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ي�����س��رن��ا �أن نفتح ه���ذه ال���زاوي���ة يف ملحق ال��ت��وع��ي��ة الق�ضائية
ال�ستعرا�ض م��ا تقوم ب��ه الإدارة العامة لتقنية املعلومات من
حتديثات تطويرية تقنية لأعمال وزارة العدل والإدارات التابعة
لها والأنظمة ال�شاملة الأخرى يف �أعمال املحاكم وكتابات العدل

هند�سة �إجراءات املحاكم وكتابات العدل

اه��ت��م��ت وزارة ال��ع��دل بت�سهيل كتاب العدل ،وقد انتهى من جميع وب���ع�������ض ك���ت���اب���ات ال����ع����دل الأول������ى
واخت�صار الإج��راءات مع �إحكامها ،مهامه ،كما مت تطبيقها يف جميع بعد �إمت���ام حتويلها �إل���ى �إج����راءات
وت��������وف����ي���ر �أف�������������ض������ل اخل������دم������ات ك��ت��اب��ات ال��ع��دل ال��ث��ان��ي��ة وامل��دجم��ة �إلكرتونية.
للمتعاملني م��ع ال�����وزارة ب�أ�سلوب
ع�����ص��ري؛ وي��ت��م ذل���ك ع�ب�ر عملية
توفري �أنظمة �إدارة املباين BMS
�إعادة هند�سة الإجراءات من خالل
قامت الإدارة العامة لتقنية املعلومات بربط بع�ض املباين التابعة
ت�����ش��ك��ي��ل ف��ري��ق�ين م���ف��� َّرغ�ي�ن ل��ه��ذا ل��ه��ا ب��ن��ظ��ام �إدارة امل��ب��اين  BMSلي�ستطيع امل��ه��ن��د���س��ون املخت�صون
ال��ع��م��ل ب����إ����ش���راف خ��ب�ير يف �إع�����ادة التحكم ب�إدارة و�صيانة الأجهزة امليكانيكية يف مباين الوزارة املختلفة
هند�سة الإجراءات:
على �سبيل امل��ث��ال« :التكييف وامل�صاعد والإن����ارة» ب�شكل مركزي عن
ؤول
��س���
���
م
أول:
ل
�أ  -ال���ف���ري���ق ا
طريق �شبكة احلا�سب الآيل.
ع����ن ه��ن��د���س��ة �إج����������راءات امل��ح��اك��م
وق�ضاء التنفيذ مبختلف درجاتها
واخت�صا�صاتها ال��ن��وع��ي��ة ،و���ش��ارك
يف ه���ذا ال��ف��ري��ق ع���دد م��ن الق�ضاة
امل��خ��ت�����ص�ين وف���ق���اً ل���ن���وع الإج������راء،
وقد انتهى هذا الفريق من توثيق
�إج��راءات املحاكم العامة ،واملحاكم
اجلزائية ،وق�ضاء احلجز والتنفيذ.
ب  -ال��ف��ري��ق ال���ث���اين :م�����س���ؤول
عن هند�سة �إجراءات كتابات العدل
و����ش���ارك يف ه���ذا ال��ف��ري��ق ع���دد من
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هند�سة �إج���راءات املحاكم
وق�ضاء التنفيذ

ت����أت���ي �إع�����ادة ه��ن��د���س��ة �إج�����راءات بها ،ونقاط ال�ضعف ومعاجلتها.
املحاكم ال�شرعية وق�ضاء التنفيذ املرحلة الثالثة:
مت اخل��������روج ب����ع����دة �إج����������راءات،
م����ن �أول������وي������ات م�������ش���روع ت��ط��وي��ر
م��رف��ق ال��ق�����ض��اء ومت ع��م��ل��ه��ا وف��ق��اً ومناذج مقرتحة للمرحلة الأخرية
لنظام املرافعات ال�شرعية ،ونظام وه�����ي م���رح���ل���ة �إع���������ادة ال��ت�����ص��م��ي��م
الإجراءات اجلزائية وم�شروع نظام ل��ل��إج����راءات وال��ن��م��اذج امل��ق�ترح��ة،
التنفيذ ،حيث مر امل�شروع مبراحل وال����ت����ي مت����ت مب�������ش���ارك���ة �أ����ص���ح���اب
الف�ضيلة الق�ضاة م��ع ف��ري��ق عمل
ثالث �أ�سا�سية وهي:
 -1م���رح���ل���ة ال���ت���وث���ي���ق وال��ف��ه��م ه���ن���د����س���ة الإج�����������������راءات ،وق������د مت
خ�لال ه��ذه امل��رح��ل��ة مناق�شة تلك
وجمع املعلومات.
الإج���������راءات وو����ض���ع االق�ت�راح���ات
 -2مرحلة التحليل.
 -3مرحلة �إعادة الت�صميم و�إعداد واحل���ل���ول ل��ل��إج����راءات اجل���دي���دة،
واالت���ف���اق ع��ل��ي��ه��ا ،وو���ض��ع ال��ن��م��اذج
الإجراءات والنماذج املقرتحة.
اخلا�صة بها ،ومت �أي�ضاً اال�ستقراء
املرحلة الأولى:
وه���ي م��رح��ل��ة ال��ت��وث��ي��ق وال��ف��ه��م للأنظمة املتعلقة بها ومطابقتها
وج���م���ع امل���ع���ل���وم���ات ،وت��ع��ت�بر ه��ذه للإجراءات ،والنماذج التي و�ضعت.
وح�����ي�����ث �إن ال�����ه�����دف م�����ن ه����ذه
امل���رح���ل���ة ه���ي امل���رح���ل���ة الأ���س��ا���س��ي��ة
لهذا امل�شروع الذي من خالله يتم ال��ه��ن��د���س��ة ه���و اخ��ت�����ص��ار الإج������راءات
ب��ن��اء ج��م��ي��ع الإج�������راءات وال��ن��م��اذج و�ضبطها و�إي��ج��اد �آلية موحدة ليتم
العمل بها يف جميع املحاكم باململكة،
املقرتحة ب�شكل �صحيح.
متا�شياً مع التعامالت الإلكرتونية
املرحلة الثانية:
مت ع����م����ل ج���������دول مل�����ق�����ارن�����ة ت��ل��ك ل���دى اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ،وت��ن��ف��ي��ذاً
الإجراءات بني املحاكم التي مت زيارتها لأم�����ر خ�����ادم احل���رم�ي�ن ال�����ش��ري��ف�ين
لتحليلها ،وحتديد نقاط القوة والأخذ لتطوير مرفق الق�ضاء ،مت االنتهاء
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من هند�سة �إجراءات ومناذج املحاكم
ال�شرعية وق�ضاء التنفيذ ومت االتفاق
يف هذه املرحلة على �إجراءات ومناذج
املحاكم ال�شرعية وق�ضاء التنفيذ ومت
االتفاق يف هذه املرحلة على �إجراءات
ومناذج جديدة يف كال امل�شروعني:
حيث بلغ �إجراءات ق�ضاء التنفيذ
(� )18إجراءاً و( )54منوذجاً.
وبلغت �إجراءات املحاكم ال�شرعية
(� )91إجراءاً و( )114منوذجاً.
والإدارة العامة لتقنية املعلومات
تنتظر ���ص��دور امل��واف��ق��ة ال�سامية
ل���ه���ذه الأن���ظ���م���ة ل���ت����أت���ي امل��رح��ل��ة
الأخرية لهذا امل�شروع وهي مرحلة
ال��ت��ن��ف��ي��ذ مت��ه��ي��داً ل��ت��ح��وي��ل��ه��ا �إل���ى
�إج�����������راءات �إل���ك�ت�رون���ي���ة ال مي��ك��ن
اخ�تراق��ه��ا ،وحت��وي��ل جميع ال�صيغ
واخل��ط��اب��ات �إل���ى �صيغ �إلكرتونية
ال���س��ت��خ��دام��ه��ا يف امل��ح��اك��م وك��ذل��ك
ت���وح���ي���د من�������اذج �أوراق ال��ت��ب��ل��ي��غ
ال��ق�����ض��ائ��ي��ة ،وم����ذك����رات ال���دع���وى
والإح�����ض��ار امل�ستخدمة يف املحاكم
وت��ع��م��ي��م ال���ن���م���اذج امل����وح����دة ع��ل��ى
املحاكم للإلتزام بها م�ستقب ً
ال.

هند�سة �إجراءات كتابات العدل
ق��ام��ت ال�����وزارة بت�شكيل فريق
م���ت���خ�������ص�������ص م�����ن ا����س���ت�������ش���اري���ي
هند�سة الإج��راءات و ُكتّاب العدل،
ب��درا���س��ة �إع���ادة هند�سة �إج���راءات
ك���ت���اب���ات ال���ع���دل ب�����ش��ق��ي��ه��ا ك��ت��اب��ة
ال��ع��دل الأول�����ى وامل��ع��ن��ي��ة بتوثيق
م���ب���اي���ع���ات ال�����ع�����ق�����ارات ،وك���ت���اب���ة
ال��ع��دل ال��ث��ان��ي��ة وامل��ع��ن��ي��ة بتوثيق
ال����وك����االت وال���ع���ق���ود وب����ن����ا ًء على
م���ا ت���ك���ون ل����دى ال���ف���ري���ق امل��ك��ل��ف
م��ن معلومات ق��ام بتحليل كافة
الإج����راءات وهند�ستها واخت�صار
خطوات العمل وكتابتها ،متهيداً
ل��ت��ح��وي��ل��ه��ا ع����ن ط���ري���ق ب���رام���ج
�إلكرتونية ال ميكن اخرتاقها �إلى
�صيغ �إلكرتونية .وت�سعى ال��وزارة
لربط هذه اخلدمات الإلكرتونية
ببع�ضها مبا ميكن جميع كتابات

العدل من احل�صول على املعلومة
املطلوبة خل��دم��ة امل��راج��ع ب�شكل
�أ���س��رع ،ودون ح��اج��ة امل��راج��ع �إل��ى
االن��ت��ق��ال �إل����ى ك��ت��اب��ات ال��ع��دل يف

املناطق الأخ���رى وق��د مت بالفعل
ت��ط��ب��ي��ق ه���ذه ال�برب��ام��ج بجميع
كتابات ال��ع��دل الثانية واملدجمة
وبع�ض كتابات العدل الأولى.

هند�سة �إجراءات
الت�سجيل العيني للعقار
م��ع الأخ���ذ يف االع��ت��ب��ار املعلومات
امل���ن���وه ع��ن��ه��ا ع���ن ج��ه��د ال��������وزارة يف
ت��ط��ب��ي��ق ن���ظ���ام ال��ت�����س��ج��ي��ل ال��ع��ي��ن��ي
ل��ل��ع��ق��ار ،ف����إن ال�����وزارة ت��ق��وم بجهود
ذاتية لتوثيق ودرا�سة �إج��راءات عمل
الت�سجيل العيني للعقار املطبق يف
بع�ض املحافظات ودرا���س��ة الثغرات
امل����وج����ودة يف ال���ن���ظ���ام الإل����ك��ت�روين
احل�����ايل ومت ع��ق��د اج���ت���م���اع���ات مع
م�����س���ؤويل وزارة ال�������ش����ؤون ال��ب��ل��دي��ة
وال����ق����روي����ة امل��خ��ت�����ص�ين يف �أع���م���ال
امل�سح والتحرير ملحاولة بناء نظام
�إلكرتوين يدعم �أعمال الوزارتني يف
مهمة تطبيق نظام الت�سجيل العيني
للعقار.
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جتهيز نظام مراقبة الفيديو والكامريات
�أن�������ش���ئ���ت وزارة ال����ع����دل ���ش��ب��ك��ة
مراقبة مرتابطة مبركز رئي�سي
واحد ي�شمل جميع املرافق التابعة
لها.
من خالل تركيبها عدد ()800
ك��ام�يرا م����زودة بتقنية ب��رت��وك��ول
الإن��ت��رن�����ت �إذ مت ت�����ش��غ��ي��ل ن��ظ��ام
املراقبة بـ ( )63موقع يتم �إدارتها
مركزياً ،كما قامت بتوفري جميع
الأن��ظ��م��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ك��ام�يرات
م��ن ب��رام��ج �إدارة و�أنظمة تخزين
وغريها؛ ليتمكن �أف��راد الأم��ن يف
املركز من مراقبة كامريات املواقع
ومراجعة الت�سجيالت ب�سهولة.
فنظام �إدارة املراقبة بالفيديو
م���رت���ب���ط ب����ع����دد م�����ن ت��ط��ب��ي��ق��ات
ال����ع����ر�����ض وال����ت����خ����زي����ن و�إدارة
ال��ت�����س��ج��ي��ل احل��ق��ي��ق��ي ل��ل��ك��ام�يرات
با�ستخدام ال�شبكة ،ويتفاعل هذا
النظام مع التنبيهات من الأنظمة

اخل��ارج��ي��ة ،وي��ت�����ص��رف ب��ن��ا ًء على
ال��ت��ن��ب��ي��ه��ات امل��ت��ك��ام��ل��ة م���ع ن��ظ��ام
االت�������ص���االت وال�����ط�����وارئ .وي��وف��ر
نظام املراقبة القدرة على التحكم
ب���ال���ك���ام�ي�رات ع���ن ُب���ع���د (حت��ري��ك

ال��ك��ام�يرا ،ال��ت�����ص��غ�ير ،وال��ت��ك��ب�ير)
لي�ساعد �أف��راد الأم��ن من مراقبة
جميع امل��واق��ع التابعة ل��ل��وزارة يف
خمتلف مناطق اململكة على مدار
� 24ساعة.

جتهيز بيئة اجتماعات الفيديو ال�شبكية
مت جت��ه��ي��ز ع����دد م���ن ال�����ص��االت
يف بع�ض اجل��ه��ات التابعة ل��ل��وزارة
ب�شا�شات ك��ب�يرة م��ع ميكروفونات
وك��ام�يرات مدجمة م��ع ملحقاتها
لتفعيل اجتماعات الفيديو ب�صورة
متكاملة ح�سب املوا�صفات املعتمدة
عاملياً .وقد مت ربط هذه ال�صاالت
م��ع بع�ضها البع�ض ب�سهولة تامة
ب�شكل يتوافق مع �أنظمة الهواتف
ال�����ش��ب��ك��ي��ة ح��ي��ث ي��ت��م ب����دء و�إن���ه���اء
اج��ت��م��اع��ات ال��ف��ي��دي��و ب��ا���س��ت��خ��دام
الهاتف ال�شبكي وي�ستطيع �أ�صحاب
الف�ضيلة ال��ق�����ض��اة و ُك���ت���اب ال��ع��دل
وم���������س�����ؤويل ال���������وزارة م����ن �إج������راء
اجتماعات مرئية يف �أي وق��ت مما
يختزل الوقت وينهي م�شكلة البعد
املكاين يف وقت واحد.
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توفري �أنظمة الهاتف ال�شبكي املركزية لـ  23000موظف

يعد جتهيز بنية حتتية حديثة يعر�ض معلومات مف�صلة ع��ن كل ال���و����ص���ول ل���ل�ب�ري���د الإل�����ك��ت��روين،
لالت�صاالت ما بني من�سوبي الوزارة م��وظ��ف وخ��دم��ة �إر����س���ال الر�سائل كما تعر�ض �أه���م الأخ��ب��ار (�أوق���ات
يف جميع املواقع �ضمن �أهم �أهداف ال��ن�����ص��ي��ة وال�����ص��وت��ي��ة م��ع �إم��ك��ان��ي��ة ال�صالة � -أحوال الطق�س�..إلخ).
ال������وزارة ،وحت��ق��ي��ق��اً ل��ذل��ك ال��ه��دف
املن�شود مت تركيب �أج��ه��زة الهاتف
ال�شبكي ب��دي��وان ال���وزارة واجلهات
التابعة لها خلدمة جميع املوظفني
ال���ذي���ن ي���زي���د ع���دده���م ح��ال��ي��اً عن
( )23000م��وظ��ف م��ن خ�لال بيئة
الهاتف ال�شبكي والتوا�صل املوحد.
ميتاز ه��ذا النظام املتط ّور ب�أنه
ي�سمح ب���إج��راء املكاملات (ال�صوتية
والفديوية) بني من�سوبي ال��وزارة
ب�شكل �سهل يعمل ك�سنرتال داخلي
�إعداد مركز التوا�صل ال�شبكي
جلميع ج��ه��ات ال����وزارة با�ستخدام
وه��و مركز ال�ستقبال املكاملات والبالغات ال���واردة من جميع اجلهات
�أجهزة هواتف مزودة ب�شا�شة عر�ض
التابعة للوزارة ويدعم ا�ستقبال املكاملات ب�شكل مركزي  IVRوهو عايل
لالت�صال املرئي (فيديو).
وتقدم هذه الهواتف العديد من االعتمادية ليتمكن فريق متخ�ص�ص من الإجابة على مكاملات امل�ستفيدين
التطبيقات مثل دليل هاتف متطور ويتم معاجلتها ح�سب االخت�صا�ص.
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جتهيز �شبكة احلا�سب الآيل باملواقع
مت جتهيز البنية التحتية ل�شبكة احلا�سب الآيل لأكرث من ( )400موقع ما بني حماكم وكتابات
عدل وف��روع بكافة التجهيزات التقنية احلديثة وه��ي :متديد �شبكة حا�سب �آيل داخلية لكل مبنى
وتركيب �أجهزة ال�شبكة والربط وت�شغيل �أنظمة تزويد الكهرباء الغري منقطعة  ، UPSوتركيب
�أجهزة خا�صة بت�أمني تدفق البيانات على ال�شبكة والت�صدي جلميع الربامج والهجمات اخلبيثة ،ودعم
البنية التحتية ب�أنظمة توزيع الأحمال التي ت�ضمن ا�ستمرارية االت�صال وتقوم باكت�شاف الأخطاء
على م�ستوى ال�شبكة �أو على م�ستوى النظام والعتاد وحتديد املخاطر واالحتياجات وك�شف الثغرات
الأمنية من خالل برامج مراقبة تتيح ميزة الإنذار عن طريق ر�سائل ن�صية بالإ�ضافة �إلى �إر�سال بريد
�إلكرتوين �إلى م�س�ؤول الأمن �أو النظام لتنفيذ الإجراءات الالزمة للك�شف عن امل�شكلة ومعاجلتها.

توفري الكهرباء
والتربيد
مت �إن�������ش���اء غ��رف��ة ك��ه��رب��اء
م�������س���ت���ق���ل���ة ل���ت���غ���ذي���ة م���رك���ز
امل�������ع�������ل�������وم�������ات ب�����ال�����ط�����اق�����ة
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى
وج������ود م����ول����دات ك��ه��رب��ائ��ي��ة
احتياطية حل��االت الطوارئ،
وتركيب معدات تربيد تعمل
با�ستخدام الطاقة امل��زدوج��ة
حيث يتم التربيد با�ستخدام
املاء.
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