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تقديم 
         يتنــاول التقريــر الســنوي ألوضــاع املحاكــم وســر العمــل فيهــا للعــام 2017 حصيلــة أعــال املحاكــم وعددهــا )102( محكمــة منتــرة يف 

جميــع محافظــات وألويــة اململكــة؛ متــارس عملهــا بنظــر مختلــف انــواع الدعــاوى املدنيــة والجزائيــة واإلداريــة والتجاريــة؛ تبــُت باملنازعــات وتقيــم 

العــدل وتســاهم بتحقيــق ســيادة القانــون ملختلــف رشائــح املجتمــع مــن مواطنــن وأجانــب، ومســتثمرين.

ــة،  ــة عام ــرة نياب ــة ودائ ــدورات كل محكم ــث م ــن حي ــايض، م ــار التق ــم يف إط ــل يف املحاك ــم العم ــن حج ــمولية ع ــورَة ش ــُر ص ــي التقري ويُعط

والدعــاوى التــي وردتهــا خــال العــام وعــدد قضاتهــا، ومــا قامــت بإنجــازه. ويُوفــُر دالالت عــى الجهــد الكبــر املبــذول يف ســياق البــت يف النزاعــات، 

وتحســن فعاليــة إجــراءات التقــايض.

        وعــى مــدار األعــوام املاضيــة، شــكلت التوجيهــات امللكيــة الســامية ُموجهــاً ورافعــًة فاعلــة لتطويــر القضــاء الفاعــل النزيــه كركــن أســاس يف 

الدولــة املدنيــة القامئــة عــى العدالــة وســيادة القانــون وضــان الحقــوق والحريــات. وشــكلت الورقــة النقاشــية امللكيــة السادســة، والتــي ترجمهــا 

خطــاب التكليــف الســامي الــذي عهــد بــه جالــة امللــك عبــد اللــه الثــاين بــن الحســن إىل اللجنــة امللكيــة لتطويــر الجهــاز القضــايئ وتعزيــز ســيادة 

القانــون؛ وشــدد فيــه بــكل وضــوح عــى رضورة وضــع اســراتيجية شــاملة ملعالجــة التحديــات ومواصلــة عمليــة التحديــث والتطويــر واالرتقــاء بــأداء 

الســلطة القضائيــة؛ دليــل عمــلٍ  ترجمــُه املجلــس القضــايئ يف العــام 2017 لعــرات اإلجــراءات وآليــات التنفيــذ.

وتصاعــدت وتــرة أداء جميــع املحاكــم يف اململكــة بشــكل ملحــوظ يف العــام 2017، وحققــت ُمعــدالت إنجــاز غــر مســبوقة، يف وقــتٍ  عكــف فيــه 

املجلــس القضــايئ عــى تنفيــذ خطــة محكمــة للمحافظــة عــى هــذه اإلنجــازات وتعظيمهــا خــال األعــوام القادمــة، وبــدون االخــال بــأي مــن 

ضانــات املحاكمــة العادلــة، وجنبــاً إىل جنــب مــع العمــل عــى االرتقــاء بجــودة األحــكام.
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-  أبــرزت مــؤرشات العــام 2017 تغــرات إيجابيــة بــارزة عــى صعيــد اإلنجــاز يف الفصــل يف الدعــاوى، حيــث ارتفــع عــدد الدعــاوى املفصولــة بنســبة 

17% عــن العــام الســابق، رغــم زيــادة العــدد اإلجــايل للدعــاوى الــواردة بنســبة %6.

ــادة يف اإلنجــاز  -  وشــهدت جميــع محاكــم اململكــة انخفاضــاً يف الدعــاوى املــدورة بنســبة 22% عــن مــدور العــام الســابق، وتركــزت نســبة الزي

للدعــاوى الــواردة خــال األشــهر األربــع األخــرة مــن العــام 2017، حيــث وصلــت إىل 146.5% مــن الــوارد و66.6% مــن املجمــوع. وكنتيجــة لذلــك، 

متكنــت املحاكــم مــن تخفيــض 38.7% مــن مدوراتهــا التــي كانــت موجــودة قبــل تاريــخ 2017/8/31.

-  ولوحــظ أن نســبة اإلنجــاز يف الدعــاوى لــدى دوائــر االدعــاء العــام قــد ازدادت يف األشــهر األربــع األخــرة مــن العــام بنســبة 19.1% باملقارنــة مــع 

األشــهر الثانيــة األوىل. وزادت نســبة الفصــل إىل الــوارد 112.3%؛ مبــا يعنــي أن دوائــر االدعــاء العــام قامــت بفصــل جميــع الدعــاوى الــواردة إليهــا 

خــال األشــهر األربــع األخــرة، وأنجــزت نســبة 12.3% مــن املــدور الســابق املوجــود قبــل تاريــخ 2017/8/31.

ــة.  -  وحظيــت املحاكــم الصلحيــة بأعــى نســبة مــن مجمــوع الدعــاوى الــواردة بنســبة 55.5%؛ وبنســبة 56.5% مــن مجمــوع الدعــاوى املفصول

وجــاءت محاكــم البدايــة يف املرتبــة الثانيــة وحصلــت عــى نســبة 25.2% مــن مجمــوع الدعــاوى الــواردة، وبنســبة 24.7% مــن مجمــوع الدعــاوى 

املفصولــة، ويف املرتبــة الثالثــة محاكــم االســتئناف وحصلــت عــى نســبة 13.6% مــن مجمــوع الدعــاوى الــواردة لــدى جميــع املحاكــم، ونســبة %12.9 

مــن مجمــوع الدعــاوى املفصولــة يف جميــع املحاكــم يف اململكــة.

ــز مــن )6846( دعــوى يف العــام 2016 إىل )7795( دعــوى  يف العــام 2017، بنســبة %14،  ــدى محكمــة التميي ــواردة ل -  وازداد عــدد الدعــاوى ال

وترافــق مــع ذلــك ارتفــاع يف عــدد الدعــاوى املفصولــة مــن )7704( إىل )8842( دعــوى عــن العــام الســابق، وبنســبة 15%. وأســفر ذلــك عــن نقــص 

يف عــدد الدعــاوى املــدورة مــن )1073( إىل )26( دعــوى وبنســبة 98% عــن املــدور الســابق. وبلغــت نســبة الفصــل إىل الــوارد لــدى محكمــة التمييــز 

113.4%، حيــث قامــت املحكمــة بفصــل جميــع الدعــاوى الــواردة إليهــا خــال العــام 2017 وزيــادة عنــه نســبة 13.4% ومــا يعــادل 99.7% مــن 

مجمــوع الدعــاوى وبذلــك يتبقــى لــدى املحكمــة مــا نســبته 0.3% وعددهــا )26( دعــوى. كــا بلــغ معــدل عــبء الهيئــة الســنوي )1267(دعــوى، 

وعــبء القــايض يف الهيئــة )246( دعــوى ســنوياً، ومعــدل إنجــاز الهيئــة )1263( دعــوى ســنوياً، ومعــدل إنجــاز القــايض )246( دعــوى ســنوياً.

-  كــا ازداد عــدد الدعــاوى الــواردة لــدى محاكــم االســتئناف الثاثــة مــن )53404( دعــوى يف العــام 2016 إىل )61924( دعــوى يف العــام 2017، 

بنســبة 16%. وترافــق مــع ذلــك ارتفــاع يف عــدد الدعــاوى املفصولــة مــن )51588( إىل )63051( دعــوى، وبنســبة 22% عــن العــام الســابق. ونجــم 

عــن ذلــك انخفــاٌض يف عــدد الدعــاوى املــدورة مــن )6788( إىل )5661( دعــوى، بنســبة 17% عــن املــدور الســابق. وبلغــت نســبة الفصــل إىل الــوارد 

بشــكل عــام لــدى املحاكــم الثاثــة 101.8%، حيــث قامــت بفصــل جميــع الدعــاوى الــواردة إليهــا خــال العــام 2017 وزيــادة عنــه مــا نســبته %1.8 

ومــا يعــادل 91.8% مــن مجمــوع الدعــاوى، وبذلــك يتبقــى نســبة 8.2% وعددهــا )5661( دعــوى. وســجلت محكمــة اســتئناف عــان ورود مــا 

نســبته 70.3% مــن مجمــوع الدعــاوى الــواردة لــدى محاكــم االســتئناف يف العــام 2017، ونســبة 70.4% مــن مجمــوع الدعــاوى املفصولــة، يف حــن 

ســجلت محكمــة اســتئناف إربــد ورود 26.3% مــن مجمــوع الدعــاوى الــواردة، ونســبة 26.1% مــن الدعــاوى املفصولــة، أمــا الباقــي مــن مجمــوع 

الدعــاوى الــواردة )3.3%( فتــم تســجيله لــدى محكمــة اســتئناف معــان، ونســبة 3.6% مــن مجمــوع الدعــاوى املفصولــة لــدى محاكــم االســتئناف 

الثاثــة.

ــوى إىل )120737(  ــن )106970( دع ــا م ــف تصنيفاته ــة مبختل ــم االبتدائي ــع املحاك ــة يف جمي ــاوى املفصول ــدد الدع ــة أخــرى؛ زاد ع ــن ناحي -  وم

بنســبة 13% عــن العــام الســابق، فصلــت املحاكــم االبتدائيــة بصفتهــا االســتئنافية 46.8% منهــا )أي مــن مجمــوع الدعــاوى املفصولــة لــدى املحاكــم 

االبتدائيــة يف اململكــة(. وتشــكل هــذه النســبة األعــى؛ تليهــا دعــاوى بدايــة جــزاء ـ جنــح، مبــا نســبته 25.8% مــن مجمــوع املفصــول. وكانــت نســبة 

الدعــاوى البدائيــة الحقوقيــة التــي تــم فصلهــا 14.2%؛ ونســبة دعــاوى بدايــة جــزاء ـ جنايــات 8.3%. وســجلت محكمــة بدايــة عــان أعــى نســبة 

دعــاوى مفصولــة مبــا نســبته 21.3% مــن مجمــوع الدعــاوى املفصولــة وتلتهــا يف املرتبــة الثانيــة محكمــة بدايــة إربــد مبــا نســبته 16.9%. وحلــت يف 

املرتبــة الثالثــة محكمــة بدايــة الزرقــاء مبــا نســبته 9.5%، يف حــن ســجلت محكمــة بدايــة الطفيلــة أدىن نســبة فصــل ومبــا يقــُل عــن %1.
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-  كــا بلــغ معــدل عــبء القــايض الســنوي يف جميــع املحاكــم )782( دعــوى، ومعــدل إنجــاز القــايض )635( دعــوى ســنوياً. وســجل أعــى معــدل 

عــبء لــدى قــايض املحاكــم الصلحيــة حيــث بلــغ )1239( دعــوى، ومعــدل إنجــازه )973( دعــوى، وحلــت املحاكــم االبتدائيــة يف املرتبــة الثانيــة 

مــن ناحيــة عــبء القــايض ويبلــغ )681( دعــوى، ومعــدل اإلنجــاز الســنوي )562( دعــوى. وكان أدىن معــدل عــبء للقــايض لــدى املحكمــة اإلداريــة 

العليــا بواقــع )50( دعــوى ســنوياً، يف حــن كان أدىن معــدل إنجــاز لــدى محكمــة تســوية األرايض وبلــغ )24( دعــوى ســنوياً.

التغــر يف عــدد الدعــاوى الــواردة واملفصولــة واملــدورة لــدى جميــع املحاكــم يف العــام 2017 باملقارنــة 
مــع عــام 2016

اإلنجازات عىل صعيد تنفيذ توصيات اللجنة امللكية لتطوير الجهاز القضايئ و تعزيز سيادة القانون
         عمــل املجلــس القضــايئ، وبالتنســيق والتشــاور مــع ممثــي كافــة األجهــزة الحكوميــة عــى إعــداد خطــط وآليــات تنفيــذ فاعلــة تســتجيُب 

لتوصيــات اللجنــة امللكيــة، خــال املـُـدد املقــررة ومــن دون إبطــاء. وتطلــب وضــع هــذه الخطــط موضــع التنفيــذ الــروع يف اقــراح تعديــات 

تطــال عــدداً مــن القوانــن املتعلقــة بالقضــاء، وإصــدار األنظمــة والتعليــات الازمــة. وشــملت إنجــازات املجلــس القضــايئ، بالتعــاون مــع كافــة 

الــركاء الحكوميــن، يف مضــار الوفــاء بتوصيــات اللجنــة امللكيــة لتطويــر الجهــاز القضــايئ وتعزيــز ســيادة القانــون عــرات اإلجــراءات التــي مــن 

شــأنها الســعي لتحقيــق الرؤيــة امللكيــة الســامية للنهــوض بأوضــاع القضــاء األردين.

وكان من أبرز هذه اإلجراءات:

يف مجال اإلرساع يف حسم النزاعات وتفعيل مبدأ التخصص يف القضاء
          اتخــاذ جملــة مــن اإلجــراءات مــن شــأنها االنســجام مــع التوجيهــات امللكيــة الســامية بضــان حصــول املواطنــن واملســتثمرين عــى حقوقهــم 

ضمــن فــرات زمنيــة مقبولــة، كان مــن ضمنهــا وأبرزهــا؛ اصــدار قانــون محاكــم الصلــح ورفــع االختصــاص القيمــي ملحاكــم الصلــح إىل عــرة آالف 

دينــار ومنــح محاكــم الصلــح اختصاصــاً نوعيــاً بدعــاوى اخــاء املأجــور وفســخ عقــد اإليجــار واملطالبــة باألجــور، مهــا بلغــت قيمتهــا لاســتفادة 

مــن فضــاء القــرب وقــر اآلجــال امــام محاكــم الصلــح؛ وتفعيــل التبليغــات القضائيــة وتوفــر إطــار قانــوين الســتخدام التكنولوجيــا بالتبليغــات، 

ــة الحــق يف إرفــاق شــهادة  ــة وإعطــاء الخصــم يف الدعــوى املدني ــة الحقوقي ــات بالدعــاوى الصلحي ــح والبين ــم اللوائ ــد مــدد قصــرة لتقدي وتحدي

خطيــة ألي مــن شــهوده مشــفوعة بالقســم القانــوين امــام الكاتــب العــدل؛ ومتكــن قــايض إدارة الدعــوى مــن إجــراء الخــرة التــي يطلبهــا الخصــم 

ضمــن بيناتــه، قبــل إحالــة الدعــوى لقــايض املوضــوع، ومتكينــه مــن محاكمــة مــن يتخلــف عــن الحضــور امامــه؛ وفــرض جــزاءات عــى مــن يتخلــف 

عــن تقديــم البينــات ضمــن املهــل ومتكينــه مــن عــرض التســوية والتصديــق عــى الصلــح، وتحديــد الدفــوع الشــكلية وكيفيــة إثارتهــا امــام املحكمــة؛ 
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وكذلــك اإلجــراءات املتخــذة يف ســياق تعديــل قواعــد االختصــاص لتيســر إجــراءات التقــايض، ومنهــا إنشــاء الغرفــة االقتصاديــة لــدى محكمــة عــان 

االبتدائيــة للنظــر والفصــل يف أهــم املنازعــات االقتصاديــة والتجاريــة ومنازعــات املســتثمرين، وقضايــا املنافســة وقضايــا حايــة االنتــاج الوطنــي 

والقضايــا البحريــة واملرفيــة واملقــاوالت.

يف مجــال تحديــث وتيســر إجــراءات الطعــن يف األحــكام والحــد مــن الطعــون غــر املــررة، أو التــي يكــون 
الغــرض منهــا املامطلــة والتســويف

          تــم إلغــاء حــق الطعــن باألحــكام الصــادرة بــرد الدفــوع الشــكلية، إال مــع القــرار الفاصــل مبوضــوع الدعــوى، منعــاً الســتخدام هــذه الدفــوع 

للماطلــة، وترتيــب آثــار الحكــم الوجاهــي نفســها عــى األحــكام الصــادرة وجاهيــاً اعتباريــاً، وعــدم وجــوب تبليــغ الحكــم ومنــح صاحيــة النظــر 

يف الطعــون املوجهــة إىل األحــكام الصــادرة عــن محاكــم الصلــح، مبــا يف ذلــك القــرارات املســتعجلة ملحاكــم البدايــة بصفتهــا االســتئنافية والزامهــا 

بنظــر الطعــن والبــت بــه دون إعــادة الدعــوى ملحكمــة الدرجــة األوىل؛ وإجــازة االعــراض عــى األحــكام الصلحيــة الجزائيــة والحقوقيــة، وعــى أن 

يُرفــق باالعــراض البينــات املؤيــدة لاعــراض والدفــاع واشــراط تقديــم البينــة عــى املعــذرة املروعــة للغيــاب، لقبــول االعــراض شــكاً والغــاء 

االســتئناف التبعــي، وعــدم وقــف اجــراءات الدعــوى امــام محكمــة الدرجــة األوىل عنــد اســتئناف اي قــرار غــر ُمنــٍه للخصومــة ووضــع ميعــاد عــرة 

ايــام لتقديــم التمييــز يف الدعــاوى التــي تحتــاج اىل إذن يبــدأ مــن اليــوم التــايل لتبليــغ قــرار اإلذن، أو خــال ثاثــون يومــاً مــن اليــوم التــايل لصــدور 

قــرار اإلذن، أيهــا اســبق. وتــم منــح املحكمــة صاحيــة فــرض جــزاء عــى الخصــم الخــارس، إذا تبــن أنــه كان متعنتــاً خــال إجــراءات املحاكمــة أو 

لجــأ خالهــا إىل أســاليب كيديــة.

ويف مجال تحديث الترشيعات 
           تــم تعديــل ســبعة قوانــن تضمنــت التعديــات التــي أوصــت بهــا اللجنــة امللكيــة لتطويــر الجهــاز القضــايئ وتعزيــز ســيادة القانــون، وذلــك 

بالتعــاون مــع الســلطتن التنفيذيــة والتريعيــة وهــي: قانــون محاكــم الصلــح وقانــون الوســاطة لتســوية النزاعــات املدنيــة وقانــون العقوبــات 

وقانــون التنفيــذ وقانــون تشــكيل املحاكــم النظاميــة وقانــون أصــول املحاكــات املدنيــة. كــا عملــت الحكومــة عــى إصــدار نظامــن هــا نظــام 

الخــرة أمــام املحاكــم النظاميــة ونظــام تصفيــة الــركات.

         وقــد دخــل بعضهــا يف النفــاذ وتــّم العمــل مبوجبهــا، وســينفذ آخرهــا يف شــهر شــباط مــن العــام القــادم، وســينعكس أثــر هــذه التعديــات 

التريعيــة عــى فعاليــة إجــراءات التقــايض وترسيــع البــت يف النزاعــات واالرتقــاء بجــودة األحــكام ابتــداًء مــن العــام القــادم.

إنجازات املحاكم
ــاز  ــر الجه ــة لتطوي ــة امللكي ــر اللجن ــدور تقري ــد ص ــل وبع ــة قب ــة العام ــر النياب ــم ودوائ ــازات املحاك إنج

ــون ــيادة القان ــز س ــايئ وتعزي القض

         فيــا يــي مقارنــة إلنجــازات املحاكــم ودوائــر االدعــاء العــام خــال فرتــن؛ الفــرة األوىل ومتتــد لثانيــة أشــهر تبــدأ مــن 2017/1/1 وتنتهــي 

يف 2017/8/31، والفــرة الثانيــة تبــدأ مــن 2017/9/1 وتنتهــي يف نهايــة عــام 2017. 

 

- بلغت الزيادة الشهرية يف الوارد لدى جميع املحاكم يف الفرة الثانية بنسبة 1.7% باملقارنة مع الفرة األوىل.

- بلغت الزيادة الشهرية يف الفصل يف الفرة الثانية بنسبة 71.1% باملقارنة مع الفرة األوىل.

- قامت املحاكم بفصل جميع الدعاوى الواردة إليها خال الفرة الثانية، وزيادة عنه ما نسبته %46.5.  
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إنجازات املحاكم يف الفرتتني

إنجازات دوائر االدعاء العام يف الفرتتني

إنجازات دوائر االدعاء العام
- بلغت الزيادة الشهرية يف الوارد يف الفرة الثانية نسبة 5.4% باملقارنة مع الفرة األوىل. 

-قامت دوائر االدعاء العام بفصل جميع الدعاوى الواردة إليها خال الفرة الثانية، وزيادة عنه ما نسبته %12.3.
- بلغت الزيادة الشهرية يف الفصل يف الفرة الثانية نسبة 19.1% باملقارنة مع الفرة األوىل.
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الدعاوى الواردة لرئاسة النيابة العامة خالل العام 2017 مقارنة مع عام 2016

أعامل التفتيش 
         شــهد العــام 2017 جملــة مــن التطــورات عــى صعيــد النهــوض بأعــال التفتيــش القضــايئ، كان مــن أبرزهــا تبنــي منهجيــة علميــة لتطويــر 

العمــل يف التفتيــش القضــايئ، واعطــاء قضــاة التفتيــش مزيــد مــن الحصانــات الوظيفيــة، باإلضافــة إىل اصــدار نظــام معــدل لنظــام التفتيــش القضــايئ 

رقــم 100 لســنة 2017. 

أعامل النيابة العامة 
ــة  ــة باســم املجتمــع، كــا وتتــوىل إحالتهــا للقضــاء. وتُــرف عــى أعــال الضابطــة العدلي ــة العامــة مبــارشة الدعــوى الجزائي ــوىل النياب         تت

وتراقــب االلتــزام بتطبيــق القوانــن يف األحــكام القضائيــة الصــادرة بالدعــاوى الجزائيــة وتحقيقهــا للــردع بشــقيه؛ العــام والخــاص، والطعــن فيــا 

ال يتفــق وحكــم القانــون منهــا. إىل جانــب توليهــا تنفيــذ األحــكام القضائيــة الصــادرة يف الدعــاوى الجزائيــة مبجــرد اكتســابها الدرجــة القطعيــة.

وورد لــدى رئاســة النيابــة العامــة يف محكمــة التمييــز )9954( دعــوى خــال العــام 2017، بعــد أن كان الــوارد لديهــا يف العــام 2016 )9021( وبنســبة 

زيــادة بلغــت 10% انجــزت بالكامل.

         وورد دوائر النائب العام يف محاكم االستئناف ومحكمة الجنايات الكرى خال العام )2017( )101670( دعوى انجزتها بنسبة )%100(. 

إىل مخالفة مسلكية )15( شكوى

إىل مخالفة قانونية )16( شكوى

إىل مخالفة إجرائية )19( شكوى
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أعامل القضاء اإلداري
        متــارس املحكمــة اإلداريــة يف عــان أعالهــا كمحكمــة درجــة أوىل يف القضــاء اإلداري مبوجــب أحــكام قانــون القضــاء اإلداري رقــم 27 لســنة 

2014، ومبوجــب القانــون أصبحــت املحكمــة اإلداريــة العليــا جهــَة الطعــن يف األحــكام الصــادرة عــن املحكمــة اإلداريــة. وتختــص املحكمــة اإلداريــة 

بالنظــر يف جميــع الطعــون املتعلقــة بالقــرارات االداريــة النهائيــة ومــا ورد النــص عليــه يف املــادة )5( مــن قانــون القضــاء اإلداري وتكــون قراراتهــا 

قابلــة للطعــن أمــام املحكمــة اإلداريــة العليــا التــي تنظــر يف الطعــون املرفوعــة إليهــا مــن الناحيتــن؛ املوضوعيــة والقانونيــة. 

 أعامل املحكمة اإلدارية الُعليا لعام 2017 
- بلغ عدد القضاة يف املحكمة )6(.

- بلغ عدد الدعاوى املدورة من العام السابق )2(.

- بلغ عدد الدعاوى الواردة خال العام 2017 )300(.

- بلغ عدد الدعاوى املفصولة )297(.

- بلغ عدد الدعاوى املدورة )5(.

- بلغت نسبة الفصل إىل املجموع )%98.3(.

أعامل املحكمة اإلدارية لعام 2017
-بلغ عدد القضاة يف املحكمة )4(.

-بلغ عدد الدعاوى املدورة من العام السابق )226(.

-بلغ عدد الدعاوى الواردة خال العام 2017 )461(.

-بلغ عدد الدعاوى املفصولة )514(.

-بلغ عدد الدعاوى املدورة )173(.

-بلغت نسبة الفصل إىل املجموع )%74.8(.

التغــر يف عــدد القضايــا الــواردة واملفصولــة واملــدورة لــدى املحكمــة اإلداريــة العليــا يف العــام 2017 
باملقارنــة مــع عــام 2016
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القرارات اإلدارية التي تقرر إلغاؤها
          أصــدرت املحكمــة اإلداريــة العليــا تســعة عــر حكــاً تضمنــت إلغــاًء للقــرارات الصــادرة عــن اإلدارة. ويُبــن الجــدول التــايل تصنيــف هــذه 

القــرارات وعددهــا وســبب اإللغــاء:

التغــر يف عــدد الدعــاوى الــواردة واملفصولــة واملــدورة لــدى املحكمة اإلداريــة يف العــام 2017 باملقارنة 
مع عــام 2016
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القضاء األردين يف املؤرشات الدولية 
         حصــل األردن يف مــؤرش ســيادة القانــون الصــادر عــن مــروع العدالــة العامليــة عــى درجــة )0.60( مــن )1.0( يف العــام 2017، وجــاء ترتيبــه 

)42( مــن بــن )113( دولــة. وحــل األردن ثانيــاً بــن الــدول العربيــة وعددهــا ســُت دول شــملها تقريــُر املــؤرش. ويعنــي هــذا الرتيــب تقدمــاً عــن 

ــة  ــة الراهن ــاس الحال ــره. ويُعنــى املــؤرش بقي ــد النهــوض بعمــل القضــاء األردين وتطوي ــرز عــى صعي األعــوام الســابقة، ومبــا يعكــس التقــدم املُح

لـــسيادة القانــون، باالعتــاد عــى مثــاٍن مــن املــؤرشات الفرعيــة، يف )113( دولــة يف مختلــف أنحــاء العــامل. وبدورهــا، فــإن قيــاس املــؤرشات الفرعيــة 

املســتخدمة يتــم بنــاء عــى تفحــص لعــدد مــن العوامــل، يختلــف عددهــا وفقــاً لــكل مــؤرش فرعــي. وتهــدف هــذه املــؤرشات جميعهــا إىل توفــر 

صــورة حيويــة عــن أوضــاع ســيادة القانــون يف الــدول التــي يتــم تناولهــا، وتاليــاً ترتيــُب األردن يف هــذه املــؤرشات.

خالصة عامة حول حصيلة أعامل املحاكم النظامية يف العام 2017
-ال يبــدو ممكنــاً فصــُل املــؤرشات اإليجابيــة يف أداء محاكــم القضــاء النظامــي يف العــام 2017 عــن مجموعــة مــن العوامــل ُيكــن تلخيصهــا أوالً يف 

وضــوح الرؤيــة واإلرادة السياســية عــى أعــى املســتويات يف الدولــة بــرورة النهــوض بالقضــاء األردين وتطويــر أدائــه، ُمتمثلــًة بالتوجيهــات امللكيــة 

الســامية الواضحــة يف هــذا اإلطــار، ومــن ضمنهــا تكليــف اللجنــة امللكيــة لتطويــر القضــاء للــروع بأعالهــا ووضــع توصياتهــا.

-وترافــق تصاعــد وتــرة أداء املحاكــم بالفعــل مــع تنفيــذ املجلــس القضــايئ توصيــات اللجنــة امللكيــة لتطويــر القضــاء يف محاورهــا االســراتيجية 

األربعــة مــن خــال مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي تــم التخطيــط لهــا وتنفيذهــا بهــدف الوفــاء مبقاصــد توصيــات اللجنــة وتحقيــق األهــداف.

ــاة.  ــم والقض ــاء املحاك ــايئ ورؤس ــس القض ــة للمجل ــود الجاعي ــد الجه ــى صعي ــة ع ــورات ملموس ــم تط ــام ألداء املحاك ــياق الع ــهد الس ــا ش -ك

ــل  ــاءلة والعم ــة واملُس ــج الرقاب ــز نه ــرة األداء، وتعزي ــن وت ــة واإلرشاف، وتحس ــات املتابع ــم آلي ــد دعائ ــذا يف توطي ــور ه ــياق التط ــس س وانعك

ــال. ــكل فع ــي بش الجاع

ترتيب األردن يف املؤرشات الفرعية يف العام 2107



11

أبرز التحديات خال العام القادم
          يواصــل املجلــس القضــايئ تنفيــذ مــا تبقــى مــن توصيــات اللجنــة امللكيــة لتطويــر الجهــاز القضــايئ وتعزيــز ســيادة القانــون، وكذلــك خطتــه 

االســراتيجية والتنفيذيــة للعــام 2018 والهادفــة إىل تعظيــم اإلنجــاز الــذي تحقــق خــال عــام 2017 وترسيــع حســم النزاعــات واالرتقــاء بجــودة 

ــم درجــة الثقــة  ــا يف العمــل القضــايئ، واالرتقــاء مبعــارف ومهــارات الســادة القضــاة وتعظي األحــكام والتوســع بالتخصــص، وتوظيــف التكنولوجي

بعدالــة القضــاء ونزاهتــه وحيــاده.  ولــن يعيقــه عــن تحقيــق األهــداف ضمــن أطرهــا الزمنيــة املحــددة ســوى عــدم توفــر االمكانيــات واملــوارد 

الازمــة لتحقيــق األهــداف املتقدمــة التــي التــزم الــركاء بتقديهــا. ونطمــح التوجيــه بإعطــاء االولويــة ملــا يــي:

1.اســتئجار مبنــى ملحكمــة عــان االبتدائيــة مبوقــع مجــاور ملحكمــة اســتئناف عــان لتمكــن املجلــس القضــايئ مــن تنفيــذ توصيــة اللجنــة امللكيــة 

لتطويــر الجهــاز القضــايئ وتعزيــز ســيادة القانــون بدمــج محاكــم بدايــة عــان الخمســة يف محكمــة بدايــة واحــدة، وذلــك لحــن تشــييد مبنــى 

ــد عــى  ــت والجه ــات واختصــار الوق ــع حســم النزاع ــذ التخصــص وترسي ــر يف االرساع بتنفي ــن أث ــك م ــا لذل ــة، مل خــاص مبحكمــة عــان االبتدائي

املحامــن واملتقاضــن.

2.توفــر الكــوادر اإلداريــة الازمــة ملعاونــة الجهــاز القضــايئ ورفــع كفاءتهــا واالرتقــاء بأدائهــا عــى النحــو املبــن بتوصيــات اللجنــة امللكيــة لتطويــر 

الجهــاز القضــايئ وتعزيــز ســيادة القانــون، بــأرسع وقــت ممكــن، وعــدم تجزئــة ذلــك عــى 3 ســنوات، ملــا لذلــك مــن أثــر عــى رسعــة تحقيــق 

األهــداف ضمــن اإلطــار الزمنــي املحــدد.

3.توفــر متطلبــات االرتقــاء باألوضــاع املاديــة واملعيشــية للقضــاة والــواردة بتوصيــات اللجنــة امللكيــة لتطويــر الجهــاز القضــايئ وتعزيــز ســيادة 

القانــون؛ بتعديــل نظــام الخدمــة القضائيــة لتوحيــد العــاوة القضائيــة لجميــع القضــاة باختــاف درجاتهــم، وكذلــك تحســن نوعيــة التأمــن الصحــي 

ــون اســتقال  ــل كامــل نســبة االقتطــاع املقــررة يف قان ــوزارة العــدل، وتحوي ــذي أعــده املجلــس القضــايئ ورفعــه ل املقــدم لهــم، وفــق النظــام ال

القضــاء مــن الرســوم املســتوفاة عــى الدعــاوى واإلجــراءات القضائيــة والتنفيذيــة اىل حســاب صنــدوق القضــاة.
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