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النواه األولى للمحكمة الدستورية العليا

الرؤية والرسالة والنشأة

ءاشنإسلجمالىلعالاعمتجملتامولعمال

ىاليذالوفدهي ىالعضو تايجيتارتسالا

ةمولوحتال

 نحو دولة القانون وسمو القانون : الرؤية

.األساسي الفلسطيني

ترسيخ مبادئ القانون األساسي:  الرسالة

وحماية الحقوق والحريات، وتكريس مبادئ

، األمن القانوني في المجتمع الفلسطيني

.يواستثمار وتمكين الكادر القانوني واإلدار

ا أنشأت المحكمة الدستورية العلي: النشأة

وتعديالته 2006للعام 3بموجب القانون رقم 

قرها وهي هيئة قضائية مستقلة بذاتها يكون م

في القدس واتخذت مقرا مؤقتا لها في رام هللا

.  لحين تحرير القدس

االختصاصات
الرقابة على دستورية القوانين واألنظمة .1

.تفسير نصوص القانون األساسي. أ

بيق تفسير التشريعات إذا أثارت خالفا في التط. ب

.وكان لها من األهمية ما يقتضي تفسيرها

.الفصل في تنازع االختصاص بين السلطات. ج

الفصل في تنازع االختصاص بين الجهات .  3

القضائية وبين الجهات اإلدارية ذات االختصاص 

.القضائي

مين الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حك. 4

نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة قضائية 

أو جهة ذات اختصاص قضائي واألخر من جهة 

. أخرى منها

البت في الطعن بفقدان رئيس دولة فلسطين . 5

من المادة ( ج/1)األهلية القانونية وفقا ألحكام البند 

2003من القانون األساسي المعدل لسنة ( 37)

ويعتبر قرارها نافذا من تاريخ مصادقة المجلس 

. التشريعي
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أهداف المحكمة الدستورية العليا

حراسة القانون األساسي 

مبدأ الفلسطيني وتجسيد

القانون لبناء الوطن 

.والمواطن

التأكيد على سيادة

.القانون

تحقيق دولة ديمقراطية 

تتمتع بالمشروعية 

الدستورية والشرعية 

.القانونية

عدم المساس بحقوق

.اإلنسان

أهداف المحكمة الدستورية العليا
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التحول الرقمي والمحاكم الذكية

طن والمواطن حراسة القانون األساسي الفلسطيني وتجسيد مبادئ القانون لبناء الو

ها هو الهدف األساسي للمحكمة الدستورية وإن سيادة القانون دعامة ال غنى عن

.لدعم حقوق االنسان وحرياته وهو ما تصبو اليه المحكمة الدستورية

قانون، كما إن تحقيق األمن واألمان في هذا الوطن يحتاج للتطبيق الفعال لل

أن دعم مقومات الدولة من أمن قانوني واقتصاد وصحة وغيرها بحاجة 

.    مواطنينلتسهيل الوصول للخدمات القانونية بحيث تكون متاحة لجميع ال

ا واالنترنت لذا اتجه العالم للتحول الرقمي والذي يعني استخدام التكنولوجي

ظام والتقنيات من اجل تحسين الخدمات المقدمة من خالل بناء وتطوير ن

.   محوسب قادر على ادارة كافة العمليات الخاصة بالمجال القضائي
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التحول الرقمي والمحاكم الذكية

ينتحسبهدفالعدالةقطاعمنالمعتمدةوالنفقاتاالستراتيجيالتخطيطان

وفاعلةةحاضرالرقميةالتكنولوجيافيهاتكونذكيةمحاكمالىوتحويلهامحاكمها

واطنالمثقةزيادةالمؤسسات،عملفعاليةزيادةأهمهاكثيرةنتائجيحققوهوما

.المؤسساتهذهبعمل
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اهداف المحاكم الذكية

تعزيز سيادة 

القانون وادارة العدالة 

بفاعلية

الوصول 

في المباشر للخدمة

المحكمة
امان

المعلومات 

والخصوصية

دفع

الرسوم

الكترونيا

سهولة نقل

الوثائق

معلومة الو

محدثة

الوصول لموقع 

المحكمة

من اي مكان

ووقت في أي

سرعة

من قبل االستجابة 

الموظفين
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رؤية االطراف المختلفة من المحاكم الذكية

رولمحالواال

القاضي

معرفةومكانوقتبايخاللهمنيتمكن

ةوايواالوراقالوثائقيقدموانالمواعيد

أخرىطلبات

موظفي      

المحكمة  

الوصول الى المعلومات المتعلقة بالقضايا
باي وقت ومكان وهو اجراء يسمح بحضور 

جلسات المداولة عن بعد وهذا يوفر الوقت 
والجهد ويسرع باتخاذ القرارات 

المحامي

التحول الرقمي يعني أقل

األخطاء بالعمل ومعالجة 

أسرع للملفات وسرعة  

الوصول الى المعلومات 

وحفظها بشكل اكثر امنا 

وخصوصية
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األهداف الرئيسية من التحول الرقمي 

١

٢
٣

٤

خدمات سهلة االستخدام وتلبي االحتياجات للمواطنين

ة تفاعل سهل ومريح مع أنظمة المحكمة  في بيئة محوسب

بعيدة عن الورق

الحصول على الخدمة بسهولة وبأي وقت ومكان

ضمان سرية وخصوصية ودقة البيانات وامانها

٤

٤
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الجهات المرتبطة بالمحاكم الذكية

https://www.dc.gov.ae/PublicServices/websitefiles/Publications/annual_report_2017_AR_3.pdf?fbclid=IwAR2Qi
6jyiqri0Uk5J0dPFPcxhh3AwLFAib4N2DSvck0PFjW0RDbSqDsMFS0 11

https://www.dc.gov.ae/PublicServices/websitefiles/Publications/annual_report_2017_AR_3.pdf?fbclid=IwAR2Qi6jyiqri0Uk5J0dPFPcxhh3AwLFAib4N2DSvck0PFjW0RDbSqDsMFS0


الخدمات المقدمة من المحاكم الذكية

https://www.dc.gov.ae/PublicServices/websitefiles/Publications/annual_report_2017_AR
_3.pdf?fbclid=IwAR2Qi6jyiqri0Uk5J0dPFPcxhh3AwLFAib4N2DSvck0PFjW0RDbSqDsMFS0
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مميزات الخدمات المقدمة من المحاكم الذكية

مميزات الخدمات

المقدمة من 
المحاكم الذكية

جودة 

وكفاءة

الخدمة

بيانات

متكاملة 

ومترابطة

أمن 

المعلومات

الدقة 

والشفافية

السرية 

والخصوصية

خدمة

موثوقة 

ومعتمدة

رسميا
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(المحاكم الذكية)طرق الوصول الى التحول الرقمي 

نظم أدارة العمليات نظام الملفات اإللكترونية والوثائق 

خاألرشفة والنسالتخطيط االستراتيجي وفق الموارد المتاحة

الفيديو كونفرنس والحضور االكترونيتطبيقات الدفع 

االفتراضي 
تقنيات التعاون
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عدم المساءلة في الوقت المناسب 

عدم إمكانية الوصول

للمعلومات المتعلقة 

بالقضايا

تراكم القضايا واالعتماد 

على الطرق التقليدية 

الورقية

التحديات التي تواجه قطاع العدالة

صعوبة 

التبليغات
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الفوائد من التحول الرقمي

الفوائد الرئيسية
لتحويل المحكمة 

تحسين 

الكفاءة

والفاعلية

الشفافية 

والمساءلة

إمكانية 

لموقع الوصول

المحكمة 
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ساوبولوتجربة المحاكم الذكية في 

 تعد محكمة العدل في ساو باولو(TJSP ) أكبر نظام محكمة في امريكا الجنوبية

.مليون نسمة 50والتي تخدم حوالي 

:  نظام المعامالت والسجالت الورقي أدى إلى

زيادة في التأخير في كثير من القضايا•

أوقات االنتظار والتأخر في االستجابة لطلبات واستفسارات المواطنين•
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ساوبولونتائج التحول الرقمي في محاكم 

رعة معالجة القضايا الجديدة بس

من %  87اعلى بنسبة  

االنظمة الورقية السابقة

3

تمكين القضاة من الوصول الى 

المعلومات الالزمة عن بعد 

وبسرعة كبيرة وامنة وأدى ذلك 

ة الى زيادة االنتاجية بالعمل بنسب

من االنظمة الورقية% 50

2

افة تقليل الوقت الالزم في اتمام ك

%  70مراحل قضية معينة بنسبة 

ورقية من استخدام الطرق التقليدية ال

1

التحول الرقمي قلل من ضرورة 

سفر األفراد الى المحاكم وهذا 

ه يؤدي الى زيادة باإلنتاجية ألن

ور يقلل من اجازة المواطنين للحض

الى المحكمة 

5

االعمال التي تم انجازها خالل عام 

ماليين ساعة أي 3تقدر ب 2016

عام لو كانت 400ما يقارب 

قة تستخدم االنظمة الورقية الساب

4

خالل خمس سنوات من التحول

5الرقمي قلل من استخدام 

ماليين كيلو غرام من الورق

6
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مؤشر الرضا في محاكم دبي

https://www.dc.gov.ae/PublicServices/websitefiles/Publications/annual_report_2017_AR_3.pdf?fbclid=IwAR
2Qi6jyiqri0Uk5J0dPFPcxhh3AwLFAib4N2DSvck0PFjW0RDbSqDsMFS0 19

https://www.dc.gov.ae/PublicServices/websitefiles/Publications/annual_report_2017_AR_3.pdf?fbclid=IwAR2Qi6jyiqri0Uk5J0dPFPcxhh3AwLFAib4N2DSvck0PFjW0RDbSqDsMFS0


العوائق التي تحول دون إقامة المحاكم الذكية

الحواجز اإلدارية والمالية

التكاليف -

عدم وجود اطر تقنية خاصة-

عادات المستخدم-

القيود المفروضة على البيانات 
وانظمة تكنولوجيا المعلومات

المفاهيم الخاطئة -
المعلوماتالمتعلقة بأمن 

تمكين البنية التحتية- .
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التوصيات

وعمل تعديل القوانين المتعلقة بالتحول الرقمي بما يتوافق

المحكمة الذكية للوصول إلى األهداف المنشودة 
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المراجع

-https://pic.strathmore.edu/wp-
content/uploads/2019/03/PIC_WP_Smart_Courts_Roadmap.pdf?fbclid=IwAR00JIK3Pk8giD
C3k6BtUZo6OMfrQj3QJsaaXkSxA8QjAbNRAyCwmS8jjNE

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/about-bc-justice-system/justice-
reform-initiatives/digital-transformation-strategy-bc-
courts.pdf?fbclid=IwAR3uzWemHS3Nm42rIy3TcJfsD-
uMJSPekDKqD1YFvDNXpdv1hOuedzeulnw

https://ec.europa.eu/esf/BlobServlet?docId=18578&langId=en

https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/1689244997258262/AndreAscensaoResumo
Alargado.pdf

https://www.dc.gov.ae/PublicServices/websitefiles/Publications/annual_report_2017_AR_
3.pdf

https://www.dc.gov.ae/PublicServices/websitefiles/Publications/AR-2018-Arabic-NEW.pdf
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شكرا لحسن استماعكم                    
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