
محاكم
البداية
محاكم
البداية
محاكم
البداية
محاكم
البداية
محاكم
البداية
محاكم
البداية
محاكم
البداية
محاكم
البداية
محاكم
البداية
محاكم
البداية
محاكم
البداية

17935

6236

11699

93%

35%

6159

12479

89%

33%

13130

90%

31%

69%

23%
52%

السجل

السنة

املدور من
السنة
السابقة

حقوق

2017

11236

6699

حقوق

2018

11696

6942

18638

حقوق

2019

12478

6657

19135

6005

اجلنايات

2017

3002

1530

4532

1059

3473

اجلنايات

2018

3474

906

4380

2259

2121

249%

اجلنايات

2019

2118

2695

4813

1188

3625

44%

25%

2017

1372

3435

4807

3502

1305

102%

73%

2018

1306

3454

4760

3478

1282

101%

73%

2019

1280

4355

5635

4172

1463

96%

74%

2017

1612

2361

3973

2417

1556

102%

61%

2018

1555

2396

3951

2422

1529

101%

61%

2019

1529

2743

4272

2722

1550

99%

64%

52658

44173

96831

41619

55212

94%

43%

استئناف
جنح
استئناف
جنح
استئناف
جنح
استئناف
حقوق
استئناف
حقوق
استئناف
حقوق

املجموع الكلي حملاكم البداية
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عدد
القضايا
املدورة
للسنة
الالحقة

نسبة
القضايا
املفصولة
الى الواردة

نسبة القضايا
املفصولة الى
املدور الكلي
(االجناز)

عدد
عدد القضايا
عدد
القضايا
املدورة
القضايا
املفصولة
والواردة
الواردة

املجموع الكلي حملاكم البداية

نسبة القضايا املفصولة
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جدول رقم ( :)3يبني عدد القضايا املدورة والواردة واملفصولة واملدور السابق واملدور الالحق ونسبة الفصل
إلى الوارد يف محاكم االستئناف لألعوام ()2019-2017
نسبة القضايا
املفصولة الى
الواردة

نسبة القضايا
املفصولة الى
املدور الكلي
(االجناز)

2017

395

813

1208

769

439

95%

64%

2018

439

814

1253

870

383

107%

69%

2019

383

1095

1478

1037

441

95%

70%

استئناف حقوق 2017

1832

2673

4505

2662

1843

100%

59%

استئناف حقوق 2018

1842

2803

4645

3053

1592

109%

66%

استئناف حقوق 2019

1592

3256

4848

2957

1891

91%

61%

استئناف تنفيذ 2017

508

5223

5731

5315

416

102%

93%

استئناف تنفيذ 2018

416

5962

6378

5960

418

100%

93%

استئناف تنفيذ 2019

418

6745

7163

6354

809

94%

89%

7825

29384

37209

28977

8232

99%

78%

نوع احملكمة

السجل

محاكم
االستئناف
محاكم
االستئناف
محاكم
االستئناف
محاكم
االستئناف
محاكم
االستئناف
محاكم
االستئناف
محاكم
االستئناف
محاكم
االستئناف
محاكم
االستئناف

استئناف
جنايات
استئناف
جنايات
استئناف
جنايات

املدور من عدد
السنة السنة القضايا
السابقة الواردة

املجموع الكلي حملاكم االستئناف
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عدد
القضايا
املدورة
والواردة

عدد القضايا
عدد
القضايا املدورة للسنة
الالحقة
املفصولة

املجموع الكلي حملاكم االستئناف

نسبة القضايا املفصولة
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جدول رقم ( :)4يبني عدد القضايا املدورة والواردة واملفصولة واملدور السابق واملدور الالحق ونسبة الفصل
إلى الوارد يف احملكمة العليا لألعوام ()2019-2017

نوع احملكمة

السجل

السنة

املدور من
السنة
السابقة

عدد
القضايا
الواردة

عدد القضايا
املدورة والواردة

عدد
القضايا
املفصولة

عدد
القضايا
املدورة
للسنة
الالحقة

نسبة
القضايا
املفصولة
إلى الواردة

نسبة
القضايا
املفصولة
الى املدور
الكلي
(االجناز)

احملكمة العليا

دعاوى عليا

2017

43

9

52

14

38

156%

27%

احملكمة العليا

دعاوى عليا

2018

38

8

46

15

31

188%

33%

احملكمة العليا

دعاوى عليا

2019

30

8

38

16

22

200%

42%

دعاوى عليا

2017

225

260

485

283

202

109%

58%

دعاوى عليا

2018

202

425

627

251

376

59%

40%

دعاوى عليا

2019

376

326

702

403

299

124%

57%

2017

2745

1850

4595

1093

3502

59%

24%

2018

3502

1954

5456

1225

4231

63%

22%

2019

4231

1891

6122

1249

4873

66%

20%

2017

212

687

899

709

190

103%

79%

2018

190

713

903

671

232

94%

74%

2019

232

697

929

715

214

103%

77%

12026

8828

20854

6644

14210

75%

32%

محكمة العدل
العليا
محكمة العدل
العليا
محكمة العدل
العليا
محكمة
النقض
محكمة
النقض
محكمة
النقض
محكمة
النقض
محكمة
النقض
محكمة
النقض

طعون
حقوقية
طعون
حقوقية
طعون
حقوقية
طعون
جزائية
طعون
جزائية
طعون
جزائية

املجموع الكلي للمحكمة العليا

100

املجموع الكلي للمحكمة العليا

نسبة القضايا املفصولة
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جدول رقم ( :)5يبني عدد القضايا املدورة والواردة واملفصولة واملدور السابق واملدور الالحق ونسبة الفصل
إلى الوارد يف دوائر التنفيذ لألعوام ()2019-2017
نوع احملكمة

دائرة
التنفيذ
دائرة
التنفيذ
دائرة
التنفيذ

السجل

السنة

املدور من
السنة السابقة

عدد
القضايا
الواردة

عدد
القضايا
املدورة
والواردة

عدد
القضايا
املفصولة

عدد
القضايا
املدورة
للسنة
الالحقة

نسبة
القضايا
املفصولة
الى الواردة

نسبة القضايا
املفصولة الى
املدور الكلي
(االجناز)

تنفيذ

2017

207622

71686

279308

46822

232486

65%

17%

تنفيذ

2018

232396

79143

311539

54068

257471

68%

17%

تنفيذ

2019

257220

92608

349828

65497

284331

71%

19%

697238

243437

940675

166387

774288

68%

18%

املجموع الكلي لدوائر التنفيذ
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املجموع الكلي لدوائر التنفيذ

نسبة القضايا املفصولة
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جدول رقم ( :)6يبني عدد القضايا املدورة والواردة واملفصولة واملدور السابق واملدور الالحق ونسبة الفصل
إلى الوارد يف محاكم االحداث لألعوام ()2019-2017
نوع احملكمة

السجل

السنة

املدور من
السنة
السابقة

عدد
القضايا
الواردة

عدد القضايا
املدورة
والواردة

عدد
القضايا
املفصولة

عدد
القضايا
املدورة
للسنة
الالحقة

نسبة
القضايا
املفصولة
الى الواردة

نسبة
القضايا
املفصولة الى
املدور الكلي
(االجناز)

محكمة االحداث

احداث

2017

1522

1558

3080

1730

1350

111%

56%

محكمة االحداث

احداث

2018

1350

1224

2574

1470

1104

120%

57%

محكمة االحداث

احداث

2019

1105

867

1972

1022

950

118%

52%

3977

3649

7626

4222

3404

116%

55%

املجموع الكلي حملاكم االحداث

104

املجموع الكلي حملاكم األحداث

نسبة القضايا املفصولة
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جدول رقم ( :)7يبني عدد القضايا املدورة والواردة واملفصولة واملدور السابق واملدور الالحق ونسبة الفصل
إلى الوارد يف محاكم استئناف الضريبة لألعوام ()2019-2017
نوع
احملكمة

السجل

السنة

محكمة
استئناف استئناف
2017
ضريبة
ضريبة
الدخل
محكمة
استئناف استئناف
2018
ضريبة
ضريبة
الدخل
محكمة
استئناف استئناف
2019
ضريبة
ضريبة
الدخل
املجموع الكلي حملاكم ستئناف
ضريبة الدخل
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املدور من
السنة
السابقة

عدد
القضايا
الواردة

عدد القضايا
املدورة والواردة

عدد
القضايا
املفصولة

عدد القضايا نسبة القضايا
املدورة للسنة املفصولة الى
الواردة
الالحقة

نسبة القضايا
املفصولة الى
املدور الكلي
(االجناز)

68

16

84

39

45

244%

46%

45

22

67

33

34

150%

49%

34

7

41

20

21

286%

49%

49

15

64

31

33

%226.66

%48

املجموع الكلي حملاكم استئناف ضريبة الدخل

نسبة القضايا املفصولة
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جدول رقم ( :)8يبني عدد القضايا املدورة والواردة واملفصولة واملدور السابق واملدور الالحق ونسبة الفصل
إلى الوارد يف محاكم اجلنايات الكبرى لألعوام ()2019-2017
نوع احملكمة
محكمة اجلنايات
الكبرى
محكمة اجلنايات
الكبرى
محكمة اجلنايات
الكبرى

السجل

السنة

املدور من
السنة
السابقة

عدد
القضايا
الواردة

عدد
القضايا
املدورة
والواردة

عدد
القضايا
املفصولة

جنايات

2017

0

0

0

0

0

0%

0%

جنايات

2018

0

2017

2017

458

1559

23%

23%

جنايات

2019

1558

268

1826

1255

571

468%

69%

1558

2285

3843

1713

2130

164%

30%

املجموع الكلي حملاكم اجلنايات
الكبرى

108

نسبة القضايا
نسبة
عدد
القضايا املفصولة الى
القضايا
املدور الكلي
املدورة للسنة املفصولة
(االجناز)
إلى الواردة
الالحقة

املجموع الكلي حملاكم اجلنايات الكبرى

نسبة القضايا املفصولة
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جدول رقم ( :)9يبني عدد القضايا املدورة والواردة واملفصولة واملدور السابق واملدور الالحق ونسبة الفصل
إلى الوارد يف محاكم التسوية ()2019-2017
عدد
القضايا
املفصولة

عدد
القضايا
املدورة
للسنة
الالحقة

نسبة
القضايا
املفصولة
الى الواردة

نسبة القضايا
املفصولة الى
املدور الكلي
(االجناز)

4781

356

4425

17%

7%

739

8750

15%

8%

16758

19%

10%

29933

17%

8%

نوع احملكمة

السجل

السنة

املدور من
السنة
السابقة

محكمة التسوية

تسوية

2017

2701

2080

محكمة التسوية

تسوية

2018

4426

5063

9489

محكمة التسوية

تسوية

2019

8750

9890

18640

1882

15877

17033

32910

2977

املجموع الكلي حملاكم التسوية
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عدد القضايا
عدد
املدورة
القضايا
والواردة
الواردة

املجموع الكلي حملاكم التسوية

نسبة القضايا املفصولة
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جدول رقم ( :)10يبني عدد القضايا املدورة والواردة واملفصولة واملدور السابق واملدور الالحق ونسبة
الفصل إلى الوارد يف محاكم اجلمارك االستئنافية ()2019-2017
نوع احملكمة

محاكم اجلمارك
االستئنافية
محاكم اجلمارك
االستئنافية
محاكم اجلمارك
االستئنافية

السجل

السنة

املدور من
السنة
السابقة

عدد
القضايا
الواردة

عدد
القضايا
املدورة
والواردة

عدد
القضايا
املفصولة

عدد
القضايا
املدورة
للسنة
الالحقة

نسبة
القضايا
املفصولة
الى الواردة

نسبة القضايا
املفصولة الى
املدور الكلي
(االجناز)

استئناف

2017

4

10

14

11

3

110%

79%

استئناف

2018

3

14

17

13

4

93%

76%

استئناف

2019

4

9

13

9

4

100%

69%

11

33

44

33

11

101%

75%

املجموع الكلي حملاكم اجلمارك
االستئنافية

112

املجموع الكلي حملاكم اجلمارك االستئنافية

نسبة القضايا املفصولة

113

جدول رقم ( :)11يبني عدد القضايا املدورة والواردة واملفصولة واملدور السابق واملدور الالحق ونسبة الفصل
إلى الوارد يف محكمة جرائم الفساد ()2019-2017
نوع احملكمة

محكمة جرائم
الفساد
محكمة جرائم
الفساد
محكمة جرائم
الفساد

السجل

السنة

املدور من
السنة
السابقة

عدد
القضايا
الواردة

عدد القضايا
املدورة والواردة

عدد
القضايا
املفصولة

عدد القضايا
املدورة للسنة
الالحقة

نسبة
نسبة القضايا
القضايا
املفصولة الى
املفصولة
املدور الكلي
الى
(االجناز)
الواردة

جنايات

2017

36

26

62

21

41

81%

34%

جنايات

2018

41

24

65

30

35

125%

46%

جنايات

2019

35

31

66

30

36

97%

45%

املجموع الكلي حملكمة جرائم الفساد

112

81

193

81

112

101%

42%

114

املجموع الكلي حملكمة جرائم الفساد

نسبة القضايا املفصولة

115

116

