
www.jc.jo



التقرير ال�سنوي

عن اأعمال املحاكم

لعام 2010





  جــاللـــــة املـــــلك عبـــد اللــه الثــــاين ابــن احل�ســني املعظـــــم



حمتويات تقرير اأعمال املحاكم لعام 2010

 

املقدمة  5
الكادر الق�ضائي اأوال :    11

ثانيا : اأعمال املحاكم   15
التعاون مع ال�ضركاء ثالثا :    19

رابعا:  اإجنازات حماور التطوير والتحديث الق�ضائي  23
حمور الت�ضريعات  1  25  

حمور الرقابة والتفتي�ش والتقييم  2  25  
حمور تطوير النيابة العامة  3  26  

حمور الطرق البديلة حلل النزاعات  4  27  
حمور حقوق االإن�ضان و�ضوؤون االأ�ضرة  5  29  

حمور بناء القدرات واملهارات والكفاءة  6  30  
حمور احلو�ضبة وتكنولوجيا املعلومات  7  31  

حمور البنية التحتية للمحاكم.  8  32  
خام�ضا: الطموحات امل�ضتقبلية  33

�ضاد�ضا: املالحق االإح�ضائية  37
ملحق )1( باأعمال املحاكم لعام 2010  39  

ملحق )2( بالق�ضايا املتاأخرة اأكرث من ثالث �ضنوات  46  
ملحق )3( مقارنة اأعمال املحاكم بني عام 2009و2010  47  

ملحق )4( اأعمال دوائر االدعاء العام  48  
ملحق )5( امل�ضاركات الداخلية لل�ضادة الق�ضاة لعام 2010  49  

ملحق )6( امل�ضاركات اخلارجية خالل العام 2010   57  



املقدمة





7 التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 2010

 موالي �ساحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني املعظم
حفظك اهلل ورعاك ،،،

اأرف���ع   2001 ل�ضنة   )15( رق���م  ال��ق�����ض��اء  ا���ض��ت��ق��الل  ق��ان��ون  م��ن   )8( امل����ادة  الأح��ك��ام  اإع���م���ااًل   
 اإل���ى ج��الل��ت��ك��م ال��ت��ق��ري��ر ال�����ض��ن��وي ع��ن اأو����ض���اع امل��ح��اك��م و���ض��ر االأع���م���ال فيها خ���الل ع���ام 2010 ، 

لقد ا�ضتمرت اجلهود خالل عام 2010 لتطوير الق�ضاء وحتديثه ومواكبة التطور الذي ي�ضهده بلدنا   
يف خمتلف املجاالت ،

لهذا فقد مّت عقد ندوات ودورات وور�ش عمل داخلية بلغ عددها 88 م�ضاركة يف موا�ضيع خمتلفة   
اأهمها تطوير املهارات ، حماية االأ�ضرة ، الو�ضاط�ة ، اإدارة الدعوى ، التجارة واال�ضتثمار ، حقوق االإن�ضان، 
امللكية الفكرية ، غ�ضيل االأم�وال ، مكافحة االإره��اب ، التاأمني ، ال�ضحافة واالإع��الم ، االأح��داث وقد بلغ 
عدد امل�ضاركني )1389( م�ضاركًا مما يعني اأّن عددًا كبرًا من الق�ضاة ا�ضرتكوا يف اأكرث من دورة من هذه 

الدورات ،

كم���ا �ضارك 137 قا�ضيًا يف دورات وندوات خارج اململكة ت�ضمنت موا�ضيع خمتلفة ، اأهمها التعاون   -
ال���دويل يف املج���ال اجلنائي ، العالمات التجاري���ة ، التحكي�م ، القوانني املالي���ة ، االإع�ضار ، غ�ضيل 
االأم���وال ، مكافح���ة الف�ضاد ، التج���ارة االلكرتوني���ة ، العدالة اجلنائية لالأح���داث ، حماية االأ�ضرة 
والعن�ف االأ�ضري ، التفتي�ش الق�ضائي، جرائم املعلوماتية ، املناف�ضة واالحتكار ، التمييز �ضد املراأة 

واالأدلة العلمية وامل�ضاعدة القانونية

كم���ا ا�ضتمرت عملية التدريب امل�ضتمر للق�ضاة يف املعهد الق�ضائ���ي االأردين باإ�ضراف كبار الق�ضاة   -
واالأكادمييي�ن .

وبتوجيه���ات جاللتك���م ، ف���اإّن الق�ضاء ي�ضعى للتميز ، ل���ذا فاإّن املجل�ش الق�ضائ���ي يتعاون مع وزارة   -
العدل لتطبيق نظام ق�ضاة امل�ضتقبل ، وذلك باختيار اأوائل احلا�ضلني على �ضهادة الدرا�ضة الثانوية 
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واإحلاقهم باجلامعات الر�ضمية لدرا�ضة القانون واختيار اأوائل طلبة احلقوق واأوائل خريجي كليات 
احلق���وق الإحلاقهم باملعهد الق�ضائ���ي واإيفاد عدد منهم للجامعات العريقة يف تدري�ش القانون مما 

�ضيوؤدي وخالل �ضنوات قليلة ، اأن يكون لدينا عدٌد كبٌر من الق�ضاة املتميزين علمًا وذك��اًء ، 

وقد بلغ عدد ق�ضاة امل�ضتقبل الدار�ضني يف اجلامعات حاليًا )166( منهم )74( من الرجال و)92(   -
من الن�ضاء

ويبل���غ عدد ق�ضاة امل�ضتقبل الدار�ض���ني يف املعهد الق�ضائي يف الوق���ت احلا�ضر )63( منهم )27(   -
م���ن ال�ضب���اب و )36( من ال�ضاب���ات ، باالإ�ضافة اإلى )10( ط���الب موفدين م���ن ال�ضلطة الوطنية 

الفل�ضطينية .

يبل���غ عدد الق�ضاة حالي���ًا )798( قا�ضيًا منهم )70( من الق�ضاة الن�ض���اء ، حيث زاد الق�ضاة من   -
الن�ضاء من 48 عام 2009 اإلى 70 عام 2010 و�ضي�ضبح عدد الق�ضاة عام 2011 )840( منهم 110 

من القا�ضيات الن�ضاء .

لدينا حاليًا �ضبعة من الق�ضاة املبعوثني اإلى اجلامعات للح�ضول على درجات املاج�ضتر والدكتوراه   -
، باالإ�ضاف���ة اإل���ى )17( طالب وطالبة من طلب���ة برنامج ق�ضاة امل�ضتقبل مم���ن اأنهوا درا�ضتهم يف 

مرحلة املاج�ضتر يف اجلامعات الربيطانية وهم ملتحقون حاليا باملعهد الق�ضائ�����ي .

يتع���اون املجل�ش الق�ضائي مع وزارة العدل بتلبية طلبات الدول ال�ضقيقة باإعارتهم عدد من الق�ضاة   -
ب�ضب���ب كف���اءة ق�ضاتنا و�ضمعتهم اجليدة يف احلياد والنزاهة واال�ضتقالل ، حيث يوجد لدينا حاليًا 
17 قا�ضيًا معارًا اإلى دولة االإمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين واململكة العربية ال�ضعودية .

ب�ضبب التطور املت�ضارع الذي مير به بلدنا والعامل يف جميع امليادين وخا�ضة ميادين التجارة العاملية   -
واال�ضتثم���ار والبيئة وامللكية الفكرية وحماربة الف�ضاد واالإره���اب والعنف االأ�ضري �ضد الن�ضاء كان 
ال ب���د م���ن اإيالء التخ�ض�ش ما ي�ضتحق���ه من اأهمية ، لذا جرى تخ�ضي�ش ع���دد من الق�ضاة لنظر 
الق�ضاي���ا املتعلقة بهذه املوا�ضيع ، ولكن ال زال التخ�ض�ش يحتاج جلهود اأخرى مكثفة للو�ضول اإلى 

الدرجة التي نتطلع اإليها .

لق���د �ض���در يف عام 2010 وبالتن�ضيق ب���ني املجل�ش الق�ضائي ووزارة الع���دل نظامان هامان يتعلقان   -
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باملجل����ش الق�ضائ���ي وحمكم���ة التمييز وهما نظام املكت���ب الفني ملحكمة التميي���ز ونظام الوحدات 
االإدارية للمجل�ش الق�ضائي .

ويق���وم املكتب الفني الذي يراأ�ضه قا�ٍش من الدرجة العليا بتقدمي الدعم القانوين والفني واالإداري   -
ملحكم���ة التمييز مبا يف ذلك ت�ضنيف الق�ضايا والطلبات الواردة اإليها لغايات توزيعها على الغرف 
الق�ضائي���ة ح�ضب اخت�ضا�ضه���ا كما يقوم با�ضتخال����ش املبادئ القانونية لالأح���كام التي ت�ضدرها 
حمكم���ة التمييز وحتليل ال�ضوابق الق�ضائية وتقدمي املطالعات والدرا�ضات الالزمة وتزويد املحاكم 
بالت�ضريع���ات وال�ضواب�����ق الق�ضائي������ة و�ضيكون له���ذا املكتب دور كبر يف رفع نوعي���ة االأحكام ومنع 
ت�ضاربها والت�ضهيل على الق�ضاة الو�ضول اإلى ال�ضوابق الق�ضائية واالجتهادات الفقهية كما �ضيعمل 

على ت�ضريع الف�ضل يف الق�ضايا التي ت�ضل اإلى حمكمة التميي���ز .

و�ضتق���وم الوح���دات االإدارية للمجل�ش الق�ضائ���ي بالتعاون مع برنامج م�ضاق بدع���م وتاأ�ضي�ش وحدة   -
�ض���وؤون الق�ض���اة ، وح���دة �ض���وؤون التدريب والتخ�ض����ش ، وح���دة التخطيط والتطوير كم���ا �ضيقوم 
بجمي���ع االأمور التي يحتاجها املجل�ش الق�ضائي لتطوير العمل وتنظيم الربامج والدورات التدريبية 
والبعث���ات واإعداد البيانات واملعلومات وخطة العمل ال�ضنوي���ة للمجل�ش وامل�ضاهمة يف اإعداد خطط 
العم���ل والربامج الالزمة لتطوي���ر عمل املحاكم والنيابة العام���ة واإدارة املوقع االإلكرتوين للمجل�ش 

وحتديثه واإدامته .

وبع���د اإكم���ال وتنفي���ذ ما مّت الن����ش عليه يف هذي���ن النظامني �ضيك���ون العمل موؤ�ض�ضي���ًا يف املجل�ش   -
الق�ضائي مما ي�ضمن االإدامة واال�ضتمرار للربامج واالأعمال املن�ضو�ش عليها فيهما .

لقد بلغ عدد الق�ضايا الواردة للمحاكم عام 2010 ، با�ضتثناء ق�ضايا املخالفات التي تنظر غالبيتها   -
حماكم البلديات )401135( ، وقد ف�ضلت املحاكم )397184( ق�ضية بن�ضبة و�ضلت اإلى %99 .

واأرج���و اأن اأبني بهذه املنا�ضبة اأّن الع���بء الواقع على ق�ضاة حماكم اال�ضتئناف وحمكمة التمييز هو   -
ع���بء كبر يفوق كثرًا عددهم املح���دود مما يقت�ضي زيادة عددهم زيادة منا�ضبة ، اإاّل اأننا نواجه 
�ضعوب���ة با�ضتقطاب ق�ضاة موؤهلني ل�ضغل منا�ضب ق�ض���اة التمييز واال�ضتئناف لعدم وجود حمامني 

من ذوي الكفاءة الراغبني بالعمل الق�ضائي.
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موالي �ساحب اجلاللة ،،،

اإن�����ن�����ا م�����ت�����اأك�����دون م�����ن دع������م ج���الل���ت���ك���م امل����ت����وا�����ض����ل ل���ت���ط���وي���ر ال���ق�������ض���اء وحت���دي���ث���ه   
 وحت�������ض���ني ال�����ظ�����روف امل��ع��ي�����ض��ي��ة ل��ل��ق�����ض��اة ل���ي���ك���ون اإن���ت���اج���ه���م وع���م���ل���ه���م ق�������ض���اء م���ت���م���ي���زا ،

للق�ضاة  االجتماعي  التكافل  �ضندوق  باإن�ضاء  مكرمة جاللتكم  على  والعرفان  بال�ضكر  التنويه  واأود   
وموظفي وزارة العدل ، والذي �ضيكون حافزًا لهم على ح�ضن االأداء وم�ضاعدًا لهم لتحقيق مطالب احلياة 

املادية و�ضيتم هذا العام �ضرف راتب �ضهرين اإ�ضافيني جلميع الق�ضاة من هذا ال�ضندوق .

ن�ضاأل اهلل اأن يحفظ جاللتكم ويرعاكم وي�ضدد على طرق اخلر والعدالة خطاكم ملا فيه خر �ضعبكم   
الويف واأمتكم العربية واالإ�ضالمية واالإن�ضانية جمعاء.

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

راتـب الوزنـي         
رئي�س حمكمة التمييز         

رئي�س املجل�س الق�سائـي         
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بل�غ ع�دد الق�ضاة النظاميني )798( قا�ش حتى نهاية عام 2010 منهم )70( قا�ش من الن�ضاء، يف حني 
كان عدد الق�ضاة يف العام 2009 )754( قا�ش، منهم )48( قا�ش من الن�ضاء. 

بلغ عدد العاملني من الق�ضاة )766( قا�ضيًا، اأما الباقون منهم فخارج ميدان العمل يف اململكة   -
فبع�ضهم معارون والبع�ش االآخر مبعوثون اأو يف اإجازات درا�ضية.

مت هذا العام تعيني )52( قا�ش من بينهم )22( قا�ش من الن�ضاء.  -

اأحيل على التقاعد )4( ق�ضاة من الدرجة  مت هذا العام انتهاء خدمات )8( من الق�ضاة حيث   -
العليا، وقا�ش من الدرجة الثانية ، وقا�ش من الدرجة الرابعة،

ومت قبول ا�ضتقالة قا�ش من الدرجة ال�ضاد�ضة ، وتويف قا�ش من الدرجة الثانية.  -

اأما اأعداد الق�ضاة الذين متت اإعارتهم اأو متديد اإعارتهم �ضمن اإطار التعاون الق�ضائي بني اململكة   -
االأردنية الها�ضمية وعدد من الدول العربية ال�ضقيقة فقد بلغ )17( قا�ضيا على النحو التايل:

متديد اإعارة )6( من الق�ضاة اإلى حماكم دولة االإمارات العربية املتحدة.  .1

متديد اإعارة )8( من الق�ضاة اإلى حماكم مملكة البحرين.  .2

اإعارة قا�ش )�ضيدة( اإلى اململكة العربية ال�ضعودية للعمل كاأ�ضتاذ م�ضاعد يف كلية ال�ضريعة   .3
والدرا�ضات االإ�ضالمية/ جامعة الق�ضيم.

متديد اإعارة قا�ش )�ضيدة( اإلى املحكمة اجلنائية الدولية اخلا�ضة برواندا.  .4

متديد اإعارة قا�ش اإلى دولة الكويت للعمل كم�ضت�ضار يف بلدية الكويت.  .5

مت اإجازة )2( من الق�ضاة بدون راتب بناء على طلبهم.   -

بلغ عدد الق�ضاة املبعوثني )10( ق�ضاة، منهم )8( للح�ضول على درجة الدكتوراه و)2( للح�ضول   -
على درجة املاج�ضتر يف فروع القانون املختلفة توزعوا على كل من الدول التالية، جمهورية م�ضر 

العربية �ضبعة ق�ضاة، وقا�ضيان للواليات املتحدة االأمريكية، وقا�ش للمملكة املغربية.

بلغ عدد الق�ضاة املحالني على اال�ضتيداع )3( ق�ضاة .  -

يبني اجل����دول الت��ايل منو اأعداد الق�ضاه من ع���ام 2005 – 2010 :

اأوًل:  الكادر الق�سائي:

200520062007200820092010ال�ضنة

639686692710754798عدد الق�ضاه
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املجموعن�ضاءرجالالدرجة
59-59العليا

39140اخلا�ضة
36238االأولى
83386الثانية
90393الثالثة

1689177الرابعة
14719166اخلام�ضة
10633139ال�ضاد�ضة

72870798املجموع

يبني اجلدول التايل منو اأعداد الق�ضاة من عام 2005 وحتى عام 2010:  -

اأعداد الق�ضاة ح�ضب اجلن�ش:  -

من  قا�ضيات   )110( القا�ضيات  الن�ضاء  عدد  لي�ضبح  قا�ضية  ثالثني  تعيني  العام  هذا  و�ضيتم 
جمموع)840( قا�ٍشٍ وقا�ضية.

اأعداد الق�ضاة ح�ضب الدرجات:  -
املعارون، املبتعثون، املنتدبونعدد العاملنيالدرجة

597العليا
402اخلا�ضة

382االأولى
868الثانية
935الثالثة

1775الرابعة
1663اخلام�ضة
-139ال�ضاد�ضة

79832املجموع
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 ، العام يف جميع املحاكم مبا يعادل %99  الوارد يف نف�ش  اإلى  الف�ضل يف عام 2010  ن�ضبة  بلغت   -
بنق�ش عن العام املا�ضي مبا يعادل 1% حيث كانت ن�ضبة االجناز يف العام املا�ضي تعادل %100.

العام  خالل  املحاكم  وارد  وكان  ق�ضية،   )401135(  2010 العام  خالل  النظامية  للمحاكم  ورد   -
املا�ضي 2009 )437117( ق�ضية، مما يعني اأن الوارد نق�ش مبا يعادل -%8.

العام  يف  كان  الف�ضل  اأن  حني  يف  ق�ضية   )397184(  2010 العام  يف  النظامية  املحاكم  ف�ضلت   -
ال�ضابق )437694( ق�ضية مما يعني اأن الف�ضل نق�ش مبا يعادل %9.

بلغ املدور يف العام 2010 )93006( ق�ضية، يف حني اأن املدور للعام ال�ضابق بلغ )89226( ق�ضية   -
بزيادة تعادل %4.  

زاد وارد حمكمة التمييز عن العام ال�ضابق مبعدل 18% حيث بلغ عدد الق�ضايا الواردة خالل هذا   -
باقي  ورد  االإذن  اإذن متييز، مت منح )570( منها  العام )11455( ق�ضية، منها )4182( طلب 
الطلبات، وت�ضكل ن�ضبة املنح ما يعادل 14% من الوارد منها، وهذا يعني اأنه ال بد من معاجلة تقليل 

الوارد فيها الذي يتزايد عاما بعد عام عالجا ت�ضريعيا وزيادة عدد ق�ضاة حمكمة التمييز.

زاد وارد املحاكم البدائية عن العام ال�ضابق مبا يعادل 27% من عدد الق�ضايا الواردة التي بلغت   -
67663 ق�ضية، وزادت ن�ضبة الف�ضل فيها مبا يعادل 29%، ونق�ش املدور فيها مبا يعادل 9%، وهذا 
�ضئ طبيعي بعد تطبيق قانون اأ�ضول املحاكمات املدنية واجلزائية املعدلني وقانون حماكم ال�ضلح 
املعدل، الذي اأ�ضاف لهذه املحاكم االخت�ضا�ش لنظر ق�ضايا ب�ضفتها اال�ضتئنافية. )انظر جدول 

رقم )1( املرفق(.

نق�ش وارد املحاكم ال�ضلحية عن العام ال�ضابق مبعدل 11% حيث بلغ )241729( ق�ضية، ونق�ش   -
الف�ضل مبعدل 10% حيث بلغ )239117( ق�ضية، وزاد منو املدور بن�ضبة 4% وبلغ )58753(.

ثانيا : اأعمال املحاكم لعام 2010:
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يبني اجلدول التايل الق�ضايا املف�ضولة والواردة ون�ضبة االجناز لهذا العام بالن�ضبة لق�ضايا املحاكم   -
االبتدائية قيا�ضا مع االأعوام من عام 2004:

بلغ عدد الق�ضايا التي مر عليها اأكرث من ثالث �ضنوات )1162( ق�ضية وهي ت�ضكل ما ن�ضبته %002   -
من الق�ضايا الواردة.

الن�ضبةالف�ضلالواردال�ضنة
2004360650363183%101
2005358716361940%101
2006332006325438%98
2007364380356762%98
2008378777373528%99
2009437117437694%100
2010398462395920%99



3 التعاون مع ال�سركاء:





21 التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 2010

القوانني  مبوجب  بها  املناط  الدور  مبوجب  العدل،  ووزارة  الق�ضائي  املجل�س  بني  التعاون  توا�ضل   -
املرعية، التي تعطيها دورا يف جمال االأمور املالية واالإدارية، ويف تنفيذ حماور التحديث والتطوير 
التي �ضرتد الحقا، دون تدخل وزارة  التطوير  اإيجابا على االإجنازات يف جميع حماور  انعك�ش  مما 

العدل يف اأي اأمر مي�ش ا�ضتقالل الق�ضاء.

اإطار التعاون الق�ضائي بني اململكة االأردنية الها�ضمية وعدد من الدول العربية ال�ضقيقة مت  �ضمن    -
اإعارة )17( قا�ضيا اإلى عدد من الدول العربية ال�ضقيقة، )6( اإلى حماكم دولة االإمارات العربية 
املتحدة. و)8( ملحاكم مملكة البحرين. وقا�ش )�ضيدة( اإلى اململكة العربية ال�ضعودية للعمل كاأ�ضتاذ 
اإلى  )�ضيدة(  قا�ش  واإعارة  الق�ضيم.  جامعة  االإ�ضالمية/  والدرا�ضات  ال�ضريعة  كلية  يف  م�ضاعد 
املحكمة اجلنائية الدولية اخلا�ضة برواندا. واإعارة قا�ش اإلى دولة الكويت للعمل كم�ضت�ضار يف بلدية 

الكويت.

فل�ضطينيني  ق�ضاة  تدريب  مت  فل�ضطني  يف  الوطنية  وال�ضلطة  االأردن  بني  الق�ضائي  التعاون  و�ضمن   -
باالإ�ضافة  واالأ�ضول اجلزائية  العقوبات  قانون  موا�ضيع  �ضملت  النيابة  واأعوان  عامة  نيابة  واأع�ضاء 

لالأدلة العلمية يف االإثبات.

ويف جمال التعاون الدويل مت عقد عدد من الفعاليات وور�ش العمل خارج اململكة حيث �ضارك   -
فيها )137( قا�ضيا �ضملت )12( دولة عربية و)20( دولة اأجنبية يف موا�ضيع خمتلفة وعديدة 

منها:

البحث عن املعلومات وتقييمها على �ضبكة االنرتنت بالتعاون مع ال�ضفارة االأمريكية   -
يف االأردن.

بناء املعرفة يف جمال حقوق االإن�ضان يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اإفريقيا وذلك   -
بالتعاون مع معهد راوؤول ولنربغ يف ال�ضويد.

التعذيب  جرائم  لتق�ضي  العامني  للمدعني  االإر�ضادي  الدليل  حول  تعريفية  ندوة   -
�ضحايا  تاأهي��ل  واإعادة  االأبحاث  ومركز  العدل  وزارة  بني  بالتعاون  فيها،  والتحقيق 

التعذيب يف الدمنرك ) م�ض��روع كرام��ة (.

اإعداد املدربني يف قانون منع االجتار بالب�ضر بالتعاون مع ال�ضفارة االأمريكية يف عمان  -

 ثالثا : التعاون مع ال�سركاء:
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امل�ضاركة يف جمال تطوير التعليم القانوين باإقامة م�ضابقة املحاكمة ال�ضورية الرابعة   -
االأمريكيني،  والق�ضاة  املحامني  جمعية  مع  بالتعاون   2010 لعام  احلقوق  لكليات 
اأ�ضبوعني  للتدرب ملدة  ا�ضت�ضافة جمموعة من طالب كليات احلقوق  اإلى  باالإ�ضافة 
خالل العطلة الف�ضلية للتعرف على طبيعة عمل املحاكم وما يدور يف قاعات املحاكم 

من اإجراءات.

عقد )10( فعاليات بالتعاون مع م�ضروع �ضيادة القانون �ضملت ق�ضاة الو�ضط وال�ضمال   -
واجلنوب يف جمال التعديالت الت�ضريعية يف الق�ضايا اال�ضتئنافية، مهارات الو�ضاطة، 
باالإ�ضافة اإل عقد املوؤمتر الق�ضائي الثاين يف البحر امليت الذي متخ�ضت عنه خطة 

التطوير الق�ضائي مب�ضاركة دولية وعربية باالإ�ضافة لق�ضاة اململكة.

ويف جمال التعاون مع منظمات املجتمع املدين املحلية مت عقد الفعاليات وامل�ضاركات   -
التالية:

ا�ضتمرار التعاون ما بني املجل�ش الق�ضائي واملجل�ش الوطني ل�ضوؤون االأ�ضرة   -
من خالل امل�ضاريع واالأن�ضطة امل�ضرتكة يف جمال العنف االأ�ضري واالأحداث 

واالأطفال.

ق�ضايا  مع  التعامل  يف  الق�ضاة  تخ�ض�ش  برنامج  يف  بفعالية  امل�ضاركة   -
عقد  خالل  من  ال�ضحفيني  وحرية  حماية  مركز  مع  بالتعاون  االإعالم 
والو�ضط واجلنوب  ال�ضمال  الغاية �ضملت ق�ضاة  لهذه  للق�ضاة  ثالث ور�ش 
، باالإ�ضافة للم�ضاركة يف درا�ضة اجتاهات الق�ضاء االأردين يف التعامل مع 

ق�ضايا االإعالم يف الفرتة ما بني عام 2008-2006

عقد )5( دورات للق�ضاة بالتعاون مع مركز عدالة لدرا�ضات حقوق االإن�ضان   -
يف جمال تطبيق االتفاقيات الدولية على امل�ضتوى الوطني.



4 اإجنازات حماور التطوير 

والتحديث الق�ساء
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حمور تطوير ت�سريعات التقا�سي:  -1

اإقامة  الق�ضاء يف  ر�ضالة  املوؤ�ض�ضات وحتقيق  و  القانون  دولة  ولتعزيز  وامل�ضتجدات  التطورات  ملواكبة 
العدل بني النا�ش ولتعزيز موقع االأردن يف املوؤ�ضرات الدولية وحت�ضني بيئة اال�ضتثمار وتعزيز تناف�ضية 
االقت�ضاد مبا ي�ضمن فاعلية اإجراءات التقا�ضي، فقد مت اإ�ضدار عدة ت�ضريعات خمتلفة لتحقيق هذا 
الهدف بلغت )42( قانون و)73( نظام وهي تهم الق�ضاء الأنها اجلهة التي تطبق هذه القوانني يف 
الد�ضتور،  اأحكام  التقا�ضي م�ضون مبوجب  للتقا�ضي كون حق  اإليه  حالة خمالفتها وجلوء اخل�ضوم 

لكن ن�ضر اإلى القوانني واالأنظمة املتعلقة بالق�ضاء واإجراءاته التي متثلت فيما يلي:

قانون معدل موؤقت لقانون العقوبات رقم 12 ل�ضنة 2010.  -

قانون جرائم اأنظمة املعلومات املوؤقت رقم 30 ل�ضنة 2010.  -

قانون مكافحة غ�ضل االأموال ومتويل االإرهاب املوؤقت املعدل رقم 31 ل�ضنة 2010.  -

نظام اأ�ضول املحاكمات يف الق�ضايا ال�ضريبية احلقوقية رقم 3 ل�ضنة 2010  -

نظام الوحدات االإدارية للمجل�ش الق�ضائي رقم 5 ل�ضنة 2010.  -

نظام املعهد الق�ضائي االأردين رقم 6 ل�ضنة 2010.  -

نظام املكتب الفني ملحكمة التمييز رقم 7 ل�ضنة 2010.  -

نظام �ضندوق التكافل االجتماعي للق�ضاة واأعوان الق�ضاء.  -

حمور الرقابة والتفتي�ش والتقييم وامل�سائلة:  -2

النيابة  الق�ضاة ورجال  اأعمال واإجنازات  لتقييم  املتبعة  الو�ضائل املهمة  اأحد  والتقييم  الرقابة  تعترب 
العامة من حيث جودتها ومطابقتها للت�ضريعات النافذة ومن حيث �ضرعة االإجناز. لذلك فقد اأوالها 
املجل�ش الق�ضائي عنايته اخلا�ضة، و انطالقًا من هذا املفهوم قامت مديرية التفتي�ش الق�ضائي بالعديد 
من اجلوالت التفتي�ضية خالل عام 2010 ملراقبة اأعمال الق�ضاة وتقييمها، حيث قام املفت�ضون بجوالت 
اأغلب املحاكم ال�ضلحية واالبتدائية ودوائر النيابة العامة للتحّقق من �ضرعة االإجناز  تفتي�ضية على 
ونوعية االأحكام وح�ضن تطبيق االإجراءات والف�ضل يف الدعاوى املعرو�ضة على الق�ضاة وحجم العمل 

لديهم وا�ضتق�ضاء اأ�ضباب التاأخر يف ف�ضل بع�ش الدعاوى متهيدًا لتاليف اأ�ضباب التاأخر .

ثالثا: الجنازات التي متت على حماور تطوير وحتديث الق�ساء 
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اإجنازات مديرية التفتي�ش الق�سائي  لعام 2010 :-

قام مفت�ضو املديرية  خالل عام 2010 بزيارات ميدانية مفاجئة �ضملت جميع املحاكم والدوائر   -1
التابعة  لها ، وكذلك القيام  بعدة  زيارات  متتابعة على املحاكم التي كانت تعاين من بع�ش 

ال�ضعوبات يف اأعمالها، وقد بلغ عدد هذه  الزيارات ) 95 ( زيارة . 

املدة  اإنهاء  �ضارفوا على  الذين  الق�ضاة  ال�ضنوية جلميع  التقارير  باإعداد  املديرية  قام مفت�ضو    -2
الالزمة للرتفيع خالل عام 2010 ومطلع عام 2011 وكذلك الق�ضاة الذين م�ضى على تعيينهم 
ثالث �ضنوات لغايات التثبيت وعددهم )312 ( قا�ضيًا، وبلغ عدد الق�ضايا التي �ضملها التدقيق 

)12480( ق�ضية مبعدل 20 ق�ضية لكل قا�ٍش.

قام  مفت�ضو املديرية بالتحقيق والف�ضل يف ) 104( �ضكاوى  بحق  الق�ضاة واملوظفني، حفظ     -3
منها ) 39( �ضكوى لعدم الثبوت اأو لعدم �ضحة اأ�ضباب ال�ضكوى اأو للتكرار.

مت درا�ضة ما جمموعه )  74 (  طلب عفو خا�ش اأحيلت جميعها اإلى رئا�ضة الوزراء ، ومل ت�ضدر    -4
االإرادة امللكية ال�ضامية باملوافقة على اأي منها .

ما زالت املديرية جتري درا�ضات على جتربة منوذج  تقييم  االأداء  الق�ضائي وال�ضلوك  للق�ضاة   -5
يف  زال  وما  الداخلي،  التفتي�ش  و�ضائل   من  كو�ضيلة  به  لالأخذ  املحاكم  روؤ�ضاء   قبل  من  املعد 
مرحلة التقييم، كما مت تعميم منوذج مراقبة الق�ضايا البدائية احلقوقية امل�ضتاأنفة التي تنظر 
مرافعة لتجربته بهدف  حتقيق �ضرعة اإجناز العدالة ورفع  م�ضتوى �ضحة تطبيق االإجراءات 

الق�ضائية اأمام حماكم البداية وما زال قيد التقييم. 

لزيادة خربات املفت�ضني واالطالع على اخلربات الدولية يف هذا املجال قام خم�ضة من املفت�ضني    -6
من اإدارة التفتي�ش بزيارة الإدارة التفتي�ش الق�ضائي الفرن�ضية يف باري�ش خالل الفرتة من 12-

 .2010/11/25

حمور تطوير النيابات العامة:  -3

املنا�ضبة  القرارات  بالدعاوى اجلزائية واتخاذ  بالتحقيق  العامة يف عام 2010  النيابة  قامت    -
ب�ضاأنها واملرافعة يف الق�ضايا اجلنائية واجلنح وتنفيذ االأحكام اجلزائية، والطعون يف االأحكام 
ال�ضادرة عن املحاكم البدائية وحماكم ال�ضلح لدى حماكم اال�ضتئناف، وكذلك الطعون يف 
اأحكام حماكم اال�ضتئناف لدى حمكمة التمييز، وم�ضاهدة جميع هذه االأحكام ب�ضكل يتفق مع 

االأ�ضول والقانون.



27 التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 2010

بلغ اأع�ضاء النيابة يف جميع حلقاتهم )78( قا�ضيا منهم قا�ضيان من الن�ضاء، واأربع مدعني    -
عامني منتدبني لهيئة مكافحة الف�ضاد، و)42( قا�ش لل�ضلح مكلفني للقيام بدور املدعي العام. 

انظر جدول رقم املرفق(.

�ضارك رئي�ش النيابة العامة ووفد من النيابة العامة يف اأعمال املوؤمتر العربي الرابع لروؤ�ضاء   -
النيابة العامة الذي عقد يف دولة قطر خالل الفرتة من 2010/10/5-4.

اإ�ضراك )85( منهم يف  بهدف زيادة اخلربة للمدعني العامني واإك�ضابهم مهارات جديدة مت    -
ندوات وموؤمترات وحما�ضرات وطنية واإقليمية.

حمور الطرق البديلة حلل النزاعات:  -4

و�ضيتم  بداية من جمموع )16( حمكمة  لدى )13( حمكمة  الدعوى  اإدارة  نظام  تاأ�ضي�ش  مت   -
اإحداث اإدارات جديدة يف املحاكم االأخرى.

يعمل يف دوائر اإدارة الدعوى التابعة ملحاكم البداية املذكورة )14( قا�ش.  -
ن�ضبة  متثل  ق�ضية   )4546( ف�ضل  مت  ق�ضية   )4601( الدعوى  اإدارة  اإدارات  لدى  الوارد  بلغ    -

االإجناز ما يعادل %99.
باالإ�ضافة  �ضملت حماكم عمان اخلم�ش  بدائية  لدى )8( حماكم  للو�ضاطة  دوائر  تاأ�ضي�ش  مت   -

ملحاكم الزرقاء واربد وال�ضلط، و�ضيتم اإحداث دوائر للو�ضاطة لدى حماكم البداية االأخرى.
يعمل يف دوائر الو�ضاطة التابعة ملحاكم البداية املذكورة )23( قا�ضيا.   -

ن�ضبة  متثل  منها،  ق�ضية   )1892( ف�ضل  مت  ق�ضية   )1838( الو�ضاطة  دوائر  لدى  الوارد  بلغ   -
االإجناز فيها ما يعادل 103%. علما بان املدور من العام املا�ضي بلغ )270( ق�ضية.

م�ضتمر  تطور  يف  عمان  بداية  حمكمة  يف  الو�ضاطة  الإدارة  الواردة  الق�ضايا  عدد  اأن  يالحظ    -
�ضواء من حيث العدد اأو النوع، اإذ اأن عدد الق�ضايا العمالية والتاأمني وعقود االإيجار والق�ضايا 

التجارية والبنكية الواردة هذا العام اأخذت ن�ضبة عالية من الق�ضايا.
يالحظ اأن عدد الق�ضايا املف�ضولة يف اإدارة الو�ضاطة يف حمكمة بداية عمان يف تطور م�ضتمر،    -
حيث بلغ عدد الق�ضايا التي مت ت�ضويتها نهائيا )964( ق�ضية من اأ�ضل )1466( ق�ضية وردت، 
ومبقارنتها بالق�ضايا التي وردت عام 2009 فقد بلغ الوارد )1274( ق�ضية مت ت�ضوية )757( 

ق�ضية منها. 
بلغ عدد الق�ضايا املدورة لعام 2011 يف اإدارة الو�ضاطة يف حمكمة بداية عمان )191( ق�ضية،    -
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يف حني اأن املدور لعام 2010 كان )243( ق�ضية، علما اأن عدد الق�ضايا الواردة هذا العام زادت 
عن العام املا�ضي.

مت عقد )9( فعاليات حملية يف مو�ضوع الو�ضاطة �ضارك فيها ما يقارب )49( قا�ش.  -

يبني اجلدول التايل اأعمال اإدارات الدعوى لدى حماكم البداية خالل العام 2010.   -
اأعمال اإدارة الدعوى خالل عام 2010

يبني اجلدول التايل اأعمال دوائر الو�ضاطة لدى حماكم البداية خالل عام 2010.  -
اأعمال دوائر الو�ساطة خالل عام 2010

مدورا�ضم املحكمة
2009

الوارد 
عدم ت�ضويةاملجموعال�ضنوي

ت�ضوية
املدور 

احلايل
 ن�ضبة

الف�ضل/
الوارد

عدد 
الق�ضاة

العبء 
ال�ضهري 
للقا�ضي

104177%24314661709964554191حمكمة بداية عمان
9315%3606335217حمكمة بداية �ضمال عمان
10425%611011688262حمكمة بداية �ضرق عمان

10817%10869650433حمكمة بداية جنوب عمان
10016%7697645247حمكمة بداية غرب عمان

8312%123241095حمكمة بداية الزرقاء
9221%013131201حمكمة بداية ال�ضلط

10030%01111560حمكمة بداية اربد
103237%270183821081209683216جمموع االأعمال ال�ضنوي

مدور ا�ضم املحكمة
املدور الف�ضلاملجموعالوارد2009

احلايل
ن�ضبة 

الف�ضل/
الوارد

عدد 
الق�ضاة

العبء 
ال�ضهري 
للقا�ضي

العبء 
ال�ضنوي 
للقا�ضي

98257678%432135617881325463حمكمة بداية عمان
95142506%130506636481155حمكمة بداية �ضمال عمان
101112146%1614616214715حمكمة بداية �ضرق عمان

82125296%58296354244110حمكمة بداية جنوب عمان
104138455%146455601475126حمكمة بداية غرب عمان

99113159%61591651578حمكمة بداية الزرقاء
94112143%2614316913534حمكمة بداية جر�ش

107154648%168648816691125حمكمة بداية عجلون
1131898%399813711126حمكمة بداية املفرق
10218101%2310112410321حمكمة بداية العقبة

981444%54449436حمكمة بداية الطفيلة
96152621%174621795595200حمكمة بدية اربد

1391228%182846397حمكمة بداية مادبا
9914%12414601584245461296جمموع االأعمال ال�ضنوي
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حمور حقوق الإن�سان و�سوؤون الأ�سرة:  -5

�ضمن التعاون بني املجل�ش الق�ضائي واملركز الوطني حلقوق االإن�ضان مت عقد ور�ضة عمل حول   -
حق االإبداع الفكري والفني والعلمي يف قاعة املركز بتاريخ 2010/6/23.

الدورات  يف  قا�ش   )56( �ضارك  املدين  املجتمع  منظمات  مع  الق�ضائي  املجل�ش  تعاون  �ضمن   -
املحلية التي عقدها مركز عدالة لدرا�ضات حقوق االإن�ضان حول تطبيق االتفاقيات الدولية على 

امل�ضتوى الوطني. 

قام ممثلون عن املجل�ش الق�ضائي مب�ضاركة املجل�ش الوطني ل�ضوؤون االأ�ضرة  يف ع�ضوية اللجان   -
الفنية اخلا�ضة مب�ضروع تطوير نظام اعتماد و�ضبط اجلودة للموؤ�ض�ضات التي تقدم اخلدمة يف 

جمال حماية االأ�ضرة من العنف.

�ضارك ممثلون عن املجل�ش الق�ضائي يف ع�ضوية اللجان الفنية اخلا�ضة مب�ضروع اأمتتة اإجراءات   -
التعامل مع حاالت العنف االأ�ضري وفق االإطار الوطني حلماية االأ�ضرة.

�ضمن التعاون بني املجل�ش الق�ضائي واملركز الوطني ل�ضوؤون االأ�ضرة ا�ضتمرت م�ضاركة املجل�ش   -
يف ع�ضوية الفريق الوطني حلماية االأ�ضرة.

املعهد  يف  االأ�ضرة  ل�ضوؤون  الوطني  املجل�ش  عقدها  التي  احلوارية  اجلل�ضة  اأعمال  يف  امل�ضاركة   -
الق�ضائي بني الق�ضاء ب�ضقيه النظامي )الق�ضاة واالدعاء العام( وال�ضرعي واملوؤ�ض�ضات مقدمة 
اخلدمة بهدف اإيجاد بيئة حوارية وطرح االإجراءات الق�ضائية املتعلقة بالعنف االأ�ضري للنقا�ش 
اإلى خدمة  األت�ضاركي للو�ضول  بني جهتي الق�ضاء ومقدمي اخلدمات وتعزيز التوا�ضل والنهج 

اأف�ضل حلاالت العنف االأ�ضري و�ضمان حقوقهم .

�ضارك ممثلو املجل�ش الق�ضائي يف ع�ضوية اللجنة القانونية املنبثقة عن الفريق الوطني حلماية   -
االأ�ضرة واخلا�ضة باإعداد م�ضودة القانون املعدل لقانون احلماية من العنف االأ�ضري.

حقوق  اتفاقية  تقرير  باإعداد  اخلا�ضة  اللجنة  ع�ضوية  يف  الق�ضائي  املجل�ش  ممثلي  م�ضاركة   -
الطفل الرابع واخلام�ش والربوتوكوالت امللحقة بها.

كلف املجل�ش الق�ضائي جلنة توجيهية من الق�ضاة بالتعاون مع مركز حماية وحرية ال�ضحفيني   -
ومت  قا�ش.   )49( فيها  �ضارك  عمل  ور�ضتي  عقد  مت  حيث  االإعالم،  ق�ضايا  مع  التعامل  حول 
اجناز دليل تدريبي لل�ضادة الق�ضاة وطالب املعهد الق�ضائي حول التعامل مع ق�ضايا االإعالم 
درا�ضة اجتاهات  االنتهاء من م�ضودة  و�ضيتم   ،2011 �ضباط عام  �ضهر  اإطالقه يف  املتوقع  من 
الق�ضاء االأردين يف جمال احلريات االإعالمية يف الفرتة من 2006-2008 لعر�ضها يف ملتقى 

اإقليمي �ضيقام يف �ضهر ني�ضان من عام 2011.
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بلغت ق�ضايا القتل التي حولت اإلى حمكمة اجلنايات الكربى هذا العام )110( ق�ضايا، كان   -
وفق  ال�ضابقة  ال�ضنوات  يف  ال�ضرف  ق�ضايا  كانت  حني  يف  ال�ضرف  بدواعي  ق�ضية   )13( منها 

اجلدول التايل.

بلغ جمموع ق�ضايا ال�ضروع بالقتل لهذا العام )223( ق�ضية.  -
بلغ جمموع ق�ضايا هتك العر�ش لهذا العام )312( ق�ضية  -

بلغ جمموع ق�ضايا االغت�ضاب لهذا العام )67( ق�ضية.  -
بلغ جمموع ق�ضايا اخلطف لهذا العام )29( ق�ضية.  -

بلغ جمموع ق�ضايا االعتداء على موظف لهذا العام )188( ق�ضية  -

حمور زيادة الكفاءة والقدرات واملهارات:    -6

يف حمور زيادة معارف الق�ضاة ورفع كفاءاتهم وقدراتهم، ارتاأى املجل�ش الق�ضائي زيادة م�ضاركة   
الق�ضاة يف املوؤمترات والندوات وور�ش العمل واملحا�ضرات واحلوارات التي تنظم للبحث يف اأمور 
منا�ضبة  فر�ضة  اأي  ا�ضتغالل  على  الق�ضاة  وت�ضجيع  وخارجها،  اململكة  داخل  والقانون  الق�ضاء 
اأو املتعاونة عربيًا واإقليميًا  اأو الدول املانحة  ومفيدة تتهياأ لهم من قبل موؤ�ض�ضات املجتمع املدين 
ودوليًا، بق�ضد تبادل االآراء واالأفكار واخلربات، واالإطالع على خمتلف االأنظمة الق�ضائية و�ضر 
االأعمال فيها، وطرق وو�ضائل حل النزاعات وف�ضل واإنهاء الق�ضايا، وخا�ضة يف تطبيق الو�ضائل 
والطرق البديلة يف حل النزاعات، التي من �ضاأنها اإنهاء النزاعات وف�ضل الق�ضايا يف وقت اأ�ضرع 

ونفقات اأقل. 

الن�ساطات املحلية :  اأ   

والندوات  املوؤمترات  من  العديد  يف   2010 العام  خالل  قا�ٍش   )1389( يقارب  ما  �ضارك   
وور�ش العمل واملحا�ضرات التي ناق�ضت مو�ضوعات عديدة ذات �ضلة مبا�ضرة بعملهم ومنها 

على �ضبيل املثال: 

خمتلفة،  مهارات  واإع���الم،  �ضحافة  االإن�ضان،  حقوق  البيئة،  االأ���ض��ري،  العنف  التاأمني،   
امل�ضوؤولية الطبية، امللكية الفكرية، جتارة وا�ضتثمار، حقوق املراأة والطفل، العدالة اجلنائية، 
الو�ضاطة، باالإ�ضافة للندوات التعريفية حول تعديالت القوانني اجلديدة التي اأقامها املعهد 

الق�ضائي

19992000200120022003200420052006200720082009

89912988312415
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على  واجلنوب  والو�ضط  ال�ضمال  حمافظات  يف  اإليه�ا  امل�ض�ار  الن�ضاط�ات  بع��ش  وتوزع�ت   
فرتات متتالية توزعت خالل عام 2010.

الن�ساطات اخلارجية :  ب   

�ضارك )137( قا�ش منهم )15( قا�ش من االإناث يف م�ضاركات وندوات وزيارات ا�ضتطالعية   
خارجية، بلغت )79( م�ضاركة، توزعت على )12( دولة عربية، و)20( دولة اأجنبية �ضملت 

دول اأوروبية والواليات املتحدة االأمريكية ودول �ضرق اآ�ضيا.

حمور احلو�سبة وتكنولوجيا املعلومات:   -7

والربط  املعلومات  تبادل  جمال  يف  وامل�ضاحة   االأرا�ضي  دائرة  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  مت    -
يف  العقاري  بالقيد  الثقة  على  للحفاظ  االإلكرتونية،  احلكومة  �ضبكة  خالل  من  االإلكرتوين 

اإجراءات ت�ضجيل ونقل ملكية االأموال غر املنقولة .

مت توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة املياه والري تهدف اإلى اإعداد وت�ضغيل خدمة الربط االإلكرتوين    -
ملتابعة الق�ضايا املتعلقة بوزارة املياه والري من خالل الربط االإلكرتوين مع نظام ميزان اخلا�ش 

بوزارة العدل.

مت اإجناز النظام املحو�ضب الإ�ضدار �ضهادة عدم املحكومية اإلكرتونيا داخل املحاكم ومن خالل    -
�ضبكة االإنرتنت بالتعاون مع وزارة االت�ضاالت وتكنولوجيا املعلومات ومديرية االأمن العام.

مت دعم و�ضيانة وحتديث �ضبكة وزارة العدل الوطنية )التي تربط جميع املحاكم على مركز    -
احلا�ضب الرئي�ضي من حيث ال�ضرعة و جودة اخلطوط.

مت اال�ضتمرار يف تقدمي خدمات ال�ضيانة الداخلية العالجية وال�ضيانة الوقائية الدورية  الأجهزة    -
احلا�ضب املكتبية واملحمول يف الوزارة وجميع املحاكم وملحقاتها.

مت اال�ضتمرار يف تقدمي خدمات ال�ضيانة الداخلية العالجية وال�ضيانة الوقائية الدورية لل�ضبكة    -
الداخلية يف الوزارة وجميع املحاكم من حيث �ضيانة واإ�ضافة ومتديد  نقاط جديد لل�ضبكة.

الطاقة  حفظ  اأجهزة  وتركيب  الرئي�ضي  احلا�ضب  مركز  الأجهزة  االإ�ضافية  الذاكرة  زيادة  مت    -
UPS  اإ�ضافية .

مت االنتهاء من ال�ضيانة الت�ضغيلية  العالجية لالأنظمة املحو�ضبة يف وزارة العدل وجميع املحاكم.   -

اإلى  اإعداد الربامج املحو�ضبة املتعلقة ب�ضحب بيانات الق�ضايا من قاعدة بيانات ميزان 2  مت    -
قاعدة بيانات ال�ضجل العديل ، والتي �ضوف يتم ت�ضغيلها ب�ضكل يومي بالتعاون مع مديرية االأمن 

العام .
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مت تطبيق  نظام تنفيذ االدعاء العام وربطه مع االعالمات اجلزائية يف جميع حماكم البداية    -
وبع�ش حماكم ال�ضلح. 

الدعوى  اإدارة  برنامج  خالل  من  املحاكم  بع�ش  يف  اجلديد  العدل  الكاتب  نظام  تطبيق  مت    -
الق�ضائية املحو�ضب )ميزان2( وب�ضدد تفعيل برنامج تنفيذ احلقوق.

مت تنزيل برنامج االت�ضال )Office Communicator( يف املحاكم، وهو برنامج يتم تنزيله   -
االت�ضال مبا�ضرة مع مكتب  برامج ميزان من  امل�ضتخدم بحيث ميكن م�ضتخدمي  على جهاز 

خدمة ميزان.

مت ت�ضميم واإعداد نظام :ح�ضاب الر�ضوم ، اال�ضتبيانات ، اإيجارات واأمانات املحاكم ، التقارير    -
.  SMS االإح�ضائية ، التبليغات الق�ضائية ، العطاءات اخلا�ضة و

الربيد   ، ال�ضوؤون   ، الرواتب   ، االأر�ضفة   ، الديوان   ، االآيل  الرت�ضيم   : نظام  وتعديل  اإ�ضافة  مت    -
الداخلي واخلارجي .

مت عمل ن�ضخ احتياطية يومية من بيانات االأنظمة املحو�ضبة العاملة  يف الوزارة واملحاكم ، ويتم   -
.)DVD( االحتفاظ بتلك الن�ضخ االحتياطية على اأقرا�ش م�ضغوطة

مت تنظيم دورات تدريبية خا�ضة باالأنظمة املوجودة مثل )ميزان2( ، وكذلك دورات خارجية    -
خمت�ضة يف العمل.

حمور البنية التحتية للمحاكم :   -8

قام ق�ضم االأبنية يف وزارة العدل فيما يخ�ش هذا املحور باالأمور التالية:

ا�ضتالم املبنى اجلديد الذي اأقيم بجانب ق�ضر عدل العبديل ، ومت تخ�ضي�ش الطابقني االأول   -
والثاين لق�ضاة ال�ضلح يف حمكمة بداية عمان، والثالث والرابع لدائرة وكيل ق�ضايا الدولة.

ا�ضتئجار مبنى جديد يف منطقة ال�ضمي�ضاين انتقلت اإليه حمكمة التمييز، لغايات اإف�ضاح املجال   -
مكاتب  اكتظاظ  من  تعاين  التي  عمان  ا�ضتئناف  حمكمة  لتو�ضع  العبديل  يف  العدل  ق�ضر  يف 

الق�ضاة واالإداريني.

ا�ضتمرار العمل يف املباين املخ�ض�ضة مبحكمة �ضلح الر�ضيفة، حمكمة بداية الزرقاء، حمكمة   -
بداية مادبا، حمكمة بداية عجلون، حمكمة اجلنايات الكربى ومن املتوقع ا�ضتالم مبانيها يف 

منت�ضف العام 2011.

�ضيانة اأبنية حماكم خمتلفة وجتهيزها بالبنية التحتية للحا�ضوب.  -



5الطموحات امل�ستقبلية
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و�ضع احللول الت�ضريعية والعمل على زيادة عدد ق�ضاة حمكمة التمييز ملعاجلة الزيادة امل�ضطردة الأعداد 	 

الق�ضايا الواردة ملحكمة التمييز مبا يتنا�ضب ودورها يف اإر�ضاء املبادئ الق�ضائية.
العمل على تعديل املادة )16( من قانون ا�ضتقالل الق�ضاء باإلغاء احلق الذي اأعطى املجل�ش الق�ضائي 	 

باإنهاء خدمة القا�ضي اإذا مل يكن م�ضتكمال مدة اخلدمة الالزمة الإحالته على التقاعد، الأن اإنهاء خدمة 
القا�ضي يجب اأن تكون باإحالته على التقاعد اأو اال�ضتيداع اإذا كان مكمال اأيا منهما اأو بقرار من املجل�ش 

الق�ضائي بناء على اإجراءات تاأديبية كاملة.
العمل على تعديل قانون حماكم ال�ضلح واالأ�ضول اجلزائية باإعطاء ال�ضالحية ملحكمة البداية ب�ضفتها 	 

االإ�ضتئنافية يف الق�ضايا ال�ضلحية احلقوقية واجلزائية ، واإعطاء ال�ضالحية ملحاكم اال�ضتئناف يف كل 
الق�ضايا البدائية واجلنح البدائية واجلنايات.

العدل 	  لوزير  ولي�ش  الق�ضائي  للمجل�ش  تابعا  التفتي�ش  جهاز  يكون  بحيث  القانونية  التعديالت  اإجراء 
التبعية على  توؤثر هذه  التفتي�ش لوزير العدل هي تبعية رمزية و�ضكلية ومل  اأن تبعية جهاز  بالرغم من 

ا�ضتقالل هذا اجلهاز وعمله. 
و�ضع ت�ضريع ينظم اإن�ضاء نادي اجتماعي للق�ضاة بعد اأن اأ�ضبح عددهم يتجاوز الثمامناية قا�ضي الأن يف 	 

ذلك حفظ لكرامتهم و�ضون لعالقاتهم االجتماعية، وذلك باأن يتم اإقامة بناء م�ضتقل على اأر�ش وا�ضعة 
متلكها اأو تتملكها وزارة العدل.

التاأكيد على تعميم اإدارة الدعوى واإدارة الو�ضاطة على باقي حماكم البداية التي تفتقر لهذه االإدارات ملا 	 
يف ذلك من �ضرعة يف الو�ضول للعدالة الناجزة، ومبا يخفف العمل على املحاكم.

العمل على و�ضع االآلية املنا�ضبة لتطبيق نظام الوحدات االإدارية للمجل�ش الق�ضائي وت�ضكيلها ورفدها 	 
باملوظفني االإداريني والفنيني الالزمني. 

التاأكيد على اخلطط املو�ضوعة لبناء اأبنية املحاكم يف املحافظات املختلفة مبا يتنا�ضب والتو�ضع ال�ضكاين 	 
وزيادة اأعداد الق�ضاة والق�ضايا املختلفة، ولتقليل عدد املحاكم امل�ضتاأجرة غر املهياأة الأعمال املحاكم 

بهدف حتقيق العدالة الناجزة وعدم تاأخر ف�ضل الدعاوى.
العمل على زيادة اأعداد املدعني العامني.	 
النا�ش 	  العدل بني  واإقامة  واملوؤ�ض�ضات  القانون  تعزيز دولة  التقا�ضي بهدف  ت�ضريعات  مراجعة وتطوير 

التطورات  ومواكبة  الدولية،  الق�ضائية  باالأنظمة  مقارنة  الدولية  املوؤ�ضرات  يف  االأردن  موقع  وتعزيز 
وامل�ضتجدات لتح�ضني بيئة اال�ضتثمار وتناف�ضية االقت�ضاد مبا ي�ضمن فعالية اإجراءات التقا�ضي وت�ضريعها.

ال�ضيا�ضة 	  ملواكبة  اجلزائية  العدالة  تطوير  بهدف  للحرية  ال�ضالبة  للعقوبات  بدائل  اإدخال  على  العمل 
اجلنائية احلديثة ومعاير املحاكمات العادلة وحقوق االإن�ضان، ومعاجلة االكتظاظ يف ال�ضجون وتعزيز 

مفهوم االإ�ضالح من خالل اإ�ضراك املحكوم عليهم يف اخلدمة املجتمعية.
يعزز احرتام 	  العقوبات مبا  تنفيذ  الق�ضائي على  االإ�ضراف  لتعزيز  العقوبة  تنفيذ  اإدخال نظام قا�ضي 

املعاير الدولية حلقوق االإن�ضان.

خام�سا : الطموحات امل�ستقبلية:
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اإحداث حماكم خا�ضة باالأحداث، واإيجاد غرف للمحاكمات املتعلقة باالأ�ضرة يف حماكم البداية، وخا�ضة 	 
يف االأبنية اجلديدة للمحاكم، نظرا للطابع اخلا�ش للجرائم التي حتدث �ضمن نطاق االأ�ضرة، باأن تتم 
االإجراءات يف اأجواء خمتلفة عن اأجواء املحاكمات العادية حفاظا على ن�ضيج االأ�ضرة، واعتبار التعامل 

مع االأحداث باعتبارهم �ضحايا ولي�ش جناة.
بعد 	  عن  املحاكمات  الإجراء  فنيا  جمهزة  وقاعات  بغرف  والتاأهيل  االإ�ضالح  ومراكز  املحاكم  جتهيز 

للم�ضتكي عليهم اخلطرين للحد من تاأثر االأمور اللوج�ضتية املتعلقة بنقل امل�ضتكي عليهم اخلطرين اإلى 
املحاكم التي يحاكمون اأمامها، باالإ�ضافة اإلى تقليل املخاطر االأمنية املرتتبة على انتقال املحكوم عليهم 

بني مراكز االإ�ضالح والتاأهيل وبني املحاكم.
العمل على ماأ�ض�ضة نظام امل�ضاعدة القانونية للمتهمني بارتكاب اجلرائم الإتاحة الفر�ضة للمتهمني غر 	 

القادرين ماديا على توكيل املحامني يف الق�ضايا اجلزائية للدفاع عنهم لدى جهات التحقيق واملحاكمة.
باإفاداتهم 	  االإدالء  على  ال�ضهود  لت�ضجيع  اجلرائم  و�ضحايا  امل�ضت�ضعفني  ال�ضهود  حلماية  برامج  و�ضع 

و�ضهاداتهم يف االإجراءات اجلزائية مع توفر ال�ضمانات الالزمة التي من �ضاأنها حمايتهم من اأي تهديد 
قد يتعر�ضون له نتيجة االإدالء ب�ضهاداتهم، وتوفر االأماكن الالئقة ال�ضتقبال ال�ضهود، واأن تتم املناداة 

عليهم بوا�ضطة �ضماعات مربوطة مع هذه الغرف.
ملحكمة 	  واالإداري  والفني  القانوين  الدعم  تقدمي  بهدف  التمييز  حمكمة  يف  الفني  املكتب  عمل  تفعيل 

الق�ضائية  الغرف  توزيعها على  لغايات  اإليها  الواردة  والطلبات  الق�ضايا  التمييز مبا يف ذلك ت�ضنيف 
ح�ضب اخت�ضا�ضها، وتزويد هذه الغرف مبا يلزم من الت�ضريعات وال�ضوابق املتعلقة بكل ق�ضية ح�ضب 

طبيعتها وخال�ضة مبو�ضوعها، واأي اأبحاث ودرا�ضات قانونية حتتاجها.
العمل على اإحداث اإدارات و�ضاطة ق�ضائية يف املحاكم البدائية التي ال يوجد فيها مثل هذه االإدارات 	 

عن  العبء  تخفيف  ي�ضمن  مبا  مفاهيمها  وتعزيز  املدنية  النزاعات  لت�ضوية  البديلة  االأ�ضاليب  لتفعيل 
املحاكم.

العمل على عقد دورات يف الو�ضاطة لق�ضاة ال�ضلح الذين مت تعيينهم موؤخرا.	 
وو�ضع 	  اخلرباء،  عمل  تنظم  �ضروط  وو�ضع  املحاكم  اأمام  اخلربة  م�ضاكل  حلل  املنا�ضبة  احللول  و�ضع 

الأ�ض�س وال�ضروط ملمار�ضة اأعمال اخلربة واإجراءاتها و�ضرعة اإيداع تقارير اخلربة. 
العمل على زيادة اأعداد الق�ضاة يف حماكم اال�ضتئناف مبا يخفف عبء القا�ضي فيها الذي اأ�ضبح قريبا 	 

من اأملائتي ق�ضية يف ال�ضهر، وهو عبء كبر اإذا ما علمنا اأنها تنظر الكثر من الق�ضايا مرافعة ب�ضفتها 
حمكمة مو�ضوع.



جداول تف�سيلية
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ملحق )1( باأعمال املحاكم لعام 2010

اأعمال املحاكم خالل عام 2010

املدور لعاما�ضم املحكمة 
املدورف�ضل 2010املجموعوارد 20102010

 لعام 2011
ن�ضبة الف�ضل 

للوارد
85%2251114551370696954011حمكمة التمييز

98%164546710534176حمكمة العدل العليا
101%10841490257415101064حمكمة اجلنايات الكربى 

       
96%35424715650698451155583حمكمة ا�ضتئناف عمان
103%1375186171999219122870حمكمة ا�ضتئناف اربد

101%9719692066199571حمكمة ا�ضتئناف معان
137%902101019121383529حمكمة ا�ضتئناف �ضريبة الدخل 

141%6706251295884411مكمة ا�ضتئناف اجلمارك
142%213859545ا�ضتئناف جمارك منطقة العقبة االقت�ضادية

99%66076941576022685537469اأعمال حماكم اال�ضتئناف
       

109%15701109267912061093حمكمة بداي����ة  اجلمارك
127%898317210567حمكمة بداية جمارك العقبة االقت�ضادية

109%171761931912حمكمة امالك الدول����ة
102%336289232282952265حمكمة ت�ض���وية االرا�ضي

47%02648264812521396حمكمة البداية ال�ضريبية
48%025251213حمكمة البداية ال�ضريبية العقبة

       
104%2028167663879447006218488املحاكم البدائية

99%5629724172929802623911758753املحاكم ال�ضلحية
105%300190422041995209حماكم االأحداث 

       
99%109700254889364589251284113305اأعمال املحاكم البلدية

       
99%8899640113549013139718493006اأعمال املحاكم كاملة با�ضتئناء املحاكم البلدية

       
99%198696656024854720648468206252اأعمال كافة املحاكم مبا فيها املحاكم البلدية

       
86%14812552403321861847ادارة ق�ضايا الدولة

95%7530938429589 - دائرة النيابة العامة االدارية  
100%113156216751567108- مدعي عام اجلنايات/حتقيق 

       
99%9123336734279331681111الدعاوى التحقيقية لدى دوائر ادعاء عام املحاكم البدائية 

97%851100461089797851112الدعاوى التحقيقية لدى دوائر ادعاء عام املحاكم ال�ضلحية 
86%6293871016331685الدعاوى التنفيذية لدى دائرة مدعي عام اجلنايات

105%1685257094923947474581164893الدعاوى التنفيذية لدى دوائر ادعاء عام املحاكم البدائية 
109%3735915862532211733035891الدعاوى التنفيذية لدى دوائر ادعاء عام املحاكم ال�ضلحية 
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اأعمال حمكمة التمييز خالل عام 2010

املدور ا�ضم املحكمة 
 املدورالف�ضلاملجموع الوارد ال�ضابق

 احلايل
ن�ضبة 

 الف�ضل /
الوارد

عدد 
الق�ضاة 

عدد
الهيئات

العبء 
ال�ضنوي 

العبء 
ال�ضهري 

852652291191%2251114551370696954011حمكمة التمييز
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مدور ا�ضم املحكمة 
 املدورالف�ضلاملجموع الوارد 2009

 احلايل
ن�ضبة 

 الف�ضل/ 
الوارد

عدد 
الق�ضاة 

عدد
الهيئات

العبء 
ال�ضنوي 
للقا�ضي

العبء 
ال�ضهري 
للقا�ضي

9663212245187%35424715650698451155583حمكمة ا�ضتئناف عمان 
1032682327194%1375186171999219122870حمكم�ة ا�ضتئناف اربد
101711969164%9719692066199571حمكمة ا�ضتئناف معان

9896302258188%50146774272756662326524جمموع اأعمال حماكم اال�ضتئناف

اأعمال حماكم اال�ستئناف خالل عام 2010
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اأعمال املحاكم اخلا�سة خالل 2010

ا�ضم املحكم��ة
 

  مدور
2009

املدورالف�ضلاملجموعالوارد
احلايل 

 ن�ضبة 
 الف�ضل /

الوارد
عدد

الق�ضاة 
عدد

الهيئات
العبء 
ال�ضنوي

العبء 
ال�ضهري 

986154645%164546710534176حمكم��ة العدل العليا
10120624821%10841490257415101064حمكمة اجلنايات الكربى
13710333728%902101019121383529ا�ض�تئناف �ضريبة الدخل

1416231226%6706251295884411حمكمة ا�ضتئناف اجلمارك
ا�ضتئناف جمارك العقبة 

14231383%213859545االقت�ضادية

109715813%15661109267512061093بداي����ة  اجلمارك
بداية جمارك العقبة 

1271837%898317210567االقت�ضادية

109117615%171761931912�ضلح اأمالك الدول����ة
10221446121%325289232172952265ت�ض���وية االأرا�ضي
47553044%02648264812521396بداي����ة �ضريبية

481252%025251213بداية �ضريبية العقبة
95623035429%48381064215480100835021 جمموع اأعمال املحاكم 
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اأعمال حماكم البداية خالل2010

  مدورا�ضم املحكم���ة
املدورالف�ضلاملجموعالوارد2009

احلايل 
 ن�ضبة 

 الف�ضل /
الوارد

عدد
الق�ضاة 

العبء 
ال�ضنوي 
للقا�ضي

العبء 
ال�ضهري 
للقا�ضي

1034924721%38891208215971124913480بداي����ة   عمان
1031033428%904333742413426815بداي��ة  �ضرق عمان
981423019%9743221419531601035بداي��ة  غرب عمان
1001238732%15034643614646241522بداي��ة  �ضمال عمان
1031438632%23535408776155552206بداي��ة جنوب عمان

1062252944%35131163615149123652784بداي������ة اربد
1071657848%232692541158099431637بداي����ة الزرقاء 
96938932%14013501490233591543بداي�����ة  ال�ضلط
109545738%867228731542497657بداي����ة  املفرق

109753144%1298371950174045972بداي�����ة  الكرك
104737331%851261334642716748بداي����ة  عجلون
95535830%411178922001700500بداي�����ة  جر�ش
106616214%17197211431027116بداي�����ة  معان

98439333%218157117891534255بداي�����ة  العقبة
97429425%125117713021146156بداي�����ة  مادبا

10541139%8345353647462بداي�����ة  الطفيلة
30  104188360%2088767663885507006218488جمموع االأعمال ال�ضنوي
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  مدورا�ضم املحكم����ة
املدورالف�ضلاملجموعالوارد2009

احلايل 
 ن�ضبة

 الف�ضل /
الوارد

عدد
الق�ضاة 

العبء 
ال�ضنوي 
للقا�ضي

العبء  
ال�ضهري 
للقا�ضي

995185871%91004375552855433569499�ضلح  عم�������ان
10211107990%30781186414942120482894�ضلح  �ضرق عم����ان
1011381568%29371059913536107482788�ضلح  غرب عم����ان
1001798582%45751673721312167134599�ضلح  �ضمال عم����ان
10212108190%30911296616057132442813�ضلح جنوب عم����ان

98201467122%80082934037348286088740�ضلح ارب��������د
100171284107%38762182925705217803925�ضلح الزرق������اء 
96676264%12764572584844101438�ضلح  ال�ض�������لط
987119299%215383471050082112289�ضلح   املف������رق
101588774%1043443354764490986�ضلح  الك�������رك
965108891%12735438671152351476�ضلح   عج������لون
996108690%14436514795764461511�ضلح  ج�������ر�ش
104382769%380248028602590270�ضلح  مع�������ان

10041417118%13755668704356801363�ضلح  العقب�������ة
1004112694%787450252894511778�ضلح   مادب�������ا

99459950%346239727432385358�ضلح   الطفيل������ة
79268357%442136618081083725�ضلح ناع�������ور

9732683224%18168049986578362029�ضلح  الر�ضيف�����ة
105155346%12155367457995�ضلح  ذيب�������ان

932117097%472233928112167644�ضلح امل���زار اجلنوبي
97159750%164597761578183�ضلح امل���زار ال�ضمايل

106115913%5215921116942�ضلح ع��������ي
99188774%2038871090880210�ضلح الق�ض�������ر

97117214%41721761679�ضلح الروي�ض������د
9921850154%834369945333665868�ضلح عني البا�ض�����ا

10212383199%640238330232438585�ضلح دي������ر عال

اأعمال حماكم ال�سلح خالل  عام 2010  
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96280667%250161118611548313�ضلح ال�ضونة اجلنوبي���ة
10131263105%968378947573827930�ضلح �ضح�������اب
101282068%308163919471653294�ضلح اجلي�������زة

93199883%3109981308933375�ضلح املوق�������ر
9711434120%238143416721397275�ضلح غور ال�ض����ايف

96127723%1327729026723�ضلح احل�ضيني������ة
101122018%3222025222329�ضلح ال�ضوب�������ك
99119016%3119022118932�ضلح اجلف��������ر
9821375115%86274928352703132�ضلح البت�������راء
96143336%2943346241547�ضلح القوي�������رة

95385872%594257531692452717�ضلح  االغ��وار ال�ضمالية
9431534128%11494602575143201431�ضلح  الرمث�������ا
9721201100%635240230372339698�ضلح الك�������ورة

89296480%621192825491715834�ضلح بني كنان������ة
1003101184%977303240093017992�ضلح بني عبي������د

101150542%8950559451183�ض������لح االزرق
101174262%169742911746165�ضلح الطيب�������ة

95130225%4830235028862�ضلح فق�������وع
85165655%105656761557204�ضلح البادي��ة ال�ضمالي��ة

99232104287%5614124172929787023911758753جمموع االعمال 



التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 462010

املجموعجزاء حقوق ا�ضم املحكم����ة
92332�ضل�ح عم���ان 

234063�ضلح  �ضرق عم����ان
302252 �ضلح  غرب عم����ان
633093�ضلح  �ضمال عم����ان
294372�ضلح جنوب عم����ان

74135209�ضلح ارب��������د
4952101�ضلح الزرق������اء 
292655�ضلح  ال�ض�������لط
171229�ضلح   املف������رق
37744 �ضلح  الك�������رك
191433�ضلح   عج������لون
92332 �ضلح  ج�������ر�ش
000�ضلح  مع�������ان

4913�ضلح  العقب�������ة
10212�ضلح   مادب�������ا

000�ضلح   الطفيل������ة
8614 �ضلح ناع�������ور

61117 �ضلح  الر�ضيف�����ة
707�ضلح  ذيب�������ان

527�ضلح امل���زار اجلنوبي
426�ضلح امل���زار ال�ضمايل

101 �ضلح ع��������ي
202�ضلح الق�ض�������ر

000�ضلح الروي�ض������د
618 12�ضلح عني البا�ض�����ا

13316 �ضلح دي������ر عال
6410 �ضلح ال�ضونة اجلنوبي���ة

1829 11�ضلح �ضح�������اب
1130 19�ضلح اجلي�������زة

11112 �ضلح املوق�������ر
011 �ضلح غور ال�ض����ايف

000�ضلح احل�ضيني������ة
000�ضلح ال�ضوب�������ك
000�ضلح اجلف��������ر
000�ضلح البت�������راء
000�ضلح القوي�������رة

71724�ضلح  االغ��وار ال�ضمالية
044�ضلح  الرمث�������ا
191029�ضلح الك�������ورة

221032�ضلح بني كنان������ة
201030�ضلح بني عبي������د

01 1�ض������لح االزرق
72532�ضلح الطيب�������ة

5835791162املجموع 

ملحق )2( بالق�سايا املتاأخرة اأكرث من ثالث �سنوات
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ملحق )3( مقارنة اأعمال املحاكم بني عام 2009و2010

ا�ضم املحكم����ة
الوارد 

خالل �ضنة 
2009

الوارد 
خالل �ضنة 

2010
ن�ضبة منو 

الوارد
الف�ضل 

خالل �ضنة 
2009

الف�ضل 
خالل �ضنة 

2010
ن�ضبة منو 

الف�ضل
املدور  
ل�ضنة 
2010

املدور  
ل�ضنة 
2011

ن�ضبة منو 
املدور

ن�ضبة
الف�ضل / 

الوارد 2010

85%78%222514011%1895439695%971711455حمكمة التمييز
98%7%1164176%1530534%-554546حمكمة العدل العليا

حمكمة اجلنايات 
101%2%-1810841064%1612801510%12831490الكربى 

حمكمة ا�ضتئناف 
96%58%3535425583%-276906245115%-6436147156عمان

حمكمة ا�ضتئناف 
103%37%-201375870%-242400619122%-2436318617اربد

حمكمة ا�ضتئناف 
101%27%-239771%-2425901995%-26021969معان

حمكمة ا�ضتئناف 
137%41%-15902529%-2116221383%-12831010�ضريبة الدخل 

حمكمة ا�ضتئناف 
141%54%-14900411%-441033884%-1108625اجلمارك

ا�ضتئناف جمارك 
منطقة العقبة 

االقت�ضادية
3238%193554%54215-%76%142

اأعمال حماكم 
99%9%3068377469%-269834868553%-9374969415اال�ضتئناف

104%9%-292028118488%275416170062%5321367663املحاكم البدائية
99%4%105629758753%-11266541239117%-271391241729املحاكم ال�ضلحية

حمكمة بداية 
109%30%-3315701093%-3817911206%-17921109اجلمارك

حمكمة بداية 
جمارك العقبة 

االقت�ضادية
10083-%1777105%368967-%25%127

حمكمة البداية 
47%-01396-01252-02648ال�ضريبية

حمكمة البداية 
48%-013-012-025ال�ضريبية العقبة

           
حمكمة �ضلح اأمالك 

109%88%-155172%9375191%91176الدولة

حمكمة ت�ضوية 
102%21%-15336265%-1434802952%-33512892االأرا�ضي

105%30%-7300209%118681995%18761904حماكم االحداث
اأعمال املحاكم 

99%4%98922693006%-8437694397184%-437117401135كاملة 
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ملحق )4( اأعمال دوائر الدعاء العام

املدور الف�ضلاملجموعالواردمدور 2009ا�ضم الدائرة
احلايل

ن�ضبة 
الف�ضل/

الوارد

مدعي عام اجلنايات /
100%    113156216751567108حتقيق

الدعاوي التحقيقية لدى 
دوائر ادعاء عام املحاكم 

البدائية
9123336734279331681111%99

الدعاوي التحقيقية لدى 
دوائر ادعاء عام املحاكم 

ال�ضلحية
851100461089797851112%97

الدعاوي التنفيذية 
لدى دائرة مدعي عام 

اجلنايات
6293871016331685%86

الدعاوي التنفيذية لدى 
دوائر ادعاء عام املحاكم 

البدائية
1685257094923947474581164893%105

الدعاوي التنفيذية لدى 
دوائر ادعاء عام املحاكم 

ال�ضلحية
3735915862532211733035891%109

103%208389132173340569136762203800جمموع االأعمال
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ملحق )5( امل�ساركات الداخلية لل�سادة الق�ساة لعام 2010

التاأمني:  -1

امل�سوؤولية الطبية:  -2

امللكية الفكرية:  -3

جتارة واأ�ستثمار:  -4

1جممع النقابات املهنية27-2010/2/28دورة تدريبية بعنوان منازع��ات وق�ضاي����ا التاأمي���ن1
1فن���دق جنيف���ا6-2010/3/7دورة تدريبية بعنوان منازع��ات وق�ضاي����ا التاأمي��ن2

2 االجم����������������ال������������������������������ي

1جممع النقابات املهنية2010/4/7ندوة بعنوان ) امل�ضوؤولي��ة الطبي�ة (1
1جامعة الرم����وك13-2010/4/15موؤمتر علمي �ضابع بعن�����وان ) امل�ضوؤولي����ة الطبي���ة (2
3عم���������ان2010/5/12جل�ضة حوارية حول ) قان��ون امل�ضوؤولية الطبي��������ة (3

م�ضاركة يف اأعمال الفريق الوطني ملناق�ضة م�ضودة م�ضروع 4
1عم���������ان2010/5/12قانون امل�ضوؤولية الطبي���������ة

4 االجم����������������ال������������������������������ي

4عم������ان16-2010/2/25برنامج تدريبي بعنوان ) حمكم ملكية فكرية عربي معتمد (1
1كلية طالل اأبو غزال����ة 2010/5/6/4دورة بعنوان ) حق املوؤلف واحلقوق املج�����اورة (2
4مركز حتكيم االحت�اد العربي 8-2010/5/13برنامج تدريبي بعنوان ) حمكم ملكية فكرية عربي معتم (3
4مبنى دائرة املكتبة الوطني�ة2010/5/10ور�ضة متخ�ض�ضة حول )قر�ضن�ة القنوات الف�ضائية امل�ضفرة(4
25مبنى دائرة املكتبة الوطني�ة18-2010/5/19ندوة متخ�ض�ضة حول حماية امللكية الفكري������ة5

ور�ضة اإقليمية حول ) مو�ضوع حماية امللكية الفكرية يف اململكة 6
5فن���دق البح�ر املي��ت14-2010/6/16االأردنية الها�ضمي�����ة (

5فن����دق املريدي���ان25-2010/10/28ور�ضة عمل حول ) حقوق امللكية الفكري������ة (7
45فندق املوفينيبك/البحرامليت24-2010/11/25املنتدى العاملي للتحكيم وامللكية الفكري�������ة 8

8 االجم����������������ال������������������������������ي

1جمم��ع النق�ابات املهنية2010/1/9ندوة حول ) قانون املالكني وامل�ضت��������اأجرين (1
1جممع النقابات املهني���ة2010/1/21ندوة حول ) قانون املالكني وامل�ضتاأجري���������ن (2
1جممع النقابات املهني���ة2010/1/30ندوة حول ) قانون املالكني وامل�ضتاأجري��������ن (3
3فندق الفور�ضيزن������ز2010/2/8ندوة حول ) اآخر امل�ضتجدات يف التحكيم التجاري الدول����ي (4

ور�ضة تدريبية بعنوان ) التوعية بجرائم احلا�ضوب يف 5
30اأكادميية ال�ضرطة الدولي��ة2/28-2010/3/3اأكادميي��ة ال�ضرطة الدولي�����ة (

30فندق انرتكونتننتال / عم�ان6-2010/6/9ور�ضة تدريبية حول ) التوعية بجرائم احلا�ض�����������وب (6

ور�ضة عمل ) تدريب قطاع ال�ضناعة يف منطقة العقبة 7
2فندق اإنرتكونتننتال العقب��ة20-2010/7/21االإقت�ضادية اخلا�ضة

58عم�������ان27-2010/7/29ور�ضة عمل اإلكرتونية وحماية امل�ضته�������������لك8
1كلية طالل اأبو غزال����ة19-2010/9/30دورة بعنوان ) براءات االإخرتاع واالأ�ضرار التجاري�������ة (9

1دائرة املكتبة الوطني����ة10-2010/10/11موؤمتر االأول حلماية برامج احلا�ضوب وجرائ���م االنرتن��ت 10



التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 502010

املوؤمتر االإقليمي االأول ) حلماية برامج احلا�ضوب وجرائم 11
6دائرة املكتبة الوطني����ة24-2010/10/25االإنرتنت (

11عم�����ان5-2010/12/7موؤمتر حول ) جتارة بال ح��دود (12
1جامعة الرم�������وك2010/12/8اإلقاء حما�ضرة حول االأعمال امل�ضرفية االإلكرتوني�����ة13
3نقابة املحامني االأردنيني11-2010/12/13دورة حول ) الدعاوى اجلمركي�ة (14

ور�ضة متخ�ض�ضة حول ) حق املوؤلف واحلقوق املجاورة يف بيئة 15
5دائرة املكتبة الوطني�ة14-2010/12/15االإنرتنت(

15 االجم����������������ال������������������������������ي

حقوق املراأة :  -5

اإدارة العدالة :  -6

1موؤ�ض�ضة االإذاعة والتلفزي�ون2010/1/1حوار ح���ول ) دور املراأة يف املجال الق�ضائي االأردن�����ي (1

برنامج اآفاق اإ�ضالمية ) احلديث عن املادة )15( من اتفاقية 2
1عم������ان2010/1/20الق�ضاء على كافة اأ�ضكال التمييز �ضد امل��راأة (

1مركز �ضابات ملي���ح2010/2/7ور�ضة عمل بعنوان ) املراأة والقانون (3

حما�ضرة بعنوان ) دور الق�ضاء يف التعامل مع ق�ضايا حماية 4
1مديرية االأمن الع������ام2010/3/22االأ�ض��رة (

ندوة حول ) االجتاهات االإ�ضرتاجتية لربامج درا�ضات املراأة يف 5
1اجلامع���ة االأردني����ة2010/4/6اجلامعة االأردنية (

1موؤ�ض�ضة احل�ضني االجتماعية2010/4/26اجتماع حول منتفعي موؤ�ض�ضات الرعاية االجتماعية6
1املركز الثقايف امللك�ي2010/6/16موؤمتر املراأة وامل�ضاركة ال�ضيا�ضية7
1عم����ان2010/6/22ن�ضاطات اللجنة الوطنية االأردنية ل�ض����وؤون امل��������راأة 8

مبنى وزارة التنمية 2010/12/1حفل اإطالق امليثاق االأخالقي لالأخ�ضائيني االجتماعيني9
2االجتماعية و�ضوؤون امل�راأة

9 االجم����������������ال������������������������������ي

اجتماع تنظيمي حول ) املحكمة اجلنائية الدولية والعدالة 1
2املعهد الدويل لت�ضامن الن�ضاء2010/2/23اجلنائية الن�ضائية (

حلقة نقا�ضية حول ) �ضمانات املحاكمة العادلة واآليات 2
5فندق الكمبن�ضكي / عم���ان2010/3/27التطبيق املب�ضار لها يف الق�ضاء االأردين (

احتفال مبنا�ضبة ) اليوم العاملي للعدالة ويوم نيل�ضون 3
1مركز احل�ضني الثقاف����ي2010/7/17ماندي������ال (

حلقة نقا�ضية بعنوان ) اإدارة العدالة و�ضمان احلق يف حماكمة 4
10فندق كمبن�ضك�������ي2010/7/26عادلة (

دورة بعنوان ) �ضمانات املحاكمة العادلة واآليات الر�ضد 5
10فندق كمبن�ضك�������ي27-2010/7/29والرقابة (

ال�ضبكة القانونية للن�ضاء 7/28 و2010/8/3تعزيز �ضمانات املحاكمة العادلة6
1العربي�ات

6فندق الندم������ارك23-2010/11/25حلقة تدريبية حول ) عدالة االأحداث (7

جل�ضة نقا�ش قانونية بعن�����وان ) توجهات العدالة اجلنائية يف 8
6فندق عم�ان ال�ض�����ام2010/12/7االأردن- الواقع والطم������وح (

5فندق ال�ضرات���ون26-2010/12/29دورة تدريبية حول �ضمانات املحاكمة العادل����������������ة9
1فندق بتوني���������ا26-2010/12/29دورة تدريبية حول �ضمانات املحاكمة العادل����������������ة10

10 االجم����������������ال������������������������������ي
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اإدارةالو�ساطة:  -7

العنف االأ�سري:  -8

املعهد الق�سائي:  -8

14عم������ان24-2010/1/28دورة تدريبية حول ) الو�ضاط���ة (1

االإحتاد االأردين ل�ضركات 2010/1/11ور�ضة عمل حول اأهمية الو�ضاط��ة ف���ي ح����ل املن��ازع�ات2
2التاأمي�ن

دورة تدريبية عملية لل�ضادة الق�ضاة الفل�ضطينيني حول 3
2حمكمة عمان االبتدائية1/31-2010/2/4الو�ضاط�ة

2جممع النقاب����ات2010/2/10ندوة ح�����ول الو�ضاط�����ة4
2نقابة املحامني / اإربد2010/2/24ندوة ح�����ول الو�ضاط�����ة5
18عم������ان4-2010/4/7دورة تدريبية حول الو�ضاط�����ة6
7عم�������ان2010/4/8دورة تدريبية حول الو�ضاط�����ة7
1دي��وان املظال������م5/30-2010/6/3دورة تدريبية يف جمال اإدارة الو�ضاط�����ة والتف����او�ش8
1دي��وان املظال������م6-2010/6/10دورة تدريبية يف جمال اإدارة الو�ضاط�����ة والتف����او�ش9

9 االجم����������������ال������������������������������ي

2املجل�ش الوطني ل�ضوؤون االأ�ضرة2010/3/16برنامج حول ) حاالت العنف االأ�ض���ري (1
موؤمتر دويل حلماية االأ�ضرة من العنف حتت �ضعار ) نحو اأ�ضرة 2

1فندق الكمبن�ضي/ البحر امليت12-2010/4/13اآمن�ة (

ور�ضة عمل حول دور الق�ضاء يف التعامل مع ق�ضايا العنف 3
املجل�ش الوطني ل�ضوؤون 2010/5/3االأ�ض���ري 

14االأ�ض��رة

ور�ضة تدريبية حول القانون اخلا�ش باحلماية من العنف 4
1موؤ�ض�ضة كرام��������ة5-2010/6/6االأ�ض��ري

1عم�����ان2010/6/12ندوة ح�ول ) العن�ف املجتمع�ي (5

ور�ضة تدريبية حول ) القانون اخلا�ش بحماية من العنف 6
االإحتاد العام جلمعيات 10-2010/7/11االأ�ض���ري (

1ال�ضابات امل�ضيحي��ة

1جمعية رعاية اأ�ضرة اجلن�دي2010/7/31حلقة نقا�ضية بعنوان ) قانون احلماية من العنف االأ�ض���������ري (7
1فندق الهولي��دي اإن20-2010/9/22ور�ضة عمل ح���ول ) اأ�ضاليب مقابلة �ضحاي���ا العن���ف (8
2مركز اإدارة حماية االأ�ضرة2010/10/4دورة ح���ول التحقي��ق ف��ي االإعت����داءات اجلن�ضي�����ة9

5فندق الكمبن�ضك���ي12-2010/12/17ور�ضة عمل حول التحقيقات املتعلقة باملراأة املعنف������ة 10
2اإدارة حماية االأ�ض�رة2010/12/15برنامج دورة ) العنف �ض�د املراأة (11

11 االجم����������������ال������������������������������ي

23املعهد الق�ضائي االأردين2010/1/16ور�ضة تدريبية حول ) مفهوم اإدارة الدعوى املدني����ة (1
3املعهد الق�ضائي االأردن���ي3/20-2010/4/1دورة تدريبية حول ) اإدارة الدعوى املدني���������ة (2

ندوة تعريفية حول ) الدليل االإر�ضادي للمدعني العامني لتق�ضي 3
20املعهد الق�ضائي االأردن���ي2010/3/21جرائم التعذيب والتحقيق فيها (

6املعهد الق�ضائي االأردن���ي11-2010/4/12دورة تدريبية حول )اأ�ضول املحاكمات يف الق�ضايا ال�ضريبي�ة (4

قاعة املرحوم القا�ض�ي علي 2010/6/24ور�ضة تعريفية حول التعديالت على قانون العقوب�����ات 5
120م�ضمار

25قاعة ق�ضر عدل اإرب����د2010/6/27ور�ضة تعريفية حول التعديالت على قانون العقوب�����ات 6
99قاعة ق�ضر الع�������دل2010/6/27ور�ضة تعريفية حول التعديالت على قانون العقوب�����ات 7
14قاعة ق�ضر عدل الك����رك2010/6/29ور�ضة تعريفية حول التعديالت على قانون العقوب�����ات 8
14قاعة ق�ضر عدل الك����رك2010/6/30ور�ضة تعريفية حول التعديالت على قانون العقوب�����ات 9
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14قاعة ق�ضر عدل الك����رك2010/7/1ور�ضة تعريفية حول التعديالت على قانون العقوب�����ات 10

دورة تدريبية متخ�ض�ضة للمدعني العامني من �ضباط الأمن 11
الع���ام

 -9/26
13املعهد الق�ضائي االأردن���ي2010/10/14

برنامج تدريبي حول الدليل االإر�ضادي للمدعني العامني لتق�ضي 12
8اإقليم ال�ضم�����ال2010/10/9جرائم التعذيب والتحقيق فيها

برنامج تدريبي حول الدليل االإر�ضادي للمدعني العامني لتق�ضي 13
17اإقليم الو�ض����ط2010/10/23جرائم التعذيب والتحقيق فيها

برنامج تدريبي حول الدليل االإر�ضادي للمدعني العامني لتق�ضي 14
20اإقليم الو�ض����ط2010/10/30جرائم التعذيب والتحقيق فيها

برنامج تدريبي حول الدليل االإر�ضادي للمدعني العامني لتق�ضي 15
10اإقليم اجلن����وب2010/11/6جرائم التعذيب والتحقيق فيها

15 االجم����������������ال������������������������������ي

بيئة :  -9

حقوق اإن�سان :  -10

دورات تدريبية حول جتربة املحميات الطبيعية ومناق�ضة 1
1املعهد الق�ضائي االأردن���ي2010/1/26الت�ضريعات التي تعني بحماية التنوع احلي�����وي 

دورة تدريبية حول ) حماية الطبيعة وتنفيذ قوانني حماية 2
1حممية املوجب الطبيعي��ة24-2010/2/25االأحياء الربية (

ور�ضة عمل حول م�ضروع التعاون الفني مع وكالة حماية البيئة 3
1عم����ان2010/2/28االأمريكية

1نقابة املحامني االأردنيي��ن17-2010/4/18دورة بعنوان ) الدعاوى البيئي��ة (4
18مبن��ى ق�ض�ر الع����دل5و2010/5/8م�ضابقة املحاكمة ال�ضنوية الرابعة يف قان����ون البيئ���������ة5

برنامج تدريبي يف جمال حماية الطبيعة وتنفيذ قوانني حماية 6
4حمم�ية �ضانا الطبيعي���ة21-2010/6/22االأحياء الربي�����������������ة 

ور�ضة عمل م�ضروع التعاون الفني مع وكالة حماية البيئة 7
1قري�ة طيب���ة زم���ان2010/9/20االأمريكي�����ة

ور�ضة عمل بعنوان ) التنوع احليوي والقوانني والت�ضريعات 8
1حممية االأزرق املائي����ة12-2010/10/14البيئية وتطبيقاته�������������ا (

10/30-دورة تدريبية حول الدعاوى البيئي�ة9
1نقابة املحامني االأردنيي��ن2010/11/1

7فندق املوفنبيك/ البحر امليت5-2010/12/9ور�ضة عمل بعنوان ) اجلرائم البيئية واأثرها على املجتمع (10
10 االجم����������������ال������������������������������ي

1فندق �ضن�ضري ب����ارك11-2010/1/13دورة تدريبية متقدمة لفريق الر�ضد الوطن����ي »فري���ق كرام��ة »1

دورة تدريبية بعنوان ) مفاهيم واآليات تطبيق املعاهدات 2
1نقابة املحامني االأردني��ة2010/1/31الدولية حلقوق االإن�ضان اأمام املحاكم االأردني����ة (

دورة تدريبية �ضمن م�ضروع ) تطبيق االإتفاقيات الدولية 3
12مرك���ز عدال�����ة3-2010/2/6حلقوق االإن�ضان على امل�ضتوى الوطني (

ور�ضة عمل حول ) ق�ضايا مبادئ متقدمة بالقانون االإن�ضاين 4
2املعهد الدبلوما�ضي االأردين21-2010/2/23و�ضيا�ضته (

دورة تدريبية �ضمن م�ض����روع ) تطبيق االتفاقيات الدولية 5
12مرك���ز عدال�����ة24- 2010/2/27حلقوق االإن�ضان على امل�ضت��وى الوطن����ي (

1منظمة العمل الدولي���ة2010/3/14ور�ضة عمل حول ) العمل اجلربي واالجتار بالب�ض��������ر (6
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6اأكادميية ال�ضرطة امللكي�ة2010/3/15موؤمتر وطني بعنوان )املوؤمتر الوطني االأول ل�ضحايا اجلرمية(7

دائرة م�ضتديرة �ضمن م�ض���روع )كرامة( ملناه�ضة التعذيب 8
1املركز الوطني حلقوق االإن�ضان2010/4/8يف االأردن

دورة تدريبية حول )اإك�ضاب الق�ضاة واملحامني املهارات 9
1فندق الق��د�ش الدول��ي15-2010/4/18الالزمة لتطبيق االتفاقيات الدولية يف املحاك���م (

دورة تدريبية �ضم�ن م�ض���روع )تطبيق االتفاقيات الدولية على 10
مركز عدالة لدرا�ضات حقوق 21-2010/4/24امل�ضتوى الوطن���ي(

12االإن�ض������ان

1منظمة العمل الدولي���ة2010/4/21ور�ضة عمل خا�ض����ة بالعم�������ال 11

1املركز الوطني حلقوق االإن�ضان2010/5/23دائرة م�ضتديرة حول االأهلية القانونية لالأ�ضخا�ش ذوي االإعاقة12

1جامع���ة االإ�ض���راء2010/5/24موؤمتر حول حقوق الطفل من منظور تربوي وقانون�������ي13

لقاء حول اأهمية االإ�ضالح القانوين لغايات مناه�ضة التعذيب 14
1فندق الق��د�ش الدول��ي2010/5/27و�ضوء املعامل���ة

1املركز الوطني حلقوق االإن�ضان2010/5/27اجتماع حول مقرتحات االإ�ضالحات الت�ضريعية15

دورة تدريبية حول )مكافحة االإجتار بالب�ض�ر وتطوير نطام 16
2فندق الالندم�ارك/ عمان20-2010/6/21االإحال��ة(

1املركز الوطني حلقوق االإن�ضان2010/6/23ندوة بعنوان )حق االإبداع الفكري والفني والعلمي يف االأردن(17
1موؤ�ض�ضة نور احل�ضي��ن2010/7/20ور�ضة عمل بعنوان ) عمالة االأطف�ال(18

ور�ضة تدريبية حول اإعداد مدربني لل�ضادة الق�ضاة واملدعني 19
العامني يف جمال منع االإجتار بالب�ضر

 – 7/26
12عم�����ان2010/8/4

ور�ض��ة عمل �ضم�ن م�ض�روع ) كرامة ( ملناه�ضة التعذيب ف��ي 20
1مدينة العقب�����ة2010/8/5االأردن

عقد االإجتماع الثالث �ضمن م�ضروع كرامة حول االإ�ضالحات 21
املركز الوطني حلقوق 2010/9/29الت�ضريعي����ة

1االإن�ض����ان

10فندق الق��د�ش الدول��ي2010/10/11ندوه حول تطبيق االإتفاقيات الدولي����ة حلق��وق االإن�ض�ان22

دورة تدريبية �ضمن م�ض����روع ) تطبيق االإتفاقيات الدولية على 23
12عم����ان13-2010/10/16امل�ضتوى الوطني (

جل�ضة حوارية بعنوان ) جرائم ال�ضرف املرتكبة على خلفية ما 24
1مركز املعلومات والبحوث2010/10/23ي�ضمى بال�ض������رف (

جل�ضة حوارية حول ) قانون االأحوال ال�ضخ�ضية االأردنية بني 25
3فن���دق الريجن�ض���ي2010/11/1الن�ش والتطبيق (

دورة تدريبية �ضمن م�ضروع ) تطبيق االتفاقيات الدولية على 26
12عم�����ان3-2010/11/6امل�ضتوى الوطني (

25فن����دق املريدي��ان2010/11/11ور�ضة عمل حول ) القان�ون الدويل لالآجئني (27

دورة تدريبية حول )اآليات تف�ضر وتطبيق اإتفاقيات حقوق 28
8فندق الكمبن�ضك������ي11-2010/11/14االإن�ضان ذات ال�ضلة ب�ضمانات املحاكمة العادلة (

ح�ضور م�ضروع دعم املجتمعات املحلية لغهم اأو�ض�ع حلق�وق 29
2فندق كراون ب�����الزا2010/12/13االإن�ض�ان

ندوة حول حماية العمال املهاجرين من االإجتار بالب�ضر 30
5فندق الق��د�ش الدول��ي2010/12/14)التدابر الوطنية واملعاير الدولية

1اإدراة حماية االأ�ض����رة2010/12/22موؤمت���ر درا�ض��ة احلال��ة 31
1فن��دق بري�ضت����ول2010/12/28موؤمتر خا�ش بالتحالف الوطني ملناه�ضة التعذيب32

32 االجم����������������ال������������������������������ي



التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 542010

1�ضركة التوا�ضل لالإع���الم2010/1/2حوار حول ) عقوبة االإع����دام ( 1
2فندق ك��راون ب����الزا9-2010/1/10عقد ملتقى وطني بعنوان)�ضيادة القانون اأ�ضا�ش بناء الدولة احلديثة(2

ور�ضة عمل حول ) االإطار القانوين واالأخالق للنهو�ش باأداء 3
1فن���دق املاري����وت2010/1/12جمل�ش النواب : النظام الداخلي ومدونة ال�ضل�وك (

21البح����ر املي�����ت21-2010/1/23ور�ضة تدريب اأولى ) لتبادل اخلربات (4

من �ضهر كانون الثاين برنامج تدريبي بعنوان )التعلم باملالحظات لطالبات كلية احلق�وق(5
10نقابة املحامني االأمريكيي��ناإلى �ضهر ني�ضان 2010

47ن��ادي امللك ح�ضي����ن 2010/2/3لقاء توجيهي مع االأمرة ب�ضم����ة بن������ت ط���������الل6
3فندق املاريوت / البحر امليت11-2010/2/14دورة متقدمة يف اإطار تنفيذ م�ضروع تعزيز قدرات ال�ضياغة الت�ضريعي��ة(7
2املعهد الدبلوما�ضي االأردن�ي24-2010/2/25ور�ضة عمل حول )بناء ال�ضالم وال�ضريعة االإ�ضالمية وحماية املدنيني(8
اإدارة ترخي��ش ال�ضواقي���ن 6-2010/3/11دورة ) كت����اب الع�����دل (9

1واملركب��ات

ندوة بعنوان ) العالقة التكاملية بني م�ضاعدي ال�ضابطة 10
19اأكادميية ال�ضرطة امللكي��ة2010/3/10العدلية والنيابة العامة (

1مديري��ة االأم��ن الع��ام2010/3/10ندوة حول ) العالقة التكاملية بني ال�ضابطية العدلية والنيابة العامة11

ندوة حول ) البطالن / واملتعلق ببطالن االإجراءات الق�ضائية 12
1مديري��ة االأم��ن الع��ام2010/3/10اأثناء التحقيق (

ور�ضة علمية حول ) دورة الطب ال�ضرعي يف التحقيق االأويل 13
10جممع النقابات املهني���ة 2010/3/20واالإبتدائي يف جمال الك�ضف عن اجلرمي���ة (

1فندق الندمارك/ عم����ان22-2010/3/23مائدة اإقليمية م�ضتديرة ح�����ول )�ضرطة االأحداث : التجربة العربية(14

حلقة نقا�ضية حول ) �ضمانات املحاكمة العادلة واآليات 15
5فندق الكمن�ضكي / عم���ان2010/3/27التطبيق املبا�ضر لها يف الق�ضاء االأردن��ي (

2فن�����دق جنيف����ا27-2010/3/28دورة بعنوان ) الدعاوى العيني��ة (16

ندوة بعنوان ) العالقة التكاملية ما بني م�ضاعدي ال�ضابطة 17
1مديرية لواء البت�����راء2010/4/13العدلية والنيابة العام�������ة (

دورة تدريبية حول)اإك�ضاب الق�ضاة واملحامني املهارات 18
5فندق القد�ش الدول�����ي15-2010/4/18الالزمة لتطبيق االتفاقيات الدولية يف املحاكم الدولية(

13عم���ان18-2010/4/22دورة تدريبية متخ�ض�ضة يف االإجراءات اجلزائي��ة 19
1فندق املريدي�ان/ عم��ان19-2010/4/21دورة تدريبي��ة خا�ضة ) باأ�ض�ش اإدارة الهج�����رة (20
13عم���ان4/25-2010/5/13دورة تدريبية متخ�ض�ضة يف االإج�راءات اجلزائي����ة 21
10مبنى قيادة اإقليم الو�ض���ط2010/4/27ندوة حول )العالقة التكاملية بني ال�ضابطة العدلية والنيابة العامة(22
1مديرية االأمن الع��ام2010/4/28دورات ) كت�اب الع��دل (23
1اجلامع����ة االأردني���ة2010/4/29م�ضاركة حول اليوم العلم������ي24
4امللتقى الوطني للتوعية والتطوي�ر2010/4/30مبادرة وطنية ) والء وانتماء بال ح�دود(25
1جامع����ة الرم���وك2010/5/6حما�ضرة حول االإجراءات العملية لعمل النائ�ب الع�ام26

�سحافة واأعالم :  -11

مهارات :  -12

موؤمتر اإقليمي حول )اجتاهات الق�ضاء العربي يف التعامل مع 1
ق�ضايا االإعالم(

13فندق كمبن�ضكي / البحر امليت2010/2/13

ور�ضة عمل حول )االإطار القانوين لقطاع املرئي وامل�ضموع يف 2
5فندق املاريوت/ البحر امليت26-2010/2/27االأردن(

5�ضاطئ البح���ر املي��ت10-2010/4/13املوؤمت��ر الوطني لالإع�����الم3
23فندق الكمبن�ضكي/ العقب���ة 26/-2010/5/29ور�ضة تدريبية ثانية حول )التخ�ض�ش يف ق�ضاي��ا االإع�الم (4

4 االجم����������������ال������������������������������ي



55 التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 2010

2نقابة املحامني االأردنيي��ن2010/5/12ندوة حول )قانون حماكم ال�ضلح وقانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية(27
4فن���دق عجل�����ون2010/5/12مائدة م�ضتديرة الأبناء حمافظة عجلون28
5فندق القد�ش الدول�����ي2010/5/13جل�ضة حتليلية ملناق�ضة )اأو�ضاع العمال املهاجرين يف االأردن(29
5مديرية االأمن الع������ام16-2010/5/20دورة متخ�ض�ضة يف االإجراءات اجلزائي�����ة30
1مركز الدرا�ضات االإ�ضرتاتيجية2010/5/17حلقة نقا�ضية حول �ضيادة القانون وظاهرة التوترات املجتمعية31
10ال�ضبكة القانونية للن�ضاء العربيات2010/5/24حلقة نقا�ضية متخ�ض�ضة باأ�ضول ال�ضياغة الت�ضريعي���������ة32

ور�ضة عمل بعنوان )امل�ضاركة املدنية والتنمية املحلية : بناء 33
1جامع����ة الرم���وك2010/5/26جمتمعات فاعلة ف����ي االأردن (

مائدة م�ضتديرة ملناق�ضة اأهمية م�ضاركة املواطنني يف 34
االإنتخابات النيابية .

2جامع����ة اآل البي���ت2010/5/31

1فن���دق بري�ضت�����ول5/30-2010/6/1ور�ضة عمل ) تدري�ب املدربني (35
5عم�����ان30/-2010/6/3دورة تدريبية ل�ضباط الأمن حول الإجراءات اجلزائيــــــــة36
3عم�����ان6-2010/6/10دورة تدريبية ل�ضباط الأمن حول الإجراءات اجلزائيــة37
5كلية طالل اأبو غزال����ة2010/6/10حلقة نقا�ضية حول ) التوقيف يف مرحلة قبل املحاكم�����ة (38

عقد حلقة نقا�ضية حول ) املحاكمة العادلة احل�ضا�ض�ة ( لنوع 39
10فن���دق ال�ضرات����ون2010/6/12اجلن���ش املفهوم ، الواقع ، وال�ض���رورات 

13عم�����ان6/13-2010/7/1دورة تدريبية ل�ضباط الأمن حول الإجراءات اجلزائيـــــة 40

ندوة متخ�ض�ضة حول القواعد املوحدة خلطابات ال�ضمان 41
3فندق حي����اة عم���ان2010/6/21حتت الطلب ن�ضره رق���������م )758(

حلقة نقا�ضية حول ) ال�ضياغة الت�ضريعية يف االأردن : واقع 42
11فندق كمبن�ضك���ي/ عم�ان2010/6/23وروؤيا م�ضتقبلي���ة (

مدينة احل�ضني ال�ضناعية/ 28-2010/6/29ور�ضة عمل تدريب قطاع ال�ضناعة 43
1اإرب����د

44 Integration of the development( ور�ضة عمل حول
)agenda within the Jordanian national IP system 2010/7/7-6 قاعة البرتاء  مبنى وزارة

2ال�ضناع��ة والتج����ارة

2جممع النقابات املهني���ة2010/7/11ندوة حول ) تعديالت قانون العقوبات(45
1املعهد الق�ضائي االأردن��ي17-2010/7/28دورة تدريبية حول ) مهارات اإدارة املحاك�����م (46
9اجلامع����ة االأردني���ة2010/7/27ندوة حول ) العنف يف اأق�ضام طوارئ امل�ضت�ضفي�ات (47
1فن���دق بر�ضت�����ول4-5/ 2010/8ور�ضة عمل تدريب قطاع ال�ضناع��ة 48

دورة تدريبية متخ�ض�ضة لل�ضادة املدعني العامني من �ضباط 49
13املعه���د الق�ضائ����ي8/15-2010/9/2االأمن العام يف االإجراءات اجلزائي��ة

1غرفة �ضناعة الزرق����اء2010/9/15ور�ضة عمل تدريب قطاع ال�ضناعات الكيماوي�����ة50
2البح��ر املي�������ت2010/9/19ور�ضة العمل التدريبية القانوني��ة51

جل�ضة علمية )مراجعة تعديالت قانون العقوبات املوؤقت بني 52
32فندق اأبراج زم�زم2010/10/2االأدلة والنيابة والدف��اع (

ور�ضة تدريبية حول دور اجلهات احلكومية يف تعزيز م�ضاركة 53
3فندق بري�ضتول / عم���ان6-2010/10/7املواطنني يف اإنتخابات حرة ونزيهه

2فندق الهوليدي اإن/ عم��ان13-2010/10/14ندوتني لكبار �ضباط الأمن العام للتوعية الداخليــــة54
1ق�ضراملوؤمت�رات/البحراملي��ت17-2010/10/20املوؤمتر االإقليمي الثامن الآ�ضيا واملحيط اله����ادئ55
1جمعية املحا�ضبني القانونيني2010/11/24ورقة عمل بعنوان ) امل�ضوؤولية اجلزائية للمحا�ضب القانون��ي (56

دورة تدريبية لل�ضادة املدعني العامني من �ضباط الأمن العام 57
يف االإجراءات اجلزائي�ة 

-11/28
16اإدارة الرتاخي����ش20101/12/16

11ن��ادي امللك ح�ضي����ن2010/11/29تعزيز قدرات ال�ضياغة الت�ضريعية58
1فندق �ضنت�ضري ب��ارك29-2010/12/30ور�ضة عمل لفريق االإ�ضالح القانوين59

357 االجم����������������ال������������������������������ي
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ملحق )6( امل�ساركات اخلارجية خالل العام 2010

رقم القرارن��وع امل�ضارك�����ةالرقم
ع��دد 

القا�ضيات امل�ضاركات

1
دورة تدريبية حول العدالة اجلزائية بالن�ضب���ة للق�ضر والعدال���ة يف حاالت العن��ف 

ذي االأ�ضب�����اب اجلندري�����������ة
2010/12

2010/402دورة حول مدى قابلية منازعات امللكية الفكرية للتحكيم وخ�ضو�ضًا يف اجلان��ب اجلزائ���ي 2
2010/462املوؤمتر العربي الثالث حول ق�ض�ش جن��اح امل��راأة العربية يف كر�ض���ي الق�ض���اء3
2010/471املوؤمتر الثامن ع�ضر للجمعية الدولية لق�ض����اة ال�ضب����اب واالأ�ض�����رة4
2010/781دورة تدريبية حول العنف االأ�ض����ري والعن���ف �ض���د االأطف���������ال 5
2010/821ور�ضة عمل بعنوان عالم���ات م�ضيئة يف اأحك�ام الق�ض�����اء العرب��������ي 6
2010/841برنامج الرحلة الدرا�ضية – ا�ضبوع تدريبي اأويل 7
2010/1591برنام��ج تدريبي حول حت�ضني العدالة الق�ضائية وتفعي����ل االإدارة الق�ضائي����ة 8
2010/1701املوؤمتر ال�ضنوي للجمعية الوطنية للقا�ضي��ات 9

2010/1741اجتماع جلنة �ضوؤون عمل املراأة العربية يف دورتها التا�ضع�����������������ة 10
2010/1761زيارة اطالعية للعا�ضمة اليونانية اأثين�����ا11
2010/2061زيارة اطالعية اإل�������ى بلجيك�����ا12

15اإجمال��ي ع��دد القا�ضي�ات امل�ضارك��ات يف دورات خارجي�ة

امل�ساركــات اخلارجية للقا�سيات خالل عـام 2010

امل�ساركــات اخلارجية

العددالبلداملدةرقم القرارامل�ضارك�����ةالرقم

2�ضوري���ا17-2010/32010/1/19دورة التحكي�م االأول�ى ل�ضن����ة 12010
1اجلزائ��ر 25-2009/2692010/1/26اجتماع جلنة التوجيه الإن�ضاء ال�ضبكة االأوروبية العربي��ة للتدري���ب الق�ضائي 2
1اأثين����ا26-2009/2532010/1/29موؤمتر اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف منطقة البحر االأبي�ش املتو�ض�ط 3
1براغ/ ت�ضي���ك 9-2010/52010/2/11دورة تدريبية حول املعلوم��ات والو�ض���ول للعدال�ة 4
1براغ/ ت�ضي���ك9-2010/152010/2/11ندوة حول املعلومات ومدخ��ل اإلى الق�ض�اء 5
1مالط���ا16-2009/2582010/2/20ور�ضة عم�ل ح�ول جرائ��م الكمبيوت��ر  6
1ال�ضعودي�ة20-2010/252010/2/24ور�ضة عمل ح��ول اإدارة اأ�ضول امللكية الفكرية والرتاخي�ش 7
3االإم��ارات 2-2010/342010/3/4زيارة ر�ضمية لدولة االإمارات العربية املتحدة8
3�ضوري���ا7-2010/292010/3/9دورة التحكي�����م الثاني��������ة9

على 10 والعدالة  للق�ضر  بالن�ضبة  اجلزائية  العدالة  حول  تدريبية  دورة 
1بوخار�ض�ت9-2010/102010/3/11اأ�ضا�ش اجلن�ش يف اأوروبا

1وا�ضنط�ن/الواليات املتحدة2010/312010/3/11/9ح�ض��ور فعالي��ات ال�ضراكة العاملي�ة للق�ض��اء عل�ى العن�ف �ض���د امل�راأة 11

يف 12 والعدال���ة  للق�ضر  بالن�ضبة  اجلزائية  العدالة  حول  تدريبية  دورة 
2ايطالي���ا23-2010/12010/3/25ح���االت العن���ف ذي االأ�ضب����اب اجلندري��ة
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2االإم��ارات24-2010/372010/3/25املوؤمتر االأول لروؤ�ض��اء املحاك��م العلي��ا ف��ي ال���دول العربي�����ة 13
3ال�ضعودي�ة3/27-2010/362010/4/7دورة حول تنمية ق�درات ومه��ارات املكوني���ن ف��ي املعاه���د الق�ضائية  14
1البحري��ن28-2010/352010/3/29ور�ضة عمل ح��ول املمار�ضات الف�ضلى يف تعزي���ز امل�ضاءل�ة الق�ضائي�������ة 15

دورة حول مدى قابلية منازعات امللكية الفكرية للتحكيم وخ�ضو�ضًا يف 16
5م�ض���ر 3-2010/402010/4/4اجلانب اجلزائي 

2م�ض���ر 11-2010/462010/4/12املوؤمتر العربي الثالث حول ق�ض�ش جن��اح املراأة العربية يف كر�ض���ي الق�ضاء 17
1فل�ضطي��ن12-2010/582010/4/17تدريب الق�ض���اة الفل�ضطينيي���ن عل��ى قان�����ون العقوب������ات 18

موؤمتر قانوين حتكيمي حول تعديل قواعد حتكيم اليون�ضرتال بعد ثالثني 19
1لبن����ان 15-2010/182010/4/16عامًا من التطبيق 

3�ضوري���ا18-2010/542010/4/20دورة بعن����وان حك���م التحكي���م 20
1جني���ن/فل�ضطي��ن18-2010/572010/4/22ا�ضتكمال تنفي��ذ الربنام��ج التدريب��ي الأع�ض��اء النياب��ة العام��ة يف جني�ن21

اجتماع جلنة اإعداد م�ضودة م�ضروع القانون العرب��ي اال�ضرت�ض�ادي حول 22
1لبن����ان19-2010/562010/4/22�ضالحيات روؤ�ضاء التفتي���ش الق�ضائ�ي 

1تون����ش 21-2010/472010/4/24املوؤمتر الثامن ع�ض��ر للجمعية الدولي�ة لق�ض�����اة ال�ضب����اب واالأ�ض���رة 23

برنامج اإقليمي بعنوان تعزيز �ضيادة القانون والتنمية الب�ضرية يف الدول 24
1م�ض���ر 27-2010/482010/4/29العربي��ة : الربنامج االقليم�ي لالأعوام 2010 - 2013

1نابل���ش/فل�ضطي��ن3-2010/642010/5/13ا�ضتكمال تنفيذ الربنامج التدريب��ي الأع�ض��اء النيابة العامة ف��ي نابل����ش 25
1فيين�ا/النم�ض���ا4-2010/652010/5/6الندوة الرابعة حول الو�ضول اإل��ى العدال���ة للفئ����ات امل�ضت�ضعفة 26
3لبن����ان9-2010/592010/5/11دورة حول حتكي��م نزاعات امللكي��ة الفكري����ة والتحكيم االلكرتوين 27
5م�ض���ر9-2010/622010/5/13زيارة ا�ضتطالعي��ة للمكتب الفن�ي ونياب�ة النق������ش امل�ضري�ة28
1م�ض���ر9-2010/662010/5/13تدريب خبر اأردين على عدالة االأح���داث 29
2لبن����ان10-2010/602010/5/14دورة حول التحري يف ق�ضايا االجتار بالب�ض�ر  30
1النم�ض���ا17-2010/682010/5/21زيارة ا�ضتطالعية للمعرفة العلمية والتدريبية ملراك�ز ال�ضج�ون 31
1م�ض���ر2010/742010/5/19حما�ضرة يف مقر االحتاد العربي حلماي���ة حق����وق امللكي�ة الفكرية 32
1فل�ضطي��ن5/23-2010/772010/6/3اللقاء التدريبي الرابع ملعاوين النيابة العام�ة 33

اجلزائية 34 امل�ضائل  يف  الدويل  الق�ضائي  التعاون  حول  الرابعة  الندوة 
�ضرتا�ضبورغ1-2010/712010/6/3وحماربة االإره���اب 

1فرن�ض���ا

1م�ض���ر2-2010/692010/6/5موؤمتر حول الدور الفعال للق�ضاء يف التحكي�م35
1م�ض���ر7-2010/822010/6/9ور�ضة عمل متهيدية بعنوان عالمات م�ضيئ�ة يف اأحك��ام الق�ضاء العرب�ي 36
4لوك�ضمبورغ15-2010/722010/6/17الندوة اخلام�ضة ح���ول ) جودة العدال�ة ( 37
1فل�ضطي��ن17-2010/772010/6/19اللقاء التدريبي الرابع ملعاوين النيابة العام�ة 38
1املغ��رب 20-2010/842010/6/26برنامج الرحلة الدرا�ضي���ة – ا�ضبوع تدريب��������ي اأول���������ي 39
1لبن����ان21-2010/932010/6/22املوؤمتر الرابع ع�ضر لروؤ�ضاء اأجه��زة التفتي�ش الق�ضائي يف الدول العربي�ة 40
1الوالي��ات املتح��دة6/22-2010/422010/7/3املنتدى التنفي���ذي ملكافحة االإره����اب رق��������م )7095( 41
1ال�ضي���ن6/30-2010/1062010/7/22حلقة درا�ضي��ة لل�ضلي��ب االأحمرال�ضين�ي42
43HAGUE ACADEMY 1اله���اي/ هولن���دا3-2010/1142010/7/25منحة درا�ضية م��ن اأكادميي����ة
2الوالي��ات املتح��دةخالل �ضهر متوز2010/78دورة تدريبية حول العنف االأ�ض��ري والعن���ف �ض������د االأطف����ال 44

الق�ض��اء 45 تطوي��ر  لغايات  تنفيذها  املنوي  والربامج  اخلطط  درا�ضة 
1فل�ضطي��ن10-2010/1232010/7/18والنيابة العامة يف االأرا�ض������ي الفل�ضطيني�����ة

1فرجيني��ا/الواليات املتحدة12-2010/752010/7/16برنامج تدريبي حول براءات اخت��راع متقدم  46
1�ضتوكهومل/ ال�ضوي���د13-2010/1342010/7/15ندوة حول و�ض���ع ال�ضجناء وقان��ون الدع������اوى االأوروب��������ي 47

ور�ضة عمل حول النواحي القانونية لالأدلة العلمي���ة : االأ�ضل��وب املنطق��ي 48
رام اهلل/25-2010/1362010/7/28لوزن االأدل������ة العلمي��������ة

1فل�ضطي��ن
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3اليم���ن26-2010/1432010/7/27املوؤمتر الثان��ي لل�ضبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافح���ة الف�ضاد 49
4�ضوفي���ا27-2010/1372010/7/29ندوة ح��ول اأ�ضالي��ب ح��ل املنازع���ات بالط��رق البديل�����ة 50
2بي��روت/ لبن����ان14-2010/1632010/9/15برنامج تدريب��ي حول مكافح�ة اجلرائ��م املالي������ة واالقت�ضادي��������ة 51
1بولن���دا18-2010/842010/9/25برنامج الرحلة الدرا�ضي����ة – ا�ضبوع تدريب���ي ميدان�������������ي 52
1فل�ضطي��ن20-2010/1722010/9/22ور�ضة عمل ح��ول م�ضروع قان��ون العقوب��������ات الفل�ضطين�����ي53

يف 54 املجاورة  واحلقوق  املوؤلف  حق  حول  متقدم  تدريبي  برنامج 
1�ضتوكهومل/ ال�ضوي���د9/27-2010/1512010/10/15االقت�ضاد العامل��ي 

1م�ض���ر26-2010/1742010/10/28اجتماع جلنة �ضوؤون عمل امل��راأة العربي���ة يف دورته����ا التا�ضع���ة 55
لن���دن/28-2010/1672010/9/29زيارة درا�ضية ح�ول حماي�����ة امل�ضتهل������ك االإلكرتون�������ي 56

3بريطاني��ا
3قط����ر 4-2010/1712010/10/5املوؤمتر الرابع لروؤ�ض���اء النياب���ات العام���ة ف���ي ال���دول العربي��ة 57
3اليون��ان4-2010/1762010/10/8زيارة اإطالعية للعا�ضمة اليوناني��ة اأثي�ن�ا58

اجتماع م�ضرتك ملمثلي جمل�ضي وزراء العدل الع���رب والداخلي����ة 59
1م�ض���ر5-2010/1122010/10/7الع�����رب 

3قط����ر 6-2010/1712010/10/8املوؤمتر االإقليمي للمحكمة اجلنائية الدولي��ة 60
1اجلزائ��ر11-2010/1822010/10/12االجتماع التاأ�ضي�ضي لل�ضبكة االأوروبية العربية61

�ضان فرن�ض�ضكو/13-2010/1702010/10/17املوؤمتر ال�ضنوي للجمعية الوطنية للقا�ض�يات 62
1الواليات املتحدة 

وتقنية من خالل 63 قانونية  ملناق�ضة م�ضائل  اجتماع فريق اخلرباء 
ا�ضتخدام موؤمترات الفيدي��و

1فيين���ا/ النم�ض���ا2010/1332010/10/15-14

1اأملاني���ا19-2010/1892010/10/21دورة تدريبية حول قانون العقوبات وال�ضجون 64
2كوري���ا10/19-2010/1592010/11/3برنامج تدريبي حول حت�ضني العدالة الق�ضائية وتفعيل االإدارة الق�ضائية 65
2فيين���ا/ النم�ض���ا27-2010/1962010/10/29زيارة اطالعية ملقر مكتب االأمم املتحدة للجرمي�����ة واملخ��������درات 66

جمال 67 يف  االأمريكية  التجربة  على  لالإطالع  ا�ضتطالعية  جولة 
1الوالي��ات املتح��دة4-2010/1792010/11/13تنفيذ قوانني احلماية واملخالفات والقواني��ن الناظم�ة له���ا 

68
لو�ضع  العدل  وزارات  وممثلي  خرباء  للجنة  االأول  االجتماع 
وتبادل  العدالة  واأنظمة  الق�ضاء  لتطوير  عربية  ا�ضرتاتيجية 
عم�����ل  اآليات  وتطوي���ر  العربية  الدول  بني  واخلربات  التجارب 

املجل���������ش 

1القاه��رة/م�ض���ر2010/2082010/11/9-8

3الهاي/ هولن���دا8-2010/2022010/11/12زي������ارة اطالعي����������ة 69
4الهاي/ هولن���دا16-2010/2002010/11/18دورة تدريبية حول ال�ضبكة التعاونية يف الق�ضايا اجلنائية يف اوروبا 70
5فرن�ض���ا21-2010/2142010/11/25زيارة الإدارة التفتي����ش الق�ضائ�����ي 71
4كوبنهاجن/الدمن��ارك22-2010/2032010/11/26زي�������ارة درا�ضي����������ة 72
3بلجيك���ا22-2010/2062010/11/26زي�������ارة اطالعي���������ة 73
1اليم���ن11/23-2010/2152010/12/5زي��������ارة اطالعي��������ة 74

5-2010/12/19 2010/241اإلقاء حما�ضرات على ط���الب املعه��د العال����ي للق�ض�اء 75
2اليم���ن و2010/12/31-17

1فل�ضطي��ن11-2010/2462010/12/15برنامج التدري��ب االأ�ضا�ض��ي الأع�ض���اء النياب�ة العام��ة اجل���دد 76
1وا�ضنط�ن/الواليات املتحدة13-2010/2102010/12/17زيارة اإلى مقر وكالة حماية البيئة االأمريكي�ة77
1م�ض���ر18-2010/2602010/12/21الدورة ال�ضاد�ضة والع�ضري���ن ملجل���ش وزراء الع����������دل الع����رب 78
1جورجي��ا19-2010/2362010/12/23زي����ارة درا�ضي�������������ة 79

137

اإجمايل عدد امل�ضارك���ات اخلارجي����������ة )79 م�ضارك��������ة (
اإجمايل عدد الق�ضاة الذين مّت م�ضاركتهم يف دورات خارجية )137 قا�ض�ي وقا�ضي��ة (
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