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ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

مولي �ضاحب اجلاللة الها�ضمية امللك عبداهلل الثاين ابن احل�ضني املعظم، حفظه 
اهلل ورعاه .

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
        ي�سعدين اأن اأرفع اإىل مقامكم ال�سامي، اأطيب حتيات الوالء واالعتزاز بقيادتكم با�سمي وبا�سم 
املجل�س الق�سائي وكافة منت�سبي اجلهاز الق�سائي النظامي، مقرتنًا بتجديد العهد بالعمل اجلاد 

وامللتزم بتوجيه جاللتكم يف خدمة وطننا و�سعبنا.

اأما بعد، 
      اأ�سع بني يدي جاللتكم التقرير ال�سنوي عن اأو�ساع املحاكم و�سري االأعمال فيها خالل العام 
2014، بعد عر�سه على املجل�س الق�سائي وموافقته عليه، مت�سمنًا تقييم العمل ومتابعة االإجناز 
ا�ستقالل  قانون  من  الثامنة  املادة  لن�س  اإعمااًل  العدالة،  منظومة  وتطوير  حتديث  يخ�س  فيما 

الق�ساء رقم )29( ل�سنة 2014.

        لقد �سهد الق�ساء النظامي، على مدار العام املا�سي، ن�ساطًا حثيثًا من اأجل تطوير منظومة 
العدالة و�سيادة القانون، باعتبارها �سرورة قيمية بحد ذاتها، وباعتبارها واحدة من اأهم ركائز 

العملية االإ�سالحية، �ساعني اإىل الو�سول اإىل اأف�سل املمار�سات يف هذا املجال.

       وانطالقًا من تقاليد قيادتكم الها�سمية يف البناء الرتاكمي لالإجنازات، نوؤكد، ملقامكم ال�سامي 
اأننا نبني و�سنبني على االإجنازات ال�سابقة، كعمل موؤ�س�سي بروح الفريق الواحد، وبح�س امل�سوؤولية 
الوطنية العالية، مما انعك�س اإيجابًا على جودة االأحكام واإ�ساعة الطماأنينة التي تلعب دورًا مهمًا 

يف ال�سعور بالعدالة والنزاهة واحلياد واال�ستقالل.
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       ومن هذا املنطلق مت الرتكيز على التدريب الق�سائي، من خالل املعهد الق�سائي، اأو التدريب 
خارج اململكة باالطالع على االأنظمة الق�سائية وجتاربها، باالإ�سافة اإىل املوافقة لكثري من الق�ساة 
الذين يرغبون يف اإكمال درا�ستهم القانونية للح�سول على ال�سهادات العليا مبا يعزز التخ�س�س        
يف االأمور القانونية امل�ستحدثة، وزيادة خرباتهم الرتاكمية، التي حت�سن االأداء وجودة القرارات، 

باالإ�سافة اإىل زيادة اطالعهم على اللغات االأجنبية.

       ويف هذا املجال مت ا�ستحداث هيئات ق�سائية متخ�س�سة يف نظر الق�سايا العمالية، التاأمني، 
البنوك، التجارة البحرية، امللكية الفكرية، العنف االأ�سري، اجلمارك، �سريبة الدخل واملبيعات، 
اأمالك الدولة، وت�سوية االأرا�سي، و�سيتم التو�سع يف جمال التخ�س�س الق�سائي �سمن ا�سرتاتيجة 
التطوير الق�سائي لالأعوام القادمة، �سمن خطة مدرو�سة ت�سمل اإعداد الق�ساة وت�سكيل حماكم 

متخ�س�سة ح�سب احلاجة واالإمكانيات املتاحة.

�ضيدي �ضاحب اجلاللة،،،
        لقد حقق االأردن املرتبة )38( من )99( دولة من دول العامل يف موؤ�سر »�سيادة القانون لعام 
واملرتبة  التقرير،  يف  م�سمولة  اأخرى  بدول  قيا�سًا  العاملي،  العدالة  م�سروع  عن  ال�سادر   ،»2014
ا�ستقالل  موؤ�سرات  اأن  التقرير  اأكد  حيث  فعلية،  ناحية  من  الق�ساء  ا�ستقالل  موؤ�سر  يف   )31(
ونزاهة الق�ساء كواقع عملي توؤثر يف زيادة النمو االقت�سادي، وهو عامل اأ�سا�سي يف تقليل ن�سبة 
املخاطر يف اال�ستثمار، علمًا باأن هذا التقييم �سدر قبل قانون ا�ستقالل الق�ساء اجلديد الذي جاء 
تنفيذًا للتعديالت الد�ستورية التقدمية التي جرت على الد�ستور، كان للق�ساء الدور اخلا�س يف 
هذه التعديالت من حيث التاأكيد على ا�ستقالليته ك�سلطة م�ستقلة وعلى ا�ستقاللية القا�سي واأن 

ال�سلطان عليه يف حكمه لغري القانون. 

       و�سوف نقوم مبتابعة وحتديث وتطوير مبادئ العدالة والنزاهة وح�سن االأداء ومكافحة الف�ساد 
و�سون املال العام بالتعاون مع قطاع العدل واجلهات الر�سمية ذات العالقة مبا يف ذلك الت�ساور 

والتوا�سل واحلوار مع موؤ�س�سات املجتمع املدين.
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�ضيدي �ضاحب اجلاللة، 
       اأكرر، با�سمي وبا�سم اأع�ساء املجل�س الق�سائي وكافة ق�ساة الق�ساء النظامي، االعتزاز بثقتكم 
الغالية، واأ�ساأل اهلل، جلت قدرته، اأن يحفظ وطننا اآمنًا م�ستقرًا بقيادة جاللتكم ال�سجاعة، واأن 
ي�سدد على طريق اخلري خطاكم، ويلهمكم ال�سداد والر�ساد، لتحقيق ما فيه اخلري ل�سعبنا ووطننا 

واأمتنا.
وتف�ضلوا بقبول فائق الحرتام والتقدير

                                    
القـا�ضي ه�ضـــام الـتـل
رئي�س املجل�س الق�ضائي
رئي�س حمكمـة التمييـز
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املقدمــــــة

       يعترب العام 2014 من العالمات الفارقة يف م�سرية الق�ساء النظامي االأردين، ففي هذا العام مت نفاذ قانون 
ا�ستقالل الق�ساء رقم )29( لعام 2014، وقانون الق�ساء االإداري رقم )27( لعام 2014 ومدونة قواعد ال�سلوك 
الق�سائي لعام 2014، والتي كانت نتاج التعديالت الد�ستورية التقدمية التي جرت بتوجيه �ساحب اجلاللة امللك 
عبد اهلل الثاين ابن احل�سني. والتي اأكدت ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية، واإن املجل�س الق�سائي هو �ساحب الوالية 
العامة على الق�ساء النظامي بكافة �سوؤونه، واإن الق�ساء والق�ساة م�ستقلون ال �سلطان عليهم لغري القانون، واإنه 

يحظر على اأي �سخ�س اأو �سلطة امل�سا�س با�ستقالل ال�سلطة الق�سائية اأو التدخل يف �سوؤونها.

       وقد جعل قانون الق�ساء االإداري الأول مرة التقا�سي على درجتني، بت�سكيل املحكمة االإدارية واملحكمة االإدارية 
العليا خالفًا لقانون حمكمة العدل العليا ال�سابق، الذي كان ين�س على التقا�سي على درجة واحدة، مما �سكل 
�سمانة من �سمانات التقا�سي واملحاكمات العادلة، با�ستدراك اأي خطاأ قد يقع يف التقا�سي لدى حمكمة الدرجة 

االأوىل، مبا يف ذلك اإر�ساء مبادئ ق�سائية موحدة وما يتبعه من فقه اإداري اأردين.

لل�سلطة  املوجهة  ال�سامية  امللكية  الر�سائل  حددتها  التي  الوطنية  باالأهداف  النظامي  الق�ساء  ارتبط  وقد      
الق�سائية واحلكومات املتعاقبة املتعلقة باحلوكمة الر�سيدة، وكذلك ميثاق النزاهة الوطنية التي حددت الركائز 
موؤ�س�سات  ال�سلوكية يف  والقواعد  القيم  وتاأ�سيل  الوطنية،  النزاهة  وتعزيز منظومة  االإ�سالح  لعملية  االأ�سا�سية 

الدولة وحماية حقوق االإن�سان.

الق�سائي لالأعوام )2014-2012(  اإ�سرتاتيجية املجل�س  النظامي وفق  الق�ساء  املنطلق يعمل         ومن هذا 
االإ�سرتاتيجية  مع  بتواوؤم  احلالية  االإ�سرتاتيجية  بتحديث  القادمة  لالأعوام  ال�ساملة  االإ�سرتاتيجية  العتماد 
ال�ساملة لقطاع العدالة، ويف هذا املجال مت ت�سكيل جلنة ق�سائية ثالثية ل�سياغة املرتكزات االأ�سا�سية لالإطار 
اال�سرتاتيجي ال�سامل، والعمل جاد وفق اإطار ا�سرتاتيجي ناظم و�سامل ووا�سح ال�سيا�سات واالأهداف واالآليات 
مبا ي�سكل مرجعية مع كافة املوؤ�س�سات العاملة يف قطاع العدالة، ومبا يحقق م�ساركة حقيقية تبعًا للروؤية ال�ساملة 

مع املحافظة على خ�سو�سية الق�ساء النظامي ومتيزه يف اأدائه ملهامه.

        ففي جمال النزاهة وال�سفافية التي ج�سدتها وثيقة النزاهة الوطنية فاإن النزاهة وال�سفافية يف االأداء تعد 
من االأولويات امللحة التي يتبناها املجل�س الق�سائي،من خالل م�ساركته الفاعلة مع اللجنة امللكية لتقييم العمل 
جمريات  على  واالإطالع  وا�ستمراره  التعاون  لهذا  وتاأكيدا  الوطنية،  النزاهة  منظومة  لتعزيز  االإجناز  ومتابعة 
االأمور مت ت�سكيل جلنة ق�سائية ثالثية لتكون حلقة االت�سال بني اللجنة امللكية واملجل�س الق�سائي ولتقدمي اأي عون 

ترغب اللجنة من خالله اال�ستفادة من خرباتهم.
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       ويف جمال قواعد ال�سلوك الق�سائي قام املجل�س بت�سكيل جلنة ق�سائية مكونة من خم�سة ع�سر قا�سيًا من 
كافة الدرجات الق�سائية، وفق اأحكام قانون ا�ستقالل الق�ساء رقم )29( ل�سنة 2014، قامت ب�سياغة واإعداد 
مدونة قواعد ال�سلوك الق�سائي لعام 2014 مت اعتمادها من املجل�س الق�سائي ون�سرها يف عدد اجلريدة الر�سمية 
رقم )5268( تاريخ 2014/2/2، تهدف هذه املدونة اإىل تعزيز ا�ستقالل ونزاهة وحياد وكفاءة الق�ساة وفعالية 
اإجراءاتهم ور�سالتهم القائمة على اإحقاق العدالة وتر�سيخ مبداأ �سيادة القانون مبا يعزز ثقة املواطنني بال�سلطة 
اأو  موؤثرات  اأي  بعيدًا عن  بنزاهة وحياد وجترد  الناجزة  العدالة  اإر�ساء  لدورها يف  وزيادة االحرتام  الق�سائية 

اإغراءات وزيادة الكفاءة ومواكبة الق�ساة لالجتهادات الق�سائية وتنمية القدرات وحت�سني املهارات.
الق�ساة  بحق  تاأديبية  عقوبات  اإ�سدار  �سلطة  واملجل�س  الق�سائي  املجل�س  لرئي�س  التاأديبية  امل�ساءلة  جمال  ويف 

املخالفني مبوجب قانون ا�ستقالل الق�ساء.

       ويف جمال ال�سفافية فاإن املحاكمات علنية يف كافة املحاكم، والقرارات تن�سر اأواًل باأول من خالل جملة نقابة 
الق�سائي على  املجل�س  ن�سر قرارات  اإىل  باالإ�سافة  االإلكرتونية، هذا  املواقع  العديد من  اأو من خالل  املحامني 
املوقع االإلكرتوين للمجل�س، مما يوؤدي الطالع اجلمهور عليها مما ي�سكل رقابة �سعبية على ما ي�سدر من قرارات 
واجتهادات واإجناز دون اإبطاء، كما ي�سكل اطالعًا لذوي االهتمام املهني املتخ�س�س لي�سار اإىل اال�سرت�ساد بها 
اأو التعليق عليها، هذا باالإ�سافة اإىل توزيع االجتهادات اخلا�سة بقرارات الهيئة العامة ملحكمة التمييز على كافة 

ال�سفارات العربية واالأجنبية الإي�سالها اإىل اجلهات املعنية مما يحقق الغر�س ذاته.

       ويعتمد املجل�س الق�سائي فيما ي�سدره من قرارات اأ�س�س ومعايري مو�سوعية وعادلة يف كافة االأمور املتعلقة 
واإنهاء  الق�ساة  وال�سفافية من حيث اختيار وترفيع  النزاهة  اأعلى درجات  القانون ووفق  اأحكام  بالق�ساة، وفق 

خدماتهم وغري ذلك.

       ويف جمال رفع الكفاءة اأوىل املجل�س الق�سائي التاأهيل والتدريب عنايته اخلا�سة، من خالل اإ�سراك الق�ساة 
واإيفادهم للح�سول على ال�سهادات املتخ�س�سة لنيل الدرجات  يف دورات �ساملة ومكثفة وندوات متخ�س�سة، 
العلمية العليا، باالإ�سافة للرتكيز على قواعد ال�سلوك الق�سائي وعلى ا�ستقاللية القا�سي يف اأحكامه، واأن يحقق 

يف اأحكامه العدالة الناجزة ومعايري املحاكمات العادلة.

عمالية،  والبنوك،  التجارية  الق�سايا  بنظر  متخ�س�سة  ق�سائية  هيئات  ا�ستحداث  مت  املجال  هذا  ويف         
جتارة بحرية، ملكية فكرية، مطبوعات، والعنف االأ�سري، اإميانًا من املجل�س اأن التخ�س�س الق�سائي ي�سهم يف 
توجيه ذهن القا�سي واأعوانه لنوع حمدد من الق�سايا، وهذا التوجيه يثمر تركيزًا عاليًا على الن�سو�س القانونية 
لدى  املنظورة  الواقعة  وبني  بينها  واملواءمة  يولد قدرة خا�سة يف فهمها  الق�سايا مما  النوع من  بهذا  اخلا�سة 
لتحقيق  البيئة اخل�سبة  اأهم عنا�سر  اأحد  توفري  ي�ساعد يف  فالتخ�س�س  املنا�سب،  اإ�سدار احلكم  ثم  القا�سي 
ق م�ساحات اخلالف  العدالة، لكون الفهم العميق والقدرة العالية على التطبيق تقرب امل�سافات بني االأحكام وت�سيِّ
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يف فهم الن�سو�س والق�سايا فيتولد من ذلك مبادىء عامة يتفق عليها الق�ساة وي�ستعملونها يف ق�سائهم.
        كما يحقق التخ�س�س الق�سائي ح�سرًا للجوانب االإجرائية والعلمية متكن القا�سي واأعوانه من االإحاطة 
بها و�سبطها وتطويرها، بخالف البيئة املفتوحة التي ال يتمكن القا�سي من النظر اإىل اآخرها، مما يولد �سعورًا 
بالعجز عن االإحاطة وال�سبط ين�ساأ منه التواين وال�سعف يف ال�سعي للمعرفة والتعلم فينهدم �سور العدالة وتاأ�سن 

املياه بركودها.

       كما ينتج من التخ�س�س اإيجاد لغة م�سرتكة بني ق�ساة النوع الواحد متكنهم من �سبك م�سطلحات دقيقة 
ومكثفة، حتقق لهم الدقة والو�سول اإىل اأعلى قدرة من التفريق بني االختالفات، وبها ي�ستطيعون اإحكام �سور 

العدالة، ومنه يرتقون باللغة الق�سائية ويحلقون بها عاليًا.

       وال يخفى على كل ذي نظر اأنَّ التكرار املكثف لنوع حمدد من الق�سايا يعطي القا�سي ملكة ومكنة جتعله 
قادرًا على �سرب اأغوارها يف مدة ي�سرية، ومتحي�سًا �سريعًا  لها،  واإدراكًا عميقًا للفوارق بني الق�سايا املتماثلة 

واملت�سابهة.
بالتو�سع يف جمال التخ�س�س الق�سائي �سمن ا�سرتاتيجية الق�ساء لالأعوام         و�سيقوم املجل�س الق�سائي 
القادمة، �سمن خطة مدرو�سة ت�سمل اإعداد ق�ساة متخ�س�سني وت�سكيل حماكم متخ�س�سة ح�سب احلاجة وفق 

االإمكانيات املتاحة.

       ويف جمال التعاون الق�سائي مت تنظيم زيارة ر�سمية لرئي�س حمكمة التمييز ورئي�س املجل�س االأعلى للق�ساء 
يف دولة قطر تلبية لدعوة من معايل رئي�س املجل�س الق�سائي خالل الفرتة من 3-2014/2/6 ، نتج عنها توقيع 
اتفاقية تواأمة يف الدوحة بني حمكمة التمييز االأردنية وحمكمة التمييز القطرية بتاريخ 2014/4/27 وخال�ستها 
تبادل التجارب واخلربات الق�سائية والقرارات الق�سائية للمحكمتني. كما اأنه مت رفد الدول العربية ال�سقيقة 
اأو  الدول  لتلك  اإعارتهم  بق�سائهم من خالل  لاللتحاق  ق�ساتنا  واملمكن من  املطلوب  بالعدد  وبناء على طلبها 
متديد اإعارتهم لها، حيث يتواجدون يف حماكم دولة االإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية والكويت 

والبحرين، باالإ�سافة اإىل )13( قا�سيًا مت منحهم اإجازة بدون راتب للغاية ذاتها.

       كما اأ�سبح املعهد الق�سائي االأردين مركزًا عربيًا للتدريب ي�ستقطب الوفود الق�سائية العربية واالأجنبية 
لال�ستفادة من التجربة االأردنية اأحكامًا واإدارة مما يوؤكد على امل�ستوى الرفيع الذي و�سل اإليه ق�ساوؤنا االأردين.

       ويف جمال التعاون مع قطاع العدالة يتوىل املجل�س الق�سائي بالتعاون مع وزارة العدل واالأجهزة الر�سمية 
واالأمنية تقدمي وحتديث اخلدمات للمتقا�سني وبال�سرعة املمكنة وبكل �سهولة وي�سر، مبا يف ذلك االنفتاح على 

منظمات املجتمع املدين للغاية ذاتها.
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       ويف هذا املجال قام املجل�س الق�سائي بالرد على كافة االأمور املتعلقة بالق�ساء النظامي يف التقرير ال�سنوي 
للمركز الوطني حلقوق االإن�سان حول اأو�ساع حقوق االإن�سان يف االأردن، بهدف تعزيز وحماية احلق يف املحاكمة 

العادلة ويف �سبيل النهو�س بالنظام الق�سائي ومتكينه من اأداء املهام املنوطة به.
اأما يف جمال اأعمال املحاكم فقد ورد يف هذا العام )412499( ق�سية، مت ف�سل )401569( ق�سية، ت�سكل ن�سبة 

االإجناز )97%(، علما باأن عدد الق�ساة العاملني من كافة الدرجات )915( قا�سيًا.

       ما حتقق يف هذا العام واالأعوام ال�سابقة هو نتاج ت�سافر جهود جميع الق�ساة ال�سابقني واحلاليني، وهي 
خطوات على طريق التحديث والتطوير امل�ستمر، لذلك يقوم املجل�س الق�سائي باإجراء عمليات التقييم يف كل عام 
كجزء هام من عملية التخطيط اال�سرتاتيجي ملا تنطوي عليه من اأهمية يف قيا�س م�ستوى االإجناز وفقًا للخطط 

املو�سوعة 
       ويف االإطار الزمني املو�سوع لتنفيذ املهام املنبثقة عنها ووفقًا للموارد املتاحة.

       لذلك �سمن حتديث اإ�سرتاجتية املجل�س الق�سائي لالأعوام القادمة بتواوؤم مع االإ�سرتاتيجية ال�ساملة لقطاع 
العدالة �سيعمل املجل�س الق�سائي وفق االأهداف اال�سرتاتيجية التالية:-

ا�ستقالل الق�ساء و�سمان املحاكمة العادلة من خالل حت�سني ترتيب االأردن عامليًا يف موؤ�سرات ا�ستقالل   .1
الق�ساء وا�ستقالل القا�سي الفرد. وحت�سني نوعية وجودة االأحكام الق�سائية وزيادة ن�سبة ف�سل الق�سايا 

الواردة وانخفا�س عدد الق�سايا املدورة.
حتديث منظومة الت�سريعات من خالل م�ساهمة املجل�س الق�سائي والق�ساة يف م�ساريع القوانني الق�سائية   .2
اإبطاء، وت�سهيل وتي�سري  الناجزة دون  للعدالة  للو�سول  النظر فيها وحتديثها وتطويرها  اإعادة  التي مت 

االإجراءات.
اخلطة  وتنفيذ  متابعة  اآليات  ماأ�س�سة  خالل  من  العدالة  قطاع  موؤ�س�سات  مع  متوازنة  عالقة  اإر�ساء   .3

االإ�سرتاتيجية لقطاع العدالة لتحقيق التكامل يف العمل وفق جداول زمنية معتمدة.
وحياد  ونزاهة  با�ستقالل  اجلمهور  ثقة  ن�سبة  زيادة  خالل  من  القانون  �سيادة  يف  اجلمهور  ثقة  تعزيز   .4
التقا�سي  يف  العالنية  على  والتاأكيد  القانون،  فوق  �سخ�س  ال  واأن  القانون،  �سيادة  ير�سي  مبا  الق�ساء 

واإ�سدار االأحكام ون�سر القرارات الق�سائية ال�سادرة عن املحاكم العليا داخل اململكة وخارجها.
تعزيز التعاون واالنفتاح املن�سبط مع منظمات املجتمع املدين وو�سائل االإعالم من خالل حت�سني وزيادة   .5
االت�سال والتوا�سل وتدفق املعلومات مع موؤ�س�سات املجتمع املدين واملوؤ�س�سات االإعالمية ذات االهتمام 

بقطاع العدالة، مبا ال يتعار�س مع خ�سو�سية الق�ساء.
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اأعمال املجل�س الق�ضائي:. 1
       �سمن التعاون الق�سائي العربي وبدعوة من معايل رئي�س املجل�س الق�سائي مت تنظيم زيارة ر�سمية لرئي�س 
حمكمة التمييز ورئي�س املجل�س االأعلى للق�ساء يف دولة قطر  ال�سقيقة خالل الفرتة من 3-2014/2/6. نتج عنها 
توقيع اتفاقية تواأمة بني حمكمة التمييز االأردنية وحمكمة التمييز القطرية يف العا�سمة القطرية الدوحة بتاريخ 

2014/4/27 لتبادل اخلربات الق�سائية والقرارات التمييزية ال�سادرة عن املحكمتني.

       وقد اأ�سدر املجل�س الق�سائي )264( قرارًا، متحورت حول العديد من االأمور الق�سائية . 
       ففي جمال ن�سر التخ�س�س الق�سائي املدين واجلزائي والنوعي اأ�سدر املجل�س )20( قرارًا على مدار ال�سنة 

لتعيني ق�ساة يف غرف متخ�س�سة لكافة املحاكم.

ق�ساة يف  الإيفاد  قرارات  املجل�س )6(  اأ�سدر  املتخ�س�سة  العلمية  ال�سهادات  ويف جمال احل�سول على         
بعثات اأو متديد بعثات، وبلغ عدد الق�ساة املبعوثني )10( ق�ساة منهم )8( للح�سول على درجة الدكتوراه و)2( 

للح�سول على املاج�ستري يف فروع القانون املختلفة، وقا�ٍس مبعوث يف دورة تدريبية اإىل فرن�سا.

       ويف جمال زيادة الكفاءة واالإطالع على التجارب الدولية والعربية اأ�سدر املجل�س الق�سائي )79( قرارًا 
تتعلق بامل�ساركات اخلارجية للق�ساة، �سملت )159( قا�سيًا تعلقت بت�سوية النزاعات العائلية العابرة للحدود، 
ور�سة عمل اإقليمية يف جمال مكافحة االإرهاب )اخلطف من اأجل الفدية (، برنامج تدريب القيادات القانونية 
على �سيادة القانون لعام 2014،  زيارة ميدانية اإىل الواليات املتحدة االأمريكية لالطالع على جتربة احلكومة 
امل�سبوهة واملقا�ساة  العمليات  والتحقيق املايل يف  االإرهاب  االأموال ومتويل  االأمريكية يف حماربة جرائم غ�سل 
تدريبية  دورة  املنهوبة،  االأموال  الثالث ال�سرتداد  املنتدى  والدويل،  املحلي  التعاون  اأطر  وتعزيز  املجال  يف هذا 
حول نوعية العدالة وال�سيا�سة الق�سائية واحلكم واخت�سا�سات ال�سلطة الق�سائية والت�سريعية والربجمة الإدارة 
العدالة والق�ساء، املوؤمتر االإقليمي بعنوان تعزيز اآليات العدالة اجلنائية واالآليات املوؤ�س�سية ملكافحة الراديكالية 
 ،Introduction to International Tax Law: Fundamentals والتطرف العنيف الربنامج التدريبي حول
القوانني التي حتكم اإ�سالح ذات البني ما بني الزوجني بالقوانني العقابية واالإ�سالحية، التحكيم التجاري، م�ساكل 
القطاعني  يف  النزاهة  تعزيز  القدرات،  وبناء  القانون  �سيادة  اجلزائية،  امل�سائل  يف  الدويل  الق�سائي  التعاون 
العام واخلا�س ملنطقتي ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيــا، الوقاية من االجتار بالب�سر مالحقة املتاجرين وحماية 
ال�سحايا، مناق�سة تقرير االأردن الرابع واخلام�س املتعلقني بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني امللحقني 
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وت�سكيلها،   العامة يف فرن�سا  النيابة  االأردن على عمل  العامة يف  النيابة  لتعريف جهاز  اإىل فرن�سا  زيارة  بهما، 
ندوة  التدريبي،  الربنامج    Administration of Justice،التعذيــب ومكافحة  الق�ساء  حول  الدويل  امللتقى 
دولية الإ�سالح منظومة ال�سجون الواقع واالآفـاق، زيارة ا�ستطالعية اإىل اأملانيا حول امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل 
اجلنائية وامل�سائل العملية املتعلقة باإجراءات ت�سليم املجرمني، االجتماع االإقليمي حول قانون حماية املراأة من 
العنــف، برنامج الدرا�سات ال�سيفية The Huge Academy of International Law، امللتقى الدويل حول 
الق�ساء ومكافحة التعذيــب، ور�سة عمل حول اإ�سرتاتيجية حماية اليورو من التزييف يف منطقة البحر االأبي�س 

املتو�سط.
       ويف جمال الكادر الق�سائي بلغ عدد الق�ساة الكلي )973( قا�سيًا منهم )176( من االإناث م�ستثنى منهم 
العاملني منهم )915(  اال�ستيداع بحيث ي�سبح عدد  املجازين دون راتب واملحالني على  املبعوثني،  )املعارين، 

قا�سيًا.

       اأما فيما يتعلق باأعداد الق�ساة الذين متت اإعارتهم  اأو متديد االإعارة لهم �سمن اإطار التعاون الق�سائي بني 
اململكة االأردنية الها�سمية وعدد من الدول ال�سقيقة فقد بلغ )31( قا�سيًا على النحو التايل:-

مت متديد اإعارة )30( قا�سيًا اإىل حماكم دولة االإمارات العربية املتحدة.. 1
الق�سائية . 2 الدرا�سات  كلية  يف  م�ساعد  اأ�ستاذ  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإىل  �سيدة  قا�ٍس  اإعارة  متديد 

واالأنظمة /جامعة اأم القرى.

       وبلغ عدد الق�ساة املبعوثني )10( ق�ساة منهم )8( للح�سول على درجة الدكتوراه و)2( للح�سول على 
املاج�ستري يف فروع القانون املختلفة، وقا�ٍس مبعوث يف دورة تدريبية اإىل فرن�سا. ومت منح ومتديد اإجازة دون 
راتب لـ )13( من ال�سادة الق�ساة بناًء على طلبهم للعمل يف الدول العربية ال�سقيقة. ومت اإحالة قا�سيني على 

اال�ستيداع بناًء على طلبهما.

ويف جمال التعيني مت تعيني )60( قا�سيًا متدرجًا من بينهم )31( قا�سيًا من االإناث. كما مت تعيني )16( حماميًا 
بوظيفة ق�ساة �سلح منهم )4( من  االإناث.
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الدرجات:- ح�ضب  الق�ضاة  اأعداد  • توزيع 

مالحظــــاتعدد الق�ضاة الكـليالدرجــــــة

79العليا
11 معــــــــار

3 جمــاز دون راتب
1 حمال على ال�ضتيداع

6 معــــــار45اخلا�ضة

83الأوىل
5 معــــــار

 3 جماز دون راتب
 1 حمال على ال�ضتيداع

5 معــــــار78الثانية
  2 جماز دون راتب

176الثالثة
4 معــــــار  

2 جماز دون راتب
 3 مبعــــوث

1 جماز دون راتب163الرابعة
  6 مبعـــــوث

1 مبعوث211اخلام�ضة
 1 جماز دون راتب

1 جماز دون راتب138ال�ضاد�ضة
 2 مبعــــوث

97358املجموع

اجلن�س: ح�ضب  الق�ضاة  اأعداد  • توزيع 

مالحظــــاتاأنثىذكرالدرجــــــة
79079العليا

43245اخلا�ضة

81283الأوىل

74478الثانية

16610176الثالثة
14518163الرابعة

14368211اخلام�ضة

6672138ال�ضاد�ضة
797176973املجموع
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القوانني: بتف�ضري  اخلا�س  الديوان  • اأعمال 
- اأجنز الديوان اخلا�س بتف�سري القوانني امل�سكل مبوجب املادة )123( من الد�ستور املكون من رئي�س حمكمة 
التمييز واثنني من ق�ساتها واأحد كبار موظفي االإدارة يعينه جمل�س الوزراء، باالإ�سافة اإىل ع�سو من كبار موظفي 

الوزارة ذات العالقة بالتف�سري ينتدبه الوزير، عدد )6( قرارات تف�سريية تعلقت بـ:

قرار رقم )1( اخلا�س بتف�سري ن�س الفقرة )اأ( من املادة )16( من النظام الداخلي ملجل�س النواب ل�سنة . 1
 .2013

املت�ضمن )اإن االأغلبية املطلوبة للفوز يف من�سب النائب االأول والنائب الثاين ملجل�س النواب هي االأكرثية 
الن�سبية الأي منهما ويف حالة ت�ساوي االأ�سوات بني مر�سحني اأو اأكرث جتري القرعة بينهم(.

قرار رقم )2( اخلا�س بتف�سري ن�س الفقرة )اأ( من املادة )17( من قانون القوات امل�سلحة رقم )3( ل�سنة . 2
2007 واملادة )5( من قانون املناطق التنموية واملناطق احلرة رقم )2( ل�سنة 2008 وتعديالته. 

املت�ضمن )اإن االأرا�سي اململوكة للقوات امل�سلحة اأو املخ�س�سة لها ال ت�سملها اأحكام املادة )5( من قانون 
اخلزينة  باأرا�سي  املق�سود  اإن  حيث   ،2008 ل�سنة   )2( رقم  وتعديالته  احلرة  واملناطق  التنموية  املناطق 
التي تنتقل ملكيتها للمناطق التنموية احلرة هي االأرا�سي العائدة للخزينة واملجردة من اأي تخ�سي�س اأو 
حق للغري، وبهذا اال�ستثناء من القانون �سالف الذكر فاإنه ال يوجد ما يحول من ا�ستخدام جمل�س الوزراء 
الأي جهة  الرجوع  ودون  امل�سلحة  للقوات  مبا�سرة  ال�سوؤال  مو�سوع  اأرا�سي اخلزينة  ملكية  بنقل  ل�سالحيته 

اأخرى.
قرار رقم )3( اخلا�س لبيان فيما اإذا كان تعريف )املعلم( ي�سمل كل من يحمل درجة البكالوريو�س اأو درجة . 3

دبلوم كلية املجتمع يف وزارة الرتبية والتعليم حتى ولو كان عمله فيها اإداريًا وبيان مفهوم املعلم كونه خلط 
بني من يتوىل مهنة التدري�س وبني من يقدم خدمات تربوية متخ�س�سة وفق ن�سو�س قانون الرتبية والتعليم 

رقم )3( ل�سنة 1994 وتعديالته.  
املت�ضمن )اإن امل�ستفاد من املادتني )2 /اأ و20( من قانون الرتبية والتعليم رقم )3( ل�سنة 1994 وتعديالته 
واملادة )2( من قانون نقابة املعلمني رقم )14( ل�سنة 2011 واملواد )2 و5 و6( من نظام رتب املعلمني يف 
وزارة الرتبية والتعليم رقم )61( ل�سنة 2002 واملادة )2( من نظام العالوات ملعلمي وزارة الرتبية والتعليم 
موؤ�س�سة  اأي  ال�سفية، يف  الغرف  الطلبة يف  تدريب  كل من ميار�س  هو  املعلم  اإن  ل�سنة 1973  رقم )141( 
والتعليم واالأنظمة ال�سادرة  الواردة يف قانون الرتبية  ال�سروط  اأو خا�سة ويكون م�ستوفيًا  تعليمية حكومية 
مبوجبه ويلحق به كل من يقدم اخلدمات الرتبوية اخلا�سة التي لها ات�سال مبا�سر مبهنة التدري�س وتخت�س 
بها وزارة الرتبية والتعليم دون غريها، وال يدخل يف عدادها اخلدمات االإدارية املماثلة الأي خدمات اإدارية 

يف اأي مرفق من مرافق الدولة(. 
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قرار رقم )4( اخلا�س لبيان ال�سفة القانونية ل�سركة الكهرباء الوطنية امل�ساهمة وما مياثلها من ال�سركات . 4
اململوكة بالكامل للحكومة وفيما اإذا كانت تعترب من املوؤ�س�سات احلكومية الأغرا�س تطبيق ن�س املادة )10( 

من قانون دعاوى احلكومة. 
املت�ضمن )اإن امل�ستفاد من املادتني )2 و10( من قانون دعاوى احلكومة رقم )25( ل�سنة 1958 وتعديالته 
قانون  من  و23(   2( واملادتني   1997 ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من   )8( املادة  من  )و(  والفقرة 
الكهرباء رقم )64( ل�سنة 2002 وقرارات التف�سري ذات العالقة رقم )19( ل�سنة 1965 ورقم )17( ل�سنة 
اأو ح�س�س يف  اإن ملكية احلكومة بالكامل الأ�سهم   ، 1975 ورقم )2( ل�سنة 2006 ورقم )1( ل�سنة 2012 
�سركة الكهرباء الوطنية امل�ساهمة العامة ال ي�سبغ عليها �سفة املوؤ�س�سة العامة الر�سمية ؛ بعد اأن مت ت�سجيلها 
اأو حتويلها مبوجب قانون ال�سركات ومل تعد تدار وفقًا الإدارة املرافق العامة واإن كانت تقدم خدمة عامة ، 
كما اأن القرارات التي ت�سدر عن جمل�س اإدارتها ال تعترب من قبيل القرارات االإدارية واإن موظفيها ال يعتربون 
من املوظفني العموميني وال تخ�سع يف ح�ساباتها اإىل ديوان املحا�سبة ، واإمنا تخ�سع الآلية تدقيق احل�سابات 

املتعلقة بال�سركات امل�ساهمة العامة. 
اأما م�ساألة اأنها خلف عام ملوؤ�س�سة اأو �سلطة اأو هيئة عامة وحتل حملها حلواًل قانونيًا وواقعيًا يف كل ما لها 
من حقوق وما عليها من التزامات فاإن ذلك ال يغري من ال�سفة القانونية لها كونها من اأ�سخا�س القانون 
اخلا�س ولي�س من اأ�سخا�س القانون العام وال من دوائر احلكومة. اأما ال�سق الثاين من طلب التف�سري فيما اإذا 
كانت ال�سركة تنطبق عليها اأحكام املادة )10( من قانون دعاوى احلكومة فاإنه ووفقًا ملا مت بيانه من انتفاء 
تدار وفقًا الأحكام  اأ�سبحت  الوطنية كونها  الكهرباء  الر�سمية يف �سركة  العامة  للموؤ�س�سة  املميزة  العنا�سر 
قانون ال�سركات ومتار�س اأعمااًل جتارية وبالتايل فاإنه ال ينطبق عليها قانون دعاوى احلكومة وال تعفى من 

الر�سوم والنفقات وال ميثلها املحامي العام املدين(.
قرار رقم )5( اخلا�س بتف�سري التعديل الذي مت اإدخاله �سمن االأمر التغيريي الرابع على اتفاقية اإعادة . 5  

تاأهيل وتو�سعة وت�سغيل مطار امللكة علياء الدويل.
املت�ضمن )وبالتدقيق واالطالع على الن�سو�س الد�ستورية واجتهادات الديوان اخلا�س امل�ستقرة فاإن �سالحية 
الديوان اخلا�س تتعلق بتف�سري القوانني وما يلحق بها ويعترب جزءًا منها كاالتفاقية مو�سوع التف�سري ، اإال اأنه 
ومن خالل ما وجه لنا من طلب للتف�سري ومن املرا�سالت املتعلقة بهذا املو�سوع يتبني لنا اأن طلب التف�سري هو 
اأمر متعلق مبوازنة امل�سالح الأطراف االتفاقية والرتجيح وا�ستعمال ال�سلطة التقديرية يف ذلك ال االجتهاد 
اأمرًا  اأو متوازنًا  اإذا كان جوهريًا  االأمر فيما  يبقي  تف�سري قاعدة قانونية عامة وجمردة، مما  احلا�سم يف 
تقديريًا يعود تقديره للجهة الر�سمية املتعاقدة على �سوء املعطيات وامل�سائل الفنية وال�سرورة لتقرر ما اإذا 
كان يف ذلك تعديل جوهري لالتفاقية يحتاج الإقراره كملحق لها الإ�سداره على �سكل قانون اأم ال يحتاج لذلك 
باعتباره تنفيذًا لالتفاقية امل�سدقة �سابقًا وال ي�سكل تغيريًا يف اأ�سا�سها وفق �سالحيات اأطراف االتفاقية. 
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وعليه فاإن ال�سلطة االإدارية �ساحبة ال�سالحية يف هذه االتفاقية ويعود لها البت يف جوهرية التعديل اأو ما 
الوزراء  التخاذ ما يراه  الوالية جمل�س  اأمرًا تغيرييًا يناط بها تقدير ذلك ورفع االأمر اإىل �ساحب  اأ�سمته 
منا�سبًا وفق القواعد الد�ستورية والقانونية املقررة ولي�س من اخت�سا�س الديوان اخلا�س بتف�سري القوانني اأن 

يحل حمل االإدارة يف تقديراتها(.
قرار رقم )6( اخلا�س بتف�سري فيما اإذا كان اإ�سراب املعلمني اأثناء الدوام الر�سمي يلحق �سررًا مب�سلحة . 6

الطالب وحقه يف التعليم، وما اإذا كان االإ�سراب يعد اأ�سلوبًا من االأ�ساليب امل�سروعة لتبني مطالب املعلمني، 
اإذا كان االإ�سراب ي�سكل خمالفة الأحكام الرتبية والتعليم ونظام اخلدمة املدنية وقانون نقابة  وبيان فيما 

املعلمني. 
للم�سار  تعطيل  من  الر�سمي  الدوام  اأثناء  االإ�سراب  عن  جنم  وما  النتيجة  هذه  اإىل  )وبو�سولنا  املت�ضمن 
التعليمي ح�سبما هو مقرر بالقوانني واالأنظمة ، وتعطيل حق الطلبة يف تلقي التعلم وتفويت فر�سة التعليم 
عليهم يف االأوقات املقررة وتعطل مرفق التعليم عن اأداء مهامه واإخالل ب�سالمة وح�سن �سريه . مما يوؤكد 
اأن ال�سرر بالطلبة ومبرفق التعليم مفرت�س وقائم واقعًا مقرتنًا مبخالفة للقوانني واالأنظمة وخمالفًا الأحكام 
قانون الرتبية والتعليم ، وقانون نقابة املعلمني ، ونظام اخلدمة املدنية مع التاأكيد باأن ما ورد يف املادة )8( 
قبل  عليه من  وامل�سادق  ل�سنة 1996  والثقافية  واالجتماعية  االقت�سادية  باحلقوق  الدويل اخلا�س  بالعهد 
االإ�سراب  حق  اإن   ،  2006/6/15 تاريخ   )4764( رقم  بالعدد  الر�سمية  باجلريدة  الحقًا  واملن�سور  االأردن 
للنقابات م�سروط مبمار�سته وفق قوانني البلد ، واإن من حق الدولة و�سع القيود على ممار�سة هذا احلق 
�سالفة  ال�سارية  واالأنظمة  للقوانني  الذي وقع خمالفًا  املعلمني  اإ�سراب  العامة مما يخرج  االإدارات  ملوظفي 

الذكر واحلالة هذه خمالفًا للعهد الدويل ، وال يتمتع مبا ورد بالعهد الدويل لعدم التزامه بقوانني الدولة.

وعليه فاإن الديوان اخلا�س بتف�سري القوانني يقرر اأن اإ�سراب املعلمني اأحلق �سررًا مب�سلحة الطلبة وحقهم 
يف التعليم واأنه اأ�سلوب غري م�سروع يف تبني مطالب املعلمني وي�سكل خمالفة الأحكام قانون الرتبية والتعليم 
واالجتماعية  االقت�سادية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  والعهد  املدنية  اخلدمة  ونظام  املعلمني  نقابة  وقانون 

والثقافية(.
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2.  اأعمال املحاكم: 
       بلغ عدد الق�سايا الواردة يف جميع املحاكم )412499( ق�سية، مت ف�سل )401569( ق�سية بدون الق�سايا 

املنظورة اأمام املحاكم البلدية التي تنظر خمالفات ال�سري ورخ�س املهن وغريها من املخالفات. 

اأ - اأعمال حمكمة التمييز:
- بلغ عدد الق�ساة يف املحكمة )32( قا�سيًا موزعني على )6( هيئات .

- بلغ عدد الق�سايا اجلزائية واحلقوقية الواردة )7877( ق�سية، ت�سكل الق�سايا احلقوقية منها )5475( ق�سية، 
وت�سكل الق�سايا اجلزائية الواردة )2402( ق�سية.

- بلغت الق�سايا احلقوقية واجلزائية املف�سولة )6555( ق�سية، ت�سكل الق�سايا احلقوقية املف�سولة )4200( 
ق�سية، وت�سكل الق�سايا اجلزائية املف�سولة )2355( ق�سية.

- بلغ عدد الق�سايا احلقوقية واجلزائية املدورة )3876( ق�سية، ت�سكل الق�سايا احلقوقية منها )3207( ق�سية، 
وت�سكل الق�سايا اجلزائية )669( ق�سية.

- بلغت القرارات ال�سادرة عن رئي�س حمكمة التمييز اأو من يفو�سه باالإذن بتمييز الق�سايا ال�سادرة عن حمكمة 
اال�ستئناف وقيمتها اأقل من ع�سرة اآالف دينار اأو غري مقدرة القيمة، اأو يف االأمور امل�ستعجلة )3615( ق�سية مت 

ف�سلها جميعًا.
اإحالة )3(  ق�سايا، مت  املحكمة يف )7(  نظرت  املختلفة،  املحاكم  املحال من  الد�ستورية  بعدم  الدفع  وحول   -

ق�سايا للمحكمة الد�ستورية، ومت رف�س االحالة يف )4( ق�سايا. 

ب - اأعمال الق�ضاء الإداري:
- بعد �سدور قانون الق�ساء االإداري رقم )27( ل�سنة 2014 و�سريانه يف منت�سف �سهر ت�سرين اأول من هذا العام، 
اأ�سبح الق�ساء االإداري على درجتني حيث مت ا�ستحداث املحكمة االإدارية العليا، واملحكمة االإدارية ب�سفتها خلفًا 

قانونيًا ملحكمة العدل العليا. 
- بلغ عدد الق�سايا الواردة لدى املحكمة االإدارية العليا )15( ق�سية، مت ف�سل )10( ق�سايا.

وبلغ عدد  ق�سية،  االإدارية )394(  املحكمة  ان�ساء  العليا حتى  العدل  لدى حمكمة  الواردة  الق�سايا  بلغ عدد   -
الق�سايا املف�سولة )374( ق�سية.

العليا )305(  العدل  املحولة من حمكمة  الق�سايا  فيها  االإدارية مبا  املحكمة  الواردة لدى  الق�سايا  بلغ عدد   -
ق�سايا، مت ف�سل )123( ق�سية منها.

ج - اأعمال حمكمة ال�ضتئناف:
- بلغ عدد حماكم اال�ستئناف النظامية )3( حماكم موزعة يف عمان واإربد ومعان.

- بلغ عد الق�سايا الواردة )54452( ق�سية، وبلغ عدد الق�سايا املف�سولة )53745( ق�سية. 
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د- اأعمال حمكمة اجلنايات الكربى:
- عدد الق�ساة يف املحكمة )22( قا�سيًا موزعني على )7( هيئات.

- بلغ عدد الق�سايا الواردة )1483( ق�سية، وبلغ عدد الق�سايا املف�سولة )1539( ق�سية. 

هـ - اأعمال حماكم البداية:
- يبلغ عدد حماكم البداية )16( حمكمة، ت�سمل كافة حمافظات اململكة منها )5( حماكم يف عمان.

- بلغ عدد الق�سايا الواردة )102177(، وبلغ عدد الق�سايا املف�سولة )97825( ق�سية. 

و- اأعمال املحاكم ال�ضلحية:
- يبلغ عدد املحاكم ال�سلحية يف اململكة )48( حمكمة موزعة على كافة االألوية واملناطق.

- بلغ عدد الق�سايا الواردة )232987( ق�سية، وبلغ عدد الق�سايا املف�سولة )229129( ق�سية. 

ز -اأعمال املحاكم ال�ضريبية:
- تتكون املحاكم ال�سريبية من حمكمة ا�ستئناف �سريبة الدخل، وحمكمة ا�ستئناف �سريبة العقبة االقت�سادية، 

وحمكمة البداية ال�سريبية، وحمكمة بداية العقبة ال�سريبية.
- بلغ عدد الوارد يف هذه املحاكم )3505( ق�سايا، وبلغ عدد الق�سايا املف�سولة )2237( ق�سية .

ح - اأعمال املحاكم اجلمركية:
االقت�سادية،  العقبة  ا�ستئناف جمارك  ا�ستئناف اجلمارك، وحمكمة  املحاكم اجلمركية من حمكمة  تتكون   -

وحمكمة بداية اجلمارك، وحمكمة بداية جمارك العقبة االقت�سادية.
- بلغ عدد الق�سايا الواردة )2116( ق�سية، وبلغ عدد الق�سايا املف�سولة )2180( ق�سية.

ط - اأعمال حماكم الأحداث:
- تتكون حماكم االأحداث من )3( حماكم متخ�س�سة، موزعة يف عمان واإربد والزرقاء.

- بلغ عدد الق�سايا الواردة )1929( ق�سية، وبلغ عدد الق�سايا املف�سولة )1796( ق�سية.
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3. اأعمال التفتي�س الق�ضائي:
       يعترب جهاز التفتي�س الق�سائي هو اجلهة املخولة مبوجب قانون ا�ستقالل الق�ساء مبراقبة وتوجيه اأعمال 
الق�ساة واملحاكم، والتفتي�س عليها هديًا مبا ورد يف نظام التفتي�س الق�سائي رقم 47 ل�سنة 2005 وفقًا لالإمكانيات 

املتاحة فاإن االأعمال التي مت اإجنازها والقيام بها يف مديرية التفتي�س الق�سائي لعام 2014 هي كما يلي :- 

اأوًل :- طلبات العفو اخلا�س لرفعها ملجل�س الوزراء:

115عدد الطلبات

89التن�ضيب باحلفظ منها

2التن�ضيب بالعفو

2خماطبة رئا�ضة الوزراء للتن�ضيب بعدم منح عفو

ثانيًا :- ال�ضكاوى على الق�ضاة

100عدد ال�ضكاوى املقدمة بحق الق�ضاة

69التن�ضيب بحفظ  ال�ضكوى

11التن�ضيب لرئي�س املجل�س الق�ضائي باتخاذ الإجراءات القانونية

ثالثًا :- ال�ضكاوى على املوظفني )قبل نفاذ قانون ا�ضتقالل الق�ضاء(

10عدد ال�ضكاوى الواردة بحق املوظفني

8التن�ضيب باحلفظ

2التن�ضيب باتخاذ اإجراء 

رابعًا :- اأعمال التفتي�س والتظلم من اإجراءات املحاكم: 

166عدد ال�ضكاوى من اإجراءات املحاكم 

140التن�ضيب لرئي�س املجل�س الق�ضائي بحفظ ال�ضكوى

26التن�ضيب باتخاذ اإجراءات قانونية 
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خام�ضًا :- طلبات النق�س باأمر خطي لرئي�س النيابة العامة من وزير العدل بعر�س اأي ق�ضية 
اإعادة  وطلبات  للقانون،  خمالف   اإجراء  لوقوع  فيها  النظر  ي�ضبق  مل  قطعي  حكم  فيها  �ضدر 

املحاكمة يف الأحكام اجلزائية القطعية على النحو التايل:-

عدد طلبات النق�س الواردة حتى تاريخ 2014/10/15  
)388 طلبًا( 

- التن�ضيب بقبول 77 طلبًا. 
- حفظ 123 طلبًا من قبل معايل الوزير.

- حفظ 118 طلبًا من قبل مديرية التفتي�س

عدد طلبات اإعادة املحاكمة حتى تاريخ 2014/10/15 
)57 طلبًا(.

- التن�ضيب بقبول خم�ضة طلبات.
- حفظ 28 طلبًا من قبل معايل الوزير  

- حفظ 20 طلبًا من قبل مديرية التفتي�س

�ضاد�ضًا :- اأعمال التفتي�س على ق�ضاة املحاكم 

130عدد الق�ضاة الذين مت التفتي�س عليهم لغايات الرتفيع 

عدد الق�ضاة الذين مت التفتي�س عليهم لغايات التثبيت يف اخلدمة 
60الق�ضائية 

عدد الق�ضايا التي مت تدقيقها لغايات اإعداد التقرير ال�ضنوي عن 
8000الق�ضاة الذين مت التفتي�س عليهم للغايتني املذكورتني. 

�ضابعًا :- بلغ عدد اجلولت التفتي�ضية على كافة حماكم اململكة )58( جولة.
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4. اأعمال النيابة العامة:
       حتر�س النيابة العامة على مواكبة اخلطط االإ�سرتاتيجية بهدف زيادة وبناء قدرات اأع�ساء النيابة العامة، 
ويف هذا ال�سدد نفذت العديد من الن�ساطات، اللقاءات الندوات، املوؤمترات، واجلوالت اخلارجية لالطالع على 

التجارب العربية والدولية املختلفة.

       ومتا�سيًا مع التطورات التكنولوجية احلديثة مت اإطالق البوابة االإلكرتونية للنيابة العامة، بهدف زيادة ن�سر 
الثقافة القانونية املتخ�س�سة، واال�ستف�سارات القانونية، باالإ�سافة لتقدمي اخلدمات الأطراف الدعاوى، مبا يوفر 

الوقت واجلهد على املراجعني. 
   

1-  اأعمال رئا�ضة النيابة العامة:
     يتوىل رئي�س النيابة العامة لدى حمكمة التمييز مطالعته يف الدعاوى اجلزائية املرفوعة لهذه املحكمة ويراقب 
واملدعون  اال�ستئناف وم�ساعدوهم  العامون لدى حماكم  النواب  بها  يقوم  التي  االأعمال  الدعاوى �سري  يف هذه 

العامون وفق املادة )12( من قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية رقم )9( ل�سنة 1961.

بلغ جمموع الق�ضايا الواردة لرئا�ضة النيابة العامة )10039( ق�ضية من:
- حمكمة اجلنايات الكربى )3138( ق�سية.

- حمكمة ا�ستئناف عمان )5165( ق�سية.
- حمكمة ا�ستئناف اإربد )958( ق�سية.

- حمكمة ا�ستئناف معان )194( ق�سية.
- حمكمة اأمن الدولة )160( ق�سية.

- حمكمة ال�سرطة )47( ق�سية.
- وزارة العدل )112( ق�سية.

- جرائم اقت�سادية )124( ق�سية.
- دعاوى احلكومة )124( ق�سية.

- ق�سايا االإعدام )17( ق�سية.

       يراأ�س النائب العام النيابة العامة لدى كل حمكمة ا�ستئناف، حيث ال يقدم �سخ�س للمحاكمة يف ق�سية 
جنائية اإال اإذا �سدر قرار باتهامه بتلك اجلرمية، ويبدي مطالعاته على الطعون املقدمة من املحكوم عليهم اأو 

تقدمي طعونات �سد من يتقرر براءته اأو عدم م�سوؤوليته اأو اخلطاأ يف تطبيق القانون.
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 اأعمال  نائب عام عمان:• 
- بلغ عدد الق�سايا املدورة من بداية العام )�سفر( ق�سية.

- بلغ عدد الق�سايا الواردة )52000( ق�سية.
- بلغ جمموع الق�سايا الواردة واملدورة )52000( ق�سية.

- بلغ عدد الق�سايا املنجزة )52000( ق�سية.   

 اأعمال نائب عام اإربد:• 
- بلغ عدد الق�سايا املدورة من بداية العام ما جمموعه )�سفر( ق�سية.

- بلغ عدد الق�سايا الواردة )12953( ق�سية.
- بلغ جمموع الق�سايا الواردة واملدورة )12953 ( ق�سية.

- بلغ عدد الق�سايا املنجزة )12953 ( ق�سية.
 اأعمال نائب عام معان:• 

- بلغ عدد الق�سايا املدورة من بداية العام ما جمموعه )�سفر( ق�سية.
- بلغ عدد الق�سايا الواردة )2209 ( ق�سية.

- بلغ جمموع الق�سايا الواردة واملدورة )2209( ق�سية.
- بلغ عدد الق�سايا املنجزة )2209( ق�سية.

  اأعمال نائب عام اجلنايات الكربى:• 
- بلغ عدد الق�سايا املدورة من بداية العام )�سفر( ق�سية.

- بلغ عدد الق�سايا الواردة )3659( ق�سية.
- بلغ جمموع الق�سايا الواردة واملدورة )3659( ق�سية.

- بلغ عدد الق�سايا املنجزة )3659( ق�سية.
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اأعمال دوائر الإدعاء العام يف اململكة:

       يتوىل املدعي العام حتريك دعوى احلق العام وينفذ االأحكام اجلزائية وهو املكلف با�ستق�ساء اجلرائم 
وتعقب مرتكبيها ويتلقى االإخبارات وال�سكاوى التي ترد اإليه.

- بلغ جمموع الق�سايا الواردة واملدورة من بداية العام ما جمموعه )56897( ق�سية، وبلغ عدد الق�سايا املنجزة 
)51053( ق�سية.

       وقد عملت النيابة العامة من خالل التعاون الكامل مع جهاز االأمن العام وباقي اأع�ساء ال�سابطة العدلية 
النيابة العامة وجهاز االأمن العام جتتمع  اأعلى امل�ستويات من جهاز  امل�ساعدة على ت�سكيل جلان تن�سيقية على 
اأي معيقات وتذليلها وكذلك عقد اجتماعات م�ستمرة وعقد دورات تدريبية  للوقوف على  دوريًا وعند احلاجة 
م�سرتكة وعقد حما�سرات الأكادميية ال�سرطة امللكية واإدارة البحث اجلنائي واإدارة املختربات اجلنائية و�سرطة 

االأحداث وحماية االأ�سرة .

       وقد عملت النيابة العامة على اإتباع خطة منهجية من اأجل اخت�سار الوقت يف اإجراءات التحقيق ، وقد 
مّت االتفاق على البدء بالربط االإلكرتوين بني وزارة العدل والق�ساء واالأمن العام يف اأقرب وقت ممكن والذي 
يهدف اإىل حو�سبة طلبات املحاكم وح�سور اجلل�سات ومواعيدها واإ�سدار وجتديد مذكرات التوقيف ومذكرات 
اإىل املحاكم املعنية وكل ما  ال�سرطة املختلفة  املحكومني وكذلك توديع الق�سايا من املراكز االأمنية ومديريات 
يتعلق مبلفات النزالء لدى املحاكم ب�سكل اآيل تفاديًا الأي خطاأ نتيجة ت�سابه االأ�سماء املطلوبة وتنفيذها بال�سرعة 
بال�سمانات  االإخالل  عدم  مع  والت�سويف  املماطلة  عن  والبعيدة  الناجزة  العدالة  مفهوم  ير�سخ  مما   ، املمكنة 
الالزمة للمتهمني من اأهم و�سائل تعزيز ثقة املواطنني بالق�ساء وبقدرته على فر�س �سيادة القانون وا�ستعادة 

هيبة الدولة .
       وحتر�س النيابة العامة دائمًا على مواكبة اخلطط االإ�سرتاتيجية بهدف زيادة وبناء قدرات اأع�ساء النيابة 
العامة ، ويف هذا ال�سدد فقد ُنفذت العديد من الن�ساطات والندوات واملوؤمترات والزيارات الدرا�سية اخلارجية 
لالطالع على جتارب الدول االأخرى وملا للتخ�س�س من اأهمية يف عمل النيابة العامة فقد مّت تخ�سي�س عدد 
من املدعني العامني للتحقيق يف بع�س اأنواع اجلرائم كجرائم امللكية الفكرية ، االجتار بالب�سر ، اجلرائم املالية 
)الف�ساد( ، واجلرائم االإلكرتونية ، وجرائم املطبوعات والن�سر ، وحماية االأ�سرة ، وجرائم امل�سوؤولية الطبية ، 

وق�سايا االأحداث .

       كما اأّن النيابة العامة حتر�س دائمًا على تنفيذ طلبات امل�ساعدة الق�سائية الواردة من كافة الدول حيث 
تعاملت النيابة العامة خالل عام 2014 مع 47 طلب م�ساعدة مّت تنفيذها باأ�سرع وقت ممكن وكذلك االأمر فيما 

يتعلق بطلبات ت�سليم املجرمني الفارين حيث مّت التعامل مع 113 طلب ت�سليم جمرم فار والتي مّت تنفيذها.
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5. اأعمال دائرة املحامي العام املدين:
املادة )16/اأ(  العام املدين مبوجب  ال�سنوي الأعمال دائرة املحامي  التقرير  العام املدين  رفع املحامي   
من قانون ت�سكيل املحاكم النظامية رقم )17( ل�سنة 2001 اإىل وزير العدل الذي قام برفعه اإىل جمل�س الوزراء 

وخال�سته االأمور التالية:
ق�سايا اخلزينة لدى كافة حماكم اململكة من بداية �سهر كانون الثاين 2013/11/30 وحتى نهاية �سهر ت�سرين 

الثاين 2014

حمكمة حماكم ال�ضلححماكم البداية
ال�ضتئناف

املدور من عام 1386188314622013

الوارد خالل عام 1661105011612014

املجمــــوع307429332629

املف�ضــــول146610131156

املـــــدور158119201473

�ضهر  بداية  من  اململكة  يف  التنفيذ  دوائر  خمتلف  لدى  التنفيذية  اخلزينة  ق�ضايا   
2014 الثاين  ت�ضرين  �ضهر  نهاية  وحتى   2013 اأول  كانون 

املدور من عام 17232013 ق�ضية

الوارد خالل عام 16512014  ق�ضية

املجمــــوع3374  ق�ضية

املف�ضــــول1320 ق�ضية

املـــــدور2054 ق�ضية
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 2013 /11 /30 من  عمان  بداية  حمكمة  تنفيذ  لدى  التنفيذية  اخلزينة  ق�ضايا 
2014 الثاين  ت�ضرين  نهاية  ولغاية 

املدور من عام 2011  3827 ق�ضية

الوارد من 2013/12/1 ولغاية 2014/11/30    427 ق�ضية

املنفذ من 2013/12/1 ولغاية 2014/11/30    463 ق�ضية

مدور اإعداد الق�ضايا التنفيذية لغاية 2014/11/30   3791 ق�ضية

       علمًا اأن هناك فروقًا يف الق�سايا التنفيذية الأن الكثري من الق�سايا التنفيذية يتم ت�سويتها عن طريق وزارة 
املالية اأو يتم الت�سديد عن طريق مدير االأموال العامة.

 2014/11/30 ولغاية  من2014/1/1  اخلزينـة  عمان/  تنفيذ  دائرة  حل�ساب  املح�سلة  املبالغ  جمموع  بلغ   -
)1662506.515( ديناًرا .

- بلغ جمموع املبالغ املُح�سلة حل�ساب دوائر التنفيذ/ اخلزينة يف كافة حماكم اململكة لعام 2014 ما جمموعة 
)2 مليون و 360 األف( دينار ويعترب هذا الرقم االأعلى حت�سياًل منذ ن�ساأت دائرة املحامي العام املدين وجتدر 
االإ�سارة اإىل اأنُه مت حت�سيل عدد من اأموال اخلزينة )ق�سايا قدمية( وتوريدها حل�ساب االإيرادات العامة ومنها 
ت�سييل الكفالة حل�ساب االإيرادات العامة يف الق�سية رقم 2010/3116 حيث بلغت قيمة هذه الكفالة )333799( 

دنانري .
- هناك ق�سايا تنفيذية كثرية واأموال كثرية للخزينة مل يتم حت�سيلها ويعود االأمر لعدة اأ�سباب اأهمها:

اأو �سعوبة يف . 1 اإما لي�ست لها عنوان  اإن بع�س الق�سايا التنفيذية تخ�س �سركات اأجنبية خارج اململكة وهذه 
تبليغها وحت�سيل اأموال اخلزينة.

عدم وجود موظفني متفرغني ملتابعة حت�سيل ق�سايا اخلزينة.. 2
�سعف االإجراءات اأو البنود التي ت�ستند اإليها دائرة املحامي العام املدين كون اإجراءات التنفيذ تتطلب جهودًا . 3

كبرية واأذرع م�ساعدة عديدة وتكاتف اجلميع.
عدم وجود مبلغ مايل خم�س�س لدائرة املحامي العام املدين لغايات تنفيذ االأحكام واإجراءات الك�سف وو�سع . 4

اليد على العقارات املحجوزة.



التقرير السنوي العمال المحاكم النظامية 2014

33

احلكومة: بحقوق  املتعلقة  • املطالبات 
       يقدم املحامي العام املدين دعاوى املطالبات بحقوق احلكومة بناء على تكليف من معايل وزير املالية ا�ستنادا 
اإىل الطلب الوارد اإليه من الوزارات والدوائر واملوؤ�س�سات الر�سمية ذات العالقة مبو�سوع املطالبة بعد اأن يقوم 
امل�ست�سار القانوين يف وزارة املالية بدرا�سة االأوراق وامل�ستندات واإبداء الراأي فيها بتقرير يرفعه اإىل الوزير خالل 
اأن احلكومة على حق يف تلك  اأن يرى امل�ست�سار نتيجة الدر�س والتدقيق  اإليه وبعد  اأ�سبوعني من تاريخ ورودها 
اخلالفات واأن النتيجة �ستكون بجانبها لو رفعت للق�ساء وبناًء على ذلك يطلب وزير املالية من املحامي العام 

املدين تقدمي الدعوى وفق اأحكام القانون )املادة )9/اأ ، ب( من قانون دعاوى احلكومة(.

احلكومة: �ضد  املقدمة  • الدعاوى 
       اإن الغالبية العظمى من الدعاوى املقدمة لدى املحاكم �سد احلكومة وموؤ�س�ساتها ُتبَلغ اإىل املحامي العام 
ووقائعها  الدعوى  بنود  على  املف�سل  بالرد  تزويده  بطلب  املعنية  اجلهات  مبخاطبة  بدوره  يقوم  والذي  املدين 
وامل�ستندات والوثائق التي متكنه من االإجابة على الئحة الدعوى وتقدمي قائمة بامل�ستندات والبينات الدفاعية 

خالل املدة القانونية .

اإن الدعاوى التي تر�سل من املحاكم مبا�سرة اإىل بع�س اجلهات احلكومية تر�سل من هذه اجلهات اإىل         
املحامي العام املدين ليقوم بتبلغها نيابة عنها ودون اأن تبني موقفها من الدعاوى والرد على الوقائع الواردة فيها 
ودون اإر�سال اأية وثائق وم�ستندات متعلقة بها االأمر الذي يتطلب املخاطبة وطلب املعلومات وامل�ستندات وهذا يلقي 
عبئًا اإ�سافيًا على ممثل احلكومة وقد ال ميكنه من االإجابة على الئحة الدعوى وتقدمي امل�ستندات خالل املدة 

القانونية.

       كما اأن املوؤ�س�سات امل�ستقلة التي ميثلها املحامي العام املدين بطلب واإنابة منها وفقًا ملا هو من�سو�س عليه يف 
قانونها تقوم مبخاطبة املحامي العام املدين مرفق به �سورة عن الئحة الدعوى ودون اأن تر�سل االإنابة واالإجابة 

على الوقائع واإرفاق امل�ستندات والبينات الالزمة.
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 6. دور الق�ضاء يف جمال النزاهة وحقوق الإن�ضان:
       تعترب ال�سلطة الق�سائية والق�ساة م�ستقلون مبوجب الد�ستور، واإن املجل�س الق�سائي هو الذي يتوىل جميع 
ال�سوؤون املتعلقة بالق�ساة النظاميني، ويحظر على اأي �سخ�س اأو �سلطة امل�سا�س با�ستقالل الق�ساء والتدخل يف 

�سوؤونه.

اأعمال  للتعقيب على  والو�سائل  واإجراءات حمددة، حتدد الطرق  ت�سريعات  الق�سائي حتكمه  العمل  واإن         
الق�ساة، من خالل اإجراءات يتم الطعن فيها على درجات.

       ومن �سالحية التفتي�س الق�سائي مراقبة اأعمال الق�ساة من خالل التفتي�س الدوري، اأو من خالل النظر يف 
ال�سكاوى من اأ�سحاب ال�ساأن، باالإ�سافة اأنه يف كل عام يتم الوقوف على الق�سايا املتاأخرة يف املحاكم التي تزيد 

مدد النظر فيها على ثالث �سنوات، وبحث اأ�سباب التاأخري، وو�سع احللول املنا�سبة لت�سريع الف�سل فيها.

       ويف جمال النزاهة فاإن املجل�س الق�سائي يقوم بالتعاون مع اللجنة امللكية ملنظومة النزاهة لتعزيز هذه 
املنظومة يف الق�ساء النظامي، من خالل مرتكزات النزاهة التي تبنتها اللجنة امللكية، وامل�ساريع املقرتحة واالإطار 

الزمني لتنفيذها، ومبا يعزز هذا املفهوم.

       اإن مو�سوع النزاهة الق�سائية، لن تنتهي يف زمن حمدد، بل �ستبقى ممتدة يف الزمن امل�ستقبل، وهي �ستظل 
مقيا�سًا اأ�سياًل يف بناء دولة القانون واحلكم الر�سيد، ومع كل ما قطعناه وما ن�سعى لتحقيقه، فاإن الق�ساء االأردين 
منظومة  يرثي  مبا  النزاهة،  منظومة  لتعزيز  امللكية  للجنة  عونًا  و�سيكون  اهتمامه،  جل  النزاهة  يويل  �سيبقى 
النزاهة يف ال�سلطة الق�سائية. ولتكري�س هذا التعاون مع اللجنة املوقرة وا�ستمرارًا لذلك واالطالع على جمريات 
االأمور مت ت�سمية الق�ساة كل من رئي�س املحكمة االإدارية ال�سيد جهاد العتيبي، وقا�سي حمكمة عمان االبتدائية 
– رئي�س الهيئة اجلزائية الدكتور �سعد اللوزي. وقا�سي حمكمة ا�ستئناف عمان ال�سيدة نهاد احل�سبان، ليكونوا 
حلقة االت�سال بني جلنة النزاهة امللكية واملجل�س الق�سائي لتقدمي اأي عون ترغب فيه اللجنة املوقرة ومن خالله 

ميكن اال�ستفادة من خرباتهم.
       ويف جمال حقوق االإن�سان يقوم املجل�س الق�سائي بالتعاون مع املركز الوطني حلقوق االإن�سان ومنظمات 

املجتمع املدين يف متابعة تطبيق مبادئ حقوق االإن�سان يف االإجراءات الق�سائية مبا يعزز �سيادة القانون.



التقرير السنوي العمال المحاكم النظامية 2014

36

الت�ضريعات: جمال  • يف 
1. مت اإ�سدار قانون ا�ستقالل الق�ساء رقم )29( لعام 2014 املن�سور على ال�سفحة )6001( من عدد اجلريدة 

الر�سمية رقم )5308( بتاريخ 2014/10/16 ومت �سريانه بتاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.
وقد عزز هذا القانون مبداأ الف�سل بني ال�سلطات وفق التعديالت الد�ستورية لعام 2011 باعتبار ال�سلطة الق�سائية 
م�ستقلة تتوالها املحاكم على اختالف اأنواعها ودرجاتها وت�سدر اأحكامها وفق القانون با�سم امللك، واإن الق�ساة 

م�ستقلون ال �سلطان عليهم يف ق�سائهم لغري القانون.
ويتوىل املجل�س الق�سائي جميع ال�سوؤون املتعلقة بالق�ساة النظاميني، وله وحده حق تعيني الق�ساة، واإن الق�ساة 

يعينون ويعزلون باإرادة ملكية وفق اأحكام القانون.
واإن املحاكم مفتوحة للجميع، وم�سونة من التدخل يف �سوؤونها، واإن جل�سات املحاكم علنية.

ومتار�س املحاكم النظامية حق الق�ساء على جميع االأ�سخا�س يف جميع املواد املدنية واجلزائية مبا فيها الدعاوى 
اأخرى مبوجب  اأو تقام عليها، با�ستثناء املواد التي يفو�س فيها حق الق�ساء اإىل حماكم  التي تقيمها احلكومة 

اأحكام الد�ستور اأو اأي ت�سريع اآخر نافذ املفعول.

2.مت اإ�سدار قانون الق�ساء االإداري رقم )27( لعام 2014 املن�سور على ال�سفحة )4866( من عدد اجلريدة 
الر�سمية رقم )5297( بتاريخ 2014/8/17 وبدء �سريانه بتاريخ )2014/10/16( بعد �ستني يومًا من تاريخ 

ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.
املجل�س  قام  عليه  وبناء  درجتني،  على  مرة  الأول  االإدارية  الدعاوى  يف  التقا�سي  اأ�سبح  القانون  هذا  ومبوجب 
بت�سكيل حمكمة اإدارية من رئي�س وعدد من الق�ساة ال تقل درجة كل منهم عن الدرجة الثانية، وتنعقد من هيئة اأو 
اأكرث ي�سكلها رئي�سها تتاألف كل منها من رئي�س وع�سوين على االأقل وتخت�س دون غريها  بالنظر يف جميع الطعون 

املتعلقة بالقرارات االإدارية النهائية. 
ومت اإن�ساء وت�سكيل حمكمة اإدارية عليا، تنعقد من هيئة اأو اأكرث ي�سكلها رئي�سها وتتاألف كل منها من رئي�س واأربعة 
ق�ساة على االأقل ال تقل درجتهم عن الدرجة العليا، ويحيل الرئي�س الدعاوى املقدمة اإىل املحكمة على هيئاتها، 
وتخت�س بالنظر يف الطعون التي ترفع اإليها يف جميع االأحكام النهائية ال�سادرة عن املحكمة االإدارية وتنظر يف 

الطعون من الناحيتني املو�سوعية والقانونية.

3. مت اإ�سدار قانون االأحداث رقم )32( لعام 2014 املن�سور على ال�سفحة )6371( من عدد اجلريدة الر�سمية 
رقم )5310( تاريخ 2014/11/2 وبدء �سريانه بعد �ستني يومًا من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية، ومبوجب 
االأحكام  وتنفيذ  نزاعاتهم  وت�سوية  االأحداث  ق�سايا  يف  للنظر  ق�ساة  الق�سائي  املجل�س  خ�س�س  القانون  هذا 
عجلون،  جر�س،  ماأدبا،  ال�سلط،  الزرقاء،  اإربد،  عمان،  من  كل  يف  البداية  حماكم  كافة  يف  بحقهم  ال�سادرة 

املفرق، الطفيلة، معان، الكرك والعقبة.
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4. مبوجب املادة )43( من قانون ا�ستقالل الق�ساء امل�سار اإليه يف البند االأول �سكل املجل�س الق�سائي جلنة خا�سة 
لقواعد ال�سلوك الق�سائي من غري اأع�ساء املجل�س الق�سائي مكونة من )15( قا�سيًا من خمتلف الدرجات مدتها 
�سنتني قابلة للتجديد تولت اإعداد مدونة قواعد ال�سلوك الق�سائي لعام 2014 مّت اإقرارها من املجل�س الق�سائي 
ون�سرت يف اجلريدة الر�سمية بتاريخ 2014/2/2، وهذه املدونة تن�سجم مع القواعد التي جاءت بها وثيقة املبادئ 
االأ�سا�سية الدولية ال�ستقالل الق�ساء التي �سدرت عن املوؤمتر ال�سابع لالأمم املتحدة حول منع اجلرمية ومعاملة 
املجرمني، وقرار جلنة حقوق االإن�سان 2003/39 ب�ساأن نزاهة الـنظام الق�سـائي، الذي �سّددت فيه اللجنة على 
نزاهة النظام الق�سائي بو�سـفها �سـرطًا اأ�سا�سيًا ال بد منه حلماية حقوق االإن�سان وكفالة عدم التمييز يف اإقامة 

العدل.
العادلة: املحاكمة  يف  • احلق 

يتوافق مع . 1 للمتهم ومبا  القانونية  ال�سمانات  بتوفري كافة  العادلة  املحاكمة  الق�سائي مببادئ  ياأخذ نظامنا 
املعايري الدولية املتعارف عليها بهذا ال�ساأن كاالأخذ بقرينــة الرباءة ومبداأ )اأال جرمية وال عقوبة اإال بن�س( 

وعالنية املحاكمة وحق اال�ستعانة مبحاٍم وامل�ساعدة القانونية للمحتاج وغري ذلك من املعايري ... الخ.
اإن اأمد التقا�سي حتكمه عدة اأ�سباب، ومعايري املحاكمة العادلة تقت�سي احرتام املدد وحق الدفاع، و�سماع . 2

ال�سهود واخلرباء والتبليغات، وغري ذلك من االأمور املحددة يف القانون، والقا�سي ملزم بتطبيق االإجراءات 
التي تن�س عليها هذه الت�سريعات مع التاأكيد على اأن العدالة الناجزة تقت�سي من القا�سي اإعطاء كل ق�سية 

العناية الالزمة مبا يو�سل احلق ل�ساحبه يف فرتة زمنية معقولة.
املحاكمة . 3 اأثناء  اأو  العام  املدعي  اأمام  التحقيق  الق�سايا اجلزائية خالل مرحلة  االحتياطي يف  التوقيف  اإن 

ذات  الق�سائية  للجهات  القانون  التي مينحها  ال�سالحيات  وفق  املحاكمات اجلزائية  اأ�سول  قانون  يحكمه 
العالقة وللمت�سرر اأو النيابة العامة حق التظلم والطعن يف القرار.
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7. اأعمال املعهد الق�ضائي: 
       ي�سعى املعهد الق�سائي االأردين ومنذ اإن�سائه يف عام  1988 اإىل حتقيق اأهدافه  باإعداد موؤهلني  لتويل الوظائف 
االإعدادي(  الق�سائي)التدريب  املعهد  دبلوم  برناجمي  خالل   من  واالإداريني  الق�ساة  كفاءة  ورفع  الق�سائية 
والتدريب امل�ستمر والتخ�س�سي كذلك ت�سجيع التعاون مع الهيئات العربية واالأجنبية يف جماالت العمل الق�سائي 
وتبادل اخلربات والتعاون مع املعاهد املماثلة يف الدول العربية واالأجنبية وا�ستمرارًا للتطوير ومواكبة امل�ستجدات 
مت �سدور نظام معدل لنظام املعهد الق�سائي االأردين رقم 53  ل�سنة 2014 والذي يقراأ مع النظام االأ�سلي رقم 
6 ل�سنة 2010 نظامًا واحدًا  كما مت اإقرار التعليمات التي �سدرت ا�ستنادًا الأحكام هذا النظام وتر�سيخًا الأهمية 

التميز يف العمل اعتمد املعهد لهذا العام روؤية ور�سالة تتمثل يف:  
 الروؤية: تدريب ق�سائي واإداري ي�ساهم يف تعزيز �سيادة القانون.• 
ودوليًا •  واإقليميًا  حمليًا  واالإداري  الق�سائي  التدريب  وتوفري  واالإدارية  الق�سائية  الكوادر  الر�سالة:اإعداد   

وت�سجيع التعاون وتبادل اخلربات. 

اأوًل :  برنامج دبلوم املعهد الق�ضائي )التدريب الإعدادي(
       برنامج دبلوم املعهد الق�سائي برنامج تاأهيلي غري اأكادميي حلاملي درجة البـكالوريو�س فـي  القـانون عـلى 
االأقل ومينح من يجتاز هذا البـرنـامج �سهـادة دبلوم املعهد الـق�سـائي التـي توؤهله لتويل الوظائف الق�سائية ومدته 

ثالث �سنوات درا�سية. 

       وقد مت قبول )73 (من املوظفني  �سمن برنامج الدبلوم منهم  )37( ذكرًا  و)36( من االإناث  منهم ) 68 (
من برنامج ق�ساة امل�ستقبل ممن اأنهوا درا�ستهم اجلامعية  و)5( من موظفي وزارة العدل ممن اجتازوا م�سابقة 
القبول وذلك �سمن الفوج الثامن ع�سر  كما مت اعتماد خطة درا�سية جديدة لربنامج الدبلوم ت�ستمل على تدريب 
نظري وتطبيقات عملية وزيارات ميدانية جلهات لها �سلة بالعمل الق�سائي باالإ�سافة اإىل تدريب عملي ملدة عام 
لدى  املحاكم والنيابة العامة كما يحر�س املعهد على تطوير مهارات الطلبة اللغوية من خالل دورات يف اللغتني 

االإجنليزية والفرن�سية. 

ثانيًا : برنامج التدريب امل�ضتمر والتخ�ض�ضي
       يعترب هذا الربنامج من الربامج الرئي�سة التي ينه�س بها املعهد لل�سادة الق�ساة واملدعني العامني كذلك 
مهام  ملمار�سة  الق�ساة  وتهيئة  والت�سريعية  والقانونية  الق�سائية  امل�ستجدات  مواكبة  بهدف  االإداريني  املوظفني 
جديدة )التحول الوظيفي( كذلك اإعداد مدربني.واملعهد الق�سائي يعد خطة تدريبية �سنوية  بناء" على ا�ستبانه 
حتديد االحتياجات التدريبية التي يتم توزيعها على ال�سادة الق�ساة بالتن�سيق مع املجل�س الق�سائي اإ�سافة اإىل 

عمليات التقييم للدورات كما تراعي اخلطة امل�ستجدات الت�سريعية والق�سائية والقانونية.
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       ويف هذا االإطار عقد املعهد الق�سائي االأردين 145 دورة تدريبية ملختلف الفئات امل�ساركة تناولت �ستى 
املوا�سيع التدريبية التي تهم ال�سادة الق�ساة واملوظفني االإداريني والقانونيني وبواقع 63 دورة تدريبية يف املوا�سيع 

الق�سائية والقانونية للق�ساة واملدعني العامني و82 دورة تدريبية للموظفني االإداريني.  

امل�ضتمر  التدريب  العام 2014�ضمن برنامج  املعهد خالل  التي عقدها  التدريبية  الدورات   1 .2
والتخ�ض�ضي

عدد الدوراتالدورات التدريبية  التي عقدها املعهد ح�ضب الفئة امل�ضاركة 

46الدورات املتخ�س�سة التي عقدت لل�سادة الق�ساة واملدعني العامني
الدورات التي عقدت جلهات حكومية وخا�سة 

 كوادر االأمن العام /املدعني العامني من �سريبة الدخل/ موظفي 
جمل�س االأعيان/موظفي �سركة

7

14الدورات التدريبية التي عقدت الأ�سقاء عرب �سمن التعاون امل�سرتك
78الدورات التدريبية ملوظفي وزارة العدل  

العدل  الأكرث  الق�ساة وموظفي وزارة  بال�سادة  املوا�سيع اخلا�سة  باأنه مت عقد دورات تدريبية يف بع�س  •علًما 
من مرة ويف اأقاليم الو�سط وال�سمال واجلنوب.

املوظفني  ومن  الق�ضاة  ال�ضادة  من  والتخ�ض�ضي  امل�ضتمر  التدريب  دورات  يف  امل�ضاركون   2  .2  
الإداريني يف وزارة العدل

ذكورإناثالعددامل�ضاركون

529176353 ال�سادة الق�ساة و املدعني العامني 
1463618845موظفو وزارة العدل

2 . 3 امل�ضاركون من ال�ضادة الق�ضاة واملدعني العامني من الأمن العام والق�ضاء الع�ضكري وعدد 
الدورات التدريبية

عدد امل�ضاركونعدد الدورات اجلهة امل�ضاركة 

324الق�ساء ع�سكري 
471كوادر االأمن العام 
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ثالثًا: التعاون املحلي والعربي والدويل

يرتبط املعهد مع نظرائه من املعاهد الق�سائية يف الدول العربية ال�سقيقة واالأجنبية ال�سديقة باتفاقيات علمية 
هامة �ساهمت يف بناء ج�سور التعاون الق�سائي والتدريبي مع هذه الدول مما جعله �سرحًا علميًا متميزًا وبيتًا 

للخربة التدريبية وا�ستمرارًا لهذا التعاون مت هذا العام:  
توقيع اتفاقية التفاهم بني املعاهد الق�سائية العربية لكل من االأردن وفل�سطني والعراق واجلزائر ولبنان وليبيا 

واملغرب ومعهد راوؤول ولنربغ حلقوق االإن�سان والقانون االإن�ساين /ال�سويد ، لالأعوام 2014 – 2016.

3. 1: الدورات التي عقدت لل�ضادة الق�ضاة من الدول العربية ال�ضقيقة وعدد امل�ضاركني

الدورات التي عقدت لل�ضادة الق�ضاة من 
عدد امل�ضاركونعدد الدورات الدول العربية ال�ضقيقة  وعدد امل�ضاركني

658 ال�سادة الق�ساة و املدعني العامني من دولة فل�سطني
582 ال�سادة الق�ساة من �سلطنة عمان
36ال�سادة الق�ساة من دولة الكويت •

39ال�سادة الق�ساة من دولة البحرين  •
14155املجموع الكلي

االأردين. الع�سكري  الق�ساء  دورات  �سمن  والكويت  البحرين  دولتي  من  كل  من  الق�ساة  ال�سادة  • �سارك 
3. 2: الندوات وور�س العمل التي عقدت يف اإطار التعاون املحلي والعربي والدويل

والتي  العمل   وور�س  الندوات  العديد من  و�سارك يف  املعهد  والدويل نظم  والعربي  املحلي  التعاون  اإطار  �سمن 
جاءت على النحو التايل:

االجتماع الق�سائي االإقليمي بني معهد راوؤول ولنربغ حلقوق االإن�سان والقانون االإن�ساين/ ال�سويد  واملعاهد • 
الق�سائية العربية يف كل من االأردن وفل�سطني والعراق واجلزائر ولبنان وليبيا واملغرب وتون�س بعنوان »دعم 

املحاكم العربية يف تطبيق معايري حقوق االإن�سان«.
ندوة حول العدالة اجلنائية لالأحداث بالتعاون مع املدر�سة الوطنية للق�ساء يف فرن�سا وال�سفارة الفرن�سية يف • 

عمان. 
دورة تدريبية للم�ساعدين الق�سائيني مع ال�سبكة القانونية ونقابة املحامني االأمريكية.• 
بعنوان )اإدارة املحاكمات اخلا�سة بق�سايا العنف االأ�سري وفق معايري املحاكمات العادلة(.• 
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3. 3 : الوفود الزائرة للمعهد لالطالع على جتربته يف جمال التدريب والتاأهيل الق�ضائي
بهدف االطالع على جتربة املعهد يف جمال التدريب والتاأهيل الق�سائي زار املعهد كل من الوفود التالية:

معايل وزير العدل العماين ال�سيخ عبد امللك بن عبداهلل اخلليلي والوفد املرافق له.• 
رئي�س املحكمة العليا وجمل�س الق�ساء االأعلى الفل�سطيني القا�سي علي مهنا و�سم الوفد الفل�سطيني نائب • 

اأبو  حممود  القا�سي  العليا  املحكمة  رئي�س  ونائب  �سر�سور   �سامي  القا�سي  االأعلى  الق�ساء  جمل�س  رئي�س 
حماد، ورئي�س دائرة التفتي�س واملكتب الفني ع�سو املحكمة العليا القا�سي �سامح دويكات.

م�ساعد مدير عام االإدارة العامة للتفتي�س املركزي من ديوان املحاكمات الع�سكرية ال�سعودي، اللواء عو�س بن • 
حممد القحطاين واأع�ساء الوفد املرافق.

وفد ق�سائي كويتي برئا�سة وكيل حمكمة التمييز امل�ست�سار �سالح املري�سد.• 
 •.IRZ مدير املوؤ�س�سة االأملانية للتعاون القانوين
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8. اجلداول امللحقة:

جدول رقم )1(

اأعمال جميع املحاكم با�ضتثناء املحاكم البلدية لعام 2014

مدور ف�ضل 2014املجموع وارد 2014مدور2013ا�ضم املحكمة
2014

26381149214130101753955حمكمة التمييــز

01515105املحكمة االإدارية العليا

0305305123182املحكمة االإدارية

135394529374155العدل العلـيـــا

933148324161539877حمكمة اجلنايات الكربى

49885445259440537455695حماكم اال�ستئناف
15532116366921801489املحاكم اجلمركية
27953505630022374063املحاكم ال�سريبية

61171231185حمكمة اأمالك الدولة

142170418461663183حمكمة ت�سوية االأرا�سي
244951021771266729782528847حماكم البداية

8280423298731579122912986662املحاكم ال�سلحية

208192921371796341حماكم االأحداث

121529412499534028401569132459املجموع 
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جدول رقم )2(

اأعمال حماكم البداية

املدور املحاكم البدائية
املدور الف�ضلاملجموعالواردال�ضابق

احلايل
66152290329518207948724بدايــــة   عمان

771589066615905756بدايــة  �سرق عمان

13475488683552681567بدايــة  غرب عمان

318889991218788773310بدايــة  �سمال عمان

236878561022472862938بدايــة جنوب عمان

33901760920999170633936بدايــــــة اربد

18871092112808107492059بدايــــة الزرقاء 

16935708740152482153بدايـــــة  ال�سلط

846369545413738803بدايــــة  املفرق
752303437863086700بدايـــــة  الكرك
490254930392452587بدايــــة  عجلون
416239228082383425بدايـــــة  جر�س

1519041055911144بدايـــــة  معان
304189421981853345بدايـــــة  العقبة
202177019721655317بدايـــــة  ماأدبا

7556564055783بدايـــــة  الطفيلة

244951021771266729782528847املجمـــــــوع
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جدول رقم )3(

اأعمال حماكم ال�ضلح

املدور املحاكم البدائية
املدور الف�ضلاملجموعالواردال�ضابق

احلايل
2069842954636524212421528�سلح  عمـــــــان

34721321916691137172974�سلح  �سرق عمــــان

35431181415357120323325�سلح  غرب عمـــان

59261775323679173906289�سلح  �سمال عمــــان

32871239015677128432834�سلح جنوب عمــــان

1368126243399242496314961�سلح اربــــــد

50971763322730176525078�سلح الزرقــــــاء 

19273977590438742030�سلح  ال�ســــــلط

199793841138190182363�سلح   املفــــرق
15934743633646731663�سلح  الكــــــرك
22225602782457682056�سلح   عجـــــلون
23366551888764022485�سلح  جــــــر�س

226175619821716266�سلح  معـــــــان
12034329553239171615�سلح  العقبـــــــة
799382146203825795�سلح   ماأدبـــــــا

223163018531634219�سلح   الطفيلــــــة

417125116681096572�سلح ناعـــــــور

22136871908464732611�سلح  الر�سيفـــــة

87434521409112�سلح  ذيبـــــــان
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جدول رقم )3( يتبع

اأعمال حماكم ال�ضلح

املدور املحاكم البدائية
املدور الف�ضلاملجموعالواردال�ضابق

احلايل
892182627181843875�سلح املــزار اجلنوبي

2048121016827189�سلح املــزار ال�سمايل

7914222117447�سلح عـــــــي

257102512821030252�سلح الق�ســــــر

181021209624�سلح الروي�ســــــد

955330542603356904�سلح عني البا�ســـــا

394210725011934567�سلح ديــــــر عال

224106212861100186�سلح ال�سونة اجلنوبيــة

740321939593250709�سلح �سحــــــاب
369209024591886573�سلح اجليـــــــزة
2598161075809266�سلح املوقـــــــر

694160723011719582�سلح غور ال�ســـايف

2215617816711�سلح احل�سينيــــــة
4519323819939�سلح ال�سوبــــــك
2014416414519�سلح اجلفـــــــر

204343036343395239�سلح البتــــــراء

4526731228032�سلح القويــــــرة

595223928342084750�سلح  االأغوار ال�سمالية

16794841652045901930�سلح  الرمثـــــــا
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جدول رقم )3( يتبع

اأعمال حماكم ال�ضلح

املدور املحاكم البدائية
املدور الف�ضلاملجموعالواردال�ضابق

احلايل
13172460377723131464�سلح الكـــــــورة

780175025301636894�سلح بني كنانـــــة

11683333450131331368�سلح بني عبيـــــد

6143249342766�ســــــلح االأزرق

7337144437074�سلح فقــــــوع

228684912612300�سلح الطيبـــــــة

211779990798192�سلح البادية ال�سمالية

2358981133874259�سلح الو�سطيــــة

6137143237161�سلح ب�سيــرا
2817119918514�سلح احلـ�ســا 
8280423298731579122912986662املجمـــــــــوع
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جدول رقم )4(

امل�ضاركــات اخلارجيــة للق�ضـــاة ل�ضنــــة 2014

املكانالتاريخرقم القرارامل�ضاركة

.1
ور�سة تدريبية حول مو�سوع امل�ساعدة 
القانونية املتبادلة والتعاون الق�سائي 

الدويل وا�سرتداد االأ�سول .
بري زيــت/ 2014/12014/1/18-12

فل�سطيـن

.2
اجتماع اللجنة املعنية بدرا�سة اتفاقية 

التعاون بني هيئات واإدارات ق�سايا 
الدولة يف الدول العربية .

بيـــروت/ لبنــــان2013/2102014/1/29-27

.3
الدورة التدريبية ملجموعة العمل 

الثانية اخلا�سة بت�سوية النزاعات 
العائلية العابرة للحـدود .

لشبونـه/ البرتغــال2013/2222014/1/30-28

.4

حفل افتتاح فرع ال�سبكة القانونية 
للن�ساء العربيات يف اململكة املغربية 
وموؤمتر حول القوانني التي حتكم 
اإ�سالح ذات البني ما بني الزوجني

المغـرب2014/92014/2/12-6

.5
احللقة التدريبية الثانية للمحور 
الثالث املتعلق بالقوانني العقابية 

واالإ�سالحية.
صوفيـا/ بلغاريــا2014/102014/2/13-11

اإلقاء حما�سرة يف ندوة يف جمال 6.
الكويـت16-2014/202014/2/22التحكيم التجاري .

.7
اجتماع العمل القانوين والق�سائي 
االأردين ونظريه يف جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربي .
الريــاض/ السعوديــة2014/242014/2/18-17

برنامج fellowship ل�سيادة 8.
2/21-2014/2القانون وبناء القدرات

2014/3/13
المملكـــة المتحــدة
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جدول رقم )4( يتبع

امل�ضاركــات اخلارجيــة للق�ضـــاة ل�ضنــــة 2014

املكانالتاريخرقم القرارامل�ضاركة

.9
احللقة التدريبية الثالثة �سمن املحور 

االأول املتعلق بالو�سول اإىل العدالة 
وامل�ساعدة القانونية .

رومـا/ ايطاليــا2014/192014/2/27-25

م�سابقة املحاكمة ال�سورية  جلامعة 10.
الدوحة/قطر9-2014/352014/3/13قطر

.11
احللقة التدريبية الثالثة �سمن املحور 

الثاين املتعلق بت�سوية النزاعات 
العائلية العابرة للحدود

لوكسمبورغ2014/222014/3/13-11

زيارة درا�سية اإىل مدينة تورين 12.
ايطاليــا24-2014/402014/3/28وبولونيـا .

.13
احللقة التدريبية الثالثة يف جمال 

م�ساكل التعاون الق�سائي الدويل يف 
امل�سائل اجلزائية .

ماستريخـت/ هولندا2014/262014/3/27-25

موؤمتر امللكية الفكرية والتنمية 14.
الكويــت30-2014/552014/3/31االقت�ساديــة.

جل�سة خا�سة ملحكمة اال�ستثمار 15.
3/30-2014/62العربية.

2014/4/1
القاهرة/مصر

.16
االجتماع الثامن للجنة املعنية بدرا�سة 
القانون العربي اال�سرت�سادي حلماية 

حقــوق امللكيــــة الفكـــرية .
2014/4-3/31

2014/4/2
بيروت/لبنان
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جدول رقم )4( يتبع

امل�ضاركــات اخلارجيــة للق�ضـــاة ل�ضنــــة 2014

املكانالتاريخرقم القرارامل�ضاركة

.17
زيارة اإطالعية �سمن املحور 

الثالث املتعلق بالقوانني العقابية 
واالإ�سالحية.

لنـــدن2014/392014/4/3-1

.18
املرحلة الثالثـة ملوؤمتر التبادل 

الق�سائي – مبادرة ال�سراكة ال�سرق 
اأو�سطية.

الـدار البي�ساء/ 2014/382014/4/11-6
املغرب

املوؤمتر الثاين والع�سرين ملديري 19.
املعاهد الق�سائية يف الدول العربية

 2013/226
الكويــت2014/452013/4/9-7

.20
دورة تدريبية بعنوان تعزيز النزاهة 

يف القطاعني العام واخلا�س ملنطقتي 
ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا .

الكويـــت2014/582014/4/10-7

املوؤمتر الذي ينظمه مركز التعاون 21.
بروكسـل2014/562014/4/9العاملي ملكافحة االإرهاب .

االجتماع الثاين ملديري معاهد 22.
روما/ايطاليا9-2014/612014/4/10التدريب الق�سائــي .

اجتماع اللجنة االأوروبية لكفاءة 23.
.CEPEJ العدالة

2014/41
�سرتا�سبورغ2014/702014/4/11-10

قطــــر26-2014/682014/4/30زيارة  اإىل دولة قطر .24.
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جدول رقم )4( يتبع

امل�ضاركــات اخلارجيــة للق�ضـــاة ل�ضنــــة 2014

املكانالتاريخرقم القرارامل�ضاركة

موؤمتر حول امللكية الفكرية والتنمية 25.
الكويـت30-2014/552014/4/31االقت�ساديــــــــة.

.26
ور�سة عمل حوارية خا�سة مبعاهدة 

نيويورك لعام 1958 ب�ساأن االعرتاف 
بقرارات التحكيم االأجنبية واإنفاذهـا .

البحريـن2014/632014/5/5-3

رومانيـــا4-2014/492014/5/10زيارة درا�سية اإىل رومانيا .27.

.28
ور�سة عمل حول الوقاية من االجتار 
بالب�سر مالحقة املتاجرين وحماية 

ال�سحايا .
تايــوان2014/722014/5/10-4

.29
اجتماع الهيئة العامة لل�سبكة االأوروبية 

العربية للتعاون يف جمال التدريب 
الق�سائي.

روما/ايطاليا2014/792014/5/9-8

الربنامج التدريبي     30.
.Legislation2014/752014/5/21-11 HAGUE

الهولنديـة

.31
الربنامج التدريبي 

 Administration of
.   Justice

 2014/71
2014/762014/5/28-18 HAGUE

الهولندية

.32

امل�ساركة �سمن الوفد امل�سكل ملناق�سة 
تقريري االأردن الرابع واخلام�س 

املتعلقني بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل 
والربوتوكولني امللحقني بهما .

جنيــف2014/692014/5/27-26
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جدول رقم )4( يتبع

امل�ضاركــات اخلارجيــة للق�ضـــاة ل�ضنــــة 2014

املكانالتاريخرقم القرارامل�ضاركة

اأملانيــا27-2014/932014/5/31زيارة اإىل املحكمة الد�ستورية االأملانية.33.

فل�سطيــن3-2014/1052014/6/13مدرب الأع�ساء ال�سابطة العدليــة .34.

زيارة درا�سية حول التن�سيق يف قطاع 35.
ألمانيــا11-2014/822014/6/18العدل.

.36
زيارة اإىل فرن�سا لتعريف جهاز النيابة 

العامة يف االأردن على عمل النيابة 
العامة يف فرن�سا وت�سكيلها.

2014/6/15 ملدة 2014/60
ا�سبــوع

فرنســـا

ندوة دولية الإ�سالح منظومة ال�سجون 37.
تونــس16-2014/1092014/6/17الواقع واالآفـــاق.

.38

زيارة اطالعية اإىل اأملانيا حول 
امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية 

وامل�سائل العملية املتعلقة باإجراءات 
ت�سليم املجرمني.

اأملانيــا2014/902014/6/20-16

.39
 The برنامج الدرا�سات ال�سيفية

 Huge Academy of
International Law

2014/116-7/28
هولنـدا2014/8/15

االجتماع االإقليمي حول قانون حماية 40.
بريوت/لبنان27-2014/1342014/8/28املراأة من العنـف .
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جدول رقم )4( يتبع

امل�ضاركــات اخلارجيــة للق�ضـــاة ل�ضنــــة 2014

املكانالتاريخرقم القرارامل�ضاركة

.41

الربنامج التدريبي حول
 Introduction to

 International Tax Law:
Fundamentals

هولنــدا2014/832014/9/28-1

.42
املرحلة الثانية من الربنامج التدريبي 

 Administration of
.  justice

الربــاط/ املغــرب2014/1372014/9/10-7

دورة تدريبية متخ�س�سة مبكافحة 43.
اململكة املتحدة7-2014/1512014/9/13اجلرائم االإلكرتونية .




