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7 التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 2009

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

اإعماًل لأحكام املادة )8( من قانون ا�ستقالل الق�ساء رقم )15( ل�سنة 2001 اأرفع اإلى جاللتكم التقرير 
ال�سنوي عن اأو�ساع املحاكم و�سري الأعمال فيها خالل عام 2009 ، 

لقد توالت اجلهود خالل عام 2009 لتطوير الق�ساء وحتديثه ومواكبة التطور الذي ي�سهده بلدنا يف خمتلف 
املجــالت ، 

اأهمها  موا�سيع خمتلفة  م�ساركة يف  بلغ عددها 88  داخلية  وور�ش عمل  ودورات  ندوات  مّت عقد  فقد  لهذا 
تطوير املهارات ، حماية الأ�سرة ، الو�ساطـة ، اإدارة الدعوى ، التجارة وال�ستثمار ، حقوق الإن�سان ، امللكية 
الفكرية، غ�سيل الأمـوال ، مكافحة الإرهاب ، التاأمني ، ال�سحافة والإعالم ، الأحداث وقد بلغ عدد امل�ساركني 

)2178( م�ساركًا مما يعني اأّن عددًا كبريًا من الق�ساة ا�سرتكوا يف اأكرث من دورة من هذه الدورات ،

كما �سارك 164 قا�سيًا يف دورات وندوات خارج اململكة ت�سمنت موا�سيع خمتلفة ، اأهمها التعاون   -
وحقوق  الإع�سار   ، املالية  القوانني   ، التحكيم   ، التجارية  العالمات   ، املجال اجلنائي  الدويل يف 
الدائنني، التحكيم اجلمركي ، غ�سيل الأموال ، مكافحة الف�ساد ، التجارة اللكرتونية ، العدالة 
 ، املعلوماتية  ، جرائم  الق�سائي  التفتي�ش   ، الأ�سري  والعنف  الأ�سرة  ، حماية  اجلنائية لالأحداث 
ق�ساء الإلغاء، الو�ساطة الدوليـة، املناف�سة والحتكار ، التمييز �سد املراأة والأدلة العلمية وامل�ساعدة 

القانونية .

كما ا�ستمرت عملية التدريب امل�ستمر للق�ساة يف املعهد الق�سائي الأردين باإ�سراف كبار الق�ساة   -
والأكادميييـن.

وزارة  مع  يتعاون  الق�سائي  املجل�ش  فاإّن  لذا   ، للتميز  ي�سعى  الق�ساء  فاإّن   ، وبتوجيهات جاللتكم   -
العدل لتطبيق نظام ق�ساة امل�ستقبل ، وذلك باختيار اأوائل احلا�سلني على �سهادة الدرا�سة الثانوية 
واإحلاقهم باجلامعات الر�سمية لدرا�سة القانون واختيار اأوائل طلبة احلقوق واأوائل خريجي كليات 
احلقوق لإحلاقهم باملعهد الق�سائي واإيفاد عدد منهم للجامعات العريقة يف تدري�ش القانون مما 

�سيوؤدي وخالل �سنوات قليلة، اأن يكون لدينا عدٌد كبرٌي من الق�ساة املتميزين علمًا وذكـــــاًء ، 
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ال�سباب  من   )74( منهم   )166( حاليًا  اجلامعات  يف  الدار�سني  امل�ستقبل  ق�ساة  عدد  بلغ  وقد   -
و)92( من ال�سابـات .

منهم )27(  احلا�سر )63(  الوقت  الق�سائي يف  املعهد  الدار�سني يف  امل�ستقبل  ق�ساة  وبلغ عدد   -
الوطنية  ال�سلطة  من  موفدين  طالب   )10( اإلى  بالإ�سافة   ، ال�سابات  من   )36( و  ال�سباب  من 

الفل�سطينيــة .

يبلغ عدد الق�ساة حاليًا )754( قا�سيًا منهم )48( من الق�ساة الن�ساء.  -

املاج�ستري  درجــات  على  للح�سول  اجلامعات  اإلى  املبعوثني  الق�ساة  من   )7( عدد  حاليًا  لدينا   -
والدكتوراه، بالإ�سافة اإلى )17( طالب وطالبة من طلبة برنامج ق�ساة امل�ستقبل ممن در�سوا يف 

مرحلة املاج�ستري يف اجلامعات الربيطانيـــة وهم ملتحقون حاليا باملعهد الق�سائي.

يتعاون املجل�ش الق�سائي مع وزارة العدل بتلبية طلبات الدول ال�سقيقة باإعارتهم عدد من الق�ساة   -
ب�سبب كفاءة ق�ساتنا و�سمعتهم اجليدة يف احلياد والنزاهة وال�ستقـــــالل.

ب�سبب التطور املت�سارع الذي مير به بلدنا والعامل يف جميع امليادين وخا�سة ميادين التجارة العاملية   -
وال�ستثمار والبيئة وامللكية الفكرية وحماربة الف�ساد والإرهاب والعنف الأ�سري �سد الن�ساء كان 
ل بد من اإيالء التخ�س�ش ما ي�ستحقه من اأهمية ، لذا جرى تخ�سي�ش عدد من الق�ساة لنظر 
الق�سايا املتعلقة بهذه املوا�سيع ، ولكن ل زال التخ�س�ش يحتاج جلهود اأخرى مكثفة للو�سول اإلى 

الدرجة التي نتطلع اإليها .

لقد �سدر اأخريًا وبالتن�سيق بني املجل�ش الق�سائي ووزارة العدل نظامان هامان يتعلقان باملجل�ش   -
الإداريــة  الوحدات  ونظام  التمييز  ملحكمة  الفني  املكتب  نظام  وهما  التمييز  وحمكمة  الق�سائي 

للمجل�ش الق�سائــي.

بتقدمي  الق�سائي  املجل�ش  يعينه  العليا  الدرجة  من  قا�ٍش  �سرياأ�سه  الذي  الفني  املكتب  و�سيقوم   -
الدعم القانوين والفني والإداري ملحكمة التمييز مبا يف ذلك ت�سنيف الق�سايا والطلبات الواردة 
اإليها لغايات توزيعها على الغرف الق�سائية ح�سب اخت�سا�سها كما �سيقوم با�ستخال�ش املبادئ 
املطالعات  وتقدمي  الق�سائية  ال�سوابق  التمييز وحتليل  ت�سدرها حمكمة  التي  لالأحكام  القانونية 

والدرا�سات الالزمة وتزويد املحاكم بالت�سريعات وال�سوابــق الق�سائيـــة.

و�ستقوم الوحدات الإدارية للمجل�ش الق�سائي ، وهي وحدة �سوؤون الق�ساة ، وحدة �سوؤون التدريب   -
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لتطوير  الق�سائي  املجل�ش  التي يحتاجها  الأمور  والتطوير بجميع  التخطيط  ، وحدة  والتخ�س�ش 
العمل  وخطة  واملعلومات  البيانات  واإعداد  والبعثات  التدريبية  والدورات  الربامج  وتنظيم  العمل 
ال�سنوية للمجل�ش وامل�ساهمة يف اإعداد خطط العمل والربامج الالزمة لتطوير عمل املحاكم والنيابة 

العامة واإدارة املوقع الإلكرتوين للمجل�ش وحتديثــه واإدامتــــــه .

املجل�ش  يف  موؤ�س�سيًا  العمل  �سيكون  النظامني  هذين  يف  عليه  الن�ش  مّت  ما  وتنفيذ  اإكمال  وبعد   -
الق�سائي مما ي�سمن الإدامة وال�ستمرار للربامج والأعمال املن�سو�ش عليها فيهما.

لقد بلغ عدد الق�سايا الواردة للمحاكم عام 2009  ، با�ستثناء ق�سايا املخالفات التي تنظر غالبيتها حماكم   -
 البلديات )441673( ق�سية منها )140177(  ق�سية حقوقية مدنية و )301496( ق�سية جزائية ، 
وقد ف�سلت املحاكم )442895( ق�سية منها )144031( ق�سية مدنية و )298864( ق�سية جزائية 
عام 2009 مبعنى اأّن عدد الق�سايا املف�سولة يزيد عن عدد الق�سايا الواردة وهذا يدل على اجلهد 

الكبري املبذول من الق�ساة ، للو�سول اإلى هذه النتيجــــة ، 

واأرجو اأن اأبني بهذه املنا�سبة اأّن العبء الواقع على ق�ساة حماكم ال�ستئناف وحمكمة التمييز هو عبء كبري 
يفوق كثريًا عددهم املحدود مما يقت�سي زيادة عددهم زيادة منا�سبة ، اإّل اأننا نواجه �سعوبة با�ستقطاب 
ق�ساة موؤهلني ل�سغل منا�سب ق�ساة التمييز وال�ستئناف لعدم وجود حمامني من ذوي الكفاءة الراغبني 

بالعمل الق�سائي.

موالي �ساحب اجلاللة ،،،

للق�ساة  املعي�سية  الظروف  وحت�سني  وحتديثه  الق�ساء  لتطوير  املتوا�سل  جاللتكم  دعم  من  متاأكدون  اإننا 
ليكون اإنتاجهم وعملهم كما ترغبون يف اأن يكون الق�ساء الأردين ق�ساء متميزا ،

واأود التنويه بال�سكر والعرفان على مكرمة جاللتكم باإن�ساء �سندوق التكافل الجتماعي للق�ساة وموظفي 
وزارة العدل ، والذي �سيكون حافزًا لهم على ح�سن الأداء وم�ساعدًا لهم لتحقيق مطالب معينة.

ن�ساأل اهلل اأن يحفظ جاللتكم ويرعاكم وي�سدد على طرق اخلري والعدالة خطاكم ملا فيه خري �سعبكم الويف 
واأمتكم العربية والإ�سالمية والإن�سانية جمعاء.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
راتـب الوزنـي         

رئي�س حمكمة التمييز         
رئي�س املجل�س الق�سائـي         
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13 التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 2009

بلغ عدد الق�ساة النظاميني )754( قا�سيًا حتى نهاية عام 2009 منهم )48( قا�سية من الن�ساء يف حني بلغ 
عددهم عام 2008 )710( ق�ساة منهم )42( من الن�ساء .

وقد مّت تعيني )48( قا�سيًا خالل عام 2009 من �سمنهم )6( من الن�سـاء .  -

ــداع خـــالل نــفــ�ــش الــعــام . ــي ــت ــس وقـــد اأحــيــل )8( قــ�ــســاة عــلــى الــتــقــاعــد وقــا�ــســيــان عــلــى ال�  - 
اإعارة  اإلى دولة الإمارات العربية ومملكة البحرين ، كما متت  ولدينا حاليًا )22( قا�سيًا معارًا 
والدرا�سات  ال�سريعة  كلية  يف  م�ساعدًا  اأ�ستاذًا  لتعمل   ، ال�سعودية  العربية  اململكة  اإلــى  قا�سية 
رواندا  اخلا�سة مبجرمي  الدولية  اجلنائية  املحكمة  اإلى  وقا�سية  الق�سيم  الإ�سالمية يف جامعة 

وقا�ش اإلى حماكم دولة الكويت .

اأّما الق�ساة املبعوثون للح�سول على درجات علمية اأعلى فقد بلغ عددهم )7( ق�ساة منهم )5(   -
للح�سول على درجة الدكتوراه .

ويوجد لدينا )6( من الق�ساة منتدبني للعمل يف هيئة مكافحة الف�ساد وحمكمة اأمن الدولة .  -

و�سيتم خالل عام 2010 تعيني ما ل يقل عن اأربعني قا�سيًا منهم )20( قا�سيــة.  -

اأوًل:  الكادر الق�سائي:

20052006200720082009ال�سنة

639686692710754عدد الق�ساه

ويبني اجلــــدول التــايل منو اأعداد الق�ساه من عـــام 2005 – 2008 :
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يتبني من اجلداول املرفقة عن اأعمال املحاكم املختلفة لعـــــام 2009 )با�ستثناء اأعمال املحاكم البلدية( 
اأنه ورد للمحاكم عـام 2009 )441673( ق�سية ، وكان املدور من عام 2008 )91170( ق�سية فيكون املجموع 
اأّن ن�سبة الإجناز تعادل حوايل )100%( من الوارد  )532843( ، مّت ف�سل )442895( منها ، مما يعني 
ويزيد عن ن�سبة الجناز يف عام 2008 مبعدل )2%( ، هذا من ناحية ومن ناحية اأخرى َنَق�َش مدور املحاكم 

مبعدل حوايل )1%( عن العام ال�سابـق .

اأما اأعمال املحاكم البلدية فقد ورد اإليها عام 2009 )423361( ق�سية ف�سل منها )422811( مما يعني 
اأّن ن�سبة الجناز فيها تعادل حوايل )100%( تقريبـــًا .

وما مييز اأعمال املحاكم هذا العام اأّن ن�سبة منو الوارد زاد هذا العام عن عام 2008 ب )62896( ق�سية 
اأي مبعدل حوايل )7%( واأّن الف�سل اأي�سًا زاد عن عام 2008 بـ )49283( ق�سية ، مما يعني اأّن ن�سبة منو 

الف�سل زادت حوايل )8.5%( عن العام املا�سي اأي�سًا .

من  الأعوام  عن  النظـــاميـــة  املحـــاكم  يف  واملف�سولة  الواردة  الق�سايــا  عـــــدد  التــايل  اجلــــدول  ويبني 
عـــام 2004 – 2008 :

وقد ورد ملحكمة التمييز عام 2009 )9717( ق�سية مّت ف�سل )9543( ق�سية منها ، يف حني كان الوارد 
لعام 2008 )8767( ق�سية ، ف�سل منها )8145( ق�سية ، وهذا يبني اأّن الوارد اإلى حمكمة التمييز زاد عن 
اأّن عددهم  العام ال�سابق بحوايل )950( مما ي�سكل عبئًا كبريًا على ق�ساة حمكمة التمييز ، بالرغم من 
مل يزد هذا العام ، مما يزيد من العبء ال�سهري لكل قا�ش ومما يوجب زيادة عدد ق�ساة حمكمة التمييز 

بالإ�سافة اإلى اإيجاد عالج ت�سريعي يحد من عدد الق�سايا الواردة اإلى هذه املحكمة .

املحاكم عام 2009 )91326( ق�سية حيث ورد )64361(  لهذه  ورد  ال�ستئناف فقد  وبالن�سبة ملحاكم 

ثانيا : اأعمال املحاكم :

الن�سبةالف�سلالواردال�سنة
2004360650363183%101
2005358716361940%101
2006332006325438%98
2007364380356762%98
2008378777373528%99
2009441673442895%100
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التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 182009

اإلى  ق�سية  و )2602(  اربد  ا�ستئناف  اإلى حمكمة  ق�سية  و )24363(  عمان  ا�ستئناف  اإلى حمكمة  ق�سية 
حمكمة ا�ستئناف معان ويتبني من اجلداول املرفقة اأّن حمكمتي ا�ستئناف اربد ومعان انخف�ش فيهما العبء 
ال�سهري لكل قا�ش حيث بلغ يف ا�ستئناف اربد )75( ق�سية وا�ستئناف معان )31( ق�سية ، يف حني اأّن الوارد 
اإلى حمكمة ا�ستئناف عمان بلغ )64361( وكان يف عام 2008 )50996( ق�سية ، وهي زيادة كبرية مما زاد 
من عبء القا�سي يف حمكمة ا�ستئناف عمان من )79( ق�سية اإلى )91( ق�سية �سهريًا ، وهذا ي�سكل عبئًا 
كبريًا على ق�ساة هذه املحكمة مما ي�ستدعي و�سع العالج املنا�سب لهذه الأعباء بزيادة عدد ق�ساتها واحلد 

من عدد الق�سايا الواردة اإليها .
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الجنازات التي متت على

3حماور تطوير وحتديث الق�ساء
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21 التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 2009

حمور تعزيز ا�ستقالل الق�ســـاء :  -1

تن�ش املادة )97( من الد�ستور اأّن  "الق�ساة م�ستقلون ل �سلطان عليهم يف ق�سائهم لغري القانون".  -

وتن�ش املادة )3( من قانون ا�ستقالل الق�ساء " اأّن الق�ساة م�ستقلون ل �سلطان عليهم يف ق�سائهم   -
لغري القانون " .

وتن�ش املادة )120( من الد�ستور " اأّن التق�سيمات الإدارية يف اململكة الأردنية الها�سمية وت�سكيالت   -
والإ�سراف  وعزلهم  املوظفني  تعيني  وكيفية  اإدارتها  ومنهاج  واأ�سماوؤها  ودرجاتها  دوائر احلكومة 
عليهم وحدود �سالحياتهم  واخت�سا�سهم تعني باأنظمة ي�سدرها جمل�ش الــوزراء مبوافقة امللــك".

وا�ستنادًا لأحكام املادة )120( اأعاله من الد�ستور فاإّن جمل�ش الوزراء هو الذي اأ�سدر نظام اخلدمة   
الق�سائية رقم 121 ل�سنة 2007 كما اأ�سدر نظام اخلدمة املدنيـة رقــــم )30( ل�سنة 2007. 

اإّن ا�ستقالل الق�ساة هو ما ن�ست عليه املادة )97( من الد�ستور واملادة )3( من قانون ا�ستقالل   -
الق�ساء من اأّن " الق�ساة م�ستقلون ل �سلطان عليهم يف ق�سائهم لغري القانون"، مبعنى اأنه ل ي�سمح 
لأي جهة كانت بالتدخل يف اأعمالهم الق�سائية وهو ما يح�سل فعاًل حيث ل تتدخل اأي �سلطة يف 

الق�سايا التي تخت�ش بها املحاكم النظامية ".

اأّما مو�سوع تعيني املوظفني الإداريني والكتبة واملح�سرين والآذنة فال عالقة له با�ستقالل الق�ساة،  -

ونف�ش احلكم ينطبق اأي�سًا على الأمور املالية ، فال عالقة ل�ستقالل الق�ساء بالأمور املالية ، حيث   
اأّن الأمور املالية يقررها قانون املوازنة ويحدد خم�س�سات كل وزارة ودائرة و�سلطة ول ميكن لأي 

�سلطة �سواء ت�سريعية اأو ق�سائية اأو تنفيذية اأن تتجاوز وتخالف ما جاء يف قانون املوازنة ، 

وقد اأ�سدر املجل�ش العايل لتف�سري الد�ستور املكون من رئي�ش حمكمة التمييز واأربعة من ق�ساتها   
ومن رئي�ش جمل�ش الأعيان وثالثة من الأعيان القرار رقم )1( ل�سنة 2008 قرر فيه اأنه لي�ش من 
اخت�سا�ش و�سالحيات الأعيان والنواب والق�ساة الد�ستورية تعيني املوظفني اأو امل�ساركة بالتن�سيب 

اأو التو�سية بتعيينهم .

رقم  قرارها  ق�ست يف  قد  ق�ساة  ت�سعة  من  املكونة  العامة  وبهيئتها  العليا  العدل  اأن حمكمة  كما   -
1987/203 باأن ما جاء يف قانون �سلطة وادي الأردن من اإعطاء ال�سالحية ملجل�ش اإدارة ال�سلطة 
بتعيني نائب املدير العام وتعيني مديري املديريات يعترب خمالفًا للد�ستور ، لأن هذه الأمور يجب 

ثالثا: الجنازات التي متت على حماور تطوير وحتديث الق�ساء 
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التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 222009

اأن ت�سدر بنظام ا�ستنادًا لأحكام املادة )120( من الد�ستور تفاديا لتدخل ال�سلطة الت�سريعية يف 
الأمور التي ت�ستقل بها ال�سلطة التنفيذية.

 )1( رقم  القرار  اأ�سدر  قد  عاما  واأربعني  خم�سة  وقبل  الد�ستور  لتف�سري  العايل  الديوان  وكان   -
ل�سنة 1965 ، قرر فيه اأن الأمور املتعلقة باملوظفني من تعيني وعزل واإ�سراف وحدود �سالحيات 
واخت�سا�سات ، يجب اأن ت�سدر باأنظمة �سادرة من جمل�ش الوزراء ولي�ست بقانون ا�ستنادًا لأحكام 
املادة )120( من الد�ستور ، التي توجب اأن ت�سدر هذه الأمور مبوجب اأنظمة ، لأن الد�ستور قد 
اأناط هذا احلق بال�سلطة التنفيذية ، على اعتبار اأنه من ال�سمانات الد�ستورية ال�ستقالل ال�سلطة 

التنفيذية ، لأن ال�سلطة التنفيذية م�ستقلة ، كما اأن ال�سلطة الق�سائية م�ستقلة.

الق�ساة  اأحد ع�سر قا�سيًا هو الذي يعني  الق�سائي امل�سكل من  فاإّن املجل�ش  للق�ساة  بالن�سبة  اأّما   -
ويقرر ترفيعهم ونقلهم وانتدابهم واإحالتهم للتقاعد وتاأديبهم دون تدخل اأي �سلطة اأخرى .

اإن ا�ستقالل كل �سلطة من �سلطات الدولة عن ال�سلطات الأخرى ل يعني انعزال كل منها انعزاًل   -
تامًا حيث يتوجب اأن تتعاون هذه ال�سلطات مل�سلحة الدولة لأّن كاًل منها تكمل الأخرى، فالقانون 

تقرتحه ال�سلطات التنفيذية ويوافق عليه جمل�ش الأمة وتنفذه ال�سلطة الق�سائية ، 

وتعيني املوظفني والإ�سراف عليهم وحتديد �سالحيتهم واخت�سا�سهم مبا يف ذلك موظفي جمل�ش   -
الأمة وموظفي املحاكم يكون مبوجب اأنظمة ي�سدرها جمل�ش الوزراء مبوجب املادة )120( من 

الد�ستـور .

كما اأّن القرارات التي ت�سدرها ال�سلطات التنفيذية تكون قابلة للطعن اأمام حمكمة العدل العليا   -
التي يحق لها اأن تلغيهـــــا،

وجمل�ش النواب هو الذي يوافق اأو يرف�ش منح الثقة ملجل�ش الوزراء .  -

وهذا كله يبني �سرورة تعاون ال�سلطات الثالث مع بع�سها مل�سلحة الدولة، ويدل على اأن عالقة   -
ال�سلطات الثالث مع بع�سها تبادلية ولي�ست انعزالية.

ل تتدخل اأي �سلطة يف العمل الفني املوكول لل�سلطة الأخرى فال يتدخل الق�ساء يف الت�سريع ول تتدخل   -
ال�سلطة التنفيذية اأو الت�سريعية يف الق�سايا  التي ينظرها الق�ساة ول تتدخل ال�سلطة الت�سريعية 
اأو الق�سائية يف عمل ال�سلطة التنفيذية باإدارة �سوؤون الدولة الداخلية واخلارجية واإ�سدار الأنظمة 

املتعلقة باملوظفني. 

Report2009.indd   22 3/27/10   3:08 pm



23 التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 2009

حمور الت�سريعات :  -2

الق�ساة مراعاتها يف  تتطلب من  الت�سريعات  ، وهذه  ت�سريع  �سدر يف عام 2009 حوايل )315(   -
اأحكامهم لأنها ت�سع التزامات وعقوبات جديدة مل تكن موجودة يف الت�سريعات ال�سابقة ،  

الدولية  املعايري  ومع  العادلة  للمحاكمات  الدولية  املعايري  مع  لتن�سجم  و�سعت  الت�سريعات  هذه   -
حلقوق الإن�سان ، 

حيز  دخل  الذي   2009 ل�سنة   )17( رقم  وامل�ستاأجرين  املالكني  لقانون  املعدل  القانون  �سدر  		ֺ

التنفيذ اعتبارا من 2009/12/1 ، فاأوجد هذا اآلية قانونية لأخالء املاأجور اأو ا�سرتداده يف حال 
اأو بحكم ن�سو�ش العقد وذلك من خالل ا�ست�سدار  انتهاء مدة العقد املحدد بحكم القانون 
قرار م�ستعجل من قبل قا�سي الأمور امل�ستعجلة لهذه الغاية بدل من اإقامة دعوى مو�سوعية قد 

يطول النظر فيها.

اأ�سول املحاكمات اجلزائية رقم )19( ل�سنة 2009 الذي دخل  و�سدر القانون املعدل لقانون  		ֺ

حيز التنفيذ بتاريخ 2009/9/1 جرى فيه اخت�سار �سالحية املدعي العام بالتوقيف يف اجلنح 
اأ�سهر ، على اأن يخ�سع قرار  اإلى ثالثة  اأ�سهر  اإلى �سهر ، ويف اجلنايات من �ستة  من �سهرين 
متديد هذه املدد ملوافقة املحكمة املخت�سة ، وو�سع القانون لأول مرة قيد زمني على قرارات 
التوقيف والتمديد ال�سادرة يف اجلنايات املعاقب عليها قانونا بعقوبة موؤقتة بحيث ل تزيد على 
ربع احلد الأق�سى للعقوبة املقررة يف القانون ، كما جرى اإلغاء الن�ش الذي يق�سي باأن يكون 
التوقيف يف اجلنايات وجوبي ، بالإ�سافة اإلى اأنه اأ�سبح باإمكان امل�ستكى عليه يف دعاوى اجلنح 
اأن ينيب عنه وكيال من املحامني حل�سور املحاكمة اأمام حماكم ال�سلح بدل عنه ، ما مل تقرر 
املحكمة اأن ح�سوره بالذات �سروري لتحقيق العدالة وذلك با�ستثناء جل�سة تالوة التهمة على 

امل�ستكى عليه و�سوؤاله عنها وجل�سة اإعطاء الإفادة الدفاعية.

و�سدر النظام املعدل لنظام اأعوان الق�ساة رقم 93 ل�سنة 2009 بهدف اإيفاد موظفني �سنويا  		ֺ

لتح�سني م�ستوياتهم العلمية لغايات �سد احلاجة من املوظفني املوؤهلني يف خمتلف التخ�س�سات.
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التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 242009

حمور تعزيز ال�سفافية والنزاهة واحليادية :  -3

تن�ش املادة 101 )1( من الد�ستور اأّن املحاكم مفتوحة للجميع وم�سونة  من التدخل يف �سوؤونهـــا،   -

وتن�ش الفقرة )2( من هذه املادة اأّن جل�سات املحاكم علنية اإّل اإذا راأت املحكمة اأن تكون �سرية   -
مراعاة للنظام العام اأو حمافظة على الآداب .

اإّن العدالة وفقه القانون يوجبان اأن يكون لكل نزاع قا�ٍش فال يجوز اأن يكون هناك نزاع ل يكون له 
قا�ش ولهذا فاملحاكم مفتوحه للجميع وحتاكم املتخا�سمني وت�ساوي بينهم ب�سفافية ونزاهة وحياد.

وقد ت�سمنت مدونة قواعد ال�سلوك الق�سائي ال�سادرة من املجل�ش الق�سائي بتاريخ 2005/12/19 
على علنية املحاكمة واحلظر على القا�سي اأن ي�ستند يف حكمه على معلوماته ال�سخ�سية وعدم جواز 
م�ساركته يف اأي بحث اأو نقا�ش قانوين وهو يعلم اأّن من �ساأنه ا�ستخال�ش راأيه يف النزاع املعرو�ش عليه 
اأن ي�ساوي يف كالمه و�سلوكه بني الأ�سخا�ش كافة واأن يقوم باأداء واجباته الق�سائية من غري  وعليه 

مفا�سلة ول حتيز ول حتامل ول تع�سب واأن ي�سلك يف حياته اخلا�سة �سلوكًا يجعله فوق ال�سبهــات .

مدى  وعلى  وبالفعل   ، التاأديبية  للم�ساءلة  القا�سي  يعر�ش  املذكورة  الواجبات  من  اأي  خمالفة  اإّن 
ال�سنوات ال�سابقة مّت م�ساءلة عدد من الق�ساة الذين مل يلتزموا التزامًا دقيقًا بهذه الواجبات .
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25 التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 2009

حمـور الرقابـة والتفتي�ش والتقييم وامل�ساءلة :   -4

اإّن الرقابة لي�ست للعقاب بل هي لتطوير العمل و�سمان دقته وجودته وانتظامه ولدينا مديرية للتفتي�ش 
جميع مفت�سيها من الق�ساة يراأ�سها قا�سي من الدرجة العليا وعدد من املفت�سني ل تقل درجة اأي منهم 

عن الأولى .

ومع اأّن نظام التفتي�ش منحها �سالحية وا�سعة بالتفتي�ش على اأعمال ق�ساة املحاكم واأع�ساء النيابة 
العامة وم�ساعدي املحامي العام املدين وق�ساة التنفيـــذ ، 

كما منحها حق تقييم اأعمال الق�ساة من حيث تطبيق القانون وا�ستيفاء اإجراءات التقا�سي والإثبات 
واأ�سباب التاأجيل واملدة التي ا�ستغرقها ف�سل الدعوى وا�ستيفاء القرارات والأحكام لأ�سبابها وعللها 
و�سالمة النتائج التي مّت الو�سول اإليها وحتديد ن�سبة الف�سل ال�سنوي للقا�سـي ، ومع اأنها قامت بجهد 

كبري لتنفيذ هذه الواجبـات .

عدد  قلة  ب�سبب  قانونًا  لها  املوكولة  الواجبات  هذه  بجميع  القيام  من  الآن  حتى  تتمكن  مل  اأنها  اإّل 
املفت�سني وعدم متكن املجل�ش الق�سائي من تخ�سي�ش عدد اأكرب ملديرية التفتي�ش من الدرجات العليا 
واخلا�سة املن�سو�ش عليها قانونًا ب�سبب العدد املحدود من الق�ساة الذين ي�سغلون هذه الدرجات ، 
وياأمل املجل�ش الق�سائي اأن يتمكن وبالتدريج من زيادة عدد املفت�سني لكي يقوموا بالواجبات الكثرية 

املنوطة بهم مبوجب نظام التفتي�ش الق�سائي .

الق�ساة  �سكوى بحق  باأعمال هامة حيث حققـــت يف )165(  التفتي�ش  ومع ذلك فقد قامت مديرية 
على  م�سى  الذين  والق�ساة   ، للرتفيع  الالزمة  املدة  انهوا  الذين  للق�ساة  ال�سنوية  التقارير  واأعدت 
قاموا  التي  الق�سايا  و�سملت  قا�سي   240 جميعًا  وعددهم   ، التثبيت  لغايات  �سنوات  ثالث  تعيينهم 
بتدقيقها لغايات الرتفيع والتثبيت )14400(  ق�سية كما قامت بدار�سة )430( طلب عفو حفظ منها 
ال�سامية  امللكية  الإرادة  ، و�سدرت  الوزراء ب )136( طلب منها  رئا�سة  )208( طلب ومّت خماطبة 

باملوافقة على العفو يف )10( طلبـــات .
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التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 262009

)5(  حمور التخ�س�ش الق�سائي :

تن�ش املواد )4( و )6( و )20( من قانون ت�سكيل املحاكم النظامية على اإن�ساء غرفة حقوقية وغرفة 
البداية  حمكمة  رئي�ش  حق  من  يكون  واأن  والتمييز  وال�ستئناف  البداية  حماكم  من  كل  يف  جزائية 
ورئي�ش حمكمة ال�ستئناف اإن�ساء غرف ق�سائية متخ�س�سة �سمن كل من الغرف احلقوقية واجلزائية 
ويف حمكمة ال�سلح اإذا كان ح�سن �سري العمل الق�سائي ي�ستدعي ذلك على اأن يتم حتديد تخ�س�ش 
الق�ساة وت�سميتهم يف كل من الغرفتني احلقوقية واجلزائية لدى حماكم البداية وال�ستئناف والتمييز 

بقرار من املجل�ش الق�سائي ، 

البداية  حماكم  من  كل  يف  جزائية  وغرفة  حقوقية  غرفة  اإن�ساء  مّت  فقد  الأحكام  لهذه  وا�ستنادًا 
املحاكم  هذه  وت�سميتهم يف  الق�ساة  تخ�س�ش  الق�سائي حتديد  املجل�ش  وقرر  والتمييز  وال�ستئناف 
الغرف  من  كل  �سمن  متخ�س�سة  ق�سائية  غرف  باإن�ساء  وال�ستئناف  البداية  حماكم  روؤ�ساء  وقام 
احلقوقية واجلزائية ، حيث مّت ا�ستحداث )7( تخ�س�سات يف حمكمة بداية عمان يف ق�سايا امللكية 
الفكرية وال�سركات والت�سفية والإفال�ش والقانون البحري والوكالت التجارية واملقاولت والعتمادات 
امل�ستندية وخطابات ال�سمان ، وناأمل اأن يكون لهذه الإجراءات نتائج جيدة يف بناء خربات تراكمية 
الإ�سراع يف ف�سل  الغرف املتخ�س�سة �ست�ساعد على  مّت ت�سميتهم لهذه  الذين  الق�ساة  ممتازة لدى 

الق�سايا وترفع من نوعية الأحكام والنتائج التي تتو�سل اإليها املحاكم .

ونرجو اأن نبني يف هذا املجال اأّن الق�سايا والتي تاأخر الف�سل فيها ملدة تزيد على ثالث �سنوات يف 
حمكمة بداية عمان كان عددها )475( ق�سية وقد مّت تخ�سي�ش ثالثة ق�ساة لنظرها حيث ف�سـل 
)431( منها ومل يتبَق �سوى )44( ق�سية ، مما يدل على اجلهد احلقيقي يف اجناز وف�سل الق�سايا .
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حمور حتديث النيابة العامـة :  -6

كانت النيابة العامة ومنذ تاأ�سي�سها من ع�سرات ال�سنني وحتى الآن جزءًا ل يتجزاأ من مرفق الق�ساء 
النيابة ولزالوا ق�ساة يقوم املجل�ش الق�سائي بتعيينهم ونقلهم وانتدابهم وغري  اأع�ساء  وكان جميع 

ذلك من الأمور التي تنطبق على الق�ساة.

اأّن  اأن يجرى تغيري جذري عليه ، كما  وقد ا�ستقر هذا الو�سع يف اململكة لدرجة ل يت�سور معها   -
اأع�ساء النيابة العامة ل ميكن اأن يقبلوا اأن ينف�سلوا عن ج�سم الق�ســـاء ، وكل هذا ناجت عن تطور 

تاريخي وم�ستقر ملرفق النيابة العامة يوؤدي الغر�ش منه بكفاءة.

كانت ال�سكوى بالن�سبة لأع�ساء النيابة العامة اأنهم ل يكت�سبون خربة كافية حيث يعملون لفرتات   -
ق�سرية يف النيابة العامة ثم يجري نقلهم اإلى اأعمال ق�سائية اأخـــرى .

ولهذا فاإّن معاجلة هذين الأمرين تتّم باإبقاء اأع�ساء النيابة العامة ) مدعني عامني ، م�ساعدي   -
نائب عام ( فرتات طويلة يف عملهم هذا يكت�سبون خاللها خربة تراكمية كافية واأن ل يتم نقلهم 
تقل عن ع�سر  العامة ل  النيابة  اأخرى قبل م�سي مدة معقولة يف عملهم يف  اأعمال ق�سائية  اإلى 

�سنوات .
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 7-  حمور الو�سائل والطرق البديلة حلل النزاعـات :

تاأ�س�ش ق�سم اإدارة الدعوى يف جميع حماكم البداية من اأجل اإخ�ساع الدعوى منذ تقدميها اإلى املحكمة 
اإلى اإ�سراف ق�سائي ل�سمان اإجراء تبليغات �سحيحة وحتقيق تبادل لوائح الدعوى وجمع البينات من 
اأطراف الدعوى وعقد جل�سة اأو جل�سات بني املتخا�سمني من اأجل حتديد نقاط االتفاق واالختالف 

وحماولة الو�سول اإلى ت�سوية بني الطرفني يف هذه املرحلة.

ومع اأّن هذا الق�سم قام بجهود كبرية اإّل اأّن الأمر يحتاج اإلى تعديل ت�سريعي لكي يقوم هذا الق�سم مبا 
هو ماأمول منه من البت ويف هذه املرحلة بق�سم كبري من الق�سايا املحالة لـــــه ، 

لإن�ساء هذا  كان  النزاعات فقد  البديلة حلل  الطرق  و�سائل  كو�سيلة من  الو�ساطة  وبالن�سبة ملو�سوع 
الق�سم يف حمكمة بداية عمان نتائج جيدة وملمو�سة حيث مّت ت�سوية )757( ق�سية عن طريق هذه 
الو�سيلة خالل عام 2009 ، وهو عدد كبري ، علمًا اأّن عدد الق�سايا احلقوقية الواردة لهذه املحكمة عن 

هذا ا لعام بلغ )3477( ق�سيـــــة ، 

ال�سنوات  بتقارير  نتائجها  و�سندرج  البداية  حماكم  من  عدد  يف  و�ساطة  اأق�سام  تاأ�سي�ش  مّت  اأنه  كما 
القادمة وناأمل اأن تكون نتائج جيدة وم�سجعة لأن البت يف النزاعات خالل هذه املرحلة يتم يف وقت 
ق�سري وبر�سا الطرفني مما ي�سهل تنفيذ ما يتم التفاق عليه ويوؤدي اإلى اإعادة العالقات الودية بني 

الطرفني.

Report2009.indd   28 3/27/10   3:08 pm



29 التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 2009

8-  حمور بناء القدرات والكفاءات واملهـــارات  :

من اأجل بناء ق�ساء متميز مّت وبتوجيه جاللة امللك املعظم ، اإيجاد نظام ق�ساة امل�ستقبــل ، 

هذا النظام يت�سمن ا�ستقطاب اأوائل خريجي التوجيهي واإحلاقهم بكليات احلقوق وا�ستقطاب اأوائل 
ثم  ومن  احلقوق  كليات  يف  الدار�سني  والطالبات  الطلبة  واأوائل  احلكومية  احلقوق  كليات  خريجي 
اإحلاقهم جميعًا باملعهد الق�سائي بعد تخرجهم ملدة �سنتني واإر�سال عدد منهم اإلى اأرقى اجلامعات 

العريقة للح�سول على �سهادات عليا .

خالل �سنوات قليلة �سيكون لدينا عدد كبري من الق�ساة املتميزين ذكاء ودرا�سة وعلمًا وي�سبح الق�ساء 
الأردين من اأف�سل الأنظمة الق�سائية يف املنطقــــــة، 

املهنية  الناحية  من  العاملني  الق�ساة   ومهارات  وكفاءات  قدرات  زيادة  اأجل  ومن  اأخرى  جهة  ومن 
التدريب  اأعمال  ويتولى   ، الأردين  الق�سائي  املعهد  يف  للق�ساة  امل�ستمر  التدريب  يتوا�سل  وال�سلوكية 

والتدري�ش بع�ش كبار الق�ساة واأ�ساتذة القانون .

اإلى اخلارج  ودورات  وور�ش عمل  ندوات  �سنويًا حل�سور  الق�ساة  قليل من  اإر�سال عدد غري  يتم  كما 
لالإطالع على جتارب الدول الأخرى واكت�ساب خربات الدول املتقدمــــــة ، 

واأذكر يف هذا ال�ساأن اأنه يف عام 2009 مّت عقد دورات تدريبية وور�سات عمل وندوات داخلية وخارجية 
بلغ عددها )310( يف موا�سيع خمتلفة مثل حقوق الإن�سان ، حماية الأ�سرة والطفل ، �سحافة واإعالم 
اأموال ، عدالة ، مكافحة  ، جتارة وا�ستثمار ، و�ساطة واإدارة الدعوى ، ملكية فكرية ، بيئـة ، غ�سيل 

اإرهـاب و اأحـــداث ، 
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حمور منع العنف �سد الن�ساء والأطفـال :  -9

املنا�سب  اأعلى  اإلى  ت�سل  اأن   ، الفذة  الها�سمية  القيادة  وبف�سل   ، بلدنا  يف  الن�ساء  ا�ستطاعت  لقد 
احلكومية املدنية والع�سكرية والق�سائية ، كما و�سلت اإلى جمل�ش الأمة يف جمل�سيه الأعيان والنواب ، 

واأ�سبحن ي�سكلن حوايل ن�سف طلبة اجلامعات ،

اإلى الن�ساء نظرة خمتلفة حيث ت�سمح هذه ال�سريحة  اأّن �سريحة قليلة من املجتمع لزالت تنظر  اإّل 
لنف�سها باإيقاع العنف على املراأة بذرائع خمتلفة ل ت�سمح بها الأديان والأخـالق ، 

ولهذا ل بد من تعديل الت�سريعات النافذة من اأجل اإيقاع العقوبة املنا�سبة بحق هوؤلء املعتدين عقابًا 
لهم وردعًا لالآخريـن ، 

كما اأّن البع�ش لزال يوقع العنف العادي واجلن�سي على الأطفال م�ستغاًل �سعفهم وعدم قدرتهم على 
الدفاع عن اأنف�سهــم ،  

واإيقاع  الأطفال  هوؤلء  بحقوق  املجتمع  يف  الوعي  ن�سر  عن طريق  الأطفال  هوؤلء  حماية  يوجب  مما 
العقاب الرادع مبرتكبي هذا العنف ، 

كما اأّن اآخرين يوقعون العنف على الأطفال بحجة تربيتهم وتوعيتهم دون اأن يدروا اأنهم بهذا العمل 
يعر�سوهم لالأمرا�ش النف�سية وي�سعفون �سخ�سياتهم ويجعلون منهم اأطفاًل عدوانيني .
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10-  حمور حو�سبة املحاكـم :

وتدريب  املحاكم  جميع  يف  الق�سائية  التبليغات  نظام  بتطبيق   2009 العام  يف  العدل  وزارة  قامت 
املوظفني على ال�ستخدام الأمثل له ، وتطبيق نظام ح�ساب الر�سوم ) الرت�سيم ( يف جميع املحاكم 
ودوائر التنفيذ ودوائر كاتب العدل . كما تقوم بتنفيذ مهام التن�سيق والدعم الفني يف جميع املحاكم، 
واإعداد ال�سبكات الداخلية للمحاكم اجلديدة ، واإ�سافة و�سيانة النقاط ال�سبكية للعديد من املحاكم 

ح�سب متطلبات العمليــة .

ومّت تركيب اأجهزة حفظ طاقة )UBS( جلميع اأجهزة احلا�سوب اخلا�سة بالق�ساة وكبائن ال�سبكات 
اأجهزة  �سرعة  ورفع  الكهربائي  التيار  انقطاع  فيها عند  العمل  ا�ستمرارية  على  للحفاظ  املحاكم  يف 
عدد  زيادة  ملواكبة  الرئي�سي  احلا�سوب  مركز  يف  التخزينية  قدرتها  وزيادة  الرئي�سة  احلا�سوب 

امل�ستخدمني وت�ساعف حجم البيانات التي يتم التعامل معها .

لإتاحة    )SGN( الآمنة �سبكة احلكومة  الرئي�سي على  بربط مركز احلا�سوب  العدل  وزارة  وقامت 
الهوية  من  التحقق  خدمة  وتطبيق   ، الأخرى  احلكومية  للدوائر  الكرتونية  خدمات  لتقدمي  الفر�سة 

ال�سخ�سية لدوائر كاتب العـــدل .

كما قامت بتطبيق نظام متهيدي لإ�سدار �سهادة عدم حمكومية يف )12( حمكمة بداية ، باعتماد 
قاعدة بيانات دائرة الأحوال املدنية واجلوازات .

والبداية  والرواتب اخلا�ش باملحاكم يف جميع حماكم ال�ستئناف  �سوؤون املوظفني  ومّت تطبيق نظام 
وال�سلح وتطبيق نظام �ساعات مراقبة الدوام يف جميع حماكم اململكة ، كما مّت تطبيق نظام �سوؤون 
الق�ساة يف املجل�ش الق�سائي بعد اإعادة بنائه مبا يتوافق مع الحتياجات وامل�ستجدات اجلديدة وتطبيق 

نظام حوافز املوظفني وربطه مع نظام �سوؤون املوظفني ونظام الرواتـــــــــب .

الواردة من مديرية  البيانات  ال�سرية اجلرمية ( جميع   ( العديل وحتميل  ال�سجل  نظام  اكتمل  كما 
الأمن العام اإلى قاعدة بيانات ال�سجل العديل بنجاح .

بالإ�سافة اإلى تطبيق نظام ال�سادر والوارد يف ديوان كل من حماكم بداية عمان والزرقاء ، ال�سلط ، 
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اربد والكرك ، ف�ساًل عن حتديث نظام الرواتب ح�سب خريطة احل�سابات احلكومية اجلديدة وربطه 
مع نظام املحا�سبة .

ول بد من العمل على �سرعة ت�سغيل نظام تنفيذ الق�سايا احلقوقية وربطه مع نظام )ميزان 2( ونظام 
التنفيذ ، مبا  ، وتطبيقه يف جميع دوائر  ، ونظام الأر�سفة اللكرتونيـة  ، ونظام الإيرادات  الرت�سيم 
العام ( وربطه مع قلم الإعالمات  يف ذلك ت�سغيل نظام تنفيذ الق�سايا اجلزائيـة ) تنفيذ الدعاء 
وتطبيقه يف جميع   ، والإيرادات  الرت�سيم  ونظام   ،  )2 )ميزان  ونظام   ، املح�سرين  وقلم  اجلزائية 

حماكم اململكة .

وعلى  الأردنية  املحاكم  عمل  وطبيعة  يتنا�سب  مبا   )2 ميزان   ( برنامج  تطوير  على  العمل  ويتوجب 
خيارات اأو�سع مبا يف ذلك الربط الإلكرتوين مع الوزارات واملوؤ�س�سات ذات العالقة كوزارة ال�سناعة 
وموظفيهم  الق�ساة  على  ي�سهل  مما   ، وامل�ساحة  الأرا�سي  ودائرة  املدنية  الأحوال  ودائرة  والتجارة 
 ، فيهـا  النهائي  ت�سجيلها وحتى �سدور احلكم  اإلكرتونيًا منذ حلظة  الق�سائية  الدعاوى  مع  التعامل 

واحل�سول على تقارير اإح�سائية دقيقة .

كما اأنه يتوجب العمل على تطبيق نظام الأر�سفة الإلكرتونية يف جميع ق�سور العدل وحماكم البداية، 
الآمن  الإلكرتونية  ، وتفعيل منفذ اخلدمة  ال�سلح اجلديدة  واإعداد وربط وت�سغيل عدد من حماكم 
)E-Portal(  والذي �سيفتح الباب اأمام تقدمي خدمات اإلكرتونية �سرورية مثل متكني املحامني من 
والوزارات  املوؤ�س�سات  واإعطاء   ، الع�سوية  رقم  خالل  من  مكاتبهم  من  ق�ساياهم  ومتابعة  الإطالع 
والدوائر الر�سمية مكنة متابعة الق�سايا اخلا�سة بهم وكذلك متكني املواطنني من متابعة ق�ساياهم 

من خالل رقم الق�سية ومن طلب �سهادة عدم املحكومية من خالل �سبكة النرتنت .

ول بد من التاأكيد على �سرورة بناء مركز احلا�سوب البديل لتوفري اإمكانية ا�ستمرار عمل املحاكم يف 
حال تعطل مركز احلا�سوب الرئي�سي اأو انقطاع الت�سال معه .
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العمل على تعديل الت�سريعات التي تنظم اإجراءات املحاكمة املدنية واجلزائية لت�سريع ف�سل النزاعـات.  -1

تنفيذ اأحكام نظام املكتب الفني ملحكمة التمييز ونظام الوحدات الإدارية للمجل�ش الق�سائي اللذين   -2
وو�سع  التمييز  ملحكمة  والإداري  الفني  الدعم  تقدمي  على  الفني  املكتب  �سيعمل  حيث  حديثًا  �سدرا 

برامج التخطيط والتدريب لتطوير العمل يف املكتب ورفع الكفاءة الإنتاجيــة .

و�سيكون للمجل�ش الق�سائي هيكل تنظيمي موؤلف من خم�ش وحدات اإدارية ولأول مرة يف تاريخه،    -
والبعثات  الق�ساة  ب�سوؤون  يتعلق  فيما  املجل�ش  يف  العمل  ماأ�س�سة  يف  الوحدات  هذه  و�ست�ساعد 
بال�ستدامة  ويتمتع  موؤ�س�سيًا  املجل�ش  عمل  يجعل  مما  املجل�ش  واأمانة  والتطوير  والتخطيط  

وال�ستمرار.

هذين  تعاون  لأّن  العدلية  ال�سابطة  ورجال  املحامني  وخا�سة  الق�ساء  �سركاء  مع  الكامل  التعاون   -3
الق�سايا املرفوعة وت�سريع ف�سلها  الق�ساء يعترب عاماًل هامًا لخت�سار عدد  الهامني مع  ال�سريكني 

واإجراء التبليغات ال�سحيحة وتخفيف العبء عن حماكم ال�ستئناف والتمييز .

تّدر�ش  التيُ  العريقة  اجلامعات  من  علمية  درجات  على  للح�سول  الق�ساة  من  عدد  اإيفاد  ا�ستمرار   -4
لدينا عدد جيد من  ليكون  وفرن�سا  الأمريكية  املتحدة  والوليات  املتحدة  اململكة  كل من  القانون يف 
هوؤلء اخلريجني الذين �سي�ساعدون على تطوير الق�ساء ونقل جتربة هذه الدول املتقدمة اإلى مرفق 

الق�ساء لدينا .

من اأهم العوامل التي �ستعمل على تطوير الق�ساء لدينا ورفع �ساأنه هو ماأ�س�سة نظام ق�ساة امل�ستقبل   -5
الذي يدعمه جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني املعظم والذي ي�ستقطب اأوائل خريجي التوجيهي 
واأوائل الدار�سني يف كليات احلقوق الر�سمية واأوائل خريجي كليات احلقوق ، حيث �سيكون لدينا خالل 

�سنوات قليلة عدد كبري من الق�ساة املتميزين ذكاًء وعلمًا ومعرفًة ، 

وناأمل اأن ل ي�سمح اأبدًا لأي جهة كانت اأن تلغي اأو ت�سعف هذا النظام بل ناأمل من اأي جهة يكون   -
لها عالقة مبرفق الق�ساء الآن ويف امل�ستقبل اأن تدعم هذا النظام وتزيده قوة ومنعة .

6-  تبني اإقامة مدينة ق�سائية يف العا�سمة ت�سمل جميع املحاكم وت�سم بناء دار الق�ساء العايل يف هذا 
املدينة واإقامة اأبنية خا�سة للمحاكم يف كل حمافظة من حمافظات اململكة لأّن مظاهر العدالة هي 

ن�سف العدالة .

رابعا:  الطموحات امل�ستقبلية :
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39 التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 2009

املدور لعاما�سم املحكمة 
ف�سل املجموعوارد 20082009

2009
املدور

 لعام 2010
ن�سبة الف�سل 

للوارد
98%207797171179495432251حمكمة التمييــــــــز

96%140554694530164حمكمة العدل العليــــــا
100%10811283236412801084حمكمة اجلنايات الكبـــرى 

       
107%82436436172604690623542حمكمة ا�ستئناف عمــــان
99%10182436325381240061375حمكمة ا�ستئناف اربــــد

100%8526022687259097حمكمة ا�ستئناف معــــان
126%1241128325241622902حمكمة ا�ستئناف �سريبة الدخل 

93%825110819331033900مكمة ا�ستئناف اجلمـــارك
109%2432563521ا�ستئناف جمارك منطقة العقبة القت�ساديـة

105%1143693749105185983486837اأعمال حماكم ال�ستئنــاف
       

100%15691792336117911570حمكمة بدايــة  اجلمــارك
77%661001667789حمكمة بداية جمارك العقبـة القت�ساديـة

82%191927517حمكمة امالك الدولــــة
104%465335138163480336حمكمة ت�ســوية الرا�سي

       
102%2103653213742495416120281املحاكم البدائيـــــــة

98%5142927139132282026654156297املحاكم ال�سلحيــــــة
114%1578455661345201933اإدارة الدعوى املدنيــــة

91%128151716451373272اإدارة الو�ساطـــــــة
99.6%292187621681868300حماكم الأحـــــــداث 

99.9%109150423361532511422811109700اأعمال املحاكم البلديــــة
100.3%9117044167353284344289589948اأعمال املحاكم كاملة با�ستئناء املحاكم البلدية
100.1%2003208650341065354867079199648اأعمال كافة املحاكم مبا فيها املحاكم البلديـة

       
100%14702427389724161481م�ساعد املحامي العام 

92%5624730322875دائرة النيابة العامــة الداريـــــــة  
101%128124413721259113مدعي عام اجلنايات/حتقيق 

       
الدعاوى التحقيقية لدى دوائر ادعاء عام 

101%1085314393252431612912املحاكم البدائية 

الدعاوى التحقيقية لدى دوائر ادعاء عام 
101%943894298859034851املحاكم ال�سلحية 

الدعاوى التنفيذية لدى دائرة مدعي عام 
111%660290950321629اجلنايات

الدعاوى التنفيذية لدى دوائر ادعاء عام املحاكم 
89%1584619113324959481069168525البدائية 

الدعاوى التنفيذية لدى دوائر ادعاء عام املحاكم 
92%3568021240569201956137359ال�سلحية 

ملحق )1( باأعمال املحاكم لعام 2009
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التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 402009

املدور ا�سم املحكمة 
 املدورالف�سلاملجموع الوارد ال�سابق

 احلايل
ن�سبة 

 الف�سل 
للوارد

عدد 
الق�ساة 

العبء 
ال�سهري 
للقا�سي

982631%207797171179495432251حمكمـــة التمييز

جدول اعمال حمكمة التمييز ل�سنة 2009

الوارد لدى حمكمة التمييز خالل االأعوام 2005 - 2009 

الف�سل لدى حمكمة التمييز خالل االأعوام  2005 - 2009 
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41 التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 2009

جــدول اأعمــال حماكــم اال�ستئنـــاف

الوارد لدى حماكم االإ�ستئناف خالل االأعوام  2005 - 2009 

الف�سل لدى حماكم االإ�ستئناف خالل االأعوام 2005 - 2009  

املدور ا�سم املحكمة 
 املدورالف�سلاملجموع الوارد ال�سابق

 احلايل
ن�سبة 

 الف�سل 
للوارد

عدد 
الق�ساة 

العبء 
ال�سهري 
للقا�سي

1075991%82436436172604690623542حمكمة ا�ستئناف عمان
992775%10182436325381240061375حمكمة ا�ستئناف اربد

100731%8526022687259097حمكمة ا�ستئناف معان
1059382%934691326100672956585014جمموع اأعمال حماكم ال�ستئناف
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التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 422009

 املدور ا�سم املحكمــة
 املدورالف�سلاملجموعالواردال�سابق

 احلايل
 ن�سبة 

 الف�سل الى
الوارد

 عدد
 الق�ساة

العبء 
ال�سهري 
للقا�سي

9659%140554694530164حمكمــة العدل العليا

100138%10811283236412801084حمكمة اجلنايات الكربى

126912%1241128325241622902ا�سـتئناف �سريبة الدخل

93615%825110819331033900حمكمة ا�ستئناف اجلمارك

10931%2432563521ا�ستئناف جمارك العقبة القت�سادية

100625%15691792336117911570بدايــــة  اجلمارك

7718%661001667789جمارك العقبة القت�سادية

8218%191927517�سلح امالك الدولــــة

104470%465335138163480336ت�ســـوية الرا�سي

1034817%541295941500699235083جمموع العمال

الف�سل والوارد يف حمكمة العدل العليا
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43 التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 2009

  املدورا�سم املحكمــة
املدورالف�سلاملجموعالواردال�سابق

احلايل 
 ن�سبة 

 الف�سل الى
الوارد

عدد
الق�ساة 

العبء 
ال�سهري 
للقا�سي

1074520%42151104915264118173889بدايــــة   عمان
103923%965247334382536902بدايــة  �سرق عمان
1041120%11052608371327131000بدايــة  غرب عمان
1041321%15963324492034451503بدايــة  �سمال عمان
811330%18194655647437802352بدايــة جنوب عمان

1132127%440967131112276093513بدايــــــة اربد
1011344%23646865922969472282بدايــــة الزرقاء 
1031026%15143134464832221491بدايـــــة  ال�سلط
88540%578240729852114871بدايــــة  املفرق

96735%509294034492810639بدايـــــة  الكرك
103636%921256634872638849بدايــــة  عجلون
99620%385143318181414404بدايـــــة  جر�ش
102610%187745932762170بدايـــــة  معان

101428%220132615461336210بدايـــــة  العقبة
93410%93459552429123بدايـــــة  مادبا

114314%15651667258983بدايـــــة  الطفيلة
 102176%2103653213742495416120281جمموع الأعمال ال�سنوي

الف�سل والوارد يف حمكمة اجلنايات الكربى

    مت اإ�سافة 442 ق�سية حقوق ب�سفتها ال�ستئنافية مدورة من عام 2008 وف�سلت عام 2009

Report2009.indd   43 3/27/10   3:09 pm



التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 442009

ف�سل حماكم البداية خالل االعوام 2005 – 2009

وارد حماكم البداية خالل االعوام 2005 – 2009
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45 التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 2009

 املدور ا�سم املحكمــــة
 املدورالف�سلاملجموعالواردال�سابق

 احلايل
 ن�سبة

 الف�سل /
الوارد

 عدد
 الق�ساة

العبء 
ال�سهري 
للقا�سي

994886%85244545553979448799100�سلح  عمـــــــان
9810104%28591143814297112193078�سلح  �سرق عمــــان
1001277%29291014513074101372937�سلح  غرب عمــــان
961499%39421517619118145434575�سلح  �سمال عمــــان
961290%26371193114568114963090�سلح جنوب عمــــان

9620135%68072959136398283898009�سلح اربــــــــد
10220108%44542382628280244043876�سلح الزرقــــــاء 
97676%11135041615448781276�سلح  ال�ســـــــلط
996145%218695601174694572289�سلح   املفــــــرق
1004506%9432224623189221461043�سلح  الكـــــــرك
105687%15425717725959821277�سلح   عجــــــلون
987106%12418184942579801445�سلح  جـــــــر�ش
104464%495280933042922382�سلح  معـــــــان

96594%11615159632049451375�سلح  العقبـــــــة
96585%580469552754488787�سلح   مادبـــــــا

101582%410449749074561346�سلح   الطفيلــــــة
96261%398133617341287447�سلح ناعـــــــور

957118%132390901041385971816�سلح  الر�سيفـــــة
100166%120723843722121�سلح  ذيبـــــــان

1042124%584271933032827476�سلح املـــزار اجلنوبي
104172%197795992828164�سلح املـــزار ال�سمايل

93118%3919723618452�سلح عــــــــي
981135%156148716431451192�سلح الق�ســـــــر

103116%91791881844�سلح الروي�ســــــد
96490%670394046103778832�سلح عني البا�ســـــا

982141%589309636853045640�سلح ديــــــر عال
100274%247163518821634248�سلح ال�سونة اجلنوبيـــة

94564%768353543033335968�سلح �سحـــــــاب
99268%285148517701464306�سلح اجليـــــــزة

82169%170763933622311�سلح املوقـــــــر
991153%222168619081669239�سلح غور ال�ســــايف

99119%1020421420113�سلح احل�سينيــــــة
94128%1331232529332�سلح ال�سوبـــــــك
991169%1518641879184633�سلح اجلفــــــــر
99289%7219592031194487�سلح البتـــــــراء
99141%2544647144328�سلح القويـــــــرة

98387%535285933942800594�سلح  الغــوار ال�سمالية
964125%9535501645452921162�سلح  الرمثـــــــا
962124%535272432592624635�سلح الكـــــــورة

952105%506231928252205620�سلح بني كنانــــــة
97384%885278036652688977�سلح بني عبيــــــد

105154%12359171462391�ســــــلح الزرق
99174%157810967798169�سلح الطيبـــــــة

81125%027427422252�سلح فقـــــــوع
83156%0612612509103�سلح الباديــة ال�سماليــة

98241102%5142927139132282026654156297جمموع اعمال �سنة 2009
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التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 462009

الق�سايا املف�سولة لدى حماكم ال�سلح خالل االعوام 2009-2006

الق�سايا الواردة ملحاكم ال�سلح خالل االعوام 2006 – 2009
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47 التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 2009

ملحق رقم )2( بالق�سايا املتاأخرة ثالث �سنوات فاأكرث

املجموعجزاءحقوقاملحكمة
4812�سلح العقبة
415�سلح مادبا

---�سلح الطفيلة
6511�سلح ناعور

224�سلح الر�سيفة
1-1�سلح ذيبان

8-8�سلح املزار اجلنوبي
257�سلح املزار ال�سمايل

---�سلح عي
1-1�سلح الق�سر

---�سلح الروي�سد
8-8�سلح عني البا�سا

17724�سلح دير عال
325�سلح ال�سونة اجلنوبية

9716�سلح �سحاب
617�سلح اجليزة

5-5�سلح املوقر
33-�سلح غور ال�سايف

---�سلح احل�سينية
---�سلح ال�سوبك

---�سلح اجلفر
---�سلح البرتاء
---�سلح القويرة

31316�سلح الغوار ال�سمالية
71421�سلح الرمثا
121527�سلح الكورة

16420�سلح بني كنانة
18624�سلح بني عبيد

235�سلح الزرق
617�سلح الطيبة

---�سلح فقوع
---احداث عمان

5425731025املجموع
2074املجموع العام

املجموعجزاءحقوقاملحكمة
78381ا�ستئناف عمان
17-17 ا�ستئناف اربد
---ا�ستئناف معان

95398املجموع
9176167بداية عمان

392160بداية �سرق عمان
69877بداية غرب عمان
9712109بداية �سمال عمان
403777بداية جنوب عمان

98101199بداية اربد
3872110بداية الزرقاء
184765بداية ال�سلط
101828بداية املفرق
5-5بداية الكرك
10111بداية عجلون
16824بداية جر�ش
628بداية معان

6-6بداية العقبة
314بداية مادبا

1-1بداية الطفيلة
547404951املجموع 

172946�سلح عمان
174360�سلح �سرق عمان
91726�سلح غرب عمان
6345108�سلح �سمال عمان
222547�سلح جنوب عمان

51153204�سلح اربد
285785�سلح الزرقاء
262551�سلح ال�سلط
263561�سلح املفرق
20222�سلح الكرك
131225�سلح عجلون
203353�سلح جر�ش
---�سلح معان
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التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 482009

مدور حايلف�سلجمموعواردمدور �سابقا�سم الدائرة
3526323192584552251835937دائرة تنفيذ عمان

39973268726542083057دائرة تنفيذ �سرق عمان
33533776712930584071دائرة تنفيذ غرب عمان
42694769903830026036دائرة تنفيذ �سمال عمان
46603841850128885613دائرة تنفيذ جنوب عمان

22898634029238910520133دائرة تنفيذ اربـد
183801168730067614823919دائرة تنفيذ الزرقـاء 
30931467456013693191دائرة تنفيذ ال�ســلط
15161190417065178315282دائرة تنفيذ املفـرق

28811346422720692158دائرة تنفيذ  الكـرك
41981449564720373610دائرة تنفيذ عجـلون
941627371215328809273دائرة تنفيذ جـر�ش
586184770268502دائرة تنفيذ معـان

2029107030999722127دائرة تنفيذ العقبـة
38063899770516096096دائرة تنفيذ مادبـا

111277318856481237دائرة تنفيذ الطفيلـة
7642491013294719دائرة تنفيذ ناعـور

1313518421497774814229دائرة تنفيذ  الر�سيفة
182258440199241دائرة تنفيذ  ذيبان

199444424388711567دائرة تنفيذ املزار اجلنوبي
1733101627497462003دائرة تنفيذ املزار ال�سمايل

13014027071199دائرة تنفيذ عـــي
227137726486002048دائرة تنفيذ الق�سـر

3247796910دائرة تنفيذ الروي�ســد
1969102929989432055دائرة تنفيذ عني البا�سـا

24181776419411493045دائرة تنفيذ ديـر عال
403352755239516دائرة تنفيذ ال�سونة اجلنوبية

123456117955921203دائرة تنفيذ �سحــاب
303229532289243دائرة تنفيذ اجليـزة

276155431106325دائرة تنفيذ املوقـر
101069017001095605دائرة تنفيذ غور ال�سايف

36931299039دائرة تنفيذ احل�سينيـة
80501304288دائرة تنفيذ ال�سوبـك

11211دائرة تنفيذ اجلفـر
75881638677دائرة تنفيذ البتـراء
1928473512دائرة تنفيذ القويـرة

3371928429913632936دائرة تنفيذ الغوارال�سمالية
32281694492227212201دائرة تنفيذ  الرمثــا
35351201473610733663دائرة تنفيذ الكـورة

27701504427411663108دائرة تنفيذ بني كنانة
34091401481012383572دائرة تنفيذ بني عبيـد

82659514212011220دائرة تنفيذ الزرق
1728137030986392459دائرة تنفيذ الطيبـة

56561640.دائرة تنفيذ فقوع
014714742105دائرة تنفيذالبادية ال�سمالية

1820349002327205781286190771جمموع اأعمال التنفيذعام 2009

ملحق رقم )3( باأعمال دوائر التنفيذ لعام 2009
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ملحق رقم )4( بامل�ساركات الداخلية ح�سب املو�سوع لعام 2009

عدد امل�ساركني  املكان  املدة  املـو�سوعالت�سل�سل 

ندوة بعنوان )اأ�س�ش املعاملة العقابية للنزلء يف مراكز الإ�سالح والتاأهيل: 1
2جامعة موؤتة1مقارنة باملعايري الدولية(

5اأكادميية ال�سرطة امللكية1ندوة حول )اإ�سرتاتيجية التعامل الأمني مع اجلرائم امل�ستحدثة(2
1مراكز الإ�سالح والتاأهيل1ندوة حول برامج بناء الثقة واإعادة الإدماج لنزلء مراكز الإ�سالح والتاأهيل3
1فندق لندمارك1جل�سة حوارية ملناق�سة الأحوال ال�سخ�سية الأردين4
1مركز التدريب اجلمركي1اإلقاء حما�سرة يف الدورة التدريبية املتخ�س�سة يف اإجراءات التحقيق5
1مركز التدريب اجلمركي1اإلقاء حما�سرة يف الدورة التدريبية املتخ�س�سة يف اإجراءات التحقيق6

ندوة بعنوان ا�ستقاللية ونزاهة الق�ساء الأردين )الأولويات والإ�سرتاتيجيات 7
15فندق القد�ش  عمان1لالإ�سالح(

7املعهد الق�سائي4حما�سرين لدورات تدريبية لطلبة دبلوم الدرا�سات الق�سائية ال�سنة الثانية8

اإدارة ترخي�ش ال�سواقني 4حما�سرات �سمـن برنامــج دورة )كتاب العدل(9
1واملركبات

17البحر امليت فندق كمبن�سكي2ور�سة عمل اإدارة املحاكم10

برنامج تدريبي )املعايري الدولية للمحاكمات العادلة والقوانني الأردنية ذوات 11
21فندق حياة عمان7العالقة(

2مقر هيئة مكافحة الف�ساد2ور�سة عمل بعنوان )بناء القدرات املوؤ�س�سية يف جمال التحقيق وجمع الأدلــــة(12

دورة تدريبية متخ�س�سة للق�ساة حول املعايري الدولية للمحاكمات العادلة 13
26فندق حياة عمان2والقوانني الأردنية ذوات العالقة

برنامج احلوار الإ�سرتاتيجي للقائمني على مراكز الأبحاث والدرا�سات 14
1كلية الدفاع الوطني3الإ�سرتاتيجية ودور قيا�ش الراأي العام يف اململكة

1مركز امللكة رانيا للريادة1جل�سة حماكاة لبيئة املحكمة15
5عمان2موؤمتر عربي اأوروبي للتدريب الق�سائي16
1جامعة الريموك1ندوة علمية بعنوان )امل�سوؤولية الطبية(17

اإدارة ترخي�ش ال�سواقني 5حما�سرات �سمن برنامـــج دورة )كتاب العدل(18
1واملركبات

10فندق جراند حياة / عمان1حلقة تدريبية ملجموعة من الق�ساة19

ملتقى �سيدات الأعمال واملهن 2موؤمتر مهنيات الأردن – حتديات وحلول20
5الأردنية

برامج التاأهيل والتدريب والتعليم امل�ستمر للطاقم القانوين العامل �سمن 21
2مبنى اإدارة عمان الكربى1مديرية ال�سوؤون القانونية

10فندق الهوليدي اإن عمان4دورة تدريبية حول )تطبيق الإتفاقيات الدولية على امل�ستوى الوطني(22

حفل م�سروع تعزيز قدرات ال�سياغة الت�سريعية وتقدمي ورقة عمل بعنوان 23
1فندق كمبن�سكي  عمان1اأهمية ال�سياغة الت�سريعية تطوير قدرات املعنيني بال�سياغة الت�سريعية

20فندق كمبن�سكي عمان3املوؤمتر الرابع لل�سبكة واإطالق م�سروع تعزيز قدرات ال�سياغة الت�سريعية24
1مديرية الأمن العام5دورة )كتاب العدل الثانية(25

موؤمتر )اإعداد اخلطط العملية والت�سريعات الالزمة ملكافحة الف�ساد الإداري 26
1فندق القد�ش الدويل1واملايل(

املهــــارات:  -1
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1العقبة1دورة )حول اأحكام قانون كاتب العـدل(27
1دائرة �سريبة الدخل واملبيعات5دورة تدريبية بعنوان ) اأ�سـول التحقيق والبينات(28
12فندق كمبن�سكي3دورة بعنوان » حمددات اإ�سدار القانون: ال�سيا�سة العامة الت�سريعية29
1عمان3دورة تدريبية بعنوان )ال�سابطة العدلية(30

1جمموعة طالل اأبو غزالة1اإجتماع حول اإ�سرتاتيجية وطنية )نحو قانون مناف�سة حديث يف الأردن(31

دورة تدريبية بعنوان )التحقيقات ومتابعة الأدلة لل�سابطة العدلية يف قوانني 32
�سلطة منطقة العقبة 2الرقابة على الغذاء والدواء وال�سحة العامة(

4الإقت�سادية

ندوة حول )الأدلة املادية �سبطها ، حتريزها، تقدير قيمتها العلمية يف الإثبات 33
اإدارة املختربات والأدلة 1اجلنائي(

5اجلرمية

30فندق الفور �سيزنز2ندوة حول التخ�س�ش الق�سائي يف املواد املدنية34

ور�سة عمل بعنوان )دور املوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء يف تعزيز جودة الدواء 35
12املوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء1وتناف�سيته(

9فندق املاريوت  البحر امليت2موؤمتر روؤ�ساء املحاكم36

دورة تدريبية ثانية بعنوان )الأ�س�ش الفنية لإعداد الت�سريعات : ال�سياغة 37
8فندق الكمبن�سكي عمان3واملراجعة(

دورة تدريبية حول )التعديالت الت�سريعية املتعلقة باخت�سا�ش حمكمة البداية 38
24فندق املوفنبك  البحر امليت2ب�سفتها الإ�ستئنافية(

دورة تدريبية حول )التعديالت الت�سريعية املتعلقة باخت�سا�ش حمكمة البداية 39
28فندق املوفنبك  البحر امليت2ب�سفتها الإ�ستئنافية(

6كلية طالل اأبو غزالة1دورة تدريبية على برنامج ميزان40
87301املــجـمـوع

االحداث :  -2

عدد امل�ساركني  املكان  املدة  املـو�سوعالت�سل�سل 
1اإدارة حماية الأ�سرة1حما�سرة بعنوان »تطور قانون الأحداث الأردين«1

بعدالة 2 اخلا�سة  املعلومات  اأنظمة  حول  للتدريب  اإقليمية  عمل  ور�سة 
1فندق الالندمارك 4الأحداث 

1جمعية جعفر بن اأبي طالب1ندوة حول ) العدالة الإ�سالحية لالأحداث دور القيادات املحلية فيها (3
1مديرية التنمية الجتماعية1ندوة ) م�سوؤوليتك كمواطن يف الت�سدي لق�سية الت�سول (4
1اجلمعية اخلريية عجلون 1حما�سرة حول مو�سوع ) الت�سول (5
7فندق لندمارك5دورة تدريبية حول ) عدالة الأحداث (6
1فندق حياة عمان1ور�سة عمل حول ) نظم معلومات عدالة الأحداث (7
1معهد الأمرية ب�سمة1حما�سرة بعنوان ) دور الق�ساء يف التعامل مع حماية الأ�سرة (8
6فندق توليدو عمان1ور�سة عمل مع املوؤ�س�سات التي تتعامل مع الأحداث9

2فندق توليدو  عمان1ور�سة عمل مع املوؤ�س�سات التي تتعامل مع الأحداث10
20موؤ�س�سة احل�سني الجتماعية1ور�سة عمل حول ) ق�سايا الت�سول (11

1842املــجـمـوع
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بيئــة:   - 3

التــاأمني:   - 4

جتارة وا�ستثمار:   - 5

عدد امل�ساركني  املكان  املدة  املـو�سوعالت�سل�سل 
2عمان5دورة تدريبية حول التفتي�ش البيئي1
2عمان3دورة تدريبية حول التحقيق البيئي2
1جامعة البلقاء التطبيقية1موؤمتر بعنوان حماية البيئة واجب وطني وحق من حقوق الإن�سان .3

ور�سة عمل اإقليمية بالتعاون ما بني وزارة البيئة الأردنية وال�سبكة الدولية 4
فندق املوفنبيك  البحر 2لالإلزام والتطبيق البيئي

1امليت

1فندق الرويال عمان4دورة تدريبية يف جمال التفتي�ش البيئي 5
1منتزه العقبة البحري4ور�سة عمل تدريبية ثالثة يف جمال التفتي�ش البيئي6
1املعهد الق�سائي5ور�سة عمل حلماية البيئة ) ال�سرطة البيئية (7
3فندق كروان بالزا / عمان3ور�سة عمل تدريبية ثانية يف جمال التحقيق اجلنائي البيئي8
15عمان3دورة تدريبية يف جمال املقا�ساة البيئــــــــة9

اجلمعية امللكية حلماية 1عقد ور�ســات تدريبية ولقاءات حوارية ) نقا�سيــة (10
1الطبيعة

3128املــجـمـوع

عدد امل�ساركني  املكان  املدة  املـو�سوعالت�سل�سل 
11فندق اإنرتكونتننتال العقبة3موؤمتر الدويل الثاين للتاأمني والنقل البحري اإدارة التعوي�سات واملخاطر1

الحتاد الأردين ل�سركات 1ور�سة عمل حول ) اأهمية الو�ساطة يف حل النزاعات (2
2التاأمني

413املــجـمـوع

عدد امل�ساركني  املكان  املدة  املـو�سوعالت�سل�سل 
1فندق الكمبن�سكي – عمان4دورة تدريبية حول ) التخطيط الإ�سرتاتيجي للم�ساريع(1

م�سابقة املحاكمة ال�سورية ال�سنوية الثالثة يف القانون التجاري الدويل 2
16مبنى ق�سر العدل20091

3فندق املرييديان2امللتقى الأردين الأول للت�سريعات الإلكرتونية3
2جامعة عمان الأهلية1اليــوم العـاملي حـــــــول )الت�سريعات الإلكرتونية(4
1القاعة الها�سمية1ندوة بعنوان ) التقا�سي الإلكرتوين(5
3عمان2دورة تدريبية اإقليمية ثالثة يف جمال القوانني الإقت�سادية6

كلية طالل اأبوغزالة لإدارة 12م�ساركة يف اأعمال دورة العالمات التجارية واملناف�سة غري امل�سروعة7
5الأعمال

موؤمتر عربي اأول حول )دور موؤ�س�سات املجتمع املدين يف التنمية والتكامل 8
3فندق جراند حياة / عمان2الإقت�سادي(
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2عمان4ندوة حتقيقات خا�سة بتطبيق قانون ال�سادرات9
4مبنى دائرة املكتبة الوطنية2ور�سة العمل التقنية على طرق التحايل على التدابري التكنولوجية الفعالة10
8فندق جراند حياة عمان1جل�سة ت�ساور خا�سة بقانون اإعادة التنظيم والإفال�ش والت�سفية11
1فندق كمبن�سكي  البحر امليت2جل�سة ال�سياغة اخلا�سة بقانون اإعادة التنظيم والإفال�ش والت�سفية12

املجل�ش العربي للدار�سات 15منتدى اإلكرتوين �ســاد�ش حـول املـراأة والق�ساء يف العامل العربي13
1الق�سائية والقانونية

70عمان1ور�سة عمل توعوية )حول التجارة الإلكرتونية (14
12مركز اللغة الأمريكي1دورة تدريبية حول ) البحث عن املعلومات وتقييمها على �سبكة الإنرتنت(15
1جممع النقابات املهنية1ندوة حول ) قانون املالكني وامل�ستاأجرين (16
1جامعة عمان الأهلية1حما�سرة بعنوان ) حجة الدليل الإلكرتوين يف الإثبات (17

134املــجـمـوع

حقوق ان�سان :  -6

عدد امل�ساركني  املكان  املدة  املـو�سوعالت�سل�سل 
2فندق ماريوت البحر امليت5دورة تدريبية حول ) احلق يف �سالمة النف�ش واجل�سد (1

املركز الوطني حلقوق 1اإجتماع حول بناء حتالف اأردين ملناه�سة التعذيب2
2الإن�سان

اإجتماع حول تقييم اإجنازات م�سروع منظمة العمل الدولية حول 3
1وزارة العمل1مكافحة العمل اجلربي والإجتار بالب�سر .

1فندق �سن�سري بارك 1م�سروع كرامة ملناه�سة التعذيب يف الأردن4
8فندق ماريوت  البحر امليت5دورة تدريبية حول ) احلق يف �سالمة النف�ش واجل�سد (5
2اجلمعية التعاونية اخلريية 1حلقة نقا�سية بعنوان ) دور الربملان يف تعزيز حقوق الإن�سان(6
5فندق الرويال عمان3ور�سة عمل اإقليمية حول مواجهات حتديات الف�ساد 7

جمعية رعاية الطفل 1حلقة نقا�سية بعنوان ) دور الربملان يف تعزيز حقوق الإن�سان(8
2اخلريية املفرق

2فندق الهوليدي اإن عمان 4دورة تدريبية حول ) ق�سايا الالجئني وحقوق الإن�سان (9
1فندق كمبن�سكي عمان1ور�سة عمل بعنوان ) م�سودة ت�سريع امل�ساءلة القانونية (10
10املعهد الق�سائي الأردين2دورة تدريبية حول حقوق الإن�سان11
8فندق القد�ش الدويل4دورة تدريبية حول )الق�ساء الأردين يف تطبيق اتفاقيات حقوق الإن�سان(12

مائدة م�ستديرة حول اتفاقية الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سد 13
2فندق لندمارك 1املراأة وتطبيقاتها يف املحاكم الأردنية 

1عمان1م�ساركة يف اإعداد اإ�سرتاتيجية وطنية ملنع الإجتار بالب�سر14

ندوة حول تبني تنظيم قانوين للجوء يف الأردن » ال�سرورات 15
6فندق لندمارك  1واملحظورات »

16املعهد الق�سائي 2دورة تدريبية حول ) حقوق الإن�سان (16

املركز الوطني حلقوق 1ندوة بعنوان ) قانون ال�سمان الجتماعي (17
1الإن�سان

الإجتماع الأول للجنة التوجيهية امل�سكلة لو�سع ميثاق اأخالقي للعاملني 18
1وزارة التنمية الإجتماعية1الإجتماعيني 
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ور�سة عمل لعر�ش املبادئ الأ�سا�سية التي �سيت�سمنها امليثاق الأخالقي 19
2فندق الرويال عمان 1لالإخ�سائيني الإجتماعيني 

دعوة للم�ساركة يف اأعمال املوؤمتر الرابع ع�سر للمنتدى الآ�سيوي 20
1فندق الالندمارك2البا�سيفيك

دورة تدريبية حول )م�سروع تطبيق الإتفاقيات الدولية على امل�ستوى 21
مركز عدالة لدرا�سات 4الوطني(

10حقوق الإن�سان 

دورة تدريبية م�سروع )تطبيق الإتفاقيات الدولية على امل�ستوى 22
10مركز عدالة حلقوق الإن�سان3الوطني(

8فندق  -SPA البحر امليت3دورة تدريبية حول ) قانون اللجوء وحقوق الإن�سان (23

3عمان4حلقة درا�سية حول ) دور الق�ساء يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان 24
2فندق هوليدي اإن – عمان3اإعداد خطة وطنية يف جمال حقوق الإن�سان يف الأردن25

دورة تدريبية حلو ) ق�سايا الالجئني وحقوق الإن�سان للموؤ�س�سات 26
2فندق بري�ستول عمان4الر�سمية الأردنية ( 

دورة تدريبية اأولى �سمن م�ســروع )تطبيق الإتفاقيات الدولية حلقوق 27
12عمان4الإن�سان على امل�ستوى الوطني( 

دورة تدريبية اأولـى �سمـن م�سروع )تطبيق الإتفاقيات الدولية حلقوق 28
12فندق الهوليدي اإن عمان4الإن�سان على امل�ستوى الوطني( 

1راديو البلد1برنامج اإذاعي يتحدث عن ن�سر ثقافة حقوق الإن�سان والتوعية القانونية29

م�ساركة بالإطالع على اإجراءات املحاكمات ومالحظة مالئمتها مع 30
املركز الوطني حلقوق 1الت�سريعات املحلية ال�سامنة حلق املحاكمة العادلة 

4الإن�سان

دورة تدريبية ثانيــة �سمـن م�سروع )تطبيق الإتفاقيات الدولية حلقوق 31
12فندق الهوليدي اإن عمان4الإن�سان على امل�ستوى الوطني( 

74150املــجـمـوع

حماية اأ�سرة:   - 7

عدد امل�ساركني  املكان  املدة  املـو�سوعالت�سل�سل 

م�سروع امل�ساعدة الفنية لإن�ساء منوذج مركز متعدد اخلدمات حتت 1
مركز امللكة رانيا العبداهلل 1�سقف واحد يف الأردن

1لالأ�سرة والطفل

ور�سة عمل وطنية حول )اإتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز 2
1فندق كراون بالزا3�سد املراأة( )�سيداو(

2وزارة العدل1اجتماع اللجنة التوجيهية ملراكز اخلدمات املتكاملة ل�سحايا العنف الأ�سري 3
1امللتقى الإن�ساين حلقوق املراأة1ور�سة حول قانون احلماية من العنف الأ�سري 4
1مديرية التنمية الجتماعية/معان1ندوة حول ق�سايا العنف الأ�سـري 5

جل�ســة حمــور)املراأة يف مواقع �سنع القرار( وجل�سة حمور )حـول 6
2مبنى هيئة الأوراق املالية2الت�سريعات املهنية والعمالية(

27فندق املوفنبيك البحر امليت2برنامج )حق التقا�سي ور�سد حماكمات الن�ساء(7

م�ساركة يف مناق�سة م�سودة التقرير الدوري اخلام�ش حول تنفيذ 8
ال�سندوق الأردين الها�سمي 1اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة )�سيــداو(

1للتنمية الب�سرية

1فندق كمبن�سكي1موؤمتر متعلق بجرائم ال�سرف9

دورة تدريبية �سمن برنامج اإعادة تاأهيل قدرات مكتب اخلدمة 10
مركز امللكة رانيا العبد اهلل 3الإجتماعية يف اإدارة اأق�سام حماية الأ�سرة 

3للطفولة
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موؤمتر اإعالن نتائج م�سروع » حق التقا�سي للن�ساء – ر�سد وتوثيق 11
41فندق الكمبن�سكي عمان1اإجراءات حماكمات الن�ساء اأمام الق�ساء«

موؤمتر وطني للمنظمات الن�سائية يف الأردن حتت عنوان )الذكرى 30 12
10فندق لندمارك عمان1لإتفاقية �سيداو(

1مديرية الأمن العام3دورة تدريبية حول مو�سوع الإ�ساءة لالأطفال والعنف الأ�سري والإ�ستجواب13
1املجل�ش الوطني ل�سوؤون الأ�سرة1ور�سة عمل يف املجل�ش الوطني ل�سوؤون الأ�سرة14
1فندق الالندمارك1ور�سة عمل ختامية يف م�سروع احلياة ممكنة دون عنف 15
4مبنى اإدارة حماية الأ�سرة1ور�سة عمل حول )املنهج الت�ساركي يف التعامل مع حالت العنف الأ�سري(16
12فندق الريجين�سي1عقد ور�سة عمل حول قانون ال�سحة رقم ل�سنة 2008 17
1قاعة مركز احل�سني الثقايف1ور�سة عمل وطنية حول املحكمة اجلنائية الدولية والعدالة اجلنائية للن�ساء18
4مبنى اإدارة حماية الأ�سرة1ور�سة عمل حول )املنهج الت�ساركي يف التعامل مع حالت العنف الأ�سري(19
4مبنى اإدارة حماية الأ�سرة1ور�سة عمل حول )املنهج الت�ساركي يف التعامل مع حالت العنف الأ�سري(20

حلقة تدريبية حول )اإ�ستخدام املعايري واملرجعيات الدولية واتفاقية 21
املعهد الدويل لت�سامن 1الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة يف الرتافع اأمام الق�ساء(

4الن�ساء

45جامعة العلوم التطبيقة1لقاء وطني حول)م�سرية املراأة الأردنية : �سراكة تنمويـة فعالة(22
30168املــجـمـوع

�سحافة واإعالم :   -8

عدالــة:     -9

غ�سيل اأموال :    - 10

عدد امل�ساركني  املكان  املدة  املـو�سوعالت�سل�سل 
1جامعة الريموك1حما�سرة حول ) حقوق وق�سايا التاأليف والن�سر (1
4مركز حماية وحرية ال�سحافة1م�ساركة حول الربنامج اجلديد لتقدمي التوجيهات الالزمة حول ق�سايا ال�سحافة2

25املــجـمـوع

عدد امل�ساركني  املكان  املدة  املـو�سوعالت�سل�سل 
6فندق الرادي�سون �سا�ش2ور�سة عمل حول ) تعزيز الو�سول للعدالة وامل�ساعدة القانونية يف الأردن(1
17فندق املوفنبك / العقبة2امللتقى الق�سائي حول العدالة اجلنائية 2
20فندق كمبن�سكي  عمان1امللتقى الق�سائي حول العدالة اجلنائية 3
1�سركة التوا�سل لالإعالم1حلقة عن عقوبة الإعدام ومو�سوع اإلغائها وذلك �سمن برنامج العدالة والقانون4

644املــجـمـوع

عدد امل�ساركني  املكان  املدة  املـو�سوعالت�سل�سل 
3عمان3ور�سة تدريبية بعنوان ) مكافحة ومنع تهريب الأموال(1
20فندق الرويال عمان2دورة تدريبية حول ) الف�سل يف ق�سايا غ�سيـل الأموال واجلرائم املالية املتعلقة به (2
20فندق الرويال عمان2دورة تدريبية حول ) الف�سل يف ق�سايا غ�سيـل الأموال واجلرائم املالية املتعلقة به (3
20فندق الرويال عمان2دورة تدريبية حول ) الف�سل يف ق�سايا غ�سيـل الأموال واجلرائم املالية املتعلقة به (4
20فندق الرويال عمان2دورة تدريبية حول ) الف�سل يف ق�سايا غ�سيـل الأموال واجلرائم املالية املتعلقة به (5
2عمان1ور�سة عمل بعنوان )الك�سف عن التزوير والإحتيال يف العمليات املالية(6

1283املــجـمـوع
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عدد امل�ساركني   املكاناملدةاملـو�سوعالت�سل�سل

دورة تدريبية لل�سادة الق�ساة حول التعديالت الواردة على قانون 1
16فندق اجلود  اإربد2حماكم ال�سلح ل�سنة 2008

دورة تدريبية لل�سادة الق�ساة حول التعديالت الواردة على قانون 2
38فندق اجلود  اإربد1حماكم ال�سلح ل�سنة 2008

دورة تدريبية لل�سادة الق�ساة حول التعديالت الواردة على قانون 3
20املعهد الق�سائي 2حماكم ال�سلح ل�سنة 2008

دورة تدريبية لل�سادة الق�ساة حول التعديالت الواردة على قانون 4
44املعهد الق�سائي 1حماكم ال�سلح ل�سنة 2008

1املعهد الق�سائي 1دورة حول ) تر�سيم الدعاوى (5

دورة تدريبية لل�سادة الق�ساة حول التعديالت الواردة على قانون 6
20املعهد الق�سائي 2حماكم ال�سلح ل�سنة 2008

دورة تدريبية لل�سادة الق�ساة حول التعديالت الواردة على قانون 7
42املعهد الق�سائي 1حماكم ال�سلح ل�سنة 2008

م�سرفني على ال�سادة الق�ساة اجلدد املبعوثني من ال�سلطة الوطنية 8
5املعهد الق�سائي12الفل�سطينية

دورة تدريبية لل�سادة الق�ساة حول التعديالت الواردة على قانون 9
20املعهد الق�سائي 2حماكم ال�سلح ل�سنة 2008

دورة تدريبية لل�سادة الق�ساة حول التعديالت الواردة على قانون 10
34املعهد الق�سائي 1حماكم ال�سلح ل�سنة 2008

دورة تدريبية لل�سادة الق�ساة حول التعديالت الواردة على قانون 11
20املعهد الق�سائي 2حماكم ال�سلح ل�سنة 2008

دورة تدريبية لل�سادة الق�ساة حول التعديالت الواردة على قانون 12
21فندق املوفنبك / العقبة1حماكم ال�سلح ل�سنة 2008

4املعهد الق�سائي12دورة تدريبية ملنت�سبي الق�ساء الع�سكري الفل�سطيني13

ور�سة العمل والتدريب الفني على مو�سوع الب�سائع املقلدة احلاملة 14
اجلمعية الأردنية حلماية 1للعالمات التجارية اململوكة من قبل �سركة لكو�ست

1الإبداع

19فندق اجلود / اإربد2التعديالت الواردة على قانون حماكم ال�سلح ل�سنة 152008
20املعهد الق�سائيدورة تدريبية حول تعزيز املهارات القيادية والتعليم باملالزمة 16
17)Laurel Beeler(26املعهد الق�سائي 1حما�سرة يف �سـوؤون النيابات العامة
7فندق املوفنبك / العقبة2التعديالت الواردة على قانون حماكم ال�سلح ل�سنة 182008
4املعهد الق�سائي 2برنامج تدريبي حول اإحلاق ق�ساة اإدارة الدعوى املدنية19
32املعهد الق�سائي2التعديالت الواردة على قانون حماكم ال�سلح ل�سنة 202008

دورة تدريبية متخ�س�سة يف ق�ساء الأحداث بعنوان ) قانون الأحداث 21
20املعهد الق�سائي2اجلانحني الأملـاين وتطبيقاته العمليـة (

32املعهد الق�سائي2التعديالت الواردة على قانون حماكم ال�سلح ل�سنة 222008
2املعهد الق�سائي 1دورة تدريبية بعنـوان ) تبليغ الأوراق الق�سائية (23
21املعهد الق�سائي2دورة تعزيز املهارات القيادية والتعليم باملالزمـة24
15املعهد الق�سائي 1دورة توعوية حول مفهوم الو�ساطة لق�ساة ال�سلح 25
20املعهد الق�سائي 2دورة تعزيز املهارات القيادية والتعليم باملالزمة26
10املعهد الق�سائي3دورة تدريبية حول )حقوق الإن�سان( 27

معهد ق�سائي:   - 11
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21املعهد الق�سائي 1دورة توعوية حول مفهوم الو�ساطة لق�ساة ال�سلح 28
16املعهد الق�سائي 1دورة تعزيز املهارات القيادية والتعليم باملالزمة29
16املعهد الق�سائي 2دورة تعزيز املهارات القيادية والتعليم باملالزمة30

حلقة درا�سية حول ) اإعداد املدربني يف جمال القانون الدويل الإن�ساين 31
20فندق الندمارك عمان2للق�ساة الأردنيني (

19فندق املوفنبك  العقبة1دورة توعوية حول مفهوم الو�ساطة لق�ساة ال�سلح 32
21املعهد الق�سائي 1دورة توعوية حـول مفهوم الو�ساطة لق�ساة ال�سلح 33
20املعهد الق�سائي 2دورة تعزيز املهارات القيادية والتعليم باملالزمة34
21املعهد الق�سائي 1دورة توعوية حول مفهوم الو�ساطة لق�ساة ال�سلح 35
1املعهد الق�سائي8حما�سرة حول ) تبليغ الأوراق الق�سائية(36
21املعهد الق�سائي 1دورة توعوية حول مفهوم الو�ساطة لق�ساة ال�سلح 37
21املعهد الق�سائي 1دورة توعــوية حول مفهوم الو�ساطة لق�ساة ال�سلح 38
20فندق اجلود  اإربد1دورة توعوية حول مفهوم الو�ساطة لق�ساة ال�سلح 39
18فندق موفنبك العقبة1دورة توعوية حول )مفهوم ودور الو�ساطـة كو�سيلة بديلة حلل النزاعات(40
21فندق اجلود - اإربد1دورات توعوية حول مفهوم الو�ساطة لق�ساة ال�سلح 41
1املعهد الق�سائي 1دورة حول ) اأحكام قانون كاتب العـدل (42
12مدينة اإربد 2دورة تدريبية حول  )حقوق الإن�سان (43
12مدينة العقبة 2دورة تدريبية حول  )حقوق الإن�سان (44
20معهد ق�سائي1حما�سرة حول ق�سايا الجتار بالأ�سخا�ش45
1عمان3دورة تدريبية بعنوان )ال�سابطة العدلية(46
20املعهد الق�سائي2ور�سة تدريبية حول ) قانون منع الإجتار بالب�سر (47
20املعهد الق�سائي 2دورة اإعداد مدربني يف القانون الدويل الإن�سان48
20فندق اجلود - اإربد2ور�سة تدريبية حول ) قانون منع الإجتار بالب�سر (49
20فندق اجلود - اإربد2ور�سة تدريبية حول ) قانون منع الإجتار بالب�سر (51
20املعهد الق�سائي 1دورة تدريبية بعنوان ) التحقيقات ومتابعة الأدلة (52
20املعهد الق�سائي 1ور�سة توعوية ) حول مفهوم الو�ساطـة كو�سيلة بديلة حلل النزاعات (53
20املعهد الق�سائي 1ور�سة توعوية ) حول مفهوم الو�ساطـة كو�سيلة بديلة حلل النزاعات (54
17املعهد الق�سائي 1ور�سة توعوية ) حول مفهوم الو�ساطـة كو�سيلة بديلة حلل النزاعات (55
23فندق اجلود 1ور�سة توعوية ) حول مفهوم الو�ساطـة كو�سيلة بديلة حلل النزاعات (56
24املعهد الق�سائي 1ور�سة توعوية ) حول مفهوم الو�ساطـة كو�سيلة بديلة حلل النزاعات (57
20املعهد الق�سائي 1ور�سة توعوية ) حول مفهوم الو�ساطـة كو�سيلة بديلة حلل النزاعات (58

611042املــجـمـوع
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عدد امل�ساركني   املكاناملدةاملـو�سوعالت�سل�سل
10املعهد الق�سائي 1ور�سة عمل حول الو�ساطة واإدارة الدعوى1

تقدمي ورقة عر�ش حول اأ�سلوب اإدارة الدعوى والو�ساطة يف القانون 2
1وزارة العدل1الأردين 

2فندق املرييديان عمان1عقد اجتماع خا�ش بق�ساة دوائر اإدارة الدعوى3
17فندق حياة عمان5دورة تدريبية حول الو�ساطة4
9-1دورة تدريبية يف جمال اإدارة الدعوى 5
1فندق حياة  عمان1دورة تدريبية حـول ) اإدارة الدعوى (6

1040املــجـمـوع

عدد امل�ساركني   املكاناملدةاملـو�سوعالت�سل�سل

ور�سة العمل والتدريب الفني على مو�سوع الب�سائع املقلدة احلاملة 1
اجلمعية الأردنية حلماية 1للعالمات التجارية اململوكة من قبل �سركة لكو�ست

1الإبداع

1اجلامعة الأردنية1م�سابقة املحاكمة ال�سورية يف مو�سوعات امللكية الفكرية 2
20فندق حياة عمان 2ندوة قانونية حول ) قر�سنة املنتجات(3
20دائرة املكتبة الوطنية2ندوة متخ�س�سة حول امللكية الفكرية4
20دائرة املكتبة الوطنية2ندوة متخ�س�سة حول امللكية الفكرية5
فندق املوفنبيك  البحر 2ملتقى بعنوان )نحو تدابري جمركية عربية موحدة ملكافحـة القر�سنه والتقليد(6

5امليت
20مبنى دائرة املكتبة الوطنية2ندوة متخ�س�سة حول امللكية الفكرية 7
20مبنى دائرة املكتبة الوطنية2ندوة متخ�س�سة حول امللكية الفكرية8
1مبنى دائرة املكتبة الوطنية2ندوة حول ) جتربة الق�ساء الأردين يف نزاعات امللكية الفكرية (9

1مبنى دائرة املكتبة الوطنية2ندوة متخ�س�سة حول امللكية الفكرية 10
1اإدارة البحث اجلنائي1برنامج دورة التحقيق يف جرائم حقوق امللكية الفكرية11

19110املــجـمـوع

ملكية فكــرية:   -13

14 - و�ساطة ادارة دعوى:

عدد امل�ساركني  املكان  املدة  املـو�سوعالت�سل�سل 
11املكتب الإقليمي لل�سرق الأو�سط2ور�سة عمل حول الإطار القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب1

ندوة الإ�سرتاتيجية الت�ساركية بني الأمن العام واجلامعات الأردنية يف 2
5اأكادميية ال�سرطة امللكية 1جمال مكافحة املخدرات 

316املــجـمـوع

مكافحـة االإرهاب :    - 12
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ملحق رقم )5( بامل�ساركات اخلارجية خالل العام 2009

عدد امل�ساركني   املكاناملـو�سوعالت�سل�سل
1م�سرموؤمتر دويل حول العدالة ما بعد النزاعات امل�سلحة  1
1لبنانالجتماع الثالث للجنة اخلرباء املكلفة باإعداد قانون عربي اإ�سرت�سادي للملكية الفكريـة2
1تون�شاإجتماع اللجنـة التح�سريية للجنــة العليــا الأردنيــة – التون�سيــــــة3

زيارة ميدانية يف جمال التفتي�ش الق�سائي لتعزيز وتطوير مهام دائرة التفتي�ش 4
1فل�سطنيالق�سائي لـدى ال�سلطــــة الفل�سطينيـــــة 

1ُعماناإجتماع جلنة مراجعة مناهج املعهد العايل للق�ساء5

زيارة ميدانية لالإطالع على ما ا�ستجد من جتارب يف جمال حماية الأ�سرة 6
2بريطانياوق�سايا العنف الأ�ســري

اجتمـــاع املركز العربي للبحوث القانونية والق�سائية ملراجعة م�سروع النظام 7
1لبنانالأ�سا�سي لإن�ساء اأمانــة فنية للنواب العموم 

8D.C / 1الوليات املتحدةاملوؤمتر العاملي للن�ساء والق�ســاة
1لبنانم�ساركة يف اأعمال جلنة لدرا�سة منوذج اتفاقية التعاون فيما بني هيئات ق�سايا الدولـة 9

1م�سرلقاء حول تبادل اخلربات للق�ساة الإنــاث10
1فل�سطنيدورة تدريبية حول اإدارة �سري الدعوى اجلزائيـــة 11

الجتماع الثاين لفريق اخلرباء الإقليمي املعني بتطويـر الإطار الإر�سادي 12
1لبنانالعربي للق�ساء ال�سالـح 

الجتماع اخلام�ش لأع�ساء اللجنة املكلفة باإعداد م�سروع قانون عربي 13
1لبناناإ�سرت�سادي للتجارة الإلكرتونية 

1فل�سطنيزيـارة عمــل اإلى دائرة التفتي�ش الق�سائــــي 14
4لبنانموؤمتر اإقليمي حول جرائم البيئة يف الدول العربيـــــة 15

ور�سة عمل حول تعزيز و�سول املواطنني للعدالة ودعم امل�ساعدة القانونية يف 16
1م�سرالوطن العربــــي

1م�سراأعمـــال الجتمـــاع الأول للجنــة امل�سرتكــة للتعـاون الق�سائــــــي17
1ليبياالجتمـاع ال�سابع ع�سر ملديري املعاهد الق�سائية 18
2رومانياموؤمتر القمة العاملي لالإدعاء العام والنيابة العامــة19
1النم�سادورة تدريبيــة اإقليميــة حول ) التعاون الدولــي فـــي املجــال اجلنائـي ( 20

موؤمتـر حول التحكيم التجاري والو�سائـل ال�سلميـة البديلـة حل�سـم املنازعات يف 21
1م�سرعامل املتغيـر

1البحرينموؤمتــر البحريــن للو�ساطـة الدوليــة22
1لبنانزيـارة لالإطـالع على التجربة اللبنانيــة يف جمـال التدريــب الق�سائـي 23
1املغربور�سة عمل حـول حماية ال�سهــود واملبلغيـن24
1ُعمانور�ســة عمـل حول وظائــف واأهداف برنامـج الو�ساطـة املرتبطـة باملحاكــم 25
1الكويتموؤمتر بعنــوان )اآليــات حماية املناف�سة امل�سروعة ومنع املمار�سات الحتكارية ال�سـارة(26
3ُعماناملوؤمتر الثالث ع�سر لروؤ�ساء هيئات التفتي�ش الق�سائي 27

زيارة للجمهورية الفرن�سية  لالإطالع على جتربة اجلمهورية الفرن�سية يف جمال 28
1فرن�ساالتدريب الق�سائــي 

زيارة عمل لالطالع على اجلوانب الفنية والإجرائية والتعاقديــة الالزمـة 29
2األبانيالتنفيــذ » م�سـروع تطويـر العدالـة اجلزائيـة وعدالـة الأحــداث » 
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22هولندادورة تدريبيــــة فــــي لهـــاي 30
7الوليات املتحدةزيارة اإ�ستطالعية اإلى الوليات املتحدة الأمريكيــة31
2اذربيجانموؤمتر روؤ�ساء هيئات اإنفاذ القوانني يف الــدول الأع�ســاء يف منظمــة العمــل الإ�سالمــي32
2الوليات املتحدةدورة تدريبية حول ) اإدارة العالمات التجاريــــــة (33
1تون�شزيــارة لالإطــالع على التجربــة التون�سيــة فــي جمــال التدريـــب الق�سائـــــي 34
4الدمناركموؤمتر حول ا�ستكمال مناق�ســـــات وتو�سيـات موؤمتــر العدالـــــة اجلنائيــــــــة 35

الجتماع التح�سريي لبحث الأعمال املتعلقة باملوؤمتر العربــي الأوروبــي 36
1لبنانللتدريــب الق�سائـــي 

1ُعمانور�سة عمل حول وظائف واأهداف برنامج اإدارة الدعـــوى فــــي املحاكـــــــــم 37

الجتماع الرابع للفريق احلكومي الدويل املكلف مبتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم 38
1النم�سااملتحدة ملكافحة الف�سـاد 

الجتماع العام التا�سع ملجموعة العمل املايل ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 39
 )MENAFATF( 1البحريناإفريقيـا

4�سوريادورة التحكيم التجـــاري بوجـه عــام واتفــاق التحكيــم بوجــه خـــــا�ش40
2قطرمنتـــــــدى قطـــــر للقانــــون 41

تدريب الق�ساة اجلدد يف املعهد الق�سائي الفل�سطيني على قانوين العقوبات 42
1فل�سطنيوالإجراءات اجلزائيـــــة 

اجتماعات اللجنة الفرعية الأردنية – الأوروبية حـــول العـــدل والأمن ، وال�سوؤون 43
1بلجيكاالجتماعية ، وحقـــوق الإن�ســـــــــان 

1الإماراتموؤمتـر تفعيــل الأنظمـة البديلــة للتقا�سـي 44
1اجلزائراأعمال امللتقى الدويل حول الو�ساطة كبديل حلل النزاعات اأمام اجلهات الق�سائيـة45

اأعمال اجتماع اللجنة امل�سرتكة ملراجعة م�ســروع التفاقيــة العربيــة ملكافحــة 46
1م�سرغ�سيل الأمـــوال ومتويـــــــل الإرهــــاب 

1كنداالدورة الثامنة الق�سائية املتعددة اجلن�سيات حول قانـــون الإع�ســار وحقـوق الدائنني 47

الإجتماع الرابع للجنة اخلرباء الذين اأعدو م�سروع القانون العربي الإ�سرت�سادي 48
1لبنانللتوفيق وامل�ساحلــة 

4�سوريادورة التحكيـــم التجاري الثانية بعنوان املحكـــم والإجــــراءات اأمامــــــه 49
3فرن�سازيارة ر�سمية ا�ستطالعية للجمهورية الفرن�سيـــة 50
2جنيف/ �سوي�سراالجتماع ال�سنوي العا�سر لفريق العمل احلكومي خلرباء �سيا�سات وقانون املناف�سة 51
1فل�سطنيامل�ساركة بتدريب اأع�ساء النيابة العامة يف جنيــن 52

الجتماع الرابع ملجموعة العمل الثالثة وذلك يف �سياق املرحلة الثانيــــة من 53
1الت�سيكبرنامج العدالــة الأوروبيــــة – املتو�سطيـــــــة 

امل�ساركة يف اأعمال التدريب الق�سائي لل�سادة الق�ساة العامليــن يف املحاكـــم 54
1فل�سطنيالفل�سطينيـــــة 

1املغربندوة الق�ساء الإداري وقرارات ال�سلطة التنفيذيــــة » ق�ساء الإلغـاء والتعويـــ�ش » 55

56 The Hague Academy of  برنامج درا�سات �سيفية مقدم من اأكادميية
  International Law1لهاي/ هولندا

57 Kirton and McConkie برنامج تدريبي عملي لدى موؤ�س�ســــــة
1الوليات املتحدةالقانونيــــــة

1م�سرالجتماع ال�سابع لفريــق اخلبــراء العرب املعنــي مبكافحـــــة الإرهــــــاب58

اجتماع جلنة خرباء وممثلي الدول العربية لتن�سيـــق املواقـــف العربيـــة ب�ساأن 59
1م�سراملوؤمتـــرات والتفاقيـــات الدوليـــــة
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ندوة علمية متخ�س�سة يف املعلوماتية القانونية والق�سائية يف جرائم 60
1لبناناملعلوماتيـــة والتجارة الإلكرتونية وحماية امللكية الفكريـــــــــة 

1فل�سطنياملرحلـــة الثانيـــة من تدريب الزمالة لأع�ساء النيابــة العامـــة يف جنيـــــن61

زيارة ا�ستطالعية اإلى مدينة اأبو ظبي/ الإمارات العربية املتحدة لالإطالع على 62
1الإماراتاملو�سوعــــة الت�سريعيــــــة الإلكرتونيـــــــــة 

6�سوريادورة التحكيم الثالثــــــــة ) حكم التحكيم ( 63
1كوريا اجلنوبيةبرنامج تدريبي حــول » ال�سراكة لتعزيز العدالة املن�سفــــة وفعاليــة اإدارة العدالـة64

ور�سة عمل اإقليمية حول ا�ستخدام اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز 65
10لبنان�سد املــراأة – �سيـداو 

1لبنانالجتماع التح�سريي ملوؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحـــة الف�ســـــاد 66

زيارة ا�ستطالعية لوزارة العدل النم�ساوية ومراكز الإ�ســـالح والتاأهيل والطالع 67
1النم�ساعلى برامج العدالـــــة اجلزائيـــــــــــــة

1بروك�سل/ بلجيكاالجتماع الإقليمي الثاين لربنامج العدالة الأوروبيــة املتو�سطيــة68

ح�سور فعاليات املوؤمتر العربي الثالث لروؤ�ساء النيابة العامة والنواب العموم 69
3املغربواملدعني العامني وروؤ�ساء هيئات التحقيق والدعاء العــــــام

2الإماراتزيارة ر�سمية لدولة الإمارات العربية املتحــــدة70
3اجلزائرالحتفال بالذكرى الع�سرين لتاأ�سي�ش املجل�ش الد�ستـــــوري اجلزائــــــــــري71
1م�سرور�سة العمل الثالثة حول اإدارة االبتكار ودعم الن�ساط االإبداعي واالخرتاعات 72
5تركيااملوؤمتر الدويل الثانـــي للرابطــــة الدوليـــة لإدارة املحاكـــــــــــم73
1قطرموؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمـــم املتحــــدة ملكافحــــة الف�ســـــاد 74
2فرن�سادورة تدريبية اإقليمية للمدربني يف جمال القوانني املاليـــــــــــــة75
2ا�سبانيااأعمال الجتماع املخ�س�ش ملدراء املعاهد الق�سائية يف الدول الأروروبية املتو�سطية76
1النم�سامنتدى عامل العدالة الثانــــي 77

املوؤمتر الإقليمي ال�ساد�ش للجمعية الدولية لأع�ساء النيابة العامة لدول ال�سرق 78
2الإماراتالأو�سط واآ�سيا واملحيط الهـــــادي

1�سورياور�سة عمل حول دليل التفتيـــــــــ�ش 79

الجتماع التن�سيقي ملتابعة التو�سيات ال�سادرة عن املوؤمتر الأوروبي العربي حول 80
1اجلزائرمو�سوع التدريب الق�سائي واإن�ساء ال�سبكة الأوروبيــــة العربيــــة 

ا�ستكمال تنفيذ الربنامج التدريبي لأع�ساء النيابة العامة واأع�ساء �سرطة 81
1فل�سطنيالتحقيق يف جنيــــن

1م�سراعمال الدورة اخلام�سة والع�سرين ملجل�ش وزراء العدل العــــرب 82

موؤمتر التحكيم الدويل الحتاد دول البحر الأبي�ش املتو�سط وحتديات 83
Med -Mid III 1م�سرتكنولوجيا املعلومـــات

1لبنانت�سجيل حلقة �سمن برنامج مثري للجــــدل/ قناة اأبو ظبي84

الجتماع الإقليمي حول تعزيز التعاون يف التحقيق ومالحقة الف�ساد واجلرائم 85
1م�سراملالية يف ال�سرق الأو�سط و�سمال افريقيـــــا

1الإماراتاملوؤمتر الثالث ملكافحة جرائم تقنية املعلومـات 86
1فل�سطنيحلقة درا�سية حول الأدلة العلميــــة87
1لبنانالجتماع الأول لروؤ�ساء الإدارات املخت�سة بتقنيـــة املعلومــات بالنيابـات العامــة 88

 الوظائف الإدارية للق�ساة ت�سمـل )مدير املعهد الق�سائي، مدير مديرية التفتي�ش الق�سائي، الأمني العام، والق�ساة العاملني يف وزارة العدل(.
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عدد امل�ساركاتالـدولــة  الت�سل�سل 
14لبنان 1
9فل�سطني 2
4�سوريا 3
4ُعمان4
2البحريـن 5
2قـطر 6
1الكويت 7
5الإمـارات 8
12مـ�سر 9

3املـغرب 10
3اجلـزائـر 11
1ليبـيـا 12
2تون�ش13

62         املجمـــوع 

عدد امل�ساركاتالـدولــة  الت�سل�سل 
4الوليات املتحدة 1
1بريطانيا 2
1رومانيا 3
4النم�سا4
3فرن�سا 5
1البانيـا 6
2هولندا 7
1اأذربيجان 8
1الدمنارك 9

2بلجيكا 10
1كندا 11
1�سوي�سرا 12
1الت�سيك 13
1كوريا اجلنوبية 14
1تركيـا 15
1ا�سبانيــا 16

26         املجمـــوع 

جدول عدد امل�ساركات اخلارجية يف كل دولة

الدول العـربـيـة  :

 الدول االأجنبـيـة  : 
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التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 622009

مدور الدائرة
2008

الوارد 
املدور الف�سلاملجموع ال�سنوي

احلايل
 ن�سبة

الف�سل 
للوارد

عدد 
الق�ساة

العبء 
ال�سهري 
للقا�سي

89912%102127413761132244حمكمة بداية عمان
10214%84755487حمكمة بداية �سمال عمان
8922%14647416حمكمة بداية �سرق عمان

8914%453574710حمكمة بداية جنوب عمان
10818%13971101055حمكمة بداية غرب عمان

10013%13233321حمكمة بداية الزرقاء

84235%128151716781373272جمموع العمال ال�سنوي

املدور ا�سم  املحكمة
املدور الف�سلاملجموعالواردال�سابق

احلايل
ن�سبة 

الف�سل 
الى الوارد

عدد 
الق�ساة

العبء 
ال�سهري 
للقا�سي

123263%481151219931867126حمكمة بداية عمان
117137%206448654524130حمكمة بداية �سمال عمان
99115%1317919217715حمكمة بداية �سرق عمان

108120%7724031725958حمكمة بداية جنوب عمان
109138%185458643497146حمكمة بداية غرب عمان

147117%10620330929910حمكمة بداية الزرقاء
9416%2272946826حمكمة بداية جر�ش

93153%122636758590168حمكمة بداية عجلون
133110%7511819315736حمكمة بداية املفرق
9217%17881058124حمكمة بداية العقبة

9814%55156506حمكمة بداية الطفيلة
113143%241514755581174حمكمة بدية اربد

13813%2837655114حمكمة بداية مادبا

 11414%1578455661345201933جمموع العمال ال�سنوي

ملحق رقم )6( باأعمال دوائر الو�ساطة وادارة الدعوى املدنية لعام 2009

اعمال الو�ساطة:   -1

اأعمال ادارات الدعوى :   -2
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63 التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 2009

ملحق رقم )7( بالكوادر الدارية لعام 2009

عدد الداريني لكل قا�ش عدد الق�ساةعدد الدارينيمركز العمل
60262حمكمة التمييز

1753حمكمة العدل العليا
37133حمكمة اجلنايات الكربى

114443املجموع

حماكم اال�ستئناف
عدد الداريني لكل قا�ش عدد الق�ساةعدد الدارينيمركز العمل

139592حمكمة ا�ستئناف عمان
88273حمكمة ا�ستئناف اربد

1772حمكمة ا�ستئناف معان
2292حمكمة ا�ستئناف �سريبة الدخل

1162حمكمة ا�ستئناف اجلمارك
2771083املجموع

حمـاكم البـدايـة مبا يف ذلك املحاكم ال�سلحية فيهــا
عدد الداريني لكل قا�ش عدد الق�ساةعدد الدارينيمركز العمل

5191005حمكمة بداية عمان
257436حمكمة بداية اربد

169325حمكمة بداية الزرقاء
85118حمكمة بداية الكرك
106167حمكمة بداية ال�سلط

45105حمكمة بداية معان
46105حمكمة بداية العقبة

5387حمكمة بداية الطفيلة
97128حمكمة بداية املفرق

78127حمكمة بداية عجلون
6397حمكمة بداية مادبا
68135حمكمة بداية جر�ش

98244حمكمة بداية جنوب عمان
98244حمكمة بداية غرب عمان
97205حمكمة بداية �سرق عمان

129285حمكمة بداية �سمال عمان
15حمكمة بداية ال�سريبة

1963حمكمة بداية اجلمارك
20453725املجموع
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التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 642009

حمـاكم ال�سلـــــح

عدد الداريني لكل قا�ش عدد الق�ساةعدد الدارينيمركز العمل
818حمكمة �سلح فقوع

818حمكمة �سلح القويرة
3749حمكمة �سلح عني البا�سا

4777حمكمة �سلح الر�سيفة
38410حمكمة �سلح الرمثا

35312حمكمة �سلح الأغوار ال�سمالية
24212حمكمة �سلح بني كنانة

29215حمكمة �سلح املزار اجلنوبي
17117حمكمة �سلح الق�سر

21211حمكمة �سلح ال�سونه اجلنوبية
24212حمكمة �سلح الكورة

29215حمكمة �سلح دير عال
33311حمكمة �سلح �سحاب

818حمكمة �سلح ال�سوبك
19119حمكمة �سلح الغور ال�سايف

1427حمكمة �سلح البرتاء
13113حمكمة �سلح املوقر
25213حمكمة �سلح ناعور
16116حمكمة �سلح ذيبان

12112حمكمة �سلح عي
818حمكمة �سلح احل�سينية

10110حمكمة �سلح الأزرق
818حمكمة �سلح الروي�سد

21211حمكمة �سلح اجليزة
18118حمكمة �سلح املزار ال�سمايل

18118حمكمة �سلح الطيبة
717حمكمة �سلح اجلفر

29129حمكمة �سلح بني عبيد
919حمكمة �سلح البادية ال�سمالية

5855311املجموع
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65 التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 2009

حمـاكم البلديات

مالحظاتعدد الداريني لكل قا�ش عدد الق�ساةعدد الدارينيمركز العمل

على ح�ساب خم�س�سات البلدية13113حمكمة بلدية الغوار اجلنوبيه

على ح�ساب خم�س�سات البلدية2145حمكمة امانة عمان الكربى

على ح�ساب خم�س�سات البلدية43143حمكمة بلدية اربد

على ح�ساب خم�س�سات البلدية16116حمكمة بلدية الر�سيفة

على ح�ساب خم�س�سات البلدية25125حمكمة بلدية الزرقاء

على ح�ساب خم�س�سات البلدية13113حمكمة بلدية ال�سلط

على ح�ساب خم�س�سات البلدية15115حمكمة بلدية املفرق

على ح�ساب خم�س�سات البلدية13113حمكمة بلدية �سحاب

على ح�ساب خم�س�سات البلدية23123حمكمة بلدية جر�ش

على ح�ساب خم�س�سات البلدية616حمكمة بلدية الزرق

على ح�ساب خم�س�سات البلدية10110حمكمة بلدية دير عال

على ح�ساب خم�س�سات البلدية12112حمكمة بلدية الروي�سد

على ح�ساب خم�س�سات البلدية11111حمكمة بلدية احل�سينية

على ح�ساب خم�س�سات البلدية919حمكمة بلدية معاذ بن جبل

على ح�ساب خم�س�سات البلدية13113حمكمة بلدية عجلون

على ح�ساب خم�س�سات البلدية919حمكمة بلدية الكرك

على ح�ساب خم�س�سات البلدية12112حمكمة بلدية الرمثا

على ح�ساب خم�س�سات البلدية16116حمكمة بلدية معان

على ح�ساب خم�س�سات البلدية15115حمكمة بلدية مادبا

على ح�ساب خم�س�سات البلدية12112حمكمة بلدية ال�سونه الو�سطى

على ح�ساب خم�س�سات البلدية14114حمكمة بلدية عني البا�سا

على ح�ساب خم�س�سات البلدية919حمكمة بلدية دير ابي �سعيد

على ح�ساب خم�س�سات البلدية11111حمكمة بلدية ال�سوبك

4حمكمة بلدية ال�سفاوي

9حمكمة بلدية ال�سراه

5حمكمة بلدية الو�سطية

3592614املجموع
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التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 662009

دوائــر النيابـــة العامــة
عدد الداريني لكل قا�ش عدد الق�ساةعدد الدارينيمركز العمل

1644رئا�سة النيابة العامه/متييز

925رئا�سة النيابة /عدل عليا

2693دائرة نائب عام عمان

2045دائرة نائب عام اربد

2438دائرة نائب عام اجلنايات

623دائرة نائب عام معان

101244املجموع

دوائــر االدعاء العام
عدد الداريني لكل قا�ش عدد الق�ساةعدد الدارينيمركز العمل

40114دائرة ادعاء عام عمان

1134دائرة الدعاء العام جنوب عمان

1126دائرة ادعاء عام غرب عمان

1427دائرة ادعاء عام �سمال عمان

1226دائرة ادعاء عام �سرق عمان

2755دائرة ادعاء عام اربد

2045دائرة ادعاء عام /الزرقاء

824دائرة ادعاء عام الكرك

1226دائرة ادعاء عام ال�سلط

623دائرة ادعاء عام معان

724دائرة ادعاء عام العقبة

925دائرة ادعاء عام الطفيلة

1427دائرة ادعاء عام املفرق

925دائرة ادعاء عام عجلون

12112دائرة ادعاء عام مادبا

1126دائرة ادعاء عام جر�ش

223465املجموع
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67 التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 2009

وزارة العـــــــدل
عدد الداريني لكل قا�ش عدد الق�ساةعدد الدارينيمركز العمل

-27911مركز الوزارة

-791املعهد الق�سائي

3581230املجموع

دوائــر املحامي العام املدين
عدد الداريني لكل قا�ش عدد الق�ساةعدد الدارينيمركز العمل

23102املحامي العام املدين

313م�ساعد املحامي العام جنوب عمان

212م�ساعد املحامي العام غرب عمان

111م�ساعد حمامي عام �سرق عمان

212م�ساعد حمامي عام �سمال عمان

1334م�ساعد املحامي العام/اربد

313م�ساعد املحامي العام/الزرقاء

212م�ساعد املحامي العام الكرك

111م�ساعد املحامي العام معان

212م�ساعد حمامي عام عجلون

111م�ساعد حمامي عام ال�سلط

53222املجموع

النيـــابة العامـــة االداريــــة
عدد الداريني لكل قا�ش عدد الق�ساةعدد الدارينيمركز العمل

925النيابة العامة الدارية
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التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 682009

ملحق رقم )8( جدول اأعمال دوائر النيابة العامة لعام  2009

موزعة ح�سب دائرة كل مدعي عام

دوائــر االدعاء العام

ن�سبة املدور %ن�سبة املف�سول %املدور  2010املف�سولالواردا�سم الدائرة

1 %99 %8115803877مدعــــــي عـــــام عمـــــان

4 %96 %2183210182مدعي عام غرب عمـــــــان 

4 %96 %2322223884مدعي عام �سمال عمــــــان 

3 %97 %3190310090مدعي عام �سرق عمــــــان 

4 %96 %2545245194مدعي عام جنوب عمـــــان

3 %97 %2786272165مدعــــي عــــــــام الزرقــاء

2%98 %1317129621مدعــــي عـــــام ال�ســـــلط

1 %99 %7347322مدعـــــي عـــــام الكـــــرك 

6 %94 %78674046مدعــــــي عـــــام مــــادبـا 

6 %94 %89784156حمكمـــة �سلــــح �سحــــاب

4 %96 %1568149969حمكمــة �سلـــح الر�سيفـــه

14 %86 %46440163حمكمــة �سلــــــح ناعــــور

12 %88 %50644759حمكمــــة �سلــــح اجليـــزه

11 %89 %24822028حمكمـــة �سلـــح املـــــوقر

9 %91 %19217418حمكمـــــة �سلـــــح ذيبـــان 

12 %88 %25622630حمكمة �سلح املزار اجلنوبي

5 %95 %37936019حمكمة �سلح ال�ســونه اجلنوبيـه

2 %98 %4224139حمكمـــة �سلــــــــح ديـــر عال
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69 التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 2009

8 %92 %86797حمكمـــة �سلــــح الق�ســــر 

21 %79 %38308حمكمـــة �سلــــــح  عـــي 

10 %90 %14613214حمكمــــة �سلـــــح الزرق

5 %95 %60157130حمكمة �سلــــح عني البا�سا

3 %97 %2978128810971املجموع

النائب العام لدى اجلنايات الكربى

ن�سبة املدور %ن�سبة املف�سول %املدور  2010املف�سولالواردا�سم الدائرة

9 %91 %13721259113مدعي عام اجلنايات الكربى

9 %91 %13721259113املجموع

النائب العام / اربـــد

ن�سبة املدور %ن�سبة املف�سول %املدور  2010املف�سولالواردا�سم الدائرة

4 %96 %37473616131مدعــــــي عــــام اربـــــد 

9%91 %104094397مدعــــي عـــــــام جـــر�ش 

6 %94 %1446135591 مدعـــــي عــــام املفــرق

4 %96 %53651521مدعــــي عــــام عجلــــون

10 %90 %83975782حمكمــة �سلــــــــح الرمثا

19 %81 %15512530حمكمــــة �سلــــــح الطيبه

17 %83 %781648133حمكمـــة �سلـــح بني عبيد

11 %89 %51746156حمكمة �سلح الغوار �سماليه

16 %84 %27923544حمكمـــة �سلــــح الكـــوره

18 %82 %30328455حمكمــة �سلـــــح بني كنانه

3 %97 %1221184حمكمــــة �سلـــح الروي�سد
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التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 702009

15 %85 %12310518حمكمة �سلح املزار �سمايل

8 %92 %99069126780املجموع

النائب العام / معان

ن�سبة املدور %ن�سبة املف�سول %املدور  2010املف�سولالواردا�سم الدائرة

3 %97 %36435311مدعـــــي عــــام معــــــان 

4 %96 %1199115148 مدعـــي عـــــام العقبــــه 

1 %99 %2922884مدعـــي عـــام الطفيــــــله

9 %91 %17916217حمكمة �سلح غور ال�سايف

4 %96 %48462حمكمـــة �سلـــح ال�سوبــك 

5 %95 %41392حمكمـــة �سلــــح احل�سينيه 

36 %64 %332112حمكمـــة �سلـــح اجلفـــــــر 

4 %96 %1821757حمكمــــة �سلــــح البرتاء 

2 %98 %2042004حمكمــــة �سلـــــح القويره

2 %98 %25422435107املجموع

5 %95 %43601416301971املجموع العام
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71 التقرير ال�سنوي عن اأعمال املحاكم الأردنية لعام 2009

جمموع الوارد ا�سم الدائرة
مع مدور 2008

جمموع الف�سل 
2009

املدور من 
2009الى 2010

الن�سبة املئوية 
املف�سول

الن�سبة املئوية 
للمدور

3 %97 %2978128810971نائب عام عمان

9 %91 %13721259113نائب عام اجلنايات الكربى

8 %92 %99069126780نائب عام اربد

4 %96 %25422435107نائب عام معان

5 %95 %43601416301971املجموع

الن�ســب النهـــائية لكل دائرة من الدوائر

حمكمة البادية ال�سمالية و�سلح فقوع مل تدخل اجلدول ب�سبب عدم اكتمال �سنة ملبا�سرتها العمل.
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