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كلمة رئيس المجلس القضائيّ
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ح�ضرة �صاحب اجلاللة الها�شمية امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم،
حفظه اهلل ورعاه و�سدد على طريق اخلري خطاه،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،
	�أت�رشف يا موالي �أن �أرفع �إىل مقامكم ال�سامي ،با�سمي وبا�سم زمالئي �أع�ضاء املجل�س الق�ضائي ،وكافة
ق�ضاة اجلهاز الق�ضائي النظامي� ،أ�سمى �آيات الوالء والإخال�ص واالعتزاز بقيادتكم الها�شمية ،مقرتنة بتجديد
العهد بالعمل اجلاد امللتزم التي تعك�س �إميان جاللتكم الرا�سخ بوجود �سلطة ق�ضائية م�ستقلة ،تتكون من ق�ضاة
يت�سمون بالنزاهة والكفاءة واحلياد ،مبا يعزز �سيادة القانون وحماية حقوق املواطنني وحرياتهم.
موالي املعظم،
	�إن التحديث امل�ستمر الذي �أوليتموه لتطوير الق�ضاء الأردين وتعزيز دوره يف �سيادة القانون ،وتطبيقه
على اجلميع دون متييز �أو حماباة� ،أر�سى وعزز يف بلدنا قيم العدالة والنزاهة واملواطنة الفاعلة ،و�أن اجلميع حتت
القانون يعملون يف ظله و�إطاره ويت�ساوون �أمامه ويحتكمون لأحكامه.
و�إعماال لن�ص املادة ( )8من قانون ا�ستقالل الق�ضاء رقم ( )29ل�سنة � 2014أ�ضع بني يدي جاللتكم التقرير
ال�سنوي عن �أو�ضاع املحاكم و�سري الأعمال فيها خالل العام  2016بعد عر�ضه على املجل�س الق�ضائي وموافقته
عليه ،مت�ضمنا �أعمال املحاكم وتقييم العمل فيها فيما يخ�ص تطوير منظومة العدالة ،متوخني الو�صول �إىل املعايري
وامل�ؤ�رشات العاملية ل�سيادة القانون ،مبا يف ذلك امل�ؤ�رشات الدولية املتعلقة بق�ضايا الأعمال واال�ستثمار ،مبا يف ذلك
االطالع على قيا�سات الر�أي حول الق�ضاء الأردين من خالل عينات �شملت املحامني واملواطنني والتي �ضمناها هذا
التقرير ،لننطلق منها يف بناء خطط �إ�سرتاتيجية لتطوير الق�ضاء الأردين للأعوام .2021-2017
لقد �شهد العام  2016تنفيذ العديد من الربامج التنفيذية املتنوعة و�إعداد التعديالت الت�رشيعية املقرتحة،
باعتبارها �رضورة قيمية وركيزة العملية الإ�صالحية� ،سعينا فيها �إىل الو�صول �إىل املمار�سات الف�ضلى لدعم منظومة
العدالة والنزاهة يف �سياق ما تهدفون �إليه� ،سيدي ،لإعالء قيم العدالة واحرتام حقوق وحريات املواطنني ،و�سواها
من ركائز منظومة احلكم الر�شيد ،ويف هذا العام مت الرتكيز على التدريب الق�ضائي من خالل التدريب امل�ستمر يف
املعهد الق�ضائي والتدريب اخلارجي من خالل ح�ضور الندوات وور�ش العمل واالطالع على �أف�ضل املمار�سات
الق�ضائية الدولية ،بالإ�ضافة �إىل ابتعاث عدد من الق�ضاة لإكمال درا�ساتهم القانونية املتخ�ص�صة للح�صول على
ال�شهادات العليا مبا يرفد الغرف واملحاكم املتخ�ص�صة بخربات ق�ضائية ت�سهم يف حت�سني جودة القرارات الق�ضائية.
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ويف جمال التخ�ص�ص الق�ضائي مت تخ�صي�ص هيئات ق�ضائية متفرعة عن الغرف احلقوقية واجلزائية،
للنظر يف عدد من الق�ضايا املتخ�ص�صة مثل ق�ضايا ،العمل ،البنوك ،التجارة البحرية ،واملطبوعات والن�رش ،والعنف
الأ�رسي ،ت�سوية الأرا�ضي� ،صيانة �أموال الدولة ،اجلمارك ،و�رضيبة الدخل واملبيعات.
ويهدف التخ�ص�ص الق�ضائي �إىل امل�ساهمة يف تطوير الفكر القانوين يف املوا�ضيع املتخ�ص�صة بالإ�ضافة
�إىل توحيد االجتهاد نظر ًا ملا يتمتع به الق�ضاء الأردين من م�ستوى رفيع يف املجال القانوين ،ف�إن الدول العربية
ال�شقيقة وبا�ستمرار ت�سعى �إىل اال�ستعانة باخلربات الق�ضائية الأردنية يف املجاالت الق�ضائية املتعددة ومنها التفتي�ش
الق�ضائي ،وهناك تن�سيق م�ستمر مع هذه الدول لغايات تلبية احتياجاتها من هذه اخلربات ،تعزيز ًا لدور الأردن
العربي الذي �أردمتوه دوما داعما للأ�شقاء العرب.
ويف جمال تقيد الأردن باملعايري الدولية للمحاكمات العادلة فقد �أظهرت امل�ؤ�رشات الدولية عن الق�ضاء الأردين
التي وردت يف م�ؤ�رش �سيادة القانون يف الأردن ال�صادر عن م�رشوع العدالة العاملية ،حت�سن ًا وا�ضحا حيث جاء ترتيب
الأردن على م�ستوى دول العامل ( ،)113/42والثاين على م�ستوى الدول العربية وال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
بدرجة ( ).,59ويف العدالة املدنية كان الرتتيب ( )113/35ويف العدالة اجلنائية كان الرتتيب (.)113/33
و�ضمن م�ؤ�رشات الأردن يف دعاوى ممار�سة الأعمال و�إنفاذ العقود ال�صادرة عن البنك الدويل كان ترتيب
الأردن على م�ستوى العامل ( )189/126دولة ،بدرجة ( ،)18/6،5ولتح�سني هذه امل�ؤ�رشات ف�إنه يجري العمل على
�إن�شاء حمكمة اقت�صادية جتارية مركزية تتخ�ص�ص يف الق�ضايا املتعلقة بالأعمال ،و�إن�شاء غرف جتارية متخ�ص�صة
لدى حمكمة �صلح عمان ،بالإ�ضافة �إىل مواكبة التطور من خالل ا�ستغالل الو�سائل االلكرتونية للتبليغ وت�سجيل
الق�ضايا واالطالع عليها ،حتى يتم قيا�س امل�ؤ�رشات عليها م�ستقب ًال.
�سيدي �صاحب اجلاللة،
	�أكرر با�سمي وبا�سم زمالئي �أع�ضاء املجل�س الق�ضائي وكافة ق�ضاة اجلهاز الق�ضائي ،االعتزاز مبا تولونه
للجهاز الق�ضائي من تطوير وحتديث للنهو�ض بالق�ضاء �إىل م�صاف �أف�ضل املمار�سات والتجارب العاملية ،والوقوف
على موا�ضع الهنات �أو املع�ضالت – �إن وجدت -لتجاوزها ،وال�شكر مو�صول جلاللتكم �سائال املوىل عز وجل� ،أن
يدمي جاللتكم قائد ًا للوطن وم�سرية البناء والتحديث والتقدم واالزدهار ،ويلهمكم ال�سداد والر�شاد ،لتحقيق ما فيه
خري �شعبنا ووطننا و�أمتنا� ،إنه نعم املوىل ونعم الن�صري.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام،،،
										
										
										

القا�ضي ه�شام التل
رئي�س املجل�س الق�ضائي
رئي�س حمكمة التمييز

عمان يف ……جمادى الآخرة 1438هجرية.
املوافق… ..ني�سان لعام  2017ميالدية.
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أو ًال :منهجية إعداد التقرير السنوي
عم ًال باملادة ( )8من قانون ا�ستقالل الق�ضاء رقم ( )15ل�سنة  ،2001والتي تن�ص على قيام رئي�س املجل�س الق�ضائي
يف مطلع كل �سنة ب�إعداد تقرير �سنوي عن �أو�ضاع املحاكم و�سري الأعمال فيها خالل ال�سنة ال�سابقة ،ويعر�ضه على
املجل�س الق�ضائي لإقراره ورفعه �إىل جاللة امللك وير�سل ن�سخة منه �إىل وزير العدل.
لقد مت �إنتهاج مبد�أ امل�شاركة والتعاون مع جميع اجلهات ذات العالقة باملجل�س الق�ضائي الأردين يف �إعداد التقرير
من خالل خماطبة امل�ؤ�س�سات والدوائر التابعة للمجل�س الق�ضائي بتزويد معدي التقرير باملعلومات عن �إجنازاتهم
خالل العام  ،2016وو�ضع ت�صور لأهم التحديات التي واجهت م�سرية عملهم ،ور�صد الفر�ص املتاحة �أمامهم التي
ت�ساعد على التطوير والتح�سني .كذلك ا�ست�رشاف تطلعاتهم امل�ستقبلية لتح�سني الأداء ورفع م�ستوى اخلدمات
املقدمة للمجتمع حتقيق ًا للعدالة الناجزة.
لقد �شمل التقرير �أعمال املجل�س الق�ضائي خالل عام  2016من ناحية القرارات ال�صادرة عن املجل�س وعن الكادر
الب�رشي من ق�ضاة من خمتلف درجاتهم وتوزيعهم على خمتلف �أنواع املحاكم و�أعمال ديوان تف�سري القوانني
وم�شاركات الق�ضاة الداخلية يف جمال �إعداد اخلطط اال�سرتتيجية لقطاع العدل ب�شكل عام وا�سرتاتيجية املجل�س
الق�ضائي ( ) 2021-2017وامل�شاركة يف اخلطة الوطنية ال�شاملة حلقوق الإن�سان ( .)2025-2016وامل�شاركة يف
التدريبات لتي نفذها املعهد الق�ضائي والتدريبات وور�ش العمل وامل�ؤمترات التي �شارك فيها ال�سادة الق�ضاة وكذلك
امل�شاركات اخلارجية مثل عقد لقاءات وح�ضور م�ؤمترات �أقليمية ودولية وتبادل اخلربات الق�ضائية وزيارات
درا�سية وا�ستطالعية ت�صدر بقرار ًا من املجل�س الق�ضائي حتدد الق�ضاة امل�شاركني وفق معايري حمددة ومعتمدة
لدى املجل�س.
لقد �شمل التقرير الإح�صائي للمحاكم النظامية ،حماكم الدرجة الأوىل (البداية وال�صلح) ،وحماكم الدرجة الثانية
(اال�ستئناف) ،وحمكمة التمييز �أعلى هيئة ق�ضائية يف اململكة .واملحاكم اخلا�صة التي جميع ق�ضاتها نظاميني وهي:
املحكمة الإدارية العليا والإدارية ،واجلنايات الكربى ،و�صيانة �أمالك الدولة ،وبداية اجلمارك ،وا�ستئناف اجلمارك،
وا�ستئناف �رضيبة الدخل ،وت�سوية الأرا�ضي واملياه ،وحمكمة ا�ستئناف �رضيبة الدخل ،وا�ستئناف جمارك العقبة
االقت�صادية ،وبداية جمارك العقبة االقت�صادية ،وبداية �رضيبة العقبة ،بالإ�ضافة �إىل الدوائر املختلفة التحقيقية
منها والتنفيذية.
كما ت�ضمن التقرير �إجنازات دائرة املحامي العام املدين خالل العام  2016يف خمتلف املجاالت يف جمال تخ�ص�ص
الدائرة ور�صد امل�شاكل والتحديات التي واجهت الدائرة خالل ال�سنة و�آليات معاجلتها وقدمت تو�صيات لتح�سني
الأداء م�ستقبال.
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وت�ضمن التقرير �أعمال املعهد الق�ضائي والربامج التدريبية التي نفذها خالل العام والتي �شملت الق�ضاة من خمتلف
املحاكم والتدريبات التخ�ص�صية.
و�أخري ًا ا�شتمل التقرير على الق�ضاء الأردين يف املعايري الدولية يف �إطار م�رشوع العدالة العاملية وم�ؤ�رشات �سيادة
القانون وترتيب الأردن عاملي ًا .وم�ؤ�رشات البنك الدويل حول ممار�سات الأعمال املتعلقة بالق�ضاء يف الأردن .وكذلك
الدرا�سات اال�ستطالعية لآراء وتوجهات م�ستخدمي املحاكم التي نفذها م�رشوع �سيادة القانون املمول من الوكالة
الأمريكية للتنمية.
تتمتع املعلومات والبيانات الإح�صائية يف التقرير ال�سنوي مب�صداقية ع�آلية والتي ميكن االعتماد عليها كمرجعية
علمية ملتخذي القرار يف ال�سلطة الق�ضائية �أو امل�ؤ�س�سات الأخرى الر�سمية وغري الر�سمية ،والباحثني والدار�سني
املتخ�ص�صني يف القطاع الق�ضائي .وجتدر الإ�شارة �إىل وجود بع�ض الأخطاء املربرة يف البيانات والتي ال تتجاوز
ن�سبتها  %1واملقبولة من الناحية الإح�صائية ،وال مت�س اجلوهر وال ت�ؤثر يف النتائج والتوقعات .ترتكز جملة الأخطاء
يف الق�ضايا املدورة من �سنة �إىل �أخرى بالزيادة �أو النق�صان يف بع�ض املحاكم.
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ثاني ًا :أعمال المجلس القضائي
ميثل املجل�س الق�ضائي الأردين قمة هرم ال�سلطة الق�ضائية يف اململكة مبوجب قانون ا�ستقالل الق�ضاء ،ويج�سد مع
ال�سلطة الت�رشيعية ب�شقيها (جمل�س النواب وجمل�س الأعيان جمل�س الأمة) وال�سلطة التنفيذية مبد�أ الف�صل بني
ال�سلطات .واملجل�س الق�ضائي هو �صاحب ال�صالحية القانونية يف الإ�رشاف الإداري على جميع الق�ضاة النظاميني
يف اململكة وما يتعلق بذلك من تعيني وانتداب و�إعارة وترقية ونقل وم�ساءلة وت�أديب و�إحالة على التقاعد .ويعنى
املجل�س بتطوير اجلهاز الق�ضائي وتقدمي الت�رشيعات املتعلقة بالق�ضاء والنيابة العامة و�إجراءات التقا�ضي .ويت�ألف
املجل�س من  11ع�ضو ًا جميعهم من الق�ضاة النظاميني .على النحو الآتي:
1.1رئي�س حمكمة التمييز رئي�س ًا.
2.2رئي�س حمكمة املحكمة الإدارية العليا نائب ًا للرئي�س.
3.3رئي�س النيابة العامة لدى حمكمة التمييز.
�4.4أقدم قا�ضيني يف حمكمة التمييز.
5.5ر�ؤ�ساء حماكم اال�ستئناف الثالثةة (عمان� ،إربد ،معان)
�6.6أقدم مفت�شي املحاكم النظامية.
�7.7أمني عام وزارة العدل.
8.8رئي�س حمكمة بداية عمان.
 .١قرارات املجل�س الق�ضائي:

يجتمع املجل�س الق�ضائي بدعـوة من رئي�سه يف مقر حمكمة التمييز يف عم ــان� ,أو يف� أي مكان� آخر يح ــدده الرئــي�س ويك ــون
االجتماع قانوني ًا اذا ح�رضه �سبعة من� أع�ضاء املجل�س على الأقل ،وت�صدر قراراته بالإجماع� أو بالأكرثية املطلقة ملجموع
االع�ضاء.

�أ�صدر املجل�س الق�ضائي  268قرار ًا خالل عام  2016منها  89قرار ًا مل�شاركات الق�ضاة يف فعاليات خارجية وت�شكل
ن�سبة  %33.2من جمموع القرارات .حيث زادت م�شاركة الق�ضاة يف الفعاليات اخلارجية عام  2016بن�سبة %12.7
عن عام  . 2015و�أ�صدر املجل�س  31قرار ًا تتعلق بتخ�صي�ص ق�ضاة ملحاكم الأحداث و�إن�شاء غرف ق�ضائية ون�سبتها
 .%11.6كذلك  18قرار ًا تتعلق ب�إعارة ق�ضاة ومتديد �إعارتهم.
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القرارات ال�صادرة عن املجل�س الق�ضائي خالل عام 2016
القرار

م�شاركة خارجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
انتدابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات (انهاء متديد)
�إيفاد قا�ضي يف بعثة درا�سي ـ ـ ــة
�إحالة قا�ضي نف�سه على اال�ستيداع
�إحالة قا�ضي نف�سه على التقاع ــد
�إعادة ت�شكيل الهيئة املكلفة بنظر الق�ضايا ال�رضيبة اال�ستئنافية فـي منطقـة العقبـة االقت�صادـة اخلا�ص ـ ــة
�إعادة ت�شكيل جلنة مدونة قواعد ال�سلوك الق�ضائي
�إعادة ت�شكيل هيئة ا�ستئنافيـ ـ ـ ـ ــة
�إعادة ت�شكيــل هيئ ــة ق�ضائية لتعيني املرجع املخت�ص بنظر الدعـوى
قا�ض متفرغ �إىل غري متفرغ
�إعارة ق�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة (�إعادة متديد) حتويل ٍ
�إقرار م�رشوع اخلطة التدريبية لربنامج التدريب امل�ستمر لل�سادة الق�ضاة لعام 2016
�أداء اليمني القانونية لأع�ضاء حمكمة اال�ستثمار العربية
جتديد ع�ضوية قا�ضي يف جمل�س �إدارة ح�ساب الق�ضاة
تخ�صي�ص ق�ضاة ملحكمة الأحداث وغرف ق�ضائية
ترفيع ق�ضاة ترفيع ًا وجوبي ًا
ت�سمية قا�ضي ع�ضو يف جمل�س �إدارة ح�ساب الق�ضاة قا�ضي حمكم وت�سمية مدعني عامني حما�رضين
ت�شكيل جلان اعرتا�ض� ،إجراء م�سابقات ،جمل�س ت�أديبي ،متابعة اخلطة اال�سرتاتيجية
ت�شكيــل هيئ ــة ق�ضائية لتعيني املرجع املخت�ص بنظر الدعوى
تعيينـ ـ ـ ــات ق�ضائيـ ـ ــة
تفوي�ض رئي�س املجل�س الق�ضائي بتقييم ق�ضاة التفتي�ش والق�ضاة املعارين واملبعوثني والق�ضاة الذين يقومون يف
�أعمال غري ق�ضائيـ ـ ــة .
تكليـف رئي�س حمكمــة البدايـ ــة ال�رضيبة بالنظـر فـي ق�ضايـا �رضيبـة الدخـل واملبيعـات يف منطقة العقبـه
االقت�صادية اخلا�صــة
تكليـف هيئـة رئي�س حمكمة اجلمارك االبتدائية بعقد جل�ساتها يف حمكمة جمــارك منطقة العقبة االقت�صادية
اخلا�صـة فــي مدينة العقبة
تكليف هيئة لدى حمكمة ا�ستئناف اجلمارك بعقد جل�ساتها يف مدينة العقب ــة
لقا�ض
متديد البعثة الدرا�سية ٍ
تنقـ ـ ـ ـ ــالت ق�ضائي ـ ـ ــة
لقا�ض منح اذن مبالحقة قا�ضي ،احالة للمجل�س الت�أديبي
توجيه عقوبة �إنذار �أو تنبيه ٍ
زيادة �سنويـ ـ ـ ـ ــة
منح عالوة م�ؤهل جدي ـ ـ ــد
متفرقات (ا�ستعرا�ض م�شاريع قوانني ،اتفاقيات ،التقرير ال�سنوي� ،إلغاء بنود �سابقة ،قبول ا�ستقالة ،ن�رش
مقاالت وابحاث)
املجموع

عدد القرارات
89
19
4
1
6
3
1
14
1
18
1
1
1
31
2
10
5
2
1
1
3
2
2
2
5
10
8
15
10
٢٦٨
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 .٢الكادر الق�ضائي:

بلغ عدد الق�ضاة الكلي عاملني وغري عاملني 974قا�ضي ًا لعام  2016منهم � 180إناث .وبلغ عدد الق�ضاة غري
العاملني  51قا�ضي ًا والزيادة يف عدد الق�ضاة مل تتجاوز � %1أي عدد الزيادة  8ق�ضاة موزعني بالت�ساوي بني الق�ضاة
الذكور واالناث يف العام  2016باملقارنة مع  2015يتوزع عدد الق�ضاة على النحو الآتي:

1.1عدد الق�ضاة الذين مت متديد �إعارتهم �ضمن �إطار التعاون الق�ضائي بني اململكة الأردنية الها�شمية ودولة االمارات
العربية املتحده بلغ  22قا�ضي ًا.
2.2عدد الق�ضاة املبعوثني  11قا�ضياَ منهم  9ق�ضاة للح�صول على درجة الدكتوراه و  2للح�صول على درجة
املاج�ستري.
3.3عدد الق�ضاة املجازين دون راتب  14قا�ضي ًا بنا ًء على طلبهم.
4.4عدد الق�ضاة املحالني على اال�ستيداع  4ق�ضاة.
قا�ض واحد على اال�ستيداع بنا ًء على
5.5مت �إنتهاء خدمات  13قا�ض حيث �أحيل على التقاعد  8ق�ضاة ومت �إحالة ٍ
قا�ض و�أحد ،وانتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل ثالثة ق�ضاة.
طلبه ،ومت قبول ا�ستقالة ٍ
6.6ارتفعت ن�سبة الق�ضاة يف الدرجة اخلا�صة بن�سبة  %15وارتفع عدد الق�ضاة ممن هم يف الدرجة الثانية بن�سبة
 %45.9ويف الدرجة اخلام�سة  .%40.6يف حني انخف�ض العدد من ذوي الدرجة العليا بن�سبة  %4.9والأوىل بن�سبة
 %5.4والثالثة بن�سبة  %7.9والرابعة .%19.6
7.7ي�شكل ن�سبة الق�ضاة لدى حماكم ال�صلح  %37.7من جمموع الق�ضاة العاملني وهي �أعلى ن�سبة تليها حماكم
البداية والن�سبة  %31.3وحماكم اال�ستئناف .%15.6

التقرير ال�سنوي لل�سلطة الق�ضائية للعام 2015
20

عدد الق�ضاة ح�سب الدرجات وحالة القا�ضي للعامني  2015و 2016
2016

2015
مالحظــــات

عـدد الق�ضــاة
الكـلي

مالحظــــات

ن�سبة التغري عام
 2016باملقارنة مع
2015

العليا

81

 6مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
 4جماز دون راتب

77

 6مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
 3جماز دون راتب

%4.9-

ااخلا�صة

60

 6معار

69

 7معـ ـ ـ ـ ـ ــار

%15.0

الأوىل

92

 8مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
 2جماز دون راتب

87

 2معـ ـ ـ ـ ــار
 1جماز دون راتب
 1حمال على اال�ستيداع

%5.4-

الثانية

109

 4مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
 4جماز دون راتب
 2مبعوث

159

 5مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
 3جماز دون راتب
 4مبعـ ـ ـ ـ ـ ــوث

%45.9

الثالثة

165

 3مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
 1جماز دون راتب
 2مبعوث
 2حمال على اال�ستيداع

152

 2معـ ـ ـ ـ ـ ــار
 1جماز دون راتب
 1مبع ـ ـ ـ ــوث
 2حمال على اال�ستيداع

%7.9-

الرابعة

189

 3جماز دون راتب
 2مبعوث

152

 2جماز دون راتب
 3مبعـ ـ ـ ـ ـ ــوث

%19.6-

اخلام�سة

138

 1جماز دون راتب
 2مبعوث
 1حمال على اال�ستيداع

194

 2مبعوث
 3جماز دون راتب
 1حمال على اال�ستيداع

%40.6

ال�ساد�سة

132

 1جماز دون راتب
 1مبعوث

84

 1جماز دون راتب
 1مبعـ ـ ـ ـ ـ ــوث

%36.4-

املجموع

966

55

974

51

%0.8

الدرجة عـدد الق�ضــاة
الكـلي
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عدد الق�ضاة ح�سب الدرجات للعامني  2015و 2016
194
132

2016

189
138

152

152

165

2015

200

159

150
109
87

84

92
69

60

81 77

100
50
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0

توزيع عدد الق�ضاة ح�سب درجاتهم وجن�سهم للعامني  2015و 2016
الدرجـــــه
العليا
ااخلا�صة
الأوىل
الثانية
الثالثة
الرابعة
اخلام�سة
ال�ساد�سة
املجموع

ذكـــــر
81
58
88
103
153
166
76
65
790

2015
انثـــــــــى
0
2
4
6
12
23
62
67
176

املجمـــــوع
81
60
92
109
165
189
138
132
966

ذكـــــر
77
67
84
150
139
131
98
48
794

ن�سبة الذكور والإناث من جمموع الق�ضاة للعام 2016

,QƒcP
%81^5
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%18^5 ,çÉfEG

2016
انثـــــــــى
0
2
3
9
13
21
96
36
180

املجمـــــوع
77
69
87
159
152
152
194
84
974

عدد الق�ضاة ح�سب نوع املحكمة للعام 2016
ا�سم املحكمة

عدد الق�ضاة

حمكمة التمييز

30

املحكمة الإدارية العليا

6

املحكمة الإدارية

4

حمكمة اجلنايات الكربى

28

حمــاكم اال�ستئناف

118

املحاكم اجلمركية

19

املحاكم ال�رضيبة

24

حمكمة �أمالك الدولة

1

حمكمة ت�سوية الأرا�ضي

2

حماكم البداية

237

املحاكم ال�صلحية

286

حماكم الأحداث

3
758

املجموع

عدد الق�ضاة ح�سب نوع املحكمة للعام 2016
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118
1

2

3

4

6

19

24

28

30
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�	.3أعمال الديوان اخلا�ص بتف�سري القوانني لعام 2016

قام الديوان اخلا�ص بتف�سري القوانني امل�شكل مبوجب املادة ( )123من الد�ستور الأردين ،املكون من رئي�س حمكمة
التمييز واثنني من ق�ضاتها و�أحد كبار موظفي الإدارة يعينه جمل�س الوزراء ،بالإ�ضافة �إىل ع�ضو من كبار موظفي
الوزارة ذات العالقة بالتف�سري ينتدبه الوزير ،ب�إ�صدار ( )7قرارات يف العام :2016
 .1القرار التف�سريي رقم  2016/1تاريخ :2016/2/22
•املطلوب تف�سريه يف �ضوء املواد ( )2و(�/6أ) و(/7هـ) و( )10و(/22ج) من قانون نقابة املعلمني الأردنيني
رقم ( 2011 )14واملادة ( )2من قانون الرتبية والتعليم رقم ( )3ل�سنة  1994وتعديالته هو (بيان فيما �إذا كانت
�إحالة املعلم على التقاعد وفقده ل�صفته كمعلم وعدم مزاولته ملهنة التعليم يعترب فقد ًا حكمي ًا لع�ضويته يف النقابة
ويف جمل�س النقابة �أم �أن ذلك يتطلب �صدور قرار ًا عن املجل�س بفقد املعلم الذي �أحيل على التقاعد لع�ضويته فيه،
وبالآتي لع�ضويته يف نقابة املعلمني الأردنيني).
•با�ستقراء الن�صو�ص ال�سابقة وما ا�ستقرت عليه قواعد التف�سري وبالرجوع �إىل املطلوب تف�سريه جند �إن امل�ستفاد
من الن�صو�ص ال�سابقة �أن امل�رشع قد ا�شرتط ولغايات االنت�ساب واالن�ضمام لنقابة املعلمني �أن يكون املعلم متفرغ ًا
فعلي ًا ومزاو ًال ملهنة التعليم �أي �أنه منقطع للعمل بالتعليم �سواء بالقطاع العام �أو اخلا�ص على مقت�ضى ما ورد
بقرار الديوان اخلا�ص بتف�سري القوانني رقم ( )3ل�سنة  .2014كما �أن امل�رشع قد ا�شرتط ولغايات اال�ستمرار
يف ع�ضوية النقابة �سواء ب�صفته ع�ضو ًا يف الهيئة العامة �أو يف جمل�س النقابة التفرغ التام ملزاولة وممار�سة مهنة
التعليم� .أي �أن امل�رشع قد ا�ستلزم مزاولة مهنة التعليم �سواء لالنت�ساب واالن�ضمام للنقابة وكذلك ا�شرتاطها
ال�ستمرار الع�ضوية فيها ب�صفته ع�ضو ًا يف الهيئة العامة �أو جمل�س النقابة .وبالآتي ف�إنه وبزوال ممار�سة العمل
يف التعليم ب�سبب الإحالة على التقاعد يكون املعلم قد فقد ع�ضويته حكم ًا من الهيئة العامة �أو يف جمل�س النقابة
باعتباره مطلب ًا لالنت�ساب لع�ضوية النقابة ابتدا ًء.
 .2القرار التف�سريي رقم  2016/2تاريخ :2016/2/22
•املطلوب تف�سريه على �ضوء املادة ( )12من قانون املوازنة العامة لل�سنة املالية  2016رقم ( )3ل�سنة 2016
هو بيان فيما �إذا كانت عبارة (�أو �أي ت�رشيع �آخر) الواردة يف مطلع املادة ( )12من قانون املوازنة العامة
لل�سنة املالية  2016تنح�رص يف تفوي�ض ال�صالحيات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون فقط �أم �أنها ت�شمل تفوي�ض
ال�صالحيات املن�صو�ص عليها يف جميع الت�رشيعات.
•من ا�ستعرا�ض الن�صو�ص ال�سابقة يتبني لنا ما يلي :جند �أن عبارة (�أو �أي ت�رشيع �آخر) الواردة يف املادة ()12
من قانون املوازنة العامة تعني تفوي�ض ال�صالحيات الواردة يف الت�رشيعات ذات العالقة باملوازنة العامة ملجل�سي
الأعيان والنواب ب�إيراداتها ونفقاتها دون غريها ،ومن ثم ف�إن �أي �أمر يخرج عن مو�ضوع املوازنة العامة ال
يخ�ضع لأحكام املادة ( )12من قانون املوازنة العامة لل�سنة املالية رقم ( )3ل�سنة  ، 2016بحيث تبقى �صالحيات
جمل�س الوزراء ورئي�س الوزراء ووزير املالية املن�صو�ص عليها يف تلك الت�رشيعات قائمة.
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 .3القرار التف�سريي رقم  2016/3تاريخ :2016/4/11
•املطلوب تف�سريه يف �ضوء املواد (�/132أ) و(�/135أ) و( )136و(�/137أ) و( )147و(�/148أ  ،هـ) من قانون
ال�رشكات رقم  22ل�سنة  1997وتعديالته هو:
.1بيان فيما �إذا كان ن�ص الفقرة (�أ) من املادة ( )132ون�ص الفقرة (�أ) من املادة ( )137من قانون ال�رشكات
امل�شار �إليه �أعاله ن�صو�صا �آمرة ال يجوز االتفاق على خمالفتها �أم انه يجوز ت�ضمني عقود ت�أ�سي�س ال�رشكة
امل�ساهمة العامة �أو نظامها الأ�سا�سي �أو اتفاقية امل�ساهمني �أو �أي اتفاقيات �أخرى مما يخالف �أحكامها فيما
يتعلق بانتخاب رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�رشكة امل�ساهمة العامة .
.2بيان فيما �إذا كان يجوز للموظف العام �أن يكون ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة �رشكة م�ساهمة عامة كممثل ل�رشكة
متلكها احلكومة بالكامل �أو ت�سيطر عليها.
•فيما يتعلق بال�س�ؤال الأول:
�إن ما ي�ستفاد من خ�صائ�ص ال�رشكات امل�ساهمة العامة من حيث كونها ذات طابع تنظيمي وذات وظيفة اجتماعية
ولها �شخ�صية قانونية ،مما تعني مع تنظيم هذه ال�رشكات تنظيم ًا متكام ًال يت�ألف من هيئات ذات اخت�صا�صات
حمددة يف �إدارة وت�سيري �ش�ؤونها وفق ًا لل�رشوط املتفق عليها يف عقد ت�أ�سي�سها والقواعد املن�صو�ص عليها يف
القانون ،بحيث �إن هذه ال�رشكة وبحكم طبيعتها تظهر وك�أنها م�ؤ�س�سة م�ستقلة كل اال�ستقالل عن الأع�ضاء
املكونني لها ،وعليه ومبا �أن هذه ال�رشكة وملا لها من دور اقت�صادي يف املجتمعات والدولة ب�شكل عام ،وذلك وفق ًا
لطبيعتها املالية ولأ�سلوب �إدارتها الذي يت�سم بذات الأ�سلوب الذي تدار فيه الإدارات العامة ملا لهذه ال�رشكات
من �أهمية مما يجعل الن�صو�ص املتعلقة بت�شكيل جمل�س �إدارة هذه ال�رشكة من النظام العام والقواعد الآمرة التي
ال يجوز خمالفتها لأن من �ش�أن خمالفتها �أن ي�ؤثر يف الهيكل التنظيمي اخلا�ص بال�رشكة امل�ساهمة العامة املقرر
يف القانون ،وعليه فان ن�ص الفقرة (�أ) من املادة ( )132ون�ص الفقرة (�أ) من املادة ( )137من قانون ال�رشكات
هي ن�صو�ص �آمرة ال يجوز االتفاق على خمالفتها �أو ت�ضمني عقود ت�أ�سي�س ال�رشكة امل�ساهمة العامة �أو نظامها
الأ�سا�سي �أو اتفاقية امل�ساهمني �أو �أي اتفاقيات �أخرى ما يخالف �أحكامها فيما يتعلق بانتخاب رئي�س و�أع�ضاء
جمل�س �إدارة ال�رشكة امل�ساهمة العامة.
•فيما يتعلق بال�س�ؤال الثاين:
�إن املادة ( )135من قانون ال�رشكات قد بينت �آلية متثيل احلكومة يف ال�رشكات امل�ساهمة العامة �إن كانت قد �س�أهمت
يف هذه ال�رشكات وبينت �أي�ضا الفقرتان (�أ،هـ) من املادة ( )148من القانون ذاته من انه ال يجوز �أن ي�شغل ع�ضوية
جمل�س الإدارة يف ال�رشكة امل�ساهمة العامة �إال �إذا كان ممث ًال للحكومة �أو لأي م�ؤ�س�سة ر�سمية عامة �أو ل�شخ�ص
اعتباري عام الأمر الذي ي�ستفاد منه �إن كانت ال�رشكة مملوكة بالكامل للحكومة ف�إنه يرتتب على ذلك �إنه يجوز
للموظف العام �أن يكون ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة �رشكة م�ساهمة عامة كممثل ل�رشكة متلكها بالكامل �أو ت�سيطر عليها.
 .4القرار التف�سريي رقم  2016/4تاريخ :2016/4/26
•املطلوب تف�سريه يف �ضوء املادة ( )11من الد�ستور ل�سنة  1952وتعديالته ،وقرار املجل�س العايل لتف�سري الد�ستور
رقم ( )1ل�سنة  2003ب�ش�أن تف�سري املادة ( )11من الد�ستور ،واملادة ( )5من قانون اال�ستمالك رقم ( )12ل�سنة
 1987وتعديالته هو بيان فيما �إذا كانت عبارة (�أي وجه �آخر من وجوه النفع العام ) الواردة يف املادة ( )5من
قانون اال�ستمالك ت�شمل الت�رصف بالأر�ض امل�ستملكة بالبيع �أو اال�ستثمار �أو كليهما وبالآتي الت�رصف بثمنها
لغايات �أي وجه �آخر من وجوه النفع العام.
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•وبعد االطالع على قرار املجل�س العايل لتف�سري الد�ستور رقم ( )1ل�سنة  2003واملن�شور على ال�صفحة ()1286
من عدد اجلريدة الر�سمية رقم ( )4589تاريخ  ،2003/3/16تبني لنا �أن جمل�س الوزراء �سبق و�أن طلب
من املجل�س العايل لتف�سري الد�ستور بيان (�إذا مت ا�ستمالك �أر�ض لأغرا�ض النفع العام ،ونتيجة لتغري الظروف
�أ�صبح اال�ستمرار يف ا�ستغاللها للغاية التي ا�ستملكت من �أجلها ال يتفق مع متطلبات النفع العام فهل يحق ملجل�س
الوزراء مبوجب مفهوم عبارة (املنفعة العامة) الواردة يف املادة ( )11من الد�ستور الت�رصف بالأر�ض امل�ستملكة
بال�شكل الذي يراه منا�سب ًا حتقيق ًا للنفع العام؟ ف�أفاد املجل�س العايل لتف�سري الد�ستور على ذلك بقوله�( :إنه بعد دفع
التعوي�ض العادل للمالك بالطريقة التي يحددها القانون ،وتنفيذ قرار اال�ستمالك با�ستعمال الأر�ض امل�ستملكة يف
�أي وجه من وجوه املنفعة العامة ،تنقطع عالقة املالك بالأر�ض التي ا�ستملكت منه ،ويكون ملجل�س الوزراء احلق
بالت�رصف بتلك الأر�ض بال�شكل الذي يراه منا�سب ًا لتحقيق املنفعة العامة) .وعليه وحيث �إن ت�صدي املجل�س العايل
لتف�سري الد�ستور مبا جاء يف قراره وبنا ًء على طلب جمل�س الوزراء ف�إن ما ورد بذلك من ر�أي هو ملزم ،ويجب
العمل به باعتباره �صدر عن املرجع الد�ستوري املخت�ص يف حينه .وعليه نرى وعلى �ضوء قرار املجل�س العايل
والذي ن�أخذ به �أنه يجوز ملجل�س الوزراء املوافقة للجهات امل�ستملكة الواردة يف املادة ( )5من قانون اال�ستمالك
رقم ( )12ل�سنة  1987وتعديالته � -إذا تغريت الظروف  -الت�رصف بالعقار امل�ستملك ب�أي وجه من �أوجه
الت�رصفات القانونية والت�رصف بالعوائد الناجمة عن ذلك مبا يراه متفق ًا والنفع العام وبغ�ض النظر عن الغاية
التي �سبق وا�ستملك العقار من �أجلها.
 .5القرار التف�سريي رقم  2016/5تاريخ :2016/6/20
•املطلوب تف�سريه يف �ضوء املواد ( )33و( )34و)/41د/هـ) من قانون نقابة ال�صيادلة رقم ( )51ل�سنة 1972
وتعديالته ،وبتاريخ  2015/5/21وبعد نفاذ �أحكام القانون املعدل لقانون نقابة ال�صيادلة رقم ( )23ل�سنة
 2015تقدم �ستة من �أع�ضاء جمل�س النقابة با�ستقاالتهم ،ومت ت�شكيل جلنة لإدارة النقابة مبوجب قرار جمل�س
الوزراء رقم (ن )26392/3تاريخ  2015/6/11وما زالت اللجنة قائمة حتى تاريخه هو:
.1بيــان فيما �إذا كانت دورة املجل�س املنحل تعترب دورة لغايات �أعمال حكم املادة ( )34من قانون نقابة ال�صيادلة
امل�شار �إليه �أعاله.
.2بيــان فيما �إذا كانت مدة املجل�س اجلديد الذي ّمت انتخابه وفق ًا لأحكام الفقرة (هـ) من املادة ( )41لإكمال مدة
دورة املجل�س ال�سابق تعترب دورة كاملة للمجل�س اجلديدة �أم تعترب دورة كاملة للمجل�س املنحـل؟.
.3بيــان فيما �إذا كانت مدة النقيب الذي ّمت انتخابه على �أثر حل املجل�س تعترب دورة كاملة له �أم تعد دورة كاملة
للنقيب ال�سابق الذي انتهت ع�ضويته بحل املجل�س؟
•� ّإن امل�ستفاد مــن الن�صو�ص ال�سابقة ما يليّ � :إن امل�رشع قد حدد نظام �إدارة النقابة بنظام الدورات ملدة ثالثة
�سنوات بحيث يكون العمر الزمني ملجل�س النقابة حمدد بفرتة زمنية �سقفها الأعلى ثالثة �سنوات .كما � ّإن امل�رشع
قد نظم العوار�ض التي قد ت�صيب جمل�س النقابة وبال�صورة التمثيلية الواردة يف ن�صو�صه بحيث نظم �أمر
اال�ستقالة �أو ال�شغور �أو تعذر مزاولة الع�ضوية لأي �سبب وو�ضع حد ًا ال�ستمرار املجل�س ب�أداء مهامه مع �إكمال
النق�ص يف الأع�ضاء بال�صورة والتق�سيمات املحددة باملادة ( )33وح�سب الت�سل�سل مللء هذه املراكز ال�شاغره
بحيث جعل املجل�س قائم ًا وم�ستمر ًا مع �إكمال النق�ص �إذا مل يتجاوز النق�ص �أربعة �أع�ضاء ،ويبقى قائم ًا مبمار�سة
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�أعماله حلني �إمتام املدة .ويف حال كان النق�ص يف املجل�س من خم�سة �أع�ضاء ف�أكرث ف� ّإن املجل�س يعترب منح ًال بحكم
القانون وعلى وزير ال�صحة دعوة الهيئة العامة لإجراء انتخاب جمل�س جديد للمدة املتبقية .ومبا � ّأن املجل�س
اجلديد املنتخب جاء ا�ستكما ًال للمدة الزمنية التي بقيت من عمر املجل�س املنحل واملحددة بثالثة �سنوات ف� ّإن عملية
ات�صال الدورة ال�سابقة للحل مع اجلديدة بعد احلل تعد دورة لكل و�أحد منهما بالنظر لأ�شخا�صها ولي�س للمدة
الزمنية للمجل�س �أي � ّأن للمجل�س اجلديد بعد احلل كافة الآثار القانونية للدورة با�ستثناء املتعلق مبدتها .وبنا ًء
عل ــى ما تق ــدم و�إجابــة علــى الأ�سئلــة نورد الآتـ ــي:
.1جواب ًا على ال�س�ؤال الأول :تعد دورة املجل�س املنحل دورة لغايات تطبيق املادة ( )34من قانون النقابة وبالآتي
ف�إنه يجوز �إعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية �إن كانت الدورة التي حل فيها هي دورته الأوىل وال ي�صار �إىل
انتخابه لدورة جديدة �إذا كانت دورته الثانية �إ ّال بعد انق�ضاء دورة و�أحدة على انتهاء املدة ال�سابقة.
.2جواب ًا على ال�س�ؤالني الثاين والثالث :ف� ّإن مدة دورة املجل�س املنحل تُعترب دورة كاملة من ناحية �آثارها مهما
بلغت مدتها وكذلك تعترب دورة املجل�س املنتخب بعد احلل ال�ستكمال املدة دورة جديدة من حيث �آثارها وي�رسي
احلكم ذاته بالن�سبة للمجل�س على النقيب.
 .6القرار التف�سريي رقم  2016/6تاريخ :2016/6/20
•املطلوب تف�سريه يف �ضوء املواد (/4ب ،ز ، 2/ط )1/و( )8و(/9د) و( )12و(�/46أ 3و )4واملادة (�/3أ)
من قانون االنتخاب ملجل�س النواب رقم ( )6ل�سنة  216هو:
.1بيان فيما �إذا كان يجوز لل�رشك�س وال�شي�ش�أن امل�سجلني يف اجلداول الأولية لدائرة انتخابية يوجد فيها مقعد
خم�ص�ص لهم �أن يطلبوا خطي ًا من الدائرة ت�سجيلهم يف اجلداول الأولية اخلا�صة ب�أي دائرة انتخابية �أخرى
خم�ص�ص لهم فيها مقعد �آخر داخل املحافظـة ذاتهـا .
.2بيان فيما �إذا كان يتعني على من يرغب يف الرت�شح �أن يرت�شح يف الدائرة املدرج ا�سمه يف اجلداول النهائية
للناخبني اخلا�صة بها �أم �أنه يجوز له الرت�شح يف �أي دائرة �أخرى من دوائر اململكـة .
.3بيان فيما �إذا كانت احلا�صلة على �أعلى الأ�صوات من الن�ساء يف الدائرة االنتخابية املخ�ص�ص لها مقاعد لل�رشك�س
وال�شي�ش�أن �أو للم�سيحيني تعترب فائزة على املقعد الإ�ضايف املخ�ص�ص للن�ساء (بقطع النظر عن كونها �رشك�سية
�أو �شي�ش�أنية �أو م�سيحية) �أم �أنها تعترب فائزة على املقعد املخ�ص�ص لل�رشك�س وال�شي�ش�أن �أو للم�سيحيني يف مثل
هذه احلالة .
.4بيان فيما �إذا كانت كلمة (بلـغ) الواردة يف الفقرة (�أ) من املادة ( )3من قانون االنتخاب ملجل�س النواب تعني
الناخب الذي �أكمل ال�سابعة ع�رشة من عمره وبد�أ يف الثامنة ع�رشة �أم الناخب الذي �أكمل الثامنة ع�رشة وبد�أ يف
التا�سعة ع�رشة من عمره.
�أو ًال :وبالإجابة على ال�س�ؤال الأول ف�إنه يجوز لل�رشك�س وال�شي�ش�أن امل�سجلني يف اجلداول الأولية لدائرة انتخابية
يوجد فيها مقعد خم�ص�ص لهم �أن يطلبوا خطي ًا من الدائرة ت�سجيلهم يف اجلداول الأولية اخلا�صة ب�أي دائرة
انتخابية �أخرى خم�ص�ص لهم فيها مقعد �آخر �إذا توافر �رشط الإقامة �أو كانوا من �أبنا ًء تلك الدائرة داخل
املحافظة ذاتها .
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ثانياً�	:أما بخ�صو�ص تف�سري ما ورد يف الفقرة (�أ) من املادة ( )12من قانون االنتخاب ملجل�س النواب النافذ من
ا�شرتاط امل�رشع يف قانون االنتخاب ملجل�س النواب النافذ على املر�شح الذي يرغب يف الرت�شح لالنتخابات
النيابية �أن يكون م�سج ًال يف �أحد اجلداول النهائية للناخبني .وبالإجابة على ال�س�ؤال الثاين ف�إن الن�ص املطلوب
تف�سريه وا�ضح ال ي�شوبه اللُب�س �أو الغمو�ض ،وقد جرى العرف يف تطبيق هذا الن�ص والذي ورد يف كافة
قوانني االنتخاب ال�سابقة ملجل�س النواب وما هو متعارف عليه �أن يتاح للناخب امل�سجل يف �أحد اجلداول
النهائية للناخبني �أن يرت�شح يف غري الدائرة امل�سجل �ضمن جداولها  ،وبالآتي ف�إن من حقه الرت�شح يف �أي
دائرة �أخرى وفق �أحكام القانون.
ثالثاً� :أما بخ�صو�ص تف�سري ما ورد يف الفقرة (د) من املادة ( )9والبندين ( )3و( )4من الفقرة (�أ) من املادة ()46
من قانون االنتخاب ،ف�إنه يتبني لنا �إنه مل يرد يف قانون االنتخاب ملجل�س النواب �أي ن�ص يحول دون حق
املر�أة يف التناف�س خارج املقاعد الإ�ضافية املخ�ص�صة لها على م�ستوى الدوائر االنتخابيـة .وعليه  ،وجواب ًا
على ال�س�ؤال الثالث ف�إن للمر�أة ال�رشك�سية �أو ال�شي�ش�أنية �أو امل�سيحية �أن تناف�س على املقاعد املخ�ص�صة
لها يف دائرتها االنتخابية وفق ًا للتو�صيف الديني �أو العرقي �إذا ح�صلت على �أعلى الأ�صوات يف دائرتها
االنتخابية كما �أنه مبقدور �أي امر�أة بقطع النظر عن الدين �أو العرق �أن تناف�س علـى املقعـد الإ�ضايف للمـر�أة
على �أ�سا�س التو�صيف اجلن�سـي بغـ�ض النظر عـن الدين �أو العرق ،وم�ؤدى ذلك �أنه من املمكن �أن يزيد عدد
املقاعد للمو�صوفني �سابق ًا من الن�ساء عما هو خم�ص�ص لهم .
رابعاً  :وبالإجابة على ال�س�ؤال الرابع جند � ّأن امل�رشع قد ا�ستخدم كلمة ( بلغ ) يف حتديد �سـن من يحق له انتخاب
�أع�ضاء جمل�س النواب ،وبا�ستقراء ن�ص الفقرة (ب) من املادة ( )10من القانون ذاته جند � ّأن امل�رشع قد
ا�ستخدم كلمة (�أمتّ) ملن ي�شرتط فيه الرت�شح لع�ضوية جمل�س النواب  ،وحيث �إن كلمة ( بلغ ) يحمل تف�سريها
معنى �أكمل �أو �أمتّ� ،إ ّال � ّأن ورودها �ضمن ال�سياق الوارد يف ن�ص الفقرة (�أ) من املادة ( )3من قانون االنتخاب
ذاته يبني � ّأن املق�صود بها هو �إدراك الناخب ل�سن ثماين ع�رشة �سنة �شم�سية من عمره بهدف تو�سيع قاعدة
الناخبني� ،أي � ّأن الناخب الذي �أكمل ال�سابعة ع�رشة من عمره وبد�أ يف �سن الثامنة ع�رش من عمره قبل ت�سعني
يوم ًا من التاريخ املحدد لإجراء االقرتاع يحق له انتخاب �أع�ضاء جمل�س النـواب .
 .7القرار التف�سريي رقم  2016/7تاريخ :2016/9/5
•املطلوب تف�سريه يف �ضوء املواد (/65ح) و(�/67أ) من قانون الأوراق املالية (امل�ؤقت) رقم  76ل�سنة 2002
وامل ــادة ( )8من قانون ال�رشكـ ــات رق ــم ( )22ل�سنة  1997وتعديالته هو بيان فيما �إذا كانت عبارة (�إعادة
هيكلة) الواردة يف ن�ص الفقرة (ح) من املادة ( )65من قانون الأوراق املالية (امل�ؤقت) امل�شار �إليه جتيز ملجل�س
مفو�ضي هيئة الأوراق املالية مبوافقة جمل�س الوزراء حتويل بور�صة عمان �إىل �رشكة م�ساهمة عامة متلكها
احلكومة بالكامل وتكون هذه ال�رشكة اخللف القانوين والواقعي للبور�صة وت�ؤول �إليها موجوداتها والتزاماتها.
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•بعد الإحاطة مبا ت�ضمنه كتاب دولة رئي�س الوزراء ومرفقه كتاب رئي�س هيئة الأوراق املالية جند �أن عبارة ( �إعادة
الهيكلة ) مبعناها القانوين واللغوي تعني التغيري ال�شامل الكلي �أو اجلزئي يف �شكل املرفق العام و�إدارته وكل ما
يتعلق به مبا يف ذلك �إعادة النظر يف و�ضعه القانوين واملايل وفق ًا للنهج االقت�صادي الذي تراه الدولة مبا يتواءم
مع التحديث والتطوير .وبالآتي ف� ّإن حتويل بور�صة عمان �إىل �رشكة م�ساهمة عامة متتلكها احلكومة وتكون
هذه ال�رشكة هي اخللف القانوين والواقعي لبور�صة عمان يتفق ومفهوم �إعادة الهيكلة املن�صو�ص عليه يف املادة
( )65من قانون الأوراق املالية امل�ؤقت رقم ( )76ل�سنة  2002على �أن يتم ذلك بقرار ًا من جمل�س مفو�ضي هيئة
الأوراق املالية و�أن يحظى مبوافقة جمل�س الوزراء والذي بدوره يقرر اجلهة التي ت�ؤول �إليها موجودات بور�صة
عمان والتزاماتها .ومبا � ّأن قانون الأوراق املالية هو قانون خا�ص تناول �ش�ؤون هيئة الأوراق املالية وبور�صة
عمان وجاء الحق ًا لقانون ال�رشكات رقم ( )22ل�سنة  1997ون�ص على عدم العمل ب�أي قانون �آخر يتعار�ض مع
�أحكامه ف� ّإن الديوان اخلا�ص لتف�سري القوانني يرى � ّأن عبارة ( �إعادة هيكلة ) امل�شار �إليها يف الفقرة (ح) من املادة
( )65من قانون الأوراق املالية امل�ؤقت جتيز ملجل�س مفو�ضي هيئة الأوراق املالية مبوافقة جمل�س الوزراء حتويل
بور�صة عمان �إىل �رشكة م�ساهمة عامة متلكها احلكومة بالكامل وتكون هذه ال�رشكة اخللف القانوين والواقعي
للبور�صة وت�ؤول �إليها حقوقها وموجوداتها والتزاماتها.

 .4امل�شاركات الداخلية واخلارجية للمجل�س الق�ضائي خالل عام :2016

يتوىل املعهد الق�ضائي الإ�رشاف وتنفيذ الغالبية العظمى من امل�شاركات الداخلية للق�ضاة املتعلقة بالدورات التدريبية
للق�ضاة وور�ش العمل واجلل�سات احلوارية� .أما امل�شاركات الأخرى خا�صة اخلارجية يف البلدان خارج اململكة مثل
عقد لقاءات وح�ضور م�ؤمترات �إقليمية ودولية وتبادل اخلربات الق�ضائية وزيارات درا�سية وا�ستطالعية ت�صدر
بقرار ًا من املجل�س الق�ضائي حتدد الق�ضاة امل�شاركني وفق معايري حمددة ومعتمدة لدى املجل�س.
نفذ املعهد الق�ضائي بالتعاون مع املجل�س الق�ضائي عدد ًا كبري ًا من الفعاليات التدريبية وامل�شاركات الداخلية داخل
اململكة بلغ عدد الق�ضاة امل�شاركني من خالل املعهد الق�ضائي  1633قا�ضي ًا ،وبلغ عدد امل�شاركني يف الدورات
التدريبية الأخرى من خارج املعهد الق�ضائي  937قا�ضي ًا .وبلغ عدد امل�شاركني يف الفعاليات الداخلية خالل عام
 2016حوايل  2570قا�ضي ًا من خمتلف الدرجات والتخ�ص�صات .كما �شارك  154قا�ضي ًا يف م�شاركات خارجية
خارج اململكة �شملت  26دولة عربية و�أجنبية .وفيما يلي ملخ�ص لأبرز امل�شاركات الداخلية واخلارجية التي نفذت
خالل عام .2016
 ١.٤جميع امل�شاركات الداخلية:
يبني اجلدول الآتي عدد الق�ضاة امل�شاركني يف الفعاليات التدريبية على م�ستوى اململكة .نفذت  161فعالية خالل عام
قا�ض (�إجمايل عدد الق�ضاة
� 2016شملت العديد من املوا�ضيع �شارك فيها  2570قا�ضي ًا مبعدل ثالثة م�شاركات لكل ٍ
 974قا�ضي ًا) .فيما يلي ملخ�ص ملوا�ضيع امل�شاركات:
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ملخ�ص للم�شاركات الداخلية للق�ضاة يف ور�ش العمل وامل�ؤمترات والدورات التدريبية واللقاءات ح�سب نوع امل�شاركة
وعدد الق�ضاة امل�شاركني خالل العام 2016
عدد امل�شاركات
37
39
19
3
2
10
11
5
4
4
6
6
2
6
154

عدد الق�ضاة امل�شاركني
1633
366
105
77
56
51
48
47
47
38
35
33
25
7
2570

نوع امل�شاركة

املعهد الق�ضائي
مهارات
حقوق الطفل والأ�رسة والعنف �ضد املراة
جرائم �إلكرتونية
عدالة جنائية
حقوق الإن�سان
ق�ضايا الأحداث
مكافحة الف�ساد
ملكية فكرية
ق�ضايا الإرهاب
م�شاركات متنوعة
حقوق املر�أة
ق�ضايا الو�ساطة
جتارة وا�ستثمار
�إجمايل عدد الق�ضاة امل�شاركني

ملخ�ص للم�شاركات الداخلية للق�ضاة يف ور�ش العمل وامل�ؤمترات والدورات التدريبية واللقاءات ح�سب نوع امل�شاركة
وعدد الق�ضاة امل�شاركني خالل العام 2016
366

7

25

33

35

38
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360
340
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260
240
220
200
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100
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60
40
20
0

 ١.١.٤املعهد الق�ضائي:
نفذ املعهد  37فعالية منها ور�ش عمل ودورات تدريبية �شارك فيها  1633قا�ضي ًا .و�أبرز الدورات يف مو�ضوع �إدارة
املحاكم وا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة �شارك فيها  197قا�ضي ًا ،وبرنامج تدريب املدربني �شارك فيه  104ق�ضاة،
وور�شة تدريبية حول الو�سيلة املثلى للإدماج معايري حقوق الإن�سان يف القوانني الدولية و�شارك فيها  154قا�ضي ًا
 ..وغريها.
امل�شاركات الداخلية التي نظمها املعهد الق�ضائي لل�سادة الق�ضاة م�صنفة ح�سب املو�ضوع وعدد الق�ضاة امل�شاركني
خالل العام 2016
املو�ضوع
�إدارة املحاكم وا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة
برنامج تدريب املدربني
جل�سة حوارية حول ( النزاعات املتعلقة بالوظيفة العامة )
دورة بعنوان ( قانون امل�ساءلة و�إجراءات م�ساءلة الق�ضاة )
دورة تدريبية بعنوان ( ا�ستقالل الق�ضاء و�صالحيات الق�ضاة )
دورة تدريبية حول ( الأمرا�ض النف�سية والعقلية و�أثرها على امل�س�ؤولية اجلزائية )
دورة تدريبية حول ( ق�ضايا الكهرباء واملاء )
دورة تدريبية حول االخت�صا�ص ( املدين واجلزائي )
دورة تدريبية حول الأمرا�ض النف�سية والعقلية و�أثرها على امل�س�ؤولية اجلزائية
دورة تدريبية حول الت�رشيعات املالية
دورة تدريبية حول احلقوق الأ�سا�سية يف الد�ستور الأردين
دورة تدريبية حول اخلرباء ( �أ�س�س االختيار  ،اعتماد التقارير من عدمه)
دورة تدريبية حول ال�سلوك الق�ضائي ومعايري التفتي�ش الق�ضائي
دورة تدريبية حول الطب ال�رشعي ( التقارير الطبية الق�ضائية و�آلية التعامل معها )
دورة تدريبية حول العالقات بني االتفاقيات الدولية والت�رشيعات الوطنية
دورة تدريبية حول العمليات البنكية والتجارية احلديثة
دورة تدريبية حول القواعد الفقهية الكلية
دورة تدريبية حول امل�س�ؤولية عن الأخطاء الطبية
دورة تدريبية حول املنازعات املدنية وحل النزاعات من خالل الو�سائل البديلة
دورة تدريبية حول النيابة العامة واخت�صا�صاتها
دورة تدريبية حول تنفيذ الأحكام يف الدعاوى املدنية واجلزائية
دورة تدريبية حول �صياغة الأحكام
دورة تدريبية حول قانون الأحداث
دورة تدريبية حول قانون التجارة البحرية

عدد الق�ضاة امل�شاركني
197
104
50
20
20
13
20
50
37
32
53
51
53
51
48
50
52
52
52
49
50
50
53
56
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املو�ضوع

دورة تدريبية حول ق�ضايا املقاوالت
دورة تدريبية متخ�ص�صة لأع�ضاء النيابة العامة من دولة فل�سطني حول ق�ضايا غ�سيل الأموال
دورة تدريبية متخ�ص�صة للق�ضاة اجلدد
دورة تدريبيه بعنوان ( االنتهاكات املرتبطة بالنزاعات التي لها عالقة بالأطفال )
لقاء حول ( م�س�ألة النزاعات املتعلقة بالوظيفة العامة )
لقاء ال�ستعرا�ض الدرا�سة الوطنية التي �أعدتها جمموعة العمل الوطنية يف الأردن بعنوان �إدماج
معايري حقوق الإن�سان الدولية والأقليمية يف تعليم القوانني الوطنية
ور�شة بعنوان ( التخ�ص�ص يف ق�ضايا الإعالم)
ور�شة تدريبية ( متعلقة باجلوانب النف�سية جلرمية التعذيب)
ور�شة تدريبية حول الو�سيلة املثلى لإدماج معايري حقوق الإن�سان الدولية يف القوانني الدولية
ومناق�شة كتاب الإجتهادات الق�ضائية
ور�شة عمل ( قانون التحكيم � /إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية )
ور�شة عمل بعنوان ( منهجية التدقيق يف الف�ساد )
ور�شة عمل حول التخ�ص�ص الق�ضائي يف ق�ضايا الإعالم
ور�شة عمل متخ�ص�صة لل�سادة الق�ضاة واملدعني العامني حول دليل �إجراءات التوقيف ما قبل
املحاكمة
جمموع عدد الق�ضاة

عدد الق�ضاة امل�شاركني
48
3
19
3
21
14
10
30
92
35
1
29
65
1633

 ٢.١.٤امللكية الفكرية:
�شارك يف هذا املو�ضوع  47قا�ضي ًا حتت عناوين خمتلفة منها التوعية بحقول امللكية ال�صناعية �شارك فها  7ق�ضاة
وحق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة �شارك فيها  18قا�ضي ًا و�إذكاء حقوق امللكية الفكرية �شارك فيها  15قا�ضي ًا وور�شة
�أقليمية حول �أ�ساليب التحقيق واملالحقة الق�ضائية ملكافحة املخالفات الفكرية لالدعاء العام و�أجهزة القانون �شارك
فيها  7ق�ضاة.
امل�شاركات الداخلية لل�سادة الق�ضاة حول امللكية الفكرية م�صنفة ح�سب املو�ضوع وعدد الق�ضاة امل�شاركني
خالل العام 2016
املوا�ضيع
الرقم
ور�شة عمل بعنوان ( التوعية بحقوق امللكية ال�صناعية )
1
ور�شة عمل متخ�ص�صة حول ( حق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة )
2
ور�شة �أقليمية حول ( �أ�ساليب التحقيق واملالحقة الق�ضائية ملخالفات حقوق
3
امللكية الفكرية لالدعاء العام و�أجهزة القانون )
ندوة بعنوان ( �إذكاء حقوق امللكية الفكرية )
4
جمموع عدد امل�شاركني
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عدد الق�ضاة امل�شاركني
7
18
7
15
47

 ٣.١.٤التجارة واال�ستثمار:
�شارك يف هذا املو�ضوع  7ق�ضاة �شملت ق�ضايا �رضيبة الدخل واملبيعات والقيمة القانونية للقيود العقارية وقانون
املعامالت االلكرتونية والق�ضايا املتعلقة مبراقبة ال�رشكات و�إدارة نزاعات اال�ستثمار وت�سجيل املعامالت والوكاالت
التجارية.
امل�شاركات الداخلية لل�سادة الق�ضاة حول التجارة واال�ستثمار م�صنفة ح�سب املو�ضوع وعدد الق�ضاة امل�شاركني
خالل العام 2016
املوا�ضيع
الرقم
ور�شة عمل حول ( القيمة القانونية للقيود العقارية)
1
دورة حول (ق�ضايا �رضيبة الدخل واملبيعات )
2
ندوة حول ( قانون املعامالت الإلكرتونية )
3
دورة حول �إجراءات ال�رشكات والدعاوى والق�ضايا املتعلقة بها �أمام دائرة
4
مراقب ال�رشكات
ور�شة عمل حول �إدارة نزاعات الإ�ستثمار
5
عقد دورة تدريبية بعنوان (�إجراءات ت�سجيل العالمات التجارية والوكاالت
6
التجارية)
جمموع عدد امل�شاركني

عدد الق�ضاة امل�شاركني
1
1
1
1
1
2
7

 ٤.١.٤اجلرائم االلكرتونية:
�شارك يف هذا املو�ضوع  77قا�ضي ًا يف �إطار الق�ضاء املتخ�ص�ص �شمل عدد ًا من املوا�ضيع منها قانون اجلرائم
االلكرتونية ،و�إدارة م�رسح اجلرمية واجلرائم االلكرتونية .
امل�شاركات الداخلية لل�سادة الق�ضاة حول اجلرائم االلكرتونية م�صنفة ح�سب املو�ضوع وعدد الق�ضاة امل�شاركني
خالل العام 2016
املوا�ضيع
الرقم
لقاء ت�شاوري حول قانون اجلرائم الإلكرتونية
1
دورة تدريبية حول ( �إدارة م�رسح اجلرمية  ،واجلرائم الإلكرتونية )
2
دورة تدريبية خا�صة باجلرائم الإلكرتونية
3
جمموع عدد امل�شاركني

عدد الق�ضاة امل�شاركني
6
40
31
77

 ٥.١.٤حقوق الإن�سان:
حظي هذا املو�ضوع باهتمامات املجل�س الق�ضائي فقد نفذ عدد ًا من الفعاليات �شملت  51قا�ضي ًا يف موا�ضيع خمتلفة
منها القانون الدويل الإن�ساين �شارك فيها 17قا�ضي ًا والقانون الدويل لالجئني �شارك فيها  15قا�ضي ًا ونفذ حلقة
نقا�ش حول الإطار الوطني ملكافحة االجتار بالب�رش  ..وغريها.
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امل�شاركات الداخلية لل�سادة الق�ضاة حول حقوق الإن�سان م�صنفة ح�سب املو�ضوع وعدد الق�ضاة امل�شاركني
خالل العام 2016
املوا�ضيع

الرقم

عدد الق�ضاة امل�شاركني

1

ور�شة عمل حول ( القانون الدويل لالجئني)

15

2

دورة تدريبية للمحامني حول( اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �رضوب
املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو اللإن�سانية �أو املهنية )

5

3

حلقة نقا�شية حول ( الإطار الوطني ملكافحة الإجتار بالب�رش )

5

4

ور�شة عمل حول ( �إجراءات العمل يف �إدارة حماية الأ�رسة بالإ�ضافة �إىل حقوق
الالجئني)

1

6

ور�شة عمل بعنوان ( القانون الدويل الإن�ساين )

17

7

مائدة م�ستديرة ملناق�شة العمل يف جمال حقوق الإن�سان ب�شكل عام وب�شكل
خا�ص يف جمال الوقاية من التعذيب)

3

8

ور�شة عمل بعنوان ( حماية احلقوق الأ�سا�سية يف ظل املتغريات العاملية)

3

9

ور�شة عمل يف ( جمال التحقيقات اجلنائية ملكافحة الإجتار بالب�رش وتهريب
املهاجرين)

1

ندوة حول العمل الق�رسي يف الأردن واقع وحاالت درا�سية
10
جمموع عدد امل�شاركني

1
51

 ٦.١.٤حقوق الطفل والأ�سرة:
مت تنفيذ  19مو�ضوع ًا يف هذه امل�شاركة �شارك فيها  105ق�ضاة �شملت موا�ضيع خمتلفة منها ا�ستجابة القطاع
الق�ضائي لق�ضايا املر�أة املعنفة وت�رشيعات حقوق الطفل �شارك فيها ( )24قا�ضي ًا وقانون احلماية والتمييز �ضد
املر�أة وق�ضايا العنف �ضد املر�أة وغريها.
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امل�شاركات الداخلية للق�ضاة حول حقوق الطفل والأ�رسة والعنف �ضد املر�أة م�صنفة ح�سب املو�ضوع وعدد الق�ضاة
امل�شاركني خالل العام 2016
املوا�ضيع
الرقم
ور�شة عمل حول (الدرا�سة امل�سحية خلطوط دعم الطفل و�أ�رسته)
1
اجتماع ملعاجلة �إجراءات وتعليمات وحتويل الأحداث والأ�رسة البديلة
2
يوم تدريبي �ضمن امل�رشوع التجريبي للعدالة الأ�صالحية
3
جل�سة نقا�شية للبدء ب�إعداد م�سودة قانون حلقوق الطفل
4
اجتماع ملناق�شة مو�ضوع �إ�صدار �شهادات ميالد للمواليد ال�سوريني اجلدد يف
5
اململكة
لقاء ت�شاوري حول ( �آليات حماية الأطفال يف نزاع مع القانون يف الأردن)
6
ور�شة عمل بعنوان ( ا�ستجابة قطاع العدالة لق�ضايا املر�أة املعنفة)
7
ور�شة عمل بعنوان ( حماية الأطفال )
8
ور�شة عمل حول ( بناء �أنظمة عدالة �صديقة للطفل على امل�ستوى الأقليمي :واقع
9
وحتديات وطموح )
ور�شة عمل ملراجعة ومناق�شة دليل بروتوكوالت املعاجلة ال�رسيرية حلاالت
10
الإغت�صاب والعنف اجلن�سي يف القطاع ال�صحي)
ور�شة عمل حول ( حقوق الطفل و�آخر الت�رشيعات )
11
حما�رضة حول قانون احلماية من العنف الأ�رسي
12
ور�شة عمل حول احلفاظ على خ�صو�صية الأ�رسة والعقوبات والتدابري البديلة
13
ور�شة عمل حول م�رشوع قانون الطفل
14
ور�شة عمل حول الإحالة يف حاالت العنف الأ�رسي
15
دورة تدريبية بعنوان ( العنف �ضد املر�أة )
16
دورة تدريبية بعنوان ( دعم ا�ستجابة قطاع العدالة لق�ضايا العنف �ضد املر�أة)
17
ور�شة عمل حول احلماية من العنف والتمييز �ضد املر�أة يف قانون العقوبات
18
الأردين والفرن�سي
ور�شة عمل حول (ا�ستجابة قطاع العدالة لق�ضايا املر�أة املعنفة )
19
جمموع عدد امل�شاركني

عدد الق�ضاة امل�شاركني
1
5
2
4
1
1
11
2
2
1
24
1
4
5
4
11
11
3
12
105

 7.١.٤حقوق املر�أة:
�شارك يف هذا املو�ضوع  33قا�ضي ًا ت�ضمن عددا من املوا�ضيع منها ق�ضايا حقوق الإن�سان للمر�أة ال �سيما العنف
�ضدها كذلك حقوق املر�أة االقت�صادية وحقها يف متلك الأرا�ضي كذلك االتفاقات الدولية اخلا�صة بحقوق املر�أة
وق�ضايا العنف �ضدها.
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امل�شاركات الداخلية للق�ضاة حول حقوق املر�أة م�صنفة ح�سب املو�ضوع وعدد الق�ضاة امل�شاركني خالل العام 2016
املوا�ضيع
الرقم
اجتماع تن�سيقي مع اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون املر�أة ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة
1
اجتماع حول الف�صل يف ق�ضايا حقوق الإن�سان للمر�أة  ،وال�سيما العنف �ضد
2
املر�أة )
دورة �إعداد املدربني املتعلقة بق�ضايا العنف �ضد املر�أة
3
مائدة م�ستديرة قانونية متخ�ص�صة للق�ضاة واملدعني العامني حول ال�ضابطة
4
العدلية والنيابة العامة والق�ضاء يف احلد من ق�ضايا قتل الن�ساء
ور�شة عمل بعنوان ( االتفاقيات الدولية اخلا�صة بحقوق املر�أة )
5
ور�شة عمل بعنوان ( حقوق املر�أة االقت�صادية ودعم حق املر�أة يف متلك الأرا�ضي
6
وحق املر�أة يف املرياث الأردين
جمموع عدد امل�شاركني

عدد الق�ضاة امل�شاركني
3
3
7
3
9
8
33

 ٨.١.٤ق�ضايا الأحداث:
�شارك يف هذا املو�ضوع  48قا�ضي ًا ويعترب من الق�ضايا املتخ�ص�صة ت�ضمن موا�ضيع تتعلق بالعقوبات البديلة يف
قانون الأحداث كذلك النظام الر�سمي واملجتمعي يف عدالة الأحداث وقانون الأحداث الأردين.
امل�شاركات الداخلية للق�ضاة حول ق�ضايا الأحداث م�صنفة ح�سب املو�ضوع وعدد الق�ضاة امل�شاركني خالل العام 2016
املوا�ضيع
الرقم
يوم تدريبي حول ( عدالة الأحداث وقانون الأحداث اجلديد)
1
لقاء ت�شاوري حول التعامل مع ق�ضايا الأحداث
2
ور�شة عمل ت�شاورية ملراجعة وحتديث دليل �إجراءات العمل الداخلة يف �إدارة
3
�رشطة الأحداث
زيادة ملركز �رشطة �أحداث الزرقاء �ضمن امل�رشوع التجريبي للعدالة الإ�صالحية
4
دورة تدريبية بعنوان ( العقوبات البديلة يف قانون الأحداث )
5
ور�شة عمل بعنوان ( تورط الأحداث يف اجلماعات العنيفة واملتطرفة  ،مبا فيها
6
اجلماعات الإرهابية )
لقاء ت�شاوري حول (نظام العدالة اجلنائية للأحداث يف اململكة الأردنية الها�شمية
7
بني الوفد الفل�سطيني ونظريه الأردين من م�ؤ�س�سات �إنفاذ القانون)
لقاء تدريبي حول ( �إجراءات ت�سوية النزاع يف قانون الأحداث الأردين ك�أحد
8
�أ�شكال التحويل )
العدالة اجلنائية للأحداث يف ظل قانون الأحداث اجلديد
9
ور�شة عمل ملناق�شة الن�سخة النهائية لال�سرتاتيجية الوطنية لعدالة الأحداث
10
11
ور�شة عمل م�شرتكة بعنـ ــوان ( النظامني الر�سمي واملجتمعي يف جمال عدالة الأحداث)
جمموع عدد امل�شاركني
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عدد الق�ضاة امل�شاركني
1
1
2
2
21
6
5
4
1
3
2
48

 ٩.١.٤ق�ضايا الإرهاب:
هذا املو�ضوع �ضمن املوا�ضيع املتخ�ص�صة يف ق�ضايا الإرهاب بلغ عدد امل�شاركني  38قا�ضي ًا ت�ضمنت موا�ضيع تتعلق
بق�ضايا متويل الإرهاب ومالحقة مرتكبيها وا�شكال جرائم الإرهاب ومبادئ حقوق الإن�سان يف العدالة اجلنائية
املتعلقة مبكافحة الإرهاب.
امل�شاركات الداخلية للق�ضاة حول ق�ضايا الإرهاب م�صنفة ح�سب املو�ضوع وعدد الق�ضاة للعام 2016
املوا�ضيع

الرقم

عدد الق�ضاة امل�شاركني

1

ور�شة عمل متخ�ص�صة للأردن واليمن يف ق�ضايا متويل الإرهاب ومالحقة
مرتكبيها ق�ضائي ًا والبت فيها

10

2

ور�شة عمل حول ( التحقيق والإدعاء يف الق�ضايا املتعلقة بتمويل الإرهاب)

8

3

ندوة بعنوان ( جرائم الإرهاب )

15

4

دورة تدريبية بعنوان ( مبادئ حقوق الإن�سان يف العدالة اجلنائية املتعلقة
مبكافحة الإرهاب )

5
38

جمموع عدد امل�شاركني

 ١٠.١.٤العدالة والعدالة اجلنائية:
�شارك يف هذا املو�ضوع  56قا�ضي ًا ت�ضمن امل�ساعدة القانونية يف �إطار العدالة اجلنائية يف الأردن ومو�ضوع �آخر
يتعلق بتي�سري و�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة للعدالة.
امل�شاركات الداخلية للق�ضاة حول العدالة اجلنائية م�صنفة ح�سب املو�ضوع وعدد الق�ضاة امل�شاركني للعام 2016
املوا�ضيع

الرقم

عدد الق�ضاة امل�شاركني

1

جل�سة نقا�شية �ضمن م�رشوع ( تعزيز اللجوء �إىل العدالة  :تقييم حاجات
امل�ساعدة القانونية يف �إطار نظام العدالة اجلنائية يف الأردن)

36

2

دورة تدريبية ( لتي�سري �سبل و�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة للعدالة )

20

جمموع عدد امل�شاركني

56

 ١١.١.٤مكافحة الف�ساد:
�شارك يف هذا املو�ضوع  51قا�ضي ًا يف موا�ضيع خمتلفة تتعلق بالف�ساد وغ�سيل الأموال ودور هيئة مكافحة الف�ساد
يف حماية ال�شهود واملبلغني عن ق�ضايا الف�ساد ومنهجيات التدقيق يف ق�ضايا الف�ساد.
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امل�شاركات الداخلية للق�ضاة حول مكافحة الف�ساد م�صنفة ح�سب املو�ضوع وعدد الق�ضاة امل�شاركني خالل العام 2016
املوا�ضيع

الرقم

عدد الق�ضاة امل�شاركني

1

دورة تدريبية حول ( جرائم الف�ساد وغ�سل الأموال )

40

2

حما�رضة توعوية بعنوان ( دور هيئة مكافحة الف�ساد يف حماية ال�شهود
واملبلغني واملخربين يف ق�ضايا الف�ساد )

4

3

ور�شة تدريبية حول مو�ضوع ( احلاويات وال�سيطرة على الب�ضائع يف املناطق
اجلمركية والتحقيقات املتعلقة بالف�ساد امل�ؤ�س�سي )

2

4

ور�شة عمل بعنوان ( منهجية التدقيق يف الف�ساد )

1

5

ور�شة تدريبية ( التقييم الوطني ملخاطر غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب)

4
51

جمموع عدد امل�شاركني

 ١٢.١.٤الو�ساطة:
ت�ضمن هذا املو�ضوع عدد ًا من الور�ش التدريبية حول الو�ساطة حلل النزاعات املدنية والتجارية� .شارك فيها 25
قا�ضي ًا ،والتعرف على خربة �سنغافورة يف الو�ساطة وعمل مراكز الو�ساطة القانونية.
امل�شاركات الداخلية للق�ضاة حول الو�ساطة م�صنفة ح�سب املو�ضوع وعدد الق�ضاة امل�شاركني خالل العام 2016
املوا�ضيع

الرقم

عدد الق�ضاة امل�شاركني

1

دورة حول �إدارة الو�ساطة حلل املنازعات املدنية والتجارية

5

2

ندوة بعنوان (خربة �سنغافورة يف الو�ساطة وعمل مراكز الو�ساطة الق�ضائية )

20

جمموع عدد امل�شاركني

25

 ١٣.١.٤تعزيز املهارات:
�شارك يف موا�ضيع تعزيز املهارات املختلفة  366قا�ضي ًا .ت�ضمنت عدد ًا من املهارات �أبرزها الك�شف عن الت�أثريات
النف�سية واالجتماعية والرتبوية للتعذيب و�أثرها على جل�سات القا�ضي ،وتقييم جتارب اململكة واحتياجاتها يف
امل�ساعدة القانونية وتعزيز �إدارة املعرفة لدى الق�ضاة وكيفية �إعداد احلقائب التدريبية ومناق�شة �إحالة امل�سائل
املتعلقة بالطعن يف د�ستورية القوانني �إىل حمكمة التمييز ،وور�شة عمل تدريبية حول دليل �إجراءات التوقيف ماقبل
املحاكمة والق�ضايا املتعلقة بالأخطاء الطبية وغريها.
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امل�شاركات الداخلية للق�ضاة حول تعزيز املهارات املختلفة م�صنفة ح�سب املو�ضوع وعدد الق�ضاة امل�شاركني خالل
العام 2016
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

املوا�ضيع
اجتماع حول ( تعزيز �إدارة الأرا�ضي يف الدول العربية  /تنمية القدرات و�إدارة
املعرفة والإبتكارات اجلغرافيه املكانية
اجتماع ملناق�شة اخلطة الإ�سرتاتيجية لل�شكبة وتعديل النظام الأ�سا�سي لل�شبكة
القانونية
التعاون ما بني حمكمة التمييز الأردنية وامل�ؤ�س�سة الأملانية للتعاون القانوين
الدويل لعام 2016
�إعداد دليل تدريبي خا�ص حول التعاون الدويل وطلبات امل�ساعدة القانونية
برنامج �إذاعي حول ( القانون واملواطن)
جل�سة حوارية حول ( م�شكلة املخدرات يف املجتمع الأردين )
جل�سة ع�صف ذهني حول ( و�ضع الإجراءات اخلا�صة ب�آليات الطعون الإنتخابية
)
جل�سة لدرا�سة تقييم احتياجات اململكة الأردنية من امل�ساعدة القانونية
دورة تدريبية بعنوان ( مهارات الإت�صال املتقدمة )
دورة تدريبية حول ( ر�ؤ�ساء املراكز الأمنية )
دورة تدريبيه للمدربني حول (�إعداد احلقائب التدريبية وتدريب جمموعة من
ال�سادة الق�ضاة )
دورة حول ( الق�ضاء الإداري يف الأردن)
دورة حول ( �إجرءات التحقيق �أمام املدعي العام )
عقد لقاء حول �إجنازات م�رشوع كرامة
مائدة م�ستديرة ملناق�شة �إحالة امل�سائل املتعلقة بالطعن يف د�ستورية القوانني �إىل
حمكمة التمييز
مائدة م�ستديرة وتبادل اخلربات مع املحكمة الإدارية العليا الأردنية على
�إجراءات املحاكم الإدارية
حما�رضات تدريبية للمحامني املتدربني
حما�رضة حول ( جرائم املطبوعات والن�رش )
م�سابقة املحاكمة ال�صورية الثانية للجامعات الأردنيه للعام 2016
م�ؤمتر حول ( اخلدمات الق�ضائية املتخ�ص�صة يف ق�ضايا النوع االجتماع)
م�ؤمتر حول ( خطاب الكراهية يف الإعالم الرقمي واالجتماعي )
م�ؤمتر دويل بعنوان ( احلركة الن�سوية :تاريح وح�ضارة )
ندوه حول ا�سرتداد املوجودات وطلب امل�ساعدة القانونية
ور�شة تدريبية بعنوان ( التحقيق اجلنائي والإداري واملايل )

عدد الق�ضاة امل�شاركني
1
3
14
2
1
1
6
10
8
1
25
1
2
11
20
24
16
1
32
4
1
4
2
1
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املوا�ضيع
الرقم
ور�شة تدريبية بعنوان ( الك�شف عن الت�أثريات النف�سية واالجتماعية والرتبوية
25
للتعذيب و�أثرها على جل�سات القا�ضي)
ور�شة عمل بعنوان ( تطوير فعال للمحاكمات يف ق�ضايا الإرهاب )
26
ور�شة عمل بعنوان ( درا�سة د�ستورية واقعية من وجهة نظر مقارنة)
27
ور�شة عمل بعنوان ( مكافحة التطرف العنيف يف ال�سجون )
28
ور�شة عمل تدريبية حول ( حماية ال�شهود واملبلغني )
29
ور�شة عمل تدريبية حول دليل �إجراءات التوقيف ماقبل املحاكمة
30
ور�شة عمل توعوية لكتاب العدل وم�أموري التنفيذ لدى املحاكم
31
ور�شة عمل حول ( التعريف مب�ستجدات دائرة التنفيذ لدى حمكمة عمان
32
الإبتدائية )
ور�شة عمل حول ( الق�ضاء الد�ستوري والتفاعالت بني املحاكم العادية واملحاكم
33
العليا واملحاكم الد�ستورية)
ور�شة عمل حول ( تنفيذ الأحكام احلقوقية)
34
ور�شة عمل حول ( م�ستجدات دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان )
35
ور�شة عمل حول االتخ�ص�ص وال�رسية يف القانون املقرتح
36
ور�شة عمل حول ال�ضوابط القانونية بعنوان ( التوقيف يف ق�ضايا الن�رش
37
والقوانني ذات العالقة )
ور�شة عمل متخ�ص�صة لل�سادة الق�ضاة واملدعني العامني
38
يوم علمي بعنوان ( خط�أ طبي �أم م�ضاعفة  ،و�أخالقيات املهنة الطبية)
39
جمموع عدد امل�شاركني

عدد الق�ضاة امل�شاركني
20
12
5
6
3
21
1
8
32
25
5
4
3
25
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366

 ١٤.١.٤م�شاركات �أخرى:
تتعلق بالبيئة والأدوية املزورة وامل�س�ؤولية الطبية واملعايري الدولية واملمار�سات املحلية حلرية ال�صحافة والإعالم.
�شارك يف هذه املوا�ضيع  31قا�ضي ًا.
امل�شاركات الداخلية للق�ضاة للق�ضايا املختلفة م�صنفة ح�سب املو�ضوع وعدد الق�ضاة امل�شاركني خالل العام 2016
املو�ضوع
الرقم
 1برنامج تدريبي خا�ص مبرتبات الإدارة امللكية حلماية البيئة
 2ندوة تدريبية حول (الأدوية املزورة )
 3ور�شة تثقيفية حول ( املعايري الدولية واملمار�سات املحلية حلرية
ال�صحافة والإعالم )
 5ور�شة عمل حول التوعية ب�أحكام قانون و�سيا�سة املناف�سة
 6ور�شة عمل ملناق�شة م�رشوع قانون امل�س�ؤولية الطبية
جمموع عدد امل�شاركني
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نوع امل�شاركة
بيئة
�أدوية مزورة

عدد الق�ضاة امل�شاركني
3
20

�إعالم

2

مناف�سة
امل�س�ؤولية الطبية

5
1
31

 ٢.٤امل�شاركات ااخلارجية:
�شارك  154قا�ضي ًا وقا�ضية يف العديد من الفعاليات خارج اململكة بلغ عددها  80فعالية يف  25دولة منها  12دولة
عربية �شارك فيها  85قا�ضي ًا بن�سبة  %55.2من جمموع الق�ضاة امل�شاركني .كما �شارك  38قا�ضي ًا يف  7دول �أوروبية.
و�شارك  11قا�ضي ًا يف فعاليات يف  5دول �آ�سيوية غري عربية و�شارك �أي�ضا  20قا�ضي ًا يف فعاليات عقدت يف الواليات
املتحدة الأمريكية .تركزت �أبرز امل�شاركات يف املوا�ضيع الآتية:
1.1تبادل اخلربات يف املنازعات الق�ضائية املتعلقة بالعالمات التجارية وبراءات االخرتاع وحقوق امللكية ال�صناعية
وال�سيطرة على الب�ضائع يف املناطق اجلمركية وحماية امل�ستهلك وحقوق امللكية الفكرية وحقوق امل�ؤلف.
2.2ق�ضايا تتعلق بحقوق الإن�سان وحقوق الأ�شخا�ص املوقوفني والعقوبات البديلة مبا فيها الأحداث.
3.3ق�ضايا حقوق املر�أة والعنف �ضد املر�أة وو�صول الن�ساء للعدالة.
4.4فعاليات تتعلق مبكافحة الف�ساد وغ�سل الأموال واجلرائم االلكرتونية وامل�ساءلة والنزاهة.
5.5فعاليات تتعلق مبكافحة االجتار بالب�رش وق�ضايا الإرهاب وت�سليم املجرمني .
6.6ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف عمل املحاكم.
7.7ح�ضور م�ؤمترات واجتماعات يف منا�سبات خمتلفة وزيارات درا�سية وتبادل التجارب مع الدول الأخرى
8.8امل�شاركات اخلارجية للق�ضاة ح�سب الدولة وعدد الق�ضاة امل�شاركني يف العام 2016
الدولة /املكان التي متت فيها امل�شاركة
املغ ـ ـ ــرب
الواليات املتحدة الأمريكية
هولنـ ـ ـ ــدا
م�صـ ـ ـ ـ ــر
تون ـ ـ ـ ــ�س
لبنـ ـ ـ ـ ــان
الإم ـ ــارات
هنغاري ـ ـ ــا
�إ�سبانيـ ـ ـ ــا
اجلزائ ـ ـ ــر
�أملاني ـ ـ ـ ــا
ال�سعوديـ ــة
الكوي ـ ـ ــت
فل�سطيـ ـ ــن
ال�س ـ ــودان
تركيـ ـ ـ ـ ــا
�سلطنة عمان
فرن�س ـ ـ ـ ــا
كازاخت�سان
كرواتي ـ ـ ــا
مالطـ ـ ـ ـ ــا
البحريـ ـ ــن
اململكة املتحـ ـ ــدة
تايالن ـ ـ ـ ــد
قريغيز�ستان
جمموع عدد الق�ضاة امل�شاركني
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امل�شاركات اخلارجية للق�ضاة ح�سب الدولة التي متت فيها امل�شاركة وعدد الق�ضاة امل�شاركني
يف العام 2016

22 20 20
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5 5 5
6
3 3 3 3 3 3 3 2 2
4
1 1
2
0

 .5اال�ستنتاجات والتو�صيات حول امل�شاركة الداخلية واخلارجية للمجل�س الق�ضائي:
 ١.٥امل�شاركات الداخلية:
نفذ املجل�س الق�ضائي  154م�شاركة داخلية على م�ستوى اململكة خالل عام � 2016شارك فيها  2570قا�ضي ًا من
خمتلف املحاكم ودرجات الق�ضاة  .هذه امل�شاركات �شملت دورات تدريبية للق�ضاة وور�ش عمل وجل�سات حوارية
وم�ؤمترات .وهي على النحو الآتي:
1.1نفذ املعهد الق�ضائي  37فعالية �شارك فيها  1633قا�ضي ًا ون�سبتها  %24من جمموع امل�شاركات� .شملت دورات
تدريبية يف خمتلف التخ�ص�صات .ن�سبة عدد الق�ضاة امل�شاركني  %63.5من جمموع الق�ضاة.
2.2م�شاركات تتعلق بتعزيز مهارات الق�ضاة نفذ منها  39فعالية �شارك فيها  366قا�ضي ًا.
3.3م�شاركات حول حقوق الطفل والأ�رسة وعددها  19فعالية �شارك فيها  105ق�ضاة.
4.4م�شاركات حول ق�ضايا الأحداث  11فعالية �شارك فيها  48قا�ضي ًا.
5.5م�شاركات حول حقوق الإن�سان  10فعاليات �شارك فيها  51قا�ضي ًا.
6.6م�شاركات �أخرى تراوحت عدد فعالياتها ما بني ( )6-2فعاليات وهي حول الو�ساطة وامللكية الفكرية والتجارة
واال�ستثمار واجلرائم االلكرتونية وحقوق الإن�سان وحقوق املر�أة وق�ضايا الإرهاب والعدالة اجلنائية ومكافحة
الف�ساد وغريها.
 ٢.٥امل�شاركات اخلارجية:
وهي امل�شاركات التي متت خارج الأردن بلغ عددها  88فعالية نفذت يف  25دولة �شارك فيها  85قا�ضي ًا منها 12
دولة عربية و  7دول �أوروبية و  5دول �آ�سيوية� .شملت الفعاليات تبادل اخلربات وحقوق الإن�سان وحقوق املر�أة
واجلرائم االلكرتونية ومكافحة االجتار بالب�رش وغريها.
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 ٣.٥التو�صيات:
نظر ًا لكرثة امل�شاركات التي يقوم بها املجل�س الق�ضائي على امل�ستوى الداخلي واخلارجي وتنوع املهارات واملعارف
التي يكت�سبها يف خمتلف املجاالت ت�ستدعي احلاجة �إىل توثيق هذه املعارف املكت�سبة والتعرف على حمتواها
وم�صادرها وطرائق تخزينها متهيد ًا لن�رشها وتعميمها  -لال�ستفادة الق�صوى من امل�شاركات واملعلومات املتوفرة
يف املجل�س الق�ضائي مبا فيها اخلربات الفردية الكامنة يف عقول الق�ضاة واملوظفني من �أجل اال�ستثمار الأمثل لر�أ�س
املال الفكري وحتويله �إىل قوة فاعلة .ويتطلب �إعداد ا�سرتاتيجية لإدارة املعرفة للمجل�س الق�ضائي .ويتطلب العمل
على ما يلي:
1.1اعداد اال�سرتاتيجية لإدارة املعرفة لل�سنوات اخلم�س القادمة يتطلب الفهم ال�صحيح لواقع املعرفة ال�ضمنية
والظاهرية يف �إدارة املعرفة على م�ستوى املجل�س والبيئة احلا�ضنة لها.
2.2بنا ًء خطة عمل تعك�س الأهداف املخططة وتت�ضمن الأن�شطة والتدخالت وم�ؤ�رشات الأداء وامل�س�ؤوليات واجلداول
الزمنية للتنفيذ ونظام متابعة وتقييم.

 .6م�شاركة املجل�س الق�ضائي يف �إعداد ا�سرتاتيجية قطاع العدالة (ال�سلطة الق�ضائية -
وزارة العدل – املعهد الق�ضائي الأردين (:)2017-2021
نظر ًا لتعدد ال�رشكاء الفاعلني يف قطاع العدالة وتتنوع اخت�صا�صاتهم .فمن ال�رضوري �أن تتوفر �أعلى درجات
التن�سيق والتعاون والتكاملية بني جميع ال�رشكاء فيه لتحقيق �أهدافه اال�سرتاتيجية ال�شاملة وربطها بغايات
و�سيا�سات م�شرتكة من�سجمة بدورها مع ال�سيا�سات الوطنية ويف �إطار املوارد الالزمة لتحقيقها.
والتزام ًا بتوجيهات �صاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ب�إيجاد ق�ضاء حديث متميز ومتطور مت تطوير ا�سرتاتيجية
قطاع العدالة ( )2021 – 2017ملواكبة التغيريات املت�سارعة يف القطاع وال�ست�رشاف امل�ستقبل واال�ستمرار يف
تطوير قطاع العدالة .ومت اعتماد منهجية ت�شاركية مع جميع املعنيني يف املجل�س الق�ضائي الأردين ووزارة العدل
واملعهد الق�ضائي الأردين وخمتلف ال�رشكاء من امل�ؤ�س�سات الر�سمية مبا فيهم وزارة التخطيط والتعاون الدويل
ووزارة الداخلية ووزارة التنمية االجتماعية ودائرة الأحوال املدنية وغريها ،وامل�ؤ�س�سات غري الر�سمية نقابة
املحامني وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات الدولية واجلهات املانحة ذات ال�صلة يف عملية تطوير اال�سرتاتيجية
كمظلة مرجعية لكافة اجلهات العاملة يف قطاع العدل لتحقيق الآتي:
1.1بلورة ا�سرتاتيجيات فرعية لل�رشكاء الثالثة يف قطاع العدل مبا يحقق لكل منها م�شاركة حقيقية يف خدمة قطاع
العدالة تبع ًا للر�ؤية التنموية ال�شاملة مع املحافظة على خ�صو�صيتها ومتيزها وم�ساحتها اخلا�صة يف �أدائها ملهامها.
2.2بناء �رشاكة حقيقية ومتوازنة وفاعلة بني جميع امل�ؤ�س�سات الوطنية املعنية بتعزيز منظومة النزاهة والعدل،
والعمل يف بيئة ت�سودها �أجواء العمل التكاملي ،واالت�صال والتوا�صل الفاعل وامل�ؤ�س�سي.
3.3م�أ�س�سة التعاون والتن�سيق امل�شرتك بني هذه امل�ؤ�س�سات وتقا�سم الأعباء املتوازنة باعتباره �أحد �أهم عوامل جناح
�أ�س�س احلكومة الر�شيدة وحتقيق �أهداف القطاع املن�شودة.
�4.4ضمان حرية تدفق املعلومات فيما بني م�ؤ�س�سات قطاع العدالة وكذلك متكني اجلمهور من الو�صول �إىل املعلومات
ب�شكل منظم ومي�رس �أعما ًال ملبد�أ ال�شفافية والرتويج الإعالمي ال�صحيح ملنجزاتها وتعزيز ًا لثقة اجلمهور يف �أدائها.
5.5تعزيز العالقات التكاملية وج�رس الفجوات القائمة يف القطاع واحل�ؤول دون االزدواج يف الأدوار بني هذه
امل�ؤ�س�سات ،وخلق جو من الت�آلف والتفاهم بني ال�رشكاء ،الأمر الذي �سيعزز نقاط االتفاق فيما بينهم وي�ضيق يف
ذات الوقت من م�ساحة اخلالف املجهد ما �أمكن.
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وخال�صة للمراجعة ال�شاملة لواقع قطاع العدالة وا�ستناد ًا على التحليل الرباعي  ) Analysis) SWOTمت التعرف على
نقاط ال�ضعف والقوة والفر�ص والتحديات يف واقع قطاع العدالة .و�صياغة وثيقة الأ�س�س اال�سرتاتيجية مبا فيها
الر�ؤية والر�سالة والأهداف اال�سرتاتيجية ال�شاملة لقطاع العدالة وجاءت على النحو الآتي:
 .١ر�ؤية قطاع العدالة “ :نحو قطاع عدالة فاعل ،متميز ،متكامل الأداء ،معزز لثقة املجتمع وحار�س للعدالة
و�سيادة القانون”
 .٢ر�سالة قطاع العدالة “ :متكني امل�ؤ�س�سات وال�رشكاء يف قطاع العدالة من االرتقاء بالعمل امل�ؤ�س�سي وحتديث
بنية وبيئة العمل امل�شرتك وحتقيق التعاون وال�رشاكة املطلوبة بني الأطراف يف خدمة تطور ونه�ضة القطاع يف
بيئة من النزاهة وامل�ساءلة وال�شفافية”.
 .٣الأهداف اال�سرتاتيجية:
مت حتديد �ستة �أهداف ا�سرتاتيجية �شاملة لقطاع العدالة (املجل�س الق�ضائي ،وزارة العدل ،املعهد الق�ضائي
الأردين) وهي كالآتي:
الهدف الأول :ا�ستقالل الق�ضاء و�ضمان املحاكمة الع�أدلة.
الهدف الثاين :حتديث منظومة الت�رشيعات.
الهدف الثالث� :إر�ساء عالقات متوازنة بني م�ؤ�س�سات قطاع العدالة.
الهدف الرابع :جتذير ثقافة التميز.
الهدف اخلام�س :امل�ساهمة يف تعزيز ثقة اجلمهور يف �سيادة القانون.
الهدف ال�ساد�س :تعزيز التعاون مع املجتمع املدين وو�سائل الإعالم وغريها من امل�ؤ�س�سات.
 .٤املتابعة والتقييم ومقايي�س الأداء:
ت�ضمنت اخلطة اال�سرتاتيجية �آلية عملية املتابعة امل�ستمرة خلطط العمل وقيا�س م�ستويات الإجنازات .وتولت
اللجنة التوجيهية العليا لقطاع العدالة متابعة االحتياجات وال�سيا�سات والتطورات والفر�ص ذات العالقة بالقطاع،
و�ضمان عملية التن�سيق واحلوار مع ال�رشكاء املحليني والدوليني الداعمني لقطاع العدالة.
كما ت�ضمنت عملية التقييم من خالل م�ؤ�رشات الأداء الأ�سا�سية باعتبارها جزء ًا رئي�سي ًا من عملية التخطيط
اال�سرتاتيجي ملا تن�ضوي عليه من �أهمية يف قيا�س م�ستوى ودرجة الإجناز ومدى التقدم نحو الأهداف وفق ًا خلطط
العمل املو�ضوعة ويف الإطار الزمني املحدد ووفق ًا للموارد املتاحة .كما ت�شتمل عملية التقييم على حتليل �أثر الفر�ص
والتحديات التي تواجه ح�سن التنفيذ وجناعته ومدى قدرة امل�ؤ�س�سات على تذليل وجتاوز املعيقات وال�صعوبات
التي تعرتي عملية التنفيذ وقدرتها كذلك على تعظيم فر�ص جناح التنفيذ.

 .٥ا�سرتاتيجية املجل�س الق�ضائي الأردين 2021 – 2017

ا�ستناد ًا على اال�سرتاتيجية ال�شاملة لقطاع العدالة متت بلورة ا�سرتاتيجيات فرعية لل�رشكاء الثالثة يف قطاع
العدل مبا يحقق لكل منها م�شاركة حقيقية يف خدمة قطاع العدالة ،تبع ًا للر�ؤية التنموية ال�شاملة مع املحافظة على
خ�صو�صيتها ومتيزها وم�ساحتها اخلا�صة يف �أدائها ملهامها .ونخ�ص بالذكر ا�سرتاتيجية املجل�س الق�ضائي الذي
عمل على �إعداد خطته اال�سرتاتيجية (.)2021 – 2017
فقد ات�سمت هذه اخلطة بال�شمولية واملو�ضوعية والت�شاركية ،لتعزيز م�سرية البناء التي اعتمدتها ال�سلطة الق�ضائية
ب�شكل خا�ص وقطاع العدالة ب�شكل عام .وبنف�س املنهجية ال�سابقة يف �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية وكنتيجة لتحليل
واقع ال�سلطة الق�ضائية انبثق عنها الر�ؤية والر�سالة والأهداف اال�سرتاتيجية لل�سنوات اخلم�س القادمة .وهي على
النحو الآتي:
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1.1الر�ؤية� « :سلطة ق�ضائية م�ستقلة حار�سة للعدالة �ضامنة للحقوق واحلريات «
2.2الر�سالة�« :سلطة ق�ضائية حتقق العدالة ،عمادها �سيادة القانون ،ت�س�أهم يف توفري البيئة الق�ضائية املنا�سبة
والتكامل مع ال�رشكاء لدعم جهود الأ�صالح والتنمية ال�شاملة»
3.3الأهداف اال�سرتاتيجية واخلطة التنفيذية املعتمدة للمجل�س الق�ضائي الأردين:
ت�ضمنت خطة املجل�س الق�ضائي �ستة �أهداف ا�سرتاتيجية انبثق عنها  32م�رشوع ًا ا�سرتاتيجي ًا �سيجري العمل عليها
خالل اخلم�س �سنوات القادمة من خالل اخلطة التنفيذية املعتمدة من قبل املجل�س واملت�ضمنة  217ن�شاط ًا تغطي
جميع امل�شاريع اال�سرتاتيجية .وهي على النحو الآتي:
الهدف الأول :تعزيز ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية:
�إن الغاية من هذا الهدف هي حت�سني ترتيب الأردن العاملي يف م�ؤ�رش ا�ستقالل الق�ضاء .وحدد لتحقيق هذا الهدف
 8م�شاريع ا�سرتاتيجية تت�ضمن �أن�شطة وتدخالت رئي�سية عددها  57ن�شاط ًا� ،سيتم متويلها من موازنة الدولة ومن
امل�شاريع التنموية للدول املانحة وهي كالآتي:
1.1ا�ستكمال تعديل الت�رشيعات الناظمة لعمل ال�سلطة الق�ضائية (عدد الأن�شطة � 7أن�شطة).
2.2تعزيز القدرة امل�ؤ�س�سية للمجل�س الق�ضائي (عدد الأن�شطة � 9أن�شطة).
3.3تطوير ومتكني الق�ضاء الإداري (عدد الأن�شطة � 8أن�شطة).
4.4مراجعة وحتديث معايري و�إجراءات جهاز التفتي�ش الق�ضائي ورفع قدرته امل�ؤ�س�سية (عددها � 8أن�شطة).
5.5متكني وتطوير جهاز النيابة العامة وعدد الأن�شطة � 8أن�شطة.
6.6متكني وتطوير دائرة املحامي العام املدين (عدد الأن�شطة � 8أن�شطة).
7.7مراجعة وحتديث معايري و�أ�س�س و�إجراءات نقل وانتداب الق�ضاة (عدد الأن�شطة � 4أن�شطة).
8.8تفعيل مدونة ال�سلوك الق�ضائي (عدد الأن�شطة � 5أن�شطة).
الهدف الثاين :رفع القدرات وتطوير املهارات املعرفية للق�ضاة
ان الغاية من هذا الهدف هي رفع ن�سبة الإجناز يف ف�صل الق�ضايا وتخفي�ض ن�سبة الق�ضايا املرتاكمة .وحدد لتحقيق
هذا الهدف  4م�شاريع ا�سرتاتيجية تت�ضمن �أن�شطة وتدخالت وعددها  26ن�شاط ًا رئي�سي ًا �سيتم متويلها من موازنة
الدولة ومن امل�شاريع التنموية للدول املانحة وهي كالآتي:
1.1تطوير املوارد الب�رشية الق�ضائية � (9أن�شطة).
2.2مراجعة وتطوير منهجيات التدريب يف املعهد الق�ضائي الأردين (� 4أن�شطة).
3.3مراجعة وتطوير برامج التدريب يف املعهد الق�ضائي الأردين (� 5أن�شطة) .
4.4تعزيز �إدارة املعرفة وتطويرها (� 8أن�شطة).
الهدف الثالث� :ضمان املحاكمة الع�أدلة
الغاية من هذا الهدف اال�سرتاتيجي هي حت�سني ترتيب الأردن عاملي ًا يف م�ؤ�رش العدالة املدنية ،وحت�سني ترتيب
الأردن عاملي ًا يف م�ؤ�رش العدالة اجلنائية .وحدد لتحقيق هذا الهدف  7م�شاريع ا�سرتاتيجية تت�ضمن �أن�شطة وتدخالت
وعددها  51ن�شاط ًا رئي�سي ًا �سيتم متويلها من موازنة الدولة ومن امل�شاريع التنموية للدول املانحة وهي كالآتي:
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1.1االرتقاء بجودة الأحكام الق�ضائية ( 11ن�شاط ًا).
2.2متكني وتطوير املكتب الفني و�إن�شاء مكتب فني يف حماكم ا�ستئناف (عمان و�إربد ومعان) (� 8أن�شطة).
3.3توحيد الهياكل و�إجراءات العمل الإدارية يف املحاكم (� 9أن�شطة).
4.4مراجعة وتطوير دليل الإجراءات املوحد لدوائر التنفيذ ورفع قدرة الدوائر امل�ؤ�س�سية (� 9أن�شطة).
5.5تخفيف �أعباء عمل املحاكم وحت�سني �أداءها (� 6أن�شطة).
6.6التو�سع يف �إن�شاء غرف ق�ضائية متخ�ص�صة (� 5أن�شطة).
7.7مراجعة الت�رشيعات الناظمة لإجراءات التقا�ضي (� 4أن�شطة).
الهدف الرابع :حتقيق عدالة ناجزة
الغاية من هذا الهدف اال�سرتاتيجي هي حت�سني ترتيب الأردن عاملي ًا يف م�ؤ�رش العدالة املدنية ،وحت�سني ترتيب
الأردن عاملي ًا يف م�ؤ�رش العدالة اجلنائية .وحدد لتحقيق هذا الهدف  6م�شاريع ا�سرتاتيجية تت�ضمن �أن�شطة وتدخالت
وعددها  49ن�شاط ًا رئي�سي ًا �سيتم متويلها من موازنة الدولة ومن امل�شاريع التنموية للدول املانحة وهي كالآتي:
1.1التو�سع يف ا�ستخدام حلول بديلة للنزاعات (� 10أن�شطة).
2.2تبني بدائل للعقوبات ال�سالبة للحرية وتبني نظام قا�ضي تنفيذ العقوبة (� 10أن�شطة).
3.3تطوير العدالة الأ�صالحية للأحداث (� 7أن�شطة).
4.4مراجعة وتطوير نظام �إدارة الدعوى املدنية (� 9أن�شطة).
5.5مراجعة الت�رشيعات الناظمة لإجراءات التقا�ضي (� 4أن�شطة).
6.6تطوير �آليات تنفيذ الأحكام املدنية واجلزائية (� 9أن�شطة).
الهدف اخلام�س :امل�ساهمة يف تعزيز ثقة اجلمهور يف �سيادة القانون
 1 .1الغاية من هذا الهدف اال�سرتاتيجي هي حت�سني ترتيب الأردن عاملي ًا يف م�ؤ�رش �سيادة القانون .وحدد لتحقيق
هذا الهدف  3م�شاريع ا�سرتاتيجية تت�ضمن �أن�شطة وتدخالت وعددها  18ن�شاط ًا رئي�سي ًا �سيتم متويلها من
موازنة الدولة ومن امل�شاريع التنموية للدول املانحة وهي كالآتي:
2 .2امل�ساهمة يف �إجراء م�سح ثقة املجتمع با�ستقالل الق�ضاء و�سيادة القانون (� 8أن�شطة).
3 .3امل�ساهمة يف م�أ�س�سة النظام الوطني للم�ساعدة القانونية (� 4أن�شطة).
4 .4امل�ساهمة يف حمالت توعية املجتمع والتعريف بجهود ال�سلطة الق�ضائية و�إجنازاتها (� 6أن�شطة).
الهدف ال�ساد�س :م�أ�س�سة عالقات ال�سلطة الق�ضائية مع ال�شركاء
الغاية من هذا الهدف اال�سرتاتيجي هي حت�سني ر�ضى متلقي اخلدمة وال�رشكاء .وحدد لتحقيق هذا الهدف 4
م�شاريع ا�سرتاتيجية تت�ضمن �أن�شطة وتدخالت وعددها  22ن�شاط ًا رئي�سي ًا �سيتم متويلها من موازنة الدولة ومن
امل�شاريع التنموية للدول املانحة وهي كالآتي:
1 .1تطوير خطة عمل م�شرتكة ومتكاملة حتدد فيها الأن�شطة امل�شرتكة بني املجل�س الق�ضائي الأردين ووزارة العدل
� 5أن�شطة.
2 .2مراجعة وحتديث الأطر التي تنظم عالقة وزارة العدل باملجل�س الق�ضائي الأردين (� 4أن�شطة).
3 .3تعزيز قنوات االت�صال بني ال�سلطة الق�ضائية وامل�ؤ�س�سات الأخرى (� 6أن�شطة).
4 .4تطوير وتطبيق خطة �إعالم وات�صال (� 7أن�شطة).
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 .٤املتابعة والتقييم ومقايي�س الأداء:
ت�ضمنت اخلطة اال�سرتاتيجية للمجل�س الق�ضائي نظام ًا للمتابعة والتقييم للخطة التنفيذية وقيا�س م�ستويات
الإجنازات وتقييم تنفيذ خطة العمل من خالل م�ؤ�رشات الأداء للم�شاريع املعتمدة يتم قيا�س مدى التقدم نحو
الأهداف املخططة .وقد �صمم لهذه الغاية  49م�ؤ�رش �أداء �أ�سا�سي ( .)KPIsتغطي  32م�رشوع ًا ا�سرتاتيجي ًا.

 .٧م�شاركة املجل�س يف اخلطة الوطنية ال�شاملة حلقوق الإن�سان (:)2016-2025

تنفيذ ًا للتوجيهات امللكية ال�سامية ب�رضورة �إعداد خطة وطنية �شاملة حلقوق الإن�سان ،لالرتقاء بهذه احلقــوق ،مبا
يعزز مكانة الأردن يف رعايته وحمايته لها ،و�أعما ًال ملبادئ الد�ستور ومبادئ ميثاق الأمم املتحدة واملواثيق الدولية
التي �صادق عليها الأردن .فقد مت �إعداد اخلطة الوطنية ال�شاملة حلقوق الإن�سان �شارك فيها املجل�س الق�ضائي
ووزارة العدل وبالت�شاور مع اجلهات الر�سمية وغري الر�سمية ومنظمات املجتمع املدين .جاء �إعداد هذه اخلطة بعد
درا�سة متعمقة حلالة حقوق الإن�سان يف اململكة وملعاجلة �أوجه اخللل القائمة على �صعيد الت�رشيعات وال�سيا�سات
واملمار�سات للنهو�ض بحالة حقوق الإن�سان واالرتقاء بها مبا يتوافق مع الثوابت الوطنية ود�ستور اململكة ومبا
يراعي التزامات اململكة بهذا اخل�صو�ص .و�ضمان للنهج الت�شاركي يف اعداد اخلطة مت اتخاذ الإجراءات الآتية:
1.1ت�شكيل جلنة عليا برئا�سة وزير العدل وع�ضوية الأمناء العامني يف الوزارات وامل�ؤ�س�سات والهيئات الر�سمية
لدرا�سة تو�صيات املركز الوطني حلقوق الإن�سان.
 2.2ا�ستحداث من�صب املن�سق احلكومي حلقوق الإن�سان يف رئا�سة الوزراء.
3.3ا�ستحداث وحدة متخ�ص�صة بحقوق الإن�سان ب�إ�رشاف املن�سق احلكومي مرتبطة مبكتب رئي�س الوزراء.
4.4ت�شكيل فريق التن�سيق احلكومي حلقوق الإن�سان الذي ي�ضم � 98ضابط ارتباط ميثلون الوزارات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية والر�سمية والأمنية واالكادميية.
5.5ت�شكيل اللجان الفنية امل�صغرة (الت�رشيعات ،ال�سيا�سات ،املمار�سات ،االحتياجات التدريبية) من �أع�ضاء فريق
التن�سيق احلكومي حلقوق الإن�سان
6.6ت�شكيل جلنة �إعداد اخلطة الوطنية ال�شاملة حلقوق الإن�سان برئا�سة وزير العدل وع�ضوية املفو�ض العام حلقوق
الإن�سان ونقيب ال�صحفيني و�أمني عام اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة ورئي�س ديوان الت�رشيع والر�أي
واملن�سق احلكومي حلقوق االإن�سان.
7.7ت�شكيل فريق عمل منبثق عن جلنة �إعداد اخلطة ور�ؤ�ساء اللجان الفنية الأربع ل�صياغة م�سودة اخلطة الوطنية
ال�شاملة حلقوق الإن�سان ب�إ�رشاف املن�سق احلكومي حلقوق ا�إلن�سان.
ونتيجة لإجراء املراجعة ال�شاملة لواقع حقول الإن�سان وا�ستناد ًا على التحليل الرباعي  )Analysis) SWOTوالتعرف
على نقاط ال�ضعف والقوة والفر�ص والتحديات يف واقع حقوق الإن�سان يف الأردن .مت �صياغة وثيقة الأ�س�س
اال�سرتاتيجية مبا فيها الر�ؤية والر�سالة والقيم اجلوهرية والأهداف اال�سرتاتيجية للخطة الوطنية حلقوق الإن�سان
وهي على النحو الآتي:
الر�ؤيــــة :جمتمع يقوم على العدالة وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص وحفظ كرامة الإن�سان ،وحماية واحرتام و�صون
حقوقه وحرياته.
الر�سالـة :توفري ال�ضمانات التي متكن الفرد من التمتع بحقوقه املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ،وتي�سري ال�سبل التي متكنه من ممار�ستها يف جماالت احلياة كافة حتقي ًقا للم�صلحة الف�ضلى،
وتوفري و�سائل االنت�صاف والتعوي�ض له.
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ت�ضمنت اخلطة الوطنية ال�شاملة حلقوق الإن�سان ثالثة حماور وهي على النحو الآتي:
املحور الأول :احلقوق املدنية وال�سيا�سية:
ا�شتمل هذا املحور على �سبعة �أهداف رئي�سية وكل هدف ت�ضمن �أهداف ًا فرعية و�أن�شطة رئي�سية لتحقيق الأهداف
املخططة وهي كالآتي:
الهدف الرئي�سي الأول :حماية احلق يف احلياة وال�سالمة اجل�سدية
الأهداف الفرعية:
1.1تطوير الإطار القانوين الناظم للحق يف احلياة وال�سالمة اجل�سدية ملواءمته مع الد�ستور واملواثيق الدولية يف
حدود ما �صادق عليه الأردن.
2.2توفري احلماية �إالجرائية واملو�ضوعية املثلى ملن يتعر�ض للتوقيف ب�شتى �صوره والت�أكيد على ت�ضييق نطاق
التوقيف وح�رص حاالته و�إيجاد بدائل عنه.
3.3ت�ضييق نطاق عقوبة الإعدام يف حدود اجلرائم اال�شد خطورة.
4.4توفري ال�ضمانات القانونية الإلزامية يف مرحلة التحقيق الأويل مبا يف ذلك احلق يف اال�ستعانة مبحا ٍم.
�5.5ضمان الدولة حلق �ضحايا نظام العدالة اجلنائية يف التعوي�ض وجرب ال�رضر.
الهدف الرئي�سي الثاين :تعزيز وتر�سيخ اال�ستقالل امل�ؤ�س�سي لل�سلطة الق�ضائية
الأهداف الفرعية:
1.1توفري بيئة داعم ـ ــة ال�ستقالل ال�سـ ــلطة الق�ضائيــة.
2.2تعزيز قدرات النيابة العامة وا�ستقاللها �ضمن ال�سلطة الق�ضائية.
3.3تعزيز وتفعيل الرقابة وامل�ساءلة والتفتي�ش وتطويرها وفق �أ�س�س مو�ضوعية وفعالة.
4.4تنظيم عمل اجلهاز الق�ضائي.
الهدف الرئي�سي الثالث :تعزيز ا�ستقالل القا�ضي واالرتقاء بالعمل الق�ضائي
الأهداف الفرعية:
1.1تعزيز ح�صانة القا�ضي و�أمنه الوظيفي.
الهدف الرئي�سي الرابع :تعزيز �ضمانات املحاكمة الع�أدلة
الأهداف الفرعية:
1.1تعزيز �سبل الو�صول للعدالة.
�2.2إتاحة التقا�ضي على درجتني يف الأحوال التي يق�رص فيها القانون عن توفري ذلك.
الهدف الرئي�سي اخلام�س :احلق يف اجلن�سية والإقامة واللجوء وحرية التنقل
الأهداف الفرعية:
1.1مواءمة الت�رشيعات وال�سيا�سات الوطنية مع الد�ستور واملواثيق الدولية يف حدود ما �صادق عليه الأردن.
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الهدف الرئي�سي ال�ساد�س :تعزيز حماية احلق يف الرت�شح واالنتخاب
الأهداف الفرعية:
مواءمة الت�رشيعات وال�سيا�سات الوطنية مع الد�ستور واملواثيق الدولية يف حدود ما �صادق عليه الأردن منها.
مكافحة اجلرائم االنتخابية.
تعزيز ودعم دور الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب لإجراءانتخابات حرة ونزيهة.
الهدف الرئي�سي ال�سابع :تعزيز حماية احلق يف حرية الر�أي والتعبري.
الأهداف الفرعية:
1.1مواءمة الت�رشيعات وال�سيا�سات الوطنية املتعلقة باحلق يف حرية الر�أي وحرية التعبري مع الد�ستور واملواثيق
الدولية يف حدود ما �صادق عليه الأردن منها ،والبحث يف ال�سعي الن�ضمام �إىل ما تبقى من املواثيق الدولية مبا ال
يتعار�ض مع امل�صالح ال�سيا�سية واحليوية للمجتمع واملواطن.
�2.2إيجاد التوازن بني احلق يف حرية التعبري ومناه�ضة �أفعال �إغتيال ال�شخ�صية.
3.3تعزيز قدرات امل�ؤ�س�سات الإعالمية.
الهدف الرئي�سي الثامن :تعزيز وحماية احلق يف التجمع ال�سلمي وتكوين االحزاب واجلمعيات والنقابات
واالن�ضمام �إليها.
الأهداف الفرعية:
1.1مواءمة الت�رشيعات وال�سيا�سات الوطنية مع الد�ستور واملواثيق الدولية يف حدود ما �صادق عليه الأردن منها.
.2.2تعزيز قدرات �أجهزة �إنفاذ القانون يف حماية احلق يف التجمع ال�سلمي
.3.3تعزيز الآليات الوطنية لر�صد االنتهاكات املتعلقة بهذه احلقوق.
4.4تعزيز امل�شاركة ال�سيا�سية وامل�ساهمة يف عملية اتخاذ القرار.
 5.5تعزيز م�شاركة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات الأهلية يف �إدارة ال�ش�أن العام
6.6تعزيز مبادئ وممار�سات احلاكمية الر�شيدة يف العمل الداخلي للمجتمع املدين.
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ثالث ًا :أعمال جميع المحاكم
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ثالث ًا :أعمال جميع المحاكم:
 .1تعريف امل�ؤ�شرات الإح�صائية وطرق ح�سابها:
�أعتُمد يف �إعداد هذا التقرير منهجية علمية وفق املعايري املتعارف عليها دولي ًا� ،سواء من ناحية م�صادر البيانات
الإح�صائية الر�سمية� ،أو من ناحية الت�أكد من دقتها وتنا�سق بياناتها وتوثيقها وتبويبها وح�ساب امل�ؤ�رشات
املتعلقة ب�أعمال املحاكم .لقد مت انتهاج مبد�أ امل�شاركة والتعاون مع جميع اجلهات ذات العالقة يف �إعداد التقرير
من خالل خماطبة امل�ؤ�س�سات والدوائر التابعة للمجل�س الق�ضائي بتزويد معدي التقرير باملعلومات عن �إجنازاتهم
خالل العام .2016
تتمتع البيانات الإح�صائية يف التقرير ال�سنوي مب�صداقية عالية والتي ميكن االعتماد عليها كمرجعية علمية ملتخذي
القرار يف ال�سلطة الق�ضائية �أو امل�ؤ�س�سات الأخرى الر�سمية وغري الر�سمية ،والباحثني والدار�سني املتخ�ص�صني
يف القطاع الق�ضائي .وجتدر الإ�شارة �إىل وجود بع�ض الأخطاء املربرة يف البيانات والتي ال تتجاوز ن�سبتها %1
واملقبولة من الناحية الإح�صائية ،وال مت�س اجلوهر وال ت�ؤثر يف النتائج والتوقعات .وترتكز جملة الأخطاء يف
الق�ضايا املدورة من �سنة �إىل �أخرى بالزيادة �أو النق�صان يف بع�ض املحاكم .وفيما يلي امل�ؤ�رشات الإح�صائية
املعتمدة وطرق احت�سابها:
.1

.2
.3
.4
.5

1م�ؤ�رش الق�ضايا املدورة :يقي�س هذا امل�ؤ�رش عدد الق�ضايا التي مل يتم الف�صل فيها خالل ال�شهر ال�سابق �أو خالل
ال�سنة ال�سابقة ويتم تدويرها .ويحت�سب عادة ( جمموع الق�ضايا املدورة والواردة خالل ال�سنة – الق�ضايا
التي يتم ف�صلها خالل ال�سنة) ،و�إذا كان هناك فرق بني الر�صيد املدور املح�سوب ريا�ضي ًا والر�صيد املعطى يف
البيانات يعتمد الر�صيد املعطى.
2م�ؤ�رش عدد الق�ضاة �أو عدد الهيئات الق�ضائية ح�سب املحكمة :احتُ�سب هذا امل�ؤ�رش من واقع البيانات املعتمدة
من قاعدة بيانات املوارد الب�رشية يف املحاكم.
3م�ؤ�رش الق�ضايا الواردة للمحاكم خالل ال�سنة :يقي�س هذا امل�ؤ�رش عدد الق�ضايا مبختلف �أنواعها التي ترد �إىل
املحاكم يومي ًا والتي يتم توزيعها على الق�ضاة للنظر فيها.
4م�ؤ�رش عدد الق�ضايا املف�صولة :يقي�س هذا امل�ؤ�رش عدد الق�ضايا التي يتم الف�صل فيها من قبل كل ٍ
قا�ض وتجُ مع
من الق�ضاة على م�ستوى كل حمكمة يومي ًا.
5م�ؤ�رش جمموع الق�ضايا املدورة والواردة :حت�سب الق�ضايا املدورة والواردة يومي ًا لكل ٍ
قا�ض على م�ستوى
املحكمة وتجُ مع �شهري ًا وحتت�سب ريا�ضي ًا وت�ساوي (الق�ضايا الواردة خالل اليوم وال�شهر وال�سنة  +الق�ضايا
املدورة من ال�سنة ال�سابقة واملدورة يومي ًا و�شهري ًا و�سنوي ًا).
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6 .6م�ؤ�رش ن�سبة الق�ضايا املف�صولة �إىل الواردة (م�ؤ�رش الإجناز) :يقي�س هذا امل�ؤ�رش ن�سبة �إجناز (�أداء) جمموع
ق�ضاة املحكمة �شهري ًا و�سنوي ًا ويحت�سب ريا�ضي ًا وي�ساوي (عدد الق�ضايا املف�صولة ÷ عدد الق�ضايا الواردة
 .)100 Xويحت�سب �أي�ضا م�ؤ�رش الإجناز بطريقة خمتلفة وي�ساوي (عدد الق�ضايا املف�صولة ÷ عدد الق�ضايا
املدورة والواردة  ،)100 Xلأن القا�ضي يتعامل مع كال النوعني من الق�ضايا الواردة واملدورة ويف�صل فيهما.
7 .7م�ؤ�رش معدل العبء ال�سنوي احلقيقي لكل ٍ
قا�ض :يقي�س هذا امل�ؤ�رش العبء امللقى على عاتق القا�ضي يف كل
حمكمة ،ويحت�سب ريا�ضيا من واقع البيانات ال�سنوية وي�ساوي (جمموع الق�ضايا املدورة والواردة ح�سب
املحكمة ونوع الق�ضية ÷ عدد الق�ضاة يف املحكمة وح�سب نوع الق�ضية) .يعزى التغري يف معدل عبء القا�ضي
من �سنة �إىل �أخرى باالرتفاع �أو باالنخفا�ض ريا�ضي ًا لعدة �أ�سباب �أهمها ما يلي:
 8 .8التغيري يف عدد الق�ضايا الواردة للمحكمة خالل �سنة (باالرتفاع وباالنخفا�ض) باملقارنة مع �سنوات �سابقة،
مما يزيد �أو يخف�ض �أعباء القا�ضي مع ثبات عدد الق�ضاة.
 9 .9حجم الق�ضايا املدورة من العام ال�سابق مما يزيد �أو يخف�ض �أعباء القا�ضي مع ثبات عدد الق�ضاة من �سنة �إىل
�أخرى.
 1010يزداد �أو ينخف�ض عبء القا�ضي ال�سنوي ح�سب زيادة �أو انخفا�ض عدد الق�ضاة يف املحكمة باملقارنة مع
�سنوات �سابقة.
 1111م�ؤ�رش معدل الإجناز (الأداء) ال�سنوي لكل ٍ
قا�ض �أو لكل هيئة :يقي�س هذا امل�ؤ�رش معدل �إجناز القا�ضي
يف الف�صل بالق�ضايا الواردة خالل ال�سنة واملدورة من ال�سنوات ال�سابقة ويحت�سب ريا�ضيا وي�ساوي (عدد
الق�ضايا املدورة والواردة ÷ عدد الق�ضاة يف املحكمة) .يزداد �أو ينخف�ض معدل الإجناز ال�سنوي للقا�ضي
ريا�ضي ًا لعدة �أ�سباب �أهمها ما يلي:
1212ارتفاع �أو انخفا�ض عدد الق�ضايا املف�صولة خالل ال�سنة باملقارنة مع �سنوات �سابقة.
1313التغري يف عدد الق�ضاة خالل ال�سنة باملقارنة مع ال�سنوات ال�سابقة.
 1414م�ؤ�رش املتو�سط العام لعبء و�إجنازات القا�ضي ال�سنوية يف املحاكم ذات االخت�صا�ص امل�شرتك :يعترب معيار
املتو�سط العام لعبء و�إجناز القا�ضي ال�سنوي جلميع املحاكم ذات االخت�صا�ص امل�شرتك كمحك يقا�س بوا�سطته
عبء و�إجناز الق�ضاة على م�ستوى املحكمة االواحدة باملقارنة مع املتو�سط العام جلميع املحاكم.
1515معدل العبء ال�شهري للقا�ضي :يقي�س هذا امل�ؤ�رش العبء امللقى على عاتق كل قا�ضي ،ويحت�سب ريا�ضي ًا من
واقع البيانات ال�سنوية وي�ساوي (جمموع الق�ضايا املدورة والواردة ح�سب املحكمة ونوع الق�ضية ÷ عدد
الق�ضاة ح�سب املحكمة وح�سب نوع الق�ضية ÷ � 12شهر).
 1616ن�سبة التغري (االرتفاع �أو االنخفا�ض) يف الق�ضايا الواردة ال�سنوية = (الق�ضايا الواردة عام  –2016الق�ضايا
الواردة عام  ÷ )2015الق�ضايا الواردة عام .100 X )2015
1717ن�سبة التغري (االرتفاع �أو االنخفا�ض) يف الق�ضايا املف�صولة ال�سنوية = (الق�ضايا املف�صولة عام – 2016
الق�ضايا املف�صولة عام  ÷ )2015الق�ضايا املف�صولة عام .100 X )2015
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 .2البيانات الإح�صائية لأعمال املحاكم:
� ١.٢أعمال جميع املحاكم يف اململكة:
يبني اجلدول الآتي خال�صة جلميع �أنواع املحاكم يف اململكة حيث بلغ عدد الق�ضايا الواردة يف جميع املحاكم بلغ
 432563ق�ضية عام  2016ارتفعت بن�سبة  %4.8عن عام  .2015كذلك ارتفعت الق�ضايا املف�صولة عام 2016
والبالغة  418415ق�ضية بن�سبة  %1.6عما كانت عليه عام  .2015وي�ستنتج �أي�ضا من اجلدول �أدناه ما يلي:
1.1ت�شكل الق�ضايا الواردة يف املحاكم ال�صلحية ن�سبة  %57.8من جمموع الق�ضايا الواردة يف جميع املحاكم وت�أتي يف
املرتبة الثانية حمكمة ت�سوية الأرا�ضي ون�سبتها  .%25.2حماكم اال�ستئناف يف املرتبة الثالثة ون�سبتها .%12.3
2.2الق�ضايا املف�صولة لها نف�س الإيقاع كما وردت يف الق�ضايا الواردة املحاكم ال�صلحية الأوىل وحماكم ت�سوية
الأرا�ضي الثانية والثالثة حمكمة اال�ستئناف.
3.3ن�سبة الف�صل من الق�ضايا الواردة يف جميع املحاكم  %96.7مما يعني تراكم الق�ضايا املدورة للعام القادم بن�سبة
 .%3.3املحاكم ال�صلحية ال تف�صل جميع الق�ضايا الواردة ون�سبة الف�صل  %95.6يعني زيادة املدور بن�سبة %4.4
وهي التي ت�شكل العبء الأكرب يف الق�ضايا املدورة.
4.4يوجد انخفا�ض يف الق�ضايا الواردة يف �ستة �أنواع من املحاكم يف العام  2016باملقارنة مع عام  2015وتتفاوت
ن�سبة االنخفا�ض من حمكمة �إىل �أخرى حمكمة التمييز ن�سبة االنخفا�ض  %32.4املحكمة الإدارية بن�سبة %7.1
املحاكم اجلمركية  %11.1املحاكم ال�رضيبة  %22.7حمكمة �أمالك الدولة  %22ت�سوية الأرا�ضي .%15.1
�أعمال جميع املحاكم يف الق�ضايا املدورة والواردة واملف�صولة ون�سبة التغري يف الق�ضايا الواردة واملف�صولة عام
 2016باملقارنة مع عام  2015ح�سب نوع املحكمة يف العام 2016
ا�سم املحكمة

عام 2015
الوارد

الف�صل

10316 10133
حمكمة التمييز
293
املحكمة الإدارية العليا 312
588
619
املحكمة الإدارية
حمكمة اجلنايات
1418 1454
الكربى
حمــاكم اال�ستئناف 51490 51459
2410 2081
املحاكم اجلمركية
2742 2518
املحاكم ال�رضيبة
59
حمكمة �أمالك الدولة 59
حمكمة ت�سوية
1479 1480
الأرا�ضي
101280 104811
حماكم البداية
املحاكم ال�صلحية 235730 232951
4056 4977
حماكم الأحداث
411861 412854
املجموع
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ن�سبة
عام 2016
ن�سبة
الف�صل �إىل الف�صل
�إىل املدور
الوارد املجموع الف�صل الوارد والوارد

مدور
2015
3700
24
212

6846
380
541

10546
404
753

7576
402
546

%71.8 %110.7
%99.5 %105.8
%72.5 %100.9

2455

ن�سبة التغري عام 2016
باملقارنة مع 2015
يف
يف الوارد
املف�صول
%26.6- %32.4%37.2 %21.8
%7.1- %12.6-

913

1542

1516

%98.3

%61.8

%6.1

%6.9

5664
1160
2480
5

51588 59068 53404
2143 3402 2242
2119 4706 2226
46
52
47

%96.6
%95.6
%95.2
%97.9

%87.3
%63.0
%45.0
%88.5

%3.8
%7.7
%11.6%20.3-

%0.2
%11.1%22.7%22.0-

1256

%93.7 %108.6

%21.8-

%15.1-

%3.9
%7.3
%8.5
%4.8

%5.6
%1.3
%33.9
%1.6

184

1157

1341

31881
83883
1262
131368

108925
249852
5401
432563

140806
333735
6663
563931

%76.0 %98.2 106970
%71.6 %95.6 238824
%81.5 %100.5 5429
%74.2 %96.7 418415

ن�سبة الق�ضايا املف�صولة من الواردة ومن جمموع املدور والوارد لدى جميع املحاكم يف العام 2016
OQGƒdGh QhóŸG ¤EG π°üØdG áÑ°ùf
%101
%82

%98

%96
%72

%76

%109
%94

%89

%98

%95

OQGƒdG ¤EG π°üØdG áÑ°ùf
%96

%63
%45

%87

%101

%98

%97
%62

%73

%100

%106

%111
%72

%140
%120
%100
%80
%60
%40
%20
%0

� ٢.٢أعمال حمكمة التمييز:
حمكمة التمييز هي �أعلى حمكمة ق�ضائية يف اململكة ،وتخت�ص بنظر الطعون املقدمة يف الأحكام والقرارات ال�صادرة
عن املحاكم اال�ستئنافية ورئي�سها بحكم املن�صب هو رئي�س املجل�س الق�ضائي الأردين ،يعاونه عدد من ق�ضاة الدرجة
العليا بقدر احلاجة ُيعرفون بق�ضاة التمييز .وحمكمة التمييز هي حمكمة قانون� ،أي �أنها ال تنظر يف مو�ضوع
وفحوى الدعوى املم َّيزة ،ويقت�رص دورها على الت�أكد من ا�ستيفاء احلكم واملحكمة التي �أ�صدرته جميع الإجراءات
والأ�صول القانونية.
ال تُعد حمكمة التمييز درجة من درجات التقا�ضي وهي لي�ست حمكمة مو�ضوع �إال عند نظر التمييز املرفوع �إليها
يف �أحكام حمكمة �أمن الدولة ،وحمكمة ال�رشطة ،وحمكمة اجلنايات الكربى .وتخت�ص حمكمة التمييز كذلك بطلبات
تعيني املرجع املخت�ص عند التنازع على االخت�صا�ص �سلب ًا �أو �إيجاب ًا بني حمكمتني نظاميتني ال تتبعان حمكمة
ا�ستئناف و�أحدة ،والتنازع ال�سلبي يعني �أن تقرر كل حمكمة من املحكمتني عدم اخت�صا�صها بنظر الدعوى� ،أما
التنازع الإيجابي فيعني �أن تقرر كل حمكمة من املحكمتني اخت�صا�صها بنظر الدعوى.
عدد ق�ضاة حمكمة التمييز  30قا�ضي ًا معدل عبء القا�ضي ال�سنوي  451ق�ضية من جمموع الق�ضايا املدورة والواردة
والبالغة ( )13538ق�ضية ،وعبء القا�ضي ال�سنوي من الق�ضايا الواردة ( 9766ق�ضية) خالل ال�سنة  326ق�ضية.
معدل �إجناز القا�ضي ال�سنوي من الق�ضايا املف�صولة ( 10778ق�ضية ) بلغ  359ق�ضية خالل عام  .2016ن�سبة
الف�صل من الق�ضايا الواردة بلغت  %110.4يف حني بلغت الن�سبة من جمموع الواردة واملدورة .%79.6
�شهد عام  2016انخفا�ض ًا يف عدد الق�ضايا الواردة بن�سبة  %3.6باملقارنة مع عام  2015يف حني ارتفع عدد الق�ضايا
املف�صولة  %4.5خالل نف�س الفرتة .ويعود االنخفا�ض يف عدد الق�ضايا الواردة كنتيجة النخفا�ض ق�ضايا متييز
احلقوق بن�سبة  %5.9وانخفا�ض يف الطلبات بن�سبة .%11.9
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�أعمال حمكمة التمييز يف الق�ضايا املدورة والواردة واملف�صولة ,ن�سبة التغري يف الق�ضايا الواردة واملف�صولة عام
 2016باملقارنة مع عام  2015ح�سب نوع الق�ضايا يف العام 2016
نوع
الق�ضايا

عام 2015
الوارد الف�صل مدور
2015

الوارد

2930 4911
770 2082
72
3323
3772 10316

4362
2484
2920
9766

متييز حقوق 4634
متييز جزاء 2183
3316
طلبات
املجموع 10133

الف�صل

ن�سبة
الف�صل
�إىل
الوارد

ن�سبة
الف�صل
�إىل
املدور
يف
الوارد
يف
والوارد
املف�صول

5014
2690
2920
10778

%118.5
%108.3
%100.0
%110.4

%5.2
%5.9- %70.9
%29.2 %13.8 %82.7
%12.1- %11.9- %97.6
%4.5 %3.6- %79.6

عام 2016
جمموع
املدور
والوارد
7292
3254
2992
13538

ن�سبة التغري عام
 2016باملقارنة مع
2015

ن�سبة الق�ضايا املف�صولة من الواردة ومن جمموع املدور والوارد لدى حمكمة التمييز يف العام 2016
%97^6

OQGƒdG ¤EG π°üØdG áÑ°ùf
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� 3.2أعمال املحكمة الإدارية العليا واملحكمة الإدارية:
ي�أتي قانون الق�ضاء الإداري رقم  27ل�سنة  2014مبثابة قانون بديل لقانون حمكمة العدل العليا (املحكمة الإدارية)
بعد التعديالت الد�ستورية التي جرت يف الأردن .ويتكون من املحكمة الإدارية واملحكمة الإدارية العليا .تت�شكل
املحكمة الإدارية من رئي�س وعدد من الق�ضاة ال تقل درجتهم عن الثانية وتنعقد من هيئة او �أكرث ي�شكلها الرئي�س
وتت�ألف من رئي�س وع�ضوين على الأقل .وتخت�ص املحكمة الإدارية بالنظر يف جميع الطعون املتعلقة بالقرارات
الإدارية مثل الطعون يف نتائج االنتخابات والطعون يف القرارات الإدارية واملت�رضرين منها ب�شكل عام والطعون
التي هي من اخت�صا�صات املحكمة الإدارية مبوجب القانون .تت�شكل املحكمة الإدارية العليا من رئي�س وعدد من
الق�ضاة وتخت�ص بالنظر يف الطعون التي ترفع �إليها يف جميع الأحكام النهائية ال�صادرة عن املحكمة الإدارية وتنظر
يف الطعون من الناحيتني املو�ضوعية والقانونية.
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عدد الق�ضاة يف املحكمتني الإداريتني  9ق�ضاة منهم يف املحكمة الإدارية  4ق�ضاة والإدارية العليا  5ق�ضاة ومعدل
عبء القا�ضي ال�سنوي يف املحكمتني  269ق�ضية من جمموع الق�ضايا املدورة والواردة والبالغة ( )1158ق�ضية،
عبء القا�ضي يف املحكمة الإدارية العليا  81ق�ضية ويف املحكمة الإدارية  188ق�ضية عام .2016
�شهد عام  2016ارتفاع ًا يف عدد الق�ضايا الواردة يف املحكمة الإدارية العليا بن�سبة  %21.8باملقارنة مع عام  2015يف
حني كان هناك انخفا�ض ًا يف الوارد لدى املحكمة الإدارية بن�سبة  %12.6خالل نف�س الفرتة .ارتفعت ن�سبة الق�ضايا
املف�صولة  %37.2لدى الإدارية العليا وانخف�ضت بن�سبة  %7.1لدى املحكمة الإدارية خالل نف�س الفرتة.
�أعمال املحكمة الإدارية العليا واملحكمة الإدارية خالل االعوام ()2016-2014
البيان
مدور ال�سابق
الوارد
املجموع
الف�صل
املدور الالحق
ن�سبة الف�صل/الوارد
ن�سبة الف�صل  /جمموع
املدور والوارد
عدد الق�ضاة
عدد الهيئات
العبء جمموع/عدد
الق�ضاة

�أعمال املحكمة الإدارية العليا
 2016 2015 2014املجموع
29
24
5
0
707
380
312
15
736
404
317
15
700
402
293
5
31
2
24
5
%99 %106 %94 %33
%33

%92

%100

%95

%40

%73

%73

%68

5
1

5
1

5
1

5
1

4
1

4
1

4
1

4
1

3

63

81

147

76

200

188

465

ن�سبة الف�صل يف املحكمة الإدارية العليا
OQGƒdGh QhóŸG/π°üØdG áÑ°ùf
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2016

2015

�أعمال املحكمة الإدارية
 2016 2015 2014املجموع
571
213
182
177
1288
541
619
128
1859
754
801
305
1257
546
588
123
602
208
213
182
%98 %101 %95 %96

OQGƒdG/π°üØdG áÑ°ùf
%120
%100
%80
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ن�سبة الف�صل يف املحكمة الإدارية
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ت�صنف الق�ضايا املف�صولة يف املحكمة الإدارية �إىل �ستة ت�صنيفات ح�سب طبيعة احلكم ويت�ضح من اجلدول الآتي �أن
عدد الق�ضايا املف�صولة بلغ  546ق�ضية خالل عام  . 2016الغالبية منها مت رد الق�ضايا مو�ضوع ًا وت�شكل ن�سبة %35
تليها رد الق�ضايا �شك ًال والن�سبة  %26.2كذلك منها � %16.3شكلت طلبات ون�سبة  %13.2مت ا�سقاط الق�ضايا.
ت�صنيف ق�ضايا املحكمة الإدارية ح�سب الف�صل للعام 2016
رد مو�ضوعا ً
191
%35.0

رد �شكال ً
143
%26.2

�إلغاء
32
%5.9

رد �شكال ً ومو�ضوعا ً
19
%3.5

�إ�سقاط
72
%13.2

الطلبات
89
%16.3

املجموع
546
%100.0

ت�صنيف ق�ضايا املحكمة الإدارية ح�سب الف�صل للعام 2016
Ék Yƒ°Vƒe OQ
%35

äÉÑ∏£dG
%16^3
Ók µ°T OQ
%26^2

,•É≤°SEG
%13^2
Ók µ°T OQ
Ék Yƒ°Vƒeh AÉ¨dEG
%3^5 %5^9

� 4.٢أعمال حماكم اال�ستئناف:
تخت�ص حماكم اال�ستئناف (حماكم الدرجة الثانية) ،بالنظر والف�صل يف الطعون املقدمة �إليها يف الأحكام والقرارات
والإجراءات ال�صادرة عن حماكم ال�صلح والبداية (حماكم الدرجة الأوىل) ،وتكون قرارات حمكمة اال�ستئناف قابلة
للطعن �أمام حمكمة التمييز يف الدعاوى اجلزائية واحلقوقية التي تزيد قيمة امل ّد َعى به على ع�رشة �آالف دينار� .أما
الدعاوى احلقوقية التي تقل قيمة امل ّد َعى به عن ذلك فال يجوز متييزها �إال ب�إذن خطي من قبل رئي�س حمكمة التمييز
�أو من يفو�ضه بذلك .وتنعقد حمكمة اال�ستئناف من ثالثة ق�ضاة على الأقل ،ويوجد يف اململكة ثالثة حماكم ا�ستئناف
يف ك ٍل من عمان و�إربد ومعان ،ير�أ�سها ق�ضاة هم كذلك بحكم املن�صب �أع�ضاء يف املجل�س الق�ضائي الأردين.
عدد الق�ضاة يف حماكم اال�ستئناف الثالثة  118قا�ضي ًا وي�شكل عدد الق�ضاة يف حمكمة ا�ستئناف عمان %69.5
وحمكمة ا�ستئناف �إربد  %24.6وا�ستئناف معان  .%5.9معدل عبء ق�ضاة اال�ستئناف ال�سنوي  500ق�ضية ومعدل
عبء هيئة اال�ستئناف املكونة من ثالثة ق�ضاة حوايل  1515ق�ضية �سنوي ًا .عبء القا�ضي يف حمكمة ا�ستئناف عمان
 519ق�ضية وتنخف�ض يف ا�ستئناف �إربد �إىل  496ق�ضية وا�ستئناف معان �إىل  298ق�ضية.
بلغت ن�سبة الق�ضايا املف�صولة يف جميع حماكم اال�ستئناف  %96.6ون�سبة  %87.3من جمموع املدور والوارد.
ترتفع ن�سبة املف�صول من الوارد ال�سنوي يف �إربد �إىل �أكرث من  %100من الوارد ون�سبة  %95يف ا�ستئناف عمان
ون�سبة  %94يف ا�ستئناف معان عام .2016
ب�شكل عام ارتفعت ن�سبة الق�ضايا الواردة عام � 2016إىل  %5.2باملقارنة مع عام  2015وارتفعت ن�سبة الف�صل
بوترية �أقل �إىل  %1.2خالل نف�س الفرتة.
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�أعمال حماكم اال�ستئناف يف الق�ضايا املدورة والواردة واملف�صولة ون�سبة التغري يف الق�ضايا الواردة واملف�صولة عام
 2016باملقارنة مع عام  2015ح�سب نوع املحكمة يف العام 2016
عام 2015
ا�سم املحكمة

الوارد الف�صل مدور
2015

ن�سبة ن�سبة التغري عام 2016
عام 2016
ن�سبة الف�صل باملقارنة مع 2015
الف�صل
الوارد �إىل املدور
يف
الوارد املجموع الف�صل �إىل
والوارد يف الوارد املف�صول
%85.0

%3.9

%1.3-

ا�ستئناف عمان %95.2 36195 42601 38001 4600 36677 36577
ا�ستئناف �إربد 12681 12634

925

%94.3 %100.8 13567 14384 13459

%6.5

%7.0

1604

139

%93.9

%87.7

%24.9

%13.8

%96.6 51588 59068 53404 5664 50962 50767

%87.3

%5.2

%1.2

ا�ستئناف معان 1556
املجموع

1944

2083

1826

ن�سبة الق�ضايا املف�صولة من الواردة ومن جمموع واملدور والوارد لدى حماكم اال�ستئناف يف العام 2016
OQGƒdGh QhóŸG ¤EG π°üØdG áÑ°ùf
%87^7

%94

¿É©e ±ÉæÄà°SEG

OQGƒdG ¤EG π°üØdG áÑ°ùf

%101 %94^3

óHQEG ±ÉæÄà°SEG

%85^0

%95

¿ÉªY ±ÉæÄà°SEG

%120
%110
%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10
%0

� ٥.٢أعمال حماكم البداية:
تن�ص املادة ( )4من قانون ت�شكيل املحاكم النظامية على ت�شكيل املحاكم االبتدائية يف املحافظات �أو الألوية �أو �أي
مكان �آخر مبقت�ضى نظام يحدد االخت�صا�ص املكاين لكل منها وت�ؤلف كل حمكمة من رئي�س وعدد من الق�ضاة .تنظر
يف جميع الدعاوى احلقوقية والدعاوى اجلزائية التي مل تفو�ض �صالحية الق�ضاء فيها لأي حمكمة �أخرى (�صاحبة
الوالية العامة) .و ُت�ؤ ّلف من رئي�س وعدد من الق�ضاة بح�سب احلاجة ،وتنت�رش يف خمتلف مناطق اململكة .وتنعقد
الدعاوى اجلزائية على الوجه الآتي:
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1.1من قا�ضي منفرد عند النظر يف جرائم اجلنح اخلارجة عن �صالحية قا�ضي ال�صلح مبوجب قانون حماكم ال�صلح.
2.2من قا�ضيني عند النظر يف الق�ضايا اجلنائية اخلارجة عن �صالحية حمكمة اجلنايات الكربى مبوجب قانونها.
3.3من ثالثة ق�ضاة عند النظر يف الق�ضايا اجلنائية التي تكون عقوبتها القانونية الإعدام� ،أو الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة،
�أو االعتقال امل�ؤبد� ،أواالعتقال امل�ؤقت� ،أو الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة ملدة ال تقل عن خم�س ع�رشة �سنة ،واخلارجة عن
�صالحية حمكمة اجلنايات الكربى مبوجب قانونها اخلا�ص.
عدد املحاكم االبتدائية يف اململكة ( )17حمكمة موزعة على املحافظات يف منطقة ال�شمال وتوجد فيها خم�سة حماكم
هي :حمكمة بداية �إربد وبداية جر�ش وبداية عجلون وبداية املفرق وبداية الرمثا .ويف منطقة الو�سط توجد ثماين
حماكم هي :حمكمة بداية عمان ،وبداية �رشق عمان ،وبداية �شمال عمان ،وبداية غرب عمان ،وبداية جنوب عمان،
وبداية ال�سلط ،وبداية الزرقاء ،وبداية م�أدبا ،ويف جنوب اململكة يوجد �أربع حماكم هي :حمكمة بداية معان ،وبداية
العقبة ،وبداية الطفيلة ،وبداية الكرك.
عدد الق�ضاة يف حماكم البداية  237قا�ضي ًا وي�شكل عدد الق�ضاة يف الو�سط ن�سبة  %79ويف حماكم ال�شمال %12.2
واجلنوب  .%8.8ومعدل عبء ق�ضاة البداية ال�سنوي  594ق�ضية �أعلى معدل عبء لدى حمكمة بداية �إربد 878
ق�ضية تليها بداية �شمال عمان  676ق�ضية و�أدنى عبء لدى حمكمة بداية معان  264ق�ضية �سنوي ًا من جمموع
الق�ضايا املدورة والواردة .ومعدل الإجناز ال�سنوي جلميع حماكم البداية  451ق�ضية �أعلى معدل �إجناز يف حماكم
�إربد  692ق�ضية تليها �رشق عمان  532ق�ضية و�أدنى معدل لدى بداية الطفيلة  170ق�ضية.
ب�شكل عام ارتفع عدد الق�ضايا الواردة يف جميع حماكم البدايةعام  2016بن�سبة  %3.8وارتفع عدد املف�صول بوترية
�أعلى بن�سبة  %5باملقارنة مع عام  .2016انخف�ضت ن�سبة الق�ضايا الواردة يف �أربع حماكم يف بداية عمان و�شمال
عمان وعجلون والعقبة واكبها نف�س االنخفا�ض يف الق�ضايا املف�صولة.
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�أعمال حماكم البداية يف الق�ضايا املدورة والواردة واملف�صولة ون�سبة التغري يف الق�ضايا الواردة واملف�صولة عام
 2016باملقارنة مع عام  2015ح�سب نوع املحكمة يف العام 2016
ن�سبة التغري عام
 2016باملقارنة مع
2015

2016
2015
ن�سبة
الف�صل
ا�سم املحكمـــة
ن�سبة اىل املدور
يف
الوارد الف�صل مدور الوارد املدور الف�صل املدور الف�صل والوارد يف
الوارد املف�صول
احلايل اىل
والوارد
2015
الوارد
بدايـ ــة عمان %0.4- %0.8- %71.4 %99.1 9229 23020 32249 23224 9025 23113 23414
بداية �رشق
%2.0 %3.2 %88.6 %98.5 889 6922 7811 7027 784 6784 6812
عمان
غرب عمان %11.2 %2.9 %72.3 %97.7 2263 5908 8171 6044 2127 5313 5873
بداية �شمال
%6.0- %3.1- %68.5 %94.6 4053 8797 12850 9300 3550 9355 9595
عمان
بداية جنوب
%8.6 %5.9 %78.6 %103.6 2533 9277 11810 8956 2854 8540 8456
عمان
بدايـ ـ ــة �إربد %11.7 %6.6 %78.9 %98.9 5186 19385 24571 19595 4976 17350 18390
بدايـة الزرقاء %2.1 %0.2 %81.0 %98.6 2570 10934 13504 11091 2413 10711 11065
بدايـة ال�سلط %4.3 %1.9 %67.3 %95.8 2781 5712 8493 5965 2528 5476 5851
بدايـ ــة املفرق %2.9 %7.5 %76.6 %94.4 1055 3460 4515 3665 850 3362 3409
بداي ـ ــة الكرك %2.9 %1.2 %79.0 %100.3 726 2732 3458 2723 735 2656 2691
بدايـ ــة عجلون %13.1- %12.3- %87.5 %105.8 311 2177 2488 2058 430 2504 2347
بداي ـ ــة جر�ش %12.7 %6.3 %78.3 %98.0 640 2305 2945 2352 593 2045 2213
%34.0 %33.8 %84.8 %97.2 201 1120 1321 1152 169
836
بداي ـ ــة معان 861
بداي ـ ــة العقبة %11.5- %2.1- %76.1 %91.2 477 1521 1998 1668 330 1718 1703
بداي ـ ــة مادبا %26.7 %26.6 %77.6 %93.1 591 2043 2634 2195 439 1612 1734
%26.0 %34.4 %84.9 %94.7 114
640
754
676
78
508
بداي ـ ــة الطفيلة 503
%0.0 %0.0 %82.4 %82.4 217 1017 1234 1234
0
0
0
بداي ـ ــة الرمثا
جمموع الأعمال %5.0 %3.8 %76.0 %98.2 33836 106970 140806 108925 31881 101883 104917
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ن�سبة الق�ضايا املف�صولة من الواردة ومن جمموع املدور والوارد لدى حماكم البداية يف العام 2016
OQGƒdGh QhóŸG ¤EG π°üØdG áÑ°ùf

OQGƒdG ¤EG π°üØdG áÑ°ùf

%130
%120
%106
%110
%104 %99
%99 %96 %94 %100
%98 %97
%100 %99 %99 %98 %95
%91 %93 %95
%89
%88
%85 %82 %82
%85
%90
%81
%79 %79
%78
%77 %79
%76 %78
%80
%72 %69
%71
%67
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10
%0

� ٦.٢أعمال املحاكم ال�ضريبة:
مت ا�ستحداث حمكمة البداية ال�رضيبة لتكون خمت�صة يف النظر مبا يقدمه املكلف يف قرارات التقدير و�إعادة التقدير
مبقت�ضى �أحكام قانون �رضيبة الدخل ،وكذلك يف املطالبات املتعلقة بالغرامات واملبالغ الإ�ضافية ،و�أية مبالغ يتوجب
خ�صمها �أو دفعها �أو اقتطاعها ك�رضيبة نهائية �أو دفعة على ح�ساب ال�رضيبة وفق ًا لأحكام قانون �رضيبة الدخل.
تتكون املحاكم ال�رضيبة من ثالثة حماكم :ا�ستئناف �رضيبة الدخل وبداية �رضيبة الدخل وبداية �رضيبة دخل العقبة
االقت�صادية لديها جميعا  24قا�ضي ًا ومعدل عبء القا�ضي  196ق�ضية �سنوي ًا ومعدل العبء لدى ا�ستئناف ال�رضيبة
 76ق�ضية وبداية ال�رضيبة  317ق�ضية وبداية �رضيبة العقبة  71ق�ضية .معدل الإجناز لدى املحاكم الثالثة لكل
قا�ضي  88ق�ضية �سنوي ًا يرتفع الإجناز �إىل  109ق�ضايا لدى بداية ال�رضيبة و�إىل  71ق�ضية لدى ا�ستئناف ال�رضيبة
و�إىل  24ق�ضية لدى بداية العقبة وذلك عام .2016
ب�شكل عام انخف�ض عدد الق�ضايا الواردة عام  2016بن�سبة  %11.6وانخف�ضت الق�ضايا املف�صولة بن�سبة %22.7
باملقارنة مع عام � .2015شهدت حمكمة ا�ستئناف ال�رضيبة وبداية ال�رضيبة انخفا�ض ًا يف الوارد بن�سبة  %8.4و
 %13.9على التوايل وارتفاع ًا كبري ًا يف بداية �رضيبة العقبة بن�سبة  .%40انخف�ضت الق�ضايا املف�صولة يف املحاكم
الثالثة خا�صة يف بداية �رضيبة العقبة بن�سبة  %33.3يف حني �شهدت �أعلى ارتفاع يف الوارد بن�سبة .%40
�أعمال املحاكم ال�رضيبة يف الق�ضايا املدورة والواردة واملف�صولة ون�سبة التغري يف الق�ضايا الواردة واملف�صولة عام
 2016باملقارنة مع عام  2015ح�سب نوع املحكمة يف العام 2016
2015
ا�سم املحكمـــة  
ا�ستئناف �رضيبة الدخل
بداية �رضيبة الدخل
بداية �رضيبة العقبة
متو�سط جميع املحاكم

مدور
الوارد الف�صل
2015

الوارد

695 139 829 759
1489 2312 1877 1729
42 29 36 30
2226 2480 2742 2518
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2016
جمموع
املدور
والوارد
834
3801
71
4706

املدور
الف�صل
احلايل
48 786
2492 1309
47
24
2587 2119

ن�سبة
الف�صل
�إىل الوارد
%113.1
%87.9
%57.1
%95.2

ن�سبة الف�صل
�إىل املدور
والوارد
%94.2
%34.4
%33.8
%45.0

ن�سبة التغري عام
 2016باملقارنة مع
2015
يف
يف الوارد
املف�صول
%8.4%13.9%40.0
%11.6-

%5.2%30.3%33.3%22.7-

ن�سبة الق�ضايا املف�صولة من الواردة ومن جمموع املدور والوارد لدى املحاكم ال�رضيبة يف العام 2016
OQGƒdGh QhóŸG ¤EG π°üØdG áÑ°ùf

OQGƒdG ¤EG π°üØdG áÑ°ùf
%113

%95

%45^0

ºcÉëŸG ™«ªL §°Sƒàe

%88

%94^2

%57
%33^8

%34^4

áÑ≤©dG áÑjöV ájGóH

πNódG áÑjöV ájGóH

πNódG áÑjöV ±ÉæÄà°SEG

%130
%120
%110
%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10
%0

� ٧.٢أعمال املحاكم اجلمركية:
تتكون املحاكم اجلمركية من �أربع حماكم هي ا�ستئناف اجلمارك وا�ستئناف جمارك العقبة االقت�صادية وبداية
اجلمارك وبداية جمارك العقبة االقت�صادية .ت�ست�أنف �أحكام حمكمة اجلمارك االبتدائية �إىل حمكمة ا�ستئناف
اجلمارك امل�ؤلفة من ثالثة ق�ضاة نظاميني يعينهم املجل�س الق�ضائي وي�سمي �أحدهم رئي�س ًا .تنظر هذه املحكمة يف
الدعاوى املرفوعة لديها تدقيق ًا �أو مرافعة وت�صدر قراراتها بالإجماع �أو الأكرثية.
تت�ألف حمكمة ا�ستئناف العقبة االقت�صادية من ثالثة ق�ضاة يعينهم املجل�س الق�ضائي تنظر هذه املحكمة يف الدعاوى
املرفوعة لديها تدقيق ًا �أو مرافعة وت�صدر قراراتها بالإجماع �أو الأكرثية .مدة اال�ستئناف ثالثون يوم ًا من تاريخ
تبليغ احلكم االبتدائي �إذا كان غيابي ًا ومن تاريخ تفهمه �إذا كان وجاهي ًا.
تخت�ص حمكمة بداية اجلمارك بالنظر يف ق�ضايا التهريب اجلمركي ،وق�ضايا ال�رضيبة العامة على املبيعات� ،إ�ضافة
�إىل بع�ض االخت�صا�صات املحددة يف املادة ( )222من قانون اجلمارك رقم( )20ل�سنة ( ،)1998ومركزها عمان.
وميثل النيابة العامة اجلمركية لديها مدعي عام جمركي يعينه وزير املالية من موظفي الدائرة احلقوقيني ،وقرارات
املحكمة قابلة لال�ستئناف �أمام حمكمة خا�صة هي حمكمة ا�ستئناف اجلمارك .وت�ؤلف من ثالثة ق�ضاة ،وقراراتها
قابلة للتمييز �أمام حمكمة التمييز.
قا�ض و�أحد يعينه املجل�س الق�ضائي ،تنظر هذه املحكمة يف
تت�ألف حمكمة بداية جمارك العقبة االقت�صادية من ٍ
الدعاوى املرفوعة لديها �ضمن اخت�صا�صها يف الق�ضايا اجلمركية و�أحكامها قابلة لال�ستئناف لدى حمكمة ا�ستئناف
جمارك العقبة االقت�صادية.
تتجهه الق�ضايا املدورة لدى بداية اجلمارك وا�ستئناف جمارك العقبة �إىل االرتفاع ب�سبب ان ن�سبة الف�صل من الوارد
يف املحكمتني  %91.6ون�سبة  %86.1على التوايل .ارتفعت الق�ضايا الواردة عام  %7.7عام  2016باملقارنة مع
عام  2015فقد ت�ضاعف عدد الق�ضايا الواردة لدى حمكمة ا�ستئناف جنارك العقبة االقت�صادية ،يف حني انخف�ضت
الق�ضايا املف�صولة بن�سبة  %11.1ن�سبة االنخفا�ض يف الق�ضايا املف�صولة لدى بداية اجلمارك  %17.6يف حني ارتفعت
الن�سبة لدى بداية جمارك العقبة االقت�صادية بن�سبة . %14.8
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�أعمال املحاكم اجلمركية يف الق�ضايا املدورة والواردة واملف�صولة ون�سبة التغري يف الق�ضايا الواردة واملف�صولة عام
 2016باملقارنة مع عام  2015ح�سب نوع املحكمة يف العام 2016
2015

ن�سبة التغري عام
 2016باملقارنة مع
2015

2016

ا�سم املحكمة
مدور
الوارد الف�صل
2015

ن�سبة
ن�سبة
الف�صل
جمموع
يف
املدور الف�صل
�إىل يف الوارد
الوارد املدور الف�صل
املف�صول
�إىل
احلايل
املدور
والوارد
الوارد
والوارد

ا�ستئناف اجلمارك

880

896

95

862

957

874

بداية اجلمارك

1120

1451

1002

1306

2308

1196

%2.5- %2.0- %91.3 %101.4

83

%17.6- %16.6 %51.8 %91.6 1112

ا�ستئناف جمارك
العقبة االقت�صادية

18

27

7

36

43

31

12

%14.8 %100.0 %72.1 %86.1

بداية جمارك العقبة
االقت�صادية

63

36

56

38

94

42

52

%16.7 %39.7- %44.7 %110.5

جمموع الأعمال

2081

2410

1160

2242

3402

2143

%63.0 %95.6 1259

%11.1- %7.7

ن�سبة الق�ضايا املف�صولة من الواردة ومن جمموع املدور والوارد لدى املحاكم اجلمركية يف العام 2016
OQGƒdGh QhóŸG ¤EG π°üØdG áÑ°ùf

OQGƒdG ¤EG π°üØdG áÑ°ùf

%110^5

%91^6

%86^1

%91^3

%101^4

%72^1

%100^0
%80^0

%51^8

%44^7

%120^0

%60^0
%40^0
%20^0

∑QÉªL ájGóH
ájOÉ°üàb’G áÑ≤©dG
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∑QÉªL ±ÉæÄà°SEG
ájOÉ°üàb’G áÑ≤©dG

∑QÉª÷G ájGóH

∑QÉª÷G ±ÉæÄà°SEG

%0^0

� ٨.٢أعمال حماكم الأحداث:
تخت�ص حماكم ال�صلح ب�صفتها حمكمة� أحداث بالف�صل يف جميع املخالفات واجلنح امل�سندة� إىل الأحداث ،بالإ�ضافة� إىل
الف�صل يف تدابري احلماية� أو الرعاية .وال يجوز �إجراء التحقيقات مع احلدث �إال بح�ضور وليه �أو حماميه يف حال تعذر
ح�ضور �أي منهم يدعى مراقب ال�سلوك حل�ضور جل�سات التحقيق.
يوجد يف اململكة ثالثة حماكم �أحداث هي :حمكمة �أحداث عمان ،وحمكمة �أحداث الزرقاء ،وحمكمة �أحداث �إربد.
قا�ض و�أحد لكل منهم معدل عبء القا�ضي  2221ق�ضية �سنوي ًا العبء لدى حمكمة �أحداث عمان  3119ق�ضية
يوجد ٍ
و�أحداث �إربد  1807ق�ضايا والزرقاء  1737ق�ضية .معدل �إجناز القا�ضي يف الف�صل ال�سنوي يف املحاكم الثالثة
 1809ق�ضايا يف �أحداث عمان  2756ق�ضية و�إربد  1420ق�ضية والزرقاء  1253ق�ضية ف�صل �سنوي عام .2016
ارتفع عدد الق�ضايا الواردة بن�سبة  %8.5واملف�صولة  %42.9يف املحاكم الثالثة عام  2016باملقارنة مع .2015
انخف�ضت ن�سبة الوارد يف �أحداث الزرقاء بن�سبة .%14.1
�أعمال حماكم الأحداث يف الق�ضايا املدورة والواردة واملف�صولة ون�سبة التغري يف الق�ضايا الواردة واملف�صولة عام
 2016باملقارنة مع عام  2015ح�سب نوع املحكمة يف العام 2016
2015

ن�سبة التغري عام
 2016باملقارنة مع
2015

2016

ن�سبة
ا�سم املحكمة
جمموع
املدور ن�سبة الف�صل
يف
مدور
الف�صل �إىل �إىل يف الوارد
الوارد املدور الف�صل
الوارد الف�صل
املف�صول
2015
احلايل الوارد املدور
والوارد
والوارد
حمكمـة �أحداث عمان %13.6 %9.7 %88.4 %98.0 363 2756 3119 2813 306 2425 2564
حمكمــة �أحداث �إربد 754 1050

1807 1417 390

1420

387

%78.6 %100.2

حمكمة �أحداث الزرقاء 877 1363

1737 1171 566

1253

484

%42.9 %14.1- %72.1 %107.0

متو�سط جميع
املحاكم

%81.5 %100.5 1234 5429 6663 5401 1262 4056 4977

%35.0
%8.5

%88.3
%33.9

ن�سبة الق�ضايا املف�صولة من الواردة ومن جمموع املدور والوارد لدى حماكم الأحداث يف العام 2016
OQGƒdGh QhóŸG ¤EG π°üØdG áÑ°ùf
%107

%101
%82

§°Sƒàe
ºcÉëŸG ™«ªL

OQGƒdG ¤EG π°üØdG áÑ°ùf

%72

çGóMCG áªµ
AÉbQõdG

%100

%98

%79

%88

çGóMCG áªµ
óHQEG

çGóMCG áªµ
¿ÉªY

%130
%120
%110
%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10
%0
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� ٩.٢أعمال حمكمة �أمالك الدولة وت�سوية الأرا�ضي:
ت�ش ّكل حمكمة �أمالك الدولة برئا�سة قا�ضي برتبة قا�ضي متييز ،وع�ضوية قا�ضيني يعينهم املجل�س الق�ضائي بالإ�ضافة
لوظائفهم ،وميثل االدعاء العام �أمامها النائب العام �أو املحامي العام املدين كل ح�سب اخت�صا�صه ،وتنعقد يف املكان
والزمان اللذين يعينهما رئي�سها .وحتدد املادة ( )4من قانون �صيانة �أموال الدولة رقم ( )17ل�سنة ()1996
اخت�صا�ص املحكمة �إجراء املحاكمة يف �أية �أموال منقولة �أو غري منقولة ت�رسبت لأي جهة.
قا�ض منفرد يعني وفق �أحكام قانون ت�شكيل املحاكم النظامية ،وتخت�ص بنظر
وتت�ألف حمكمة ت�سوية الأرا�ضي من ٍ
وف�صل جميع االعرتا�ضات املقدمة من �أ�صحاب العالقة على (جدول احلقوق) اخلا�ص ب�أعمال ت�سوية الأرا�ضي
واملياه .ويق�صد بت�سوية الأرا�ضي واملياه ت�سوية جميع امل�سائل واالختالفات املتعلقة ب�أي حق ت�رصف� ،أو متلك،
�أو منفعة� ،أو �أية حقوق �أخرى متعلقة بالأرا�ضي �أو املياه وقابلة للت�سجيل .وتعني كلمة (الأر�ض) هنا الأرا�ضي
الأمريية ،واملوقوفة ،واململوكة ،والأبنية ،والأ�شجار ،و�أي �شيء �آخر ثابت يف الأر�ض.
عدد الق�ضاة يف املحكمتني ثالثة ق�ضاة اثنان لدى حمكمة ت�سوية الأرا�ضي وو�أحد لدى حمكمة �أمالك الدولة .معدل
عبء القا�ضي ال�سنوي لدى املحكمتني  464ق�ضية العبء لدى حمكمة �أمالك الدولة  52ق�ضية ولدى ت�سوية الأرا�ضي
 671ق�ضية معدل الإجناز ال�سنوي  46ق�ضية لدى حمكمة �أمالك الدولة و  628ق�ضية لدى حمكمة ت�سوية الأرا�ضي.
�شهد عدد الق�ضايا الواردة انخفا�ض ًا ملمو�س ًا يف املحكمتني بن�سبة � ( %21.8أمالك الدولة  %20.3وت�سوية الأرا�ضي
 )%21.8وكذلك انخف�ض عدد الق�ضايا املف�صولة بن�سبة � ( %15.3أمالك الدولة  %22وت�سوية الأرا�ضي .)%15.1
�أعمال حمكمة �أمالك الدولة وحمكمة ت�سوية الأرا�ضي واملياه يف الق�ضايا املدورة والواردة واملف�صولة ن�سبة التغري
يف الق�ضايا الواردة واملف�صولة عام  2016باملقارنة مع عام  2015ح�سب نوع املحكمة يف العام 2016
2015
ا�سم املحكمة

حمكمة �أمالك الدولة
حمكمة ت�سوية
الأرا�ضي
جمموع الأعمال

2016

ن�سبة
ن�سبة
جمموع
الف�صل
يف
املدور
مدور
الف�صل �إىل �إىل يف الوارد
الوارد املدور الف�صل
الوارد الف�صل
املف�صول
2015
احلايل الوارد املدور
والوارد
والوارد
59

59

5

47

52

1341 1157 184 1479 1480

%22.0- %20.3- %88.5

46

6

%97.9

1256

85

%15.1- %21.8- %93.7 %108.6

%81.5 %100.5 1234 5429 6663 5401 1262 4056 4977
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ن�سبة التغري عام
 2016باملقارنة مع
2015

%8.5

%33.9

ن�سبة الق�ضايا املف�صولة من الواردة ومن جمموع املدور والوارد لدى حمكمتي �أمالك الدولة وت�سوية الأرا�ضي يف
العام 2016
OQGƒdGh QhóŸG ¤EG π°üØdG áÑ°ùf
%93^7

OQGƒdG ¤EG π°üØdG áÑ°ùf

%108^6

»°VGQC’G ájƒ°ùJ áªµ

%88^5

%97^9

ádhódG ∑ÓeCG áªµ

%120^0
%100^0
%80^0
%60^0
%40^0
%20^0
%0^0

� ١٠.٢أعمال حماكم ال�صلح:
قا�ض منفرد ،وهي منت�رشة يف خمتلف
عدد املحاكم ال�صلحية يف اململكة  48حمكمة حيث تت�شكل هذه املحاكم من ٍ
حمافظات و�ألوية و�أق�ضية اململكة ،وتن�ش�أ مبوجب نظام ي�صدر عن جمل�س الوزراء ا�ستناد ًا للمادة (�/3أ) من
قانون ت�شكيل املحاكم النظامية رقم ( )17ل�سنة  2001يحدد اخت�صا�صها املكاين ،ومتار�س ال�صالحية املخولة �إليها
مبقت�ضى قانون حماكم ال�صلح� ،أو �أي قانون �أو نظام معمول به.
عدد الق�ضاة يف جميع املحاكم ال�صلحية  286قا�ضي ًا ن�سبة عدد الق�ضاة يف حمكمة �صلح عمان  %18.9وهي �أعلى
قا�ض و�أحد وعددها  17حمكمة .معدل
ن�سبة تليها �صلح �إربد ون�سبتها  .%8.7عدد املحاكم ال�صلحية ال�صغرية فيها ٍ
عبء القا�ضي ال�سنوي يف جميع حماكم ال�صلح  1167ق�ضية يرتفع معدل العبء �إىل  4043ق�ضية لدى حمكمة �صلح
قا�ض و�أحد وهو�أعلى معدل تليها حمكمة �صلح �إربد  1839ق�ضية فيها  25قا�ضي ًا
الأغوار ال�شمالية التي فيها ٍ
وحمكمة �صلح مادبا  1824ق�ضية فيها �أربعة ق�ضاة� .أدنى معدل عبء لدى �صلح الروي�شد  122ق�ضية� .أعلى معدل
�إجناز للقا�ضي ال�سنوي لدى �صلح الأغوار ال�شمالية بلغ عدد املف�صول فيها  2877ق�ضية تليها �صلح غور ال�صايف
 1623ق�ضية .ن�سبة الق�ضايا املف�صولة �إىل الواردة يف جميع املحاكم  %95.6والن�سبة من جمموع الوارد واملدور
.%71.6
ب�شكل عام ارتفع عدد الق�ضايا الواردة يف جميع املحاكم بن�سبة  %7.3عام  2016باملقارنة مع عام  2015يف حني �أن
وترية االرتفاع يف الق�ضايا املف�صولة �أقل وبلغت  %1.3مما يعني زيادة الق�ضايا املدورة لل�سنة الالحقة .و�أعلى ارتفاع
يف الق�ضايا الواردة يف حمكمة �صلح ذيبان بلغت  %60.5ويف نف�س املحكمة فيها �أعلى ن�سبة ف�صل وبلغت .%42.8
يوجد ع�رشة حماكم انخف�ضت فيها الق�ضايا الواردة عام  2016باملقارنة مع  2015وتراوحت ن�سبة االنخفا�ض ما
بني ( )%33.3 - %1.1ك�أدنى و�أعلى ن�سبة .عدد حماكم ال�صلح التي انخف�ضت فيها الق�ضايا املف�صول  11حمكمة
تراوحت ن�سبة االنخفا�ص ما بني ( )%19.4 - %2.7ك�أدنى و�أعلى ن�سبة.
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�أعمال حماكم ال�صلح الق�ضايا املدورة والواردة واملف�صولة للعامني  2015و  2016ومعدل عبء و�إجناز القا�ضي
ح�سب املحكمة يف العام 2016
عام 2015
ا�سم املحكمة

�صلح عم ـ ـ ــان
�صلح �رشق
عمـ ــان
�صلح غرب
عمـ ــان
�صلح �شمال
عمـ ــان
�صلح جنوب
عمـ ــان
�صلح �إربد
�صلح الزرقـ ـ ــاء
�صلح ال�س ـ ـ ــلط
�صلح املفـ ـ ــرق
�صلح الك ـ ـ ــرك
�صلح عجـ ـ ــلون
�صلح ج ـ ـ ــر�ش
�صلح مع ـ ـ ــان
�صلح العقب ـ ـ ــة
�صلح مادب ـ ـ ــا
�صلح الطفيلـ ـ ــة
�صلح ناع ـ ـ ــور
�صلح الر�صيف ـ ــة
�صلح ذيب ـ ـ ــان
امل ــزار اجلنوبي
امل ــزار ال�شمايل
�صلح عـ ـ ـ ــي
�صلح الق�ص ـ ـ ــر

عام 2016

ن�سبة ن�سبة
الف�صل
جمموع
عدد معدل معدل
الف�صل
الوارد الف�صل مدور
من
 2015الوارد املدور الف�صل
املدور الق�ضاة العبء الإجناز
�إىل
والوارد
الوارد
والوارد
765 1070
54 %71.4 %93.9 41289 57792 43993 13799 49106 41377
13778 13237

%80.2 %92.8 14376 17918 15485 2433

14

1280

1027

10537 10663

%72.0 %92.9 11077 15377 11926 3451

16

961

692

17563 17627

%69.1 %93.5 16800 24325 17972 6353

22

1106

764

12746 12957

%82.2 %100.2 13919 16931 13886 3045

16

1058

870

%60.0
%72.3
%57.9
%85.6
%69.1
%69.5
%70.2
%83.2
%76.9
%77.2
%88.4
%56.9
%69.8
%84.3
%75.1
%78.2
%73.9
%77.9

25
20
8
7
6
6
6
4
4
5
3
3
9
1
2
1
1
1

1839
1187
973
1769
1094
1267
1708
606
1824
1048
717
744
964
696
1732
1042
165
1158

1103
858
563
1515
756
881
1199
504
1402
809
634
423
673
587
1301
815
122
902

45966 29642 16324 24706 26069
23743 17977 5766 17091 17779
7781 4765 3016 3563 4549
12384 9911 2473 10075 10185
6564 4578 1986 4521 4844
7599 5437 2162 5153 5259
10245 7489 2756 6564 6835
2422 2241 181 2241 2156
7296 5436 1860 4662 4907
5241 4323 918 3649 3772
2150 1882 268 1728 1777
2231 1512 719 1101 1248
8677 6227 2450 7019 6858
696
613
83
411
382
3463 2488 975 1995 2095
1042 846
196
838
845
165
117
48
147
148
1158 928
230
943
921
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معدل عبء و�إجناز القا�ضي
2016

27581
17160
4504
10606
4535
5284
7191
2015
5608
4045
1901
1269
6057
587
2601
815
122
902

%93.0
%95.5
%94.5
%107.0
%99.1
%97.2
%96.0
%89.9
%103.2
%93.6
%101.0
%83.9
%97.3
%95.8
%104.5
%96.3
%104.3
%97.2

عام 2015
ا�سم املحكمة

�صلح الروي�شـ ـ ــد
�صلح عني
البا�ش ـ ــا
�صلح ديـ ـ ــر عال
ال�شونة
اجلنوبي ــة
�صلح �سح ـ ـ ــاب
�صلح اجلي ـ ـ ــزة
�صلح املوق ـ ـ ــر
غور ال�صـ ــايف
�صلح
احل�سينيـ ـ ــة
�صلح ال�شوب ـ ـ ــك
�صلح اجلفـ ـ ـ ــر
�صلح البت ـ ـ ــراء
�صلح القوي ـ ـ ــرة
الأغوار ال�شمالية
�صلح الرمث ـ ـ ــا
�صلح الك ـ ـ ــورة
�صلح بني
كنانـ ـ ــة
�صلح بني عبيـ ـ ــد
�صـ ـ ــلح االزرق
�صلح الطيب ـ ـ ــة
�صلح فقـ ـ ــوع
البادية ال�شمالية
�صلح الو�سطيه
�صلح الب�صريا
�صلح احل�سا
املجمـــوع

معدل عبء و�إجناز القا�ضي
2016

عام 2016

الوارد

الف�صل

مدور
2015

123

130

17

ن�سبة ن�سبة
الف�صل عدد معدل معدل
جمموع الف�صل الف�صل
من
الوارد املدور
املدور الق�ضاة العبء الإجناز
�إىل
والوارد
الوارد والوارد
114
122
1
%93.4 %108.6 114
122
105

3280

3135

1049

3852

4901

3527

%72.0 %91.6

7

700

504

2096

2271

392

2216

2608

%90.2 %106.2 2353

2

1304

1177

1039

1045

180

1115

1295

1080

%83.4 %96.9

2

648

540

3554
1929
656
1474

3191
2065
642
1595

1072
437
280
461

3771
1937
789
1708

4843
2374
1069
2169

%99.4 3747
%101.2 1961
%107.9 851
%95.0 1623

%77.4
%82.6
%79.6
%74.8

5
2
2
1

969
1187
535
2169

749
981
426
1623

178

165

24

206

230

195

%84.8 %94.7

1

230

195

116
85
2045
329
2625
5121
3059

117
92
2059
304
2550
5052
2717

38
12
225
57
825
1999
1806

139
98
1715
366
3218
6207
3022

177
110
1940
423
4043
8206
4828

143
96
1659
350
2877
5503
3016

%102.9
%98.0
%96.7
%95.6
%89.4
%88.7
%99.8

%80.8
%87.3
%85.5
%82.7
%71.2
%67.1
%62.5

1
1
2
1
1
5
3

177
110
970
423
4043
1641
1609

143
96
830
350
2877
1101
1005

1756

1601

1049

1854

2903

1820

%62.7 %98.2

3

968

607

4
1
1
1
2
1
1
1
286

1282
615
1333
302
542
1118
529
219
1167

892
489
1022
252
455
789
432
204
835

%91.6 3568 5128 3896 1232 3453 3317
%89.4 489
615
547
68
423
425
%108.4 1022 1333 943
390
643
733
%116.7 252
302
216
86
312
324
%110.4 909
1084 823
261
769
838
%99.7 789
1118 791
327
732
800
%96.0 432
529
450
79
378
396
%105.2 204
219
194
25
152
163
%95.6 238824 333735 249852 83883 235730 232951

%69.6
%79.5
%76.7
%83.4
%83.9
%70.6
%81.7
%93.2
%71.6
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ن�سبة الق�ضايا املف�صولة من الواردة ومن جمموع املدور والوارد لدى جميع حماكم ال�صلح يف العام 2016
OQGƒdGh QhóŸG ¤EG π°üØdG áÑ°ùf

OQGƒdG ¤EG π°üØdG áÑ°ùf

%95^6
%71^6

¤EG π°üØdG áÑ°ùf
›OQGƒdGh QhóŸG ´ƒª

OQGƒdG ¤EG π°üØdG áÑ°ùf

%120^0
%100^0
%80^0
%60^0
%40^0
%20^0
%0^0

� ١١.٢أهم اال�ستنتاجات والتو�صيات يف �أعمال املحاكم (�أعباء الق�ضاة و�إجنازاتهم):
� ١.١١.٢أهم اال�ستنتاجات:
ي�شتمل هذا التقرير على عدد كبري من امل�ؤ�رشات التي تقي�س �أعباء املحاكم و�أعباء الق�ضاة وحجم تدفق الق�ضايا
الواردة للمحاكم مبختلف درجاتها خالل ال�سنة والق�ضايا غري املنظورة املدورة من ال�سنوات ال�سابقة .فقد بلغ
حجم الق�ضايا الواردة جلميع املحاكم خالل العام  2016حوايل ق�ضية � 432.6ألف ق�ضية بالإ�ضافة �إىل الق�ضايا
املدورة من ال�سنوات ال�سابقة والبالغ عددها � 131.4ألف ق�ضية .يتوىل التعامل مع هذه الق�ضايا  974قا�ضي ًا .فيما
يلي خال�صة وا�ستنتاجات يف هذا املجال:
•الق�ضايا الواردة :انخفا�ض وارتفاع عدد الق�ضايا الواردة �أو عبء القا�ضي ال ميكن اعتباره م�ؤ�رش ًا على التقدم
�أو التطور يف �أعمال املحاكم .وب�شكل عام انخفا�ض عدد الق�ضايا الواردة للمحاكم ميكن اعتباره ظاهرة �إيجابية
لدى بع�ض املحاكم ،على �سبيل املثال حمكمة التمييز التي تنظر بالطعون املقدمة يف الأحكام والقرارات ال�صادرة
عن املحاكم اال�ستئنافية بحيث يدل انخفا�ض الق�ضايا الواردة على التح�سن يف دقة الأحكام املنظورة يف حماكم
اال�ستئناف مما ال ي�ستدعي متييزها.
•الق�ضايا املف�صولة :الزيادة يف عدد الق�ضايا املف�صولة يف جميع املحاكم ومبختلف درجاتها يعترب ب�شكل عام
ظاهرة �إيجابية �إذا ما روعي اجلانب النوعي املتعلق بعدالة احلكم ونوع الق�ضايا املف�صولة ودرجة تعقيدها.
م�ؤ�رش عدد الق�ضايا املف�صولة ال يجب �أن يعامل وحده كمعيار وحيد على مدى �إجناز املحكمة .قد يزداد عدد
الق�ضايا املف�صولة بزيادة عدد الق�ضاة يف املحكمة �أو بزيادة عدد الق�ضايا الواردة يف بع�ض الأحيان� ،أو اللجوء �إىل
الف�صل يف الق�ضايا ال�سهلة وجتنب الق�ضايا ال�صعبة يف �أحيان �أخرى.
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القا�ض ال�سنوي من الق�ضايا الواردة واملدورة يف جميع املحاكم
•معدل عبء القا�ضي ال�سنوي :بلغ معدل عبء ٍ
حوايل  579ق�ضية .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذا املعدل ال يعرب تعبري ًا حقيقي ًا وعاد ًال عن العبء امللقى على عاتق
الق�ضاة .ويتفاوت هذا العبء ب�شكل كبري من حمكمة �إىل �أخرى حيث ي�صل العبء �إىل  594ق�ضية لدى جميع
املحاكم االبتدائية ويرتفع �إىل  878ق�ضية لدى حمكمة بداية �إربد .ومعدل العبء لدى جميع حماكم ال�صلح 1167
ق�ضية �سنوي ًا يرتفع املعدل �إىل  4043ق�ضية لدى حمكمة �صلح الأغوار ال�شمالية وعدل  1839ق�ضية لدى حمكمة
�صلح �إربد.
قا�ض :بلغ معدل الإجناز يف جميع املحاكم  429ق�ضية �سنوي ًا .كذلك ال يعرب هذا
•معدل الإجناز ال�سنوي لكل ٍ
قا�ض ويختلف اختالف ًا بين ًا من حمكمة �إىل �أخرى ،حيث ي�صل يف
املعدل �أي�ضا عن الإجناز احلقيقي والعادل لكل ٍ
جميع حماكم البداية  451ق�ضية يرتفع لدى حمكمة بداية �إربد  692ق�ضية .ومعدل الإجناز يف املحاكم ال�صلحية
بلغ  835ق�ضية يرتفع يف حمكمة �صلح الأغوار ال�شمالية �إىل  1623ق�ضية �سنوي ًا.
ال توجد معايري وا�ضحة تعتمد كمحكات للحكم على مدى حجم معدل العبء والإجناز فيما �إذا كان كبري ًا �أو قلي ًال.
وذلك لالختالف البني بني �أعمال املحاكم والدوائر الكبرية يف املدن باملقارنة مع �أعمال املحاكم والدوائر يف القرى
والبلدات ال�صغرية .بالإ�ضافة �إىل نوع الق�ضايا وتعقيدها وخربة الق�ضاة وتخ�ص�صاتهم وغريها من العوامل.
•توزيع الق�ضاة على املحاكم والدوائر ال يتم بنا ًء على �أ�س�س علمية ووفق معايري مو�ضوعية معتمدة تربط بني حجم
معدل العبء وحجم معدل الإجناز والتوقعات امل�ستقبلية اال�ست�رشافية حلجم الق�ضايا الواردة واملف�صولة .من
�أجل التخطيط لرفد اجلهاز الق�ضائي بالق�ضاة اجلدد وم�سانديهم و�إدارة تنقالت الق�ضاة بني املحاكم والدوائر
على �أ�س�س مو�ضوعية.
 ٢.١١.٢التو�صيات:
�أهم التو�صيات يف جمال �أعباء الق�ضاة و�إجنازاتهم �رضورة ت�صنيف الق�ضايا ح�سب درجة �صعوبتها عند احت�ساب
�إجنازات القا�ضي وح�سب نوع املحكمة التي تتوىل الف�صل فيها .وبالن�سبة لأعباء القا�ضي يجب التفريق بني الق�ضايا
الواردة ح�سب نوع املحكمة واملنطقة .كما ان توزيع الق�ضاة على املحاكم يجب يتم بنا ًء على �أ�س�س علمية ووفق
معايري مو�ضوعية معتمدة تربط بني حجم معدل العبء وحجم معدل الإجناز والتوقعات امل�ستقبلية اال�ست�رشافية
حلجم الق�ضايا الواردة واملف�صولة .من �أجل التخطيط لرفد اجلهاز الق�ضائي بالق�ضاة اجلدد وم�سانديهم و�إدارة
تنقالت الق�ضاة بني املحاكم والدوائر على �أ�س�س مو�ضوعية.
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رابع ًا :أعمال النيابة العامة
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رابع ًا :أعمال النيابة العامة:
� .1أعمال رئا�سة النيابة العامة:
يبني اجلدول الآتي عدد الق�ضايا الواردة �إىل رئا�سة النيابة العامة من خمتلف املحاكم فقد ارتفع عدد الوارد بن�سبة
� %10.5أعلى ن�سبة ارتفاع يف الق�ضايا الواردة من وزارة العدل بن�سبة  %250ت�ضاعفت باملقارنة مع عام .2015
تلتها ن�سبة الزيادة من حمكمة ال�رشطة بن�سبة  %51.2وحمكمة امن الدولة بن�سبة  %7.6واجلرائم االقت�صادية
 .%24باقي املحاكم �شهدت انخفا�ض ًا يف الوارد �أعلى ن�سبة انخفا�ض من حمكمة ا�ستئناف �إربد  %64.5وق�ضايا
الإعدام بن�سبة  %25ودعاوي احلكومة بن�سبة  %18.1وحمكمة اجلنايات الكربى .%14.9
الق�ضايا الواردة �إىل رئا�سة النيابة العامة ون�سبة التغري يف الق�ضايا الواردة يف العام  2016باملقارنة مع 2015
ا�سم املحكمة

2015

2016

حمكمة اجلنايات الكربى
حمكمة ا�ستئناف عمان
حمكمة ا�ستئناف �إربد
حمكمة ا�ستئناف معان
حمكمة �أمن الدولة
حمكمة ال�رشطة
وزارة العدل
جرائم االقت�صادية
دعاوي احلكومة
ق�ضايا الإعدام
ق�ضايا منع حماكمة ورد االعتبار
املجموع

1954
4801
795
128
249
41
62
96
105
12
0
8243

1662
4699
282
62
268
62
217
119
86
9
1641
9107

ن�سبة التغري عام 2016
باملقارنة مع 2015
%14.9%2.1%64.5%51.6%7.6
%51.2
%250.0
%24.0
%18.1%25.0%0.0
%10.5

ن�سبة التغري يف الق�ضايا الواردة �إىل رئا�سة النيابة العامةعام  2016باملقارنة مع عام  2015ح�سب املحكمة
%300

%250

%250

%200
%150
%100
%11

%0

%24

%25%18-
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%50

%8

%15- %2%52-

%65-

%0
%50%100-

� .2أعمال مكتب النائب العام  /عمان:
اجلدول الآتي يبني �أعمال مكتب النائب العام  /عمان الذي يحظى بالن�صيب الأكرب قي عدد الق�ضايا الواردة لدوائر
االدعاء العام .حيث بلغ عددها  44757ق�ضية عام  2016منها مدور من عام  2015حوايل  3894ق�ضية ون�سبتها ال
تتجاوز  %8.7ون�سبة املدور للعام القادم ال تتجاوز  .%7تتوزع الق�ضايا الواردة من خمتلف املكاتب التابعة للنائب
العام� .أعلى ن�سبة وارد من مكتب مدعي عام عمان ون�سبتها  %27.8يليها مكتب مدعي عام الزرقاء ون�سبتها %12.5
و�رشق عمان .%11.8
ن�سبة الق�ضايا املف�صولة �إىل الواردة بلغت  %102ومن جمموع املدور والوارد .%93.8
�أعمال النائب العام/عمان من الق�ضايا املدورة والواردة واملف�صولة ون�سبة الف�صل من الوارد ومن جمموع املدور
والوارد ح�سب الدائرةللعام 2016
ن�سبة
ن�سبة الف�صل
املدور ن�سبة
جمموع
يف
املدور
�إىل جمموع املدور من
 2015الوارد املدور املف�صول نهاية الف�صل
ا�سم الدائرة
� 2016إىل الوارد املدور والوارد املجموع
والوارد
%12
%88.6
%94.5 1517 11750 13267 12431 836
مدعـي عـ ــام عمـ ـ ــان
%6
%93.8
%98.8 323
4921 5244 4982 262
مدعي عام جنوب عمــان
%4
%95.9
%106.2 190
4429 4619 4171 448
مدعي عام �شمال عمـان
%5
%95.0
%98.9 160
3024 3184 3058 126
مدعي عام غرب عمان
%7
%93.1
%97.9 367
4927 5294 5035 259
مدعي عام �رشق عمـان
%7
%93.3
%96.7 376
5216 5592 5394 198
مدعــي عــام الزرق ـ ـ ــاء
%1
%99.5
%100.8
6
1244 1250 1234
16
مدعــي عـ ــام الك ـ ـ ــرك
%14
%85.8
%94.2 246
1481 1727 1572 155
مدعـ ــي عـ ــام ال�س ـ ــلط
%2
%97.8
%103.1 26
1147 1173 1112
61
مدع ــي ع ـ ــام ما د بـ ــا
%22
%78.1
%104.2
7
25
32
24
8
حمكم ـ ــة �صلح فقوع
%26
%73.9
%94.9
93
263
356
277
79
حمكم ــة �صــلح امل ــوقر
%48
%51.9
%72.6 483
522
1005
719
286
حمكمة �صــلح اجليــزة
%7
%95.1
%102.7 76
1461 1537 1422 115
حمكم ــة �صــلح �سحــاب
%39
%60.5
%87.1 399
610
1009
700
309
حمكمـ ــة �صــلح نــاعور
%12
%89.7
%100.3 209
1855 2068 1849 219
حمكمـة �صـلح الر�صيفه
%8
%92.0
%105.4 31
254
276
241
35
حمكم ــة �صـ ـلـح الأزرق
%4
%96.2
%113.9
9
230
239
202
37
حمكمـ ــة �ص ــلح ذيبان
%14
%86.0
%95.8
44
271
315
283
حمكمة �صلح املزار اجلنوبي 321
%20
%79.6
%101.4 19
74
93
73
20
حمكمـ ــة �صــلح الق�صـر
%17
%83.3
%136.4
6
30
36
22
14
حمكمـ ــة �صــلح عــي
%14
%85.8
%96.2
42
253
295
263
32
حمكمة �صلح غور ال�صايف
%7
%92.5
%98.0
35
434
469
443
حمكمة �صلح ال�شونة اجلنوبية 26
%12
%88.0
%98.7 135
989
1124 1002
22
حمكمة �صلح عني البا�ش ــا
%5
%95.2
%99.5
11
220
231
221
10
حمكمة �صلح دير عال
%7
%93.8
%102.0 6212 45630 48651 44757 3894
املجموع
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� .3أعمال مكتب النائب العام�/إربد:
يتبع ملكتب النائب العام � /إربد  14مكتب ًا موزعة على مناطق ال�شمال .عدد الق�ضايا الواردة من جميع املكاتب
 14899ق�ضية ن�سبة الوارد ملكتب مدعي عام �إربد  %38.8ون�سبة مدعي عام املفرق  .%12.7بلغ عدد الق�ضايا
املف�صولة  14513ق�ضية ون�سبة الف�صل �إىل  %97.4وتراوحت الن�سبة ما بني ( %74.1لدى حمكمة �صلح الكورة
كحد �أدنى ون�سبة  %141.7لدى �صلح الروي�شد كحد �أعلى) .ن�سبة الق�ضايا املف�صولة من املدور والواردة % 90.7
تراوحت الن�سبة ما بني  % 60.7كحد �أدنى لدى حمكمة �صلح الكورة ون�سبة  %98.1كحد �أعلى لدى �صلح الروي�شد.
�أعمال النائب العام�/إربد يف الق�ضايا املدورة والواردة واملف�صولة ون�سبة الف�صل من الوارد ومن جمموع املدور
والوارد ح�سب الدائرة للعام 2016
ا�سم الدائرة

املدور ن�سبة ن�سبة
الف�صل ن�سبة
جمموع
جمموع
إىل
�
يف
املدور
املدور من
 2015الوارد املدور املف�صول نهاية الف�صل �إىل
املدور
والوارد املجموع
 2016الوارد
والوارد
%3.9
%96.1
%99.2 231 5730 5961 5774 187
%11.7
%88.3
%91.0 152 1148 1300 1261 39
%11.0
%87.1
%89.4 208 1651 1895 1846 49
%1.2
%98.0
%99.9
16 1294 1321 1295 26
%5.4
%94.6
%112.4 61 1079 1140 960 180
%15.2
%84.8
%110.3 52
289
341
262
79
%9.8
%90.2
%101.8 144 1327 1471 1304 167

مدعـ ـ ــي عـ ــام �إربد
مدعـ ــي ع ـ ـ ــام ج ــر�ش
مدع ـ ــي عـ ــام املفــرق
مدعـ ــي عـ ــام عجلـ ــون
حمكمــة �صلـ ـ ـ ــح الرمثا
حمكمـ ــة �صلـ ـ ــح الطيبة
حمكم ــة �صل ــح بني عبيد
حمكمة �صلح الأغوار
863
780
83
%90.4 158 705
ال�شمالية
%74.1 213 329
542
444
98
حمكم ــة �صلـ ــح الك ــورة
%97.9 257 278
335
284
حمكمــة �صل ـ ــح بني كنانة 51
%141.7
1
51
52
36
حمكمـ ــة �صل ــح الروي�شد 16
حمكمه �صلح البادية
230
280
222
58
%103.6 50
ال�شمالية
حمكمة �صلح املزار
53
286
339
295
44
%96.9
ال�شمايل
%85.3
48
116
164
136
28
حمكمه �صلح الو�سطية
%97.4 1644 14513 16004 14899 1105
املجموع

%81.7

%18.3

%60.7
%83.0
%98.1

%39.3
%76.7
%1.9

%82.1

%17.9

%84.4

%15.6

%70.7
%90.7

%29.3
%10.3

� .4أعمال مكتب النائب العام  /معان:
يتبع ملكتب النائب العام  /معان ع�رشة مكاتب تقع يف منطقة اجلنوب .عدد الق�ضايا الواردة بلغت  3537ق�ضية،
الغالبية العظمى منها وردت من مكتب مدعي عام العقبة ون�سبتها  %56.4ومدعي عام معان � .%13.1أما عدد
الق�ضايا التي مت ف�صلها بلغت  3762ق�ضية .ن�سبة الق�ضايا املف�صولة �إىل الواردة  %106.4ومل يتجاوز املدور للعام
القادم  16ق�ضية فقط.
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�أعمال النائب العام /معان يف الق�ضايا املدورة والواردة واملف�صولة ون�سبة الف�صل من الوارد ومن جمموع املدور
والوارد ح�سب الدائرة للعام 2016
ا�سم الدائرة

املدور
2015

املدور ن�سبة ن�سبة الف�صل
جمموع املف�صول يف نهاية الف�صل �إىل �إىل جمموع ن�سبة املدور
الوارد املدور
املدور من املجموع
 2016الوارد
والوارد
والوارد

مدع ـ ــي عـ ــام معـ ـ ــان

20

465

485

476

9

%102.4

%98.1

%1.9

مدع ــي ع ـ ــام العقبة

108

1995

2103

2000

103

%100.3

%95.1

%4.9

مدع ــي ع ــام الطفيـ ـ ــله

5

329

334

328

6

%99.7

%98.2

%1.8

حمكم ــة �صلـح ال�شوبــك

11

45

56

43

13

%95.6

%76.8

%23.2

حمكمـة �صلح احل�سينية

11

50

61

52

9

%104.0

%85.2

%14.8

�صل ــح اجلفـ ــر

18

48

59

59

0

%122.9

%100.0

%0.0

حمكمـ ــة �صلح البرتاء

47

342

389

329

60

%96.2

%84.6

%15.4

حمكمه �صلح ب�صريا

5

79

84

66

18

%83.5

%78.6

%21.4

حمكمه �صلح احل�سا

5

80

85

82

3

%102.5

%96.5

%3.5

حمكمـ ــة �صلـ ــح
القويرة

11

104

115

94

21

%90.4

%81.7

%18.3

املجموع

241

3537

3778

3762

16

%106.4

%99.6

%0.4

�أعمال جميع دوائر االدعاء العام التابعة لدوائر النواب العامني:
بلغ عدد الق�ضايا املدورة والواردة لدوائر االدعاء العام التابعة للنواب العامني  70221ق�ضية ن�سبة مكتب النائب
العام عمان  %69.3ون�سبة مكتب نائب عام �إربد  %22.8نائب عام معان  %5.3ونائب عام اجلنايات الكربى .%2.6
ن�سبة الف�صل من الوارد يف جميع املكاتب  %100.9الن�سبة لدى نائب عام معان  %106.4مكتب عمان %102
واجلنايات الكربى  .%89.6ارتفعت الق�ضايا الواردة جلميع املكاتب عام  2016بن�سبة  %5.8باملقارنة مع  2015يف
حني ان وترية الف�صل كانت �أبط�أ من الوارد بلغت الن�سبة  ..%9.3جميع املكاتب �شهدت ارتفاع ًا يف الق�ضايا الواردة
تراوحت ما بني ( )%14-%3.5خالل نف�س الفرتة.
�أعمال جميع دوائر االدعاء العام التابعة لدوائر النواب العامني ون�سبة التغري يف الق�ضايا الواردة واملف�صولة يف
العام  2016باملقارنة مع عام 2015
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عام 2015
ا�سم
الدائرة

ن�سبة التغري عام
 2016باملقارنة
مع 2015

2016

ن�سبة الن�سبة
املدور ن�سبة
جمموع
يف
املف�صول املدور يف
مدور
الوارد املدور الف�صل للعام املف�صول
الوارد الف�صل
�إىل املدور للعام الوارد املف�صول
2015
القادم �إىل الوارد
والوارد
والوارد القادم

�أعمال مكتب
نائب عام %93.8 %102.0 3017 45630 48647 44757 3890 42138 43255
عمان

%3.5 %6.2

%8.3

نائب عام
اجلنايات
الكربى

1472 1453

347

%89.6

%1.8- %10.9 %19.4 %80.6

نائب عام
�إربد

1491 14513 16004 14899 1105 13181 13423

%97.4

%90.7

%10.1 %11.0 %9.3

نائب عام
معان

2999 3103

%99.6 %106.4

%25.4 %14.0 %0.4

املجموع

%93.1 %100.9 4846 65375 70221 64805 5416 59790 61234

%9.3

180

241

1612

3537

1792

3778

1445

3762

16

%5.8 %6.9

ن�سبة الق�ضايا املف�صولة من الواردة ومن جمموع املدور والوارد لدى جميع دوائر االدعاء العام التابعة لدوائر
النواب العام 2016
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 .6التحديات والتو�صيات لتطوير العدالة اجلنائية:
 ١.٦التحديات:
من �أهم التحديات التي تواجه العدالة اجلنائية �ضعف تقدمي امل�ساعدة القانونية للفئات الأقل حظ ًا وغري القادرين
على حتمل نفقات املحاماة يف ق�ضايا اجلنايات التي عقوبتها �أقل مما تن�ص عليه املادة ( ،)208وهناك عدد �آخر من
التحديات التي تواجه العدالة اجلنائية جنملها بالآتي:
•طول �أمد التقا�ضي يف الق�ضايا اجلزائية ،والذي يعزى �إىل �أ�سباب كثرية �أبرزها ت�أخري توريد التقارير خا�صة
الطبية منها ،وغياب متابعة ملفات الق�ضايا.
•غياب املنهجية املتبعة لدى املحاكم يف تعيني املحامني وعدم وجود معايري دقيقة لذلك .بالإ�ضافة �إىل �ضعف تفعيل
دور النقابة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين من �أجل تقدمي امل�ساعدة القانونية للفقراء ،وامل�ساهمة يف �إيجاد احللول
املنا�سبة للفئات املهم�شة �أمام عقبات حق التقا�ضي.
•تفعيل دور م�ؤ�س�سة العون القانوين عن طريق تعزيز مهارات جمموعة من املحامني الذين �سيتم ا�ستقطابهم
للتدريب املتخ�ص�ص.
التي تنظم العالقة بني النيابة العامة واملراكز الأمنية وامل�ؤ�س�سات
•الن�صو�ص القانونية والت�رشيعات
الأخرى غري وا�ضحة.
•عدم وجود دور مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف الت�رشيعات النافذة ،ي�سمح لها يف �إبداء مالحظاتها على م�شاريع
القوانني ذات العالقة.
•�سوء الفهم املتبادل بني النيابات العامة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين للدور واملهام امللقاة على عاتق م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين ،حيث ُينظر �إىل هذه امل�ؤ�س�سات على �أنها تقوم بدور رقابي فقط وتر�صد الأخطاء دون الإيجابيات،
ويف الوقت نف�سه متار�س امل�ؤ�س�سات هذا الدور.
مدع عام
•�ضعف دور النيابة العامة يف الإ�رشاف على ال�سجون ومراقبة انتهاكات حقوق النزالء ،وعدم وجود ٍ
داخل مراكز الأ�صالح والت�أهيل� ،أو �آلية للمتابعة الدورية لأية انتهاكات �ضد حقوق النزالء.
 ٢.٦التو�صيات:
�أبرز التو�صيات يف هذا املجال العمل على توفري �ضابطة ق�ضائية متخ�ص�صة يف ال�ضبط الق�ضائي .باال�ضافة لذلك
العمل على:
•�إيجاد �صيغة تف�أهم دائمة لتنظيم التن�سيق والتعاون بني النيابة العامة واملراكز الأمنية والتنفيذ الق�ضائي
واجلهات ذات العالقة.
•م�ساعدة الأجانب الذين ال يتقنون اللغة العربية من خالل توفري الرتجمة املتخ�ص�صة واملبا�رشة ح�سب املعايري
الدولية �سواء كانت ترجمة �شفهية �أو كتابية لبع�ض املتهمني.
•و�ضع �آليات حلماية ال�شهود واملتهمني واملجني عليهم من التهديدات التي قد يتعر�ضون لها من الأطراف الأخرى
يف الدعوى ،وغريها من امل�سائل املتعلقة بحقوق الإن�سان يف جمال العدالة اجلزائية ،و�رضورة تفعيل التوجه �إىل
ا�ستخدام بنود و�أحكام االتفاقيات الدولية عند �صياغة اللوائح واملرافعات.
•جتميع القوانني التي تُعنى مبكافحة اجلرمية و�ض ّمها جميعا يف قانون و�أحد واحلد من ت�شتتها.
•�إيجاد هيئات متخ�ص�صة لتلقي �شكاوى انتهاكات حقوق الإن�سان و�إيجاد �آلية ملتابعة هذه ال�شكاوى.
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خامس ًا :أعمال دائرة المحامي العام المدني
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خامس ًا :أعمال دائرة المحامي العام المدني:
يعترب املحامي العام املدين املمثل القانوين للحكومة ودوائرها وما يقام على احلكومة ودوائرها من دعاوى ق�ضائية
حيث ميثلها كمدعى عليه .ويخ�ضع املحامي العام املدين وم�ساعدوه لذات الن�صو�ص التي تنظم عمل الق�ضاة
وم�س�ؤولياتهم ،باعتبارهم ق�ضاة يخ�ضعون لرقابة املجل�س الق�ضائي .يتوىل املحامي العام املدين وم�ساعدوه متثيل
احلكومة يف الدعاوى احلقوقية التي تقيمها �أو تقام عليها ،وجميعهم من الق�ضاة النظاميني يعينون �أو ينتدبون من
املجل�س الق�ضائي.
عدد امل�ساعدين يف مركز الدائرة يف ق�رص العدل �ستة ع�رش م�ساعد ًا خالل عام  2016يتولون املرافعة يف ق�ضايا اخلزينة
�أمام حمكمة ا�ستئناف عمان وحمكمة بداية عمان وحمكمة �صلح عمان واملحكمة ال�رشعية كما يتولون متابعة تنفيذ
الأحكام ال�صادرة مل�صلحة اخلزينة يف دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان وحمكمة عمان ال�رشعية .وللمحامي العام
املدين م�ساعدين �آخرين خارج ق�رص العدل يتولون املرافعة والدفاع يف ق�ضايا احلكومة وتنفيذ الأحكام ال�صادرة
مل�صلحتها .ولديه م�ساعد و�أحد يف كل حماكم البداية با�ستثناء حمكمة بداية عجلون لديه م�ساعدان اثنان ا�ضافة �إىل
�أربع م�ساعدين لدى حمكمة ا�ستئناف �إربد وبداية �إربد.

 .1ق�ضايا اخلزينة لدى كافة حماكم اململكة:

يبني اجلدول الآتي الأعمال املتعلقة بق�ضايا اخلزينة لدى كافة حماكم اململكة ومتثل حماكم البداية واال�ستئناف وحماكم
ال�صلح .بلغ عدد الق�ضايا الواردة �إىل جميع املحاكم  4398ق�ضية عام  2016انخف�ضت بن�سبة  %15.1عن عام 2015
وكذلك انخف�ض عدد الق�ضايا املف�صولة من  5122ق�ضية عام � 2015إىل  4763ق�ضية عام  2016بن�سبة انخفا�ض .%7
االنخفا�ض يف الق�ضايا الواردة �شمل حماكم ال�صلح بن�سبة  %16.6وحماكم اال�ستئناف بن�سبة  %31.1يف حني ارتفعت
الق�ضايا الواردة ارتفاع ًا طفيف ًا بن�سبة  .%2.6وبنف�س الوترية انخف�ضت الق�ضايا املف�صولة لدى املحاكم.
ن�سبة الق�ضايا املف�صولة �إىل الواردة يف جميع املحاكم  %108.3والن�سبة من جمموع الوارد واملدور � .%49.2أعلى
ن�سبة ف�صل من الوارد لدى حمكمة اال�ستئناف  %123.2تليها حماكم البداية  %102.1وحماكم ال�صلح .%100.3
ك�شف بق�ضايا اخلزينة لدى كافة حماكم اململكة يف الق�ضايا املدورة والواردة واملف�صولة ون�سبة الف�صل من الوارد
ون�سبة التغري يف الوارد واملف�صول يف العام  2016باملقارنة مع عام 2015
ن�سبة ن�سبة التغري عام 2016
عام 2016
عام 2015
ن�سبة الف�صل باملقارنة مع 2015
الف�صل
ا�سم املحكمة
الوارد�إىل �إىل املدور
مدور
والوارد يف الوارد يف املف�صول
الوارد الف�صل  2015الوارد املجموع الف�صل
%5.6
حماكم البداية %2.6 %56.5 %102.1 2002 3542 1961 1581 1895 1911
حماكم ال�صلح %24.5- %16.6- %35.5 %100.3 1055 2972 1052 1920 1397 1261
حمكمة اال�ستئناف %6.8- %31.1- %54.0 %123.2 1706 3158 1385 1773 1830 2010
%7.0- %15.1- %49.2 %108.3 4763 9672 4398 5274 5122 5182
املجموع
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ن�سبة الق�ضايا املف�صولة من الواردة ومن جمموع املدور والوارد بق�ضايا اخلزينة لدى كافة حماكم اململكة يف العام 2016
OQGƒdGh QhóŸG ¤EG π°üØdG áÑ°ùf

OQGƒdG ¤EG π°üØdG áÑ°ùf

%123^2
%108^3

%100^3
%54^0

%49^2

´ƒªéŸG

%102^1

±ÉæÄà°S’G áªµ

%35^5

í∏°üdG ºcÉ

%56^5

ájGóÑdG ºcÉ

%140^0
%120^0
%100^0
%80^0
%60^0
%40^0
%20^0
%0^0

 .2ق�ضايا اخلزينة لدى مركز عمان:

يبني اجلدول الآتي الأعمال املتعلقة بق�ضايا اخلزينة لدى مركز عمان ومتثل حماكم البداية واال�ستئناف وحماكم
ال�صلح ا�ضافة �إىل حمكمة التمييز .بلغ عدد ق�ضايا اخلزينة الواردة �إىل مركز عمان  1042ق�ضية عام  2016انخف�ضت
بن�سبة  %17عن عام  2015يف حني ارتفع عدد الق�ضايا املف�صولة من  1202ق�ضية عام � 2015إىل  1414ق�ضية عام
 2016بن�سبة ارتفاع  .%17.6االنخفا�ض يف الق�ضايا الواردة �شمل حماكم ال�صلح بن�سبة  %36.9وحماكم البداية
بن�سبة  %13.9وانخف�ضت لدى حماكم التمييز  %37.7يف حني ارتفعت الق�ضايا الواردة لدى اال�ستئناف بن�سبة
 %14.3وبنف�س الوترية انخف�ضت الق�ضايا املف�صولة لدى املحاكم.
ن�سبة الق�ضايا املف�صولة �إىل الواردة يف جميع املحاكم  %135.7الن�سبة من جمموع الوارد واملدور � .%30.8أعلى
ن�سبة ف�صل من الوارد لدى حمكمة التمييز  %613.6تليها حماكم ال�صلح  % 101.5وحماكم اال�ستئناف.%98.2
ك�شف بق�ضايا اخلزينة  /عمان يف الق�ضايا املدورة والواردة واملف�صولة ون�سبة الف�صل من الوارد ون�سبة التغري يف
الوارد واملف�صول يف العام  2016باملقارنة مع عام 2015
ن�سبة
عام 2016
عام 2015
ن�سبة�إىل الف�صل
الف�صل
ا�سم املحكمة
الوارد �إىل املدور
مدور
الوارد الف�صل  2015الوارد املجموع الف�صل
والوارد
%21.0 %78.0 145 692 186 506 145 216
حماكم البداية
%27.3 %101.5 332 1218 327 891 499 518
حماكم ال�صلح
حمكمة اال�ستئناف %25.6 %98.2 440 1720 448 1272 413 392
%51.6 %613.6 497 963
81 882 145 130
حمكمة التمييز
%30.8 %135.7 1414 4593 1042 3551 1202 1256
املجموع

ن�سبة التغري عام 2016
باملقارنة مع 2015
يف الوارد يف املف�صول
%13.9%36.9%14.3
%37.7%17.0-

%0.0
%33.5%6.5
%242.8
%17.6
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ن�سبة الق�ضايا املف�صولة من الواردة ومن جمموع املدور والوارد بق�ضايا اخلزينة  /عمان يف العام 2016
%613^6

%135^7
%30^8
´ƒªéŸG

%51^6

%25^6

%98^2

%101^5
%27^3

%21^0

í∏°üdG ºcÉ ±ÉæÄà°S’G áªµ õ««ªàdG áªµ

%78^0

ájGóÑdG ºcÉ

%650
%600
%550
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%450
%400
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%50
%0

 .3ق�ضايا اخلزينة التنفيذية لدى دوائر التنفيذ يف اململكة (عدا مركز عمان):
انخف�ضت الق�ضايا الواردة لدى دوائر اخلزينة التنفيذية يف اململكة عدا املركز عمان انخفا�ض ًا كبري ًا عام 2016
بن�سبة  %63.2باملقارنة مع عام  2015كما انخف�ضت الق�ضايا املف�صولة تقريبا بنف�س الن�سبة  %65.8خالل نف�س
الفرتة .بلغت ن�سبة الق�ضايا املف�صولة �إىل الواردة  %83.3ون�سبة املف�صول من جمموع املدور والوارد .%15.8
ك�شف بق�ضايا اخلزينة التنفيذية لدى دوائر التنفيذ يف اململكة (عدا املركز عمان) يف الق�ضايا املدورة والواردة
واملف�صولة ون�سبة الف�صل من الوارد ون�سبة التغري يف الوارد واملف�صول يف العام  2016باملقارنة مع عام 2015
عام 2015
الوارد

الف�صل

مدور
2015

1401

1253

2202

ن�سبة ن�سبة التغري عام  2016باملقارنة
عام 2016
مع 2015
ن�سبة�إىل الف�صل
الف�صل
الوارد �إىل املدور
يف املف�صول
يف الوارد
الوارد املجموع الف�صل
والوارد

515

2717

429

%83.3

%15.8

%63.2-

%65.8-

ن�سبة الق�ضايا املف�صولة من الواردة ومن جمموع املدور والوارد لدى دوائر التنفيذ يف اململكة يف العام 2016
%83^3

%120^0
%100^0
%80^0
%60^0
%40^0

%15^8

%20^0
´ƒª› ¤EG π°üØdG áÑ°ùædG
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OQGƒdG¤EG π°üØdG áÑ°ùf

%0^0

 .4ق�ضايا اخلزينة التنفيذية لدى تنفيذ حمكمة بداية عمان:
انخف�ضت الق�ضايا الواردة عام  2016بن�سبة  %28.5باملقارنة مع عام  2015يف حني ارتفعت الق�ضايا املف�صولة
بن�سبة  %5.1خالل نف�س الفرتة بلغت ن�سبة املف�صول �إىل الوارد  %151.1يف حني مل تتجاوز ن�سبة املف�صول من
جمموع املدور والوارد  .%10.5وهي ن�سبة منخف�ضة مما يعني �أن الق�ضايا املدورة مرتفعة.
ك�شف بق�ضايا اخلزينة التنفيذية لدى تنفيذ حمكمة بداية عمان يف الق�ضايا املدورة والواردة واملف�صولة ون�سبة
الف�صل من الوارد ون�سبة التغري يف الوارد واملف�صول يف العام  2016باملقارنة مع عام 2015
عام 2015
الوارد الف�صل مدور
2015
3791 408
397

عام 2016
الوارد املجموع الف�صل
284

4075

429

ن�سبة الف�صل ن�سبة الف�صل �إىل
�إىل الوارد املدور والوارد
%151.1

%10.5

ن�سبة التغري عام 2016
باملقارنة مع 2015
يف
يف الوارد املف�صول
%5.1
%28.5-

ن�سبة الق�ضايا املف�صولة من الواردة ومن جمموع واملدور والوارد بق�ضايا اخلزينة التنفيذية لدى حمكمة بداية
عمان يف العام 2016
%151^1

%10^5
´ƒª› ¤EG π°üØdG áÑ°ùædG
OQGƒdGh QhóŸG

OQGƒdG¤EG π°üØdG áÑ°ùf
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%0^0

 .5حت�صيالت املحامي العام املدين:
بلغت جمموع املبالغ املُح�صلة حل�ساب دوائر التنفيذ /اخلزينة يف كافة حماكم اململكة لعام  2016ما جمموعة (2.92
مليون دينار) وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ُه مت حت�صيل الكثري من �أموال اخلزينــة (ق�ضايا قدمية) وتوريدها حل�ساب
الإيرادات العامة كما مت حت�صيل الكثري من �أموال اخلزينــة (ق�ضايا اخلزينة) عن طريق وزارة املالية ومل تدخل هذه
املبالغ يف �إح�صائية الدائرة .وقد ارتفعت التح�صيالت من  2.25مليون دينار عام � 2015إىل  2.92مليون دينار عام
 2016بن�سبة زيادة .%29.8
وجتدر اال�شارة ان هناك ق�ضايا تنفيذية كثرية للخزينة مل يتم حت�صيلها للأ�سباب الآتية:
1.1يوجد عدد ال ب�أ�س به من الق�ضايا التنفيذية تعود �إىل �سنوات �سابقة قبل عام .1970
�2.2أن بع�ض الق�ضايا التنفيذية تخ�ص �رشكات �أجنبية خارج اململكة وهذه �إما لي�س لها عنوان �أو �صعوبة يف تبليغها
وحت�صيل �أموال اخلزينة �أو �أ�سماء ثنائية وثالثةية �أو �رشكات ذات م�س�ؤولية حمدودة وال يوجد ما يتم التنفيذ
عليه �أو مدينني مع�رسين �أو مت �إ�شهار �إفال�سهم.
3.3عدم وجود موظفني متفرغني ملتابعة حت�صيل ق�ضايا اخلزينة لدى حماكم البداية.
4.4عدم وجود مبلغ مايل خم�ص�ص لدائرة املحامي العام املدين لغايات تنفيذ الأحكام و�إجراءات الك�شف وو�ضع اليد
على العقارات املحجوزة والبيوع باملزاد العلني حيث يتطلب ذلك توفري النفقات الالزمة لذلك.
5.5عدم تنفيذ قرارات رئي�س التنفيذ من قبل الأجهزة امل�ساندة مثل الأمن العام ودائرة الأرا�ضي.
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سادس ًا :أعمال المعهد القضائي
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سادس ًا :أعمال المعهد القضائي:
ي�سعى املعهد الق�ضائي �إىل حتقيق ر�ؤيته ليكون مركز ت�أهيل وتدريب ق�ضائي و�أجهزة �إدارية م�ساندة متميز على
امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية .ولتحقيق هذه الر�ؤية اعتمد املعهد على التخطيط اال�سرتاتيجي يف �إطار
اال�سرتاتيجية ال�شاملة لقطاع العدل ( )2021-2017املمثلني باملجل�س الق�ضائي ووزارة العدل واملعهد الق�ضائي
الأردين .وقد مت اقرار ًا اخلطة الت�شغيلية للعام � 2017ضمن ا�سرتاتيجية املعهد الق�ضائي.

 .1برامج و�إجنازات املعهد الق�ضائي:
 ١.1برنامج دبلوم املعهد الق�ضائي الأردين:
وهو برنامج ت�أهيلي غري �أكادميي حلاملي درجة البكالوريو�س يف القانون على الأقل ومينح من يجتاز هذا الربنامج
�شهادة دبلوم املعهد الق�ضائي التي ت�ؤهله لتويل الوظائف الق�ضائية ومدته ثالثة �سنوات درا�سية .فيما يلي �أبرز
�إجنازات الربنامج:
•مت فتح باب القبول يف دبلوم املعهد الق�ضائي الفوج التا�سع ع�رش وت�شكيل جلنة م�سابقة القبول واللجنة امل�ساندة
لغايات ال�سري ب�إجراءات امل�سابقة.
•�أنهى طلبة الدبلوم للفوج الثامن ع�رش جميع الفرتات الزمنية لل�سنتني الدرا�سيتني الأوىل والثانية و�سيتم �إحلاقهم
بالتدريب العملي يف املحاكم ملدة عام بح�سب اخلطة الدرا�سية لدبلوم املعهد.
•تنفيذ خطة تدريبية حول مهارات اللغة الفرن�سية وملدة �ستة �أ�شهر لطلبة املعهد.
•�ضمن جمال التبادل الثقايف مت �إيفاد الطالبتني �سارة �أبو ال�سمن و �ساندرا ال�سلمان يف برنامج تدريبي للتعرف على
النظام الق�ضائي الفرن�سي بالتعاون مع املدر�سة الوطنية للق�ضاء يف فرن�سا.
•و�ضع خطة مقرتحة لربنامج دبلوم املعهد للفوج التا�سع ع�رش بنا ًء على ا�ستبيان وزع على الفئات املعنية والأخذ
مببد�أ التغذية الراجعة.
 2.1برنامج التدريب امل�ستمر والتخ�ص�صي:
�أحد الربامج الرئي�سية التي ينه�ض بها املعهد الق�ضائي الأردين لل�سادة الق�ضاة واملدعني العامني كذلك الإداريني
العاملني يف وزارة العدل .ويتم �إعداد خطة تدريبية �سنوية للتدريب امل�ستمر والتخ�ص�صي للق�ضاة تراعي امل�ستجدات
الت�رشيعية والق�ضائية والقانونية بنا ًء على ا�ستبانة حتديد االحتياجات التدريبية التي يتم توزيعها على الق�ضاة
بالتن�سيق مع املجل�س الق�ضائي �إ�ضافة �إىل عمليات التقييم للدورات ومت تنفيذ الآتي:
•مت تنفيــذ اخلطــة التدريبيــة املعتم ــدة للتدري ــب امل�ستم ــر والتخ�ص�صي لل�س ــادة الق�ضـ ــاة واملدعيـ ــن العاميـ ــن
لعام  2016بن�سبة �إجناز  %100وبكافة الأقاليم (ال�شمال والو�سط واجلنوب) و�ضمن خطة مدرو�سة الختيار
املدربني من الق�ضاة املخت�صني وذوي اخلربة يف املوا�ضيع التدريبية املدرجة على اخلطة التدريبية حيث �شملت
اخلطة تدريب ( )1602قا�ضي ًا ومدعيا عاما عدد الدورات املنفذة  93دورة من كال اجلن�سني ( 1338ذكور و 264
�إناث) ويف �شتى املوا�ضيع الق�ضائية والقانونية.
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•ويف �إطار تدريب املدربني نظم املعهد وبالتعاون مع امل�رشوع الأوروبي لدعم وتطوير قطاع الق�ضاء يف الأردن
دورات تدريب مدربني (� /)TOTشارك فيها(  )49من املدربني يف املعهد من الق�ضاة.
•عقد املعهد دورتني تدريبيتني متخ�ص�صتني يف اللغة االجنليزية للق�ضاة لتمكينهم من اجتياز �رشوط التقدم للمنح
اخلارجية يف اللغة االجنليزية �شارك فيها ( )22قا�ضي ًا وقد متكنت قا�ضيتان من احل�صول على املرتبتني الأوىل
والثانية وهما رنا الذنيبات ودارين ابو غبو�ش.
•مت اعتماد ا�ستبيان االحتياجات التدريبية للخطة املقرتحة لعام . 2017
 3.1اخلطة التدريبية للأجهزة الإدارية امل�ساندة يف وزارة العدل
مت تنفيذ اخلطة التدريبية للأجهزة الإدارية امل�ساندة يف وزارة العدل لعام  2016بن�سبة �إجناز و�صلت  %100حيث
عقد املعهد كذلك (  )265دورة تدريبية للأجهزة الإدارية امل�ساندة يف وزارة العدل �شارك فيها ( )4391منهم (
 ) 1849من الإناث و  2494من الذكور.
 4.1التعاون املحلي والعربي والدويل
�ضمن �أهداف املعهد يف تبادل اخلربات والتعاون مع املعاهد املماثلة يف الدول العربية والأجنبية وكذلك ت�شجيع
التعاون مع الهيئات العربية والأجنبية يف جماالت العمل الق�ضائي يرتبط املعهد بالعديد من املعاهد والهيئات
مبذكرات تف�أهم واطر تعاون وا�ستمرارا لهذا النهج مت هذا العام :
•توقيع مذكرة تف�أهم وتعاون ما بني املعهد الق�ضائي الأردين واملعهد العايل للق�ضاء باململكة املغربية.
•املوافقة من قبل جمل�س �إدارة املعهد على م�رشوع بروتوكول التعاون املقرتح من اجلانب امل�رصي للتعاون بني
املركز القومي للدرا�سات الق�ضائية بجمهورية م�رص العربية واملعهد الق�ضائي الأردين و تفوي�ض عطوفة مدير
عام املعهد الق�ضائي الأردين بالتوقيع.
•م�رشوع مذكرة التفاهم بني املعهد الق�ضائي الأردين واملعهد العايل للق�ضاء ب�سلطنة ُعمان للتعاون يف املجال
العلمي و القانوين.
 5.1الندوات وور�ش العمل التي عقدت يف �إطار التعاون املحلي والعربي والدويل :
تر�سيخ ًا لنهج املعهد الق�ضائي ودوره يف بناء العالقات وتعزيزها مع ال�رشكاء املحليني والدوليني نظم املعهد و�شارك
يف تنظيم العديد من الندوات واللقاءات وور�ش العمل يف �شتى املوا�ضيع الق�ضائية والقانونية ومنها:
•نظم املعهد الق�ضائي الأردين عدة دورات تدريبية لل�سادة �أع�ضاء النيابة العامة الفل�سطينية (نيابة مكافحة اجلرائم
االقت�صادية).
•نظم املعهد الق�ضائي الأردين بالتعاون مع مركز التحكيم الدويل يف بريطانيا ( )4دورات تدريبية حول قانون
التحكيم �شارك فيها حوايل(  ) 75قا�ضي ًا يف الأقاليم الثالثةالو�سط وال�شمال واجلنوب.
•كما نظم املعهد الق�ضائي الأردين بالتعاون مع املدر�سة الوطنية للق�ضاء يف فرن�سا برناجم ًا للقا�ضية املتدربة
« مارين بوا�سغارد « من املدر�سة الوطنية الفرن�سية للق�ضاء حول النيابة العامة خالل الفرتة الواقعة ما بني
 2016/2/21ولغاية . 2016/3/10
•نظم املعهد الق�ضائي الأردين بالتعاون مع منظمة الإ�ستجابة ال�رسيعة للعدالة ( )JRRدورة تدريبية مرتبطة
بالنزاعات والتي لها عالقة بالأطفال خالل الفرتة الواقعة ما بني 2016/8/31 -21
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•نظم املعهد الق�ضائي الأردين بالتعاون مع املدر�سة الوطنية للق�ضاء يف فرن�سا برناجم ًا لطالبتني من املعهد
الق�ضائي لدى حمكمة البدايات الكربى الفرن�سية يف مدينة نانتري خالل الفرتة الواقعة ما بني 2016/10/28
ولغاية . 2016/11/11
•نظم املعهـ ــد الق�ضائ ــي الأردين بالتعاون مع ال�سفارة الفرن�سية واملدر�سة الوطنية للق�ضاء يف فرن�سا ندوة حول
جرائم الإرهاب و ذلك خالل الفرتة الواقعة ما بني � 2016/11/9-8شارك بها عدد من ال�سادة الق�ضاة واملدعني
العامني وعدد من ال�سادة الق�ضاة الع�سكريني وممثلني عن مديرية الأمن العام واملخابرات العامة ونقابة املحامني
الأردنيني .
•نظم املعهد الق�ضائي الأردين ندوتني ح ـ ــول ا�ستقالل الق�ض ـ ــاء  /جتـ ــارب م ــن �أملانيـ ـ ــا.
•نظــم املعهـ ــد الق�ضائي الأردين بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة الأملانية للتعاون القانوين الدويل ( )IRZندوة متخ�ص�صة
حول املراجعة الق�ضائية للقرارات الإدارية.
•�شارك املعهد الق�ضائي الأردين بالتعاون مع ال�شبكة القانونية للن�ساء العربيات واللجنة الوطنية ل�ش�ؤون املر�أة يف
مائدة م�ستديرة حول “دور ال�ضابطة العدلية و الق�ضاء يف احلد من جرائم قتل الن�ساء.
•كما �شارك ( ) 71من امل�ؤ�س�سات احلكومية ومن فل�سطني �ضمن الدورات التي عقدها املعهد يف �إطار التعاون.
•نظم املعهد الق�ضائي الأردين بالتعاون مع معهد را�ؤول ولينربغ حلقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين /ال�سويد
 /الربنامج الأقليمي ملنطقة ال�رشق الأو�سط و �شمال �إفريقيا ،حول تطبيق املعايري الدولية حلقوق الإن�سان يف
الق�ضاء الوطني ودور القا�ضي يف حماية احلقوق واحلريات .ويف هذا الإطار مت �إ�صدار درا�سة قام بها فريق
من الق�ضاة الأردنيني بعنوان الدرا�سة الوطنية حول (�إدماج معايري حقوق الإن�سان الإقليمية والدولية يف تعليم
القوانني الوطنية قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية).
•عقد ور�شة عمل تدريبية حول “ حقوق املر�أة يف االتفاقيات الدولية والت�رشيعات الوطنية “ بالتعاون مع امل�رشوع
الأوروبي “ دعم تطوير الق�ضاء يف الأردن” �شارك فيها نحو (� )24إداريا من وزارة العدل.
•نظم املعهد بالتعاون مع هيئة الإعالم ور�شة عمل متخ�ص�صة يف املعهد بعنوان (التخ�ص�ص الق�ضائي يف ق�ضايا
الإعالم) �شارك فيها ق�ضاة و�إعالميون.
 6.1التعاون مع م�ؤ�س�سات الدولة لال�ستفادة من خربات املعهد يف امل�سابقات الق�ضائية والتدريب
يفخر املعهد بتوجه م�ؤ�س�سات الدولة يف اختياره لإجراء امل�سابقات للقانونيني كي تكون هذه امل�سابقة �أ�سا�س ًا
الختيارهم يف املواقع القانونية بدوائرهم ما يدل على ثقة تلك امل�ؤ�س�سات باملعهد الق�ضائي الأردين ويف هذا الإطار
مت ما يلي:
•�أجرى املعهد وبالتعاون مع مديرية الأمن العام م�سابقـة ل�ضباط يف مديرية الأمن العام /الق�ضاء ال�رشطي.
•�أجرى املعهد وبالتعاون مع دائرة اجلمارك الأردنية م�سابقة الختيار كفاءات قانونية تتوىل وظيفة النيابة العامة
اجلمركية.
•عقد املعهد دورات تدريبية �شملت ( )187من الق�ضاة ووك ــالء النياب ــة العام ــة الع�سكرييـ ــن واملدعي ــن العامي ــن
م ــن املديري ــة العامــة لق ــوات الـ ــدرك و�شارك فيها (  ) 9من الق�ضاة الع�سكريني من كل من دولة الكويت و�سلطنة
عمان واململكة العربية ال�سعودية.
•متت موافقة جمل�س �إدارة املعهد على تخ�صي�ص خم�سة مقاعد ل�ضباط الأمن العام من احلقوقيني �ضمن برنامج
دبلوم املعهد الق�ضائي الفوج التا�سع ع�رش.
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 7.1الوفود الزائرة:
رغبة من الهيئات وامل�ؤ�س�سات الق�ضائية والقانونية العربية منها والأجنبية يف االطالع على جتربة املعهد الق�ضائي
يف جماالت التدريب والت�أهيل الق�ضائي وتبادل اخلربات زار املعهد عدد من الوفود ومنها:
•وفد ق�ضائي �أندوني�سي رفيع برئا�سة رئي�س املحكمة العليا الأندوني�سية الربوفي�سور حممد حتي علي لبحث �سبل
و�أوجه تعزيز عالقات التعاون الثنائي امل�شرتك يف املجاالت التدريبية وتبادل اخلربات العلمية والقانونية.
•مديرة معهد الق�ضاء الفل�سطيني القا�ضية الدكتـ ــورة ر�شــا حم ــاد ومت بحث �سبل تعزيز التعاون امل�شرتك و�أ�س�س
ا�ستمرار هذا التعاون و اال�ستفادة من خربات املعهد التدريبية.
•كما زار املعهد عدد ًا من ممثلي امل�ؤ�س�سات واجلهات الدولية والعربية واملحلية التي يرتبط معها املعهد ب�أطر
تعاون.
 8.1بناء القدرات امل�ؤ�س�سية:
يحر�ص املعهد على بناء قدراته امل�ؤ�س�سية وذلك من �أجل تعظيم الفائدة املرجوة من اجلدارات التي ميلكها وال�سمعة
الطيبة التي يتمتع بها ويف هذا الإطار قام املعهد بالإجراءات الآتية:
•و�صف املهام الرئي�سية للوحدات الإدارية على الهيكل التنظيمي املعتمد وا�ستحداث الوظائف التخ�ص�صية والفنية
والإدارية ومبا يتالئم مع �أهداف ومهام هذه الوحدات و�إقرار الو�صف الوظيفي للموظفني ومبا يتنا�سب �أي�ضا مع
م�ؤهالتهم العلمية ومهامهم .كذلك ومراجعة و�إعداد �إجراءات العمل لعام  2016وفق الهيكل التنظيمي املعتمد.
•بهدف تنمية القدرات املعرفية للموظفني يف املعهد مت �إ�رشاكهم فــي دورات و ور�ش عمل متنوعة بن�سبة . %90
•متابعة الأداء امل�ؤ�س�سي من خالل عدد من الإجراءات ومنها ا�ستبيان ر�ضى متلقي اخلدمة واال�ستفادة من النتائج
يف عمليات التح�سني امل�ستمر.
•التمكن من حتقيق م�ؤ�رشات منحة الإحتاد الأوروبي و �إجنازها بن�سبة  %100من خالل فرق عمل املتابعة.
•حتديث قاعدة بيانات �أنظمة املعهد الق�ضائي الأردين مبا يتنا�سب ومتطلبات العمل املطلوبة .وتفعيل نظام الأر�شفة
لق�سم ال�ش�ؤون الإدارية ملا يف ذلك من �أهمية حفظ وثائق املعهد والرجوع �إليها ب�سهولة وتركيب جهاز �سريفر
جديد بالتعاون مع ق�سم البنية التحتية يف وزارة العدل.
� 9.1إطالق املوقع الإلكرتوين املحدث و نظام التعليم الإلكرتوين اخلا�ص باملعهد الق�ضائي.
�إطالق املوقع الإلكرتوين للمعهد الق�ضائي الأردين بحلته اجلديدة وحتديث املحتوى و�إ�ضافة نوافذ و�صفحات،
كذلك بنا ًء نظام التعليم الإلكرتوين .حيث ميثل املوقع نواة تفاعلية ما بني املعهد الق�ضائي و كافة اجلهات املعنية
بقطاع العدل حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا .وحفاظ ًا على �أمن و �رسية املعلومات مت رفع املوقع الإلكرتوين على خوادم
مركز تكنولوجيا املعلومات الوطني .ومت من خالل املوقع االلكرتوين ا�ستحداث و تطوير اخلدمات الإلكرتونية
الآتية:
•ا�ستحداث �صفحة للطلبة من خالل نظام التعليم الإلكرتوين اخلا�ص باملعهد الق�ضائي متكن الطلبة من االطالع على
حمتوى املواد الدرا�سية واحل�صول على العالمات لكل ف�صل واملعدل الرتاكمي واملعلومات التي تتعلق بدرا�ستهم
كذلك تعبئة منوذج تقييم امل�ساقات التدريبية املدرجة �ضمن اخلطة الدرا�سية.
•ا�ستحداث �صفحة للهيئة التدري�سية ي�ستطيع املحا�رض من خاللها �إ�ضافة ومراجعة حمتوى املواد الدرا�سية من
ملخ�صات �أو روابط والتعديل عليها.
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•ا�ستحداث تعبئة منوذج االحتياجات التدريبية لل�سادة الق�ضاة (�ضمن برنامج التدريب امل�ستمر) الكرتوني ًا
وكذلك احل�صول على نتائج التحليل الإح�صائي لهذه النماذج الكرتوني ًا.
•تعبئة منوذج التقييم اخلا�ص باملتدرب الكرتوني ًا (�ضمن برنامج التدريب امل�ستمر).
•�إتاحة الفر�صة للم�ستفيدين من املكتبة البحث عن الكتب واملراجع املتوفرة الكرتوني ًا.
•تفعيل منهجية لالقرتاحات وال�شكاوى من خالل املوقع الإلكرتوين .
•ا�ستحداث ن�رشة الكرتونية دورية على املوقع.
•متابعة ا�ستكمال م�رشوع التعليم الإلكرتوين (.)E –Learning
 10.1نظام املكتبة
اعتماد نظام جديد للمكتبة للبحث عن الكتب واملراجع وتوفري خدمة البحث عن الكتب مع �أ�سماء امل�ؤلفني الكرتوني ًا
من خالل املوقع االلكرتوين .كما مت عمل جرد �شامل ولأول مرة لكافة حمتويات املكتبة مبختلف ت�صنيفاتها.

 .2مبنى املعهد الق�ضائي اجلديد

و�ضع حجر الأ�سا�س ملبنى املعهد الق�ضائي واملبا�رشة فعليا بتنفيذه مع �أخذ جميع مالحظات املعهد يف خمططات
الت�صميم كمتطلبات التعليم احلديثة يف القاعات واملدرج كذلك مواقف ال�سيارات واملطاعم وغريها.
خال�صة الدورات التدريبية املنفذة ح�سب اجلهة امل�ستهدفة وجن�س امل�شاركني للعام 2016
الفئات امل�ستهدفة
الق�ضاة واملدعون العامون
الق�ضاة و وكالء النيابة العامة الع�سكريني و�شارك معهم
ق�ضاة من الكويت وال�سعودية و�سلطنة عمان
املدعني العامني من املديرية العامة لقوات الدرك
كوادر دائرة اجلمارك الأردنية
الق�ضاة واملدعون العامون من دولة فل�سطني
املجموع
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سابع ًا :القضاءاألردني في المعايير الدولية :
 .1م�شروع العدالة العاملية م�ؤ�شرات �سيادة القانون يف الأردن
 1.1و�ضع الأردن يف م�ؤ�شر �سيادة القانون
�أظهر التقريران ال�صادران عن م�رشوع العدالة العاملية ( ) World Justice Project WJPيف العامني  2016و .2015
الدرجة التي ح�صل عليها  2015بلغت  0.56وترتيب الأردن العاملي عام  2015هو  41من �أ�صل  102دولة �شملها
التقرير ،ويف الرتتيب  8من �أ�صل 31دولة على م�ستوى ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا .ح�صل الأردن عام 2016
على درجة  0.59وعلى ترتيب  42من بني  113دولة .وح�صل على الرتتيب الثاين بني دول ال�رشق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا وعددها  7دول (امل�شاركة) الأوىل االمارات العربية درجتها  0.66وترتيبها ال  33بني  113دولة وم�رص
االخرية درجتها  0.37وترتيبها ال  .110اجلدول الآتي يبني ترتيب الأردن على امل�ستوى العاملي وعربيا.
ترتيب الأردن يف م�ؤ�رش �سيادة القانون عاملي ًا وعلى م�ستوى العامل العربي يف ال�سنوات ()2016-2012
ال�سنة
2016
2015
2014
2013
2012

الرتتيب عاملياً
113/42
102/41
99/38
97/44
66/22

الرتتيب عربيا
2
2
2
2
2

الدرجة
0.59
0.56
0.57
0.58
0.60

الأول عربيا
االمارات
االمارات
االمارات
االمارات
االمارات

 2.1معايري امل�ؤ�شر و�آلية احت�سابه:1
يتم قيا�س امل�ؤ�رش بدرجة من � 1أي (� )1أعلى درجة والرقم (� )0أدنى درجة .ويتم احت�ساب قيمة امل�ؤ�رش عن طريق
قيا�س  47م�ؤ�رش فرعي �آخر (والتي يدخل يف ح�سابها �أكرث من  500متغري يف خمتلف الدول) .فيما يلي م�ؤ�رشات
الأردن يف �سيادة القانون ح�سب امل�صدرين الآتيني:
يالحظ من اجلدول �أدناه �أن الأردن �شهد حت�سن ًا ملمو�س ًا يف م�ؤ�رش �سيادة القانون فقد ارتفع من  0.56عام 2015
�إىل  0.59عام  2016بن�سبة حت�سن  .%5.4كما حت�سن ترتيب الأردن بني دول العامل يف هذا امل�ؤ�رش من 102/41
دولة عام � 2015إىل  113/42دولة عام  .2016اي كان الأردن متفوق على  61دولة عام  2015ارتفع �إىل  71دولة
عام  .2016كما يالحظ �أي�ضا من اجلدول �أدناه ما يلي:
1.1طر�أ حت�سن يف خم�سة عنا�رص رئي�سية من �أ�صل ثمانية التي ت�شكل م�ؤ�رشات �سيادة القانون� .أعلى ن�سبة حت�سن
يف عن�رص الإنفاذ التنظيمي  Regulatory Enforcementوبلغت الن�سبة  %13.7يف عام  2016باملقارنة مع عام
 .2015يليه مبا�رشة ن�سبة التح�سن  %11.9لعن�رص غياب الف�ساد الدرجة العامة  Absence of Corruptionو�أدنى
ن�سبة حت�سن بلغت  %1.6لعن�رص العدالة املدنية الدرجة العامة .Civil Justice
1 World Justice Project Rule of Law Index 2016. And World Justice Project Rule of Law Index ®2015
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2.2طر�أ تراجع يف عام  2016باملقارنة مع عام  2015يف عن�رصين الأول احلكومة ال�شفافة
بن�سبة  %6.5والثاين احلقوق الأ�سا�سية  Fundamental Rightsبن�سبة .%3.8
3.3من �أ�صل  44م�ؤ�رش فرعي  16منها �شهد تراجع ًا يف العام  2016باملقارنة مع عام .2015

Open Government

ترتيب الأردن عاملي ًا يف م�رشوع العدالة العاملية م�ؤ�رشات �سيادة القانون يف الأردن من بني  102دولة عام  2015و
 113دولة عام 2016
(ádhO 113) øe 2016 ΩÉY
(ádhO 102) øe 2015 ΩÉY
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الدرجات التي ح�صل عليها الأردن يف م�ؤ�رشات �سيادة القانون وترتيب الأردن عاملي ًا ح�سب العنا�رص الثامنية
الرئي�سية وتفريعاتها ون�سبة التغري يف م�ؤ�رشات عام  2016باملقارنة مع م�ؤ�رشات عام 2015
عام 2016

عام 2015
موا�ضيع �سيادة القانون الأ�سا�سية وفروعها
الدرجات
ترتيب الأردن يف امل�ؤ�رش العاملي يف �سيادة القانون

Jordan in the global index in the rule of law

القيود على ال�سلطات احلكومية

Constraints on Government Powers

الرتتيب
العاملي

الدرجات

ن�سبة التغري عام
 2016باملقارنة
مع 2015

الرتتيب
العاملي

0.56

102/41

0.59

113/42

%5.4

0.49

102/69

0.53

113/62

%8.2

0.35

�صالحيات احلكومة حمددة ب�شكل فعال من الت�رشيع
�صالحيات احلكومة حمددة ب�شكل فعال من ال�سلطة
0.49
الت�رشيعية
�صالحية احلكومة تخ�ضع
م�ستقلةب�شكل فعال من خالل التدقيق 0.58
واملراجعة من جهة
0.57
يعاقب امل�س�ؤولون احلكوميون ل�سوء �سلوكهم.

0.63

%80.0

0.62

%26.5

0.43

%25.9-

0.58

%1.8
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عام 2016

عام 2015
موا�ضيع �سيادة القانون الأ�سا�سية وفروعها
الدرجات
�صالحيات احلكومة تخ�ضع للتفتي�ش (املراقبة) غري
احلكومية
تداول ال�سلطة تخ�ضع للقانون
غياب الف�ساد Absence of Corruption
ال ي�س�ستخدم امل�س�ؤولون احلكوميون يف ال�سلطة التنفيذية
الوظيفة للح�صول على مكا�سب �شخ�صية
ال ي�س�ستخدم امل�س�ؤولون احلكوميون يف ال�سلطة الق�ضائية
الوظيفة للح�صول على مكا�سب �شخ�صية
ال ي�ستخدم امل�س�ؤولون احلكوميون يف ال�سلطة الت�رشيعية
للح�صول على مكا�سب �شخ�صية الدرجة
ال ي�ستخدم امل�س�ؤولون احلكوميون يف ال�رشطة واجلي�ش
الوظيفة للح�صول على مكا�سب �شخ�صية.
احلكومة ال�شفافة Open Government
البيانات والقوانني احلكومية معممة ومعلنة
احلق يف احل�صول على املعلومات
امل�شاركة املدنية
�آلية حمددة لتقدمي ال�شكاوى
احلقوق الأ�سا�سية Fundamental Rights
امل�ساواة يف املعاملة وعدم التمييز
احلق يف احلياة والأمن ال�شخ�صي مطبق ب�شكل فعال
الإجراءات القانونية وحقوق املتهم مكفولة
حرية الر�أي والتعبري مكفولة على نحو فعال
حرية االعتقاد والدين مكفولة على نحو فعال
التحرر مكفول من التدخل التع�سفي يف احلياة اخلا�صة
على نحو فعال
حرية التجمع وتكوين اجلمعيات مكفول على نحو فعال
حقوق العمال الأ�سا�سية مكفولة على نحو فعال
النظام والأمن Order & Security
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الرتتيب
العاملي

الدرجات

ن�سبة التغري عام
 2016باملقارنة
مع 2015

الرتتيب
العاملي

0.47

0.47

%0.0

0.48
0.59

0.46
.0.66

%4.2%11.9

102/32

113/33

0.57

0.61

%7.0

0.71

0.71

%0.0

0.76

0.56

%26.3-

0.76

0.77

%1.3

0.46
0.46
0.44
0.43
0.50
0.52
0.67
0.63
0.56
0.48
0.36

102/76

102/68

0.43
0.34
0.53
0.44
0.39
0.50
0.65
0.66
0.52
0.47
0.47

113/94

113/82

%6.5%26.1%20.5
%2.3
%22.0%3.8%3.0%4.8
%7.1%2.1%30.6

0.46

0.32

%30.4-

0.43
0.57
0.79

0.44
0.48
0.79

%2.3
%15.8%0.0

102/34

113/34

عام 2016

عام 2015
موا�ضيع �سيادة القانون الأ�سا�سية وفروعها
الدرجات
يتم التحكم باجلرمية ب�شكل فعال
الأزمات املدنية حمدودة ب�شكل فعال Civil conflict
النا�س ال يلج�أون للعنف ملعاجلة مظاملهم ال�شخ�صية ا
الإنفاذ التنظيمي Regulatory Enforcement
تطبق اللوائح التنظيمية احلكومية ب�شكل فعال
تطبق االنظمة احلكومية وتنفذ دون ت�أثريات غري الئقة
(مقبولة) improper influence
تنفذ الإجراءات الإدارية دون ت�أخري غري مربر
حتظى الإجراءات القانونية والإدارية باحرتام النا�س
ال ت�صادر احلكومة املمتلكات دون اتباع الإجراءات
القانونية والتعوي�ض املنا�سب
العدالة املدنية Civil Justice
ميكن للنا�س الو�صول للق�ضاء املدين وحتمل تكلفته
العدالة املدنية خالية من التمييز
العدالة املدنية خالية من الف�ساد
العدالة املدنية خالية من نفوذ احلكومة غري الالئق
العدالة املدنية ال تخ�ضع لت�أخري ال مربر له
يتم فر�ض العدالة املدنية ب�شكل فعال الدرجة
 ADRsميكن الو�صول �إليها ،ب�شكل نزيه وفعال
العدالة اجلنائية Criminal Justice
نظام التحقيق اجلنائي فعال
نظام الف�صل يف العدالة اجلنائية يف الوقت املنا�سب والفعال
نظام الأ�صالحية فعال يف احلد من ال�سلوك الإجرامي
نظام العدالة اجلنائية غري متحيز
نظام العدالة اجلنائية خايل من الف�ساد
نظام العدالة اجلنائية خايل من نفوذ احلكومة غري الالئق
تنفيذ الإجراءات القانونية القانون وحقوق املتهم

0.94
1.00
0.44
0.51
0.44

الرتتيب
العاملي

102/49

الدرجات
0.85
1.00
0.51
0.58
0.53

ن�سبة التغري عام
 2016باملقارنة
مع 2015

الرتتيب
العاملي

113/33

%9.6%0.0
%15.9
%13.7
%20.5

0.59

0.75

%27.1

0.44
0.50

0.49
0.52

%11.4
%4.0

0.58

0.60

%3.4

0.62
0.53
0.75
0.77
0.58
0.48
0.58
0.63
0.55
0.53
0.60
0.43
0.49
0.66
0.55
0.56

102/31

102/34

0.63
0.52
0.70
0.71
0.62
0.46
0.67
0.70
0.59
0.62
0.65
0.45
0.54
0.76
0.56
0.52

113/35

113/33

%1.6
%1.9%6.7%7.8%6.9
%4.2%15.5
%11.1
%7.3
%17.0
%8.3
%4.7
%10.2
%15.2
%1.8
%7.1-
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التغري يف م�ؤ�رشات �سيادة القانون عام  2016باملقارنة مع عام  2015ح�سب م�ؤ�رشات م�رشوع العدالة العاملية
%13^7
%5^4

%11^9
%8^2

%7^3
%1^6

%0^0
%6^5- %3^8-

%16^0
%14^0
%12^0
%10^0
%8^0
%6^0
%4^0
%2^0
%0^0
%2^0%4^0%6^0%8^0-

 .2م�ؤ�شرات البنك الدويل حول ممار�سة الأعمال املتعلقة بالق�ضاء يف الأردن:

متثل امل�ؤ�رشات الدولية خا�صة م�ؤ�رشات البنك الدويل مدخ ًال رئي�سي ًا يف عملية ر�سم ال�سيا�سات العامة و�صنع
القرارات ،حيث �أنها ت�ؤدي دور ًا مهم ًا يف و�صف واقع حال خمتلف املجاالت االقت�صادية واال�ستثمارية وال�سيا�سية
وعلى االخ�ص يف الإطار الق�ضائي .بالإ�ضافة �إىل انها تعطي �صوره واقعية عن �أثر ال�سيا�سات والقرارات التي يتم
تبنيها واتخاذها على ال�صعيد الق�ضائي.

تعترب هذه امل�ؤ�رشات �أحد املراجع الرئي�سية التي ي�ستند عليها املجل�س الق�ضائي يف حتديد مدى مالءمة تنفيذ
الأن�شطة والتدخالت املعتمدة يف اخلطط التنفيذية لتحقيق الأهداف اال�سرتاتيجية ال�شاملة لقطاع العدالة ب�شكل
عام والأهداف اال�سرتاتيجية للمجل�س الق�ضائي للأعوام ( .)2021-2017امل�ؤ�رشات التي ت�صدر عن امل�ؤ�س�سات
الدولية ومنظمات تتمتع باال�ستقلآلية واحليادية باالعتماد على �أ�س�س علمية و�إح�صائية ويف بع�ض الأحيان على
قيا�س التوجهات واالنطباعات العامة.
عمر الدعوى وكلفتها وجودة �إجراءات الدعوى ب�شكل عام:
يبني اجلدول الآتي م�ؤ�رشات عمر الدعوى احلقوقية وكلفتها وجودة الإجراءات – كدرا�سة حالة – لق�ضية مالية
بقيمة ( )7615دينار ًا اردني ًا معرو�ضة �أمام حماكم البداية يف عمان/الأردن نت�ستنج ما يلي:
عمر الدعوى :معدل عمر الدعوى امل�شار �إليها يف حماكم البداية الأردنية  689يوم ًا وهذا املعدل �أعلى بن�سبة  %5.2من
معدل عمر الدعوى يف حماكم دول ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ( 653.3يوم) و�أعلى بن�سبة  %24.6من الدول
مرتفعة الدخل.
تكلفة الدعوى :تكلفة اقامة الدعوى (ر�سوم املحاكم و�أتعاب املحامني) ت�شكل ن�سبة  %31.2من قيمة املطالبة املالية،
يف حني تبلغ الن�سبة  %25يف حماكم ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ون�سبة  %21.3يف حماكم الدول مرتفعة الدخل.
جودة الإجراءات :تتمثل جودة الإجراءات يف الهيكل التنظيمي للمحاكم و�إجراءاتها و�إدارة الدعوى و�أمتتة املحاكم.
ح�صلت الأردن درجة ( )7من الدرجة املعيارية الأعلى ( )18اي �أقل بن�سبة  %61باملقارنة مع الدرجة املعيارية
الأعلى وبن�سبة  %36.4عن الدول مرتفعة الدخل.
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عمر الدعاوى احلقوقية املعرو�ضة على حماكم البداية وتكلفة اقامة الدعوى ونوعية الإجراءات الق�ضائية
امل�ؤ�شر

الأردن

معدل عدد االيام التي ت�ستغرقها الدعوى امل�شار �إليها
من تاريخ ت�سجيلها حتى دفع قيمة املطالبة للمدعي
تكلفة اقامة الدعوى وتنفيذها كن�سبة مئوية من قيمة
الدعوى (تكلفة ر�سوم املحاكم و�أتعاب املحاماة)
جودة الإجراءات الق�ضائية من ناحية ( الهيكل
التنظيمي و�إجراءات املحاكم� ،إدارة الدعوى� ،أمتتة
املحاكم ،احللول البديلة حلل النزاعات) الدرجة
املعيارية )0-18( :درجات

ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا

الدول مرتفعة
الدخل

 689يوم ًا

 653.3يوم ًا

 553يوم ًا

 %31.2من قيمة
املبلغ

 %25من قيمة املبلغ

 %21.3من قيمة
املبلغ

 7.0درجات

 5.8درجات

 11.0درجة

¿OQC’G ‘ á«bƒ≤◊G iƒYódG ôªY
ΩÉjC’ÉH iôNC’G ∫hódG ™e áfQÉ≤ŸÉH
689
653^3

553

§°ShC’G ¥öûdG ∫hódG
É«≤jôaEG ∫Éª°Th á©ØJôe
πNódG

∫ó©e
¿OQC’G

≠∏Ñe áª«b øe á«bƒ≤◊G iƒYódG áØ∏µJ áÑ°ùf
iôNC’G ∫hódG ™e áfQÉ≤ŸÉH ¿OQC’G ‘ áYƒaôŸG iƒYódG
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 2.2عمر الدعوى وكلفتها وجودة �إجراءات الدعوى تف�صيلياً:
يبني اجلدول الآتي اجلوانب التف�صيلية يف عمر الدعوى وكلفتها وجودة �إجراءات التقا�ضي وهي على النحو الآتي:
•عمر الدعوى :ت�شكل جل�سات املحاكمة واحلكم ن�سبة  %67.1من عمر الدعوى يف حني تنفيذ احلكم ن�سبة %27.6
وتوثيق ملف الدعوى وت�سجيلها .%5.3
•تكلفة الدعوى :ت�شكل تكلفة الدعوى  %31.2من قيمة املطالبة منها  %15ر�سوم �إنفاذ الدعوى ون�سبة  %8لكل من
�أتعاب املحامي ور�سوم املحكمة.
•جودة �إجراءات التقا�ضي :احللول البديلة حلل النزاعات ح�صلت على درجة ( )3من �أ�صل ( )7درجات ح�صلت
عليها املحاكم الأردنية االبتدائية وح�صلت على ( )2درجة من الهيكل التنظيمي للمحاكم و�إجراءاتها و�إدارة
الدعوى .يف حني �أمتتة املحاكم ح�صلت على درجة (.)0
•�شهادة املر�أة يف املحاكم لي�س لها نف�س الوزن يف �أدلة املحكمة ك�شهادة الرجل قد خف�ض درجة و�أحدة ( )1.0 -من
جودة �إدارة الدعوى.
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تف�صيالت عن عمر الدعوى وكلفتها وجودة �إجراءات التقا�ضي
امل�ؤ�شر
توزيع عدد االيام امل�ستغرق
توثيق ملف الدعوى
جل�سات املحاكمة واحلكم
تنفيذ احلكم
تكلفة الدعوى (ن�سبة من قيمة املطالبة)
�أتعاب املحاماة
ر�سوم املحكمة
ر�سوم �إنفاذ
جودة �إجراءات النقا�ضي الدرجة املعيارية ( )0-18درجات
الهيكل التنظيمي للمحاكم والإجراءات القيمة املعيارية ( )0-5درجات
�إدارة الدعوى الدرجة املعيارية ( )0-6درجات
�أمتتة املحاكم الدرجة املعيارية ( )0-4درجات
احللول البديلة حلل النزاعات ( )0-3درجات

الدرجات
 689يوم
 37يوم
 462يوم
 190يوم
%31.2
%8.0
%8.2
%15.0
 7.0درجات
 2درجة
 2درجة
0.0
 3.0درجات

� 3.2أمتتة املحاكم:
ح�صلت �أمتتة املحاكم يف الأردن وفق معايري البنك الدوىل على درجة ( )0حيث ان الدرجة املعيارية ( )0-4ب�سبب
عدم توفر االمكانية لتقدمي ال�شكاوى الكرتوني ًا وت�سجيل الدعوى و�إجراءات تنفيذها ودفع الر�سوم الكرتوني ًا.
وبهذا ال�صدد قد بد�أ العمل يف �أواخر عام  2016ومطلع  2017بتنفيذ خطة �أمتتة املحاكم وتقدمي حوايل  40خدمة
الكرتونية ويتوقع يف نهاية عام  2017اكتمال تنفيذ اخلطة وبذلك يح�صل الأردن على ( )4درجات وفق معايري البنك
الدويل ويح�سن و�ضع الأردن يف امل�ؤ�رشات الدولية يف هذا املجال .وقد نفذ �أربع خدمات الكرتونية وجاري العمل
بها وهي:
•ت�سجيل الدعوى الكرتوني ًا من قبل املحامني بالدخول من �أي مكان على املوقع من خالل رقم املحامي النقابي
وادخالها �ضمن نظام ميزان.
•دفع ر�سوم الدعوى الكرتوني ًا.
•تعيني القا�ضي الذي يتوىل الق�ضية.
•اال�ستعالم عن تواريخ اجلل�سات.
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تف�صيالت عن جودة الإجراءات الق�ضائية والهيكلية التنظيمية يف املحاكم
امل�ؤ�شر
جودة الإجراءات الق�ضائية الدرجة املعيارية ()0-18
�أو ًال :الهيكل التنظيمي للمحاكم والإجراءات القيمة املعيارية ( )0-5درجات
وجود حمكمة متخ�ص�صة فقط ل�سماع الدعاوى التجارية؟
وجود حمكمة للمطالبات ال�صغرى
وجود حمكمة املطالبات ال�صغرية �أو �إجراء امل�سار ال�رسيع للمطالبات ال�صغرية
ي�سمح يف املحاكم يف املطالبات ال�صغرى للمدعي بالتمثيل الذاتي
التوا�صل قبل املحاكمة متاح ()pretrial attachment
اختيار القا�ضي للق�ضية يتم ع�شوائيا
�شهادة املر�أة لها نف�س الوزن يف �أدلة املحكمة ك�شهادة الرجل
ثاني ًا� :إدارة الدعوى الدرجة املعيارية ()0-6
املعايري الزمنية
وجود قوانني حتدد معايري الوقت لفعاليات املحكمة يف ق�ضية مدنية
يتم تعيني املعايري وقت ال يقل عن ثالثة فعاليات للمحكمة
حترتم معايري الوقت يف �أكرث من  ٪50من احلاالت؟
ت�أجيل املحاكمة (ال يحدد القانون عدد التاجيالت وظروف الت�أجيل)..
�أمتتة املحكمة الدرجة املعيارية ()0-4
ميكن تقدمي ال�شكوى الكرتوني ًا من خالل من�صة متخ�ص�صة داخل املحكمة املخت�صة
ميكن تنفيذ خدمة العملية الكرتوني ًا للمطالبات املقدمة �أمام املحكمة املخت�صة
ميكن دفع ر�سوم املحاكم الكرتوني ًا داخل املحكمة املخت�صة
ن�رش الأحكام للق�ضايا التجارية يف املحاكم مبا فيها حماكم اال�ستئناف ومتاحة
للجمهور بوا�سطة (اجلريدة الر�سمية ،ال�صحف ،االنرتنت ،حمكمة املوقع )...
احللول البديلة لف�ض املنازعات الدرجة املعيارية ()0-3
التحكيم
التحكيم التجاري املحلي يحكمها القانون املوحد
�رشوط التحكيم �صاحلة تطبق عادة من قبل املحاكم؟
الو�ساطة /التوفيق

االجابة

ال
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم يتم يدويا
ولي�س الي ًا
ال

نعم
نعم
نعم
ال
ال
ال
ال
ال

نعم
نعم

الدرجة
7.0
2.0
0
1.5

1.0
0.5
2.0
1.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0
1.5

1.5
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ثامن ًا :دراسة استطالعية آلراء وتوجهات
مستخدمي المحاكم األردنية
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ثامن ًا :دراسة استطالعية آلراء وتوجهات مستخدمي المحاكم األردنية
�	.1أهداف الدرا�سة :نفذ هذه الدرا�سة اال�ستطالعية م�رشوع �سيادة القانون املمول من الوكالة الأمريكية للتنمية
بالتعاون والتن�سيق مع املجل�س الق�ضائي ووزارة العدل يف الن�صف الثاين من عام  .2016الهدف الرئي�سي من
تنفيذ هذه الدرا�سة هو التعرف على وجهات نظر و�آراء م�ستخدمي املحاكم (املحامني واملواطنني طالبي اخلدمة
من املحاكم) يف الأردن مبا يخ�ص القطاع الق�ضائي كم�ستخدمني مبا�رشين للمحاكم .و�ستوفر هذه الدرا�سة
املعلومات الأ�سا�سية لإن�شاء قاعدة بيانات وم�ؤ�رشات �أداء معتمدة ك�إطار مرجعي لقيا�س مدى التقدم والتطور
لقطاع العدل خالل اخلم�س �سنوات القادمة من عمر اخلطة اال�سرتاتيجية ال�شاملة لقطاع العدالة (-2021
 )2017باملقارنة مع الو�ضع احلايل .مما �سي�ساعد يف �إعداد خطة عمل ون�شاط ًات وتدخالت تعتمد على الدالئل
الإح�صائية من �ش�أنها حت�سني وتطوير قطاع العدالة.
كما تهدف الدرا�سة �إىل التعرف على �أداء اجلهات املختلفة لقطاع العدالة من وجهة نظرم�ستخدمي املحاكم وفهم
جتاربهم مبا يخ�ص بيئة املحاكم و�إجراءات العمل وكيفية عمل النظام الق�ضائي ،ور�صد امل�شاكل والتحديات
التي يواجهونها �أثناء احل�صول على اخلدمات املقدمة من خمتلف الدوائر من حيث البنية التحتية واملعدات
والأجهزة الإلكرتونية مما ي�سهل على املوظف واملراجع احل�صول على اخلدمة التي يطلبها و�إجناز معاملته
بال�رسعة املنا�سبة يف بيئة مريحة جلميع االطراف.
 .2العينة واملنهجية و�أداة الدرا�سة :الفئة امل�ستهدفة يف الدرا�سة م�ستخدمو حماكم البداية (املحامون
(مدع ومدعى عليه) وبغر�ض احل�صول
املزاولون للمهنة ،ومراجعو املحاكم من املواطنني بغر�ض التقا�ضي ٍ
على اخلدمات من دائرة كاتب العدل وا�ستخراج وثيقة عدم املحكومية و�شهادات ووكاالت و�سندات وغريها
يف جميع حمافظات املمكلة .بلغ حجم العينة يف هذه الدرا�سة  1661م�ستجيب (  623حمامي ًا مزاو ًال للمهنة و
1038مراجع).
اتبعت هذه الدرا�سة منهجية املقابلة املبا�رشة ،حيث مت �إجراء مقابالت مع امل�ستجيبني داخل مبنى املحكمة.
ا�شرتك يف هذه الدرا�سة نحو  22باحث ًا وباحثة لتنفيذ املقابالت امليدانية ،حيث مت تدريبهم على �أدوات البحث
واملنهجية وطريقة اختيار العينة قبل عملية جمع البيانات.
طور الفريق املخت�ص �أداة الدرا�سة متبع ًا الأ�سلوب العلمي املعتمد يف تطوير مثل هذه الأدوات .مت ت�صميم
ا�ستبيانني لغر�ض جمع املعلومات من امليدان ،ا�ستبانة جلمع املعلومات من املحامني و�أخرى من املواطنني .وقد
تناولت �أدوات الدرا�سة موا�ضيع تتعلق بالو�صول للعدالة ،الكادر الب�رشي للمحاكم .البنية التحتية للمحاكم،
الأحداث ،ت�سجيل وتنفيذ الق�ضايا.
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 .3نتائج ا�ستطالع املحامني:

 1.3الو�صول للعدالة:
•�أظهرت النتائج � ّأن ن�سبة ( )%88.8من املحامني الذين �شاركوا بالدرا�سة يعتقدون � ّأن مدة التقا�ضي يف املحاكم
طويلة .وعزا املحامون ذلك للعديد من الأ�سباب ،مثل تعقيد الإجراءات املتعلقة ب�سري الق�ضايا وعدم ح�ضور
املحامني �أو الق�ضاة للجل�سات والبطء يف عملية التبليغات .كما �أفادوا ب� ّأن ارتفاع �أعداد الق�ضايا املنظورة �أمام
الق�ضاة يلعب دور ًا مهم ًا يف �إطالة مدة التقا�ضي.
•يعتقد ثالث ًا املحامني امل�شاركني يف الدرا�سة (� )%77أن املواطنني الأردنيني ي�ستطيعون الو�صول للق�ضاء ب�سهولة
يف حني يعتقد  %53و  %20منهم �أن الأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة والن�ساء يواجهون �صعوبة يف الو�صول للق�ضاء،
على التوايل .و�سبب وجود عوائق �أمام الن�ساء يف الو�صول �إىل العدالة يعود يف الغالب �إىل العادات االجتماعية
والثقافية املجتمعية وخا�صة يف مناطق الأرياف والبادية حيث هيمنة الع�شرية التي لها الدور الأكرب بالف�صل يف
النزاعات.
•و�أظهرت النتائج � ّأن هناك نق�ص ًا يف الكوادر الب�رشية املتخ�ص�صة بق�ضايا الأحداث ب�شكل عام ،كما �أفاد  %66من
املحامني و�أجاب ما ن�سبته  %32بعدم توفر ق�ضاة متخ�ص�صني بق�ضايا الأحداث ملمون بكيفية التعامل مع هذه
الفئه .كما �أكد املحامون ون�سبتهم  %49ب�أنهم يعتقدون بعدم توفر بيئة منا�سبة لال�ستماع للأحداث ك�ضحايا
و�شهود ،مما ي�ستوجب ف�صل �أماكن حماكم الأحداث عن غريها من املحاكم النظامية (وذلك من منظور  %89من
املحامني امل�شاركني بالدرا�سة).
•�أكد حوايل  %74من املحامني � ّأن تعدد الإجراءات عند ت�سجيل الق�ضايا والطلبات يعرقل عملية الت�سجيل .و�أظهرت
النتائج � ّأن  %63منهم �أفادوا بعدم تنا�سب �أماكن ت�سجيل الق�ضايا مع ت�سل�سل �إجراءات الت�سجيل (�أماكن متعددة
ومتباعدة )...و %87قالوا � ّأن خطوات �إجراءات الت�سجيل متباينة وتختلف من حمكمة �إىل �أخرى.
•ذكر معظم املحامني معيقات تواجههم �أثناء عملية ت�سجيل الق�ضايا مثل ،الوا�سطة واملح�سوبية ( ،)%72.7عدم
الإعتماد على النظام املحو�سب (� ،)%43.3ضغط العمل يف املحاكم ( ،)%85.9وت�صميم مباين املحاكم من
ناحية الإت�ساع وبنيتها التحتية ال يتنا�سب مع الزيادة املطردة يف عدد الق�ضايا الواردة للمحاكم وعدد املراجعني
مما يرفع من من�سوب االكتظاظ يف مكاتب تقدمي اخلدمة ( )%79.9و عدم كفاءة املعدات والأجهزة (طابعات،
حوا�سيب� ،آالت الت�صوير) لت�سيري �أعمال املحكمة (.)%67.7
 2.3الكوادر الب�شرية:
•بينت نتائج الدرا�سة � ّأن  %61.8من املحامني يعتقدون �أن كادر املحكمة يتمتع بالكفاءة الالزمة لتقدمي اخلدمات
املطلوبة منه .يف حني �أظهرت النتائج وجود م�شكلة يف �آلية تو�أ�صل كادر املحكمة مع املراجعني ومعاملتهم
باحرتام ،حيث �أكد ما ن�سبته  %36.2من املحامني على ذلك .و�أفاد �أكرث من ن�صف عينة املحامني (ّ � )%55.7أن
الكادر الإداري يف املحاكم ال يهتم ب�شكو�أهم وال يتابعها  .و�أفاد  %91.3من املحامني � ّأن هناك حاجة لرفع كفاءة
كوادر املحكمة مبا يتعلق مبهارات الإت�صال والتوا�صل.
•ي�ؤكد �أكرث من ثلثي املحامني امل�شاركني بالدرا�سة على وجود نق�ص بالكادر الب�رشي يف املحاكم (.)%79.1
واحتلت حمكمة بداية الرمثا املرتبة الأوىل ،حيث �أفاد  %100من املحامني امل�شاركني بالدرا�سة � ّأن هناك نق�ص ًا
بالكادر الب�رشي يف هذه املحكمة ،تلتها حمكمة بداية جر�ش ( )%88.9ويتبعها على التوايل ،حمكمة بداية غرب
عمان ( ،)%83.7العقبة ( )%83.4و ق�رص العدل يف عمان ( .)%83.3و�أ�ضاف �أكرث من ثلثي املحامني ()%76.4
� ّأن املحاكم تعاين من �سوء يف توزيع الكادر الب�رشي مبا يتنا�سب مع عبء العمل يف املحكمة.
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 3.3ق�ضايا التنفيذ:
•�أظهرت النتائج � ّأن  %91من املحامني امل�شاركني يف الدرا�سة �أكدوا على � ّأن الفرتة ما بني ت�سجيل الق�ضية يف دوائر
التنفيذ والإنتهاء منها طويل .وعزوا ذلك �إىل الكثري من املعيقات التي تواجههم خالل العمل على ق�ضايا التنفيذ،
حيث � ّأن غالبية املحامني ( )%92.1يعتقدون بوجود �ضعف يف التن�سيق والتعاون بني اجلهات ذات العالقة
بق�ضايا التنفيذ مما يعيق عملية تنفيذ الأحكام .كما وي�ؤكد  %93منهم على � ّأن الإجراءات الإدارية تعيق عملية
تنفيذ الأحكام (�سجلت حماكم �أقليمي ال�شمال والو�سط ن�سبة �أعلى %.93 ،من حماكم �أقليم اجلنوب .)%87.9
ووجود ازدحام و�ضغط يف العمل يف دوائر التنفيذ ( ،)%97فقدان وتلف امللفات (� ،)%68آلية و�إجراءات تعيني
اخلرباء يف الق�ضايا التنفيذية ( ،)%61ووجود الوا�سطة واملح�سوبية (.)%78
 4.3بيئة العمل والبنية التحتية
•�أظهرت النتائج � ّأن  %68.7من املحامني ي�ؤكدون على � ّأن مرافق املحاكم غري م�ؤهلة ال�ستقبال عدد كبري من
املراجعني .حيث تبلغ الن�سبة الأعلى يف حماكم الو�سط ( ،)%74تليها ال�شمال ( )%58ثم اجلنوب (.)%36
•�أفاد  %55من املحامني بعدم توفر �أماكن انتظار للمراجعني غالب ًا يف املحاكم .حوايل  %73منهم قالوا �أنهم
ي�ستطيعون �إيجاد طريقهم ب�سهولة داخل املحكمة مع � ّأن  %42منهم فقط �أفاد بوجود لوحات �إر�شادية يف مبنى
املحكمة ،وتقريبا  %34منهم �أفادوا � ّأن مرافق املحكمة نظيفة دائم ًا .وبينت النتائج � ّأن  %67من املحامني ال
ي�ستطيعون العثور على مواقف ملركباتهم عند الذهاب للمحكمة.
� 5.3آراء املحامني يف النظام الق�ضائي من ناحية (العدالة ،النزاهة ،واحليادية):
•تظهر النتائج ميل املحامني نحو التو�سط يف توجهاتهم نحو العدل والنزاهة واحليادية ومبد�أ �سيادة القانون.
•يعتقد �أكرث من ن�صف املحامني ( )%58.8بوجود حت�سن قد طر�أ على �أداء الكادر الإداري يف املحاكم (%22.5
حت�سن ملمو�س  %36.3حت�سن طفيف) وعلى �إجراءات ت�سجيل الق�ضايا ( )%54.7خالل ال�سنوات التي تردد
فيها على املحكمة .بينما  %38.7فقط �أفادوا � ّأن هناك حت�سن ًا يف �رسعة تنفيذ الأحكام ( %11.1حت�سن ملمو�س
 %27.6حت�سن طفيف).

 .4نتائج ا�ستطالع ر�أي اجلمهور املتقا�ضني وطالبي اخلدمات:

•يعتقد حوايل  %65من املواطنني امل�شاركني يف الدرا�سة ب�سهولة الو�صول للق�ضاء يف الأردن.
•يعتقد  %80من املراجعني � ّأن التكلفة املالية للتقا�ضي تقف عائق ًا يف وجه الفقراء يف الو�صول �إىل العدالة.
•�أفاد  %46.9من املراجعني � ّأن مبنى املحكمة غري مهي�أ لذوي الإحتياجات اخلا�صة ،وهناك فروق دالة بني املحاكم
ح�سب التوزيع اجلغرايف.
•عندما �سئل امل�شاركون يف الدرا�سة “�إذا كنت تعتقد �أن لك حق ًا جتاه الغري ماذا تفعل” �أجاب حوايل  %70منهم �أنهم
�سوف يلج�أون للمحاكم النظامية لتح�صيل حقوقهم ،وبينت النتائج � ّأن هناك فروق ًا دالة ح�سب النوع االجتماعي،
حيث كانت الن�ساء �أكرث مي ًال �إىل ذلك من الرجال و�أقل مي ًال �إىل ا�ستخدام الق�ضاء الع�شائري.
•�أما �أ�سباب عدم اللجوء �إىل الق�ضاء (ر�أي ملن لن يلج�أوا للق�ضاء) ،ن�سبة  %55.6منهم يرجع ال�سبب �إىل � ّأن �صدور
الأحكام وتنفيذها ي�ستغرق وقت ًا طوي ًال وعدم الثقة باملحاكم ( )%13.5والإعتقاد بوجود الوا�سطات (.)%22.7
و�أقر  %81.1من امل�ستجيبني ب�أنهم �سوف يدلون ب�شهادتهم �أمام املحكمة �إذا ُطلب منهم ذلك.
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•يعتقد  %57من املراجعني بوجود اكتظاظ يف املحاكم عند طلب اخلدمة .وبينت النتائج � ّأن �أكرث املحاكم ازدحام ًا
يف منطقة الو�سط ُ�سجلت يف حمكمة بداية �شمال عمان  %74.1وق�رص العدل  ،%73.9ويف ال�شمال حمكمة بداية
جر�ش  %74.1ويف اجلنوب حمكمة بداية العقبة .%51.5
•و�أكد  %44من املراجعني � ّأن قاعات االنتظار غري منا�سبة لعدد املراجعني مما ي�سبب الإزدحام (توجد فروق دالة
بني املحاكم للمتغري اجلغرايف).
•يعتقد  %88من املواطنني امل�شاركني يف الدرا�سة � ّأن مدة التقا�ضي يف املحاكم الأردنية طويلة وّ � %61أن �إجراءات
ت�سجيل الدعوى حتتاج �إىل وقت طويل� .أفاد  %63منهم ب�أنه مل تتوفر لديهم املعلومات الكافية عن كيفية �إجراءات
التقا�ضي �إجراءات املحكمة .كما ويعتقد  %22منهم ب�شعور الإنحياز �ضدهم �أثناء �سري املحاكمة.
•ذكر  %60.2من املتقا�ضني �أنهم يثقون باملحامني املوكلني بق�ضاي�أهم ( %8.3يثقون فيهم ثقة كبرية و %37.6
ثقة متو�سطة و  %14.3ثقة قليلة يف حني � ّأن  %37.6ال يثقون فيهم �أبد ًا).
•�أكد حوايل  %80من املواطنني امل�شاركني يف الدرا�سة الذين قدموا للمحكمة ب�سبب احل�صول على �شهادة عدم
املحكومية �أو خدمة كاتب العدل � ّأن �سري الإجراءات كان �سه ًال و �أو�ضح  %43منهم � ّأن معامالتهم مل ت�ستغرق
�أكرث من �ساعة من الزمن.

� .5أهم اال�ستنتاجات والتو�صيات التي تو�صلت �إليها الدرا�سة:

� 1.5أهم اال�ستنتاجات:
•يواجه املواطنون مبا فيهم الن�ساء والأحداث وذوي الإعاقة معيقات للو�صول �إىل العدالة ،وترتبط بع�ض هذه
املعيقات بثقافة املجتمع ،وب�أمور تتعلق بالبنية التحتية للمحاكم ،وطول �أمد التقا�ضي ،والتكلفة املالية ،وبالكادر
الإداري للمحاكم ،الذي يتعامل مع هذه الفئات التي حتتاج �إىل توفري بيئة منا�سبة لهم ت�شجعهم على الو�صول �إىل
الق�ضاء للح�صول على حقوقهم.
•يواجه املحامون �صعوبة يف احل�صول على املعلومات التي يحتاجونها من املحكمة واملتعلقة بق�ضاي�أهم.
•تعاين املحاكم من نق�ص يف الق�ضاة والكادر الإداري املتخ�ص�ص بق�ضايا الأحداث وق�ضايا الن�ساء.
•هناك تباين يف �إجراءات الت�سجيل واختالفها من حمكمة �إىل �أخرى (عدم الإلتزام بالإجراءات املعتمدة يف جميع
املحاكم رغم وجود ت�رشيعات معتمدة يف هذه الإجراءات).
•ت�سل�سل �إجراءات ت�سجيل الق�ضايا ال يتنا�سب مع �أماكن تواجد مكاتب الت�سجيل ،مما يثقل على املراجع كرثة
التنقل بني الأماكن لإجناز املهمة التي قدم للمحكمة من �أجلها.
•وجود الوا�سطة واملح�سوبية ،وتتفاوت حجم هذه الظاهرة من حمكمة �إىل �أخرى ،حيث هي الأعلى يف حماكم
الو�سط.
•تعاين املحاكم من نق�ص يف الكادر الب�رشي مما يبطئ من �سري العمل خا�صة يف مو�ضوع ت�سجيل الق�ضايا.
•هناك �سوء توزيع يف الكادر الب�رشي للمحاكم واملتمثلة يف عدم تنا�سب الأعداد مع عبء العمل.
•هناك عدم اهتمام من اجلهات املعنية يف املحاكم بال�شكاوى التي يرفعها املراجعون ،حيث ال يتم متابعتها وفق الأ�صول.
•تُظهر النتائج وجود م�شكلة كبرية يف �آلية تو�أ�صل املوظفني مع املراجعني وقد عرب عنها غالبية املحامني خا�صة يف
حماكم الو�سط وبالتحديد يف حمكمة عمان (ق�رص العدل) و�شمال وغرب عمان.
• تختلف بيئة املحاكم الداخلية واخلارجية من ناحية املباين واملرافق والت�سهيالت خلدمة املراجعني من حمكمة
�إىل �أخرى وال يوجد معايري وموا�صفات وا�ضحة معتمدة ملباين املحاكم.
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•البنى التحتية لبع�ض املحاكم غري مهيئة لأغرا�ض التقا�ضي من وجهة نظر املحامني ( خا�صة يف حماكم اجلنوب).
وتعاين قاعات معظم املحاكم من �إكتظاظ املراجعني ل�ضيق م�ساحتها فهي غري م�ؤهلة لإ�ستقبال �أعداد كبرية من
املراجعني خا�صة املحاكم يف منطقة الو�سط ويف اجلنوب .كما تعاين بع�ض املحاكم من عدم توفر النظافة الدائمة
داخل مبانيها وعدم توفر مواقف ملركبات املراجعني.
•حوا ّيل  %22من املتقا�ضني (امل�شاركون بالدرا�سة) كان لديهم �شعور بالإنحياز �ضدهم �أثناء �سري حماكماتهم.
•حوايل ن�صف املتقا�ضني  %51.9ال يثقون باملحامني الذين ميثلون موكليهم �أمام املحاكم (  %42.6يثقون
بهم بدرجة قليلة) ويعتربونهم غري �أكفّاء يف الدفاع عنهم�.سوف لن يلج�أ حوايل  %28من املراجعني الذين متت
مقابلتهم يف الدرا�سة �إىل الق�ضاء يف حال كان لديهم �شكوى جتاه الآخرين ،واحتل طول �أمد التقا�ضي املرتبة الأوىل
بني الأ�سباب التي ذُكرت مف�رسة ذلك الت�رصف.
•يواجه املواطنون معيقات �أثناء ا�ستخدام خدمات املحاكم مثل :الإزدحام ،عدم منطقية ت�سل�سل الإجراءات،
وتعامل الكادر الإداري مع املراجعني.
� 2.5أبرز تو�صيات الدرا�سة:
•العمل على �إن�شاء نظام لتقدمي اخلدمات الكرتوني ًا (خا�صة لت�سجيل الق�ضايا والإ�ستعالم عنها ودفع الر�سوم)
دون الرجوع للمحاكم للحد من االكتظاظ يف مباين املحاكم.
•و�ضع خطة عمل تدريبية �شاملة لرفع كفاءة كادر املحاكم املتخ�ص�ص يف ق�ضايا الأحداث وتوفري الكوادر املطلوبة
امل�ؤهلة ح�سب حاجة املحاكم وعبء العمل.
•و�ضع خطة عمل تدريبية �شاملة لرفع كفاءة كادر املحاكم ب�آليات الإت�صال والتوا�صل وتنمية مهاراتهم.
• عمل �صيانة دورية لتفقد كفاءة وفعالية الأجهزة الإلكرتونية واملعدات يف املحاكم.
•�إجراء درا�سة تقييمية ملباين املحاكم بهدف ت�شخي�صها هند�سي ًا (من ناحية ال�صيانة والتو�سعة وغريها) ومعرفة
جوانب ال�ضعف فيها ا�ستناد ًا على معايري وموا�صفات حمددة ومعتمدة وموافقة لعبء العمل يف هذه املحاكم.
•احلاجة �إىل تعزيز وعي املواطنني بالقوانني و�رضورة دمج منهج �سيادة القانون يف املدار�س مما يعزز �سلطة
القانون والثقة بالق�ضاء .ويتطلب �أي�ضا توفري املعلومات ون�رشها والتوعية بالدور الذي تقوم به م�ؤ�س�سات
الق�ضاء من خالل و�سائل الإعالم .و�إن�شاء دوائر �إعالمية متخ�ص�صة يف م�ؤ�س�سات العدالة تعتمد ا�سرتاتيجية
�إعالمية متكاملة بخطاب �إعالمي وا�ضح و�سهل بال�رشاكة مع و�سائل الإعالم والإعالميني والرتكيز على ق�ضايا
الن�ساء و�أهمية و�صول الن�ساء �إىل العدالة لتح�صيل حقوقهم.
•العمل على زيادة الكوادر الب�رشية يف املحاكم وخا�صة الق�ضاة مما له الأثر يف ت�رسيع عملية التقا�ضي وحتقيق
العدالة بال�رسعة املمكنة.
•تعزيز برامج الرقابة الإدارية الداخلية وو�ضع �آليات لتقييم �أداء الكادر الب�رشي وفق ًا للمهام والأو�صاف
الوظيفية.
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تاسع ًا :توصيات اللجنة الملكية لتطوير
الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون
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تاسع ًا :توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون:

بنا ًء على ر�سالة جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم يف الثامن ع�رش من �شهر ت�رشين الأول لعام ،2016
مت تكليف دولة زيد الرفاعي برئا�سة اللجنة امللكية املكونة من  14ع�ضو ًا لتطوير اجلهاز الق�ضائي وتعزيز �سيادة
القانون .مهمة اللجنة تطوير ا�سرتاتيجية �شاملة ملعاجلة التحديات واالرتقاء ب�أداء ال�سلطة الق�ضائية ،وتوفري
الإمكانات املنا�سبة للق�ضاة ،ورفع قدراتهم وتطوير معايري اجلدارة والكفاءة يف تعيينهم ونقلهم وترفيعهم وحت�سني
�أو�ضاعهم .وتوفري بيئة م�ؤ�س�سية ع�رصية للجهاز الق�ضائي و�أجهزته امل�ساندة ،وتطوير �أدوات العمل و�أ�ساليبه
ب�صورة نوعية ،وحتديث الإجراءات والت�رشيعات لالرتقاء بعملية التقا�ضي و�إنفاذ الأحكام ،وتفعيل ومتكني �أنظمة
الرقابة والتفتي�ش الق�ضائي واال�ستفادة من �أف�ضل املمار�سات العاملية .وحددت الر�سالة امللكية ال�سامية �أربعة �أ�شهر
لالنتهاء من تقريرها وتقدمي تو�صياتها التي تت�ضمن ال�سيا�سات والربامج التنفيذية والت�رشيعية املقرتحة.
�أ�صدرت اللجنة امللكية تقريرها وتو�صياتها يف الثامن ع�رش من �شباط لعام  .2017و�أبرز ما جاء يف تو�صياتها ما يلي:
1 .1توطيد ا�ستقالل الق�ضاء والق�ضاة  ،وتعزيز ال�ضمانات املطلوبة لذلك.
2 .2تعزيز ا�ستقالل املجل�س الق�ضائي ،و�إن�شاء �أمانة عامه له ،ومبا يعزز من الدور املنوط به مبوجب الد�ستور
والقوانني.
�3 .3ضمان التمثيل النوعي للق�ضاة يف املجل�س الق�ضائي ،وتفعيل �أداء �أع�ضائه وتوفري احل�صانه الالزمة لهم.
َ 4 .4م ّد ج�سور التعاون بني املجل�س الق�ضائي وباقي ال�سلطات يف الدولة.
�5 .5إعادة هيكلة عدد من الأجهزة الق�ضائية ،وذلك ب�إلغاء دائرة املحامي العام املدين  ،واال�ستفادة من عنا�رصها
الق�ضائية والإدارية يف �أجهزة الق�ضاء الأخرى ،و�أن ُيعهد مبهامها �إىل �إدارة ق�ضايا الدولة التي �ستن�ش�أ لدى
وزارة العدل.
�6 .6ضمان التدابري املثلى لتعيني الق�ضاة وترفيع�أهم ونقلهم وانتدابهم و�ضمان ا�ستقاللهم يف م�سارهم املهني،
وت�أمني مقت�ضيات اال�ستقرار الوظيفي لهم  ،وحت�سني �أو�ضاعهم.
7 .7تفعيل مبد�أ تخ�ص�ص الق�ضاة ،و�إزالة العوائق �أمام التو�سع فيه.
�8 .8إن�شاء غرفة �إقت�صادية لدى حمكمة بداية عمان تكون خمت�صة بالنظر والف�صل يف املنازعات التجارية واال�ستثمارية
ذات الأهمية االقت�صادية يف العا�صمة وعلى م�ستوى اململكة ومبا يوفر بيئة قانونية �آمنه لال�ستثمار.
�9 .9إن�شاء غرف جزائية متخ�ص�صة للنظر يف بع�ض املنازعات ،والتو�سع يف القائم منها ،كالغرف املتخ�ص�صة بالنظر
يف اجلرائم امل�ستحدثة وعلى وجه اخل�صو�ص تلك املرتكبة با�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية احلديثة.
1010حتديث �أ�ساليب ومو�ضوعات الت�أهيل الأ�سا�سي والتدريب امل�ستمر للق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة.
1111تعزيز الدور الذي ي�ضطلع به التفتي�ش الق�ضائي ل�ضمان قيم النزاهه وال�شفافية وااللتزام بقيم الق�ضاء
وتقاليده  ،وقواعد ال�سلوك الق�ضائي  ،وتوفري �ضمانات �أوفى للقا�ضي يف امل�ساءله الت�أديبية.
1212و�ضع معايري �شفّافه ومو�ضوعية لتقيم �أداء الق�ضاة من قِبل التفتي�ش الق�ضائي.
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1313تعزيز �ضمانات املحاكمة الع�أدلة يف مراحل البحث الأويل ،والتحقيق االبتدائي ،واملحاكمة النهائية.
1414تعزيز احلماية للحقوق واحلريات ،من خالل التمكني من الو�صول �إىل العدالة ب�إقرار ًا مبد�أ امل�ساعدة القانونية
املجانية يف جميع الدعاوى ،ملن هم يف حاجة �إليها.
1515توفري البيئة املنا�سبة لعمل الق�ضاة.
�1616إعادة النظر يف خريطة التوزيع اجلغرايف للمحاكم وتوزيع ق�ضاتها وموظفيها ،واال�ستفادة من مواردها
الب�رشية.
1717توفري �أبنية جديدة الئقة للمحاكم التي بحاجة �إىل ذلك  ،ت�ستجيب ملتطلبات التطوير والتحديث ،و�إعداد وتنفيذ
اخلطط الالزمة لتحديث البنية التحتية للمباين القائمة وجتهيزاتها.
�1818إزالة جميع العوائق لت�رسيع �إجراءات الدعاوى ،دون انتقا�ص من ال�ضمانات املقررة للخ�صوم.
1919تب�سيط �إجراءات التقا�ضي و�سري الدعاوى ،وت�رسيع وترية معاجلة الق�ضايا خالل �آجال معقولة ،من خالل
الإقت�صاد يف الإجراءات و�صوال ً �إىل حتقيق العدالة الناجزة.
ال�سبل املحفّزه لذلك ،للتخفيف عن املحاكم.
2020ت�شجيع اللجوء �إىل و�سائل بديلة للدعوى املدنية  ،وتي�سري ُ
2121تطوير �أ�ساليب الإدارة الق�ضائية  ،وتوظيف التكنولوجيا احلديثة خلدمة التقا�ضي وتي�سري �إجراءات الدعاوى
والتبليغات ،والإرتقاء باخلدمات التي يقدمها مرفق العدالة.
2222حتديث وتي�سري و�ضبط �إجراءات تبليغ الأوراق الق�ضائية ،لتحقيق ال�رسعة املطلوبة يف ح�سم النزاعات.
2323الإ�ستفادة من التقنيات احلديثة يف �إجراء املحاكمة عن ُبعد بني نزيل مركز الأ�صالح والت�أهيل وقاعة املحاكمة
اخت�صار ًا للجهد والوقت  ،مع توفري جميع ال�ضمانات القانونية للنزيل.
2424تعديل قواعد االخت�صا�ص لتي�سري �إجراءات التقا�ضي وتر�شيدها وحتقيق جناعتها.
�2525إعادة النظر يف الأحكام التنظيمية اخلا�صة ب�إدارة الدعوى املدنية  ،ومنح قا�ضي �إدارة الدعوى ال�صالحيات
الالزمة لتحقيق الغايات التي ُوجدت هذه الإدارة من �أجلها.
�2626إعادة تنظيم بع�ض الإجراءات املتعلقة بال�شكاوى واالدعاء باحلق ال�شخ�صي وتقدمي البينات يف الدعاوى
اجلزائية  ،لت�رسيع الإجراءات دون الإخالل بال�ضمانات املقررة للخ�صوم.
:2727تي�سري �إجراءات دعوة ال�شهود واال�ستماع ل�شهاداتهم.
2828حتديث وتي�سري و�ضبط �إجراءات اخلربة �أمام املحاكم.
2929تطوير وتنظيم مهنة اخلرباء الق�ضائيني �أمام املحاكم ،وتعزيز قيم ال�شفافية والنزاهة فيهم والإرتقاء ب�أدائهم،
و�ضمان جناعة �أعمالهم.
3030تفعيل الرقابة على التقارير الطبية وحل امل�شاكل النا�شئة عنها.
3131تي�سري �إجراءات الطعن يف الأحكام ،واحلد من الطعون غري املربرة �أو التي يكون الغر�ض منها املماطلة
والت�سويف.
3232فر�ض اجلزاءات الالزمة يف بع�ض احلاالت التي يتطلبها احلد من املماطلة والت�سويف او معاجلة الأهمال
والتق�صري ،ولزوم التقيد باملدد املقررة للف�صل يف الدعاوى وفق ًا ً ملا تن�ص عليه القوانني.
�3333ضمان الو�صول �إىل النجاعه واجلودة املطلوبة يف الأحكام الق�ضائية ويف �آليات تنفيذها.
3434حتديث وتي�سري �إجراءات تنفيذ الأحكام احلقوقية وال�سندات التنفيذية .ل�ضمان تنفيذها �ضمن �أق�رص الآجال
و�أي�رس ال�سبل.
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3535حتديث وتطوير �إجراءات ت�صفية ال�رشكات و�إفال�س التجار.
3636حتديث وتطوير �أجهزة وزارة العدل .باعتبارها الذراع التنفيذيه وامل�ساندة للق�ضاء.
3737تطوير وحتديث مهنة املحاماة كم�ساهم رئي�سي يف عملية التقا�ضي  ،وتعزيز قيم ال�شفافية والنزاهه يف منت�سبيها
وتطوير تكوينهم و �أدائهم.
3838توفري الكوادر الإداريه الكافية وامل�ؤهله امل�ساندة للجهاز الق�ضائي ،مبن يف ذلك �أعوان الق�ضاة ،ورفع م�ستواهم
ت�أهي ًال وتدريب ًا ،وحت�سني او�ضاعهم.
3939تطوير وحتديث �إجراءات ال�ضابطة العدليه واالرتقاء ب�أدائها ،و�ضمان جناعه �أعمالها.
4040حتديث وتطوير النيابة العامة والأجهزة امل�ساندة لها  ،وتفعيل دورها  ،ورفع كفاءة ق�ضاتها وتطوير �أدائها.
4141تو�سيع نطاق اخت�صا�ص املحاكم والنيابة العامة يف �إنهاء الدعاوى اجلزائية  ،للحد من ت�ضخم عدد هذه الدعاوى.
4242تطوير وتفعيل الدور الرقابي للنيابة العامة ل�ضمان ح�سن �سري العدالة اجلزائية ،وعلى وجه اخل�صو�ص يف
جمال التفتي�ش الدوري على مراكز الإ�صالح والت�أهيل  ،والرتافع �أمام املحاكم.
4343تعزيز �إ�رشاف النيابة العامة على ال�ضابطة العدلية امل�ساعدة ل�ضمان �أداء مهامها على الوجه الأمثل.
4444تفعيل دور ال�سيا�سة اجلزائية الوقائية يف احلد من اجلرائم  ،والتو�سع يف نطاق العدالة الت�صاحلية ،لتخفيف
العبء عن املحاكم.
4545اال�ستفادة املثلى من الإح�صاء اجلزائي يف ر�سم ال�سيا�سة اجلزائية ،وتفعيل دور ال�سجل العديل يف �ضبط حاالت
التكرار ا ُ
جلرمي.
4646تطوير وحتديث ال�سيا�سة اجلزائية يف جمال التجرمي  ،عرب �إعادة النظر يف جترمي بع�ض الأفعال ،ورفع احلماية
اجلزائية عنها ،وجترمي بع�ض الأفعال الأخرى حماية لأمن وم�صالح املجتمع وحقوق وحريات املواطنني ،
وتعزيزا ً ملبد�أ �سيادة القانون.
4747تطوير وحتديث ال�سيا�سه العقابية  ،وخا�صة ب�ش�أن اجلرائم الواقعة على الن�ساء والأطفال وذوي الإحتياجات
اخلا�صة.
4848تخ�صي�ص مراكز للتوقيف منف�صله عن املراكز املخ�ص�صة للمحكومني ،والت�أكيد على ت�صنيف املوقوفني
واملحكومني يف مراكز التوقيف والإ�صالح والت�أهيل.
4949تر�شيد التوقيف الإحتياطي ،واحلد منه ،و�إقرار بدائل له ،وتوفري ال�ضمانات الكافية له ،وتطبيق برامج
�أ�صالح ناجعه لإعادة ت�أهيل نزالء مراكز الأ�صالح والت�أهيل  ،وت�سهيل �إعادة دجمهم باملجتمع.
و�سوف تنعك�س تو�صيات اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�ضائي وتعزيز �سيادة القانون يف اخلطط التنفيذية
مل�ؤ�س�سات قطاع العدل للعام  2017يف �إطار �إ�سرتاتيجية قطاع العدالة (ال�سلطة الق�ضائية ،وزارة العدل ،املعهد
الق�ضائي الأردين) للأعوام .)2021-2017
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عاشراً :المالحق
امل�شاركات الداخلية يف ور�ش العمل وامل�ؤمترات والدورات التدريبية واللقاءات ح�سب املو�ضوع
ونوع امل�شاركة وتاريخ ومكان االنعقاد وعدد الق�ضاة امل�شاركني خالل العام 2016
الرقم

املو�ضوع

1

دورة تدريبية حول ( ر�ؤ�ساء املراكز الأمنية )

2016/1/18

مركز تدريب
عمليات ال�رشطة

مهارات

1

2

دورة �إعداد املدربني املتعلقة بق�ضايا العنف �ضد املر�أة

2016/1/31

ال�شبكة القانونية
للن�ساء العربيات

حقوق املر�أة

7

3

ور�شة تدريبية حول مو�ضوع ( احلاويات وال�سيطرة
على الب�ضائع يف املناطق اجلمركية والتحقيقات املتعلقة
بالف�ساد امل�ؤ�س�سي )

-1/31
2016/2/4

عم ــان

ف�ســاد

2

5

ور�شة عمل حول (الدرا�سة امل�سحية خلطوط دعم الطفل
و�أ�رسته)

2016/2/8

فندق امليلينيوم /
عمان

حقوق الأ�رسة

1

6

حما�رضة توعوية بعنوان ( دور هيئة مكافحة الف�ساد يف
حماية ال�شهود واملبلغني واملخربين واخلراء يف ق�ضايا
الف�ساد )

2016/2/10

هيئة مكافحة
الف�ساد

ف�ســاد

4

7

برنامج �إذاعي حول ( القانون واملواطن)

2016/2/14

عمان

مهارات

1

8

دورة حول �إدارة الو�ساطة حلل املنازعات املدنية
والتجارية

-14
2016/2/15

فندق حياة عمان

و�ساطة

5

9

ندوة بعنوان (خربة �سنغافورة يف الو�ساطة وعمل مراكز
الو�ساطة الق�ضائية )

2016/2/15

فندق حياة عمان

و�ساطة

10

16 – 15
2016/2/

فندق بري�ستول /
عمان

�أدوية مزورة

20

ندوه بعنوان ( �سنغافورة يف الو�ساطة وعمل مراكز
11
الو�ساطة الق�ضائية)

2016/2/15

فندق حياة عمان

و�ساطة

10

 12ور�شة عمل بعنوان ( التوعية بحقوق امللكية ال�صناعية )

2016/2/16

فندق كمبن�سكي

ملكية فكرية

4

يوم تدريبي حول ( عدالة الأحداث وقانون الأحداث
13
اجلديد)

2016/2/17

�رشطة الأحداث

�أحداث

1

 14ور�شة عمل حول ( حتقيق امللكية ال�صناعية )

2016/2/18

فندق املوفنبيك/
العقبة

ملكية فكرية

3

 10ندوة تدريبية حول (الأدوية املزورة )

التقرير ال�سنوي لل�سلطة الق�ضائية للعام 2015
114

تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد

عدد
نوع امل�شاركة الق�ضاة
امل�شاركني

تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد

الرقم

املو�ضوع

ور�شة تدريبية حول الو�سيلة املثلى لإدماج معايري حقوق
 15الإن�سان الدولية يف القوانني الدولية ومناق�شة كتاب
الإجتهادات الق�ضائية

عدد
نوع امل�شاركة الق�ضاة
امل�شاركني

-21
2016/2/22

فندق الالندمارك

معهد ق�ضائي

22

 16لقاء ت�شاوري حول التعامل مع ق�ضايا الأحداث

2016/2/24

دار رعاية الفتيات
الر�صيفة

�أحداث

1

جل�سة لدرا�سة تقييم احتياجات اململكة الأردنية من
17
امل�ساعدة القانونية

2016/2/24

فندق امليلينوم /
عمان

مهارات

10

 18برنامج تدريب املدربني

-28
2016/2/29

املعهد الق�ضائي

املعهد الق�ضائي

26

 19ور�شة عمل متخ�ص�صة لل�سادة الق�ضاة واملدعني العامني

2016/3/1

فندق الكورب

مهارات

25

 20برنامج تدريب املدربني

2016/3/3-2

املعهد الق�ضائي

املعهد الق�ضائي

26

دورة تدريبية متعلقة مبو�ضوع ( دعم ا�ستجابة قطاع
21
العدالة لق�ضايا العنف �ضد املر�أة)

فندق كراون بالزا
2016/3/5-3
 /البحر امليت

العنف �ضد املراة

1

2016/3/6

جامعة ال�رشق
الأو�سط

جتارة وا�سثمار

1

2016/3/7-6

املعهد الق�ضائي

املعهد الق�ضائي

26

هيئة مكافحة
الف�ساد

مهارات

2

اره ــاب

10

ور�شة عمل حول ( التحقيق والإدعاء يف الق�ضايا املتعلقة
26
بتمويل الإرهاب

2016/3/10-8

عمان

ارهـ ــاب

8

 27برنامج تدريب املدربني

2016/3/10-9

املعهد الق�ضائي

املعهد الق�ضائي

26

 22ور�شة عمل حول ( القيمة القانونية للقيود العقارية)
 23برنامج تدريب املدربني

 24ندوه حول ا�سرتداد املوجودات وطلب امل�ساعدة القانونية 2016/3/10-6
ور�شة عمل متخ�ص�صة للأردن واليمن يف ق�ضايا متويل
25
الإرهاب ومالحقة مرتكبيها ق�ضائي ًا والبت فيها

فندق الكمبن�سكي
2016/3/10-8
 /عمان

ور�شة تدريبية بعنوان ( الك�شف عن الت�أثريات النف�سية
 28واالجتماعية والرتبوية للتعذيب و�أثرها على جل�سات
القا�ضي )

2016/3/12

فندق كراون بالزا

مهارات

20

 29ور�شة عمل تدريبية حول ( حماية ال�شهود واملبلغني )

-13
2016/3/17

هيئة مكافحة
الف�ساد

مهارات

3

 30دورة حول ( الق�ضاء الإداري يف الأردن)

2016/3/15

جامعة عجلون
الوطنية

مهارات

1

 31ور�شة عمل حول ( القانون الدويل لالجئني)

-16
2016/3/17

فندق هيلتون/
العقبة

حقوق الإن�سان

4
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الرقم

املو�ضوع

ور�شة عمل ( قانون التحكيم � /إنفاذ قرارات التحكيم
32
الأجنبية )

-16
2016/3/17

املعهد الق�ضائي

املعهد الق�ضائي

20

دورة تدريبية بعنوان ( دعم ا�ستجابة قطاع العدالة
33
لق�ضايا العنف �ضد املر�أة)

-17
2016/3/19

عمان

عنف �ضد املر�أة

10

ور�شة عمل ت�شاورية ملراجعة وحتديث دليل �إجراءات
34
العمل الداخلة يف �إدارة �رشطة الأحداث

-18
2016/3/20

البحر امليت

�أحداث

2

ور�شة عمل تدريبية حول دليل �إجراءات التوقيف ماقبل
35
املحاكمة

2016/3/19

مطعم وقاعات
الإندل�س  /ارابيال

مهارات

21

ور�شة عمل ( قانون التحكيم � /إنفاذ قرارات التحكيم
36
الأجنبية )

-19
2016/3/20

فندق الرادي�سون
بلو  /العقبه

املعهد الق�ضائي

15

ور�شة تدريبية للمدعني العامني حول دليل �إجراءات
37
التوقيف ما قبل املحاكمة

2016/3/26

فندق املوفنبك /
العقبه

املعهد الق�ضائي

15

� 38إدارة املحاكم وا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة

-26
2016/3/27

املعهد الق�ضائي

املعهد الق�ضائي

20

ور�شة عمل حول احلماية من العنف والتمييز �ضد املر�أة
39
يف قانون العقوبات الأردين والفرن�سي

2016/3/28

جامعة البرتاء

عنف �ضد املر�أة

3

� 40إدارة املحاكم وا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة

-28
2016/3/29

مطعم �أميه�/إربد املعهد الق�ضائي

16

ور�شة عمل متخ�ص�صة لل�سادة الق�ضاة واملدعني العامني
41
حول دليل �إجراءات التوقيف ما قبل املحاكمة

2016/4/2

املعهد الق�ضائي

املعهد الق�ضائي

50

 42عقد لقاء حول �إجنازات م�رشوع كرامة

2016/4/3

فندق كراون بالزا

مهارات

11

 43دورة تدريبية حول احلقوق الأ�سا�سية يف الد�ستور الأردين

2016/4/3

املعهد الق�ضائي

املعهد الق�ضائي

20

 44دورة تدريبية حول احلقوق الأ�سا�سية يف الد�ستور الأردين 2016/4/6-5

مطعم �أمية�/إربد املعهد الق�ضائي

17

 45دورة تدريبية حول احلقوق الأ�سا�سية يف الد�ستور الأردين 2016/4/9-8

فندق الرادي�سون
بلو  /العقبه

املعهد الق�ضائي

16

دورة تدريبية حول تنفيذ الأحكام يف الدعاوى املدنية
46
واجلزائية

-10
2016/4/11

املعهد الق�ضائي

املعهد الق�ضائي

17

دورة تدريبية حول تنفيذ الأحكام يف الدعاوى املدنية
47
واجلزائية

-12
2016/4/13

مطعم �أمية�/إربد املعهد الق�ضائي

17

اجتماع ملعاجلة �إجراءات وتعليمات وحتويل الأحداث
48
والأ�رسة البديلة

2016/4/14

وزارة التنمية
الإجتاعية

حقوق الأ�رسة

5

دورة تدريبية حول تنفيذ الأحكام يف الدعاوى املدنية
49
واجلزائية

-15
2016/4/16

فندق الرادي�سون
بلو  /العقبه

املعهد الق�ضائي

16
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تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد

عدد
نوع امل�شاركة الق�ضاة
امل�شاركني

الرقم

املو�ضوع

تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد

عدد
نوع امل�شاركة الق�ضاة
امل�شاركني

 50دورة تدريبية حول قانون الأحداث

-17
2016/4/18

املعهد الق�ضائي

املعهد الق�ضائي

20

 51دورة تدريبية حول قانون الأحداث

-19
2016/4/20

مطعم �أمية�/إربد املعهد الق�ضائي

17

 52دورة تدريبية حول قانون الأحداث

-22
2016/4/23

فندق الرادي�سون
بلو  /العقبه

املعهد الق�ضائي

16

دورة تدريبية حول املنازعات املدنية وحل النزاعات من
53
خالل الو�سائل البديلة

-24
2016/4/25

املعهد الق�ضائي

املعهد الق�ضائي

20

دورة تدريبية حول املنازعات املدنية وحل النزاعات من
54
خالل الو�سائل البديلة

-26
2016/4/27

مطعم �أمية�/إربد املعهد الق�ضائي

16

م�ؤمتر حول ( خطاب الكراهية يف الإعالم الرقمي
55
واالجتماعي )

-26
2016/4/27

فندق جراند
ميلينيوم عمان

مهارات

ور�شة عمل بعنوان ( حقوق املر�أة االقت�صادية ودعم حق
56
املر�أة يف متلك الأرا�ضي وحق املر�أة يف املرياث الأردين

2016/4/28

فندق
الإنرتكونتننتال /
عمان

حقوق املر�أة

دورة تدريبية للمحامني حول( اتفاقية مناه�ضة التعذيب
 57وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو
اللإن�سانية �أو املهنية )

-27
فندق �سن�رشي بارك حقوق الإن�سان
2016/4/28

5

دورة تدريبية حول املنازعات املدنية وحل النزاعات من
58
خالل الو�سائل البديلة

-29
2016/4/30

فندق الرادي�سون
بلو  /العقبه

املعهد الق�ضائي

16

 59يوم تدريبي �ضمن امل�رشوع التجريبي للعدالة الأ�صالحية

2016/5/2

التعاون ما بني حمكمة التمييز الأردنية وامل�ؤ�س�سة
60
الأملانية للتعاون القانوين الدويل لعام 2016

مقر �رشطة الأحداث حقوق الطفل

1
8

2

2016/5/3-2

فندق الندمارك

مهارات

14

2016/5/3

نقابة املحامني

مهارات

16

2016/5/7-6

البحر امليت

مهارات

25

 63دورة تدريبية حول امل�س�ؤولية عن الأخطاء الطبية

2016/5/7

املعهد الق�ضائي

املعهد الق�ضائي

20

 64دورة تدريبية حول امل�س�ؤولية عن الأخطاء الطبية

2016/5/8

مطعم �أمية �/إربد املعهد الق�ضائي

17

 65لقاء حول ( م�س�ألة النزاعات املتعلقة بالوظيفة العامة )

2016/5/9

املعهد الق�ضائي

املعهد الق�ضائي

21

 66دورة تدريبية حول القواعد الفقهية الكلية

-10
2016/5/11

مطعم �أمية

املعهد الق�ضائي

16

زيادة ملركز �رشطة �أحداث الزرقاء �ضمن امل�رشوع
67
التجريبي للعدالة الأ�صالحية

2016/5/11

الزرقاء

�أحداث

2

 61حما�رضات تدريبية للمحامني املتدربني
دورة تدريبيه للمدربني حول (�إعداد احلقائب التدريبية
62
وتدريب جمموعة من ال�سادة الق�ضاة )

التقرير ال�سنوي لل�سلطة الق�ضائية للعام 2015
117

الرقم

املو�ضوع

ور�شة تثقيفية حول ( املعايري الدولية واملمار�سات املحلية
68
حلرية ال�صحافة والإعالم )

2016/5/12

عمان

�إعالم

2

 69دورة تدريبية حول القواعد الفقهية

-13
2016/5/14

فندق الرادي�سون
بلو  /العقبه

املعهد الق�ضائي

16

 70ور�شة عمل حول ( تنفيذ الأحكام احلقوقية)

-13
2016/5/14

العقبة

مهارات

25

برنامج تدريبي خا�ص مبرتبات الإدارة امللكية حلماية
71
البيئة

2016/5/14

حممية عجلون

بيئة

3

اجتماع ت�شاوري �أقليمي حول مو�ضوع ( ا�سرتداد
72
الأموال  :بني النظرية والتطبيق )

-14
2016/5/15

البحر امليت

جتارة وا�ستثمار

1

 73دورة تدريبيه حول امل�س�ؤولية عن الأخطاء الطبية

2016/5/15

فندق الرادي�سون
بلو  /العقبه

املعهد الق�ضائي

15

 74دورة حول ( �إجرءات التحقيق �أمام املدعي العام )

2016/5/15

جممع النقابات
املهنية

مهارات

2

دورة تدريبية حول ال�سلوك الق�ضائي ومعايري التفتي�ش
75
الق�ضائي

-15
2016/5/16

املعهد الق�ضائي

املعهد الق�ضائي

20

جل�سة نقا�شية �ضمن م�رشوع ( تعزيز اللجوء �إىل العدالة
 : 76تقييم حاجات امل�ساعدة القانونية يف �إطار نظام العدالة
اجلنائية يف الأردن)

-17
2016/5/23

فندق املرييديان /
عمان

عدالة جنائية

36

دورة تدريبية حول ال�سلوك الق�ضائي ومعايري التفتي�ش
77
الق�ضائي

-17
2016/5/18

مطعم �أمية

املعهد الق�ضائي

17

دورة تدريبية بعنوان ( العقوبات البديلة يف قانون
78
الأحداث )

2016/5/18

املركز الأردين
حلقوق الإن�سان

�أحداث

16

 79دورة حول ال�سلوك الق�ضائي ومعايري التفتي�ش الق�ضائي

-20
2016/5/21

فندق الرادي�سون
بلو  /العقبه

املعهد الق�ضائي

16

 80دورة تدريبية حول القواعد الفقهية

-22
2016/5/23

املعهد الق�ضائي

املعهد الق�ضائي

20

دورة بعنوان ( قانون امل�ساءلة و�إجراءات م�ساءلة
81
الق�ضاة )

-23
2016/5/24

فندق الندمارك

املعهد الق�ضائي

20

 82جل�سة نقا�شية للبدء ب�إعداد م�سودة قانون حلقوق الطفل

-23
2016/5/24

مقر املجل�س

حقوق الطفل

4

جل�سة ع�صف ذهني حول ( و�ضع الإجراءات اخلا�صة
83
ب�آليات الطعون الإنتخابية )

2016/5/26

فندق كراون بالزا
 /عمان

مهارات

6
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تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد

عدد
نوع امل�شاركة الق�ضاة
امل�شاركني

الرقم

املو�ضوع

تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد

عدد
نوع امل�شاركة الق�ضاة
امل�شاركني

 84دورة تدريبية حول قانون التجارة البحرية

-29
2016/5/30

املعهد الق�ضائي

املعهد الق�ضائي

20

دورة حول ( �إدارة املحاكم وا�ستخدام التكنولوجيا
85
احلديثة )

-30
2016/5/31

فندق الر�أي�سون
بلو /العقبه

املعهد الق�ضائي

16

لقاء ال�ستعرا�ض الدرا�سة الوطنية التي �أعدتها جمموعة
 86العمل الوطنية يف الأردن بعنوان �إدماج معايري حقوق
الإن�سان الدولية والأقليمية يف تعليم القوانني الوطنية

-30
2016/5/31

حياة عمان

 87دورة تدريبية حول قانون التجارة البحرية

-/5/31
2016/6/1

 88دورة تدريبية حول ( جرائم الف�ساد وغ�سل الأموال )

-5/31
2016/6/1

فندق ال�شرياتون

 89دورة تدريبية بعنوان ( العنف �ضد املر�أة )

2016/6/1

جمعية ن�شامى
ون�شميات الأردن /عنف �ضد املر�أة
�إربد

11

 90دورة حول (ق�ضايا �رضيبة الدخل واملبيعات )

2016/6/2-1

نقابة املحامني

جتارة وا�ستثمار

1

 91دورة تدريبية حول جرائم الف�ساد وغ�سل الأموال

2016/6/2-1

عمان

غ�سل �أموال

20

2016/6/4

مقر هيئة مكافحة
الف�ساد

مهارات

1

 93دورة حول قانون التجارة البحرية

2016/6/4-3

فندق الرادي�سون
بلو  /العقبه

املعهد الق�ضائي

16

اجتماع ملناق�شة مو�ضوع �إ�صدار �شهادات ميالد للمواليد
94
ال�سوريني اجلدد يف اململكة

مبنى مديرية �ش�ؤون
2016/6/22
الالجئني ال�سوريني

حقوق الطفل

1

 95لقاء ت�شاوري حول قانون اجلرائم الإلكرتونية

2016/6/23

�إدارة حماية
الأ�رسة  /عمان

جرائم �إلكرتونية

6

ور�شة عمل بعنوان ( تورط الأحداث يف اجلماعات العنيفة
97
واملتطرفة  ،مبا فيها اجلماعات الإرهابية )

-18
2016/7/20

فندق الكمبن�سكي

�أحداث

3

حلقة نقا�شية حول ( الإطار الوطني ملكافحة الإجتار
98
بالب�رش )

2016/8/6-5

فندق املوفنبك
البحر امليت

حقوق الإن�سان

5

لقاء ت�شاوري حول (نظام العدالة اجلنائية للأحداث يف
 99اململكة الأردنية الها�شمية بني الوفد الفل�سطيني ونظريه
الأردين من م�ؤ�س�سات �إنفاذ القانون)

-15
2016/8/16

مكتب الأمم املتحدة
املعني باملخدرات
واجلرميه

�أحداث

5

ور�شة تدريبية ( التقييم الوطني ملخاطر غ�سل الأموال
100
ومتويل الإرهاب)

-17
2016/8/18

فندق الربي�ستول
عمان

غ�سيل �أموال

4

ور�شة عمل توعوية لكتاب العدل وم�أموري التنفيذ لدى
92
املحاكم

املعهد الق�ضائي

14

مطعم �أميه�/إربد املعهد الق�ضائي

20

ف�ساد

20
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119

الرقم

املو�ضوع

ور�شة عمل حول ( م�ستجدات دائرة تنفيذ حمكمة بداية
101
عمان )

2016/8/20

فندق ال�شرياتون
عمان

مهارات

5

 102دورة تدريبية بعنوان ( مهارات الإت�صال املتقدمة )

2016/8/20

ال�شبكة القانونية
للن�ساء العربيات

مهارات

8

دورة تدريبيه بعنوان ( االنتهاكات املرتبطة بالنزاعات
103
التي لها عالقة بالأطفال )

-21
2016/8/31

عمـان

املعهد الق�ضائي

3

ور�شة عمل متخ�ص�صة حول ( حق امل�ؤلف واحلقوق
104
املجاورة )

-23
2016/8/24

دائرة املكتبة
الوطنية

حق امل�ؤلف

18

ور�شة عمل بعنوان ( درا�سة د�ستورية واقعية من وجهة
105
نظر مقارنة)

-23
2016/8/25

فندق املرييديان

مهارات

5

دورة تدريبية ( لتي�سري �سبل و�صول الأ�شخا�ص ذوي
106
الإعاقة للعدالة )

-28
2016/8/29

فندق الكراون بالزا

عدالة

20

لقاء ت�شاوري ملناق�شة نتائج تقييم القوانني والت�رشيعات
 107الق�ضائية التي تدعم العدالة مبا يتعلق بامل�ساواة بني
النوع االجتماعي

-30
2016/8/31

عمان

عدالة

1

ور�شة عمل حول ( الق�ضاء الد�ستوري والتفاعالت بني
108
املحاكم العادية واملحاكم العليا واملحاكم الد�ستورية)

-8/30
2016/9/1

فندق املريديان /
عمان

مهارات

32

ور�شة عمل حول ( �إجراءات العمل يف �إدارة حماية
109
الأ�رسة بالإ�ضافة �إىل حقوق الالجئني)

-8/30
2016/9/1

فندق كراون بالزا
 /البحر امليت

حقوق الإن�سان

1

 110دورة تدريبية حول العمليات البنكية والتجارية احلديثة

2016/9/5-2

فندق الرادي�سون
تاالبيه  /العقبه

املعهد الق�ضائي

13

 111دورة تدريبية حول النيابة العامة واخت�صا�صاتها

2016/9/7-4

املعهد الق�ضائي

املعهد الق�ضائي

19

ور�شة �إقليمية حول ( �أ�ساليب التحقيق واملالحقة
 112الق�ضائية ملخالفات حقوق امللكية الفكرية لالدعاء العام
و�أجهزة القانون )

2016/9/7-5

عمـان

ملكية فكرية

7

 113دورة تدريبية حول �صياغة الأحكام

2016/9/7-6

مطعم �أمية

املعهد الق�ضائي

16

 114دورة تدريبية حول االخت�صا�ص ( املدين واجلزائي )

– 18
2016/9/19

املعهد الق�ضائي

املعهد الق�ضائي

20

ور�شة عمل بعنوان (تطوير فعال للمحاكمات يف ق�ضايا
115
الإرهاب )

-20
2016/9/22

فندق الكمبن�سكي
عمان

مهارات

12

 116م�ؤمتر حول تعزيز �إحرتام حقوق امللكية الفكرية

-21
2016/9/22

عمان

ملكية فكرية

1
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تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد

عدد
نوع امل�شاركة الق�ضاة
امل�شاركني

الرقم

املو�ضوع

تاريخ االنعقاد

عدد
نوع امل�شاركة الق�ضاة
امل�شاركني

مكان االنعقاد

قاعة البرتاء
21و / 2016/9/22مبنى وزارة
ال�صناعة والتجارة

ملكية فكرية

14

فندق الرادي�سون
-23
 2016/9/26بلو تاالبيه /العقبه

املعهد الق�ضئي

13

ور�شة عمل حول ( التعريف مب�ستجدات دائرة التنفيذ
119
لدى حمكمة عمان الإبتدائية )

2016/9/24

فندق حياة عمان

مهارات

8

لقاء ت�شاوري حول ( �آليات حماية الأطفال يف نزاع مع
120
القانون يف الأردن)

2016/9/25

املجل�س الوطني
ل�ش�ؤون الأ�رسة

حقوق الطفل

1

 121دورة تدريبية حول العمليات البنكية والتجارية احلديثة

-25
2016/9/28

املعهد الق�ضائي

املعهد الق�ضائي

20

اجتماع حول ( تعزيز �إدارة الأرا�ضي يف الدول العربية
 / 122تنمية القدرات و�إدارة املعرفة والإبتكارات اجلغرافيه
املكانية)

-26
2016/9/28

عمان

مهارات

1

 123دورة تدريبية حول االخت�صا�ص املدين واجلزائي

-27
2016/9/28

مطعم �أمية � /إربد املعهد الق�ضائي

 117ندوة بعنوان ( �إذكاء حقوق امللكية الفكرية )
 118دورة تدريبية حول النيابة العامة واخت�صا�صاتها

17

ور�شة عمل بعنوان ( ا�ستجابة قطاع العدالة لق�ضايا
124
املر�أة املعنفة)

2016/9/28

ال�شبكة القانونية
للن�ساء العربيات

حقوق املر�أة

11

 125ور�شة عمل حول ( القانون الدويل لالجئني )

-28
2016/9/29

فندق املوفنبك/
العقبة

حقوق الإن�سان

11

 126دورة تدريبية حول االخت�صا�ص املدين واجلزائي

-9/30
2016/10/1

فندق الرادي�سون
بلوتاالبيه /العقبه

املعهد الق�ضائي

13

 127دورة تدريبية حول الت�رشيعات املالية

2016/0/6-3

املعهد الق�ضائي

املعهد الق�ضائي

20

 128دورة تدريبية حول ق�ضايا املقاوالت

 2016/10/5-4مطعم �أمية�/إربد املعهد الق�ضائي

16

مكافحة الف�ساد

1

املعهد الق�ضائي

12

ور�شة تدريبية بعنوان ( التحقيق اجلنائي والإداري
131
واملايل )

2016/10/12-9

ديوان املحا�سبة

مهارات

1

 132دورة تدريبية حول العمليات البنكية والتجارية احلديثة

2016/10/12-9

مطعم �أمية

املعهد الق�ضائي

17

 133دورة تدريبية حول �صياغة الأحكام

2016/10/10-9

املعهد الق�ضائي

املعهد الق�ضائي

20

م�ؤمتر حول ( اخلدمات الق�ضائية املتخ�ص�صة يف ق�ضايا
134
النوع االجتماع)

2016/10/10

فندق الندمارك /
عمان

مهارات

4

 129ور�شة عمل بعنوان ( منهجية التدقيق يف الف�ساد )
 130دورة تدريبية حول الت�رشيعات املالية

2016/10/5

هيئة مكافحة
الف�ساد

فندق الرادي�سون
2016/10/10-7
بلو تاالبيه /العقبه

التقرير ال�سنوي لل�سلطة الق�ضائية للعام 2015
121

تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد

الرقم

املو�ضوع

اجتماع حول الف�صل يف ق�ضايا حقوق الإن�سان للمر�أة ،
135
وال�سيما العنف �ضد املر�أة )

-10
2016/10/12

عمان

حقوق املر�أة

3

ور�شة تعريفية بالدرا�سة الوطنية الأردنية حول �إدماج
 136معايري حقوق الإن�سان الدولية والأقليمية يف تعليم
القوانني الوطنية

2016/10/13

فندق ال�شرياتون

املعهد الق�ضائي

20

ور�شة تعريفية بالدرا�سة الوطنية الأردنية حول �إدماج
 137معايري حقوق الإن�سان الدولية والأقليمية يف تعليم
القوانني الوطنية

2016/10/14

فندق ال�شرياتون

املعهد الق�ضائي

21

 138دورة تدريبية حول �صياغة الأحكام

فندق الرادي�سون
-14
 2016/10/15بلو تاالبيه /العقبة

املعهد الق�ضائي

14

مهارات

16

قاعة حمكمة
�إ�ستئناف عمان

م�سابقة املحاكمة ال�صورية الثانية للجامعات الأردنيه
139
للعام 2016

2016/10/15

ور�شة تعريفية بالدرا�سة الوطنية الأردنية حول �إدماج
 140معايري حقوق الإن�سان الدولية والإقليمية يف تعليم
القوانني الوطنية

 2016/10/15مطعم �أمية� /إربد املعهد الق�ضائي

29

م�سابقة املحاكمة ال�صورية الثانية للجامعات الأردنيه
141
للعام 2016

2016/10/15

قاعة حمكمة
�إ�ستئناف عمان

مهارات

16

 142دورة تدريبية حول ق�ضايات املقاوالت

-16
2016/10/17

املعهد الق�ضائي

املعهد الق�ضائي

18

 143دورة تدريبية حول النيابة العامة واخت�صا�صاتها

-16
2016/10/19

مطعم �أمية

املعهد الق�ضائي

17

 144ور�شة عمل بعنوان ( حماية الأطفال )

2016/10/17

فندق املرييديان

حقوق الطفل

2

 145دورة تدريبية حول ق�ضايا املقاوالت

فندق الرادي�سون
-21
 2016/10/22بلو تاالبيه /العقبه

املعهد الق�ضائي

14

 146ور�شة عمل بعنوان ( القانون الدويل الإن�ساين )

2016/10/22

فندق املرييديان

حقوق الإن�سان

17

م�ؤمتر دويل بعنوان ( احلركة الن�سوية :تاريح وح�ضارة
147
)

2016/10/23

مركز اللغات /
اجلامعة الأردنية

مهارات

4

دورة تدريبية حول العالقة بني االتفاقيات الدولية
148
والت�رشيعات الوطنية

-23
2016/10/24

املعهد الق�ضائي

املعهد الق�ضائي

19

مائدة م�ستديرة ملناق�شة العمل يف جمال حقوق الإن�سان
149
ب�شكل عام وب�شكل خا�ص يف جمال الوقاية من التعذيب)

2016/10/25

فندق ال�سن�رشي
بارك

حقوق الإن�سان

3

دورة تدريبية حول العالقة بني االتفاقيات الدولية
150
والت�رشيعات الوطنية

-25
2016/10/26

مطعم �أمية � /إربد املعهد الق�ضائي

16

التقرير ال�سنوي لل�سلطة الق�ضائية للعام 2015
122

عدد
نوع امل�شاركة الق�ضاة
امل�شاركني

الرقم

املو�ضوع

تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد

عدد
نوع امل�شاركة الق�ضاة
امل�شاركني

ور�شة عمل حول ( بنا ًء �أنظمة عدالة �صديقة للطفل على
151
امل�ستوى الأقليمي :واقع وحتديات وطموح )

-26
2016/10/27

فندق املوفنبيك/
البحر امليت

حقوق الطفل

2

اجتماع ملناق�شة اخلطة الإ�سرتاتيجية لل�شكبة وتعديل
152
النظام الأ�سا�سي لل�شبكة القانونية

2016/10/26

عمان

مهارات

3

 153جل�سة حول ( النزاعات املتعلقة بالوظيفة العامة )

2016/10/27

املعهد الق�ضائي

املعهد الق�ضائي

25

 154جل�سة حوارية حول ( النزاعات املتعلقة بالوظيفة العامة ) 2016/10/27

املعهد الق�ضائي

املعهد الق�ضائي

25

املعهد الق�ضائي

13

املعهد الق�ضائي

20

املعهد الق�ضائي

17

دورة تدريبية حول العالقات بني االتفاقيات الدولية
155
والت�رشيعات الوطنية

فندق الرادي�سون
-28
 2016/10/29بلو تاالبيه  /العقبة

دورة تدريبية حول الأمرا�ض النف�سية والعقلية و�أثرها
156
على امل�س�ؤولية اجلزائية

-30
2016/10/31

املعهد الق�ضائي

دورة تدريبية حول الأمرا�ض النف�سية والعقلية و�أثرها
157
على امل�س�ؤولية اجلزائية

2016/11/2-1

مطعم �أمية

دورة تدريبية حول ( �إدارة م�رسح اجلرمية  ،واجلرائم
158
الإلكرتونية )

 2016/11/3-2فندق كراون بالزا جرائم �إلكرتونية

20

املعهد الق�ضائي

13

 160دورة تدريبية حول ( ق�ضايا الكهرباء واملاء )

2016/11/7-6

املعهد الق�ضائي

20

دورة تدريبية حول ( �إدارة م�رسح اجلرمية  ،واجلرائم
161
الإلكرتونية )

 2016/11/7-6فندق كراون بالزا جرائم �إلكرتونية

20

فندق الرادي�سون
دورة تدريبية حول ( الأمرا�ض النف�سية والعقلية واثرها
2016/11/5-4
159
بلو تاالبيه /العقبه
على امل�س�ؤولية اجلزائية )
املعهد الق�ضائي

 162ندوة بعنوان ( جرائم الإرهاب )

2016/11/9-8

فندق
الإنرتكونتننتال

ارهاب

15

ور�شة عمل بعنوان ( مكافحة التطرف العنيف يف
163
ال�سجون )

2016/11/10-8

فندق املوفنبيك
البحر امليت

مهارات

6

 164دورة تدريبية حول ( ق�ضايا الكهرباء واملاء)

فندق الرادي�سون
-11
 2016/11/12بلو تاالبيه /العقبة

مهارات

13

ور�شة عمل بعنوان ( االتفاقيات الدولية اخلا�صة بحقوق
165
املر�أة )

2016/11/12

ال�شبكة القانونية
للن�ساء

حقوق املر�أة

9

دورة تدريبية حول اخلرباء ( �أ�س�س االختيار  ،اعتماد
166
التقارير من عدمه)

-13
2016/11/14

املعهد الق�ضائي

املعهد الق�ضائي

20

دورة تدريبية متخ�ص�صة لأع�ضاء النيابة العامة من دولة
167
فل�سطني حول ق�ضايا غ�سيل الأموال

-13
2016/11/17

املعهد الق�ضائي

املعهد الق�ضائي

3

اجتماع تن�سيقي مع اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون املر�أة
168
ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة

2016/11/15

اللجنة الوطنية
ل�ش�ؤون املر�أة

حقوق املر�أة

3

التقرير ال�سنوي لل�سلطة الق�ضائية للعام 2015
123

الرقم

املو�ضوع

دورة تدريبية حول اخلرباء ( �أ�س�س االختيار  ،اعتماد
169
التقارير من عدمه)

-15
2016/11/16

مطعم �أميه

املعهد الق�ضائي

18

 170دورة تدريبية خا�صة باجلرائم الإلكرتونية

-15
2016/11/17

م�رشوع �سيادة
القانون

جرائم �إلكرتونية

31

جل�سة حوارية حول ( م�شكلة املخدرات يف املجتمع
171
الأردين )

مقر املجل�س
الإقت�صادي
2016/11/16
االجتماعي الأردين

مهارات

1

دورة تدريبية بعنوان ( ا�ستقالل الق�ضاء و�صالحيات
172
الق�ضاة )

16و-17
2016/11

فندق الالندمارك

املعهد الق�ضائي

20

دورة تدريبية حول اخلرباء ( �أ�س�س االختيار  ،اعتماد
173
التقارير من عدمه)

-18
2016/11/19

فندق الرادي�سون
بلو تاالبيه /
العقبه

املعهد الق�ضائي

13

ور�شة تدريبية ( متعلقة باجلوانب النف�سية جلرمية
174
التعذيب)

-19
2016/11/21

املعهد الق�ضائي

املعهد الق�ضائي

30

دورة تدريبية حول الطب ال�رشعي ( التقارير الطبية
175
الق�ضائية و�آلية التعامل معها )

-20
2016/11/21

املعهد الق�ضائي

املعهد الق�ضائي

20

 176ور�شة بعنوان ( التخ�ص�ص يف ق�ضايا الإعالم)

2016/11/21

املعهد الق�ضائي

املعهد الق�ضائي

10

ور�شة عمل حول ال�ضوابط القانونية بعنوان ( التوقيف
177
يف ق�ضايا الن�رش والقوانني ذات العالقة )

-21
2016/11/22

وزارة العدل

مهارات

3

ور�شة عمل ملراجعة ومناق�شة دليل بروتوكوالت املعاجلة
 178ال�رسيرية حلاالت الإغت�صاب والعنف اجلن�سي يف القطاع
ال�صحي)

-21
2016/11/22

املجل�س الوطني
ل�ش�ؤون الأ�رسة

حقوق الأ�رسة

1

دورة تدريبية حول الطب ال�رشعي ( التقارير الطبية
179
الق�ضائية و�آلية التعامل معها )

-22
2016/11/23

مطعم �أميه

املعهد الق�ضائي

18

لقاء تدريبي حول ( �إجراءات ت�سوية النزاع يف قانون
180
الأحداث الأردين ك�أحد �أ�شكال التحويل )

فندق كمبن�سكي/
-22
عمان
2016/11/23

الأحداث

4

 181ور�شة عمل ملناق�شة م�رشوع قانون امل�س�ؤولية الطبية

 2016/11/23فندق الهوليدي �إن امل�س�ؤولية الطبية

1

ور�شة عمل حول (ا�ستجابة قطاع العدالة لق�ضايا املر�أة
182
املعنفة )

2016/11/24

فندق الالندمارك

حقوق املر�أة

 183ندوة حول ( قانون املعامالت الإلكرتونية )

2016/11/24

كلية امللك
طالل للأعمال
والتكنولوجيا

جتارة وا�ستثمار

1

دورة تدريبية حول الطب ال�رشعي ( التقارير الطبية
184
الق�ضائية و�آلية التعامل معها )

فندق الرادي�سون
-25
 2016/11/26بلو تاالبيه /العقبه

املعهد الق�ضائي

13

التقرير ال�سنوي لل�سلطة الق�ضائية للعام 2015
124

تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد

عدد
نوع امل�شاركة الق�ضاة
امل�شاركني

12

الرقم

املو�ضوع

تاريخ االنعقاد

عدد
نوع امل�شاركة الق�ضاة
امل�شاركني

مكان االنعقاد

ور�شة عمل بعنوان ( حماية احلقوق الأ�سا�سية يف ظل
185
املتغريات العاملية)

-28
2016/11/29

فندق كراون بالزا حقوق الإن�سان

3

ور�شة عمل يف ( جمال التحقيقات اجلنائية ملكافحة
186
الإجتار بالب�رش وتهريب املهاجرين)

-28
2016/11/30

فندق الالندمارك

حقوق الإن�سان

1

مائدة م�ستديرة وتبادل اخلربات مع املحكمة الإدارية
187
العليا الأردنية على �إجراءات املحاكم الإدارية

-11/30
2016/12/1

املعهد الق�ضائي
الأردين

مهارات

24

 188دورة تدريبية متخ�ص�صة للق�ضاة اجلدد

 2016/12/4-1فندق الهوليدي �إن املعهد الق�ضائي

19

�إعداد دليل تدريبي خا�ص حول التعاون الدويل وطلبات
189
امل�ساعدة القانونية

2016/12/3-2

 190ور�شة عمل حول ( حقوق الطفل و�آخر الت�رشيعات )

اجلمعية الدولية
2016/12/4-3
ٍ
للقا�ضات

دورة حول ( �إجراءات ال�رشكات والدعاوى والق�ضايا
191
املتعلقة بها �أمام دائرة مراقب ال�رشكات )

 2016/12/4-3غرفة جتارة عمان جتارة وا�ستثمار

1

ندوة حول العمل الق�رسي يف الأردن واقع وحاالت
192
درا�سية

2016/12/7

اجلامعة الأردنية

حقوق الإن�سان

1

 193حما�رضة حول قانون احلماية من العنف الأ�رسي

2016/12/7

كراون بالزا/
البحر امليت

حقوق الأ�رسة

1

مائدة م�ستديرة قانونية متخ�ص�صة لق�ضاة واملدعني
 194العامني حول ال�ضابطة العدلية والنيابة العامة والق�ضاء
يف احلد من ق�ضايا قتل الن�ساء

2016/12/7

فندق الهوليدي
�إن/عمان

حقوق املر�أة

3

 195ور�شة عمل حول التخ�ص�ص الق�ضائي يف ق�ضايا الإعالم

2016/12/11

املعهد الق�ضائي

املعهد الق�ضائي

15

دورة تدريبية لتدريب املدربني يف جمال الوقاية من
196
التطرف

2016/12/11

فندق الالندمارك

املعهد الق�ضائي

1

 197ور�شة عمل حول التخ�ص�ص الق�ضائي يف ق�ضايا الإعالم

2016/12/13

املعهد الق�ضائي

املعهد الق�ضائي

14

دورة تدريبية بعنوان ( مبادئ حقوق الإن�سان يف العدالة
198
اجلنائية املتعلقة مبكافحة الإرهاب )

-13
2016/12/15

فندق الكمبن�سكي
 /عمان

حقوق الإن�سان

5

ور�شة عمل ملناق�شة الن�سخة النهائية لال�سرتاتيجية
199
الوطنية لعدالة الأحداث

2016/12/14

املجل�س الوطني
ل�ش�ؤون الأ�رسة

الأحداث

3

مائدة م�ستديرة ملناق�شة �إحالة امل�سائل املتعلقة بالطعن يف
200
د�ستورية القوانني �إىل حمكمة التمييز

فندق املرييديان/
2016/12/14
عمان

مهارات

20

 201ور�شة عمل حول �إدارة نزاعات الإ�ستثمار

-14
2016/12/15

فندق املرييديان

جتارة وا�ستثمار

1

ور�شة عمل حول احلفاظ على خ�صو�صية الأ�رسة
202
والعقوبات والتدابري البديلة

-15
2016/12/17

فندق املوفنبك
البحر امليت

حقوق الأ�رسة

4

البحر امليت

مهارات

1

حقوق الطفل

24

التقرير ال�سنوي لل�سلطة الق�ضائية للعام 2015
125

الرقم

املو�ضوع

تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد

�إعداد دليل تدريبي خا�ص حول التعاون الدويل وطلبات
203
امل�ساعدة القانونية

-16
2016/12/17

البحر امليت

مهارات

1

دورة تدريبية بعنوان ( �إدارة املحاكم وا�ستخدام
204
التكنولوجيا احلديثة)

-16
2016/12/17

مطعم �أمية

املعهد الق�ضائي

32

 205ور�شة عمل حول م�رشوع قانون الطفل

2017/12/19

فندق امليلينيوم

حقوق الطفل

5

ور�شة عمل م�شرتكة بعنـ ــوان ( النظامني الر�سمي
206
واملجتمعي يف جمال عدالة الأحداث)

 2016/12/21فندق بل فيو عمان

�أحداث

2

فندق املوفنبك/
البحر امليت

مهارات

4

املعهد الق�ضائي

113

مهارات

5

-22
 207ور�شة عمل حول االتخ�ص�ص وال�رسية يف القانون املقرتح
2016/12/24

فندق الهوليدي �إن
-23
دورة تدريبية حول �إدارة املحاكم وا�ستخدام التكنولوجيا
208
/عمان
2016/12/24
احلديثة
يوم علمي بعنوان ( خط�أ طبي �أم م�ضاعفة  ،و�أخالقيات
209
املهنة الطبية)

2016/12/24

قاعة املحا�رضات
م�ست�شفى الأردن

عقد دورة تدريبية بعنوان (�إجراءات ت�سجيل العالمات
210
التجارية والوكاالت التجارية )

2016/12/24

مبنى ال�شبكة
القانونية للن�ساء جتارة وا�ستثمار
العربيات

2

 211ور�شة عمل حول التوعية ب�أحكام قانون و�سيا�سة املناف�سة 2016/12/27

فندق روتانا-
بوليغارد العبديل

مناف�سة

5

2016/12/28

كلية احلقوق –
جامعة الإ�رساء

مهارات

1

 212حما�رضة حول ( جرائم املطبوعات والن�رش )
�إجمايل عدد الق�ضاة امل�شاركني
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عدد
نوع امل�شاركة الق�ضاة
امل�شاركني

2570

امل�شاركات اخلارجية يف ور�ش العمل وامل�ؤمترات والزيارات والدورات التديريبة واللقاءات
ح�سب مو�ضوع امل�شاركة والدولة التي متت فيها امل�شاركة وعدد الق�ضاة امل�شاركني خالل العام
2016
مو�ضوع امل�شاركة

الرقم

عدد الق�ضاة
الدولة /املكان
امل�شاركني

1

اجتماع الهيئة العامة ال�سنوي لل�شبكة الأوروبية العربية للتدريب الق�ضائـ ـ ـ ـ ــي .

ا�سبانيـ ـ ـ ــا

1

2

دورة علمية بعنوان تدريب املدربي ـ ـ ـ ــن .

ا�سبانيـ ـ ـ ــا

2

3

ور�شة عمل لتبادل اخلربات الق�ضائية يف املنازعات الق�ضائية املتعلقــة بالعالمـات التجارية وبراءات
االخرتاع وحقوق امللكية ال�صناعي ــة .

�إ�سبانيـ ـ ـ ــا

1

4

زيارة درا�سية حول مو�ضوع احلاويات وال�سيطرة على الب�ضائع يف املناطق اجلمركية والتحقيقات
املتعلقة بالف�ساد امل�ؤ�س�سـ ـ ـ ـ ــي

�إ�سبانيـ ـ ـ ــا

2

5

دورة تدريبية حــول مقدم ــة ف ـ ــي امللكي ــة الفكريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .

الإم ـ ــارات

1

6

الدورة الرابعة للقمـ ــة العاملي ـ ــة للحكوم ـ ـ ـ ـ ـ ــات . 2016

الإم ـ ــارات

1

7

م�ؤمتر حول منع الراديك�آلية والتطرف العني ــف والت�ص ـ ـ ــدي لهمـ ـ ـ ـ ــا .

الإم ـ ــارات

2

8

ور�شة عمل حول حقوق امل�ؤلـ ــف .

الإم ـ ــارات

2

9

ور�شة عمل �أقليمية حول حماية حقوق امللكي ــة الفكري ــة ال�صناعي ـ ـ ـ ــة .

الإم ـ ــارات

1

10

ور�شة عمل حول تعزيز احرتام حقوق امللكية الفكريـ ـ ــة .

الإم ـ ــارات

1

11

ور�شة عمل حول �أمتتة املحكمـة .

البحريـ ـ ــن

2

12

ور�شة عمل حــول حماي ــة الأ�شخا�ص املوقوفي ـ ـ ــن للنظـ ـ ـ ـ ــر .

اجلزائ ـ ـ ــر

1

13

ور�شة عمل حـ ـ ــول حماي ـ ــة الأ�شخا�ص املوقوفيـ ــن .

اجلزائ ـ ـ ــر

1

14

ور�شة عمل حماية حقوق الأ�شخا�ص املوقوفني للنظر يف اجلزائر .

اجلزائ ـ ـ ــر

1

15

ا�ستكمال تدريب منت�سبي �أجهزة �إنفاذ القانون حول حماية حقوق الأ�شخا�ص املوقوفني للنظـر .

اجلزائ ـ ـ ــر

1

16

لقاء خرباء للق�ضاة ووكالء اجلمهورية يف اجلزائر ولتفعيل العقوبات البديلة ومراجعة الأحكام
وا�ستبدالهـا واال�ستفادة من الأحكام الق�ضائية يف جمـ ــال خدمة املجتمـع وت�سهيــل �إعادة دمج
الأ�شخا�ص الذين يقعـ ــون ف ــي نــزاع مــع القانـون بربامج تربوية ذات نفـ ـ ــع عـ ـ ــام .

اجلزائ ـ ـ ــر

1

17

ا�ستكمال تدريب الق�ضاة ووكالء اجلمهورية على العقوبات البديلة واالجتاهات احلديثة يف نظم
العدالـ ــة

اجلزائ ـ ـ ــر

1

18

تقدمي حما�رضة بعنوان دور النيابة العامة يف حتقيق الأمن املجتمعـي .

ال�سعوديـ ــة

1

19

ور�شة عمل �أقليمية بعن ـ ــوان التحقيق ـ ــات يف اجلرائم املالية وامل�ساع ـ ــدة القانونيـة املتب�أدلة .

ال�سعوديـ ــة

1

التقرير ال�سنوي لل�سلطة الق�ضائية للعام 2015
127

مو�ضوع امل�شاركة

الرقم
20

زيارة �إىل اململكة العربية ال�سعودية لالطالع على جتربتها يف جمال ا�ستخدام التكنولوجيا يف عمل
املحاكـ ــم .

ال�سعوديـ ــة

1

21

زيارة �إىل الريا�ض ال�ستكمال املباحثات بني اجلانبني الأردين وال�سعودي يف جمال نقل املحكوم
عليهم من مواطنني البلدين .

ال�سعوديـ ــة

2

22

امل�ؤمتـر الرابع والع�رشيـ ـ ــن ملديـ ـ ـ ــري املعاهــد الق�ضائيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .

ال�س ـ ــودان

3

23

منتدى جتربة املر�أة العربية يف الق�ضـ ـ ــاء

الكوي ـ ـ ــت

1

24

االجتماع الأول للمكتب التنفيذي لالحتاد العربي للق�ضـ ــاء الإداري .

الكوي ـ ـ ــت

2

25

امل�ؤمتر الأقليم ــي للتحكيــم الدويل لل�رشق الأو�سط .

الكوي ـ ـ ــت

2

26

لقاء اخلرباء حول العقوبـات البديلة ومراجع ــة قانون امل�سطرة اجلنائية وقانون الإجراءات
اجلزائية .

املغ ـ ـ ــرب

1

27

لقاء اخلرباء حول العقوبات البديلة للأحداث يف املنظومة الق�ضائية املغربيــة .

املغ ـ ـ ــرب

1

28

ح�ضور فعالية بنا ًء القدرات الأقليمية يف �إنفاذ العقود والتحكيم .

املغ ـ ـ ــرب

6

29

ور�شة عمل بعنوان اال�ستثمار والتحكيم يف الوطن العربي �إلـ ــى �أي ـ ـ ــن؟ .

املغ ـ ـ ــرب

2

30

زيارة �إىل اململكة املغربية للتعرف على الآليات واال�سرتاتيجيات يف كيفية التعامل مع الق�ضايا التي
تت�ضمن العنف �ضد املر�أة.

املغ ـ ــرب

7

31

م�ؤمتر القانون يف ال�رشق الأو�سط .

املغ ـ ـ ــرب

3

32

زيارة ا�ستطالعية �إىل اململكة املتح ـ ــدة .

33

ور�شة عمل للإطالع على برنامج �إدارة التقا�ضي امل�ستخدم ــة فــي املحكم ــة العليا الربيطانيـ ـ ـ ـ ــة

34

امل�ؤمتر الثالث ع�رش الدويل للجمعية الدوليــة للقا�ضيات

35

اللقاء ال�سنوي لربنامج ال�صداقة مع �أع�ضاء النيابة العام ـ ـ ــة ح ـ ـ ــول العال ـ ـ ـ ـ ــم

36

زيارة ا�ستطالعية للواليات املتحدة الأمريكية

37

دورة متخ�ص�صة يف مركز تدريب القانون الفدرالــي
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عدد الق�ضاة
الدولة /املكان
امل�شاركني

اململك ـ ـ ــة
املتحدة
اململكة
املتحـ ـ ــدة
الواليات
املتحدة
الأمريكية
الواليات
املتحدة
الأمريكية
الواليات
املتحدة
الأمريكية
الواليات
املتحدة
الأمريكية

1
1
5
1
10
1

الرقم

عدد الق�ضاة
الدولة /املكان
امل�شاركني
الواليات
1
املتحدة
الأمريكية
الواليات
1
املتحدة
الأمريكية
الواليات
1
املتحدة
الأمريكية

مو�ضوع امل�شاركة

38

برنامج القيادة للزوار الدوليي ـ ـ ـ ــن .

39

اجتماع لفريق من اخلرباء ال�ستعرا�ض م�رشوع دليل حول و�صول الن�ساء �إىل العدالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

40

احتفال منظمة الأ�صوات  Vital Voicesمبنا�سبة اليوم العاملي حلقوق الإن�سان

41

زيارة ا�ستطالعية �إىل �أملاني ـ ـ ـ ـ ـ ــا

�أملانـ ـ ـ ــيا

1

42

مائدة م�ستديرة حول العالقة بني املحاكم النظامية واملحاكم الد�ستوريـ ـ ــة .

�أملاني ـ ـ ـ ــا

4

43

برنامج تدريب متعدد الأطراف للق�ضاة الناطقني باللغة االجنليزية يف الق�ضايا املدنية والتجارية
وبالتعاون مع اجلمعية الأملانية للق�ضاة ووزارة العدل يف الدول االحتادية يف �أملانيا . IRZ

�أملاني ـ ـ ـ ــا

1

تايالن ـ ـ ـ ــد

1
3

الربنامج التدريبي INVESTIGATION CASES OF SEXUAL AND GENDER – BASED

44

VIOLENCE AS INTERNATIONAL CRIMES

45

م�ؤمتر القانون الدولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

تركيـ ـ ـ ـ ــا

46

ملتقى دويل حول حقوق الالجئيـ ــن بي ــن مقت�ضيـ ــات القانون الدويل وواقع الت�رشيعات املحلي ـ ـ ـ ــة .

تون ـ ـ ـ ــ�س

1

47

لقاء خرباء لتقدمي مداخلة حول العقوبات البديلة واملقاربة بني القانون الأردين واملغربي
والتون�سـي

تون ـ ـ ـ ــ�س

2

48

ور�شة عمل حول العقوبات وتطبيقاتها يف املعايري الدولية والت�رشيعات الوطنيـ ـ ـ ــة .

تون ـ ـ ـ ــ�س

1

49

امل�ؤمتر اخلام�س لل�شبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد بعنوان تفعيل �آليات امل�ساءلة
للنهو�ض بالتنمية امل�ستدامة يف املنطقة العربيـ ـ ـ ــة

تون ـ ـ ـ ــ�س

1

50

حفل افتتاح املركز التدريبي الأقليمي للمناق�شة والربنامج التدريبي الأول حول �أدوات التحقيق يف
ق�ضايا املناف�ســة

تون ـ ـ ـ ــ�س

1

51

م�ؤمتر حول مناه�ضة التعذيـ ـ ــب

تون ـ ـ ـ ــ�س

3

52

امل�ؤمتر ال�سابع لر�ؤ�ساء املحاكم العليـا يف الدول العربية

�سلطنة عمان

2

53

اجتماع خرباء مناق�شة ظاهرة االجتار بالب�رش ب�سبب النزاعات القائمة .

�سلطنة عمان

1

54

زيارة حمكمة التمييز وجمل�س الدولة الفرن�سي لتوقيع اتفاقية تعاون بني املحكمة الإدارية العليا
الأردنية وجمل�س الدولة الفرن�سي .

فرن�س ـ ـ ـ ــا

3

55

افتتاح امل�ؤمتر ال�سنوي ال�ساد�س للنيابة العامة الفل�سطينيــة .

فل�سطيـ ـ ــن

1
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مو�ضوع امل�شاركة

الرقم
56

التدريب على �أعمال التفتي�ش الق�ضائي لأع�ضاء النيابة العامة املر�شحني للعمل يف دائرة النيابة
العامة الفل�سطينية .

فل�سطيـ ـ ــن

1

57

خبري �أقليمي يف التدريب املتخ�ص�ص لق�ضاة املحكمة العليا الفل�سطينييـ ـ ـ ــن

فل�سطيـ ـ ــن

1

58

ت�سهيل النقا�شات والور�ش املنوي عقدها بني م�رشوع دعم قطاع العدالة ومكتب النائب العام
وجمل�س الق�ضاء الأعلى الفل�سطيني .

فل�سطيـ ـ ــن

1

59

دورة تدريبية حول العدالة الت�صاحلية والو�ساطة اجلزائية لق�ضاة �أحداث فل�سطني وال�رشك ـ ـ ـ ـ ــاء .

فل�سطيـ ـ ــن

1

60

ور�شة عمل �أقليمية بعنوان (مكافحة ظاهرة املقاتلني الإرهابني الأجانب  :التدابري الإدارية و�آليات
التعاون الأقليمي والدولـ ـ ــي ) .

قريغيز�ستان

1

61

اجلولة الأوىل ملناق�شة االتفاقيات املقرتحة من اجلانب الكازاخ�ستاين يف جمال نقل املحكوم عليهم
وت�سليم املجرمني وامل�ساعدة القانونية املتب�أدلة يف امل�سائل اجلزائيـ ـ ــة .

كازاخت�سان

3

62

امل�ؤمتر الثامن ع�رش للنيابة العام ـ ـ ـ ـ ــة .

كرواتي ـ ـ ــا

3

63

االجتماع الأخرية للجنة الفنية املكلفة ب�إعداد قانون عربي ا�سرت�شادي حلماية احلقوق امللكية
الفكرية .

لبنـ ـ ـ ـ ــان

1

64

امل�ؤمتر ال�سنوي حول املحاكم الع�سكرية يف املنطقة العربية وامل�شاركة يف ور�شة عمل بعنوان مدونات
قواعد ال�سلوك والأخالق الق�ضائية يف املنطقة العربية .

لبنـ ـ ـ ـ ــان

1

65

ور�شة عمل �أقليمية حول حماية امل�ستهلك يف التجارة االلكرتونية والتعامل مع ال�شكـ ـ ـ ـ ــاوى .

لبنـ ـ ـ ـ ــان

1

66

ملتقى �شبه �أقليمي ملناق�شة �أبرز القرارات الق�ضائية يف تطبيق معايري حقوق الإن�سان الدولية
يف الق�ضاء الوطني يف منطقة ال�رشق الأو�سط بغية تبادل اخلب ــرات حــول �أف�ض ــل املمار�سـات
الق�ضائيــة امل�ستني ــرة

لبنـ ـ ـ ـ ــان

5

67

ور�شة عمل �أقليمية حول تعزيز التعاون الق�ضائي والعملي ملكافحة التهديد الذي ي�شكله املقاتلون
الإرهابيون الأجانب .

لبنـ ـ ـ ـ ــان

1

68

ور�شة عمل حول امل�ساعـ ــدة املتب�أدلة يف ق�ضايا غ�سل الأموال واجلرمية الإلكرتونية والإرهاب

مالطـ ـ ـ ـ ــا

1

69

ندوة املعاهد الق�ضائي ـ ـ ـ ـ ـ ــة

مالطـ ـ ـ ـ ــا

2

70

�أداء اليمني القانونيـ ــة لأع�ض ـ ـ ــاء حمكمة اال�ستثمار العربيــة .

م�صـ ـ ـ ـ ــر

2

71

برنامج . MENA UNCTAD

م�صـ ـ ـ ـ ــر

1

72

االجتماع الثاين للجنة اخلرباء املتخ�ص�صني يف الدول العربية لدرا�سة وتطوير النظام الأ�سا�سي
ملحكمة اال�ستثمار العربية .

م�صـ ـ ـ ـ ــر

1

73

ور�شة عمل حول التجنيد الق�رسي للن�ساء من قبل اجلماعات العنيفة واملتطرفة .

م�صـ ـ ـ ـ ــر

1

74

اجتماع مرا�سلي املجلة العربية للفقه والق�ضاء

م�صـ ـ ـ ـ ــر

1

75

ور�شة عمل �أقليمية حول تي�سري الإجراءات الق�ضائية ملكافحة الإرهاب

م�صـ ـ ـ ـ ــر

2

التقرير ال�سنوي لل�سلطة الق�ضائية للعام 2015
130

عدد الق�ضاة
الدولة /املكان
امل�شاركني

مو�ضوع امل�شاركة

الرقم

عدد الق�ضاة
الدولة /املكان
امل�شاركني

76

االجتماع الثاين للجمعية العامة لالحتاد العربي للق�ضاء الإداري واالجتماع الثاين للمكتب
التنفيذي لالحتاد

م�صـ ـ ـ ـ ــر

2

77

زيارة درا�سية �إىل هنغاريـ ـ ـ ــا .

هنغاري ـ ـ ــا

7

78

جولة درا�سية لتبادل �أف�ضل املمار�سات يف جمال ا�سرتداد املوجودات .

هولنـ ـ ـ ــدا

2

هولنـ ـ ـ ــدا

4

هولنـ ـ ـ ــدا

5

79

املرحلة الأوىل من الربنامـج التدريبـي Legislation

80

املرحلة الأوىل من الربنامج التدريبي Administration of Justice

.
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