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خدمات 
التقنية الرقمية

الق�ضائية  الــتــوعــيــة  ملحق  يف  الـــزاويـــة  هـــذه  نفتح  اأن  يــ�ــضــرنــا 
من  املعلومات  لتقنية  العامة  الإدارة  بــه  تقوم  مــا  ل�ضتعرا�ض 
حتديثات تطويرية تقنية لأعمال وزارة العدل والإدارات التابعة 
لها والأنظمة ال�ضاملة الأخرى يف اأعمال املحاكم وكتابات العدل

امل�ؤ�شرات 
الإلكرتونية لقيا�س 

الأداء يف املحاكم
هــــــي خــــــدمــــــات اإلــــكــــرونــــيــــة 
تــتــيــح ملــتــ�ــضــفــحــي بـــوابـــة الــــــوزارة 
الإلـــــكـــــرونـــــيـــــة الإطــــــــــــاع عــلــى 
تفاعلية  بيانية  واأ�ضكال  ر�ضومات 
بــاأنــواعــهــا  الق�ضايا  حــجــم  تعك�ض 
وعــــــددهــــــا يف جــمــيــع  املـــخـــتـــلـــفـــة 
تو�ضح  املــوؤ�ــضــرات  وهــذه   ، اأملحاكم 
املحاكم  الدائرة يف  الق�ضايا  اأنــواع 
ال�ضفافية«  »مــبــداأ  بذلك  جم�ضدًة 
لــبــوابــة  املــتــ�ــضــفــح  ي�ضتطيع  حــيــث 
با�ضتعرا�ض  الإلكرونية  الـــوزارة 
اإلـــى  الـــتـــي وردت  الــقــ�ــضــايــا  عــــدد 
حمكمة يف �ضنة معينة اإ�ضافًة اإلى 
املحاكم  جميع  بــن  عامة  مقارنة 
التي  الق�ضايا  واأعـــداد  ن�ضب  تبن 
زمنية  فـــرة  خـــال  اإلــيــهــا  وردت 

حمددة.
ويــبــلــغ عــــدد هــــذه املـــوؤ�ـــضـــرات 
مــوزعــًة على ثاث  مــوؤ�ــضــراً   )52(
الق�ضايا،  )املحاكم،  رئي�ضية  اأنــواع 
املــنــاطــق( ويــتــم حتــديــثــهــا يــومــيــاً، 
املحاكم  لواقع  دقيقاً  و�ضفاً  تقدم 
وت�ضمح  وا�ــضــح  ب�ضكل  والــقــ�ــضــايــا 
الق�ضايا  بــن  املوثوقة  باملقارنات 
ب�ضفة  واملناطق  واملــدن  املحاكم  يف 
تتميز  اأنــهــا  كما  و�ضنوية  �ضهرية 
والتفاعل  التعامل  يف  بال�ضهولة 
الوعي  لن�ضر  املت�ضفح  مع  املبا�ضر 
والـــثـــقـــافـــة الـــعـــدلـــيـــة بــــن اأفــــــراد 

املجتمع.
كـــمـــا يــــوجــــد مــــن املــــوؤ�ــــضــــرات 
يتم  موؤ�ضراً   )182( عــدد  اخلا�ضة 
بــا�ــضــم م�ضتخدم  مــنــح �ــضــاحــيــات 
وكلمة �ضر لذوي الخت�ضا�ض من 
اجلـــهـــات احلــكــومــيــة واملــوؤ�ــضــ�ــضــات 

البحثية لاإطاع عليها.
ماجد العدوان
مدير م�شروع خادم احلرمني 
ال�شريفني لتط�ير مرفق الق�شاء

مركز املعل�مات يف وزارة العدل

يعد مركز املعلومات القلب الناب�ض جلميع اخلدمات التقنية للوزارة واجلهات 
التابعة لها، وحر�ضاً من الوزارة على تقدمي اخلدمات للمواطنن ب�ضكل مركزي 
توفري  تتيح  دولــيــة  معايري  وفــق  املــركــز  ت�ضميم  مت  اجلـــودة  عالية  ومبوثوقية 
�ضامة و�ضرية اأمن املعلومات والبيانات ليطابق البنية التحتية ملراكز املعلومات 

.)TIER3( العاملية وميتلك اجلاهزية الازمة لعتماده يف الت�ضنيف العاملي
تابعة  جهة   )260( عــدد  وت�ضغيل  ربــط  املعلومات  مركز  اإن�ضاء  على  وترتب 
للوزارة ومقرات ُكّتاب العدل املكلفن ببع�ض اجلهات احلكومية، حيث يتم تقدمي 
معاجلة  ال�ضهل  من  واأ�ضبح  �ضابقه،  من  مرونة  واأكــر  اأ�ــضــرع  ب�ضكل  اخلــدمــات 
)الهاتف  التــ�ــضــالت  خدمة  اأتــاحــت  فقد  مــركــزي.  ب�ضكل  والق�ضايا  املعلومات 
ال�ضبكي و�ضالت اجتماعات الفيديو ال�ضبكية( للق�ضاة تبادل اخلربات والت�ضاور 
مع بع�ضهم البع�ض، وتقدمي التدريب للموظفن باأقل التكاليف واأكر فعالية.

املحاكم  وجميع  والفروع  الــوزارة  لتزويد  بوابة  املعلومات  مركز  ويعترب 
وكــتــابــات الــعــدل بــاخلــدمــات الإلــكــرونــيــة )الإنـــرنـــت، الإنـــرانـــت، الربيد 

الإلكروين، الهاتف ال�ضبكي(.
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يــ�ــضــم املـــركـــز اأكـــــر مـــن )80( 
مـــوا�ـــضـــفـــات  ذو  رئـــيـــ�ـــضـــيـــاً  خـــــادمـــــاً 
عـــــالـــــيـــــة مـــــــن حـــــيـــــث املـــــعـــــاجلـــــات 
بيئة  �ضمن  تركيبها  مت  والـــذاكـــرة 
 Cloud( الإلكرونية  ال�ضحابة 
ذلـــك  كــــل   .)Computing
بيئة عمل م�ضتقرة يف حال  لتوفري 
تــعــطــل اأحـــــد اخلــــــوادم بــحــيــث يتم 
نقل امل�ضتخدمن اإلى خوادم اأخرى 

ب�ضكل اآيل دون توقف العمل.
تـــوزيـــع  خــا�ــضــيــة  اإ�ـــضـــافـــة  ومت 
)Load Balance(؛  الأحمال 
لــ�ــضــمــان عــــدم فــقــد الــبــيــانــات مع 
وتفعيل  امل�ضتخدمن،  عـــدد  زيــــادة 
خــــدمــــة الـــتـــقـــنـــيـــة الفــــرا�ــــضــــيــــة 
الــتــي   )Virtualization(
النظام  واإعــــادة  املـــوارد  توفري  تتيح 
اإلى الت�ضغيل ب�ضكل اأ�ضرع، والتحكم 
املبا�ضر مبوا�ضفات الأنظمة، وتزيل 

اخل�ادم الرئي�شية مبركز املعل�مات

الع�ضوائية يف ا�ضتغال املوارد مثل: 
هذه  وت�ضاعد  والــذاكــرة.  املعاجلات 
مــوارد  م�ضاركة  على  اأي�ضاً  التقنية 
 )Servers( الرئي�ضية  الأجــهــزة 
مــوارد  توفري  تكلفة  مــن  يقلل  ممــا 

اأو خــدمــة  نـــظـــام  لــتــ�ــضــغــيــل  اأخــــــرى 
كذلك  التقنية  هذه  وتوفر  معينة. 
الت�ضغيل  اأنــظــمــة  جــمــيــع  مــراقــبــة 
مبركز املعلومات واكت�ضاف الأعطال 

وحلها ب�ضكل �ضريع.

ا�ضتكماًل لتنفيذ خطط الوزارة 
مب�ضتوى  الرتــــقــــاء  ــــى  اإل الـــهـــادفـــة 
وخــدمــات  الــقــ�ــضــائــي  اجلـــهـــاز  اأداء 
املــحــاكــم وكــتــابــات الـــعـــدل وبــهــدف 
تـــ�ـــضـــريـــع اإجـــــــــــــراءات الـــتـــقـــا�ـــضـــي، 
وتـــــوفـــــرياً لـــلـــوقـــت واجلــــهــــد عــلــى 
�ضاأنه  مــن  الـــذي  الأطـــــراف  جميع 
والت�ضهيل  والفاعلية  الكفاءة  رفــع 
عــلــى املــواطــنــن واملــحــامــن وكــافــة 
خطت  الــتــقــا�ــضــي،  عملية  اأطـــــراف 
الوزارة خطوات حثيثة يف تنفيذ ما 
يخ�ضها من م�ضروع خادم احلرمن 
ال�ضريفن لتطوير مرفق الق�ضاء، 
يف  احلديثة  التقنية  باإدخال  وذلــك 
جميع مرافقها، باعتبار اأن التقنية 
لتطوير  فعالية  الو�ضائل  اأكر  من 
الــوزارة والرقي بخدماتها.  مرافق 
البيانات  تناقل  يف  التحكم  اأن  غري 

التحكم يف تناقل البيانات الرقمية
التحديات  اأبـــرز  مــن  بــات  الرقمية 
الــــراهــــن،  الــــوقــــت  الــرئــيــ�ــضــيــة يف 
عن  الــبــحــث  كـــان  لــذلــك  وكنتيجة 
طريقة اآمنة تتم من خالها تبادل 
البيانات ومعاجلتها وتخزينها من 

اأولويات الوزارة.
لتداول  الأهمية  تلك  �ضوء  ويف 
البيانات وتاأمينها، حر�ضت الوزارة 

على تنفيذ قفزات نوعية متقدمة يف 
جمال تقنية املعلومات والت�ضالت 
واخلدمات  املجالت  يف  ولأهميتها 
املقدمة للمواطنن، و�ضعت الوزارة 
لتقنية  الـــعـــامـــة  بـــــــــالإدارة  ممــثــلــة 
املــعــلــومــات اإلــــى ا�ــضــتــخــدام اأحـــدث 
و�ـــضـــائـــل الــتــكــنــولــوجــيــا مـــع اإعـــــادة 
وكتابات  املحاكم  اإجـــراءات  هند�ضة 

العدل.
الــوزارة  �ضرعت  اأولية  وكخطوة 
مــعــلــومــات يتيح  مـــركـــز  اإنـــ�ـــضـــاء  يف 
لـــهـــا تـــقـــدمي خـــدمـــاتـــهـــا احلــالــيــة 
ما  واأفــ�ــضــل  بـــاأحـــدث  وامل�ضتقبلية 
تــو�ــضــلــت اإلـــيـــه تــقــنــيــة املــعــلــومــات 
التابعة  الــــوزارة واجلــهــات  خلــدمــة 
اإجنـــازات  بتحقيق  بـــادرت  كما  لــهــا، 
عديدة متنوعة ومتقدمة يف جميع 

النواحي التقنية.
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قامت  وحفظها،  البيانات  تــداول  حل�ضا�ضية  نظراً 
التقنيات احلديثة حلماية  بتوظيف عدد من  الــوزارة 
كافة  عرب  م�ضبوهة  و�ضول  عمليات  اأي  من  البيانات 
 – �ضبكة   – بــيــانــات  قــواعــد   – )تطبيقات  امل�ضتويات 
الــوزارة  ت�ضمن  بحيث  – وغــريهــا(،  اإلكرونية  بوابة 
عدم اإمكانية الو�ضول للبيانات اإل ب�ضكل اآمن وموثوق؛ 
وذلك ل�ضمان املحافظة على البيانات من التعديات 
�ضحيحة  لتبقى  التدمري  مــن  وحمايتها  والــتــغــرّيات 

ودقيقة.
وبـــالإ�ـــضـــافـــة اإلــــى ذلــــك، مت تــوفــري اأجـــهـــزة تــقــوم 
اأجهزة  على  تتم  التي  والــتــغــرّيات  الأحـــداث  بت�ضجيل 
ال�ضبكة والأنظمة والتطبيقات ب�ضكل يومي، فقد قامت 
الإدارة العامة لتقنية املعلومات بو�ضع اآليات واإجراءات 

ملعاجلة البيانات، بالإ�ضافة اإلى حماية �ضرية املعلومات 
اأثناء الإر�ضال والتخزين با�ضتخدام اأنظمة الت�ضفري.

خا�ضية  باملكاتب  املــوزعــة  ال�ضبكة  تقنيات  وتوفري 
بــالإ�ــضــافــة  الأجـــهـــزة،  داخـــل  املت�ضّمنة  الــبــيــانــات  اأمـــن 
اأجهزة  حلماية  وحمــّدث  ر�ضمياً  مرخ�ض  برنامج  اإلــى 

امل�ضتخدمن من الفريو�ضات.
اجلــدران  للبيانات، مت جتهيز  احلماية  وملزيد من 
عالية  درجــة  بتوفري  لتقوم   )Firewalls( النارية 
وذلك  العمل؛  ا�ضتمرارية  على  واحلــفــاظ  الأمـــان  من 
بهدف خلق حميط واقي حول مركز املعلومات حلماية 
خم�ض�ضة للويب والربيد الإلكروين، ومنع الهجمات 
ملنع  نظام  اإعــداد  كما مت  العاملية،  ال�ضبكة  القادمة من 

.)IPS( الخراق

نظام حماية اأمن املعل�مات

على  الــعــدل(  )وزارة  اأكـــدت 
عدد  يف  الق�ضاة  متكن  مت  اأنـــه 
ق�ضاياهم  مبتابعة  املحاكم  من 
اإلـــــكـــــرونـــــيـــــاً، بـــحـــيـــث يـــدخـــل 
الــقــا�ــضــي عــلــى مــوقــع الـــــوزارة 
وُيـــدخـــل   – مـــكـــان  اأي  يف   –
العمل  لــه  يت�ضنى  ثــم  مــعــّرفــه، 
مثلما  الق�ضائي  الربنامج  على 
بــاملــحــكــمــة،  يـــعـــمـــل يف مــكــتــبــه 
الأمر الذي لقي قبول اأ�ضحاب 
الف�ضيلة الق�ضاة؛ مما رفع من 
الق�ضايا  اإجنـــاز  يف  اإنتاجيتهم 

نظري ال�ضتفادة من التقنية.

وزارة العدل متّكن الق�شاة من متابعة ق�شاياهم اإلكرتونيًا
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بــالــنــظــر اإلـــــى هــــذه املـــوؤ�ـــضـــرات 
امل�ضتخدمة، جند  الت�ضنيف  وطرق 
تق�ضيمها  مت  املحاكم  مــوؤ�ــضــرات  اأن 
ــنــويــة؛  اإلــــــى مــــراحــــل �ــضــهــريــة و�ــض
لتعك�ض واقع املحاكم خال الفرة 
فيها  املوؤ�ضرات  عدد  وبلغ  الزمنية، 
اإلى 16 موؤ�ضراً، حيث تعك�ض ثمانية 
مـــوؤ�ـــضـــرات واقــــع املــحــاكــم �ــضــهــريــاً، 
وُتــــرّكــــز عــلــى مـــعـــدل الــقــ�ــضــايــا يف 
ومقارنة  �ضهر،  خــال  حمكمة  كــل 
العمل يف املحاكم العامة مع املحاكم 
اإلــى  اإ�ــضــافــة  �ضهر،  خــال  اجلزئية 
حجم العمل يف كافة املحاكم العامة 
واجلـــزئـــيـــة خـــــال الــ�ــضــهــر ذاتـــــه، 
اليومي  الــتــزايــد  حجم  عــن  ف�ضًا 
يف كــل املــحــاكــم، اإلـــى جــانــب ترتيب 
بح�ضب  واجلــزئــيــة  العامة  املحاكم 

حجم العمل خال ال�ضهر.
الـــثـــمـــانـــيـــة  تـــخـــتـــ�ـــض  يف حـــــن 
مـــوؤ�ـــضـــرات الأخـــــــرى بــعــكــ�ــض واقـــع 

ثمانية م�ؤ�شرات تعك�س واقع املحاكم �شهريًا

ك�ضف  على  �ضنوياً، وتركز  املحاكم 
ــايــا يف كــــل حمــكــمــة  مـــعـــدل الــقــ�ــض
�ـــضـــنـــويـــاً، وكـــذلـــك حــجــم الــتــزايــد 
ترتيب  اإلى  اإ�ضافة  �ضنوياً،  والعمل 
املــحــاكــم الــعــامــة واجلــزئــيــة ح�ضب 

حجم العمل خال �ضنة.
وفــــيــــمــــا يـــخـــتـــ�ـــض مبــــوؤ�ــــضــــرات 
اإلـــى  تق�ضيمها  مت  فــقــد  الــقــ�ــضــايــا، 
اإنهائية وحقوقية؛ لتعك�ض تفا�ضيل 
الق�ضايا، حيث  اأنــــواع  مــن  نــوع  كــل 

بلغت 12 موؤ�ضراً، �ضتة منها للق�ضايا 
الإنـــهـــائـــيـــة وا�ــضــتــمــلــت عــلــى ن�ضب 
املعامات املنجزة خال �ضهر و�ضنة، 
وكــــذلــــك حـــجـــم الـــتـــزايـــد الــيــومــي 
حن  يف  و�ــضــنــويــاً،  �ضهرياً  للق�ضايا 
احلقوقية  الق�ضايا  موؤ�ضرات  تعمل 
ن�ضب  ح�ضاب  على  الأخــــرى  ال�ضتة 
اإ�ضافة  و�ضنوياً،  �ضهرياً  املعامات 
اإلــــى كــ�ــضــف حــجــم الـــتـــزايـــد يــومــيــاً 

و�ضهرياً و�ضنوياً يف كل حمكمة.

م�ؤ�شرات تك�شف ن�شب الق�شايا يف كل مدن اململكة
ت�ضنيفها  مت  مــوؤ�ــضــراً   24 املناطق  مــوؤ�ــضــرات  بلغت 
اإلى مدن ومناطق؛ لتعك�ض واقع الق�ضايا يف كل مدن 
على  املناطق  احتوت  حيث  املختلفة،  اململكة  ومناطق 
الإنهائية  الق�ضايا  ك�ضف  على  تعمل  موؤ�ضرات  ع�ضرة 
واحلــقــوقــيــة يف املــنــاطــق خـــال �ــضــنــة، وكــذلــك حجم 
يف  وروداً  الق�ضايا  اأكــر  اإلــى  اإ�ضافة  ال�ضنوي،  التزايد 
ال�ضنوي  التزايد  حجم  واأي�ضاً  �ضنوات،  لعدة  منطقة 
لتلك الق�ضايا �ضنوياً، ومن ثم حجم التزايد للق�ضايا 
احلقوقية يف كل منطقة، واأخرياً ك�ضف اأعلى معدلت 

املناطق يف ق�ضية اإنهائية وحقوقية عرب عدة �ضنوات.
يف حن ا�ضتملت املدن على 14 موؤ�ضراً تعمل تك�ضف 
مدينة،  كــل  يف  واحلقوقية  الإنهائية  الق�ضايا  ن�ضب 
اإ�ضافة اإلى حجم التزايد �ضنوياً، وكذلك اأكر الق�ضايا 
وروداً، ترتيب املدن ح�ضب ورود الق�ضايا يف فرة معينة، 
واأي�ضاً حجم التزايد ال�ضهري وال�ضنوي يف )النوعية( 
و)الإنهائية(، اإلى جانب معرفة اأعلى معدلت املدن يف 

الق�ضايا، ون�ضب عقود النكاح والطاق خال �ضنة.

نحو  احلــثــيــث  �ضعيها  الـــعـــدل(  )وزارة  وتــوا�ــضــل 
خادم  )م�ضروع  مع  ان�ضجاماً  وذلــك  التقني،  التطوير 
احلرمن ال�ضريفن لتطوير مرفق الق�ضاء(، وتوفري 
عدد من اخلدمات الإلكرونية جلميع فئات املجتمع، 
املو�ضحة  التفاعلية  املــوؤ�ــضــرات  اأعــــداد  زيــــادة  وجــــاءت 
اإلى املحاكم يف مدن ومناطق اململكة  للق�ضايا الواردة 
لــتــ�ــضــل اإلــــى 52 مـــوؤ�ـــضـــراً دلـــيـــًا مـــوؤكـــداً عــلــى اأهــمــيــة 

التوا�ضل التقني مع كافة امل�ضتفيدين.


