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كلمة رئيس المجلس القضائيّ
موالي �صاحب اجلاللة الها�شم ّية امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني ّ
املعظم ،حفظه اهلل ورعاه،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
ّ
في�سعدين �أن �أرفع �إىل مقامكم ال�سامي� ،أطيب حتيات الوالء املقرتن باالعتزاز بقيادتكم الها�شم ّية با�سمي وبا�سم
الق�ضائي وكافة الق�ضاة النظام ّيني ،مقرتن ًا بتجديد العهد بالعمل اجلا ّد الد�ؤوب التزام ًا بتوجيه جاللتكم يف خدمة
املجل�س
ّ
وطننا و�شعبنا.
و�أما بعد،،،
ال�سنوي عن �أعمال املحاكم النظام ّية خالل العام  ،2015بعد عر�ضه على املجل�س
ف�أ�ضع بني يدي جاللتكم التقرير
ّ
ً
لن�ص املادة الثامنة من قانون ا�ستقالل الق�ضاء رقم ( )29ل�سنة  2014مت�ضمنا تقييم
الق�ضائي وموافقته عليه� ،إعما ًال ّ
ّ
العمل ومتابعة الإجناز.
�س ّيدي �صاحب اجلاللة الها�شم ّية ،،
النظامي ،على مدار العام املا�ضي ،ن�شاط ًا حثيث ًا من �أجل تطوير منظومة العدالة و�سيادة
لقد �شهد الق�ضاء
ّ
القانون ،باعتبارها �رضورة قيمية بح ّد ذاتها ،وباعتبارها واحدة من �أهم ركائز التحديث والتطوير� ،ساعني �إىل الو�صول
�إىل �أف�ضل املمار�سات يف هذا املجال البالغ الأهمية حلياة الدولة وحيويتها وازدهارها.
وانطالق ًا من تقاليد قيادتكم الها�شم ّية يف البناء الرتاكمي للإجنازات ،ن�ؤكد ،ملقامكم ال�سامي �أنّنا نبني و�سنبني
على الإجنازات التي حتققت �سابق ًا ،كعمل م�ؤ�س�سي بروح الفريق الواحد ،وبح�س امل�س�ؤولية الوطنية العالية ،مما انعك�س
�إيجاب ًا على جودة الأحكام و�إ�شاعة الطم�أنينة التي تلعب دور ًا مهم ًا يف ال�شعور بالعدالة والنزاهة واحلياد واال�ستقالل.
النظامي بالأهداف الوطنية التي ح ّددتها الر�سائل امللكية ال�سامية املوجهة لل�سلطة
ومن هذا املنطلق ارتبط الق�ضاء
ّ
الق�ضائ ّية واحلكومات املتعاقبة املتعلقة باحلوكمة الر�شيدة ،وكذلك ميثاق النزاهة الوطنية التي حددت الركائز الأ�سا�سية
لعملية الإ�صالح وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ،وت�أ�صيل القيم والقواعد ال�سلوكية يف م�ؤ�س�سات الدولة وحماية حقوق
الإن�سان.
النظامي وفق ا�سرتاتيجية �شاملة مبا يتواءم مع اال�سرتاتيجية ال�شاملة لقطاع العدالة،
وبنا ًء عليه يعمل الق�ضاء
ّ
ويف هذا املجال مت ت�شكيل جلنة ق�ضائية لتحديث املرتكزات الأ�سا�سية للإطار اال�سرتاتيجي ال�شامل ،والعمل اجلاد وفق
ال�سيا�سات والأهداف والآليات مبا ي�شكل مرجعية مع امل�ؤ�س�سات العاملة كافة يف
�إطار ا�سرتاتيجي ناظم و�شامل ووا�ضح ّ
النظامي ومتيزه يف
قطاع العدالة ،ومبا يحقق م�شاركة حقيقية تبع ًا للر�ؤية ال�شاملة مع املحافظة على خ�صو�صية الق�ضاء
ّ
�أدائه ملهامه.
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ففي جمال النزاهة وال�شفافية التي ج�سدتها وثيقة النزاهة الوطنية ف�إن النزاهة وال�شفافية يف الأداء تعد من
الق�ضائي ،من خالل م�شاركته الفاعلة مع اللجنة امللكية لتقييم العمل ومتابعة الإجناز
الأولويـ ــات امللّحة التي يتبناها املجل�س
ّ
لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ،وت�أكيد ًا لهذا التعاون وا�ستمراره والإطالع على جمريات الأمور ف�إن اللجنة الق�ضائ ّية
الق�ضائي لتقدمي �أي عون ترغب اللجنة من خالله اال�ستفادة من
امل�شكلة لهذه الغاية تتوا�صل مع اللجنة امللكية واملجل�س
ّ
خرباتهم.
الق�ضائي �سلطة �إ�صدار عقوبات ت�أديبية بحق الق�ضاة املخالفني من
ويف جمال امل�ساءلة الت�أديبية مار�س املجل�س
ّ
خالل تو�صيات املجال�س الت�أديبية وفق �أحكام قانون ا�ستقالل الق�ضاء.
ويف جمال ال�شفافية ف�إن املحاكمات علنية يف املحاكم كافة ،والقرارات تن�رش �أو ًال ب�أول من خالل جملة نقابة
ين
املحامني �أو من خالل العديد من املواقع الإلكرتونية� ،إ�ضافة �إىل ن�رش قرارات املجل�س
الق�ضائي على املوقع الإلكرتو ّ
ّ
للمجل�س ،مما ي�ؤدي الطالع اجلمهور عليها مما ي�شكل رقابة �شعبية على ما ي�صدر من قرارات واجتهادات و�إجناز دون
�إبطاء ،كما ي�شكل ّاطالع ًا لذوي االهتمام املهني املتخ�ص�ص لي�صار �إىل اال�سرت�شاد بها �أو التعليق عليها ،هذا بالإ�ضافة �إىل
توزيع االجتهادات اخلا�صة بقرارات الهيئة العامة ملحكمة التّمييز على ال�سفارات العربية و الأجنبية كافة لإي�صالها �إىل
اجلهات املعنية مما يحقق الغر�ض ذاته.
وهناك خطط جلعل املحاكم �إلكرتونية يتم من خاللها ال�سماح للمحامني مبخاطبة املحاكم و�إجراء التبليغات
واال�ستعالم ب�شكل �إلكرتوين مبا ي�ؤدي �إىل �رسعة الإجراءات واملحاكمات مبا يحقق العدالة الناجزة.
الق�ضائي فيما ي�صدره من قرارات �أ�س�س ومعايري مو�ضوعية وعادلة يف كافة الأمور املتعلقة
ويعتمد املجل�س
ّ
بالق�ضاة ،وفق �أحكام القانون ووفق �أعلى درجات النزاهة وال�شفافية من حيث اختيار وترفيع الق�ضاة و�إنهاء خدماتهم
وغري ذلك من الأمور التي ن�ص عليها قانون ا�ستقالل الق�ضاء.
الق�ضائي الت�أهيل والتدريب عنايته اخلا�صة ،من خالل �إ�رشاك الق�ضاة يف
ويف جمال رفع الكفاءة فقد �أوىل املجل�س
ّ
دورات �شاملة ومكثفة وندوات متخ�ص�صة ،و�إيفادهم للح�صول على ال�شهادات املتخ�ص�صة لنيل الدرجات العلمية العليا،
الق�ضائي وعلى ا�ستقاللية
لرفد املحاكم والغرف املتخ�ص�صة بق�ضاة متخ�ص�صني ،بالإ�ضافة للرتكيز على قواعد ال�سلوك
ّ
القا�ضي يف �أحكامه ،و�أن يحقق يف �أحكامه معايري املحاكمات العادلة.
ويف هذا املجال �شارك يف الدورات والنّدوات واملحا�رضات الداخل ّية ( )1463قا�ضي ًا ،موزعني على ( )96فعالية،
ويف امل�شاركات اخلارج ّية �شارك ( )144قا�ضيا موزعني على ( )72فعالية.
ويف هذا املجال مت ا�ستحداث هيئات ق�ضائية متخ�ص�صة بنظر الق�ضايا التجارية والبنوك واالفال�س والعمالية
الق�ضائي
والتجارة البحرية وامللكية الفكرية واملطبوعات والعنف الأ�رسي والأحداث �إميان ًا من املجل�س �أن التخ�ص�ص
ّ
ي�ساعد يف توفري �أحد �أهم عنا�رص البيئة اخل�صبة لتحقيق العدالة ،لكون الفهم العميق والقدرة العالية على التطبيق تقرب
امل�سافات بني الأحكام وت�ض ِّيق م�ساحات اخلالف يف فهم الن�صو�ص والق�ضايا فيتولد من ذلك مبادئ عامة نهج الق�ضاة على
اال�سرت�شاد بها يف ق�ضائهم.
الق�ضائي يف جمال التخ�ص�ص بتو�سيع دائرته تنفيذ ًا ال�سرتاتيجية الق�ضاء للأعوام املقبلة� ،ضمن
ونهج املجل�س
ّ
خطة مدرو�سة ت�شمل �إعداد الق�ضاة املتخ�ص�صني وت�شكيل حماكم متخ�ص�صة �أ�صيلة وفرعية �ضمن التخ�ص�ص ذاته ح�سب
احلاجة ووفق الإمكانيات املتاحة.
الق�ضائي مت التوقيع على االن�ضمام للإحتاد العربي للق�ضاء الإداري يف القاهرة لتبادل التجارب
ويف جمال التعاون
ّ
واخلربات الق�ضائ ّية والقرارات الق�ضائ ّية بني الدول املن�ضمة للإحتاد .كما �أنه مت رفد الدول العربية ال�شقيقة وبناء على
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طلبها بالعدد املطلوب واملمكن من ق�ضاتنا لاللتحاق بق�ضائهم من خالل �إعارتهم لتلك الدول �أو متديد �إعارتهم لها ،حيث
يتواجدون يف حماكم دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية والكويت والبحرين ،بالإ�ضافة �إىل الق�ضاة
الذين مت منحهم �إجازة بدون راتب للغاية ذاتها.
الق�ضائي الأردين مركز ًا عربي ًا للتدريب ي�ستقطب الوفود الق�ضائ ّية العربية والأجنبية لال�ستفادة
كما �أ�صبح املعهد
ّ
ً
من التجربة الأردنية �أحكاما و�إدارة مما ي�ؤكد على امل�ستوى الرفيع الذي و�صل �إليه ق�ضا�ؤنا الأردين.
الق�ضائي بالتعاون مع وزارة العدل والأجهزة الر�سمية والأمنية
ويف جمال التعاون مع قطاع العدالة يتوىل املجل�س
ّ
ين
تقدمي وحتديث اخلدمات للمتقا�ضني وبال�رسعة املمكنة وبكل �سهولة وي�رس ،مبا يف ذلك االنفتاح على منظمات املجتمع املد ّ
للغاية ذاتها.
النظامي يف التقارير املتعلقة ب�أو�ضاع
الق�ضائي بالرد على كافة الأمور املتعلقة بالق�ضاء
ويف هذا املجال قام املجل�س
ّ
ّ
الق�ضائي ومتكينه من
حقوق الإن�سان يف الأردن ،بهدف تعزيز وحماية احلق يف املحاكمة العادلة ويف �سبيل النهو�ض بالنظام
ّ
�أداء املهام املنوطة به.
	�أما يف جمال �أعمال املحاكم فكان عدد الق�ضايا الواردة يف هذا العام ( )412854ق�ضية ،مت ف�صل ()411861
ق�ضية ،بن�سبة �إجناز حوايل ( ،)٪100وت�شكل الق�ضايا املف�صولة ن�سبة للق�ضايا املنظورة ( ،)%76وت�شكل الق�ضايا
املدورة من جمموع الق�ضايا املنظورة ( )%24علما ب�أن عدد الق�ضاة العاملني من كافة الدرجات ( )966قا�ضي ًا.
�س ّيدي �صاحب اجلاللة،،،
لقد حقق الأردن املرتبة ( )102/41بني دول العامل يف م�ؤ�رش «�سيادة القانون لعام  »2015ال�صادر عن م�رشوع
العدالة العاملي ،قيا�س ًا بدول �أخرى م�شمولة يف التقرير ،واملرتبة ( )31يف م�ؤ�رش ا�ستقالل الق�ضاء على م�ستوى ال�رشق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،والثاين عربي ًا.
وي�شري التقرير �إىل �أن ترتيب الأردن يف م�ؤ�رش العدالة املدنية على م�ستوى العامل ( ،)102/31وبرتتيب ()31/4
على م�ستوى ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،وي�شري �أي�ضا �إىل �أن ترتيب الأردن ح�سب م�ؤ�رش العدالة اجلنائية هو
( )102/34وبرتتيب ( )31/6على م�ستوى ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
و�سوف نقوم مبتابعة وحتديث وتطوير مبادئ العدالة والنزاهة وح�سن الأداء ومكافحة الف�ساد و�صون املال
العام بالتعاون مع قطاع العدالة واجلهات الر�سمية ذات العالقة مبا يف ذلك الت�شاور والتوا�صل واحلوار مع م�ؤ�س�سات
املجتمع املدينّ.
الق�ضائي
�إن ما حتقق يف هذا العام والأعوام ال�سابقة هو خطوات على طريق التحديث والتطوير امل�ستمر ،لذلك يقوم املجل�س
ّ
ب�إجراء عمليات التقييم يف كل عام كجزء هام من عملية التخطيط اال�سرتاتيجي ملا تنطوي عليه من �أهمية يف قيا�س م�ستوى
الإجناز وفق ًا للخطط املو�ضوعة ويف الإطار الزمني املو�ضوع لتنفيذ املهام املنبثقة عنها ووفق ًا للموارد املتاحة.
الق�ضائي للأعوام املقبلة مبا يتواءم مع اال�سرتاتيجية ال�شاملة لقطاع
لذلك نقوم بتحديث ا�سرتاتيجية املجل�س
ّ
العدالة ووفق الأهداف اال�سرتاتيجية.
ففي جمال ا�ستقالل الق�ضاء و�ضمان املحاكمة العادلة ي�سعى املجل�س لتح�سني ترتيب الأردن عاملي ًا يف م�ؤ�رشات
ا�ستقالل الق�ضاء .وحت�سني نوعية وجودة الأحكام الق�ضائ ّية وزيادة ن�سبة ف�صل الق�ضايا الواردة وانخفا�ض عدد الق�ضايا
املدورة.
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ويف جمال تعزيز ثقة اجلمهور ب�سيادة القانون من خالل زيادة ن�سبة ثقة اجلمهور با�ستقالل ونزاهة وحياد
الق�ضاء مبا ير�سي �سيادة القانون بعدالة ونزاهة ،والت�أكيد على العالنية يف التقا�ضي و�إ�صدار الأحكام ون�رش القرارات
الق�ضائ ّية ال�صادرة عن املحاكم العليا داخل اململكة وخارجها.
ويف جمال م�ؤ�رش بيئة الأعمال و�إنفاذ العقود ال�صادر عن م�ؤ�س�سة التمويل الدولية �إحدى م�ؤ�س�سات البنك الدويل
قمنا مبراجعة املعايري املحددة عنها ،وو�ضع خطة طريق لتطوير العمل يف هذا املجال مبا يتنا�سب مع املعايري الدولية
لتح�سني ترتيب الأردن �ضمن هذا امل�ؤ�رش العاملي.
ين وو�سائل الإعالم من خالل حت�سني وزيادة
ويف جمال تعزيز التعاون واالنفتاح املن�ضبط مع منظمات املجتمع املد ّ
ين وامل�ؤ�س�سات الإعالمية ذات االهتمام بقطاع العدالة ،مبا
االت�صال والتوا�صل وتدفق املعلومات مع م�ؤ�س�سات املجتمع املد ّ
خ�صو�صيةالق�ضاء.
ال يتعار�ض مع
َّ
�س ّيدي �صاحب اجلاللة،
	�أكر ُر ،االعتزاز بثقتكم الغالية ،و�أ�س�أ ُل اهلل ،ج ّلت قدرته� ،أن يحفظ وطننا �آمن ًا م�ستقر ًا بقيادة جاللتكم ال�شجاعة،
و�أن ي�سد ّد على طريق اخلري خُ طاكم ،لتحقيق ما فيه اخلري ل�شعبنا ووطننا و�أمتنا.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير
القا�ضـي ه�شام التل
الق�ضائي
رئيـ�س املجلـ�س
ّ
رئيـ�س حمـكمـة ال ّتمييز
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( )1أعمال المجلس القضائيّ
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( )1أعمال المجلس القضائيّ
الق�ضائي:
 1/1أ�عمال املجل�س
ّ

الق�ضائية ا آلتية:
الق�ضائي ( )262قرار ًا ،متحورت حول ا ألمور
أ��صدر املجل�س
ّ
ّ
املو�ضوع
امل�شاركات اخلارج ّية

79

انتدابـات (متديد � ،إنهاء )

24

تخ�صي�ص ق�ضاة ( غرف حقوقية ،جزائية� ،أحداث  ،وغي ـ ـ ــره ) ...

34

ترفيع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

5

تعيين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

2

قرارات متعلقة باملجال�س الت�أديبية

4

تنق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت

3

قرارات متعلقة بالبعثات العلمية ( �إيفاد،متديد� ،إنهاء  ،ا�ستنكاف )

5

تكليـ ــف ق�ضاة بالعمل يف هيئات ق�ضائية �أو للقيام ب�أعمال ق�ضائية متنوعة �أو جلان

28

�إعارات ( �إعارة  ،متديد )

8

�إجازات دون راتب (منح  ،متديد )

8

التقاعد واال�ست ـ ـ ـ ــيداع

5

حتديد مراكز عمل لق�ضاة بعد انتهاء بعثات�/إعارات� /إجازات دون راتب

9

الق�ضائي
ت�سمية ق�ضاة حما�رضين يف املعهد
ّ
الزيادات ال�سنوية

6
6

العقوب ـ ـ ـ ـ ـ ــات

1

عالوة م�ؤهل علمي

8

متفرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ( �إقرار التقرير ال�سنوي  ،منح عالوة م�ؤهل  ،براءة ت�شكيالت � ،إذن مبالحقة  ،اتفاقيات )...

27
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العــــــدد

 2/1يف جمال ال ّت�شريعات:

•مت �إ�صدار ( )26قانون ًا جديد ًا ،و( )24قانون ًا معد ًال ،و�صدر ( )74نظام ًا جديد ًا و( )58نظام ًا معد ًال ،وهذه
النظامي من خالل التطبيق العملي لها يف الق�ضايا احلقوقية
القوانني والأنظمة على عالقة مبا�رشة مع الق�ضاء
ّ
واجلزائية والإدارية.
• وبخ�صو�ص ا ألمور املتعلقة بالق�ضاة مت إ��صدار ا ألنظمة ا آلتية:
 1.1نظام تنظيم عمل القا�ضي املتدرج رقم ( )46ل�سنة .2015
النظاميني رقم ( )45ل�سنة .2015
الق�ضائية للق�ضاة
 2.2نظام اخلدمة
ّ
ّ
النظامية رقم ( )43ل�سنة .2015
الق�ضائي على املحاكم
 3.3نظام ال ّتفتي�ش
ّ
ّ
 4.4نظام ت�شكيل حمكمة بلدية العامرية اجلديدة رقم ( )35ل�سنة .2015
الق�ضائي ا ألردين املعدل رقم ( )93ل�سنة .2015
 5.5نظام املعهد
ّ

الق�ضائي:
 3/1الكادر
ّ

الكلي العاملني منهم وغري العاملني ( )966قا�ضي ًا منهم ( )176قا�ضي ًا من الإناث.
•بلغ عدد الق�ضاة ّ
•بلغ عدد الق�ضاة غري العاملني ( )55قا�ضي ًا موزعني على النحو الآتي-:
 1.1مت متديد إ�عارة ( )25قا�ضي ًا اىل حماكم دولة االمارات العربية املتحده.
 2.2مت إ�عارة اثنني من ال�سادة الق�ضاة إ�ىل حماكم أ�بو ظبي.
 3.3مت ابتعاث ( )9ق�ضاة للح�صول على درجة الدكتوراة.
 4.4مت املوافقة على �إجازة ( )16قا�ضي ًا بدون راتب بناء على طلبهم.
•مت �إحالة ( )3ق�ضاة على اال�ستيداع.
•مت �إنتهاء خدمات ( )8ق�ضاة منهم ( )2على التقاعد احلكومي لبلوغ ال�سن القانوين ،و( )6على التقاعد.
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 4/1أ�عداد الق�ضاة ح�سب الدرجات
الدرجــــــة

مالحظــــات

عـدد الق�ضــاة الكـلي

العليا

81

اخلا�صة
الأوىل

60
92

 6مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
 4جماز دون راتب
 6معـ ـ ـ ـ ـ ــار
 8معـ ـ ـ ـ ــار
 2جماز دون راتب

الثانية

109

الثالثة

165

الرابعة

189

اخلام�سة

138

ال�ساد�سة

132

املجموع

966

 4مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
 4جماز دون راتب
 2مبعـ ـ ـ ـ ـ ــوث
 3معـ ـ ـ ـ ـ ــار
 1جماز دون راتب
 2مبع ـ ـ ـ ــوث
 2حمال على اال�ستيداع
 3جماز دون راتب
 2مبعـ ـ ـ ـ ـ ــوث
 2مبعوث
 1جماز دون راتب
 1حمال على اال�ستيداع
 1جماز دون راتب
 1مبعـ ـ ـ ـ ـ ــوث
55

 5/1أ�عداد الق�ضاة ح�سب اجلن�س والدرجة
الدرجـــــه

ذكـــــر

انثـــــــــى

العليا
اخلا�صة
الأوىل
الثانية
الثالثة
الرابعة
اخلام�سة
ال�ساد�سة
املجموع

81
58
88
103
153
166
76
65
790

0
2
4
6
12
23
62
67
176

التقرير ال�سنوي لل�سلطة الق�ضائية للعام 2015
18

املجمـــــوع
81
60
92
109
165
189
138
132
966

 6/1م ؤ��شر �سيادة القانون:

�أظهر م�رشوع �سيادة القانون ال�صادر عن م�رشوع العدالة الدويل لعام � 2015أن ترتيب الأردن يف العامل ()102/41
دولة �شملها التقرير ،وبرتتيب ( )31/8دولة على م�ستوى ال�رشق الأو�سط و�شمال افريقيا.
ويعترب م�رشوع العدالة الدويل ب�أنه منظمة عاملية م�ستقلة وغري ر�سمية تقوم بن�رش (م�ؤ�رش �سيادة القانون) الذي
يهدف إ�ىل قيا�س ممار�سة ا أل�شخا�ص ب�شكل عام ل�سيادة القانون عملي ًا ويف املواقف والظروف احلياتية اليومية حول
العامل ويعتمد قيا�سه على ا إلجابات التي تديل بها العينة امل�شاركة يف اال�ستطالع ويجري احت�ساب امل ؤ��رش دولي ًا يف
جمموعات دول م�صنفة ح�سب الدخل العام للفرد.
وي�شري التقرير �إىل �أن ترتيب الدول العربية التي �شملها التقرير كالآتي:

الدولة
الإمارات العربية املتحدة
الأردن
تون�س
املغرب
لبنان
م�رص

الرتتيب الدويل
102/27
102/41
102/43
102/55
102/68
102/86

املدنية �أن ترتيب الأردن على م�ستوى العامل ( )102/31وعلى م�ستوى ال�رشق الأو�سط ()31/4
وي�شري م�ؤ�رش العدالة ّ
والثاين عربي ًا.
وي�شري معدل العدالة اجلنائية أ�ن ترتيب ا ألردن على م�ستوى العامل هو ( )102/34وعلى م�ستوى ال�رشق ا ألو�سط
( ،)31/6والثاين عربيا.

 7/1االن�ضمام لالحتاد العربي للق�ضاء الإداري:

الق�ضائي بالتوقيع على وثيقة النظام ا أل�سا�سي لالحتاد العربي للق�ضاء
بتاريخ  2015/12/12قام رئي�س املجل�س
ّ
وبناء على قرار جمل�س
بناء على قرار املجل�س
الق�ضائي رقم ( )236ل�سنة  2015تاريخ ً 2015/11/19
ا إلداري ً
ّ
الوزراء رقم ( )7068تاريخ  2015/12/2بتفوي�ض رئي�س املجل�س بالتوقيع على النظام الأ�سا�سي نيابة عن
احلكومة الأردنية.
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( )2أعمال ديوان تفسير القوانين
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 .2أعمال الديوان الخاص بتفسير القوانين
املكون من رئي�س حمكمة ال ّتمييز واثنني
قام الديوان اخلا�ص بتف�سري القوانني امل�شكل مبوجب املادة ( )123من الد�ستور ّ
من ق�ضاتها و أ�حد كبار موظفي ا إلدارة يعينه جمل�س الوزراء ،با إل�ضافة إ�ىل ع�ضو من كبار موظفي الوزارة ذات العالقة
بالتف�سري ينتدبه الوزير ،ب إ�جناز ()9قرارات و هي القرارات التف�سريية ا آلتية :

 1/2قرار رقم ( )2015/1تاريخ 2015/2/9
•املطلوب تف�سريه على �ضوء املادة ( )32من قانون مقاويل االن�شاءات رقم ( )13ل�سنة  1987وتعديلها مبقت�ضى
القانون املعدل رقم ( )4ل�سنة  ،2014فيما إ�ذا كان يحق لنقيب مقاويل االن�شاءات الرت�شح النتخابات الدورة
القادمة للنقابة.
* �إن املطلوب تف�سريه هو �إ�سقاط حكم القانون على واقعة معينة ولي�س تف�سري ًا لن�ص قانوين م�شوب بالغمو�ض �أو
قابل للت�أويل غري وا�ضح الداللة والتي هي مهمة الديوان اخلا�ص بتف�سري القوانني ،ومبا �أن املطلوب تف�سريه
هو عبارة عن طلب ر أ�ي أ�و فتوى أ�و م�شورة يقت�ضي إل�صدارها البت يف الوقائع و إ�نزال حكم القانون على حالة
خا�صة وهو أ�مر يخرج عن اخت�صا�ص الديوان اخلا�ص بتف�سري القوانني).

 		2/2قرار رقم ( )2015/2تاريخ . 2015/2/9
•املطلوب تف�سريه على �ضوء املواد ( )96من الد�ستور الأردين ل�سنة  1952وتعديالته ،واملادتني ( )125و()126
و(/69د) من النظام الداخلي ملجل�س النواب ل�سنة  2013هو:

*

1.1بيان فيما إ�ذا كان يجوز للنائب يف معر�ض ال�س ؤ�ال أ�ن يطالب ذكر أ��سماء ا أل�شخا�ص.
2.2بيان فيما �إذا كان يجوز �أن يكون حمل ال�س�ؤال طلب وثائق فقط.
3.3بيان فيما �إذا كان يجوز طلب وثائق يف معر�ض ال�س�ؤال.
�إن احلق املمنوح للنائب وفق �أحكام الد�ستور والنظام الداخلي يقت�رص على اال�ستفهام عن �أمر يجهله يف �ش�أن
ش�ون التي تدخل يف اخت�صا�صات الوزراء أ�و رغبته يف التحقق من ح�صول واقعة و�صل علمه إ�ليها أ�و
من ال� ؤ
ا�ستعالمه عن نية احلكومة يف أ�ي أ�مر من ا ألمور ،وال ي�شمل طلب وثائق أ�و ذكر أ��سماء أ��شخا�ص.

 		3/2قرار رقم ( )2015/3تاريخ .2015/3/9
ين رقم ( )34ل�سنة  1959وتعديالته ،واملواد ()3
•املطلوب تف�سريه على �ضوء املادة ( )22من قانون التقاعد املد ّ
و( )4و(/7ب )2/و( )8و( )9من قانون جامعة العلوم اال�سالمية العاملية رقم ( )16ل�سنة  2008واملواد
( /7/3أ�،ج) و( )8و( )15و( )18من قانون م ؤ��س�سة آ�ل البيت امللكية للفكر ا إل�سالمي رقم ( )32ل�سنة :2007
•لبيان فيما إ�ذا كانت جامعة العلوم اال�سالمية تعترب م ؤ��س�سة عامة أ�و م ؤ��س�سة ر�سمية عامة.
•وبيان فيما �إذا كان يجوز اجلمع بني راتب التقاعد الذي يتقا�ضاه �أي �شخ�ص عن خدمته يف احلكومة وبني راتبه
من اجلامعة.
* ف�إنه ينتفي عن اجلامعة �صفة امل�ؤ�س�سة الر�سمية العامة وال بد هنا من اال�شارة و�إن كانت �أموال اجلامعة تعترب
أ�مواال عامة ف إ�ن ذلك لغايات حمايتها إ�ذ إ�نها ال تدار وفق ـ ـ ًا لقواعد إ�دارة املال العام ،وبناء عليه يجوز اجلمع بني
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راتب التقاعد الذي يتقا�ضاه �أي �شخ�ص عن خدمته يف احلكومة وبني راتبه من اجلامعة باعتبار �أن اجلامعة لي�ست
ين رقم ( )34ل�سنة
م�ؤ�س�سة عامة ر�سمية باملعنى الوارد يف الفقرة (ب) من املادة ( )22من قانون التقاعد املد ّ
 1959وتعديالته.

 4/2قرار رقم ( )2015/4تاريخ .2015/4/22
•املطلوب تف�سريه على �ضوء املادة ( )17من قانون القوات امل�سلحة الأردنية رقم ( )3ل�سنة  2007واملادة ()50
ين رقم ( )42ل�سنة .1976
من القانون املد ّ
•بيان فيما �إذا كان اجلواز الت�رشيعي مبنح ال�شخ�صية االعتبارية املقررة يف ن�ص الفقرة (و) من املادة ( )17من
قانون القوات امل�سلحة ا ألردنية تن�رصف داللته ومراميه إ�ىل أ�ي من� أش�ة لدى القوات امل�سلحة ا ألردنية  /اجلي�ش
العربي ي�ستلزم الأمر منحها �شخ�صية اعتبارية ومبا يلبي ويتوائم مع احتياجات القوات امل�سلحة الأردنية مبا يف
ذلك �إن�شاء �إذاعة خا�صة بها تتمتع ب�شخ�صية اعتبارية �أم �أن الأمر مقت�رص على (ال�صناديق) املن�ش�أة لدى القوات
امل�سلحة ح�رص ًا.
* إ�ن قانون القوات امل�سلحة رقم ( )3ل�سنة  2007يجيز إ��صدار أ�نظمة ألي جهة تابعة للقوات امل�سلحة مهما كانت
ت�سميتها و أ�ن تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية وباال�ستقالل املايل وا إلداري �سواء أ�كانت على �شكل حمطة إ�ذاعية أ�و
تلفزيونية خلدمة �أغرا�ض القوات امل�سلحة �أو ما تقت�ضيه ال�رضورة ال�ستحداث مثل هذه املرافق.

 		5/2قرار رقم ( )2015/5تاريخ :2015/8/31
•املطلوب تف�سريه على �ضوء املواد ( )1/317و( )327و ( )344من قانون التجارة رقم ( )12ل�سنة 1966واملواد
املدنية رقم ( )24ل�سنة 1988واملادة ( )2/41من قانون
( )1/63و( )1/152من قانون أ��صول املحاكمات ّ
نقابة املحامني رقم ( )11ل�سنة  1972وتعديالته واملادة (/3/14ب ،د )1/من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية ل�سنة .1966
ّ
•لبيان فيما �إذا كانت عبارة (الأعمال االحتياطية ل�صيانة حقوقه) الواردة يف الفقرة ( )4من املادة ( )327من
قانون التجارة تعطي احلق للمفل�س ب أ�ن يلج أ� إ�ىل الق�ضاء من خالل توكيل حما ٍم منفرد للدفاع عن حقوقه ا�ستقالال
عن وكيل التفلي�سة.
* وعليه ف�إن الديوان اخلا�ص بتف�سري القوانني يجد �إن الأعمال االحتياطية الواردة بطلب التف�سري تعطي احلق
للمفل�س �أن يلج�أ للق�ضاء مبا�رشة وب�شكل منفرد للدفاع عن حقوقه وا�ستقال ًال عن وكيل التفلي�سة �أو من خالل
توكيل حما ٍم إ�ذا اقت�ضى ا ألمر �رضورة توكيل حما ٍم لهذه الغاية.

 		6/2قرار رقم ( )2015/6تاريخ :2015/8/31
املدنية رقم ( )82ل�سنة  2013وتعديالته.
•املطلوب تف�سريه على �ضوء املواد (/19د) و( )104من نظام اخلدمة ّ
•لبيان فيما �إذا كانت عبارة (�سائر حقوقهم املالية) الواردة يف الفقرة (ج) من املادة ( )8من قانون هيئة مكافحة
الف�ساد وعبارة (وحتدد �سائر ال�ش�ؤون املتعلقة بكل منهم وحقوقهم) الواردة يف الفقرة (د )1/من نظام اخلدمة
املدنية ت�شمل بدل ا إلجازات لرئي�س و أ�ع�ضاء هيئة مكافحة الف�ساد يف ظل وجود عبارة (وال ي�شغلون وظائف
ّ
عامة) الواردة يف الفقرة ( أ�) من املادة ( )8من قانون الهيئة ذاته.
* وعليه ف�إن الديوان اخلا�ص بتف�سري القوانني يرى �أن عبارة �سائر حقوقهم املالية ت�شمل بدل الإجازات للرئي�س
و�أع�ضاء الهيئة و�إن هذه احلقوق يقررها جمل�س الوزراء.
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 		7/2قرار رقم ( )2015/7تاريخ :2015/10/19
•املطلوب تف�سريه على �ضوء املواد ( )21و( )22و( )23و( )24من قانون الدين العام و�إدارته رقم ( )26ل�سنة
 2001قبل تعديله.
•لبيان فيما �إذا كان ميلك جمل�س الوزراء وفق ًا لأحكام املادة ( )24من قانون الدين العام و�إدارته وقف العمل
بقرار �رسيان أ�حكام املادتني ( )22و( )23من القانون ذاته وللمدة أ�و املدد التي يراها منا�سبة.
* وحيث قرر جمل�س الوزراء يف جل�سته املنعقدة بتاريخ  2014/11/26مبوجب قراره رقم ( )6743وقف العمل
بقراره رقم ( )4215تاريخ  2001/9/25امل�شار �إليه يف البند (ثانيا) �أعاله ملدة ثالث �سنوات اعتبار ًا من
تاريخ  2014/11/26مبوجب �سلطته التقديرية وال�صالحية الت�رشيعية املمنوحة له ،ومبا �أن فرتة عدم العمل
باملادتني ( )22و( )23ومبوجب قرار جمل�س الوزراء املنوه عنه �سابقـ ـ ـ ـ ـ ًا ما زالت قائمة ف�إنه ال يوجد ما يحظر
على جمل�س الوزراء ا�ستعمال هذه ال�صالحية و�ضمن هذه املدة متديد ًا أ�و نق�ص ًا وفق ما يراه منا�سب ًا وم ؤ�دى
هذا اجلواز �أن جمل�س الوزراء ميلك �صالحية وقف العمل بقرار �رسيان �أحكام املادتني ( )22و( )23من قانون
الدين العام و�إدارته للمدة �أو املدد التي يراها منا�سبة تنفيذا لأحكام املادة ( )24من القانون بال�صالحيات
املمنوحة له بها.

 		8/2قرار رقم ( )2015/8تاريخ :2015/10/19
• إ�ن املطلوب تف�سريه على �ضوء املواد ( )2و( )42و( )45من قانون املطبوعات والن�رش رقم ( )8ل�سنة 1998
وتعديالته ،واملادة ( )114من قانون أ��صول املحاكمات اجلزائية رقم ( )9ل�سنة  1961وتعديالته ،واملادة ()11
من قانون اجلرائم الإلكرتونية رقم ( )27ل�سنة .2015
•بيان فيما �إذا كان الن�رش على املواقع الإلكرتونية ومواقع التوا�صل االجتماعي الذي يت�ضمن قدح ًا �أو ذم ًا �أو
حتقري ًا م�شمو ًال بحكم املادتني ( )42و( )45من قانون املطبوعات والن�رش �أم بحكم املادة ( )11من قانون
اجلرائم ا إللكرتونية.
•بيان فيما إ�ذا كانت جميع إ�جراءات املحاكمة يف الق�ضايا املتعلقة بالن�رش امل�شار إ�ليها يف البند ( )1أ�عاله م�شمولة
بحكم املادة ( )42من قانون املطبوعات والن�رش �أم بحكم املادة ( )114من قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية.
* وعليه وت�أ�سي�سا على ما تقدم نقرر �أن جرائم الذم والقدح املرتكبة �أو املقرتفة خالف ًا لأحكام املادة ( )11من
قانون اجلرائم الإلكرتونية من خالل املواقع الإلكرتونية ومواقع التوا�صل االجتماعي ت�رسي عليها هذه املادة
واملادة ( )114من قانون أ��صول املحاكمات اجلزائية ولي�س املادتني ( )42و( )45من قانون املطبوعات والن�رش.

 		9/2قرار رقم ( )2015/9تاريخ :2015/10/28
•�إن املطلوب تف�سريه على �ضوء املواد (�/2أ،ب) و( )13و( )21من قانون تطوير وادي الأردن رقم ( )19ل�سنة
ين رقم ( )43ل�سنة
 1988وتعديالته ،واملواد ( )60و( )449و( )455و( )1135و( )1183من القانون املد ّ
 ،1976واملادة ( )9من قانون معدل ل ألحكام املتعلقة با ألموال غري املنقولة رقم ( )51ل�سنة  1958وتعديالته،
واملادة ( )2/8من قانون ت�سوية الأرا�ضي واملياه رقم ( )40ل�سنة  ،1952وقرار جمل�س الوزراء رقم ()1022
يف جل�سته املنعقدة بتاريخ .1981/2/11
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•بيان فيما �إذا كان �أي ا�ستمالك يتم وفق ًا لأحكام قانون تطوير وادي الأردن يعترب ا�ستمالكا مطلقا حلق امللكية وجلميع
احلقوق املتفرعة عنه مبا يف ذلك حق الت�رصف وحقوق االنتفاع.
•بيان فيما اذا كانت االرا�ضي التي يتم ا�ستمالكها وفق ًا لقانون تطوير وادي االردن �أو امل�سجلة با�سم اخلزينة العامة
تعد أ�موا ًال عامة.
•بيان فيما إ�ذا كان �صدور قرار با�ستمالك ا ألرا�ضي امل�ستثناة من الت�سوية يعد ا�ستمالك ًا حلق امللكية االحتمالية وما
يتفرع عنها من حقوق عينية.
•�إذا كان جواب ال�س�ؤال ال�سابق بالإيجاب بيان فيما �إذا كان حق مدعي احلقوق يف الأرا�ضي امل�ستثناة يقت�رص على
املطالبة بالتعوي�ض يف حال ثبوت �إدعائه.
•بيان فيما إ�ذا كانت ا ألرا�ضي التي انح�رست عنها مياه البحر امليت والتي تقع �ضمن حدود املناطق التابعة ل�سلطة وادي
ا ألردن وانك�شفت عنها املياه يف منطقة الوادي تعد ملكا للدولة.
*

فيما يتعلق بال�س�ؤال الأول:

ف�إن اال�ستمالك املطلق ل�سلطة تطوير وادي االردن ي�شمل كافة عنا�رص امللكية مبا فيها حق الت�رصف وحق االنتفاع
وحق االرتفاق.
*

فيما يتعلق بال�س�ؤال الثاين:

ف�إن الأرا�ضي التي يتم ا�ستمالكها وفق ًا لقانون تطوير وادي الأردن �أو امل�سجلة با�سم اخلزينة العامة ف�إنها تعد
�أمالك ًا و�أموا ًال عامة باعتبار �أن �سلطة وادي الأردن م�ؤ�س�سة عامة ر�سمية ومن الإدارات امللحقة بالدولة.
*

س�ال الثالث:
فيما يتعلق بال� ؤ

ف�إن قرار ا�ستمالك الأرا�ضي امل�ستثناة من الت�سوية يعد ا�ستمالك ًا حلقوق امللكية املحتملة بكافة معانيها وعنا�رصها
مبا يف ذلك �أي ملكية حمتملة وما يتفرع عن ذلك من حقوق عينية �أو �أي ادعاء.
*

س�ال الرابع:
فيما يتعلق بال� ؤ

ف إ�ن اال�ستمالك الذي يجري من قبل �سلطة وادي ا ألردن وفق ًا لقانونها يعترب ملكية لها دون أ�ي منازع وتقت�رص
احلقوق املدعى بها مبواجهتها فقط بالتعوي�ض العادل وفق ًا للقانون وال يجوز املنازعة مبلكية هذه الأموال والتي
تعترب حكم ًا �أمو ًال و�أمالك ًا عامة.
*

س�ال اخلام�س:
فيما يتعلق بال� ؤ

ف إ�ن ا ألرا�ضي التي انح�رست عنها مياه البحر امليت والتي تقع �ضمن املناطق التابعة ل�سلطة وادي ا ألردن وانك�شفت
عنها املياه يف منطقة الوادي هي �أمالك عامة ملك للدولة.
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 .3أعمال المحاكم
� 1/3أعمال املحاكم
•بلغ عدد الق�ضايا الواردة يف جميع املحاكم ( )412960ق�ضية ،مت ف�صل ( )412464ق�ضية عدا الق�ضايا املنظورة �أمام
املحاكم البلدية التي تنظر خمالفات ال�سري ورخ�ص املهن وغريها من املخالفات.
•بلغ عدد الق�ضايا املدورة من العام ال�سابق ( )130945ق�ضية ،وبلغ عدد الق�ضايا املدورة للعام القادم ()131441
ق�ضية.
•بلغت ن�سبة ا إلجناز قيا�س ًا بالق�ضايا الواردة ( ،)%100ون�سبة ا إلجناز قيا�س ًا مبجموع الق�ضايا املنظورة (.)%76

 2/3أ�عمال حمكمة التمييز:
•بلغ عدد الق�ضاة يف املحكمة ( )32قا�ضي ًا موزعني على ( )6هيئات.
•بلغ عدد الق�ضايا اجلزائية واحلقوقية الواردة ( )6817ق�ضية ،ت�شكل الق�ضايا احلقوقية منها ( )4634ق�ضية،
وت�شكل الق�ضايا اجلزائية الواردة ( )2183ق�ضية.
•بلغت الق�ضايا احلقوقية واجلزائية املف�صولة ( )6993ق�ضية ،ت�شكل الق�ضايا احلقوقية املف�صولة ()4911
ق�ضية ،وت�شكل الق�ضايا اجلزائية املف�صولة ( )2082ق�ضية.
•بلغ عدد الق�ضايا احلقوقية واجلزائية املدورة ( )3700ق�ضية ،ت�شكل الق�ضايا احلقوقية منها ( )2930ق�ضية،
وت�شكل الق�ضايا اجلزائية ( )770ق�ضية.
•بلغت القرارات ال�صادرة عن رئي�س حمكمة التمييز أ�و من يفو�ضه با إلذن بتمييز الق�ضايا ال�صادرة عن حمكمة
اال�ستئناف وقيمتها ال تزيد على ع�رشة آ�الف دينار أ�و غري مقدرة القيمة ،أ�و يف ا ألمور امل�ستعجلة ( )3395منها
( )3316ق�ضية واردة و( )79ق�ضية مدورة من العام املا�ضي مت ف�صل ( )3323ق�ضية.
•بلغ عبء القا�ضي ال�سنوي من الق�ضايا الواردة ( )213ق�ضية.

دارية العليا:
�		3/3أعمال املحكمة الإ ّ
•بلغ عدد الق�ضاة ( )7ق�ضاة.

•بلغ عدد الق�ضايا الواردة ( )288ق�ضية ،وبلغ عدد الطلبات الواردة ( )24طلب ًا.
•بلغ عدد الق�ضايا املف�صولة ( )269ق�ضية ،وبلغ عدد الطلبات املف�صولة ( )24طلب ًا.
•بلغ عدد الق�ضايا املدورة من العام ال�سابق ( )5ق�ضايا ،وبلغ عدد الق�ضايا املدورة للعام القادم ( )24ق�ضية.
•بلغ عبء القا�ضي ال�سنوي من الق�ضايا الواردة ( )41ق�ضية.
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دارية :
 4/3أ
		�عمال املحكمةا إل ّ

•بلغ عدد الق�ضاة ( )4ق�ضاة.
•بلغ عدد الق�ضايا الواردة ( )580ق�ضية ،وبلغ عدد الطلبات الواردة ( )39طلب ًا.
•بلغ عدد الق�ضايا املف�صولة ( )549ق�ضية ،وبلغ عدد الطلبات املف�صولة ( )39طلب ًا.
•بلغ عدد الق�ضايا املدورة من العام ال�سابق ( )182ق�ضية ،وبلغ عدد الق�ضايا املدورة للعام القادم ( )213ق�ضية.
•بلغ عبء القا�ضي ال�سنوي من الق�ضايا الواردة ( )145ق�ضية.

عمان:
�	 5/3أعمال حمكمة ا�ستئناف ّ

•بلغ عدد الق�ضاة يف املحكمة ( )77قا�ضي ًا.
•بلغ عدد الق�ضايا اجلزائية واحلقوقية الواردة ( )36577ق�ضية ،ت�شكل الق�ضايا احلقوقية منها ()19041
ق�ضية ،وت�شكل الق�ضايا اجلزائية الواردة ( )17536ق�ضية.
•بلغت الق�ضايا احلقوقية واجلزائية املف�صولة ( )36677ق�ضية ،ت�شكل الق�ضايا احلقوقية املف�صولة ()19133
ق�ضية ،وت�شكل الق�ضايا اجلزائية املف�صولة ( )17544ق�ضية.
•بلغ عدد الق�ضايا املدورة من العام ال�سابق ( )4163ق�ضية ،ت�شكل الق�ضايا احلقوقية منها ( )4155والق�ضايا
اجلزائية ( )8ق�ضايا.
•بلغ عدد الق�ضايا احلقوقية واجلزائية املدورة للعام القادم ( )4063ق�ضية ،ت�شكل الق�ضايا احلقوقية منها
( )4063ق�ضية ،وت�شكل الق�ضايا اجلزائية ( )0ق�ضية.
• بلغ عدد الطلبات الواردة ()589طلب ًا واملدور من العام ال�سابق ( )380طلب ًا ،مت إ�جناز ( )432طلب ًا ،واملدور
للعام القادم ( )537طلب ًا.
•بلغ عبء القا�ضي ال�سنوي من الق�ضايا الواردة مبا فيها الطلبات ( )475ق�ضية.

	�عمال حمكمة ا�ستئناف إ�ربد:
 6/3أ
•بلغ عدد الق�ضاة يف املحكمة ( )30قا�ضي ًا .
•بلغ عدد الق�ضايا اجلزائية واحلقوقية الواردة ( )12634ق�ضية ،ت�شكل الق�ضايا احلقوقية منها ()7710
ق�ضايا ،وت�شكل الق�ضايا اجلزائية الواردة ( )4924ق�ضية.
•بلغت الق�ضايا احلقوقية واجلزائية املف�صولة ( )12681ق�ضية ،ت�شكل الق�ضايا احلقوقية املف�صولة ()7752
ق�ضية ،وت�شكل الق�ضايا اجلزائية املف�صولة ( )4929ق�ضية.
•بلغ عدد الق�ضايا احلقوقية واجلزائية املدورة من العام ال�سابق ( )938ق�ضية ،ت�شكل الق�ضايا احلقوقية منها
( )887ق�ضية ،وت�شكل الق�ضايا اجلزائية ( )51ق�ضية.
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•بلغ عدد الق�ضايا املدورة للعام القادم ( )891ق�ضية ت�شكل الق�ضايا احلقوقية منها ( )845ق�ضية ،وت�شكل
الق�ضايا اجلزائية ( )46ق�ضية.
•بلغ عدد الطلبات الواردة ( )72طلب ًا واملدور من العام ال�سابق ( )27طلب ًا ،مت إ�جناز ( )65طلب ًا ،واملدور للعام
القادم ( )34طلب ًا.
•بلغ عبء القا�ضي ال�سنوي من الق�ضايا الواردة مبا فيها الطلبات ( )423ق�ضية.

�	 7/3أعمال حمكمة ا�ستئناف معان:
•بلغ عدد الق�ضاة يف املحكمة ( )7ق�ضاة .
•بلغ عدد الق�ضايا اجلزائية واحلقوقية الواردة ( )1556ق�ضية ،ت�شكل الق�ضايا احلقوقية منها ( )749ق�ضية،
وت�شكل الق�ضايا اجلزائية الواردة ( )807ق�ضايا.
•بلغت الق�ضايا احلقوقية واجلزائية املف�صولة ( )1604ق�ضايا ،ت�شكل الق�ضايا احلقوقية املف�صولة ()794
ق�ضية ،وت�شكل الق�ضايا اجلزائية املف�صولة ( )810ق�ضايا.
•بلغ عدد الق�ضايا احلقوقية واجلزائية املدورة من العام ال�سابق ( )186ق�ضية ،ت�شكل الق�ضايا احلقوقية منها
( )180ق�ضية ،وت�شكل الق�ضايا اجلزائية ( )6ق�ضايا.
•بلغ عدد الق�ضايا املدورة للعام القادم ( )136ق�ضية ت�شكل الق�ضايا احلقوقية منها ( )135ق�ضية ،وت�شكل
الق�ضايا اجلزائية ( )3ق�ضايا.
• بلغ عدد الطلبات الواردة ( )31طلب ًا واملدور من العام ال�سابق طلب ( ،)1مت إ�جناز ( )31طلب ًا ،واملدور للعام
القادم طلب (.)1
•بلغ عبء القا�ضي ال�سنوي من الق�ضايا الواردة مبا فيها الطلبات (.)226

	�عمال حمكمة اجلنايات الكربى:
 8/3أ
•بلغ عدد الق�ضاة يف املحكمة ( )26قا�ضي ًا موزعني على ( )8هيئات.
•بلغ عدد الق�ضايا املدورة من العام ال�سابق ( )877ق�ضية وبلغ عدد الق�ضايا الواردة ()1454ق�ضية وبلغ
جمموع الق�ضايا املنظورة ()2331ق�ضية..
•بلغ عدد الق�ضايا املف�صولة ( )1418ق�ضية.
•بلغ عدد الق�ضايا املدورة للعام القادم ( )913ق�ضية.
•بلغ عبء القا�ضي ال�سنوي من الق�ضايا الواردة ( )56ق�ضية.
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 9/3أ�عمال حماكم البداية:
•يبلغ عدد حماكم البداية ( )16حمكمة ،ت�شمل كافة حمافظات اململكة منها ( )5حماكم يف عمان.
•بلغ عدد الق�ضايا الواردة ( )104917ق�ضية ،وبلغ عدد الق�ضايا املف�صولة ( )101883ق�ضية.
•بلغ عدد الق�ضايا املدورة من العام املا�ضي ( )28847ق�ضية ،وبلغ عدد الق�ضايا املدورة للعام القادم ()31881
ق�ضية.
•انظر أ�عمال حماكم البداية تف�صيال من خالل اجلدول رقم ( )2أ�عمال حماكم البداية املرفق �ضمن املالحق.

� 10/3أعمال املحاكم ال�صلحية:
•يبلغ عدد املحاكم ال�صلحية يف اململكة ( )48حمكمة موزعة على كافة ا أللوية واملناطق.
•بلغ عدد الق�ضايا الواردة ( )232951ق�ضية ،وبلغ عدد الق�ضايا املف�صولة ( )235730ق�ضية.
•بلغ عدد الق�ضايا املدورة من العام ال�سابق ( )86662ق�ضية وبلغ عدد الق�ضايا املدورة للعام القادم ()83883
ق�ضية.
•انظر �أعمال حماكم ال�صلح تف�صيال من خالل اجلدول رقم (� )3أعمال حماكم ال�صلح املرفق �ضمن املالحق.

� 11/3أعمال املحاكم ال�ضريبية:
•تتكون املحاكم ال�رضيبية من حمكمة ا�ستئناف �رضيبة الدخل ،وحمكمة ا�ستئناف �رضيبة العقبة االقت�صادية،
وحمكمة البداية ال�رضيبية ،وحمكمة بداية العقبة ال�رضيبية.
•بلغ عدد الق�ضايا املدورة من العام ال�سابق ( )2704ق�ضية.
•بلغ عددالق�ضايا الواردة اىل هذه املحاكم ( )2518ق�ضية ،وبلغ عدد الق�ضايا املف�صولة ( )2742ق�ضية .
•بلغ عدد الق�ضايا املدورة للعام القادم ( )2480ق�ضية.
•بلغ عدد الق�ضايا الواردة لدى حمكمة ا�ستئناف ال�رضيبة ( )759ق�ضية ،مت ف�صل ( )829ق�ضية منها بن�سبة
�إجناز (.)%109
•بلغ عدد الق�ضايا املدورة من العام ال�سابق ( )209ق�ضايا ،وبلغ عدد الق�ضايا املدورة للعام القادم ()139
ق�ضية.
•بلغ عدد ق�ضاة املحكمة ( )11قا�ضي ًا ،ويبلغ عبء القا�ضي ال�سنوي ( )69ق�ضية.
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•بلغ عدد الق�ضايا الواردة لدى حمكمة بداية ال�رضيبة ( )1729ق�ضية ،مت ف�صل ( )1877ق�ضية منها بن�سبة
�إجناز (.)%109
•بلغ عدد الق�ضايا املدورة من العام ال�سابق ( )2460ق�ضية ،وبلغ عدد الق�ضايا املدورة للعام القادم ()2312
ق�ضية.
•بلغ عدد ق�ضاة املحكمة ( )12قا�ضي ًا ،ويبلغ عبء القا�ضي ال�سنوي ( )144ق�ضية.

اجلمركية:
� 12/3أعمال املحاكم
ّ

•تتكون املحاكم اجلمركية من حمكمة ا�ستئناف اجلمارك ،وحمكمة ا�ستئناف جمارك العقبة االقت�صادية ،وحمكمة
بداية اجلمارك ،وحمكمة بداية جمارك العقبة االقت�صادية.
•بلغ عدد الق�ضايا املدورة من العام ال�سابق ( )1489ق�ضية.
•بلغ عدد الق�ضايا الواردة ( )2081ق�ضية ،وبلغ عدد الق�ضايا املف�صولة ( )2410ق�ضايا.
•بلغ عدد الق�ضايا املدورة للعام القادم ( )1160ق�ضية.
•بلغ عدد الق�ضايا املدورة من العام ال�سابق لدى حمكمة ا�ستئناف اجلمارك ( )111ق�ضية.
•بلغ عدد الق�ضايا الواردة لدى حمكمة ا�ستئناف اجلمارك ( )880ق�ضية ،مت ف�صل ( )896ق�ضية منها بن�سبة
�إجناز (.)%102
•بلغ عدد الق�ضايا املدورة للعام القادم ( )95ق�ضية.
•بلغ عدد ق�ضاة املحكمة ( )7ق�ضاة ،ويبلغ عبء القا�ضي ال�سنوي ( )126ق�ضية.
•بلغ عدد الق�ضايا املدورة من العام ال�سابق لدى حمكمة بداية اجلمارك ( )1333ق�ضية.
•بلغ عدد الق�ضايا الواردة لدى حمكمة بداية اجلمارك ( )1120ق�ضية ،مت ف�صل ( )1451ق�ضية منها بن�سبة
�إجناز (.)%129
•بلغ عدد الق�ضايا املدورة للعام القادم ( )1002ق�ضية.
•بلغ عدد ق�ضاة املحكمة ( )8ق�ضاة ،ويبلغ عبء القا�ضي ال�سنوي ( )140ق�ضية.

�	13/3أعمال حماكم الأحداث:
عمان و إ�ربد والزرقاء.
• تتكون حماكم ا ألحداث من ( )3حماكم متخ�ص�صة ،موزعة يف ّ

• بلغ عدد الق�ضايا املدورة من العام ال�سابق ()341ق�ضية,وبلغ عدد الق�ضايا الواردة ()4977ق�ضية.
• بلغ عدد الق�ضايا املف�صولة ( )2425ق�ضية.
• بلغ عدد الق�ضايا املدورة للعام القادم ( )1263ق�ضية.
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عمان:
�	1/13/3أعمال حمكمة �أحداث ّ

•عدد الق�ضاة (.)2
•بلغ عدد الق�ضايا املدورة من العام ال�سابق ( )167ق�ضية.
•بلغ عدد الق�ضايا الواردة ( )2564ق�ضية،
•بلغ عدد الق�ضايا املف�صولة ( )2425ق�ضية.
•بلغ عدد الق�ضايا املدورة للعام القادم ( )306ق�ضايا.
•بلغ عبء القا�ضي ال�سنوي من الق�ضايا الواردة ( )1282ق�ضية.

 3/13/2أ�عمال حمكمة أ�حداث الزرقاء:

(قا�ض واحد).
•عدد الق�ضاة ٍ
•بلغ املدور من العام ال�سابق ( )94ق�ضية.
•بلغ عدد الق�ضايا الواردة ( )1050ق�ضية.
•بلغ عدد الق�ضايا املف�صولة ( )754ق�ضية.
•بلغ عدد الق�ضايا املدورة للعام القادم ( )390ق�ضية.
•بلغ عبء القا�ضي ال�سنوي من الق�ضايا الواردة ( )1050ق�ضية.
� 3/13/3أعمال حمكمة �أحداث �إربد:

(قا�ض واحد).
•عدد الق�ضاة ٍ
•بلغ عدد الق�ضايا املدورة من العام ال�سابق ( )80ق�ضية.
•بلغ عدد الق�ضايا الواردة ( )1363ق�ضية.
•بلغ عدد الق�ضايا املف�صولة ( )877ق�ضية.
•بلغ عدد الق�ضايا املدورة للعام القادم ( )566ق�ضية.
•بلغ عبء القا�ضي ال�سنوي من الق�ضايا الواردة ( )1363ق�ضية.
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( )4أعمال مديرية التفتيش القضائيّ
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 .4أعمال مديرية التفتيش القضائيّ:
الق�ضائي لعام  2015هي الآتية-:
�إ ّن الأعمال التي مت �إجنازها يف جهاز ال ّتفتي�ش
ّ

�أو ًال  :ال�شكاوى امل�سجلة
عدد ال�شكاوى الإجمايل
التن�سيب باحلفظ
التن�سيب باتخاذ �إجراء
قيد الدرا�سة

40
17
19
4

ثانياً  :ال�شكاوى املدورة من عام 2014
عدد ال�شكاوى املدورة
التن�سيب باحلفظ
التن�سيب باتخاذ �إجراء
املدور

20
18
2
-

	�عمال ال ّتفتي�ش على ق�ضاة املحاكم
ثالثاً  :أ
عدد الق�ضاة الذين مت التّفتي�ش عليهم وو�ضع تقاريرهم ال�سنوية.
عدد الق�ضايا التي مت تدقيقها لغايات �إعداد التقارير ال�سنوية للق�ضاة.

489
4890

الد�ستورية حيث �صدر”نظام
رابعاً  :مت تعديل نظام ال ّتفتي�ش
الق�ضائي مبا يتوافق مع قانون ا�ستقالل الق�ضاء والتعديالت ّ
ّ
الق�ضائي رقم  43ل�سنة .”2015
ال ّتفتي�ش
ّ
الق�ضائي.
الق�ضائي و�صدرت املوافقة عليها من قبل املجل�س
خام�ساً :مت و�ضع تعليمات خا�صة بعمل جهاز ال ّتفتي�ش
ّ
ّ
الق�ضائي و�سيتم تطبيقه فعلي ًا يف عام  2016بحيث تتم جميع
�ساد�ساً  :مت �إجناز نظام حو�سبة لأعمال جهاز ال ّتفتي�ش
ّ
إ�جراءات العمل من خالل النظام املحو�سب.
�سابعاً :مت إ�ن�شاء ديوان م�ستقل جلهاز ال ّتفتي�ش يحتوي على نظام عمل متكامل من حيث إ�جناز املعامالت “�صادر ووارد”
ب�شكل منف�صل عن مركز الوزارة وكذلك كادر �إداري م�ستقل.
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على �ضوء تعديل قانون ا�ستقالل الق�ضاء واخلطة اال�سرتاتيجية لعام  2016واجلوالت ال ّتفتي�شية التي �أجريت عام 2015
ف�إن جهاز ال ّتفتي�ش يو�صي بالآتي:
�أو ًال :زيادة عدد املفت�شني والكادر الإداري ليتالءم مع عدد الق�ضاة والأعباء التي تقع على عاتق جهاز ال ّتفتي�ش
الق�ضائي.
الق�ضائي مبوجب نظام ال ّتفتي�ش
ّ
ّ
الق�ضائي يبني أ�ق�سامه و أ�عماله.
ثاني ًا :إ�ن�شاء موقع الكرتوين خا�ص بجهاز ال ّتفتي�ش
ّ
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( )5أعمال النيابة العامة
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 .5أعمال النيابة العامة:
العامة.
 1/5أ
	�عمال رئا�سة ال ّنيابة ّ

العامة ( )8243ق�ضية موزعة وفق الآتي:
•بلغ عدد الق�ضايا الواردة لرئا�سة ال ّنيابة ّ

حمكمة اجلنايات الكربى
حمكمة ا�ستئناف عمان
حمكمة ا�ستئناف �إربد
حمكمة ا�ستئناف معان
حمكمة �أمن الدولة
حمكمة ال�رشطة
وزارة العدل
جرائم اقت�صادية
دعاوى احلكومة
ق�ضايا الإعدام
املجموع

1954
4801
795
128
249
41
62
96
105
12
8243

 		2/5أ�عمال النائب العام يف عمان:

•ي�شمل منطقة اخت�صا�ص كل من دوائر االدعاء العام يف حماكم بداية عمان وجنوب عمان و�شمال عمان وغرب
عمان و�رشق عمان والزرقاء والكرك وال�سلط ومادبا وحماكم �صلح فقوع واملوقر واجليزة و�سحاب وناعور
والر�صيفة واالزرق وذيبان واملزار اجلنوبي والق�رص وعي وغور ال�صايف وال�شونة اجلنوبية وعني البا�شا ودير
عال.
•بلغ عدد الق�ضايا الواردة ( )43255ق�ضية ،وبلغ املجموع مع املدور من العام ال�سابق ( )48628ق�ضية.
•بلغ عدد الق�ضايا املنجزة ( )42138ق�ضية ،بن�سبة إ�جناز تعادل (.)%86
•بلغ املدور من العام ال�سابق ( )5373ق�ضية ،وبلغ املدور للعام القادم ( )6490ق�ضية بن�سبة زيادة تعادل
(.)%14

 		3/5أ�عمال النائب العام يف إ�ربد:

•ي�شمل منطقة اخت�صا�ص دوائر االدعاء العام يف حماكم بداية �إربد وجر�ش واملفرق وعجلون وحماكم ال�صلح يف
الرمثا الطيبة و بني عبيد و الأغوار ال�شمالية والكورة وبني كنانة والروي�شد والبادية ال�شمالية واملزار ال�شمايل
والو�سطية.
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•بلغ عدد الق�ضايا املدورة من العام ال�سابق ( )3995ق�ضية.
•بلغ عدد الق�ضايا الواردة ( )13423ق�ضية ،وبلغ املجموع مع املدور من العام ال�سابق ( )17418ق�ضية.
•بلغ عدد الق�ضايا املنجزة ( )13181ق�ضية ،بن�سبة �إجناز تعادل (.)%75
•بلغ املدور للعام القادم ( )4237ق�ضية بن�سبة زيادة تعادل (.)%25

� 		4/5أعمال النائب العام يف معان:

•ي�شمل منطقة اخت�صا�ص دوائر االدعاء العام يف حماكم بداية معان والطفيلة والعقبة وحماكم ال�صلح يف ال�شوبك
واحل�سينية واجلفر والبرتاء وب�صريا واحل�سا والقويرة.
•بلغ عدد الق�ضايا املدورة من العام ال�سابق ()1317ق�ضية.
•بلغ عدد الق�ضايا الواردة ( )3103ق�ضايا ،وبلغ املجموع مع املدور من العام ال�سابق ( )4420ق�ضية.
•بلغ عدد الق�ضايا املنجزة ( )2999ق�ضية ،بن�سبة �إجناز تعادل (.)%68
•بلغ املدور للعام القادم ( )1421ق�ضية بن�سبة زيادة تعادل (.)%32

�	5/5أعمال ال ّنائب العام لدى حمكمة اجلنايات الكربى:

•بلغ عدد الق�ضايا املدورة من العام ال�سابق ( )441ق�ضية.
•بلغ عدد الق�ضايا الواردة ( )1453ق�ضية ،وبلغ املجموع مع املدور من العام ال�سابق ( )1894ق�ضية.
•بلغ عدد الق�ضايا املنجزة ( )1472ق�ضية ،بن�سبة �إجناز تعادل (.)%78
•بلغ املدور للعام القادم ( )422ق�ضية بن�سبة تعادل (.)%22
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( )6أعمال دائرة
المحامي العام المدنيّ
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 .6أعمال دائرة المحامي العام المدنيّ
ين من عدد من الق�ضاة يتولون املرافعة والدفاع يف ق�ضايا احلكومة لدى املحاكم يف
يتكون جهاز دائرة املحامي العام املد ّ
اململكة على النحو ا آلتي:
يبلغ عدد امل�ساعدين يف مركز الدائرة يف ق�رص العدل خم�سة ع�رش م�ساعد ًا يتولون 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.
ين م�ساعدين آ�خرين خارج ق�رص العدل يتولون املرافعة والدفاع يف ق�ضايا احلكومة وتنفيذ ا ألحكام
للمحامي العام املد ّ
ال�صادرة مل�صلحتها يف حماكم بداية غرب عمان و�شمال عمان و جنوب عمان و �رشق عمان و الزرقاء و ال�سلط و عجلون و
الكرك و جر�ش و مادبا و املفرق و معان و العقبة و الطفيلة و �أربعة م�ساعدين لدى حمكمة ا�ستئناف �إربد وحمكمة بداية �إربد.
يتوىل املرافعة والدفاع يف ق�ضايا احلكومة لدى حمكمة ت�سوية الأرا�ضي واملياه عدد من املوظفني املنتدبني من قبل املحامي
بناء على تن�سيب مدير عام دائرة ا ألرا�ضي وامل�ساحة.
العام املد ّ
ين ً
ويتوىل املرافعة والدفاع يف ق�ضايا احلكومة لدى حماكم ال�صلح يف الألوية ر�ؤ�ساء ال ُكتاب لدى هذه املحاكم .
بناء على تن�سيب من عطوفة مدير عام
املدنية موظفون منتدبون من املحامي العام املد ّ
ويتوىل املرافعة يف ق�ضايا الأحوال ّ
ين ً
املدنية
ا ألحوال ّ
بناء على تن�سيب رئي�س هيئة ا ألركان امل�شرتكة
ويتوىل عدد من الق�ضاة الع�سكريني املنتدبني من قبل املحامي العام املد ّ
ين ً
املرافعة والدفاع يف ق�ضايا القوات امل�سلحة الأردنية .
بناء على
ويتوىل �أمر املرافعة يف ق�ضايا الأمن العام يف ق�رص العدل/عمان�/ضابط حقوقي منتدب من املحامي العام املد ّ
ين ً
تن�سيب من مدير ا ألمن العام وكذلك يتوىل املرافعة بق�ضايا الدرك �ضباط حقوقيون بتن�سيب من مدير عام قوات الدرك.
بناء على تن�سيب عطوفة
يتوىل أ�مر املرافعة يف الق�ضايا املتعلقة بدائرة احلراج موظفون منتدبون من املحامي العام املد ّ
ين ً
مدير مديرية احلراج.
ين وم�ساعدوه واملنتدبون من املدعني العامني ور�ؤ�ساء ال ُكتاب يف حماكم اململكة املرافعة والدفاع
ويتوىل املحامي العام املد ّ
يف الق�ضايا املتعلقة باجلهات احلكومية �شبه امل�ستقلة ،وجتدر ا إل�شارة إ�ىل أ�ن هذه الهيئات وامل ؤ��س�سات هي هيئات معنوية
ين وبالرغم
وتتمتع بال�شخ�صية االعتبارية ولها أ�ن توكل املحامني يف الق�ضايا املتعلقة بها أ�و أ�ن تنيب عنها املحامي العام املد ّ
من هذا الن�ص وتوافر حمامني معينني لدى هذه الدوائر �أو حتى وجود دوائر قانونية متكاملة لديها �إال �أنها ال زالت م�ستمرة
ين �أن ينوب عنها يف الق�ضايا املتعلقة بها وهذا ما ي�سبب ازدواج ًا وهدر ًا للوقت واجلهد واملال
بالطلب من املحامي العام املد ّ
ين.
املد
العام
املحامي
وزيادة العبء على دائرة
ّ

ا ألعمال املتعلقة بق�ضايا اخلزينة لدى كافة حماكم اململكة
حماكم البداية
1581
1911
3492
1895
1597

حماكم ال�صلح
1920
1261
3181
1397
1784
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حمكمة اال�ستئناف
1473
2010
3483
1830
1653

املدور من عام 2014
الوارد خالل عام 2015
املجمـ ــوع
املف�صـ ــول
امل ـ ــدور

الأعمال املتعلقة بق�ضايا اخلزينة /عمان
حمكمة البداية
407
216
623
145
478

حمكمة ال�صلح
800
518
1318
499
819

حمكمة اال�ستئناف
1279
392
1671
413
1258

حمكمة ال ّتمييز
556
130
686
145
541

املدور من عام 2014
الوارد خالل عام 2015
املجم ــوع
املف�صــول
امل ــدور

الأعمال املتعلقة بق�ضايا اخلزينة التنفيذية لدى خمتلف دوائر التنفيذ يف اململكة (عدا املركز  /عمان)
 2054ق�ضية
 1401ق�ضية
 3455ق�ضية
 1253ق�ضية
 2202ق�ضية

املدور من عام 2014
الوارد خالل عام 2015
املجمـ ــوع
املف�صـ ــول
امل ـ ــدور

الأعمال املتعلقة بق�ضايا اخلزينة التنفيذية لدى دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان
 3791ق�ضية
 397ق�ضية
 408ق�ضية
 3780ق�ضية

املدور من عام 2014
الوارد من  2014/1/12ولغاية 2015/11/30
املنفذ من  2014/1/12ولغاية 2015/11/30
مدور �أعداد الق�ضايا التنفيذية لغاية 2015/11/30

و هناك فروقات يف الق�ضايا التنفيذية ألن الكثري من الق�ضايا التنفيذية يتم ت�سويتها عن طريق وزارة املالية أ�و يتم الت�سديد
عن طريق مديرية الأموال العامة.
وبلغ جمموع املبالغ املح�صلة حل�ساب دائرة تنفيذ عمان /اخلزينـة من 2015/1/1ولغاية )1338939( 2015/11/30
دينار ًا.
وقد بلغ جمموع املبالغ املُح�صلة حل�ساب دوائر التنفيذ /اخلزينة يف كافة حماكم اململكة لعام  2015ما جمموعة
( )2247729دينار ًا ،وجتدر ا إل�شارة إ�ىل أ�ن ُه مت حت�صيل الكثري من أ�موال 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.
وتوفري ًا للوقت واجلهد واملال مت خماطبة معايل وزير املالية بخ�صو�ص الق�ضايا التنفيذية التي تقل قيمتها عن ()100
دينار العتبارها منفذة ومنتهية ومت عمل ك�شوفات من دوائر التنفيذ بكافة حماكم اململكة بهذه الق�ضايا.
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( )7أعمال المعهد القضائيّ
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 .7أعمال المعهد القضائيّ:
الق�ضائية ف�إ ّن املعهد
نظرا لأهمية اال�ستمرار يف برامج ت�أهيل الق�ضاة وتدريبهم ومتكينهم معرفي ًا ملواكبة �أف�ضل املمار�سات
ّ
الق�ضائي ا ألردين يعمل و�ضمن ر ؤ�يته ور�سالته ومن خالل نهج طموح على ترجمة أ�هدافه و برامج عمله إ�ىل إ�جناز ومتيز.
ومواكبة ّ
الق�ضائي ا ألردين رقم  93ل�سنة  2015والذي ُيقر أ� مع
املعهد
لنظام
املعدل
النظام
العام
هذا
�صدر
للم�ستجدات
النظام ال�صلي رقم  6ل�سنة  2010نظاما واحدا كما مت �قرار التعديل ّ
على التعليمات ال�صادرة مبوجبه و�إعادة ت�شكيل
ً
ً
إ
أ
جمل�س �إدارة املعهد على �ضوء �صدور النظام املعدل.

الق�ضائي (ال ّتدريب ا إلعدادي)
أ�و ًال  :برنامج دبلوم املعهد
ّ

كادميي حلاملي درجة البـكالوريو�س فـي القـانون عـلى ا ألقل ومينح من
هيلي غري أ�
الق�ضائي برنامج ت أ�
برنامج دبلوم املعهد
ّ
ّ
ّ
الق�ضائية ومدته ثالث �سنوات درا�سية.
الق�ضائي التـي ت�ؤهله لتويل الوظائف
يجتاز هذا البـرنـامج �شهـادة دبلوم املعهد
ّ
ّ
قبول دفعة جديدة من ق�ضاة امل�ستقبل والعاملني يف وزارة العدل يف املعهد
مع نهاية العام  2014مت �إعادة ت�شكيل جلنة م�سابقة القبول و ت�سمية اللجنة امل�ساندة لها ومن ثم عقد االمتحان الكتابي
لـ ( )108مت�سابقني م�ستوفني لل�رشوط من أ��صل ( )138مقدم طلب من القانونيني العاملني يف الوزارة تقدم منهم ()32
مت�سابق ًا ناجح ًا يف االمتحان الكتابي وبح�سب ت�سل�سل العالمات لالمتحان ال�شفهي و املقابلة ال�شخ�صية ومتكن ()28
مت�سابق ًا من النجاح ورفع تقرير النتائج ملعايل وزير العدل متهيد ًا مللء خم�سة مقاعد للدرا�سة يف املعهد ومت ال�سري يف
�إجراءات ت�سجيلهم ح�سب الأ�صول �إ�ضافة �إىل �أنه مت قبول ( )68طالب ًا و طالبة يف املعهد من برنامج ق�ضاة امل�ستقبل
وان�سحبت طالبتان لي�صبح املجموع الكلي ( )71طالبا ًو طالبة للفوج الثامن ع�رش  2015/2014تف�صي ًال  )37( :طالب
و ( )34طالبة .
�أنهى الطلبة جميع الفرتات الزمنية لل�سنة الدرا�سية الأوىل من دبلوم املعهد ومت �إدخال عالمات طلبة الدبلوم للفوج الثامن
ع�رش على نظام و قاعدة بيانات القبول و الت�سجيل كما مت �إجراء تقييم للهيئة التدري�سية من الطلبة من خالل ا�ستبيان
التقييم املعد لهذه الغاية و�إعداد التقومي ال�سنوي اجلديد لعام  2016الذي �أقره جمل�س �إدارة املعهد ح�سب الأ�صول.
و�ضمن تزويد الطلبة باملهارات الالزمة عقدت دورة خا�صة للطالب حول كيفية ا�ستخدام موقع ق�سطا�س و توزيع ح�سابات
جمانية لغايات ن�رش املعرفة القانونية و البحث العلمي و دورات يف اللغة ا إلجنليزية و إ�حلاق طلبة الدبلوم يف دورة يف اللغة
الفرن�سية.
ويف جمال التبادل الثقايف مت �إيفاد الطالبة مي�شلني زيادات للم�شاركة يف دورة تدريبية ملدة �أ�سبوعني للتعرف على النظام
الق�ضائي الفرن�سي بتنظيم من املدر�سة الوطنية للق�ضاء خالل �إجازة الطالب بني الفرتتني الرابعة واخلام�سة من ال�سنة
ا ألوىل ّلربنامج الدبلوم.وذلك بعد إ�جراء مقابالت لعدد من الطلبة املتميزين يف اللغة الفرن�سية من قبل جلنة �ضمت مدير
الق�ضائي يف ال�سفارة الفرن�سية يف عمان ومدر�سة اللغة الفرن�سية.
املعهد وامللحق
ّ

التخ�ص�صي
امل�ستمر و
ثانياً  :برنامج ال ّتدريب
ّ
ّ

الق�ضائي لل�سادة الق�ضاة واملدعني العامني كذلك
عد من الربامج الرئي�سة التي ينه�ض بها
ي�شار �إىل �أ ّن هذا الربنامج ُي ّ
املعهد بناء ّ
على ا�ستبانة حتديد االحتياجات التدريبية
�سنوية
تدريبية
خطة
املعهد
عد
ي
حيث
العدل
ا إلداريني العاملني يف وزارة
ُ ّ
ً
الق�ضائي �إ�ضافة �إىل عمليات التقييم للدورات كما تراعي
التي يتم توزيعها على ال�سادة الق�ضاة بالتن�سيق مع املجل�س
ّ
والق�ضائية والقانونية.
اخلطة امل�ستجدات الت�رشيعية
ّ
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امل�ستمر لل�سادة الق�ضاة واملوظفني يف
ين نف ّذ اخلطة التدريبية املعتمدة للتدريب
ومما يبعث ال�رسور �أن املعهد
الق�ضائي الأرد ّ
ّ
ّ
وزارة العدل لعام  2015بن�سبة �إجناز و�صلت  %100وذلك يف الأقاليم الثالثة (ال�شمال والو�سط واجلنوب) وبالت�ساوي
الق�ضائية والقانونية و�ضمن
حيث �شملت اخلطة تدريب ( )1443قا�ضي ًا ومدعي ًا عام ًا من كال اجلن�سني ويف �شتى املوا�ضيع
ّ
خطة مدرو�سة الختيار املدربني من الق�ضاة املخت�صني وذوي اخلربة يف املوا�ضيع التدريبية املدرجة على اخلطة التدريبية.

لل�سادة الق�ضاة واملدعني العامني و ا إلداريني يف وزارة
تو�ضيحي
جدول
تف�ضيلي يبني الدورات التي عقدت ّ
ّ
ّ
العدل ومن كال اجلن�سني
امل�شاركني

عدد الدورات

امل�شاركون

ذكور

اناث

لل�سادة الق�ضاة
الدورات املتخ�ص�صة التي عقدت ّ
واملدعني العامني

 110دورات

1443

1144

299

الدورات التدريبية ملوظفي وزارة العدل

 121دورة

1977

1180

797

جدول يبني الدورات التدريبية التي عقدها املعهد خالل العام  2015وجمموع امل�شاركني جلميع الفئات
الدورات التدريبية التي عقدها املعهد ح�سب الفئة امل�شاركة

عدد امل�شاركني

عدد الدورات

لل�سادة الق�ضاة واملدعني العامني.
الدورات املتخ�ص�صة التي عقدت ّ

 110دورات

1443

الدورات التدريبية ملوظفي وزارة العدل

 121دورة

1977

الدورات التدريبية التي عقدت لأ�شقاء من الدول العربية من كل من
دولة فل�سطني ومملكة البحرين

 2دورتان تدريبيتان

12

دورات جلهات حكومية وخا�صة.

11دورة

185

املجموع

 244دورة

3617

ال�سادة الق�ضاة للأعوام الثالثة  2013:و 2014و2015
ر�سم بياين يبني الزيادة يف �أعداد امل�شاركني من ّ

2015

2014

2013
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والعربي و الدو ّيل
املحلي
ثالثاً:ال ّتعاون
ّ
ّ
الق�ضائي وتبادل اخلربات نفذ
العربية وا ألجنبية يف جماالت التدريب
الق�ضائي والهيئات
بهدف تعزيز التعاون بني املعهد
ّ
ّ
ّ
املعهد العديد من الن�شاطات كا�ستقبال الوفود الزائرة من كل من امل�ؤ�س�سة الأملانية للتعاون القانوين الدويل  IRZوم�ؤ�س�سة
الفرن�سي يف ال�سفارة الفرن�سية.
الق�ضائي
وروبي وامللحق
لل�سالم الدو ّيل و�سيادة القانون واالحتاد الأ
ماك�س بالنك ّ
ّ
ّ
ّ
ق�ضائي من اجلمهورية الليبية ومدير معهد
الفل�سطيني القا�ضي ثريا الوزير ووفد
الق�ضائي
كما زار املعهد ،مدير املعهد
ّ
ال�سويد ّ
االن�سان يف ّ
وممثلني عن املعهد الدمناركي ملناه�ضة التعذيب.
را ؤ�ول ولنربغ حلقوق
ين برناجم ًا ألحد الدار�سني يف املدر�سة
ويف إ�طار التعاون مع املدر�سة الوطنية للق�ضاء يف فرن�سا نظم املعهد
الق�ضائي ا ألرد ّ
ّ
ين يف جمال عدالة الأحداث خالل الفرتة ما بني � 22شباط �إىل
والذي زار الأردن لالطالع على جتربة العمل
الق�ضائي الأرد ّ
ّ
� 12آذار  2015والذي وجه ر�سالة �شكر للمعهد على ما قدمه من جهد لإجناح زيارته التدريبية .
مذكرات التفاهم

لل�سالم الدويل و�سيادة القانون.
•توقيع مذ ّكرة تفاهم بني املعهد
الق�ضائي ا ألرد ّ
ين وم ؤ��س�سة ماك�س بالنك ّ
ّ
•توقيع مذ ّكرة تفاهم مع جمعية البنوك يف الأردن.
العربي و الدو ّيل
املحلي و
ال ّندوات وور�ش العمل التي عقدت يف �إطار التّعاون
ّ
ّ

والعربي و الدو ّيل �شارك املعهد يف تنظيم العديد من ال ّندوات وور�ش العمل التي جاءت على
املحلي
�ضمن إ�طار التعاون
ّ
ّ
النحو الآتي:
الدولية والتحقيق يف حاالت العنف القائم على املر�أة باعتبارها جرائم دولية
اجلنائية
•دورتان تدريبيتان حول التحقيقات
ّ
ّ
الق�ضائي ومنظمة اال�ستجابة ال�سرّ يعة للعدالة يف الفرتة ما بني  20-2اب و�شارك
عقدتا يف الأردن بالتعاون بني املعهد
ّ
ال�ضباط من مديرية ا ألمن
من
وثالثة
الق�ضاة
ال�سادة
من
ثالثة
بينهم
من
والعامل
ردن
يف الدورتني ( )50م�شاركا من ا أل
ّ
ين من ا ألردن.
العام وثالث �سيدات من منظمات املجتمع املد ّ
ين بالتعاون بني
•تنظيم لقاء
تن�سيقي حول مطابقة القوانني الوطنية مع اتفاقيات حقوق الإن�سان مل�ؤ�س�سات املجتمع املد ّ
ّ
الق�ضائي الأردين.
معهد را�ؤول ولنربغ حلقوق الإن�سان يف ال�سويد واملعهد
ّ
ين.
•ندوة حول ت�سبيب الأحكام
الق�ضائية بالتعاون مع امل�ؤ ّ�س�سة الأملانية للتعاون الدو ّيل القانو ّ
ّ
•ندوة حول اجلرائم املالية مع املدر�سة الوطنية للق�ضاء وال�سفارة الفرن�سية يف عمان.
لل�سالم و�سيادة القانون.
•عدد من ال ّندوات حول القانون
ّ
الد�ستوري بالتعاون مع م ؤ��س�سة ماك�س بالنك ّ
وروبي للتنمية واملنظمة الدولية لقانون التنمية و إ�عادة
التجاري بالتعاون مع البنك ا أل
•عدد من ال ّندوات حول القانون
ّ
ّ
الإعمار.
داري لل�سادة الق�ضاة مع ال�سفارة الفرن�سية.
•حما�رضة حول الق�ضاء الإ ّ
•عدد من احللقات النقا�شية على مدى ثالثة �شهور �شارك فيها  45قا�ضي ًا ومدعي ًا عام ًا و  39من �أفراد ال�ضابطة العدلية
واالبتدائي و آ�لية وكيفية إ�عداد امل�ضبوطات واملحا�رض وتنظيمها
من جهاز ا ألمن العام تركزت حول التحقيق ا ألو ّيل
ّ
و�آلية إ��سناد التهم وخرج امل�شاركون بتو�صيات مت رفعها إ�ىل معايل وزير العدل ملخاطبة اجلهات املعنية ملتابعتها.
ين .
• ور�شة عمل حول التعريف بقانون الطريان املد ّ
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•كذلك عقد املعهد دورات تدريبية مبوجب مذكرات التعاون يف جمال التدريب لكوادر من الق�ضاء الع�سكري والأمن العام
الداخلية وهيئة
العامة و�شارك كل من املركز الوطني حلقوق الإن�سان ووزارة
والدفاع املد ّ
ّ
ين وقوات الدرك واملخابرات ّ
ال�رشطي ونقابة املحامني يف
الق�ضاء
ومديرية
املظامل
وديوان
ين
رد
ل
ا
املركزي
والبنك
املحا�سبة
وديوان
الف�ساد
مكافحة
ّ أ ّ
ّ
ال ّندوات والدورات التدريبية التي عقدت يف إ�طار التعاون الدو ّيل إلميان املعهد ب أ�ن اجلهات املذكورة ذات �صلة مبوا�ضيع
الدورات ولتعميم الفائدة.

�سية
بناء القدرات امل�ؤ ّ�س ّ

1 .1العمل على إ�عداد خطة ا�سرتاتيجية للمعهد بالتعاون مع امل�رشوع ا ألوروبي (دعم تطوير الق�ضاء يف ا ألردن) ومت
ت�شكيل فريق عمل من الإداريني يف املعهد ووزارة العدل للعمل على ذلك.
الق�ضائي واملتطلبات ا إلدارية يف العمل.
2 .2اعتماد الهيكل التنظيمي اجلديد للمعهد مبا يتالئم مع نظام املعهد
ّ

�3 .3إعداد اخلطة التنفيذية للمعهد لعام  2016يف �إطار حماور ا�سرتاتيجية العدل.

احلكومي وال�شفافية ورفعه �إىل مركز امللك عبد اهلل الثاين
لتميز الأداء
�4 .4إعداد تقرير اال�شرتاك بجائزة امللك عبد اهلل ّ
تاريخ ّ 2
 ، 2015 /8/ومتت الزيارة امليدانية للمـعهد من قبل
للتميز مبوجب كتاب رقم (م ق )367/21/ 2 /
مقـيمي جائزة امللك عبد اهلل الثــاين للــتميز بتاريخ .2015/11/ 16 -15
الق�ضائي ودرا�ستها من قبل خمتلف الأق�سام املعنية يف املعهد.
5 .5متت مراجعة �إجراءات عمل املعهد
ّ

6 .6العمل على إ�ن�شاء قاعدة بيانات جديدة للمكتبة وما يزال النظام قيد التجريب والتعديل وذلك ح�سب حاجة العمل.
الدرا�سية لربنامج دبلوم
وبناء على اخلطة
ّ
7 .7رفد املكتبة مبجموعة من الكتب القانونية ومبا يلبي حاجات متلقي اخلدمة ً
الق�ضائي كذلك جتليد و �إعادة جتليد ملجموعة من الكتب املوجودة يف املكتبة.
املعهد
ّ
امل�صممة ويجري العمل على موقع إ�لكرتوين جديد
8 .8مت طرح عطاء حتديث وتطوير موقع املعهد ا إللكرتوين على ال�رشكة
ّ
باللغتني العربية والإجنليزية.
9 .9درا�سة �إمكانية ا�ستحداث التعلم عن بعد  Distance Learningيف املعهد ملا يف ذلك من توفري للوقت واجلهد وتعظيم الفائدة
املتوخاة من هذه الو�سيلة للتعلم.

الق�ضائي اجلديد
مبنى املعهد
ّ

الق�ضائي اجلديد املنوي
بعد جهد متوا�صل وبدعم من االحتاد ا ألوروبي مت االنتهاء من خمططات الت�صميم ملبنى املعهد
ّ
إ�ن�شاءه يف حو�ض الرونق أ�را�ضي وادي ال�سري القريبة من منطقة الدوار ال�سابع .
كما مت االنتهاء من طرح عطاء التنفيذ واملبا�رشة فعلي ًا بتنفيذه بعد �أن مت �أخذ جميع مالحظات املعهد يف خمططات الت�صميم
الق�ضائي
كمتطلبات التعليم احلديثة يف القاعات واملدرج كذلك مواقف ال�سيارات واملطاعم وغريها ،مما يجعل ر�ؤية املعهد
املعهد يحت�ضنّ
الق�ضائي تتحقق خا�صة �إذا ما علمنا �أن
الأردين يف �أن يكون مركز ًا حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا للتدريب
الق�ضائيّ .
ال�سكرتاريا الدائمة لل�شبكة ا ألوروبية العربية للتدريب
ّ
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جدول رقم (� )1أعمال جميع املحاكم لعام 2015
ا�سم املحكمة

املجموع

ف�صل 2015

حمكمة التّمييز

3955

10133

14088

10316

3772

املحكمة الإدارية العليا

5

312

317

293

24

املحكمة الإدارية

182

619

801

588

213

حمكمة اجلنايات الكربى

877

1454

2331

1418

913

حمــاكم اال�ستئناف

5695

51459

57154

51490

5664

املحاكم اجلمركية

1489

2081

3570

2410

1160

املحاكم ال�رضيبية

2704

2518

5222

2742

2480

حمكمة �أمالك الدولة

5

59

64

59

5

حمكمة ت�سوية الأرا�ضي

183

1480

1663

1479

184

حماكم البداية

28847

104811

133658

101280

32378

املحاكم ال�صلحية

86662

232951

319613

235730

83883

حماكم الأحداث

341

4977

5318

4056

1262

املجموع

130945

412854

543799

411861

131938
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مدور  2014وارد 2015

مدور 2015

جدول رقم (� )2أعمال حماكم البداية خالل عام 2015
املجموع الف�صل مدور
2015

ا�سم املحكمـــة

مدور
2014

الوارد

بدايـ ــة عمان

8724

9025 23113 32138 23414

العبء ال�شهري
ن�سبة الف�صل عدد
الق�ضاة املجموع  /عدد
�إىل الوارد
الق�ضاه
%99

44

730

بدايــة �رشق عمان

756

6812

7568

6784

784

%100

9

841

بدايــة غرب عمان

1567

5873

7440

5313

2127

%90

15

496

بدايــة �شمال عمان

3310

9595

9355 12905

3550

%97

17

759

بدايــة جنوب عمان

2938

8456

8540 11394

2854

%101

18

633

بدايـ ـ ــة �إربد

3936

4976 17350 22326 18390

%94

22

1015

بدايـ ــة الزرقاء

2059

2413 10711 13124 11065

%97

18

729

بداي ـ ــة ال�سلط

2153

5851

8004

5476

2528

%94

10

800

بدايـ ــة املفرق

803

3409

4212

3362

850

%99

7

602

بداي ـ ــة الكرك

700

2691

3391

2656

735

%99

7

484

بدايـ ــة عجلون

587

2347

2934

2504

430

%107

5

587

بداي ـ ــة جر�ش

425

2213

2638

2045

593

%92

8

330

بداي ـ ــة معان

144

861

1005

836

169

%97

5

201

بداي ـ ــة العقبة

345

1703

2048

1718

330

%101

6

341

بداي ـ ــة مادبا

317

1734

2051

1612

439

%93

5

410

بداي ـ ــة الطفيلة

83

503

586

508

78

%101

4

147

جمموع الأعمال

%97 31881 101883 133764 104917 28847

200

669
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جدول رقم (� )3أعمال حماكم ال�صلح
ا�سم املحكمــــة

مدور 2014

الوارد

املجموع

الف�صل

مدور 2015

�صلح عمـان

21528

41377

62905

49106

13799

�صلح �رشق عمان

2974

13237

16211

13778

2433

�صلح غرب عمان

3325

10663

13988

10537

3451

�صلح �شمال عمان

6289

17627

23916

17563

6353

�صلح جنوب عمان

2834

12957

15791

12746

3045

�صلح �إربد

14961

26069

41030

24706

16324

�صلح الزرقـاء

5078

17779

22857

17091

5766

�صلح ال�سـلط

2030

4549

6579

3563

3016

�صلح املفـرق

2363

10185

12548

10075

2473

�صلح الكــرك

1663

4844

6507

4521

1986

�صلح عجـلون

2056

5259

7315

5153

2162

�صلح جــر�ش

2485

6835

9320

6564

2756

�صلح معــان

266

2156

2422

2241

181

�صلح العقبــة

1615

4907

6522

4662

1860

�صلح مادبــا

795

3772

4567

3649

918

�صلح الطفيلـة

219

1777

1996

1728

268

�صلح ناعــور

572

1248

1820

1101

719

�صلح الر�صيفـة

2611

6858

9469

7019

2450

�صلح ذيب ــان

112

382

494

411

83

�صلح املزار اجلنوبي

875

2095

2970

1995

975

�صلح املزار ال�شمايل

189

845

1034

838

196

�صلح عـ ــي

47

148

195

147

48

�صلح الق�ص ــر

252

921

1173

943

230

�صلح الروي�شد

24

123

147

130

17
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تابع جدول رقم (� )3أعمال حماكم ال�صلح
ا�سم املحكمــــة

مدور 2014

الوارد

املجموع

الف�صل

مدور 2015

�صلح عني البا�شـا

904

3280

4184

3135

1049

�صلح ديــر عال

567

2096

2663

2271

392

�صلح ال�شونة اجلنوبيـة

186

1039

1225

1045

180

�صلح �سحـ ــاب

709

3554

4263

3191

1072

�صلح اجليـ ــزة

573

1929

2502

2065

437

�صلح املوقـ ــر

266

656

922

642

280

�صلح غور ال�صـايف

582

1474

2056

1595

461

�صلح احل�سينيــة

11

178

189

165

24

�صلح ال�شوب ــك

39

116

155

117

38

�صلح اجلفـ ــر

19

85

104

92

12

�صلح البت ــراء

239

2045

2284

2059

225

�صلح القوي ــرة

32

329

361

304

57

�صلح الأغوار ال�شمالية

750

2625

3375

2550

825

�صلح الرمثـ ــا

1930

5121

7051

5052

1999

�صلح الكـ ــورة

1464

3059

4523

2717

1806

�صلح بني كنان ــة

894

1756

2650

1601

1049

�صلح بني عبيــد

1368

3317

4685

3453

1232

�صــلح الأزرق

66

425

491

423

68

�صلح الطيب ــة

300

733

1033

643

390

�صلح فقـ ــوع

74

324

398

312

86

�صلح البادية ال�شمالية

192

838

1030

769

261

�صلح الو�سطيه

259

800

1059

732

327

�صلح الب�صريا

61

396

457

378

79

�صلح احل�سا

14

163

177

152

25

املجمـ ـ ــوع

86662

232951

319613

235730

83883
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جدول رقم ( )4امل�شاركــات اخلارج ّية للق�ضـــاة ل�سنــــة 2015
امل�شاركـــــــــة
اجتمـاع اجلمعية العمومية ملحكمة اال�ستثمار
العربي ـ ــة

رقــم القـرار
235و
2014/248

التاريـــخ
2015/1/6-4

ال�سعوديـة

1

الكويـت

2

مالطـا

2

امل�ؤمتر الدويل لعدالــة الأحــداث

2015/1

2015/1/30-25

�سوي�سـرا

2

امل�شاركة �ضمن وفد م�شارك برئا�سة وزير العدل يف
زيارة ر�سمية ل�سلطنة ُعمان

2015/10

2015/1/28-26

ُعمـان

1

امل�شاركة �ضمن الوفد امل�شارك يف فعاليات الدورة
الثالثة للقمة احلكومية

2015/16

2015/2/11-9

الإمـارات

1

دورة بعنوان �سيادة ثقافة القانـون :اكت�شاف
ا�ستجابات فعالة لتحديات العدالة والأمن

2015/8

2015/2/20-16

مالطـا

2

االجتماع التا�سع للجنة املعنية بدرا�سـة القانون
العربي اال�سرت�شادي حلماية حقوق امللكية الفكرية

2015/11

2015/2/25-23

لبنـان

1

م�ؤمتر القمـ ــة للقانون الدويل

2015/15

2015/2/25-23

بريطانيا

1

الق�ضائي الداعم
م�ؤمتر ق�ضائي دويل بعنوان املناخ
ّ
لال�ستثمـ ــار

2015/31

2015/2/28-26

م�صــر

1

م�ؤمتر الدوحة الدويل ملناق�شة امل�شاكل االجتماعية
لذوي الإعاقة الب�رصيـة

2015/33

2015/3/3-1

قطــر

1

امل�ؤمتر اخلتامي للمرحلة الثالثة من برنامج العدالة
الأوروبية املتو�سطية

2015/43

2015/3/11

�إ�سبانيا

2

املرحلة الأوىل من الربنامج التدريبي :

29و و 38و
2015/ 41

2015/3/31-22

هولنـدا

8

امل�ؤمتر التا�سع ع�رش لر�ؤ�ساء �أجهـزة التّفتي�ش
الق�ضائي يف الدول العربيـة
ّ

2015/2

2015/3/25-23

لبنـان

2

م�ؤمتر تعزيز قدرات القا�ضـيات لتوفيـر قيادة
ق�ضائية تقوم على �أ�سا�س العدالة بني اجلن�سني

2015/42

2015/3/29-27

تونـ�س

2

الدورة التدريبيـة الإقليمية ال�ساد�سة يف جمال القانون 2015/1/22-18 2014/233
الدول ــي الإن�سانــي
م�ؤمتر العدالة اجلنائية ومكافحة الإرهاب

Administration of Justice
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املكــان

عدد
امل�شاركني

2015/1/23-22 2014/261

تابع جدول رقم ( )4امل�شاركــات اخلارج ّية للق�ضـــاة ل�سنــــة 2015
امل�شاركـــــــــة

رقــم القـرار

املكــان

التاريـــخ

عدد
امل�شاركني

امل�ؤمتر الثالث والع�رشين ملديري املعاهد الق�ضائ ّية
العربية

2015/57

2015/4/8-6

م�صـر

1

م�ؤمتر الأمم املتحدة الثالث ع�رش ملنع اجلرمية
والعدالة اجلنائية

2015/72

 12و 2015/4/13

قطــر

2

زيارة ر�سمية �إىل جمل�س الدولة الفرن�سي للتعرف
ميداني ًا على عمل جمل�س الدولة حمكمة التّمييز
واملجل�س الد�ستوري

 /46و
2015/56

2015/4/18-14

فرن�سـا

3

اجلل�سة اخلا�صة بالدعوى رقم (� )12/1أمام حمكمة 2015/68
اال�ستثمار العربية

2015/4/21

م�صـر

1

رحلة درا�سية ا�ستطالعية لالطالع على جتربة بلجيكا 2015/26
2015/50
يف جمال عدالة الأطفال و�إجراءات التحقيق وف�ض
النزاعات واملحاكمة

2015/4/25-21

بلجيكـا

5

2015/34

2015/5/8-3

ا�سبانيـا

8

زيارة املحكمة الإدارية االحتادية لالطالع على هيكلية 2015/45
و�أداء املحكمة الإدارية يف جمهورية �أملانيا االحتادية

2015/5/8-4

�أملانيـا

5

ندوة حول �إنفاذ حقوق امللكية الفكرية

2015/24
و2015/55

2015/5/14-11

الواليات
املتحدة

4

م�ؤمتر حول �أثر االتفاقيـات الدولية على القوانني
الق�ضائي
الوطنية يف جمال التعاون
ّ

2015/95

2015/5/14-13

الإمارات

1

اجتماع الإدارات املخت�صة بتقنية املعلومات لدى
النّيابة العا ّمة وهيئات التحقيق واالدعاء العام

2015/5/27-25 2015/102

لبنـان

2

اجلزائر

3

م�رص

1

زيارة درا�سية �إىل ا�سبانيا تتعلق مبوا�ضيع تنفيذ
الأحكام املدن ّية وتعزيز ثقة اجلمهور باجلهاز
الق�ضائي
ّ

اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية لل�شبكة الأوروبية
الق�ضائي
العربية للتدريب
ّ

2015/83

2015/5/27-26

ور�شة عمل �إقليمية بعنوان التعاون عرب احلدود للحد  2015/32و 2015/5/29-27
2015/52
واملنع من متويل الأعمال الإرهابية
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تابع جدول رقم ( )4امل�شاركــات اخلارج ّية للق�ضـــاة ل�سنــــة 2015
رقــم القـرار

امل�شاركـــــــــة
الق�ضائي
االجتماع الت�شاوري خلرباء القطاع
ّ
الق�ضائي والقانون الدويل الإن�ساين)
(القطاع
ّ

2015/97

امل�ؤمتر التمهيدي ملناق�شة الربوتوكول اخلا�ص
ب�إن�شاء احتاد عربي للمحاكم الإدارية

 30 2015/100و 2015/5/31

تدريب �ضباط ال�رشطة الفل�سطينية على الإجراءات
ال�سليمة يف التحقيق

 2015/6/5-5/30 2015/111فل�سطني

املرحلة الأوىل من الربنامج التدريبي :

 28و 2015/5/29

�سوي�رسا

1

م�صـر

3
1

2015/79

-5/31
2015/6/10

هولندا

3

الربنامج التدريبي الذي تنظمه �أكادميية العدل
الرتكية وذلك �ضمن �إطار تبادل اخلربات بهدف
االطالع على الأنظمة الق�ضائ ّية يف البلدين و�آليات
عملها .

2015/28

2015/6/6-1

تركيـا

7

م�ؤمتر نحو حت�سني �أداء الق�ضاء/اللجنة الأوروبية
لكفاءة العدالة CEPEJ

2015/6/2-1 2015/113

تونـ�س

3

2015/61

2015/6/3-1

لبنـان

1

م�ؤمتر القا�ضيات يف الوطن العربي :حتديات  ،عقبات 2015/98
� ،إجنازات

2015/6/8-6

م�صـر

1

زيارة درا�سية يف جمال مكافحة الف�ساد وغ�سيل
الأموال لأجهزة �إنفاذ القانون

2015/6/12-7 2015/103

�إ�سبانيا

1

زيارة درا�سية �إىل �سوي�سـرا

2015/6/9 2015/108

�سوي�رسا

1

امل�ؤمتر الدويل حول الت�رشيع اجلنائي

2015/6/16-15 2015/115

املغـرب

1

زيارة درا�سية �إىل تون�س

 109و
2015/119

2015/6/17-15

تونـ�س

1

زيارة �إىل تركيا ل�رشح التجربة الأردنية الرائدة يف
جمال الرعاية البديلة للأطفال من خالل نظام الأ�رس
البديلة

2015/7/30-26 2015/141

تركيـا

1

Legislation

امل�ؤمتر اخلام�س لر�ؤ�ساء النيابات العامة يف الدول
العربية
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التاريـــخ

املكــان

عدد
امل�شاركني

تابع جدول رقم ( )4امل�شاركــات اخلارج ّية للق�ضـــاة ل�سنــــة 2015
امل�شاركـــــــــة

رقــم القـرار

املكــان

التاريـــخ

عدد
امل�شاركني

ور�شة عمل �إقليمية حول املناف�سة

2015/7/29-27 2015/133

املغـرب

1

دورة تدريبية بعنوان يف �سبيل ن�رش ثقافة �سيادة
القانون

2015/7/31-27 2015/110

مالطـا

1

امللتقى العلمي حول اللجوء و�أبعاده الأمنية
وال�سيا�سية واالجتماعية

2015/9/3-1 2015/153

ال�سعودية

1

ور�شة تدريبية حول �أ�ساليب التحقيق واملقا�ضاة
املتعلقة مبكافحة ظاهرة الإرهابيني املقاتلني الأجانـب

2015/9/11-8 2015/130

مالطــا

2

زيارة درا�سية حـول دعم كبار امل�س�ؤولني الق�ضائ ّيني
يف ا�ستجابة العدالة اجلنائية للإرهاب

2015/10/8-6 2015/199

لبنــان

1

زيارة للمدر�سة الوطنية للق�ضاء يف باري�س

 2015/10/14-12 2015/152فرن�سـا

1

املرحلة الثانية من الربنامج التدريبي :

 2015/10/21-18 2015/190املغـرب

9

اجلل�سة اخلتامية مللتقى تايوان الدويل حول الأمن
الإقليمي واجلرمية العابرة للحدود

 2015/10/23-18 2015/197تايـوان

1

فعاليات اجلمعية العامة ملحكمة اال�ستثمار العربيـة

 2015/10/20-19 2015/198م�صـر

1

اجتماع ملناق�شة املوا�ضيع املتعلقة بطلبات ت�سليم
املجرمني وامل�ساعدات الق�ضائ ّية الأخرى ذات ال�صلة

 2015/10/20-19 2015/208الإمارات

2

التدريب يف ور�شة عمل بعنوان النهج القائم على
حقوق الإن�سان يف �إدارة العدالـة

 2015/10/22-19 2015/217املغـرب

1

ور�شة عمل تدريبية حول العقوبات البديلة يف نظم
العدالة اجلنائية احلديثة

 2015/10/28-24 2015/221املغـرب

1

املنتدى ال�سابع ع�رش للمدعني العامني

� 2015/10/28-25 2015/219أملانيـا

3

زيارة لدولة �سنغافورة لالطالع على �أحدث و�سائـل
ف�صل املنازعات املتعلقة باال�ستثمار والتعرف على
الو�سائل التكنولوجيا احلديثة يف خدمة الق�ضاء

� 2015/10/30-26 2015/186سنغافوره

2

Administration of Justice
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تابع جدول رقم ( )4امل�شاركــات اخلارج ّية للق�ضـــاة ل�سنــــة 2015
رقــم القـرار

امل�شاركـــــــــة

التاريـــخ

تدريب م�ست�شارين قانونيني يف جهاز الأمن الوقائي
الفل�سطيني حول الإجراءات ال�سليمة يف التحقيق

-10/30 2015/223
2015/11/6

فل�سطني

1

امل�شاركة يف جلنة الق�ضاة املحكمني يف املحاكمة
ال�صورية الإقليمية

2015/11/5-2 2015/162

تونـ�س

1

البحرين

1

زيارة عمل �إىل تون�س من �أجل تبادل اخلربات يف
ت�أ�سي�س �سجل وطني لق�ضايا التعذيب

2015/11/6-3 2015/206

تونـ�س

2

ور�شة عمل بعنوان التعاون الدويل يف جمال
التحقيقات املالية وغ�سل الأموال ومالحقة الأ�صول

 2015/11/16-15 2015/230م�صـر

2

تدريب لور�شتي عمل حول حماية حقوق الأ�شخا�ص
املوقوفني لدى �أجهزة �إنفاذ القانون

 2015/11/25-15 2015/224اجلزائر

1

تنفيذ دورة تدريبية خا�صة بالق�ضاة واملدعني العامني 2015/11/4-3 2015/207
2015/12/2-1
حول حرية الر�أي والتعبري يف القوانني الوطنية
والدولية

الدورة  31ملجل�س وزراء العدل العرب

م�صـر

1

2015/11/19 2015/228

امل�ؤمتر ال�سنوي الذي تنظمه اجلمعية الدولية لقانون  2015/11/27-23 2015/234املغـرب
اللجوء والق�ضاء

2

م�ؤمتر حول احلوار الإقليمي الثاين للمنظمة الدولية
للهجرة حول تبادل اخلربات واملمار�سات االبتكارية
�ضمن �إطار م�رشوع PAVE

2015/12/3-1 2015/231

لبنـان

1

اجتماع للخرباء حول الأحكام الق�ضائ ّية اخلا�صة
مبو�ضوعات حرية التعبري واحل�ض على الكراهية

2015/12/3-2 2015/232

لبنـان

2

ور�شة عمل حول:

2015/12/3-2 2015/214

مالطـا

1

2015/12/17-5 2015/252

فل�سطني

1

2015/12/10-6 2015/238

املغـرب

2

Countering The Use Of Internet for terrorist
Purposes for Judges, Prosecutors and
Investigators

تدريب �ضباط التحقيق يف جهاز الأمن الوقائي
الفل�سطيني حول الإجراءات ال�سليمة يف التحقي ـ ــق
املرحلة الثانية من الربنامج التدريبي:
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املكــان

عدد
امل�شاركني

Legislation

تابع جدول رقم ( )4امل�شاركــات اخلارج ّية للق�ضـــاة ل�سنــــة 2015
امل�شاركـــــــــة

رقــم القـرار

املكــان

التاريـــخ

الدورة الرابعة ال�سرتداد الأموال املنهوبة

2015/12/10-8 2015/253

االجتماع ال�سابع والثالثني للمكتب الدائم الحتاد
احلقوقيني العرب

 2015/12/13-10 2015/229لبنان

1

احتفالية جمل�س الدولة امل�رصي ب�إن�شاء االحتاد
العربي للمحاكم الإدارية

2015/12/12 2015/236

م�صـر

2

مائدة م�ستديرة �ضمن برنامج العدالة اجلنائية
للإرهاب يف �أوروبا وال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا

 2015/12/17-16 2015/225مالطـا

2

دورة تدريبية حول �أخالقيات مهنة الق�ضاء

 2015/12/22-21 2015/257البحرين

1

جمموع الق�ضاة امل�شاركني يف دورات خارجية للعام 2015

تونـ�س

عدد
امل�شاركني
3

()144
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جدول رقم ( )5امل�شاركـــات الداخل ّية خــالل عـــام 2015
الرقم املت�سل�سل

-1
-2

-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-12
-13
الإجم ـ ـ ـ ــايل

املو�ضـــــــــــــــوع

� 2015/2/22إدارة �رشطة
الأحداث
 2015/3/6-5مدينة العقبه /
فندق دبل تري

حما�رضة حول ( دور الق�ضاء يف التعامل مع
الأحداث )
م�شاركة بعنوان ( خمرجات حتليل قانون
الأحداث اجلديد  ،العقوبات البديلة و�آليات
تنفيذها )
2015/ 3 / 8
دورة حول ( دور الق�ضاء يف التعامل مع
الأحداث)
2015/3/22
حما�رضه حول دور الق�ضاء يف التعامل مع
الأحداث
دورة بعنوان ( التحقيق مع الن�ساء والأحداث ) 2015/3/23
حلقة نقا�شية بعنوان (اللقاء الت�شاوري حول
متطلبات �إنفاذ قانون الأحداث )
لقاء مع ال�سيدة  /اجنريد فان فزن�س اخلبرية
الدولية املخت�صة بالعدالة الإ�صالحية للأحداث
حما�رضة بعنوان ( دور الق�ضاء يف التعامل مع
الأحداث )
ور�شة عمل متخ�ص�صه للو�صول لفهم م�شرتك
لتطبيق قانون الأحداث رقم ( )32ل�سنة 2014
ور�شة عمل حول ( العدالة الإ�صالحية للأحداث
)
دورة حول ( عدالة الأحداث التا�سي�سة و�أليات
�إجراء املقابلة التحقيقية مع الأحداث )
اجتماع لبحث �آليات التعامل والإجراءات
املتعلقة بق�ضايا الأحداث

التقرير ال�سنوي لل�سلطة الق�ضائية للعام 2015
64

تاريـخ االنعقاد مكــان االنعقاد

2015/4/9
2015/4/29
2015/6/7

مديرية الأمن العام

�إجمايل عدد
الق�ضاة
امل�شاركني
1
15
1
1

�إدارة �رشطة
الأحداث
1
�إدارة ال�رشطة
الن�سائية
فندق الندمارك عمان 6
منظمن اليون�سيف
يف الأردن
�إدارة �رشطة
الأحداث
فندق ماريوت /
البحر امليت
فندق املاريوت

6
1
15

-26
2015/8/27
2
-16
2015/9/17
1
� 2015/10/20إدارة �رشطة
الأحداث
 2015/12/7دار الوفاق الأ�رسي 7
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تابع جدول رقم ( )5امل�شاركـــات الداخل ّية خــالل عـــام 2015
املو�ضـــــــــــــــوع

الرقم
املت�سل�سل

تاريـخ االنعقاد

مكــان االنعقاد

�إجمايل عدد
الق�ضاة
امل�شاركني

1

دورة تدريبية حول ( التحقيقات الدولية املتخ�ص�صة يف 2015/8/12-2
العدالة اجلنائية )

وزارة العدل

2

2

ور�شة عمل بعنوان ( املكونات الأ�سا�سية لتدابري فعالة
للت�صدي للإرهاب يف �إطار العدالة اجلنائية )

2015/8/5-3

وزارة العدل

5

3

دورة تدريبية حول ( التحقيقات الدولية املتخ�ص�صة يف -15
2015/8/20
العدالة اجلنائية )

وزارة العدل

2

الإجمـ ـ ـ ـ ــايل

الرقم
املت�سل�سل

9

املو�ضـــــــــــــــوع

تاريـخ االنعقاد

مكــان االنعقاد

�إجمايل عدد
الق�ضاة
امل�شاركني

1

دورة حول تقدير الأدلة والأعرتاف

2015/5/4-3

فندق رادي�سون
بلو /العقبة

15

2

دروة حول القواعد الفقهية الكلية

2015/5/4-3

3

دورة حول امل�س�ؤولية عن الأخطاء الطبية

2015/5/6-5

4

دورة حول التوقيف االحتياطي و�إخالء ال�سبيل
و�أ�سبابها

2015/5/6-5

الق�ضائي
املعهد
ّ
الق�ضائي
املعهد
ّ

17

فندق �سيدرا
باال�س� /أربد

5

دورة حول القواعد الفقهية الكلية

2015/5/11-10

فندق �سيدرا
باال�س� /أربد

6

دورة حول التوقيف االحتياطي و�إخالء ال�سبيل
و�أ�سبابها

 2015/5/12-11فندق رادي�سون
بلو  /العقبة

14

7

الق�ضائي
 2015/5/14-12املعهد
دورة حول قانون التحكيم
ّ
دورة حول العالقة بني االتفاقيات الدولية والت�رشيعات  2015/5/13-12فندق �سيدرا
باال�س� /أربد
الوطنية

17

8

17
17
17

17
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تابع جدول رقم ( )5امل�شاركـــات الداخل ّية خــالل عـــام 2015
الرقم
املت�سل�سل

املو�ضـــــــــــــــوع

9

دورة حول الأمور امل�ستحدثة يف قانون �أ�صول
املحاكمات املدن ّية

 2015/5/14-13فندق رادي�سون
بلو  /العقبة

14

10

 2015/5/17-16فندق رادي�سون
دوةر حول القواعد الفقهية الكلية
بلو  /العقبة
الق�ضائي
دورة حول الأمور امل�ستحدثة يف قانون �أ�صول املحاكمات  2015/5/18-17املعهد
ّ
املدن ّية
 2015/5/18-17فندق �سيدرا
دورة حول تقدير الأدلة والأعرتاف
باال�س� /أربد
 2015/5/21-19فندق رادي�سون
دورة حول تقدير الأدلة والإعرتاف
بلو  /العقبة
 2015/5/21-19فندق �سيدرا
دورة حول قانون التحكيم
باال�س� /أربد
 2015/5/24-23فندق �سيدرا
دورة حول الأمور امل�ستحدثة يف قانون �أ�صول
باال�س� /أربد
املحاكمات املدن ّية
الق�ضائي
 2015/5/24-23املعهد
دورة حول تقدير الأدلة والإعرتاف
ّ
الق�ضائي
 2015/5/27-26املعهد
دورة حول الأمرا�ض النف�سية والعقلية و�أثرها على
ّ
امل�س�ؤولية اجلزائية
 2015/5/28-26فندق رادي�سون
دورة حول قانون التحكيم
بلو  /العقبة
دورة حول العالقة بني االتفاقيات الدولية والت�رشيعات  2015/5/31-30فندق رادي�سون
بلو  /العقبة
الوطنية
فندق �سيدرا
دورة حول ( الأمرا�ض النف�سية والعقلية و�أثرها على -5/31
باال�س � /إربد
2015/6/1
امل�س�ؤولية اجلزائية)
الق�ضائي
املعهد
-/5/31
دورة حول النّيابة العا ّمة ودعوى احلق العام
ّ
2015/6/2
الق�ضائي
 2015/6/3-2املعهد
دورة حول التوقيف االحتياطي و�إخالء ال�سبيل
ّ
و�أ�سبابها)

15

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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تاريـخ االنعقاد

مكــان االنعقاد

�إجمايل عدد
الق�ضاة
امل�شاركني

17
17
13
17
17
17
17
10
14
15
15
15

تابع جدول رقم ( )5امل�شاركـــات الداخل ّية خــالل عـــام 2015
الرقم
املت�سل�سل

املو�ضـــــــــــــــوع

تاريـخ االنعقاد

مكــان االنعقاد

�إجمايل عدد
الق�ضاة
امل�شاركني

2015/6/8-6

فندق �سيدرا
باال�س � /إربد
الق�ضائي
املعهد
ّ

15
15

الق�ضائي
املعهد
ّ

15

23

دورة حول النّيابة العا ّمة ودعوى احلق العام

24

حما�رضة بعنوان ( الق�ضاء الإداري التجربة الفرن�سية 7و2015/6/8
والأردنية )

25

2015/6/8-7

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

دور حول ( العالقة بني االتفاقيات الدولية
والت�رشيعات الوطنية )
دورة حول امل�س�ؤولية عن الأخطاء الطبية

 2015/6/8-7فندق رادي�سون
بلو  /العقبة
 2015/6/11-10فندق رادي�سون
دورة حول الأمرا�ض النف�سية والعقلية واثرها على
بلو  /العقبة
امل�س�ؤولية اجلزائية
فندق املرييديان /
حلقة نقا�ش حول الت�رشيعات الوطنية املتعلقة بجرمية 2015/6/13
عمان
الإجتار بالب�رش)
فندق �سيدرا
14
دورة حول امل�س�ؤولية عن الأخطاء الطبية
 2015/6/15باال�س � /إربدالق�ضائي
املعهد
2015/ 8/ 6
ين
ور�شة عمل حول التعريف بقانون الطريان املد ّ
ّ
الق�ضائي
 2015/9/3-1املعهد
دورة حول ( جرائم احلا�سوب وو�سائل �إثباتها )
ّ
 2015/9/3-1فندق �سدرة /
دورة حول ( العمليات البنكية والتجارية احلديثة )
�إربد
 2015/9/3-1فندق رادي�سون
دورة حول ( حماية امللكية الفكرية)
بلو  /العقبة
 2015/9/6-5فندق رادي�سون
دورة حول ( الإف ـ ـ ــال�س )
بلو  /العقبة
دورة حول (ارتباط دعوى احلق ال�شخ�صي بدعوى  2015/9/7-6فندق �سدرة /
�إربد
احلق العام )
الق�ضائي
 2015/9/7-6املعهد
دورة حول ( تعيني اخلرباء والتعامل مع تقارير
ّ
اخلربة )
الق�ضائي
 2015/9/9 – 8املعهد
ور�شة نقا�شية حول ( التحقيق و�ضبط الأقوال )
ّ

13
15
15
15
4
14
15
15
14
15
15
10
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تابع جدول رقم ( )5امل�شاركـــات الداخل ّية خــالل عـــام 2015
تاريـخ االنعقاد

مكــان االنعقاد

�إجمايل عدد
الق�ضاة
امل�شاركني

الرقم
املت�سل�سل
38

دورة حول ( جرائم احلا�سوب وو�سائل �إثباتها )

2015/9/10-8

39
40

دورة حول العمليات البنكية والتجارية احلديثة
دورة حول ( حماية امللكية الفكرية)

2015/9/10-8
2015/9/3-1

41

ور�شة نقا�شية حول ( التحقيق و�ضبط الأقوال )

فندق �سدرة /
�إربد
الق�ضائي
املعهد
ّ
فندق رادي�سون
بلو  /العقبة
الق�ضائي
املعهد
ّ

15

42

دورة حول ( ارتباط دعوى احلق ال�شخ�صي بدعوى احلق
العام)
دورة حول ( الإفـ ـ ــال�س )

201/9/14-13
5
الق�ضائي
 2015/9/14-13املعهد
ّ

44
45

دورة حول ( تعيني اخلرباء والتعامل مع تقارير
اخلربة )
دورة حول ( جرائم احلا�سوب وو�سائل �إثباتها )

2015/9/17-15

46
47

دورة حول العمليات البنكية والتجارية احلديثة
دورة حول ( حماية امللكية الفكرية)

2015/9/17-15
2015/9/17-15

48

دورة حول ( ارتباط دعوى احلق ال�شخ�صي بدعوى
احلق العام )
دورة حول ( الإف ـ ــال�س )

2015/9/21-20

43

49
50
51
52
53

املو�ضـــــــــــــــوع

2015/9/14-13

2015/9/21-20

 2015/9/21-20فندق �سدرة /
دورة حول ( تعيني اخلرباء والتعامل مع تقارير
�إربد
اخلربة )
الق�ضائي
دورة حول ( �أ�صول التحقيق والقرارات ال�صادرة عن  2015/10/5-4املعهد
ّ
النّيابة العا ّمة )
 2015/10/7-4فندق الالندمارك
ور�شة عمل حول ( املبادئ الأ�سا�سية للقانون
الد�ستوري)
الق�ضائي
 2015/10/6-5املعهد
دورة حول امللكية الفكرية
ّ
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2015/9/14-13

فندق �سدرة /
�إربد
فندق رادي�سون
بلو  /العقبة
فندق رادي�سون
بلو /العقبة
الق�ضائي
املعهد
ّ
فندق �سدرة /
�إربد
فندق رادي�سون
بلو /العقبة
الق�ضائي
املعهد
ّ

15
15
10
15
15
15
12
15
15
15
15
15
14
22
20

تابع جدول رقم ( )5امل�شاركـــات الداخل ّية خــالل عـــام 2015
الرقم
املت�سل�سل
54
55
56
57
58
59
60
61
62

املو�ضـــــــــــــــوع

تاريـخ االنعقاد

2015/10/8-7
دورة حول امللكية الفكرية
-10
دورة حول امللكية الفكرية
2015/10/11
-11
ور�شة نقا�شية حول ( �إعداد ال�ضبوطات واملحا�رض
2015/10/12
وتنظيمها وبخا�صة حما�رض �إلقاء القب�ض )
دورة حول ( �أ�صول التحقيق والقرارات ال�صادرة عن -11
2015/10/12
النّيابة العا ّمة )
-11
دورة حول ( الو�ساطة يف النزاعات املدن ّية وحل
2015/10/13
النزاعات من خالل الو�سائل البديلة)
دورة حول امللكية الفكرية
2015/10/13-12
-18
ور�شة نقا�شية حول ( �إعداد ال�ضبوطات واملحا�رض
2015/10/19
وتنظيمها وبخا�صة حما�رض �إلقاء القب�ض )
دورة حول ( �أ�صول التحقيق والقرارات ال�صادرة عن -18
2015/10/19
النّيابة العا ّمة )
-18
الق�ضائي وامل�ساءلة)
دورة حول ( ال�سلوك
ّ
2015/10/19

مكــان االنعقاد

�إجمايل عدد
الق�ضاة
امل�شاركني

الق�ضائي
املعهد
ّ
فندق رادي�سون
بلو  /العقبة
الق�ضائي
املعهد
ّ

20
20

فند �سفن دايز
�إربد
الق�ضائي
املعهد
ّ
فندق �سفن دايز
�إربد
الق�ضائي
املعهد
ّ
فندق رادي�سون
بلو  /العقبة
الق�ضائي
املعهد
ّ

10
14
17
20
9
15
17

63

دورة حول ( الو�ساطة يف النزاعات املدن ّية وحل
النزاعات من خالل الو�سائل البديلة)

-18
2015/10/20

فندق �سفن دايز
�إربد

17

64

دورة تدريبية على الدليل الإر�شادي ال�ستق�صاء جرمية -23
2015/10/24
التعذيب والتحقيق فيها

الق�ضائي
املعهد
ّ

23

65

دورة حول ( ق�ضايا املقاوالت )

-27
2015/10/28

فندق رادي�سون
بلو  /العقبه

12

66

دورة حول ( �ضمانات الدفاع )

-25
2015/10/26

مطعم �أميه� /إربد 19

67

دورة حول ( ق�ضايا املقاوالت )

-27
2015/10/28

12

فندق رادي�سون
بلو  /العقبه
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تابع جدول رقم ( )5امل�شاركـــات الداخل ّية خــالل عـــام 2015
الرقم
املت�سل�سل

املو�ضـــــــــــــــوع

تاريـخ االنعقاد

مكــان االنعقاد

68

دورة حول تنفيذ الأحكام يف الدعاوى املدن ّية
واجلزائية)

-27
2015/10/29

مطعم �أميه � /إربد 15

69

دورة حول ( االخت�صا�ص)

-27
2015/10/29

الق�ضائي
املعهد
ّ

20

70

دورة تدريبية على الدليل الإر�شادي ال�ستق�صاء جرمية -30
2015/10/31
التعذيب والتحقيق فيها

الق�ضائي
املعهد
ّ

27

71

ين
دورة حول الدفاع املد ّ

-30
2015/10/31

فندق رادي�سون
بلو  /العقبه

12

72

دورة حول قوانني املناف�سه

2015/11/2-1

73

دورة حول عدالة الأحداث

2015/11/3-1

الق�ضائي
املعهد
ّ
الق�ضائي
املعهد
ّ

20
13

74

دورة حول قوانني املناف�سه

2015/11/4-3

75

دورة حول االخت�صا�ص

2015/11/5-3

الق�ضائي
املعهد
ّ
مطعم �أميه� /إربد 12
15

20

76

دورة حول ق�ضايا املقاوالت

2015/11/5-4

77

دورة حول ال�رشيعات املالية

2015/11/8-6

الق�ضائي
املعهد
ّ
فندق رادي�سون
بلو  /العقبة

78

دورة حول املعامالت التجارية الدولية

2015/11/8-7

مطعم �أميه� /إربد 12

79

دورة حول �ضمانات الدفاع

2015/11/9-8

الق�ضائي
املعهد
ّ

15

80

ور�شة نقا�شية حول ( �آلية وكيفية �إ�سناد التهم )

2015/11/9-8

الق�ضائي
املعهد
ّ

18

81

دورة حول ( تنفيذ الأحكام يف الدعاوى املدن ّية
واجلزائية)

2015/11/12-10

الق�ضائي
املعهد
ّ

15

82

دورة حول ق�ضايا املقاوالت

-11
2015/11/12

مطعم �أميه� /إربد 12

83

دورة حول احلقوق الأ�سا�سيه يف الد�ستور الأردين

-13
2015/11/14

فندق رادي�سون
بلو  /العقبة

12

84

ور�شة نقا�شية حول ( �آلية وكيفية �إ�سناد التهم )

-15
2015/11/16

الق�ضائي
املعهد
ّ

18
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�إجمايل عدد
الق�ضاة
امل�شاركني

12

تابع جدول رقم ( )5امل�شاركـــات الداخل ّية خــالل عـــام 2015
املو�ضـــــــــــــــوع

تاريـخ االنعقاد

مكــان االنعقاد

�إجمايل عدد
الق�ضاة
امل�شاركني

الرقم
املت�سل�سل
85

دورة حول الت�رشيعات املالية

-15
2015/11/17

الق�ضائي
املعهد
ّ

18

86

دورة حول ( �صياغة الأحكام )

-15
2015/11/17

مطعم �أميه� /إربد 12

87

دورة تدريبيه حول املعامالت التجارية الدولية

-21
2015/11/22

فندق رادي�سون
بلو  /العقبه

12

88

دورة تدريبيه حول احلقوق الأ�سا�سيه يف الد�ستور
الأردين

-22
2015/11/23

مطعم �أميه� /إربد 12

89

دورة حول ( �صياغة الأحكام )

-22
2015/11/24

الق�ضائي
املعهد
ّ

20

90

دورة حول عدالة الأحداث

-24
2015/11/26

مطعم �أميه� /أربد 12

91

دورة حول ( �صياغة الأحكام )

-27
2015/11/29

فندق رادي�سون
بلو  /العقبه

15

92

دورة حول قوانني املناف�سه

-29
2015/11/30

مطعم �أميه� /إربد 20

93

دورة حول ( الت�رشيعات املالية)

94

دورة حول قوانني املناف�سه

-11/29
2015/12/1
2015/12/3-2

مطعم �أميه� /إربد 12

95

دورة حول ( تنفيذ الأحكام يف الدعاوى املدن ّية
واجلزائية )

2015/12/5-3

96

دورة حول الإخت�صا�ص

-10
2015/12/12

الإجم ـ ـ ـ ــايل

فندق رادي�سون
بلو  /العقبه
فندق رادي�سون
بلو  /العقبه
فندق رادي�سون
بلو  /العقبه

15
15
15
1463
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