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 .1.1كلمة رئيس المجلس القضائي
بسم هللا الرحمن الرحيم
موالي صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين المعظم،حفظه هللا ورعاه،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
يســعدني أن أرفــع إلــى مقامكــم الســامي ،أطيــب تحيــات الــوالء المقتــرن باالعتــزاز بقيادتكــم الهاشــمية باســمي وباســم
المجلــس القضائــي وكافــة أعضــاء الجهــاز القضائــي النظامــي ،مقترنـا ً بتجديــد العهــد بالعمــل الجــاد الــدؤوب الملتــزم بتوجيهــات
جاللتكــم فــي خدمــة وطننــا وشــعبنا.
وأضــع بيــن يــدي جاللتكــم التقريــر الســنوي ألوضــاع المحاكــم وتقريــري أوضــاع محاكــم القضــاء اإلداري والنيابــة
العامــة وســير العمــل فيهــا للعــام  2017وال ُمعَــد وفق ـا ً ألحــكام المــادة ( )8مــن قانــون اســتقالل القضــاء وتعديالتــه رقــم 29
لســنة .2014

سيدي صاحب الجاللة الهاشمية،

لقــد شــكلت توجيهاتكــم الســامية علــى مــدار األعــوام الماضيــة دليــل عمــل ومرشــدا ً اهتــدى بــه المجلــس القضائــي
وأعضــاء جهــاز القضــاء النظامــي ،فــي ســياق العمــل علــى تطويــر وصيانــة القضــاء الفاعــل والنزيــه كركــن أســاس فــي الدولــة
المدنيــة القائمــة علــى العدالــة وســيادة القانــون وضمــان الحقــوق والحريــات.
وانطالقـا ً ممــا حملتــه هــذه التوجيهــات الســامية ،وعلــى األخــص منهــا مــا جــاء فــي الورقــة النقاشــية الملكيــة السادســة،
والتــي ترجمهــا خطــاب التكليــف الســامي الــذي عهدتــم بــه إلــى اللجنــة الملكيــة لتطويــر الجهــاز القضائــي وتعزيــز ســيادة
القانــون؛ مــن ضــرورة وضــع اســتراتيجية شــاملة لمعالجــة التحديــات ومواصلــة عمليــة التحديــث والتطويــر واالرتقــاء بــأداء
الســلطة القضائيــة؛ فقــد اســتلهم المجلــس القضائــي توصيــات هــذه اللجنــة وتقريرهــا المرفــوع إلــى مقامكــم الســامي ،ك ُموج ـ ٍه
ألعمالــه خــال العــام  ،2017واضع ـا ً نُصــب أعينــه الوفــاء بمتطلبــات هــذه التوصيــات ووضــع اإلجــراءات الكفيلــة بتحقيــق
مقاصدهــا.
وفــي هــذا الســياق ،فقــد عملنــا فــي المجلــس القضائــي ،وبالتنســيق والتشــاور مــع ممثلــي كافــة األجهــزة الحكوميــة علــى
ـتجيب لتوصيــات اللجنــة الملكيــة ،خــال ال ُمــدد المقــررة ومــن دون إبطــاء .وتطلــب وضــع
إعــداد خطــط وآليــات تنفيــذ فاعلــة تسـ
ُ
هــذه الخطــط موضــع التنفيــذ الشــروع فــي اقتــراح تعديــات تطــال عــددا ً مــن القوانيــن المتعلقــة بالقضــاء ،وإصــدار األنظمــة
والتعليمــات الالزمــة.
وشــملت إنجــازات المجلــس القضائــي ،بالتعــاون مــع كافــة الشــركاء الحكومييــن ،فــي مضمــار الوفــاء بتوصيــات اللجنــة
الملكيــة لتطويــر القضــاء وســيادة القانــون عشــرات اإلجــراءات التــي مــن شــأنها الســعي لتحقيــق الرؤيــة الملكيــة الســامية
للنهــوض بأوضــاع القضــاء األردنــي.
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ففــي مجــال اإلســراع فــي حســم النزاعــات وتفعيــل مبــدأ التخصــص فــي القضــاء ،فقــد تــم اتخــاذ جملــة مــن اإلجــراءات من
شــأنها االنســجام مــع التوجيهــات الملكيــة الســامية بضمــان حصــول المواطنيــن والمســتثمرين علــى حقوقهــم ضمن فتــرات زمنية
مقبولــة ،كان مــن ضمنهــا وأبرزهــا؛ اإلجــراءات المتخــذة فــي ســياق تعديــل قواعــد االختصــاص لتيســير إجــراءات التقاضــي
ومنهــا إنشــاء الغرفــة االقتصاديــة لــدى محكمــة عمــان االبتدائيــة للنظــر والفصــل فــي أهــم المنازعــات االقتصاديــة والتجاريــة
ومنازعــات المســتثمرين و قضايــا المنافســة وقضايــا حمايــة اإلنتــاج الوطنــي والقضايــا البحريــة والمصرفيــة والمقــاوالت .
وفــي مجــال تحديــث وتيســير إجــراءات الطعــن فــي األحــكام والحــد مــن الطعــون غيــر المبــررة ،أو التــي يكــون
الغــرض منهــا المماطلــة والتســويف تــم إلغــاء حــق الطعــن فــي األحــكام الصــادرة بــرد الدفــوع الشــكلية ،إال مــع القــرار الفاصــل
بموضــوع الدعــوى منع ـا ً الســتخدام هــذه الدفــوع للمماطلــة ،وترتيــب آثــار الحكــم الوجاهــي نفســها علــى األحــكام الصــادرة
وجاهي ـا ً اعتباري ـاً ،وعــدم وجــوب تبليــغ الحكــم ومنــح صالحيــة النظــر فــي الطعــون الموجهــة إلــى األحــكام الصــادرة عــن
محاكــم الصلــح ،بمــا فــي ذلــك القــرارات المســتعجلة لمحاكــم البدايــة بصفتهــا االســتئنافية وإلزامهــا بنظــر الطعــن والبــت بــه دون
إعــادة الدعــوى لمحكمــة الدرجــة األولــى ،وإجــازة االعتــراض علــى األحــكام الصلحيــة الجزائيــة والحقوقيــة ،وعلــى أن تُرفــق
باالعتــراض البينــات المؤيــدة لالعتــراض والدفــاع واشــتراط تقديــم البينــة علــى المعــذرة المشــروعة للغيــاب ،لقبــول االعتــراض
شــكالً وإلغــاء االســتئناف التبعــي ،وعــدم وقــف إجــراءات الدعــوى أمــام محكمــة الدرجــة األولــى عنــد اســتئناف أي قــرار غيــر
من ـ ٍه للخصومــة ووضــع ميعــاد عشــرة أيــام لتقديــم التمييــز فــي الدعــاوى التــي تحتــاج إلــى إذن يبــدأ مــن اليــوم التالــي لتبليــغ
قــرار اإلذن ،أو خــال ثالثيــن يومـا ً مــن اليــوم التالــي لصــدور قــرار اإلذن ،أيهمــا أســبق وتــم منــح المحكمــة صالحيــة فــرض
جــزاء علــى الخصــم الخاســر ،إذا تبيــن أنــه كان متعنتـا ً خــال إجــراءات المحاكمــة أو لجــأ خاللهــا إلــى أســاليب كيديــة.
كمــا وشــملت اإلجــراءات ال ُمتخــذة فــي إطــار تحديــث وتيســير إجــراءات تبليــغ األوراق القضائيــة توفيــر األطــر القانونيــة
الســتخدام وســائل االتصــال والتكنولوجيــا الحديثــة لضبــط إجــراءات التبليــغ .فــي حيــن شــملت اإلجــراءات ال ُمتخــذة فــي إطــار
تبســيط وتيســير إجــراءات التقاضــي أمــام المحاكــم إعــادة تنظيــم إجــراءات الدعــوى المدنيــة أمــام محاكــم الصلــح علــى نحــو
يكفــل توحيــد اإلجــراءات أمــام جميــع المحاكــم.
وفــي مجــال ضمــان التدابيــر المثلــى لتعييــن القضــاة وترفيعهــم ونقلهــم وانتدابهــم ،وضمــان اســتقاللهم فــي مســارهم
المهنــي ،وتأميــن مقتضيــات االســتقرار الوظيفــي لهــم ،فقــد عمــل المجلــس القضائــي علــى عــدد مــن اإلجــراءات ،كان أبرزهــا
تعييــن رئيــس النيابــة العامــة والمفتــش األول بــإرادة ملكيــة ســامية مــن بيــن قضــاة الدرجــة العليــا؛ وإعــداد وإقــرار تعليمــات
جديــدة للمســابقة القضائيــة للعمــل بمقتضاهــا عنــد التعييــن فــي القضــاء ،باإلضافــة إلــى تحســين مــوارد صنــدوق القضــاة،
وتعديــل نظــام صنــدوق التكافــل لشــمول القضــاة المتقاعديــن.
وفــي مجــال تعزيــز التفتيــش القضائــي ،وااللتــزام بمدونــة الســلوك والمســاءلة التأديبيــة للقضــاة ،وتوفيــر الضمانــات
العادلــة للقاضــي ،فقــد عمــل المجلــس القضائــي علــى رفــد جهــاز التفتيــش القضائــي بالعــدد الكافــي مــن العناصــر القضائيــة
المؤهلــة القــادرة علــى التقييــم الموضوعــي ألعمــال القضــاة ،ووفــر الضمانــات الالزمــة الســتقالل المفتشــين عنــد أداء مهامهــم.
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وتعزيــزا ً للنهــج الرقابــي اســتمر جهــاز التفتيــش القضائــي بالنهــوض بمهامــه فــي ضبــط العمليــة القضائيــة ،والرقابــة
مــن خــال تقييــم وتقويــم أعمــال القضــاة ،وســير العمــل فــي المحاكــم لالرتقــاء بــاألداء القضائــي ،ومتابعــة حســن ســير العمــل
فــي المحاكــم وانتظامــه لتحقيــق العدالــة .وتــم إنجــاز التفتيــش علــى أعمــال كافــة القضــاة الخاضعيــن للتفتيــش ،وإعــداد تقاريــر
بتقييــم أدائهــم .وتمــت إحالــة ( )50شــكوى إلــى جهــاز التفتيــش القضائــي خــال العــام  2017بســبب مخالفــة القانــون وشــكاوى
مخالفــات مســلكية.
وفــي مجــال توظيــف اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة لخدمــة التقاضــي واالرتقــاء بخدمــات مرفــق العدالــة ،فقــد شــملت
اإلجــراءات ال ُمتخــذة تحديــث البنيــة التشــريعية لتأميــن اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة.
وعلــى صعيــد األنشــطة الخاصــة بتزويــد القضــاة بالمهــارات القانونيــة والمهــارات الالزمــة لعملهــم فقــد تــم تصميــم برامــج
تدريــب تركــز بشــكل كامــل علــى النواحــي التطبيقيــة العمليــة ،باإلضافــة إلــى برامــج تنميــة مهــارات القضــاة علــى اســتخدام
التكنولوجيــا الحديثــة.
واســتمر القضــاة النظاميــون فــي المشــاركة بشــكل فاعــل فــي األنشــطة الهادفــة إلــى بنــاء القــدرات القضائيــة .وشــارك
( )940قاضيـا ً وقاضيــة فــي ( )113مــن الفعاليــات التدريبيــة فــي مواضيــع فنيــة وقانونيــة متخصصــة شــملت حقــوق اإلنســان
والتكنولوجيــا وغيرهــا مــن المواضيــع .كمــا وشــارك ( )137قاضيـا ً وقاضيــة فــي ( )65مــن الفعاليــات المنعقــدة خــارج األردن
بدعــوة مــن العديــد مــن الجهــات العربيــة والدوليــة ،وشــملت المشــاركات حضــورا ً فاعــاً لقضــاة األردن فــي ورش عمــل
ومؤتمــرات ولقــاءات وبرامــج تدريبيــة.
أمــا فــي مجــال أعمــال المحاكــم فقــد ازداد عــدد الدعــاوى الــواردة لــدى جميــع المحاكــم مــن ( )431455دعــوى فــي العــام
 2016إلــى ( )455498دعــوى فــي العــام  ،2017بنســبة  .%6وارتفــع عــدد الدعــاوى المفصولــة هــذا العــام إلــى ()487891
دعــوى بنســبة %17عــن العــام الســابق .وبفضــل تصاعــد وتيــرة أداء جميــع المحاكــم فــي المملكــة ،انخفــض عــدد الدعــاوى
بنســبة  %22عــن المــدور الســابق وســجلت المحاكــم نســبة فــي الفصــل بالنظــر إلــى الــوارد بمــا يُعــاد ُل  %107.1وهــذا إنجـ ٌ
ـاز
يتحقــق ألول مــرة ،ونعمــل علــى تنفيــذ خطــة محكمــة للمحافظــة علــى مــا تحقــق وتعظيمــه خــال األعــوام القادمــة مــع توفيــر
كافــة ضمانــات المحاكمــة العادلــة ،وتركــز المرحلــة القادمــة علــى االرتقــاء بجــودة األحــكام.
أمــا فــي مجــال القضــاء اإلداري فقــد نظــرت المحكمــة اإلداريــة العليــا خــال عــام  )302( 2017دعــوى كان نتيجتهــا
إلغــاء تســعة عشــر قــرارا ً لــإدارة ألســباب موضوعيــة أو ألســباب تتعلــق بصــدور القــرار مــن جهــة غيــر مختصــة بإصــداره.
وفــي مجــال تفســير القوانيــن فقــد أصدرالديــوان الخــاص بتفســير القوانيــن ( )12قــرارا ً خــال العــام  ،2017قدمــت
تفســيرا ً لطائفــة مــن المواضيــع التــي تضمنتهــا طلبــات التفســير التــي أحالهــا دولــة رئيــس الــوزراء.

سيدي صاحب الجاللة،،،

لقــد حصــل األردن فــي مؤشــر ســيادة القانــون الصــادر عــن مشــروع العدالــة العالميــة علــى درجــة ( )0.60مــن ()1.00
ـر
فــي العــام  ،2017وجــاء ترتيبــه ( )42مــن بيــن ( )113دولــة وحــل ثانيـا ً بيــن الــدول العربيــة وعددهــا ســتُ دول شــملها تقريـ ُ
المؤشــر .ويعنــي هــذا الترتيــب تقدمـا ً عــن األعــوام الســابقة ،وبمــا يعكــس التقــدم ال ُمحــرز علــى صعيــد النهــوض بعمــل القضــاء
األردنــي وتطويره.
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إن مــا تحقــق فــي هــذا العــام واألعــوام الســابقة هــو خطــوات علــى طريــق التحديــث والتطويــر المســتمر ،لذلــك يقــوم
المجلــس القضائــي بإجــراء عمليــات التقييــم فــي كل عــام كجــزء هــام مــن عمليــة التخطيــط االســتراتيجي لمــا تنطــوي عليــه مــن
أهميــة فــي قيــاس مســتوى اإلنجــاز وفق ـا ً للخطــط الموضوعــة وفــي اإلطــار الزمنــي الموضــوع لتنفيــذ المهــام المنبثقــة عنهــا
ووفق ـا ً للمــوارد المتاحــة.
سيدي صاحب الجاللة،،،
أكــرر االعتــزاز بثقتكــم الغاليــة ،وأســأل هللا ،جلــت قدرتــه ،أن يحفــظ وطننــا آمنــا ً ُمســتقرا ً بقيــادة جاللتكــم الشــجاعة
والحكيمــة ،وأن يســدد علــى طريــق الخيــر خطاكــم ،لتحقيــق مــا فيــه الخيــر لشــعبنا ووطننــا وأمتنــا.

مع فائق االحترام والتقدير
القاضي محمد الغزو
رئيس المجلس القضائي
رئيس محكمة التمييز
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ـدر التقريــر الســنوي ألعمــال المحاكــم النظاميــة والقضــاء اإلداري والنيابــة العامــة للعــام  2017عمـاً بأحــكام المــادة
يصـ ُ
( )8مــن القانــون ال ُمعــدل لقانــون اســتقالل القضــاء وتعديالتــه رقــم ( )29لســنة  ،2014والتــي نصــت الفقــرة (أ) منهــا علــى
قيــام رئيــس المجلــس القضائــي فــي مطلــع كل ســنة بإعــداد تقريــر ســنوي عــن أوضــاع المحاكــم وســير األعمــال فيهــا خــال
الســنة الســابقة ،ويعرضــه علــى المجلــس القضائــي إلقــراره ورفعــه إلــى جاللــة الملــك ،ويرســل نســخة منــه إلــى وزيــر العــدل.
كمــا ويتضمــن تقريــر أوضــاع المحاكــم وســير العمــل فيهــا؛ تقريــرا ً عــن أعمــال القضــاء اإلداري ،عمـاً بأحــكام الفقــرة
(ب) مــن المــادة ( )8مــن قانــون اســتقالل القضــاء والتــي نصــت علــى قيــام رئيــس المحكمــة اإلداريــة العليــا بإعــداد تقريــر عــن
أوضــاع محاكــم القضــاء اإلداري وســير األعمــال فيهــا ،بمــا فــي ذلــك القــرارات اإلداريــة المطعــون فيهــا ومــا تــم إلغــاؤه منهــا،
وأســباب ذلــك اإللغــاء.
ويشــتمل هــذا التقريــر كذلــك علــى تقريــر عــن أعمــال النيابــة العامــة ،والــذي نصــت الفقــرة (ج) مــن المــادة ( )8مــن
قانــون اســتقالل القضــاء علــى إعــداده مــن قبــل رئيــس النيابــة العامــة ،يتنــاول فيــه أوضــاع النيابــة العامــة وســير العمــل فيهــا،
وأي عوائــق لعملهــا واقتــراح حلهــا.
وفــي الوقــت الــذي يُمث ـ ُل فيــه التقريــران المذكــوران إضافــة نوعيــة للتقريــر الســنوي ألوضــاع المحاكــم وســير العمــل
فيهــا؛ فإنهمــا يُمثــان كذلــك ترجم ـةً فعليــة لالســتجابة لتوصيــات اللجنــة الملكيــة لتطويــر الجهــاز القضائــي وتعزيــز ســيادة
القانــون؛ والتــي اســتعرض التقريــر الحالــي إنجــازات المجلــس القضائــي علــى صعيــد تنفيــذ التوصيــات ال ُمتعلقــة بهــا.
ـر التقريــر لهــذا العــام فــي محــوره األول مقدمــة مختصــرة عــن القوانيــن واألنظمــة والتعليمــات التــي تنظــم العمــل
ويُوفـ ُ
ـرض إلنجــازات المجلــس القضائــي علــى صعيــد تنفيــذ توصيــات اللجنــة الملكيــة
القضائــي ،كمــا ويُخصــص قســما ً تفصيليـا ً يتعـ ُ
لتطويــر الجهــاز القضائــي وتعزيــز ســيادة القانــون وفــي الســياق ذاتــه يعــرض هــذا المحــور مقارنــة إلنجــازات المحاكــم ودوائــر
ـام آخــر خالص ـةً عامــة حــول حصيلــة
ـر فــي مقـ ٍ
النيابــة العامــة قبــل وبعــد صــدور تقريــر وتوصيــات اللجنــة الملكيــة ،ويُوفـ ُ
أعمــال المحاكــم فــي العــام .2017
ـر قاعــدة بيانــات إحصائيــة
ـر المحــور الثانــي قــراءة َ تفصيليــة ألعمــال المحاكــم النظاميــة خــال العــام  ،2017ويُوفـ ُ
ويوفـ ُ
تفصيليــة عــن أعمــال كافــة المحاكــم النظاميــة فــي األردن وهــي محاكــم الدرجــة األولــى (البدايــة والصلــح) ،ومحاكــم الدرجــة
الثانيــة (االســتئناف) ،ومحكمــة التمييــز أعلــى هيئــة قضائيــة فــي المملكــة ،والمحاكــم الخاصــة المشــكلة مــن القضــاة النظامييــن،
باســتثناء المحكمــة اإلداريــة العليــا والمحكمــة اإلداريــة ،والــذي وفــر تقريــر القضــاء اإلداري اســتعراضا ً تفصيليـا ً ألنشــطتهما
فــي ســياق خــاص منفصــل.
كمــا ووفــر المحــور الثانــي مــن تقريــر هــذا العــام اســتعراضا ً ألعمــال التفتيــش القضائــي ،والمتعلقــة بضبــط العمليــة
القضائيــة والرقابــة ،ومتابعــة حســن ســير العمــل فــي المحاكــم ولــدى القضــاة وانتظامــه لتحقيــق العدالــة ،وتضمــن هــذا القســم
جــدوالً بيانيـا ً بأعــداد القضــاة الذيــن تـ ّم التفتيــش علــى أعمالهــم وجــدوالً للشــكاوى ال ُمحالــة إلــى جهــاز التفتيــش القضائــي لعــام
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ويتنــاول المحــور الثالــث تقريــر أوضــاع النيابــة العامــة وســير العمــل فيهــا ،فــي حيــن يتنــاول المحــور الرابــع تقريــر
أوضــاع محاكــم القضــاء اإلداري وســير األعمــال فيهــا.
ويســتعرض المحــور الخامــس مــن التقريــر الســنوي ألعمــال المحاكــم النظاميــة والقضــاء اإلداري والنيابــة العامــة للعــام
 2017أنشــطة التدريــب والتعــاون الدولــي التــي اضطلــع بهــا المجلــس القضائــي خــال العــام  ،2017ويحتوي المحور الســادس
علــى اســتعراض ألبــرز المؤشــرات الدوليــة المتعلقــة بالقضــاء مــع اإلحاطــة بمكانــة القضــاء األردنــي فــي هــذه المؤشــرات.

 .1.3عن السلطة القضائية في األردن

 .1.3.1مقدمة عن القوانين واألنظمة والتعليمات التي تنظم العمل القضائي
النظــام القضائــي الفعّــال هــو حجــر األســاس فــي تحقيــق رســالة الدولــة األساســية المتمثلــة فــي إقامــة العــدل بيــن النــاس،
وإرســاء قيــم النزاهــة والمســاواة وتكافــؤ الفــرص ،والحفــاظ علــى حقــوق المواطــن ومكتســباته التــي نــص عليهــا الدســتور،
وكفلتهــا القوانيــن واألنظمــة المرعيــة.
إن الركيــزة األساســية فــي عمــل القضــاء األردنــي تكمــن فــي اســتقاللية الســلطة القضائيــة والتــي تتوالهــا المحاكــم علــى
اختــاف أنواعهــا ودرجاتهــا وتصــدر جميــع األحــكام وفــق القانــون باســم الملــك ،فــي الوقــت الــذي تفتــح فيــه المحاكــم أبوابهــا
للجميــع وتُصـ ُ
ـان مــن التدخــل فــي شــؤونها.
ووفقـا ً ألحــكام الدســتور ،تُعيــن أنــواع جميــع المحاكــم ودرجاتهــا وأقســامها واختصاصاتهــا وكيفيــة إدارتهــا بقانــون خــاص
علــى أن ينــص هــذا القانــون علــى إنشــاء قضــاء إداري علــى درجتيــن.
وتمــارس المحاكــم النظاميــة فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية حــق القضــاء لجميــع األشــخاص فــي جميــع المــواد المدنيــة
والجزائيــة بمــا فيهــا الدعــاوى التــي تقيمهــا الحكومــة ،أو تقــام عليهــا ،باســتثناء المــواد التــي قــد يفــوض فيهــا حــق القضــاء إلــى
محاكــم دينيــة أو محاكــم خاصــة بموجــب أحــكام الدســتور أو أي تشــريع آخــر نافــذ المفعــول .وتقســم المحاكــم النظاميــة إلــى:
أ .محاكم الدرجة األولى :وهي محاكم الصلح ومحاكم البداية.
ب .محاكم الدرجة الثانية :وهي المحاكم االستئنافية (االستئناف والبداية بصفتها االستئنافية).
ت .محكمة التمييز.
ويتولــى المكتــب الفنــي فــي محكمــة التمييــز إعــداد الدراســات القانونيــة بالطعــون المقدمــة لمحكمــة التمييــز بالدعــاوى
الحقوقيــة والجزائيــة والماليــة (ضريبــة وجمــارك)؛ إضافــة إلــى تزويــد القضــاة بالنصــوص التشــريعية الالزمــة وبقــرارات
محكمــة التمييــز المتعلقــة بالدعــاوى محــل الطعــن ،لتجنــب تضــارب األحــكام باإلضافــة لقــرارات الهيئــة العامــة .وتــم اســتحداث
المكتــب الفنــي بموجــب قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة رقــم ( )17لســنة .2001
وعلــى ضــوء التعديــات التشــريعية التــي أوصــت بهــا اللجنــة الملكيــة لتطويــر الجهــاز القضائــي وتعزيــز ســيادة القانــون
وباألخــص قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة ،تــم اســتحداث غرفــة اقتصاديــة فــي محكمــة عمــان االبتدائيــة تختــص بالنظــر فــي
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نزاعــات علــى مســتوى المملكــة ،وهــي؛ الدعــاوى المتعلقــة بمنــع االحتــكار وحمايــة اإلنتــاج الوطنــي المســتندة إلــى قانــون
المنافســة وقانــون حمايــة اإلنتــاج الوطنــي؛ والدعــاوى المتعلقــة بــأي عقــود تكــون الحكومــة أو المؤسســات الرســمية أو العامــة
طرف ـا ً فيهــا وتزيــد قيمــة المطالبــة فــي كل منهــا علــى ( )250ألــف دينــار؛ والدعــاوى المتعلقــة بالتجــارة البحريــة والتأميــن
البحــري المســتندة إلــى قانــون التجــارة البحريــة؛ وتنظــر الغرفــة كذلــك فيمــا يدخــل ضمــن اختصــاص محاكــم البدايــة لمحافظــة
العاصمــة مــن الدعــاوى المتعلقــة بعقــود اإلنشــاءات والمقــاوالت اإلنشــائية التــي تزيــد قيمــة المطالبــة فــي كل منهــا علــى مئــة
ألــف دينــار ،والدعــاوى المتعلقــة باألعمــال المصرفيــة التــي تزيــد قيمــة المطالبــة فــي كل منهــا علــى مئــة ألــف دينــار بمــا
فيهــا االعتمــادات المســتندية وخطابــات الضمــان والكفــاالت المصرفيــة ،والدعــاوى المســتندة إلــى قانــون الــوكالء والوســطاء
التجارييــن؛ والدعــاوى المتعلقــة باإلفــاس والتصفيــة ،والدعــاوى المتعلقــة بالخالفــات فيمــا بيــن الشــركاء والمســاهمين فــي
الشــركات ال ُمســجلة وفــق أحــكام قانــون الشــركات ســاري المفعــول ،بمــا فــي ذلــك أي خالفــات متعلقــة بعقــود تأســيس تلــك
الشــركات وأنظمتهــا الداخليــة وشــؤون إدارتهــا ودمجهــا وبيعهــا؛ والدعــاوى المتعلقــة بــاألوراق الماليــة المســتندة إلــى قانــون
األوراق الماليــة والســوق المالــي ،والدعــاوى الناشــئة عــن العقــود التــي تكــون الحكومــة أو إحــدى المؤسســات الرســمية أو
العامــة طرفـا ً فيهــا والتــي اتفــق أطرافهــا علــى إحالــة المنازعــات بشــأنها إليهــا ،والدعــاوى المتعلقــة بالتأميــن وإعــادة التأميــن
التــي تزيــد قيمتهــا علــى مئــة ألــف دينــار؛ والدعــاوى الناشــئة عــن العقــود التجاريــة التــي اتفــق أطرافهــا علــى إحالــة المنازعــات
بشــأنها إليهــا.
كمــا تــم اســتحداث غرفــة اقتصاديــة فــي محكمــة اســتئناف عمــان تتولــى النظــر فــي الطعــون فــي األحــكام الصــادرة عــن
الغرفــة االقتصاديــة فــي محكمــة عمــان االبتدائيــة ،وتــم أيضـا ً تخصيــص هيئــة مــن هيئــات محكمــة التمييــز للبــت فــي الطعــون
التمييزيــة فــي األحــكام الصــادرة عــن الهيئــة االقتصاديــة فــي محكمــة اســتئناف عمــان.
كمــا وتــم منــح االختصــاص بنظــر الطعــون علــى أحــكام محاكــم الصلــح فــي الدعــاوى الحقوقيــة والجزائيــة لمحاكــم
البدايــة بصفتهــا االســتئنافية ،وكذلــك تــم توســيع اختصاصــات محاكــم الصلــح فــي القضايــا الحقوقيــة والجزائيــة ،علــى النحــو
الــوارد فــي قانــون محاكــم الصلــح رقــم ( )23لســنة .2017
مــن ناحيتهــم يتولــى ممثلــو النيابــة العامــة ك ٌل ضمــن دائــرة اختصاصــه إقامــة الدعــوى الجزائيــة ،ومباشــرتها ،ومتابعتهــا،
وذلــك وفــق مــا هــو مبيـ ٌ
ـن فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة وغيــره مــن القوانين.
وتتشكل هيئة النيابة العامة لدى المحاكم النظامية على النحو التالي:
ـاض مســماه «رئيــس النيابــة العامــة» يقــوم بتأديــة وظيفــة النيابــة أمــام محكمــة التمييــز ،ولــه عــدد مــن المســاعدين
 .1قـ ٍ
0000يمارســون صالحياتــه ذاتهــا.
ـاض مســماه «نائــب عــام» يقــوم بتأديــة وظيفــة النيابــة العامــة أمــام محكمــة االســتئناف المعيــن فيهــا ،ولــه عــدد
 .2قـ ٍ
0000مــن المســاعدين يمارســون جميــع الصالحيــات المعينــة للنائــب العــام بموجــب قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة
000روغيــره مــن القوانيــن.
 .3قــاض أو أكثــر مســماه «المدعــي العــام» يقــوم بتأديــة وظيفــة النيابــة العامــة أمــام محكمــة البدايــة المعيّــن فيهــا ،ويجــوز
 000تعييــن مــدعٍ عــام لــدى أي محكمــة صلحية.
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وبموجــب أحــكام قانــون القضــاء اإلداري رقــم  27لســنة  2014تــم إنشــاء المحكمــة اإلداريــة فــي عمــان كمحكمــة درجــة
أولــى فــي القضــاء اإلداري ،وبموجــب القانــون أصبحــت المحكمــة اإلداريــة العليــا جهــة الطعــن فــي األحــكام الصــادرة عــن
المحكمــة اإلداريــة.
وتختــص المحكمــة اإلداريــة بالنظــر فــي جميــع الطعــون المتعلقــة بالقــرارات اإلداريــة النهائيــة ومــا ورد النــص عليــه
فــي المــادة ( )5مــن قانــون القضــاء اإلداري ،وتكــون قراراتهــا قابلــة للطعــن أمــام المحكمــة اإلداريــة العليــا التــي تنظــر فــي
الطعــون المرفوعــة إليهــا مــن الناحيتيــن :الموضوعيــة والقانونيــة.
ونتطلــع مســتقبالً إلــى توســيع اختصــاص القضــاء اإلداري بإنشــاء مجلــس دولــة يكــون لــه االختصــاص فــي النظــر فــي
الطعــون الموجهــة للقــرارات الصــادرة عــن اإلدارة ،واختصــاص بتقديــم الفتــوى والمشــورة القانونيــة لجهــات اإلدارة العامــة،
إلــى جانــب مهمــة إعــداد مشــاريع القوانيــن واألنظمــة ،وذلــك بعــد توفيــر األطــر الدســتورية والقانونيــة الالزمــة لذلــك.
ويتــرأس رئيــس محكمــة التمييــز الديــوانَ الخــاص بتفســير القوانيــن المنصــوص عليــه فــي المــادة ( )123مــن الدســتور،
ويضــم فــي عضويتــه اثنيــن مــن قضــاة محكمــة التمييــز ،وأحــد كبــار موظفــي اإلدارة يعينــه مجلــس الــوزراء ،يُضــاف إليهــم
عضـ ٌـو مــن كبــار موظفــي الــوزارة ذات العالقــة بالتفســير المطلــوب ينتدبــه الوزيــر المعنــي .ويختــص هــذا الديــوان بتفســير
غمــوض أي تشــريع ،شــريطة أال تكــون المحاكــم قــد ســبق وأن تعرضــت لــه بأحكامهــا ،ذلــك أن المحاكــم مــن حيــث المبــدأ هــي
ـدر
الجهــات التــي تتولــى تفســير القوانيــن مــن خــال تطبيــق أحكامهــا علــى القضايــا والخصومــات المعروضــة أمامهــا .ويُصـ ُ
ـر بالذكــر
الديــوان قراراتــه باألغلبيــة ،ويكــون لقراراتــه الصــادرة والمنشــورة فــي الجريــدة الرســمية مفعــول القانــون .وجديـ ٌ
أن ديــوان تفســير القوانيــن قــد أصــدر خــال العــام  )12( 2017قــرارا ً قدمــت تفســيرا ً لطائفــة مــن المواضيــع التــي تضمنتهــا
طلبــات التفســير التــي أحالهــا دولــة رئيــس الــوزراء .وشــملت القــرارات الصــادرة تفســير إجــراءات تســويات الديــون والفوائــد
فــي إطــار التصفيــة؛ وتنظيــم إيــرادات مخالفــات الســير التــي يتــم اســتيفاؤها مباشــرة مــن الموظــف المنتــدب فــي دائــرة الســير أو
الترخيــص؛ والمــواد القانونيــة المتعلقــة بمشــاركة المــرأة انتخابـا ً لعضويــة المجالــس المحليــة واإلعفــاءات الــواردة علــى ضريبــة
الدخــل فــي القانــون رقــم  34لســنة  2003المتعلــق بالبنــك الوطنــي وجمــع المتقاعــد العســكري أو المدنــي بيــن راتبــه التقاعــدي
الــذي يتقاضــاه مــن الخزينــة العامــة للدولــة وراتــب الوظيفــة الــذي يتقاضــاه مــن المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي وتنظيــم
الواليــة علــى البيــع واإليجــار لصالــح قانــون ســلطة إقليــم البتــراء رقــم ( )15لســنة  2009فيمــا يتعلــق بالبيــع واإليجــار فــي
األراضــي الخاضعــة لســلطتها؛ والتأكيــد علــى أحقيــة رئيــس لجنــة أمانــة عمــان ال ُمعيــن باالســتناد إلــى أحــكام المــادة ( )8مــن
قانــون البلديــات رقــم ( )13لســنة  2011وتعديالتــه فيمــا يتعلــق بحقوقــه التقاعديــــــة؛ وعــدم أحقيــة الموظــف الــذي أكمــل مــدة
التقاعــد ولــم يســتكمل مــدة اشــتراك تبلــغ خمــس عشــرة ســنة بالتعويــض المنصــوص عليــه فــي نظــام الضمــان االجتماعــي.

24

. 1,3,2معلومات عن الكادر القضائي

.1.3.2.1العدد الكلي للقضاة

بلغ عدد القضاة الكلي لعام  2017ما مجموعه (  ) 958منهم (  ) 182من القضاة اإلناث موزعين على الدرجات التالية :

776

182

958

.1.3.2.2عدد القضاة غير العاملين

بلغ عدد القضاة غير العاملين (  ) 42قاضيا ً في العام  2017وفقا ً للتفصيل التالي:

أ .القضاة المعارون ،وبلغ عددهم (  ) 29موزعين على النحو التالي:
اســتمرارا ً للتعــاون القضائــي بيــن المملكــة االردنيــة الهاشــمية وعــدد مــن الــدول العربيــة تمــت إعــارة وتجديــد إعــارة
عــدد مــن القضــاة علــى النحــو التالــي:
إعارة اثنين من القضاة إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة/دبي.
تجديد إعارة (  ) 23قاضيا ً إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة (إمارة رأس الخيمة وأبو ظبي).
تجديد إعارة (  ) 3من القضاة إلى مملكة البحرين.
قاض واحد إلى المملكة العربية السعودية.
تجديد إعارة ٍ
ب .القضاة المبعوثون ،وبلغ عددهم (  ) 11موزعين على النحو التالي:
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ت .القضاة ال ُمجازون دون راتب ،وبلغ عددهم (  ) 2موزعين على النحو التالي:

ث .القضاة المنتهيةُ خدمتهم خالل العام :2017
القضاة ال ُمحالون على االستيداع وبلغ عددهم (  ) 7موزعين على النحو التالي

 -القضاة ال ُمحالون على التقاعد ،وبلغ عددهم (  ) 30موزعين على النحو التالي:

 -القضاة ال ُمستقيلون ،وبلغ عددهم قاض ٍ واحد من الدرجة السادسة
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 .1.4اإلنجازات على صعيد توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون

.1.4.1ملخص

وضعــت توصيــات اللجنــة الملكيــة لتطويــر القضــاء نصــب أعينهــا تطويــر اســتراتيجية شــاملة لمعالجــة التحديــات،
واالرتقــاء بــأداء الســلطة القضائيــة؛ وفقـا ً للرؤيــة الملكيــة الســامية التــي عبــرت عنهــا رســالة جاللــة الملــك عبــد هللا الثانــي ابــن
الحســين المعظــم ،فــي الثامــن عشــر مــن شــهر تشــرين األول لعــام  2016إلــى دولــة الســيد زيــد الرفاعــي ،بتكليفــه برئاســة
اللجنــة الملكيــة المكونــة مــن  14عضــوا ً لتطويــر الجهــاز القضائــي وتعزيــز ســيادة القانــون.
ونــص التكليــف علــى تطويــر آليــات وتوفيــر اإلمكانــات المناســبة للقضــاة ،ورفــع قدراتهــم وتطويــر معاييــر الجــدارة
والكفــاءة فــي تعيينهــم ونقلهــم وترفيعهــم ،وتحســين أوضاعهــم؛ وتوفيــر بيئــة مؤسســية عصريــة للجهــاز القضائــي وأجهزتــه
المســاندة ،وتطويــر أدوات العمــل وأســاليبه بصــورة نوعيــة ،وتحديــث اإلجــراءات والتشــريعات لالرتقــاء بعمليــة التقاضــي
وإنفــاذ األحــكام باإلضافــة إلــى تفعيــل وتمكيــن أنظمــة الرقابــة والتفتيــش القضائــي ،واالســتفادة مــن أفضــل الممارســات العالمية.
وأصــدرت اللجنــة الملكيــة تقريرهــا وتوصياتهــا فــي الثامــن عشــر مــن شــباط لعــام  2017متضمنــة أربعــة مــن المحــاور
االســتراتيجية التــي تحمــل فــي طياتهــا رؤيــة شــمولية للتطويــر واالرتقــاء بالجهــاز القضائــي ،وتحســين ظــروف البيئــة المحيطــة
بعملــه ،وبمــا يتطلــب تضافــر جهــود طيــف واســع مــن مؤسســات الدولــة وأجهزتهــا.
وعمــل المجلــس القضائــي بشــكل فاعــل علــى تنفيــذ التوصيــات المتعلقــة بــه ،والســهر علــى اإليفــاء بمتطلباتهــا مــن خــال
التخطيــط واإلشــراف المباشــر علــى ســير أعمــال التنفيــذ والتنســيق والتعــاون مــع جهــات حكوميــة ورســمية مختلفــة ،وتقييــم
األداء والمتابعــة علــى مــدار العــام .2017
وتســتعرض األبــواب التاليــة وبشــكل مباشــر حصيلــة إنجــازات المجلــس القضائــي علــى صعيــد تنفيــذ بنــود المحــاور
االســتراتيجية األربــع المتعلقــة والمتصلــة بــه .وتتمثــل اإلنجــازات فــي مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي تــم التخطيــط لهــا
واتخاذهــا بهــدف الوفــاء بمقاصــد توصيــات اللجنــة الملكيــةُ ،مســتلهمةَ فــي الوقــت ذاتــه أفضــل الممارســات علــى الصعــد
المحليــة والدوليــة.

 .1.4.2اإلنجازات على صعيد المحور االستراتيجي األول :توطيد استقالل القضاء والقضاة
 .1.4.2.1توصيات اللجنة الملكية في إطار محور توطيد استقالل القضاء والقضاة
تعزيز استقالل المجلس القضائي.
ضمان التمثيل النوعي للقضاة في المجلس القضائي ،وتفعيل أداء أعضائه.
تفعيل التعاون بين المجلس القضائي وباقي السلطات في الدولة.
ضمان التدابير المثلى لتعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وانتدابهم ،وضمان استقاللهم في مسارهم المهني ،وتأمين
مقتضيات االستقرار الوظيفي لهم.
تعزيز التفتيش القضائي ،وااللتزام بمدونة السلوك والمساءلة التأديبية للقضاء ،وتوفير الضمانات للقاضي.
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ُ .1.4.2.2ملخص اإلنجاز
تــم إنجــاز ( )43مشــروعا ً واجــرا ًء ،تنوعــت بيــن تعديــات تشــريعية وترتيبــات إداريــة ومؤسســية تســهم بتطويــر بيئــة
مؤسســية عصريــة لعمــل المجلــس القضائــي وحققــت تمثي ـاً نوعي ـا ً للقضــاة فــي المجلــس القضائــي ووفــرت الحصانــة التــي
تمكنهــم مــن القيــام بمهامهــم بفاعليــة فــي الوقــت الــذي تُرس ـ ُخ فيــه قيــم النزاهــة والشــفافية وااللتــزام بقيــم القضــاء وتقاليــده
معاييــر شــفافة وموضوعيــة لتعييــن القضــاة ونقلهــم وانتدابهــم
ومدونــة قواعــد الســلوك .كمــا وفــرت اإلجــراءات ال ُمتخــذة
َ
وضمــان اســتقاللهم بمســارهم المهنــي وتأميــن مقتضيــات االســتقرار الوظيفــي لهــم وتحســين أوضاعهــم وتقييــم األداء والمســاءلة
التأديبيــة بمــا فــي ذلــك اســتقطاب اوائــل كليــات الحقــوق فــي الجامعــات األردنيــة لرفــد القضــاء بعــد تخرجهــم مــن المعهــد
القضائــي.

 .1.4.3المحور االستراتيجي الثاني :تحديث اإلدارة القضائية وتطويرها
 .1.4.3.1توصيات اللجنة الملكية في إطار محور تحديث اإلدارة القضائية وتطويرها
تحديث أجهزة وزارة العدل وتطوير أدائها.
توفير الكوادر اإلدارية الكافية الالزمة لمعاونة الجهاز القضائي ورفع كفاءتها واالرتقاء بأدائها.
توظيف استخدام التكنولوجيا الحديثة لخدمة التقاضي واالرتقاء بخدمات مرفق العدالة.
إعادة النظر في خريطة التوزيع الجغرافي للمحاكم وتوزيع قضاتها وموظفيها.
تحديث أبنية المحاكم وبنيتها التحتية.
تطوير وتحديث مهنة المحاماة وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في منتسبيها.
تطوير وتنظيم مهنة الخبراء أمام المحاكم وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة لديهم.
ضمان نجاعة األحكام وجودتها.
تطوير التأهيل األساسي والتدريب المستمر للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
تفعيل مبدأ تخصص القضاة وتوسيع نطاقه.

ُ .1.4.3.2ملخص اإلنجاز

تــم إنجــاز مــا يقــع ضمــن مســؤوليات المجلــس القضائــي ضمــن هــذا الهــدف ،ومــن ذلــك؛ تنفيــذ السياســات بانتقــاء القيــادات
للمناصــب القضائيــة بمــا فــي ذلــك رؤســاء المحاكــم وفقـا ً لمعاييــر الكفــاءة والخبــرة القانونيــة والقــدرات اإلداريــة .كمــا تــم تفعيــل
مبــدأ التخصــص بمــا فــي ذلــك إنشــاء الغرفــة االقتصاديــة فــي محكمــة عمــان اإلبتدائيــة ،ومحكمــة اســتئناف عمــان ومحكمــة
التمييــز ،حيــث باشــرت عملهــا.

وفــي الوقــت ذاتــه تمــت إعــادة هيكلــة بعــض األجهــزة القضائيــة وإحالــة عــدد مــن القضــاة علــى التقاعــد وتفعيــل الــدوران
الوظيفــي والتفتيــش القضائــي وقواعــد الســلوك القضائــي .أمــا فيمــا يتعلــق بالشــق اآلخــر مــن هــذا المحــور والمتمثــل بالبنــى
ـتمر بالتعــاون
التحتيــة والتكنولوجيــا وتوفيــر الكــوادر اإلداريــة المســاندة والدعــم اللوجســتي الــازم ،فــإن المجلــس القضائــي مسـ ٌ
مــع الحكومــة والجهــات المانحــة لتحقيــق تلــك األهــداف ضمــن مــا تســمح بــه اإلمكانيــات والمــوارد الماليــة المتاحــة.
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 .1.4.4المحور االستراتيجي الثالث :تحديث وتطوير العدالة الجزائية وتنفيذ األحكام

 .1.4.4.1توصيات اللجنة الملكية في إطار محور تحديث وتطوير العدالة الجزائية وتنفيذ األحكام
تيسير إجراءات الدعوى الجزائية وتحديثها.
تفعيل مبدأ تخصص القضاة في المسائل الجزائية وتوسيع نطاقه .
تحديث وتطوير النيابة العامة واألجهزة المساندة لها وتفعيل دورها .
تطوير السياسة الجزائية وتحديثها .
تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في جميع مراحل الدعوى الجزائية .

ُ .1.4.4.2ملخص اإلنجازات

تــم إنجــاز ( )11مشــروعا ً تقــع ضمــن مســؤوليات المجلــس القضائــي .ومــن شــأن هــذه المشــاريع تعزيــز ضمانــات
المحاكمــة العادلــة فــي مراحــل البحــث األولــي والتحقيــق االبتدائــي والمحاكمــة االبتدائيــة؛ وتنظيــم إجــراءات الشــكوى واالدعــاء
بالحــق الشــخصي وتقديــم البينــات بالدعــاوى الجزائيــة ،كمــا مــن شــأنها تســريع إجــراءات نظرهــا وتيســير اجــراءات دعــوة
الشــهود واالســتماع لشــهادتهم وباألخــص األحــداث واألطفــال ،وتــم تفعيــل اســتخدام التقنيــة بســماع شــهاداتهم بقضايــا اإلســاءات
الجســدية والجنســية مــن خــال أجهــزة الـــ ( )CCTVلتجنيبهــم اآلثــار النفســية لمواجهــة المعتديــن .ويجــري العمــل علــى تعميــم
هــذه التقنيــة علــى كافــة محاكــم األحــداث.
كمــا تــم إعــداد ملــف للتحقيــق األولــي بالتوافــق مــع األمــن العــام وبــدأ العمــل بموجبــه ،وتــم تشــخيص المشــاكل الناشــئة
عــن التقاريــر الطبيــة وحلهــا ،بالتعــاون مــع وزارة الصحــة والطــب الشــرعي وتــم التوافــق علــى دليــل إلصدارهــا ونشــر
بالجريــدة الرســمية وتــم عق ـدُ دورات تدريبيــة حولــه ،وحــول مســؤولية الطبيــب.
وتــم رفــد النيابــة العامــة بكــوادر قضائيــة بهــدف تعزيــز عملهــا واالرتقــاء بأدائهــا وضمــان نجاعــة أعمالهــا وتفعيــل
دورهــا الرقابــي فــي مجــال التفتيــش الــدوري علــى مراكــز اإلصــاح والتأهيــل والترافــع أمــام المحاكــم .وتــم ترشــيد الطعــون
التلقائيــة وتوفيــر اإلطــار القانونــي لتوســيع نطــاق اختصــاص المحاكــم والنيابــة العامــة فــي إنهــاء الدعــاوى الجزائيــة ،للحــد مــن
تضخــم الجرائــم وتفعيــل دورهــا بالوقايــة منهــا بالتعــاون مــع المعنييــن مــن الشــركاء ،باإلضافــة إلــى التوســع فــي نطــاق العدالــة
التصالحيــة .ويســتمر المجلــس فــي التعــاون مــع الشــركاء المعنييــن لتنفيــذ تلــك التوصيــات وتطويــر وتحديــث السياســة الجزائيــة
حمايـةً ألمــن ومصالــح المجتمــع وحقــوق وحريــات المواطنيــن.

 .1.4.5المحور االستراتيجي الرابع :تحديث وتطوير إجراءات الدعاوى الحقوقية وتنفيذ األحكام

 .1.4.5.1توصيات اللجنة الملكية في إطار محور تحديث وتطوير إجراءات الدعاوى الحقوقية وتنفيذ األحكام
تعديل قواعد االختصاص لتيسير إجراءات التقاضي.
تحديث وتيسير إجراءات تبليغ األوراق القضائية.
تبسيط وتيسير إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
تحديث وتيسير إجراءات الخبرة أمام المحاكم.
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تحديــث وتيســير إجــراءات الطعــن فــي األحــكام والحــد مــن الطعــون غيــر المبــررة ،أو التــي يكــون الغــرض منهــا
المماطلــة والتســويف.
فــرض الجــزاء الــازم فــي بعــض الحــاالت التــي يتطلبهــا األمــر للح ـدّ مــن المماطلــة والتســويف أو لمعالجــة اإلهمــال
والتقصيــر.
تطوير أحكام البينات.
تحديث وتطوير إجراءات تصفية الشركات.
تحديث وتيسير إجراءات تنفيذ األحكام الحقوقية.

ُ .1.4.5.2ملخص اإلنجازات

تم إنجاز التشريعات والقوانين واألنظمة التالية:
القانون المعدّل لقانون البينات رقم ( )22لسنة .2017
قانون محاكم الصلح رقم ( )23لسنة .2017
القانون المعدّل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم ( )25لسنة .2017
القانون المعدّل لقانون العقوبات رقم ( )27لسنة .2017
القانون المعدّل لقانون التنفيذ رقم ( )29لسنة .2017
القانون المعدّل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )30لسنة .2017
القانون المعدّل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم ( )31لسنة .2017
نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم ( )46لسنة .2017
نظام تصفية الشركات رقم ( )122لسنة .2017

وقــد دخــل بعضهــا فــي النفــاذ وتـ ّم العمــل بموجبهــا وســينفذ آخرهــا فــي شــهر شــباط مــن العــام القــادم ،وســينعكس أثــر
هــذه التشــريعات علــى فعاليــة إجــراءات التقاضــي وتســريع حســم النزاعــات واالرتقــاء بجــودة األحــكام وتقصيــر أمــد التنفيــذ
ابتــدا ًء مــن العــام القــادم.

 .1.5مقارنــة إنجــازات المحاكــم ودوائــر النيابــة العامــة قبــل وبعــد صــدور تقريــر اللجنــة الملكيــة لتطويــر
الجهــاز القضائــي وتعزيــز ســيادة القانــون
صــدر تقريــر اللجنــة الملكيــة لتطويــر الجهــاز القضائــي وتعزيــز ســيادة القانــون فــي شــهر شــباط  2017وشــخص
التقريــر الوضــع الراهــن للقضــاء ،وقــدم توصيــات تضمنــت السياســات والبرامــج التنفيذيــة والتشــريعات الالزمــة إلنفاذهــا ،مــع
تحديــد الجهــات المســؤولة عــن التنفيــذ ،وجــداول زمنيــة محــددة .ويُبيــن الجــدول التالــي مقارنــة إلنجــازات المحاكــم ودوائــر
االدعــاء العــام خــال فترتيــن :الفتــرة األولــى وتمتــد لثمانيــة أشــهر تبــدأ مــن  2017/1/1وتنتهــي فــي  ،2017/8/31والفتــرة
الثانيــة تبــدأ مــن  2017/9/1وتنتهــي فــي نهايــة عــام  .2017فيمــا يلــي أهــم النتائــج:
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 .1.5.1إنجازات المحاكم
أ .الدعــاوى الــواردة :بلــغ عــدد الدعــاوى الــواردة للمحاكــم خــال فتــرة الثمانيــة األشــهر األولــى ( )301935دعــوى
 ........بمعــدل ( )37742دعــوى شــهرياً ،فــي حيــن بلــغ عــدد الدعــاوى الــواردة فــي الفتــرة الثانيــة ومدتهــا أربعــة أشــهر مــا
 ........مجموعــه ( )153563دعــوى بمعــدل ( )38391دعــوى شــهرياً ،وبذلــك تبلــغ الزيــادة الشــهرية فــي الــوارد فــي الفتــرة
 ........الثانيــة بنســبة  %1,7بالمقارنــة مــع الفتــرة األولــى.
ب .الدعــاوى المفصولــة :بلــغ عــدد الدعــاوى المفصولــة فــي فتــرة الثمانيــة األشــهر األولــى ( )262974دعــوى بمعــدل
 )32872(0000دعــوى شــهرياً ،فــي حيــن بلــغ عــدد الدعــاوى المفصولــة فــي فتــرة األربعــة األشــهر األخيــرة ()224917
.......دعــوى ،بمعــدل ( )56229دعــوى شــهرياً ،وبذلــك تبلــغ الزيــادة الشــهرية فــي الفصــل فــي الفتــرة الثانيــة بنســبة %71,1
0000بالمقارنــة مــع الفتــرة األولــى.
ت .الدعــاوى المــدورة :بلــغ حجــم المــدور مــن عــام  2016مــا مجموعــه ( )145388دعــوى وزاد الــى ()184349
.... ....دعــوى فــي  ،2017/8/31وتبلــغ بذلــك نســبة الزيــادة فــي المــدور خــال الفتــرة األولــى  %26,8وعددهــا (.)38961
.دعــوى .وبلــغ عــدد الدعــاوى المــدورة فــي نهايــة الفتــرة األولــى ( )184349دعــوى ،وانخفــض المــدور فــي نهايــة.
.
.........الفتــرة الثانيــة إلــى ( )112995دعــوى بنســبة بلغــت  %38,7وعددهــا ( )71354دعــوى .وجــاء انخفــاض ..المــدور
.........فــي الفتــرة الثانيــة كنتيجــة لزيــادة نســبة الفصــل إلــى الــوارد والتــي بلغــت  %87,1فــي الفتــرة األولــى .وزادت النســبة
.........إلــى  %146,5فــي الفتــرة الثانيــة ،حيــث أن المحاكــم قامــت بفصــل جميــع الدعــاوى الــواردة إليهــا خــال الفتــرة الثانيــة،
........وزيــادة عنــه مــا نســبته .%46,5
 .1.5.2إنجازات دوائر االدعاء العام
أ .الدعــاوى الــواردة :بلــغ عــدد الدعــاوى الــواردة لدوائــر االدعــاء العــام خــال فتــرة الثمانيــة األشــهر األولــى ()51315
0000دعــوى بمعــدل ( )6414دعــوى شــهرياً ،فــي حيــن بلــغ عــدد الدعــاوى الــواردة فــي الفتــرة الثانيــة ومدتهــا أربعــة أشــهر
 )27051( 000دعــوى بمعــدل ( )6763دعــوى شــهرياً ،وتبلــغ بذلــك الزيــادة الشــهرية فــي الــوارد فــي الفتــرة الثانيــة نســبة
 % 5.4 000بالمقارنــة مــع الفتــرة األولــى.
ب .الدعــاوى المفصولــة :بلــغ عــدد الدعــاوى المفصولــة فــي فتــرة الثمانيــة األشــهر األولــى ( )51034دعــوى بمعــدل
 )6379(00 0دعــوى شــهرياً ،فــي حيــن بلــغ عــدد الدعــاوى المفصولــة فــي فتــرة األربعــة األشــهر األخيــرة ( )30389دعــوى
0.0 0بمعــدل ( )7597دعــوى شــهرياً ،وبذلــك تبلــغ الزيــادة الشــهرية فــي الفصــل فــي الفتــرة الثانيــة نســبة  %19,1بالمقارنــة
00. 0مــع الفتــرة األولــى.
ت .الدعــاوى المــدورة :بلــغ حجــم المــدور مــن عــام  2016مــا مجموعــه ( )7570دعــوى وزاد إلــى ( )7851دعــوى
 000فــي  ،2017/8/31لذلــك تبلــغ نســبة الزيــادة فــي المــدور فــي الفتــرة األولــى  %3,7وعددهــا ( )281دعــوى .وبلــغ عــدد
 000الدعــاوى المــدورة فــي نهايــة الفتــرة األولــى ( )7851دعــوى وانخفــض المــدور فــي نهايــة الفتــرة الثانيــة إلــى ()4513
 000دعــوى بنســبة انخفــاض  %42,5وعددهــا ( )3338دعــوى .وجــاء انخفــاض المــدور فــي الفتــرة الثانيــة كنتيجــة لزيــادة
 000نســبة الفصــل إلــى الــوارد التــي بلغــت  %99,5فــي الفتــرة األولــى ،وزادت النســبة إلــى  %112,3فــي الفتــرة الثانيــة.
حيــث أن دوائــر االدعــاء العــام قامــت بفصــل جميــع الدعــاوى الــواردة إليهــا خــال الفتــرة الثانيــة ،وزيــادة عنــه مــا نســبته
.%12,3
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وتاليا ً رسوم بيانية تظهر إنجازات المحاكم و دوائر االدعاء العام في الفترتين ونسبة الفصل
من الوارد والمجموع الكلي

إنجازات المحاكم في الفترتين
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نسبة الفصل من الوارد ومن مجموع الوارد والمدور إلنجازات المحاكم

إنجازات دوائر االدعاء العام في الفترتين
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نسبة الفصل من الوارد ومن مجموع الوارد والمدور إلنجازات دوائر االدعاء العام

 .1.6خالصة عامة حول حصيلة أعمال العام 2017
أ -أبــرزت مؤشــرات العــام  2017تغيــرات إيجابيــة بــارزة علــى صعيــد اإلنجــاز فــي الفصــل فــي الدعــاوى ،حيــث
0000ارتفــع عــدد الدعــاوى المفصولــة بنســبة  %17عــن العــام الســابق ،رغــم زيــادة العــدد اإلجمالــي للدعــاوى الــواردة بنســبة
.%6.......
ب -وشهدت جميع محاكم المملكة انخفاضا ً في الدعاوى المدورة بنسبة  %22عن مدور العام السابق.
ت -تركــزت نســبة الزيــادة فــي اإلنجــاز للدعــاوى الــواردة خــال األشــهر األربــع األخيــرة مــن العــام  ،2017حيــث
 .......وصلــت إلــى  %146,5مــن الــوارد و %66,6مــن المجمــوع .وكنتيجــة لذلــك ،تمكنــت المحاكــم مــن تخفيــض %38,7مــن
 .......مدوراتهــا التــي كانــت موجــودة قبــل تاريــخ .2017/8/31
ث -ولوحــظ أن نســبة اإلنجــاز فــي الدعــاوى لــدى دوائــر االدعــاء العــام قــد ازدادت فــي األشــهر األربــع األخيــرة مــن
 .......العــام بنســبة  %19,1بالمقارنــة مــع األشــهر الثمانيــة األولــى .وزادت نســبة الفصــل إلــى الــوارد %112,3؛ بمــا يعنــي أن
 .......دوائــر االدعــاء العــام قامــت بفصــل جميــع الدعــاوى الــواردة إليهــا خــال الفتــرة الثانيــة ،وأنجــزت نســبة  %12,3مــن
 .......المــدور الســابق الموجــود قبــل تاريــخ .2017/8/31
ج -وترافــق مــا ســبق مــع تنفيــذ المجلــس القضائــي توصيــات اللجنــة الملكيــة لتطويــر القضــاء فــي محاورهــا االســتراتيجية
 .......األربــع مــن خــال مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي تــم التخطيــط لهــا وتنفيذهــا بهــدف الوفــاء بمقاصــد توصيــات اللجنــة
 .......الملكيــة وتحقيــق األهــداف.
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ح -وال يبدو ممكنا ً فص ُل المؤشرات اإليجابية سابقة الذكر عن مجموعة من العوامل يُمكن تلخيصها فيما يلي:
وضــوح الرؤيــة واإلرادة السياســية علــى أعلــى المســتويات فــي الدولــة ،بضــرورة النهــوض بالقضــاء األردنــي وتطويــر
 .......أدائــهُ ،متمثلـةً بالتوجيهــات الملكيــة الســامية الواضحــة فــي هــذا اإلطــار ،ومــن ضمنهــا تكليــف اللجنــة الملكيــة لتطويــر
 .......القضــاء للشــروع بأعمالهــا ووضــع توصياتهــا.
العم ـ ُل الــدؤوب والحثيــث اللــذان اضطلــع بهمــا المجلــس القضائــي لوضــع توصيــات اللجنــة الملكيــة لتطويــر القضــاء
 .......موضــع التنفيــذ .ويبــدو جليـا ً أن ارتفــاع مؤشــرات أداء جميــع المحاكــم فــي األردن ســار جنبـا ً إلــى جنــب مــع تنفيــــــذ
المجلس القضائي التوصيات المتعلقة به في إطار توصيات اللجنة الملكية.
السياق اإلداري العام الذي شهد تطورات ملموسة على صعيد الجهود الجماعيـة للمجلس القضائي ورؤساء المحاكــــــــم
والقضــاة .وانعكــس ســياق التطــور هــذا فــي توطيــد دعائــم آليــات المتابعــة واإلشــراف ،وتحســين وتيــرة األداء ،وتعزيــز
نهــج الرقابــة وال ُمســاءلة والعمــل الجماعــي بشــكل فعــال.
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المدورة من السنة السابقة).
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الدعــاوى المــدورة والــواردة )100 X؛ ألن القاضــي يتعامــل مــع كال النوعيــن مــن الدعــاوى الــواردة والمــدورة ويفصــل
فيهما .

مؤشرات مدة التقاضي:
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أعمال جميع المحاكم لعام  2017ومقارنتها بالعام 2016
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التغير في عدد الدعاوى الواردة والمفصولة والمدورة لدى جميع المحاكم في العام  2017بالمقارنة مع
عام 2016
455498
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التغير في عدد الدعاوى الواردة والمفصولة والمدورة لدى محكمة التمييز في العام  2017بالمقارنة مع
عام 2016

التغير في عدد الطلبات الواردة والمفصولة والمدورة لدى محكمة التمييز في العام  2017بالمقارنة مع
عام 2016

معدل مدة التقاضي (باأليام) لدى محكمة التمييز
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التغير في عدد الدعاوى الواردة والمفصولة والمدورة لدى محكمة التمييز في العام  2017بالمقارنة مع
عام 2016
%

نسبة الزيادة%14

نسبة النقص %98

معدل مدة التقاضي (باأليام) لدى محكمة التمييز
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.2.2.2.4اعمال المكتب الفني لدى محكمة التمييز

يقــوم المكتــب الفنــي بتقديــم الدعــم القانونــي والفنــي واإلداري لهيئــات محكمــة التمييــز لتخفيــف العــبء علــى الهيئــات
والمســاهمة بتوحيــد االجتهــادات الصــادرة عــن محكمــة التمييــز والحيلولــة دون تضاربهــا.
ويتألــف مــن كادر مؤلــف مــن مدير/قاضــي بالدرجــة العليــا و ( )8قضــاة مــن قضــاة محاكــم الدرجــة األولــى وســبعة
باحثيــن قانونييــن وعــدد مــن المدققيــن ،ويتولــى المهــام التاليــة:

 -1اســتقبال ملفــات الطعــون المقدمــة لمحكمــة التمييــز وفحــص الجوانــب الشــكلية فــي اللوائــح والتحقــق مــن صحــة ً
000.....اســتيفاء الرســوم وتصنيــف الدعــاوى اعتبــارا ً مــن .2017/9/1
 -2.-00إعــداد ملخــص لوقائــع الدعــوى مــع مطالعــة قانونيــة حــول أســباب التمييــز والبحــث عــن الســوابق القضائيــة الصــادرة
000.....عــن محكمــة التمييــز بوقائــع مشــابهة أو متعلقــة بمــا ورد باألســباب ،وتحضيرهــا وإرفاقهــا بالملــف وإرســاله للهيئــة
000.....المحالــة لهــا الدعــوى.
03إعداد البحوث والدراسات القانونية التي تطلبها الهيئة لغايات البت بالدعوى.
04تدقيق طباعة مسودة الحكم بعد صدوره.
 -5استخالص المبادئ القانونية لهيئات التمييز وتجميع قرارات الهيئة العامة وتأمينها للقضاة في مختلف المحاكم.
وألهميــة عمــل المكتــب الفنــي وضرورتــه والــدور الــذي يضطلــع بــه فــي توحيــد االجتهــاد القضائــي فقــد تضمنــت خطــة
العــام القــادم توفيــر مكاتــب إضافيــة للمكتــب الفنــي وتجهيزهــا وزيــادة كادره مــن القضــاة ليصــل إلــى ( )15قاضي ـاً ،ورفــده
بعــدد إضافــي مــن الباحثيــن والمدققيــن.
ويُبين الجدول التالي وصفا ً ألعمال المكتب الفني خالل عام : 2017

العام2017
التمييزفيفيالعام
محكمةالتمييز
لمحكمة
2017
الفنيلدى
المكتبالفني
أعمالالمكتب
جدولأعمال
جدول

الدعاوى

الدعاوى
الدعاوى الجمركية
الدعاوى الضريبية
الدعاوى

دراسات متنوعة
(

)
الدعاوى

تلخيص و تدقيق الدعاوى الجزائية

4908
2869
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 .2.2.3أعمال محاكم االستئناف

 .2.2.3.1الدعاوى الواردة والمدورة والمفصولة
ازداد عــدد الدعــاوى الــواردة لــدى محاكــم االســتئناف الثالثــة مــن ( )53404دعــوى فــي العــام  2016إلــى ()61924
دعــوى فــي العــام  ،2017بنســبة  .%16وترافــق مــع ذلــك ارتفــاع فــي عــدد الدعــاوى المفصولة مــن ( )51588إلــى ()63051
ـاض فــي عــدد الدعــاوى المــدورة مــن ( )6788إلــى ()5661
دعــوى ،وبنســبة  %22عــن العــام الســابق .ونجــم عــن ذلــك انخفـ ٌ
دعــوى ،بنســبة  %17عــن المــدور الســابق .وبلغــت نســبة الفصــل إلــى الــوارد بشــكل عــام لــدى المحاكــم الثالثــة ،%101.8
حيــث قامــت محاكــم االســتئناف الثــاث بفصــل جميــع الدعــاوى الــواردة إليهــا خــال العــام  2017وزيــادة عنــه مــا نســبته
 %1.8ومــا يعــادل  %91.8مــن مجمــوع الدعــاوى ،وبذلــك تتبقــى نســبة  %8.2وعددهــا ( )5661دعــوى .وســجلت محكمــة
اســتئناف عمــان ورود مــا نســبته  %70.3مــن مجمــوع الدعــاوى الــواردة لــدى محاكــم االســتئناف فــي العــام  ،2017ونســبة
 %70.4مــن مجمــوع الدعــاوى المفصولــة ،فــي حيــن ســجلت محكمــة اســتئناف إربــد ورود  %26.3مــن مجمــوع الدعــاوى
الــواردة ،ونســبة  %26.1مــن الدعــاوى المفصولــة ،أمــا الباقــي مــن مجمــوع الدعــاوى الــواردة ( )%3.3فتــم تســجيله لــدى
محكمــة اســتئناف معــان ،ونســبة  %3.6مــن مجمــوع الدعــاوى المفصولــة لــدى محاكــم االســتئناف الثالثــة.

 .2.2.3.2معدل مدة التقاضي لدى محاكم االستئناف

بلــغ كامــل معــدل مــدة التقاضــي فــي محاكــم االســتئناف مــن تاريــخ تســجيل الدعــوى حتــى تســديدها وإغالقهــا حوالــي
( )70يومـاً ،منهــا ( )17يومـا ً فــي مرحلــة التحضيــر ،ونســبتها  %23.6مــن معــدل كامــل مــدة التقاضــي .أمــا معــدل عــدد األيــام
فــي مرحلــة النظــر فــي الدعــوى فقــد بلــغ ( )5أيــام ،ونســبتها  %6.7مــن كامــل مــدة التقاضــي فــي حيــن بلــغ عــدد أيــام مرحلــة
الطباعــة والتدقيــق والتســديد ( )49يومـاً ،ونســبتها  %69.7مــن كامــل مــدة التقاضــي .وشــهدت محكمــة اســتئناف معــان أعلــى
ـاض ،وبلــغ ( )96يومـاً؛ تلتهــا فــي ذلــك محكمــة اســتئناف إربــد ( )75يومـاً ،وأخيــرا ً محكمــة اســتئناف عمــــــان
معــدل مــدة تقـ ٍ
بـ ( )67يوماً.
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التغير في عدد الدعاوى الواردة والمفصولة والمدورة لدى محاكم االستئناف في العام  2017بالمقارنة
مع عام 2016

معدل مدة التقاضي (باأليام) لدى محاكم االستئناف
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التغير في عدد الدعاوى الواردة والمفصولة والمدورة لدى محاكم االستئناف في العام 2017
بالمقارنة مع عام 2016
%23

%15

44374
36195

45000
40000
35000
30000
25000

13567
%13

13459

20000
15000
10000
5000
0

2017

2016

45
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 .2.2.4أعمال محكمة استئناف الجمارك (شاملة دعاوى منطقة العقبة االقتصادية)
 .2.2.4.1الدعاوى الواردة والمدورة والمفصولة
ازداد عــدد الدعــاوى الــواردة لــدى محكمــة اســتئناف الجمــارك مــن ( )898دعــوى فــي العــام  2016إلــى ( )922دعــوى
فــي العــام  2017بنســبة  ،%3ورافــق ذلــك زيــادة ٌ فــي عــدد الدعــاوى المفصولــة مــن ( )905إلــى ( )910دعــوى وبنســبة %1
عــن العــام الســابق .كمــا ازداد عــدد الدعــاوى المــدورة مــن ( )95إلــى ( )107دعــوى بنســبة  %13عــن المــدور الســابق ،فــي
حيــن بلغــت نســبة الفصــل إلــى الــوارد لــدى محكمــة اســتئناف الجمــارك  ،%98.7وبلغــت نســبة الفصــل إلــى مجمــوع المــدور
والــوارد .%89.5

 .2.2.4.2معدل مدة التقاضي حسب المراحل

بلــغ كامــل معــدل مــدة التقاضــي لــدى محكمــة اســتئناف الجمــارك ،مــن تاريــخ تســجيل الدعــوى حتــى تدقيقهــا وتســديدها
وإغالقهــا؛ ( )116يوم ـاً ،منهــا ( )14يوم ـا ً فــي مرحلــة التحضيــر ،وتشــكل نســبة  %12.1مــن معــدل كامــل مــدة التقاضــي
وتســتغرق مرحلــة النظــر فــي الدعــوى معــدل ( )52يومـا ً ونســبتها  %44.8مــن كامــل مــدة التقاضــي ،أمــا معــدل مــدة مرحلــة
الطباعــة والتدقيــق والتســديد ،فيبلـ ُغ ( )50يومـاً ،ويشــكل نســبة  %43.1مــن كامــل مــدة التقاضــي.
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التغير في عدد الدعاوى الواردة والمفصولة والمدورة لدى محكمة استئناف الجمارك (شاملة دعاوى
منطقة العقبة االقتصادية) في العام  2017بالمقارنة مع عام 2016
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معدل مدة التقاضي (باأليام) لدى محكمة استئناف الجمارك
استئناف الجمارك

التغير في عدد الدعاوى الواردة والمفصولة والمدورة لدى محكمة استئناف الجمارك (شاملة دعاوى
منطقة العقبة االقتصادية) في العام  2017بالمقارنة مع عام 2016
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معدل مدة التقاضي (باأليام) لدى محكمة استئناف الجمارك

 .2.2.5أعمال محكمة الجمارك االبتدائية (شاملة دعاوى منطقة العقبة االقتصادية)

انخفــض عــدد الدعــاوى الــواردة لــدى محكمــة الجمــارك االبتدائيــة مــن ( )1344دعــوى فــي العــام  2016إلــى ()1156
دعــوى فــي العــام  ،2017بنســبة  .%14ورافــق ذلــك زيــادة ٌ فــي عــدد الدعــاوى المفصولــة مــن ( )1238إلــى ( )1541دعــوى
بنســبة  %24عــن العــام الســابق؛ ممــا أدى إلــى انخفــاض فــي عــدد الدعــاوى المــدورة مــن ( )1165إلــى ( )780دعــوى بنســبة
 %33عــن المــدور الســابق .كمــا بلغــت نســبة الفصــل إلــى الــوارد  ،%133.3وبمــا يعنــي أن المحكمــة فصلــت جميــع الدعــاوى
التــي وردت إليهــا وزيــادة عنــه مــا نســبته  %33.3ومــا يعــادل  %66.4مــن مجمــوع الدعــاوى ،وبذلــك يتبقــى لــدى المحكمــة
نســبة  %33.6وعددهــا ( )780دعــوى .وبلــغ معــدل عــبء القاضــي الســنوي ( )332دعــوى ،ومعــدل إنجــازه ( )220دعــوى
سنويا ً .

التغير في عدد الدعاوى الواردة والمفصولة والمدورة لدى محكمة الجمارك االبتدائية (شاملة دعاوى
منطقة العقبة االقتصادية) في العام  2017بالمقارنة مع عام 2016
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التغير في عدد الدعاوى الواردة والمفصولة والمدورة لدى محكمة الجمارك االبتدائية (شاملة دعاوى
منطقة العقبة االقتصادية) في العام  2017بالمقارنة مع عام 2016

التغير في عدد الدعاوى الواردة والمفصولة والمدورة لدى محكمة االستئناف الضريبية (شاملة دعاوى
منطقة العقبة االقتصادية) في العام  2017بالمقارنة مع عام 2016
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التغير في عدد الدعاوى الواردة والمفصولة والمدورة لدى محكمة االستئناف الضريبية (شاملة دعاوى
منطقة العقبة االقتصادية) في العام  2017بالمقارنة مع عام 2016

 .2.2.7أعمال محكمة البداية الضريبية (شاملة دعاوى منطقة العقبة االقتصادية)

ازداد عــدد الدعــاوى الــواردة لــدى محكمــة البدايــة الضريبيــة مــن ( )1531دعــوى فــي العــام  2016إلــى ()1701
دعــوى فــي العــام  ،2017بنســبة  ،%11ورافــق ذلــك زيــادة ٌ فــي عــدد الدعــاوى المفصولــة مــن ( )1333دعــوى إلــى ()2027
دعــوى بنســبة  %52عــن العــام الســابق .كمــا انخفــض عــدد الدعــاوى المــدورة مــن ( )2536دعــوى إلــى ( )2210دعــوى،
بنســبة  %13عــن المــدور الســابق ،وبلغــت نســبة الفصــل إلــى الــوارد لــدى المحكمــة  ،%119.2وبمــا معنــاهُ أن المحكمــة فصلــت
جميــع الدعــاوى التــي وردت إليهــا وزيــادة عنــه مــا نســبته  %19.2ومــا يعــادل نســبة  %47.8مــن مجمــوع الدعــاوى وتتبقــى
نســبة  %52.2وعددهــا ( )2210دعــوى .وبلــغ معــدل عــبء القاضــي الســنوي ( )385دعــوى ومعــدل إنجــاز القاضــي الســنوي
( )184دعــوى.

التغير في عدد الدعاوى الواردة والمفصولة والمدورة لدى محكمة البداية الضريبية (شاملة دعاوى
منطقة العقبة االقتصادية) في العام  2017بالمقارنة مع عام 2016
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التغير في عدد الدعاوى الواردة والمفصولة والمدورة لدى محكمة البداية الضريبية (شاملة دعاوى
منطقة العقبة االقتصادية) في العام  2017بالمقارنة مع عام 2016

 .2.2.8أعمال محكمة الجنايات الكبرى

انخفــض عــدد الدعــاوى الــواردة لــدى محكمــة الجنايــات الكبــرى مــن ( )1542دعــوى فــي العــام  2016إلــى ()1522
دعــوى فــي العــام  ،2017بنســبة  ،%1وازداد عــدد الدعــاوى المفصولــة مــن ( )1516إلــى ( )1584دعــوى بنســبة  %4عــن
العــام الســابق .وانخفــض عــدد الدعــاوى المــدورة مــن ( )941إلــى ( )879دعــوى ،بنســبة  %7عــن المــدور الســابق .وبلغــت
نســبة الفصــل إلــى الــوارد للمحكمــة  %104.1وبمــا معنــاه أن المحكمــة فصلــت جميــع الدعــاوى التــي وردت إليهــا وزيــادة
عنــه مــا نســبته  %4.1ومــا يعــادل نســبة  %64.3مــن مجمــوع الدعــاوى وبذلــك يتبقــى  %35.7وعددهــا ( )879دعــوى .وبلــغ
معــدل عــبء الهيئــة ( )308دعــاوى ســنوياً ،وعــبء القاضــي فــي الهيئــة ( )99دعــوى ،ومعــدل إنجــاز الهيئــة ( )198دعــوى،
وإنجــاز القاضــي ( )63دعــوى ســنوياً.

التغير في عدد الدعاوى الواردة والمفصولة والمدورة لدى محكمة الجنايات الكبرى في العام 2017
بالمقارنة مع عام 2016
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التغير في عدد الدعاوى الواردة والمفصولة والمدورة لدى محكمة الجنايات الكبرى في العام 2017
بالمقارنة مع عام 2016

 .2.2.9أعمال المحاكم االبتدائية
 .2.2.9.1الدعاوى الواردة والمدورة والمفصولة
أ .ازداد عــدد الدعــاوى التــي وردت لجميــع المحاكــم االبتدائيــة مــن ( )108925دعــوى فــي العــام  2016إلــى
 )114757(0000دعــوى فــي العــام  2017بنســبة  .%5منهــا لــدى المحاكــم االبتدائيــة بصفتهــا االســتئنافية مــا نســبته %48.2
 0000مــن مجمــوع الدعــاوى الــواردة؛ وهــي أعلــى نســبة ضمــن المحاكــم االبتدائيــة .وتلتهــا فــي ذلــك دعــاوى بدايــة جــزاء-
 0000جنــح ،ونســبتها  %24.9مــن مجمــوع الــواردة ،ونســبة الدعــاوى البدائيــة الحقوقيــة الــواردة  ،%13.9ونســبة دعــاوى
 0000بدايــة جزاء-جنايــات  ،%8.2ونســبة إدارة الدعــوى  %4.6مــن مجمــوع الدعــاوى الــواردة لــدى جميــع المحاكــم االبتدائية
0فــي المملكــة .وشــهدت محكمــة بدايــة عمــان أعلــى نســبة دعــاوى وردت ،وبمــا نســبته  %20.9مــن مجمــوع الدعــاوى
الــواردة؛ تلتهــا فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث عــدد الدعــاوى الــواردة محكمــة بدايــة إربــد ،ونســبتها  ،%17.3وحلــت فــي
المرتبــة الثالثــة محكمــة بدايــة شــمال عمــان واســتقبلت مــا نســبته  %9.3مــن مجمــوع الدعــاوى الــواردة .وكانــت أدنــى
نســبة مــن الــوارد لــدى محكمــة بدايــة الطفيلــة وبمــا يقـ ُل عــن  %1مــن مجمــوع الدعــاوى الــواردة.
ب .ومن ناحية أخرى؛ ازداد عدد الدعاوى المفصولة في جميع المحاكم االبتدائية من ( )106970إلى ()120737
دعــوى بنســبة  %13عــن العــام الســابق ،فصلــت المحاكــم االبتدائيــة بصفتهــا االســتئنافية  %46.8منهــا (أي مــن مجمــوع
الدعــاوى المفصولــة لــدى المحاكــم االبتدائيــة فــي المملكــة) .وتشــكل هــذه النســبة األعلــى؛ تليهــا دعــاوى بدايــة جــزاء-
جنــح ،بمــا نســبته  %25.8مــن مجمــوع المفصــول .وكانــت نســبة الدعــاوى البدائيــة الحقوقيــة التــي تــم فصلهــا %14.2؛
ونســبة دعــاوى بدايــة جزاء-جنايــات %8.3؛ ونســبة دعــاوى إدارة الدعــوى  %4.5مــن مجمــوع الدعــاوى المفصولــة.
وســجلت محكمــة بدايــة عمــان أعلــى نســبة دعــاوى مفصولــة بمــا نســبته  %21.3مــن مجمــوع الدعــاوى المفصولــة وتلتهــا
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 000فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث عــدد الدعــاوى المفصولــة محكمــة بدايــة إربــد بمــا نســبته  .%16.9وحلــت فــي المرتبــة
 000الثالثــة محكمــة بدايــة الزرقــاء بمــا نســبته  %9.5مــن مجمــوع الدعــاوى المفصولــة ،فــي حيــن ســجلت محكمــة بدايــة
000الطفيلــة أدنــى نســبة فصــل وبمــا يق ـ ُل عــن .%1
ت .انخفــض عــدد الدعــاوى المــدورة فــي جميــع المحاكــم االبتدائيــة مــن ( )31570دعــوى فــي العــام  2016إلــى
 )25590(000دعــوى فــي العــام  2017بنســبة  %19عــن المــدور الســابق .أمــا أعلــى نســبة مــدور حــا ٍل فكانــت لــدى محكمــة
 000بدايــة عمــان وبلغــت  %29.4مــن مجمــوع المــدور الحالــي ،وفــي المرتبــة الثانيــة محكمــة بدايــة إربــد ،بمــا نســبته %15.8
 000مــن المــدور الحالــي ،وفــي المرتبــة الثالثــة محكمــة بدايــة شــمال عمــان ،بمــا نســبته  %11.1مــن مجمــوع المــدور الحالــي.
ث .بلغت نسبة الفصل إلى الوارد في جميع المحاكم االبتدائية  ،%105.2أي أن المحاكم قامت بفصل جميع الدعـــاوى
الــواردة إليهــا فــي عــام  2017وزيــادة عنــه مــا نســبته  %5.2ومــا يعــادل  %82.5مــن مجمــوع الدعــاوى وتتبقــى نســبة
 %17.5وعددهــا ( )25590دعــوى .كمــا بلــغ معــدل عــبء قاضــي البدايــة فــي جميــع المحاكــم االبتدائيــة فــي مجمــوع
الدعــاوى الجزائيــة والحقوقيــة ( )681دعــوى ســنوياً ،ويتفــاوت عــبء القاضــي مــن محكمــة بدايــة إلــى أخــرى حيــث
ـاض لــدى محكمــة بدايــة إربــد وبلــغ ( )1020دعــوى ســنوياً؛ تلتهــا فــي ذلــك محكمــة بدايــة
كان أعلــى معــدل عــبء قـ ٍ
شــمال عمــان بمعــدل ( )891دعــوى ســنوياً ،وفــي المرتبــة الثالثــة محكمــة بدايــة الزرقــاء بمعــدل ( )877دعــوى ســنوياً.
وســجلت محكمــة بدايــة الرصيفــة أدنــى عــبء للقاضــي بمــا يُعــاد ُل ( )191دعــوى ســنوياً.

أعمال المحاكم االبتدائية حسب المحكمة واالختصاص لعام 2017
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معدل مدة التقاضي لدى محاكم البداية
 .2.2.9.2معدل مدة التقاضي لدى محاكم البداية  -جنايات

بلــغ كامــل معــدل مــدة التقاضــي لــدى المحاكــم االبتدائيــة جزاء-جنايــات ،مــن تاريــخ تســجيل الدعــوى حتــى تدقيقهــا
وتســديدها وإغالقهــا ( )102يومــاً ،منهــا ( )15يومــا ً فــي مرحلــة التحضيــر وبمــا نســبته  %14.7مــن معــدل كامــل مــدة
التقاضــي وتســتغرق مرحلــة النظــر فــي الدعــوى والفصــل معــدل ( )70يومـاً ،بنســبة  %68.6مــن كامــل مــدة التقاضــي .أمــا
معــدل مرحلــة الطباعــة والتدقيــق والتســديد فتبلــغ ( )17يومـاً ،وتشــكل نســبة  %16.7مــن كامــل مــدة التقاضــي وشــهدت محكمــة
ـاض بلــغ ( )166يومـاً،
ـاض للمراحــل الثالثــة مجتمعـةَ بمعــدل مــدة تقـ ٍ
بدايــة جــزاء جنايــات شــمال عمــان أعلــى معــدل مــدة تقـ ٍ
منهــا ( )142يومـا ً لمرحلــة النظــر فــي الدعــوى ،وهــي األعلــى ،ومعــدل ( )9أيــام لمرحلــة التحضيــر؛ تلتهــا فــي ذلــك محكمــة
بدايــة جزاء-جنايــات الســلط ،بمعــدل كامــل مــدة التقاضــي ( )147يوم ـاً ،أمــا أدنــى معــدل لكامــل مــدة التقاضــي فــكان لــدى
محكمــة بدايــة جــزاء جنايــات الطفيلــة ،ومعدلــه ( )33يوم ـاً.

معدل مدة التقاضي (باأليام) لدى محاكم البداية  -جنايات
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معدل مدة التقاضي (باأليام) لدى محاكم البداية – جنايات

 .2.2.9.3معدل مدة التقاضي لدى محاكم البداية ـ جنح

بلــغ كامــل معــدل مــدة التقاضــي لــدى المحاكــم االبتدائيــة جــزاء ـ جنــح مــن تاريــخ تســجيل الدعــوى حتــى تدقيقها وتســديدها
وإغالقهــا حوالــي ( )86يومـاً ،منهــا ( )13يومـا ً فــي مرحلــة التحضيــر ،بمــا نســبته  %15.1مــن معــدل كامــل مــدة التقاضــي.
وتســتغرق مرحلــة النظــر فــي الدعــوى والفصــل فيهــا معــدل ( )52يومـاً ،بمــا نســبته  %60.5مــن كامــل مــدة التقاضــي ،أمــا
معــدل مرحلــة الطباعــة والتدقيــق والتســديد فيبلــغ ( )21يوم ـاً ،وتشــكل نســبة  %24.4مــن كامــل مــدة التقاضــي .وكان أعلــى
ـاض بلــغ ( )179يومـاً،
ـاض للمراحــل الثالثــة مجتمعـةً لــدى محكمــة بدايــة جــزاء جنــح الزرقــاء ،بمعــدل مــدة تقـ ٍ
معــدل مــدة تقـ ٍ
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منهــا ( )109أيــام لمرحلــة الطباعــة والتدقيــق والتســديد ،وهــي األعلــى ،ومعــدل ( )66يومـا ً لمرحلــة النظــر فــي الدعــوى تليهــا
ـاض ( )110أيــام ،أمــا أدنــى معــدل لكامــل مــدة التقاضــي
فــي ذلــك محكمــة بدايــة جــزاء ـ جنــح الســلط ،بمعــدل كامــل مــدة تقـ ٍ
فــكان لــدى محكمــة بدايــة جــزاء جنــح الرصيفــة ،بمعــدل ( )35يومـاً.

معدل مدة التقاضي (باأليام) لدى محاكم البداية  -جنح
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معدل مدة التقاضي (باأليام) لدى محاكم البداية – جنح

 .2.2.9.4معدل مدة التقاضي لدى محاكم البداية  -حقوق

بلــغ معــدل كامــل مــدة التقاضــي لــدى المحاكــم االبتدائيــة  -حقــوق مــن تاريــخ تســجيل الدعــوى حتــى تدقيقهــا وتســديدها
وإغالقهــا حوالــي ( )103أيــام ،منهــا ( )14يومـا ً فــي مرحلــة التحضيــر ،وتشــكل نســبة  %14مــن معــدل كامــل مــدة االتقاضــي
وتســتغرق مرحلــة النظــر فــي الدعــوى والفصــل فيهــا مــا معدلــه ( )110أيــام ،بمــا نســبته  %71مــن كامــل مــدة التقاضــي أمــا
معــدل مرحلــة الطباعــة والتدقيــق والتســديد فيبلــغ ( )15يومـاً ،ويشــكل نســبة  %14.9مــن كامــل مــدة التقاضــي.

معدل مدة التقاضي (باأليام) لدى محاكم البداية  -حقوق
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معدل مدة التقاضي (باأليام) لدى محاكم البداية – حقوق
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 .2.2.9.5معدل مدة التقاضي لدى محاكم البداية بصفتها االستئنافية

بلــغ كامــل معــدل مــدة التقاضــي لــدى محاكــم البدايــة بصفتهــا االســتئنافية مــن تاريــخ تســجيل الدعــوى حتــى تدقيقهــا
وتســديدها وإغالقهــا حوالــي ( )21يوم ـاً ،منهــا ( )9أيــام فــي مرحلــة التحضيــر وبمــا نســبته  %43.4مــن معــدل كامــل مــدة
التقاضــي .فــي حيــن تســتغرق مرحلــة النظــر فــي الدعــوى والفصــل فيهــا مــا معدلــه ( )3أيــام بنســبة  %13.6مــن كامــل مــدة
التقاضــي ،أمــا معــدل مرحلــة الطباعــة والتدقيــق والتســديد فيبلــغ ( )9أيــام ،ويشــكل نســبة  %43مــن كامــل مــدة التقاضــي.

معدل مدة التقاضي (باأليام) لدى محكمة البداية بصفتها االستئنافية

معدل مدة التقاضي (باأليام) لدى محاكم البداية بصفتها االستئنافية
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التغير في عدد الدعاوى الواردة والمفصولة والمدورة لدى المحاكم االبتدائية في العام  2017بالمقارنة
مع عام 2016
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 .2.2.10أعمال المحاكم الصلحية
 .2.2.10.1الدعاوى الواردة والمدورة والمفصولة
أ .ازداد عــدد الدعــاوى التــي وردت لجميــع المحاكــم الصلحيــة مــن ( )249852فــي العــام  2016إلــى ()252971
دعــوى فــي العــام  2017وبمــا نســبته ،%1وشــكلت الدعــاوى الجزائيــة مــا نســبته  %66.1مــن مجمــوع الدعــاوى فيهــا ،فــي
حيــن بلغــت نســبة الدعــاوى الحقوقيــة  %33.9مــن مجمــوع الدعــاوى الــواردة .فــي حيــن ازداد عــدد الدعــاوى المفصولــة مــن
( )238824إلــى ( )275443دعــوى بنســبة  %15عــن العــام الســابق ،منهــا نســبة الدعــاوى الجزائيــة  ،%65.6والدعــاوى
الحقوقيــة ونســبتها  .%34.4وانخفــض المــدور الحالــي مــن ( )97746إلــى ( )75274دعــوى بنســبة  %23عــن المــدور
الســابق.
ب .وســجلت محكمــة صلــح إربــد النســبة األعلــى فــي عــدد الدعــاوى المــدورة الحالــي وبلغــت  %20.4مــن مجمــوع
عــدد الدعــاوى المــدورة لــدى المحاكــم الصلحيــة ،تلتهــا محكمــة صلــح عمــان ونســبتها  ،%20.3وفــي المرتبــة الثالثــة محكمــة
صلــح شــمال عمــان ونســبتها  ،%7.6وصلــح الزرقــاء فــي المرتبــة الرابعــة ونســبتها  %6.2مــن مجمــوع الدعــاوى المــدورة.
ت.بلغــت نســبة الفصــل إلــى الــوارد فــي جميــع المحاكــم الصلحيــة  ،%108.9وبمــا معنــاه أن المحاكــم قامــت بفصــل
جميــع الدعــاوى الــواردة إليهــا فــي العــام  2017وزيــادة عنــه مــا نســبته  %8.9ومــا يعــادل  %78.5مــن مجمــوع الدعــاوى،
وتتبقــى نســبة  %21.5وعددهــا ( )75274دعــوى.
ث .ســجل معــدل عــبء قاضــي الصلــح فــي جميــع المحاكــم ( )1239دعــوى ســنوياً ،ومعــدل إنجــاز بلــغ ( )973دعــوى.
ويتفــاوت عــبء القاضــي مــن محكمــة إلــى أخــرى تفاوت ـا ً كبيــراً ،ويعتمــد العــبء علــى عــدد الدعــاوى الــواردة خــال العــام
ـجل أعلــى معــدل عــبء القاضــي لــدى محكمــة صلــح
 2017والمــدورة مــن العــام الســابق ،وعــدد القضــاة فــي المحكمــة .و ُ
سـ ِ
المفــرق وبلــغ ( )2242دعــوى وجــاءت محكمــة صلــح إربــد فــي المرتبــة الثانيــة بعــدد دعــاوى بلــغ ( )1816دعــوى ســنوياً.
ـجل أدنــى معــدل عــبء لــدى محكمــة صلــح الجفــر وبلــغ ( )90دعــوى ســنوياً .وكان أعلــى معــدل إنجــاز للقاضــي لــدى
و ُ
سـ ِ
محكمــة المفــرق ( )2002دعــوى تلتهــا فــي ذلــك محكمــة صلــح ســحاب بمجمــوع ( )1395دعــوى.

أعمال المحاكم الصلحية حسب المحكمة واالختصاص لعام 2017
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نسبة الفصل إلى الوارد وإلى مجموع المدور والوارد في المحاكم الصلحية حسب االختصاص

70.1%

معدل مدة التقاضي (باأليام) لدى محاكم الصلح
 .2.2.10.2معدل مدة التقاضي لدى محاكم الصلح  -حقوق

بلــغ كامــل معــدل مــدة التقاضــي لــدى المحاكــم الصلحيــة حقــوق مــن تاريــخ تســجيل الدعــوى حتــى تدقيقهــا وتســديدها
وإغالقهــا حوالــي ( )96يومـاً ،منهــا ( )17يومـا ً فــي مرحلــة التحضيــر وتشــكل نســبة  %17.5مــن معــدل كامــل مــدة التقاضــي
وتســتغرق مرحلــة النظــر فــي الدعــوى والفصــل فيهــا مــا معدلــه ( )69يومـا ً وبمــا نســبته  %72.4مــن كامــل مــدة التقاضــي أمــا
معــدل مرحلــة الطباعــة والتدقيــق والتســديد فيبلــغ ( )10أيــام ويُشــكل نســبة  %10مــن كامــل مــدة التقاضــي.

معدل مدة التقاضي (باأليام) لدى محاكم الصلح  -حقوق
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معدل مدة التقاضي (باأليام) لدى محاكم الصلح  -حقوق

 .2.2.10.3معدل مدة التقاضي لدى محاكم الصلح ـ جزاء

بلــغ كامــل معــدل مــدة التقاضــي لــدى المحاكــم الصلحيــة ـ جــزاء ،مــن تاريــخ تســجيل الدعــوى حتــى تدقيقهــا وتســديدها
وإغالقهــا حوالــي ( )58يومـاً ،منهــا ( )9أيــام فــي مرحلــة التحضيــر وتشــكل نســبة  %15.5مــن معــدل كامــل مــدة التقاضــي،
ومعــدل ( )40يوم ـا ً تســتغرقها مرحلــة النظــر فــي الدعــوى والفصــل فيهــا وبمــا نســبته  %69مــن كامــل مــدة التقاضــي .أمــا
معــدل مرحلــة الطباعــة والتدقيــق والتســديد فيبلــغ ( )9أيــام ويُشــكل نســبة  %15.5مــن كامــل مــدة التقاضــي.
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معدل مدة التقاضي (باأليام) لدى محاكم الصلح ـ جزاء
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معدل مدة التقايض (باأليام) لدى محاكم الصلح  -جزاء

التغري يف عدد الدعاوى الواردة واملفصولة واملدورة لدى املحاكم الصلحية يف العام  2017باملقارنة مع عام 2016
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التغري يف عدد الدعاوى الواردة واملفصولة واملدورة لدى املحاكم الصلحية يف العام  2017باملقارنة مع عام 2016
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 .2.2.11أعمال محكمة تسوية األراضي ومحكمة أمالك الدولة
 .2.2.11.1الدعاوى المدورة والواردة والمفصولة
انخفــض عــدد الدعــاوي الــواردة لــدي محكمــة تســوية االراضــي مــن ( )49دعــوى فــي العــام  2016الــى ( )28دعــوى
فــي العــام  2017بنســبة  %43وازداد عــدد الدعــاوى المفصولــة مــن ( )49دعــوى فــي العــام  2016الــى ( ) 73دعــوى فــي
العــام  2017بنســبة ارتفــاع  % 49وانخفــض عــدد الدعــاوى المــدورة مــن ( ) 173الــى ( )128دعــوى بنســبة  %26عــن
المــدور الســابق  .ويبيــن الجــدول التالــي اعمــال محكمــة تســوية االراضــي ومحكمــة امــاك الدولــة:

التغــر يف عــدد الدعــاوى الــواردة واملفصولــة واملــدورة لــدى محكمــة تســوية األرايض ومحكمــة أمــاك الدولــة يف العــام
 2017باملقارنــة مــع عــام 2016

التغــر يف عــدد الدعــاوى الــواردة واملفصولــة واملــدورة لــدى محكمــة تســوية األرايض ومحكمــة أمــاك الدولــة يف العــام
 2017باملقارنــة مــع عــام 2016

 .2.2.12أعمال محاكم األحداث
 .2.2.12.1الدعاوى الواردة والمدورة والمفصولة
أ .بلــغ عــدد الدعــاوى الــواردة لجميــع محاكــم األحــداث فــي العــام  2017مــا مجموعــه ( )10825دعــوى ،منهــا دعــاوى
.......صلــح األحــداث ونســبتها  %68.5مــن مجمــوع الدعــاوى ،فــي حيــن بلغــت نســبة دعــاوى بدايــة جــزاء ـ جنايــات %17.3
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.......مــن مجمــوع الدعــاوى الــواردة .كمــا ســجلت نســبة دعــاوى بدايــة جــزاء ـ جنــح  .%14.2وبلــغ عــدد الدعــاوى المفصولــة
 )11706(.......دعــوى ،منهــا دعــاوى صلــح األحــداث ونســبتها  ،%69ونســبة الدعــاوى المفصولــة بدايــة جــزاء ـ جنايــات
 ،%16.3.......ونســبة الدعــاوى المفصولــة بدايــة جــزاء ـ جنــح  %14.7مــن مجمــوع الدعــاوى المفصولــة.
ب .كما انخفض عدد الدعاوى المدورة الحالية من ( )3013إلى ( )2132دعوى بنسبة  %29عن المدور السابق.
ت .بلغــت نســبة الفصــل إلــى الــوارد فــي جميــع محاكــم األحــداث  ،%108.1أي أن المحاكــم قامــت بفصــل جميــع الدعــاوى
 .......الــواردة إليهــا عــام  2017وزيــادة عنــه مــا نســبته  %8.1ومــا يعــادل  %84.6مــن مجمــوع الدعــاوى ويتبقــى مــا نســبته
 %15.4 .......وعددهــا ( )2132دعوى.
ث .ســجل معــدل عــبء قاضــي األحــداث فــي جميــع المحاكــم ( )271دعــوى ســنوياً ،ومعــدل إنجــاز القاضــي ()230
ســج َل أعلــى معــدل عــبء القاضــــــي فــــي
.......دعــوى .ويتفــاوت عــبء القاضــي مــن محكمــة إلــى أخــرى تفاوتـا ً كبيــراً .و ُ
محكمــة أحــداث عمــان وبلــغ ( )953دعــوى ســنوياً ،وفــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث عــبء القاضــي حلــت محكمــة
ســج َل أدنــى
أحــداث إربــد بـــ ( )634دعــوى ،وفــي المرتبــة الثالثــة محكمــة أحــداث الزرقــاء بـــ ( )481دعــوى ســنوياً .و ُ
معــدل عــبء لــدى محكمــة أحــداث الطفيلــة بـــ ( )17دعــوى ســنوياً .وكان أعلــى معــدل إنجــاز للقاضــي لــدى محكمــة
أحــداث عمــان ( )845دعــوى ،تلتهــا فــي ذلــك محكمــة أحــداث إربــد بـــ ( )468دعــوى.
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معدل مدة التقاضي لدى محاكم البداية االحداث
 .2.2.12.2محاكم البداية ـ جنايات األحداث

بلــغ كامــل معــدل مــدة التقاضــي لــدى محكمــة بدايــة جــزاء ـ جنايــات األحــداث ،مــن تاريــخ تســجيل الدعــوى حتــى
تدقيقهــا وتســديدها وإغالقهــا حوالــي ( )111يومـاً ،منهــا ( )12يومـا ً فــي مرحلــة التحضيــر وتشــكل نســبة  %10.8مــن معــدل
كامــل مــدة التقاضــي ،فــي حيــن تســتغرق مرحلــة النظــر فــي الدعــوى والفصــل فيهــا معــدل ( )88يومـا ً ونســبتها  %79.3مــن
كامــل مــدة التقاضــي .أمــا معــدل مرحلــة الطباعــة والتدقيــق والتســديد فيبلــغ ( )11يوم ـا ً ويُشــكل مــا نســبته  %9.9مــن كامــل
مــدة التقاضــي.

معدل مدة التقايض (باأليام) لدى محاكم البداية  -جنايات األحداث
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معدل مدة التقايض (باأليام) لدى محاكم البداية  -جنايات األحداث

 .2.2.12.3معدل مدة التقاضي لدى محاكم البداية ـ جنح األحداث

بلــغ كامــل معــدل مــدة التقاضــي لــدى محاكــم بدايــة جــزاء ـ جنــح األحــداث ،مــن تاريــخ تســجيل الدعــوى حتــى تدقيقهــا
وتســديدها وإغالقهــا حوالــي ( )64يومـاً ،منهــا ( )12يومـا ً فــي مرحلــة التحضيــر وتشــكل نســبة  %18.8مــن معــدل كامــل مــدة
التقاضــي ،كمــا تســتغرق مرحلــة النظــر فــي الدعــوى والفصــل فيهــا معــدل ( )39يومـا ً ونســبتها  %64مــن كامــل مــدة التقاضــي.
أمــا معــدل مرحلــة الطباعــة والتدقيــق والتســديد فيبلــغ ( )12يومـا ً ويُشــكل مــا نســبته  %5.1مــن كامــل مــدة التقاضــي.

معدل مدة التقايض (باأليام) لدى محاكم البداية  -جنح األحداث
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.2.2.12.4معدل مدة التقاضي لدى محاكم صلح األحداث

بلــغ كامــل معــدل مــدة التقاضــي لــدى محاكــم صلــح األحــداث مــن تاريــخ تســجيل الدعــوى حتــى تدقيقهــا وتســديدها
وإغالقهــا حوالــي ( )42يومـاً ،منهــا ( )5أيــام فــي مرحلــة التحضيــر وتشــكل نســبة  %11.7مــن معــدل كامــل مــدة التقاضــي،
وتســتغرق مرحلــة النظــر فــي الدعــوى والفصــل فيهــا معــدل ( )27يوم ـا ً بمــا نســبته  %64.1مــن كامــل مــدة التقاضــي .أمــا
معــدل مرحلــة الطباعــة والتدقيــق والتســديد فيبلــغ ( )10أيــام ويُشــكل نســبة  %24.2مــن كامــل مــدة التقاضــي.

معدل مدة التقاضي (باأليام) لدى محاكم صلح األحداث

82

معدل مدة التقايض (باأليام) لدى محاكم صلح األحداث
30
25
15
10
5
0

 .2.3أعمال التفتيش
 .2.3.1مقدمة
يســتهدف جهــاز التفتيــش القضائــي ضبــط العمليــة القضائيــة ،وتحقيــق الرقابــة المتكاملــة للوصــول إلــى عمــل قضائــي
متقــن بجــودة عاليــة مــن خــال تقييــم وتقويــم أعمــال القضــاة ،وســير العمــل فــي المحاكــم لالرتقــاء بــاألداء القضائــي ،ومتابعــة
حســن ســير العمــل فــي المحاكــم وانتظامــه لتحقيــق العدالــة.
ويقــوم التفتيــش القضائــي بالتحقــق مــن ســامة الشــكاوى ضــد القضــاة مــن خــال فحصهــا ،وســرعة معالجتهــا ،والوصول
إلــى الحقيقــة العادلــة بالتحقيــق فــي كل مــا يقــدح فــي ســامة عمــل القاضــي ،أو أدائــه لواجباتــه الوظيفيــة مــن خــال تقويــم
وتقييــم عــادل متقــن لتقاريــر المفتشــين القضائييــن؛ لضمــان جــودة العمليــة التفتيشــية ،واالرتقــاء بالعمليــة القضائيــة فــي الجانــب
الموضوعــي واإلجرائــي مــن خــال تطبيــق معاييــر الجــودة الشــاملة والمســتدامة؛ لتحقيــق غايــة ومقصــد القضــاء ،وتطويــر
األنظمــة اإللكترونيــة العاملــة فــي المحاكــم والتفتيــش القضائــي ،وربــط المفتشــين القضائييــن بهــذه األنظمــة ،وتقريــب المعلومــة
القضائيــة الموضوعيــة واإلجرائيــة للقضــاة مــن خــال رصــد الملحوظــات التفتيشــية المعتمــدة وإصــدار مدونــة بهــا ،وتوثيــق
قاعــدة بيانــات ألعمــال القضــاة لإلفــادة منهــا عنــد االقتضــاء تتصــف بالســرية والخصوصيــة ،وتبــرز أهميــة التفتيــش القضائــي
انطالقـا ً مــن كونــه مصــدرا ً لمعاييــر ومقاييــس األداء الهامــة المرتبطــة بــأدوات رســم السياســات.
وفــي ســبيل تحقيــق هــذه األهــداف؛ تــم فــي العــام  2017تبنــي منهجيــة علميــة لتطويــر العمــل فــي التفتيــش القضائــي،
وانطالقـا ً مــن توصيــات اللجنــة الملكيــة لتطويــر الجهــاز القضائــي و تعزيــز ســيادة القانــون تــم تعديــل قانــون اســتقالل القضــاء
بحيــث تضمــن مزيــدا ً مــن الحصانــات الوظيفيــة لجهــاز التفتيــش القضائــي ،حيــث أصبــح تعييــن المفتــش األول بــإرادة ملكيــة
ســامية وتعييــن المفتشــين منوط ـا ً بقــرار مــن المجلــس القضائــي لمــدة أربــع ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد ،وال يجــوز خاللهــا
نقــل المفتــش أو انتدابــه إلــى وظيفــة أخــرى .ونــص القانــون علــى أن يقــدم المفتــش األول إلــى الرئيــس تقاريــره وتقاريــر
المفتشــين المتعلقــة بالقضــاة وشــؤون المحاكــم والنيابــة العامــة علــى أن تحــدد ســائر مهــام وصالحيــات جهــاز التفتيــش القضائــي
وإجــراءات عملــه بمقتضــى نظــام يصــدر لهــذه الغايــة.
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وصــدر نظــام معــدل لنظــام التفتيــش القضائــي رقــم ( )100لســنة  2017تضمــن العديــد مــن األحــكام التــي مــن شــأنها
تفعيــل دور التفتيــش القضائــي كداعــم لرســم السياســة العامــة ،وتحقيــق األهــداف المرجــوة مــن التفتيــش القضائــي والمتمثلــة فــي
تطويــر العمــل القضائــي .وتضمنــت األحــكام األخــرى مــا ورد علــى ســبيل المثــال فــي المــادة ( )4منــه ،بــأن يكــون التفتيــش
علــى أعمــال القضــاة مرتيــن علــى األقــل فــي الســنة بالنســبة للقضــاة تحــت التجربــة ،ومــرة واحــدة علــى األقل في الســنة بالنســبة
لباقــي القضــاة .ويتولــى جهــاز التفتيــش القضائــي تقييــم أعمــال القضــاة مــن حيــث حســن تطبيــق القانــون ،واســتكمال إجــراءات
التقاضــي ،واإلثبــات وأســباب التأجيــل ،والمــدة التــي اســتغرقها فصــل الدعــوى ،واســتيفاء القــرارات واألحــكام ألســبابها وعللهــا
وســامة النتائــج .ويتــم العمــل علــى اســتكمال إصــدار تعليمــات التفتيــش الصــادرة بمقتضــى أحــكام هــذا النظــام.
وال يقتصــر التفتيــش علــى أعمــال القضــاة فقــط ،وإنمــا تضمــن النــص مهــام التفتيــش علــى أعمــال المحاكــم النظاميــة
مــرة واحــدة فــي الســنة ،ونصــت المــادة الخامســة مــن النظــام علــى تفاصيــل للتقريــر الــذي يُرفــع مــن قبــل المفتــش ،بحيــث
يتضمــن المالحظــات التــي ظهــرت لــه أثنــاء التفتيــش ســواء علــى األعمــال القضائيــة أو اإلداريــة ،ورأيــه فــي كفــاءة القاضــي
ومــدى عنايتــه بعملــه ،واقتــراح دورات تدريبيــة للقاضــي واقتــراح نقــل القاضــي ،أو إحالتــه علــى االســتيداع أو التقاعــد.

 .2.3.2الشكاوى ال ُمحالة إلى جهاز التفتيش القضائي خالل العام 2017

تمت إحالة ( )50شكوى إلى جهاز التفتيش القضائي خالل العام  2017على النحو المبين في الجدول التالي- :

الشكاوى املستندة إىل مخالفة إجرائية

19

الشكاوى املستندة إىل مخالفة مسلكية

15

الشكاوى املستندة إىل مخالفة قانونية

16

مجموع الشكاوى

50

إحصائية الشكاوى املحالة إىل جهاز التفتيش القضايئ لعام ( 2017نوع الشكوى)
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 .2.3.3الجوالت التفتيشية لعام 2017

تــم القيــام بـــ(  )120جولــة تفتيــش مبرمجــة و ُمفاجئــة علــى كافــة المحاكــم ودوائــر النيابــة العامــة فــي المملكــة خــال العــام
 .2017وفــي إطــار تقييــم أداء القضــاة ،تــم كذلــك التفتيــش علــى أعمــال(  ) 884قــاض لهــذا العــام ،عــن طريــق أخــذ عينــات
عشــوائية مــن الدعــاوى والتثبــت مــن ســامة اإلجــراءات وحســن تطبيــق القانــون وصحــة اســتيفاء الرســوم .ويوضــح الجــدول
التالــي الجــوالت التفتيشــية بحســب دوائــر المحاكــم وعددهــا:
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.3المحور الثالث :أوضاع النيابة العامة وسير العمل فيها للعام 2017
 .3.1مقدمة
النيابــة العامــة جــزء ال يتجــزأ مــن النظــام القضائــي ،وهــي الجهــة المنــاط بهــا تنفيــذ السياســة الجزائيــة وفــرض متطلبــات
احتــرام ســيادة القانــون وصــون الحريــات العامــة والدفــاع عــن حقــوق المجتمــع ومصالحــه؛ والــذود عــن المــال العــام ومالحقــة
الجنــاة وتحريــك الدعــوى العامــة بحقهــم ،واتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات تكفــل إنــزال العقــاب الــرادع بحقهــم وعــدم إفالتهــم
مــن حكــم القانــون.
وتتولــى النيابــة العامــة مباشــرة الدعــوى الجزائيــة باســم المجتمــع ،كمــا وتتولــى إحالتهــا للقضــاء .وتُشــرف علــى أعمــال
الضابطــة العدليــة وتراقــب مــدى تطبيــق القوانيــن فــي األحــكام القضائيــة وتحقيقهــا للــردع بشــقيه :العــام والخــاص ،والطعــن فيما
ال يتفــق وحكــم القانــون منهــا إلــى جانــب توليهــا تنفيــذ األحــكام القضائيــة الصــادرة فــي الدعــاوى الجزائيــة.
ـر تالي ـا ً إنجــازات النيابــة العامــة خــال العــام  ،2017ويُســل ُ
ط الضــوء علــى التحديــات التــي تواجــه
ويســتعرض التقريـ ُ
عملهــا ،وتطلعاتهــا المســتقبلية التــي تمكنهــا مــن النهــوض بأعمالهــا علــى أكمــل وجــه.

 .3.2أعمال رئاسة النيابة العامة

يُبيــن الجــدول التالــي أعمــال رئاســة النيابــة العامــة فــي الدعــاوى الجزائيــة الــواردة خــال العــام  ،2017ويظهــر ازديــاد
عــدد الدعــاوى الــواردة حســب المحكمــة مــن ( )9021دعــوى فــي العــام  2016إلــى ( )9954دعــوى فــي عــام  2017بنســبة
زيــادة .%10

الدعاوى الواردة لرئاسة النيابة العامة خالل العام  2017مقارنة مع عام 2016
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 .3.3مجموع أعمال دوائر النيابة العامة
 .3.3.1دائرة نائب عام/عمان
ورد دائــرة نائــب عــام عمــان خــال العــام  )74136( 2017دعــوى موزعــة علــى النحــو التالــي وفقـا ً للتصنيــف المبيــن
.......بالجــدول أدناه:
ء

-

.3.3.2دائرة نائب عام/إربد

ورد دائــرة نائــب عــام اربــد خــال العــام  )20489( 2017دعــوى موزعــة علــى النحــو التالــي وفقـا ً للتصنيــف المبيــن بالجــدول

 .......أدنــاه:

ء

-
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 .3.3.3دائرة نائب عام /معان

ورد دائــرة نائــب عــام معــان خــال العــام  )2867( 2017دعــوى موزعــة علــى النحــو التالــي وفقـا ً للتصنيــف المبيــن
 .......بالجــدول أدنــاه:
ء

244

 .3.3.4دائرة نائب عام  /الجنايات الكبرى

ورد دائــرة نائــب عــام الجنايــات الكبــرى خــال العــام  )4178( 2017دعــوى موزعــة علــى النحــو التالــي وفقــا ً
 .......للتصنيــف المبيــن بالجــدول أدنــاه:
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 .3.4أعمال دوائر االدعاء العام
 .3.4.1الدعاوى التحقيقية:
أ .يُبيــن الجــدول التالــي أعمــال دوائــر االدعــاء العــام مجمعـةً وفــق دائــرة النائــب العــام التــي تتبعهــا والمتعلقــة بالدعــاوى
ـر ازديــاد عــدد الدعــاوى الــواردة لجميــع دوائــر االدعــاء
 .......التحقيقيــة المــدورة والــواردة والمفصولــة حســب الدائــرة ،ويُظهـ ُ
 .......العــام مــن ( )66778دعــوى فــي العــام  2016إلــى ( )78366دعــوى فــي العــام  2017بنســبة  .%17كمــا ازداد عــدد
الدعــاوى المفصولــة مــن ( )65117إلــى ( )81423دعــوى بنســبة  %25عــن العــام الســابق .وكنتيجــة الرتفــاع الدعــاوى
المفصولــة انخفــض عــدد الدعــاوى المــدورة مــن ( )7570إلــى ( )4513دعــوى بنســبة  %40عــن المــدور الســابق.
ـجلت أعلــى نســبة زيــادة فــي الــوارد لــدى دائــرة ادعــاء عــام /إربــد بواقــع  ،%21تلتهــا دائــرة ادعــاء عام/معــان
بُ .
سـ ِ
 .......بنســبة  .%7وكانــت أعلــى زيــادة فــي الفصــل أيضـا ً لــدى دائــرة ادعــاء عــام /إربــد بنســبة  ،%26تلتهــا دائــرة ادعــاء عــام/
س ِجلـــت أعلـــى نســـبة انخفــــاض فـــي المـــدور الحالـــي لدى دائـــرة ادعـــاء عام/عمان بنسبة
عمـــان بنســـبة  .%13كمـــا ُ
 ،%45تلتهــا دائــرة ادعــاء عام/معــان بنســبة .%27
ت .بلــغ عــبء المدعــي العــام فــي جميــع الدوائــر ( )641دعــوى ســنوياً ،وبلــغ معــدل إنجــاز المدعــي العــام ( )608دعــوى
٠٠٠٠ســنوياً .وكان أعلــى معــدل عــبء لــدى ادعــاء عام/عمــان وبلــغ ( )844دعــوى ،وبلــغ معــدل اإلنجــاز ( )797دعــوى
٠٠٠٠ســنوياً ،يليهــا عــبء دائــرة ادعــاء عام/إربــد وبلــغ ( )605دعــوى ومعــدل اإلنجــاز ( )580دعــوى ســنوياً.
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 .3.4.2الدعاوى التنفيذية:
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أ .يُبيــن الجــدول التالــي أعمــال دوائــر االدعــاء العــام المتعلقــة بالدعــاوى التنفيذيــة المــدورة والــواردة ،والمنفــذة فــي
 .......الدوائــر الثــاث عمــان وإربــد ومعــان ،وبلــغ عــدد الدعــاوى الــواردة لجميــع دوائــر االدعــاء العــام ( )122860دعــوى
 .......منهــا ( )83738دعــوى فــي دائــرة ادعــاء عام/عمــان وتشــكل نســبة  %68.2مــن مجمــوع الدعــاوى ،أمــا عــدد دعــاوى
 .......دائــرة ادعــاء عــام إربــد فبلــغ ( )35501دعــوى ونســبتها  %28.9ودائــرة ادعــاء عــام معــان وعددهــا ( )3621دعــوى
 .......ونســبتها  %2.9مــن مجمــوع الدعــاوى.
ب .عــدد الدعــاوى ال ُمنفــذة فــي جميــع الدوائــر ( )105047دعــوى منهــا ( )72438دعــوى لــدى دائــرة ادعــاء عــام
 .......عمــان ونســبتها  %69مــن مجمــوع الدعــاوى ال ُمنفــذة .وعــدد الدعــاوى لــدى دائــرة إربــد ( )29333دعــوى بنســبة
 %27.9وعدد الدعاوى لدى دائرة معان ( )3276دعوى ونسبتها  %3.1من مجموع الدعاوى ال ُمنفذة.
ت .ازداد المــدور الحالــي فــي جميــع دوائــر االدعــاء العــام بنســبة  %12.8عــن مــدور عــام  .2016فــي حيــن ازداد
 .......المــدور الحالــي لــدى دائــرة ادعــاء عــام عمــان بنســبة  ،%10.9وازداد لــدى دائــرة ادعــاء عــام إربــد بنســبة ،%19.1
 .......ولــدى دائــرة ادعــاء معــان بنســبة  %11.9عــن مــدور عــام .2016
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 .......ث .بلغــت نســبة ال ُمنفــذ إلــى الــوارد لــدى جميــع دوائــر االدعــاء العــام  %85.5ومــا نســبته  %40.1مــن مجمــوع المــدور
 .......والوارد.
ج .بلــغ عــبء المدعــي العــام فــي جميــع الدوائــر ( )2545دعــوى ســنوياً ،وبلــغ معــدل إنجــاز المدعــي العــام ()1020
 .......دعــوى ســنوياً .وكان أعلــى معــدل عــبء لــدى ادعــاء عام/عمــان وبلــغ ( )3130دعــوى ،وبلــغ معــدل اإلنجــاز ()1207
 .......دعــاوى ســنوياً ،يليهــا عــبء دائــرة ادعــاء عام/إربــد بلــغ ( )2259دعــوى ومعــدل اإلنجــاز ( )978دعــوى ســنوياً.

عدد الدعاوى الواردة واملنفذة واملدورة لدى دوائر االدعاء العام  /عامن/إربد /معان (دعاوى تنفيذية)
يف العام 2017

عدد الدعاوى الواردة واملنفذة واملدورة لدى دوائر االدعاء العام/عامن/اربد/معان (دعاوى تنفيذية)
يف العام 2017
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.3.4.3اعمال دوائر االدعاء العام التابعة لدائرة النائب العام /عمان
 .3.4.3.1الدعاوى التحقيقية
ـر
أ .يُبيــن الجــدول التالــي أعــداد الدعــاوى الجزائيــة لــدى دوائــر االدعــاء العــام التابعــة لدائــرة النائــب العــام عمــان .ويُظهـ ُ
.......ازديــاد عــدد الدعــاوى الــواردة مــن ( )46730دعــوى فــي العــام  2016إلــى ( )53116دعــوى فــي العــام 2017
.......بنســبة .%5
ب .وازداد عــدد الدعــاوى المفصولــة مــن ( )45630إلــى ( )55768دعــوى بنســبة  %13عــن العــام الســابق .وكنتيجــة
 .......الرتفــاع الدعــاوى المفصولــة انخفــض عــدد الدعــاوى المــدورة مــن ( )5943إلــى ( )3291دعــوى بنســبة  %45عــن
 .......المــدور الســابق.
ت .بلــغ عــبء المدعــي العــام فــي دوائــر االدعــاء العــام التابعــة لدائــرة النائــب العــام عمــان ( )844دعــوى ســنوياً ،فــي
ـجل أعلــى معــدل عــبء لــدى دائــرة مدعــي عــام جنــوب عمــان
.........حيــن بلــغ معــدل إنجــازه ( )797دعــوى ســنوياً .و ُ
سـ ِ
.........وبلــغ ( )1742دعــوى ســنوياً ،كمــا ســجل معــدل إنجــاز المدعــي العــام فيهــا ( )1671دعــوى ســنوياً ،تالهــا فــي ذلــك
عبء دائرة مدعي عام عمان وبلغ ( )1690دعوى سنوياً ،ومعدل إنجازه ( )1633دعوى سنوياً.

التغــر يف عــدد الدعــاوى الــواردة واملفصولــة واملــدورة (دعــاوى تحقيقيــة) لــدى دوائــر االدعــاء العــام التابعــة لدائــرة
النائــب العــام عــان يف العــام  2017باملقارنــة مــع عــام * 2016
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* لم يتم احتساب نسبة التغير في الوارد والفصل لدى مدعي عام االحداث لعدم توافر بيانات من عام 2016
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التغــر يف عــدد الدعــاوى الــواردة واملفصولــة واملــدورة لــدى دوائــر االدعــاء العــام التابعــة لدائــرة النائــب العــام /عــان يف
العــام  2017باملقارنــة مــع عــام 2016
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 .3.4.3.2الدعاوى التنفيذية
أ .بلغ عدد الدعاوى التنفيذية الواردة لجميع الدوائر ( )83738دعوى تُشكل نسبة دائرة مدعي عام عمـــــــان %34.2
مــن مجمــوع الــوارد ،وهــي النســبة األعلــى ،تليهــا فــي ذلــك دائــرة مدعــي عــام الزرقــاء بنســبة  ،%12.9وحلــت فــي
ـجلت أدنــى نســبة لــدى ادعــاء عــام عــي وفقــوع
المرتبــة الثالثــة دائــرة مدعــي عــام جنــوب عمــان بنســبة  .%10.4و ُ
سـ ِ
بنســبة أقــل مــن .%1
ب .بلــغ عــدد الدعــاوى المنفــذة ( )72438دعــوى ،وكانــت أعلــى نســبة فصــل لــدى دائــرة مدعــي عــام عمــان بنســبة
 ،%25.6.......تليهــا دائــرة مدعــي عــام الزرقــاء بنســبة  %17.9مــن مجمــوع المنفــذ.
ت .ازداد عــدد الدعــاوى المــدورة الحالــي فــي جميــع الدوائــر مــن ( )104077إلــى ( )115377دعــوى ،بنســبة %11
 .......عــن المــدور الســابق .وبلغــت نســبة المنفــذ إلــى الــوارد فــي جميــع الدوائــر .%86.5
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 .3.4.4اعمال دوائر االدعاء العام التابعة لدائرة النائب العام  /إربد
 .3.4.4.1الدعاوى التحقيقية
أ .يبيــن الجــدول التالــي أعمــال دوائــر االدعــاء العــام التابعــة لدائــرة النائــب العــام /اربــد المتعلقــة بالدعــاوى المــدورة
.. .......والــواردة والمفصولــة حســب الدائــرة ويُبيــن الجــدول ازديــاد عــدد الدعــاوى الــواردة لــدى دائــرة ادعــاء عــام إربــد
 .........مــن ( )14899دعــوى فــي العــام  2016إلــى ( )19450دعــوى فــي العــام  2017بنســبة  ،%21كمــا ازداد عــدد
. ........الدعــاوى المفصولــة مــن ( )14513إلــى ( )19722دعــوى بنســبة  %26عــن العــام الســابق ،وكنتيجــة الرتفــاع
............الدعــاوى المفصولــة انخفــض عــدد الدعــاوى المــدورة مــن ( )1130إلــى ( )858دعــوى بنســبة  %24عــن المــدور
............الســابق.
ب .بلــغ عــبء المدعــي العــام فــي جميــع دوائــر ادعــاء عــام إربــد ( )605دعــوى ســنوياً ،ومعــدل إنجــازه ( )580دعــوى
.... .......ســنوياً .وكان أعلــى معــدل عــبء لــدى دائــرة مدعــي عــام إربــد وبلــغ ( )1792دعــوى ســنوياً ،فــي حيــن بلــغ معــدل
 00.......إنجــاز المدعــي العــام فيهــا ( )1741دعــوى ســنوياً ،يليهــا عــبء دائــرة مدعــي عــام المفــرق ويبلــغ ( )1265دعــوى
 .00......ســنوياً ،ومعــدل إنجــازه ( )1229دعــوى ســنوياً.
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التغــر يف عــدد الدعــاوى الــواردة واملفصولــة واملــدورة لــدى دوائــر االدعــاء العــام التابعــة لدائــرة النائــب العام/إربــد يف
العــام  2017باملقارنــة مــع عــام 2016

 .3.4.4.2الدعاوى التنفيذية

أ .بلــغ عــدد الدعــاوى التنفيذيــة الــواردة لجميــع دوائــر ادعــاء عــام إربــد ( )35501دعــوى ،وتشــكل نســبة دائــرة مدعــي
 .......عــام إربــد البالغــة  %39.3النســبة األعلــى مــن مجمــوع الــوارد ،تليهــا دائــرة مدعــي عــام المفــرق بنســبة ،%25.6
..........وفــي المرتبــة الثالثــة دائــرة مدعــي عــام جــرش بنســبة  .%9.2وكانــت أدنــى نســبة لــدى مدعــي عــام الرويشــد ونســبتها
..........أقــل مــن .%1
ب .بلــغ عــدد الدعــاوى المنفــذة ( )29333دعــوى ،وكانــت أعلــى نســبة منفــذ لــدى دائــرة مدعــي عــام إربــد ونســبتها
 ،%34 .........تليهــا دائــرة مدعــي عــام المفــرق بنســبة  %24.5مــن مجمــوع المنفــذ.
ت .ازداد عــدد الدعــاوى المــدورة الحالــي فــي جميــع الدوائــر مــن ( )32279إلــى ( )38447دعــوى بنســبة %19.1
ـجلت أعلــى نســبة منفــذ
.. .......عــن المــدور الســابق .فــي حيــن بلغــت نســبة المنفــذ إلــى الــوارد فــي جميــع الدوائــر  ،%82.6و ُ
سـ ِ
 ........إلــى الــوارد لــدى دائــرة مدعــي عــام الرمثــا بنســبة  ،%160.8وأدنــى نســبة لــدى دائــرة مدعــي عــام الرويشــد وبلغــت
 .%27.3 ........أمــا نســبة المنفــذ إلــى مجمــوع الــوارد والمــدور .%43.3
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 .3.4.5أعمال دوائر االدعاء العام التابعة لدائرة النائب العام  /معان
.3.4.5.1الدعاوى التحقيقية
أ .يُبيــن الجــدول التالــي أعمــال دوائــر االدعــاء العــام التابعــة لدائــرة النائــب العــام /معــان المتعلقــة بالدعــاوى المــدورة
ـر ازديــاد عــدد الدعــاوى الــواردة لــدى دائــرة ادعــاء عــام معــان مــن
..........والــواردة والمفصولــة حســب  .الدائــرة .ويُظهـ ُ
 )3537(..........دعــوى فــي العــام  2016إلــى ( )4262دعــوى فــي العــام  2017بنســبة  .%7كمــا ازداد عــدد الدعــاوى
..........المفصولــة مــن ( )3529إلــى ( )4328دعــوى بنســبة  %10عــن العــام الســابق ،وكنتيجــة الرتفــاع الدعــاوى المفصولــة
..........انخفــض عــدد الدعــاوى المــدورة مــن ( )242إلــى ( ) 176دعــوى بنســبة  %27عــن المــدور الســابق.
ب .بلــغ معــدل عــبء المدعــي العــام فــي دوائــر اإلدعــاء العــام معــان ( )265دعــوى ســنوياً ،ومعــدل إنجــازه ()255
ـجل أعلــى معــدل عــبء لــدى دائــرة مدعــي عــام العقبــة وبلــغ ( )1018دعــوى ســنوياً ،ومعــدل
0 0000دعــوى ســنوياً .و ُ
سـ ِ
000000إنجــاز المدعــي العــام فيهــا ( )993دعــوى ســنوياً ،يليهــا عــبء دائــرة مدعــي عــام الطفيلــة وبلــغ ( )351دعــوى
............ســنوياً ،ومعــدل إنجــازه ( )349دعــوى ســنوياً.

التغــر يف عــدد الدعــاوى الــواردة واملفصولــة واملــدورة (دعــاوى تحقيقيــة) لــدى دوائــر االدعــاء العــام التابعــة لدائــرة
النائــب العــام /معــان يف العــام  2017باملقارنــة مــع عــام * 2016
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التغــر يف عــدد الدعــاوى الــواردة واملفصولــة واملــدورة لــدى دوائــر االدعــاء العــام التابعــة لدائــرة النائــب العام/معــان يف
العــام  2017باملقارنــة مــع عــام 2016
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 .3.4.5.2الدعاوى التنفيذية

أ .بلــغ عــدد الدعــاوى التنفيذيــة الــواردة لجميــع دوائــر ادعــاء عــام معــان ( )3621دعــوى ،تشــكل نسبــــة دائــرة مدعــي
.........عــــام العقبــة النســبة األعلــى فــي مجمــوع الــوارد منهــا بمــا يُعــاد ُل  ،%45.4تليهــا فــي ذلــك دائــرة مدعــي عــام الطفيلــة
ـجلت أدنــى نســبة لــدى مدعــي عــام
.........بنســبة  ،%19وفــي المرتبــة الثالثــة دائــرة مدعــي عــام معــان بنســبة  .%18.3و ُ
سـ ِ
.........الشــوبك بأقــل مــن .%1
ب .بلــغ عــدد الدعــاوى المنفــذة ( )3276دعــوى ،وســجلت دائــرة مدعــي عــام العقبــة أعلــى نســبة منفــذ بلغــت ،%39.9
 .......تليهــا دائــرة مدعــي عــام الطفيلــة بنســبة  %22.4مــن مجمــوع المنفــذ.

ت .ازداد عــدد الدعــاوى المــدورة فــي جميــع الدوائــر مــن ( )2889إلــى ( )3234دعــوى بنســبة  %12عــن المــدور
 .......الســابق .وبلغــت نســبة المنفــذ إلــى الــوارد فــي جميــع الدوائــر  .%90.5وكانــت أعلــى نســبة منفــذ إلــى الــوارد لــدى
 .......دائــرة مدعــي عــام بصيــرا بنســبة  ،%127.5وأدنــى نســبة كانــت لــدى دائــرة مدعــي عــام القويــرة وبلغــت  .%64.7أمــا
 .......نســبة المنفــذ إلــى مجمــوع الــوارد والمــدور فبلغــت .%50.3
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ـجل أعلــى معــدل
ث .بلــغ معــدل عــبء المدعــي العــام فــي جميــع دوائــر ادعــاء عــام معــان ( )501دعــوى ســنوياً ،و ُ
سـ ِ
 .......عــبء لــدى مدعــي عــام العقبــة بمجمــوع ( )1346دعــوى ،فــي حيــن كان أدنــى معــدل لــدى مدعــي عــام الشــوبك بمعــدل
ـجل أعلــى معــدل
 )31( .......دعــوى ســنوياً .وبلــغ معــدل إنجــاز المدعــي العــام فــي جميــع الدوائــر ( )252دعــوى ســنوياً .و ُ
سـ ِ
 .......إنجــاز لــدى مدعــي عــام العقبــة ب ُمعــدل ( )653دعــوى ،يليــه معــدل إنجــاز دائــرة مدعــي عــام معــان بحوالــي ()295
 .......دعــوى.

عــدد الدعــاوى الــواردة واملنفــذة واملــدورة (دعــاوى تنفيذيــة) لــدى دوائــر االدعــاء العــام التابعــة لدائــرة النائــب
العام/معــان يف العــام  2017باملقارنــة مــع عــام 2016

عــدد الدعــاوى الــواردة واملنفــذة واملــدورة (دعــاوى تنفيذيــة) لــدى دوائــر االدعــاء العــام التابعــة لدائــرة النائــب
العام/معــان يف العــام  2017باملقارنــة مــع عــام 2016
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 . 3.4.6دائرة مدعي عام/الجنايات الكبرى

أ .يُبيــن الجــدول التالــي أعمــال دائــرة مدعــي عام/الجنايــات الكبــرى المتعلــق بعــدد الدعــاوى المــدورة والــواردة والمفصولة
 .......خــال العــام  2017ومقارنتهــا بالعــام  .2016ويُظهــر الجــدول انخفــاض عــدد الدعــاوى الــواردة لــدى الدائــرة مــن
 )1612( .......إلــى ( )1538دعــوى بنســبة  %5عــن العــام الســابق.

ب .ازداد عــدد الدعــاوى المفصولــة مــن ( )1445إلــى ( )1605دعــوى بنســبة  %11عــن العــام الســابق؛ ممــا أدى بالتالــي
 .......إلــى خفــض عــدد الدعــاوى المــدورة مــن ( )255إلــى ( )188بنســبة  %26عــن المدور الســابق.
ت .بلغــت نســبة الفصــل إلــى الــوارد لــدى دائــرة مدعــي عــام الجنايــات الكبــرى  ،%104.4ممــا يعنــي أن الدائــرة فصلــت
 .......جميــع الدعــاوى التــي وردت إليهــا ،وزيــادة عنــه نســبة  .%4.4ومــا يعــادل نســبة  %89.5مــن مجمــوع الدعــاوى وبذلــك
 .......يتبقــى  %10.5وعددهــا ( )188دعــوى.

التغــر يف عــدد الدعــاوى الــواردة واملفصولــة واملــدورة لــدى دائــرة مدعــي عــام /الجنايــات الكــرى يف العــام  2017باملقارنــة
مــع عــام 2016

التغــر يف عــدد الدعــاوى الــواردة واملفصولــة واملــدورة لــدى دائــرة مدعــي عــام /الجنايــات الكــرى يف العــام  2017باملقارنــة
مــع عــام 2016
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 .3.5التحديات التي تواجهها النيابة العامة واحتياجاتها:
 0النقــص بأعــداد الكــوادر اإلداريــة المعاونــة بدوائــر النيابــة العامــة مــن طابعيــن وإدارييــن ومدخلــي بيانــات ومراســلين،
 .......ونقــص التجهيــزات ،ممــا يحــد مــن اإلنتاجيــة ،وننتظــر إجــراءات وزارة العــدل لســد هــذا النقــص.
 0ضعــف مســاهمة الضابطــة العدليــة (التنفيــذ القضائــي) فــي تنفيــذ األحــكام الجزائيــة وعــدم فعاليتهــا ،األمــر الــذي انعكــس
 .......علــى تدنــي نســبة األحــكام المنفــذة حيــث وصلــت ( ،)%38.2وال دور للنيابــة العامــة بزيادتهــا ألن ذلــك مرهــون بقيــام
 .......التنفيــذ القضائــي بضبــط المحكــوم وإحضــاره وعندهــا تتولــى النيابــة تنفيــذ العقوبــة فــوراً.
 0رافــق شــيوع اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة فــي الحيــاة اليوميــة وزيــادة االعتمــاد عليهــا فــي المعامــات التجاريــة
 .......واليوميــة ظهــور أنــواع جديــدة مــن الجرائــم غيــر التقليديــة كجرائــم الكمبيوتــر ونظــم المعلومــات وغســيل األمــوال،
 .......ويلــزم تدريــب المدعيــن العاميــن علــى البيئــة التكنولوجيــة واألنمــاط المســتحدثة مــن الجرائــم وطــرق التحقيــق فيهــا
 .......وكيفيــة التعامــل مــع الدليــل الرقمــي ،والتعــاون الدولــي فــي مجــال الجرائــم المســتحدثة والجريمــة المنظمــة وقــد تضمنــت
 .......خطــة التدريــب المســتمر للمدعيــن العاميــن للعــام القــادم دورات متخصصــة بهــذه الجرائــم وأدلــة اإلثبــات فيهــا.
 0وعلــى ضــوء مــا ورد بتوصيــات اللجنــة الملكيــة لتطويــر الجهــاز القضائــي وتعزيــز ســيادة القانــون بوجــوب توفيــر
 .......بدائــل للتوقيــف وحيــث تضمنــت التعديــات الجديــدة لقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة النــص علــى بدائــل للتوقيــف
 .......هــي :الرقابــة االلكترونيــة واإلقامــة فــي المنــزل أو المنطقــة الجغرافيــة للمــدة التــي يحددهــا المدعــي العــام أو المحكمــة،
 .......وحظــر ارتيــاد المشــتكى عليــه أماكــن محــددة ،والمنــع مــن الســفر ،فــإن الحاجــة تقتضــي التعــاون بيــن الضابطــة العدليــة
 .......المســاعدة والنيابــة العامــة علــى ُحســن تطبيــق البدائــل ووضــع دليــل إجرائــي لكيفيــة تطبيقهــا وضمــان التــزام المشــتكى
 .......عليــه فيهــا وتدريــب المدعيــن العاميــن وهــذا تحــد كبيــر جــار التعامــل معــه مــن خــال اللجــان ال ُمشــكلة لمتابعــة تطويــر
 .......العدالــة الجزائيــة التــي تضــم ممثليــن عــن كافــة المؤسســات ذات العالقــة بالعدالــة الجزائيــة .وبوشــر بتدريــب المدعيــن
 .......العاميــن علــى ضوابــط تطبيــق هــذه البدائــل.
 0وعلــى ضــوء إدخــال العقوبــات المجتمعيــة ضمــن العقوبــات الجزائيــة فــي قانــون العقوبــات وإســناد وظيفــة مراقبــة
 .......تنفيــذ مشــروعيتها لقاضــي تنفيــذ العقوبــة ،فــإن الحاجــة تقتضــي تســمية قضــاة تنفيــذ العقوبــة وتدريبهــم علــى مهامهــم
 .......الجديــدة ووضــع آليــات لمراقبــة مشــروعية تنفيــذ العقوبــات المجتمعيــة .وهــذا يســتلزم توفيــر اإلمكانيــات والوســائل
 .......التــي يُصــار مــن خاللهــا إلــى تنفيــذ هــذه العقوبــات ،مــن خــال التنســيق مــع المؤسســات والجهــات ذات العالقــة ،والتــي
 .......تســاهم بدورهــا فــي تعزيــز منظومــة العقوبــات المجتمعيــة ،وتوفيــر البيئــة المناســبة للتنفيــذ واإلشــراف.

 .3.6تطلعات النيابة العامة المستقبلية :

 0تولــي المدعــي العــام ابتــدا ًء مــن مطلــع العــام القــادم وظيفــة تمثيــل النيابــة العامــة أمــام محاكــم البدايــة بالجنايــات
 .......لغايــات االرتقــاء بــدور النيابــة العامــة بالدعــوى العموميــة والوصــول إلــى عدالــة ناجــزة .ونتطلــع فــي الســنوات القادمــة
 .......أن يكــون مــن يمثــل النيابــة العامــة فــي مرحلــة المحاكمــة هــو المدعــي العــام الــذي باشــر التحقيــق فيهــا.
 0العمــل علــى توحيــد النيابــات العامــة بإنشــاء نيابــة عامــة جمركيــة ونيابــة عامــة ضريبيــة وتعزيــز اســتقاللها؛ وعندهــا
 .......يصبــح جميــع مــن يتولــون مهــام النيابــة قضــاة ٌ نظاميون ،وليســوا موظفين.
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 0تبنــي المجلــس القضائــي خطــة لتخصيــص أعضــاء النيابــة العامــة واســتمراريتهم بالعمــل فيهــا ،والحــد مــا أمكــن مــن
 .......نقلهــم لوظائــف قضائيــة خــارج النيابــة العامــة ،وإحــداث تخصصــات فــي عملهــم تبع ـا ً لعــدد الجرائــم وتنوعهــا ،مثــل
 .......التخصــص بالتحقيــق فــي الجرائــم اإللكترونيــة والجرائــم االقتصاديــة واالســتثمار والمنافســة.
0تفعيــل تنفيــذ األحــكام الجزائيــة مــن خــال التوافــق مــع األمــن العــام علــى توفيــر الدعــم الــازم لجهــاز التنفيــذ القضائــي
 .......لغايــات تســريع إحضــار المحكوميــن.
 0إيفاد عدد من المدعين العامين للجامعات األجنبية لدراسة الماجستير بالجرائم المستحدثة.
 0تعزيــز التعــاون الدولــي مــع النيابــات العامــة بالــدول العربيــة واألجنبيــة لتســهيل تبــادل المعلومــات فــي القضايــا الجزائيــة
 .......وإعــداد البينــات وتســليم المطلوبين.
 0زيــادة عــدد أعضــاء النيابــة العامــة مــن القضــاة ،بمــا فــي ذلــك مــن اإلنــاث ،لغايــات تمكيــن النيابــة العامــة مــن إســناد
 .......مهــام التحقيــق فــي جرائــم األســرة وجرائــم األحــداث للقاضيــات.
 0تعزيــز معرفــة المدعيــن العاميــن باســتخدامات التقنيــة والتحقيــق فــي الجرائــم ال ُمســتحدثة ،وضبــط األدلــة الرقميــة
٠٠٠٠وتحريزهــا وكيفيــة التعامــل معهــا وبمــا ينعكــس علــى جــودة التحقيقــات فــي الجرائــم ال ُمســتحدثة.
 0مواصلــة تفعيــل دور المدعيــن العاميــن فــي التفتيــش علــى أماكــن االحتجــاز والتوقيــف ومراكــز اإلصــاح والتأهيــل،
 .......لغايــات ضمــان االلتــزام الكامــل بحقــوق اإلنســان وتعزيــز ســيادة القانــون.
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 .4المحور الرابع :أوضاع محاكم القضاء اإلداري وسير األعمال فيها للعام 2017
 .4.1مقدمة
يتنــاول التقريــر تفصيـاً ألوضــاع محاكــم القضــاء اإلداري وســير األعمــال فيهــا علــى مــدار العــام  ،2017ويســتعرض
حصيلــة إنجــازات هــذه المحاكــم والدعــاوى الــواردة إليهــا ،والطلبــات التــي نظــرت بهــا ،باإلضافــة إلــى مــا فصلــت بــه مــن
هــذه الدعــاوى.
ويســتعرض القســم األول مــن تقريــر أعمــال القضــاء اإلداري حصيلــة أعمــال المحكمــة اإلداريــة العليــا والتــي بلــغ
مجمــوع واردهــا مــن الطلبــات والدعــاوى ( )321فصلــت منهــا ( ،)316وبمــا نســبته ( .)%98.44وبلــغ معــدل مــدة التقاضــي
لديهــا  32.5يوم ـاً.
ويتنــاول القســم الثانــي أعمــال المحكمــة اإلداريــة والتــي بلــغ مجمــوع واردهــا مــن الطلبــات والدعــاوى ( )481إلــى جانــب
( )230دعــوى مــدورة مــن العــام الســابق ،أي مــا مجموعــه ( .)711وفصلــت منهــا(  ) 514دعــوى و( )20طلبـاً.
ويتنــاول القســم الثالــث مــن تقريــر القضــاء اإلداري حصيلــة أعمــال النيابــات العامــة اإلداريــة حيــث مثلــت اإلدارة لــدى المحكمــة
اإلداريــة العليــا فــي ( )141دعــوى ،ولــدى المحكمــة اإلدارية فــي (.)236
استعراض تفصيلي ألعمال محاكم القضاء اإلداري خالل العام :2017
وفيما يلي
ٌ

 .4.2المحكمة اإلدارية العليا
 .4.2.1أعمال المحكمة اإلدارية العليا
0
0
0
0
0
0

بلغ عدد القضاة في المحكمة (.)6
بلغ عدد الدعاوى المدورة من العام السابق (.)2
بلغ عدد الدعاوى الواردة خالل العام .)300( 2017
بلغ عدد الدعاوى المفصولة (.)297
بلغ عدد الدعاوى المدورة (.)5
بلغت نسبة الفصل إلى المجموع (.)%98.3

ويُبين الجدول التالي التغير في عدد الدعاوى لدى المحكمة اإلدارية العليا في العامين  2016و.2017
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التغــر يف عــدد الدعــاوى الــواردة واملفصولــة واملــدورة لــدى املحكمــة اإلداريــة العليــا يف العــام  2017باملقارنــة مــع عــام
2016

التغــر يف عــدد الدعــاوى الــواردة واملفصولــة واملــدورة لــدى املحكمــة اإلداريــة العليــا يف العــام  2017باملقارنــة مــع عــام
2016
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 .4.2.2القرارات اإلدارية التي تقرر إلغاؤها

أصــدرت المحكمــة اإلداريــة العليــا تســعة عشــر حكمـا ً تضمنــت إلغــا ًء للقــرارات الصــادرة عــن اإلدارة .ويُبيــن الجــدول
التالــي تصنيــف هــذه القــرارات وعددهــا وســبب اإللغــاء:
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 .4.2.3مدة التقاضي للدعاوى في المحكمة اإلدارية العليا

بلــغ متوســط مــدة التقاضــي للدعــاوى لــدى المحكمــة االداريــة العليــا  32.5يومـاً .ويُبيــن الرســم البيانــي التالــي معــدل
مــدة التقاضــي موزعـا ً علــى أشــهر الســنة:

 .4.3المحكمة اإلدارية
 .4.3.1أعمال المحكمة اإلدارية لعام 2017
 0بلغ عدد القضاة في المحكمة (.)4
 0بلغ عدد الدعاوى المدورة من العام السابق (.)226
 0بلغ عدد الدعاوى الواردة خالل العام .)461( 2017
 0بلغ عدد الدعاوى المفصولة (.)514
 0بلغ عدد الدعاوى المدورة (.)173
 0بلغت نسبة الفصل إلى المجموع (.)%74.8
ويُبين الجدول التالي التغير في عدد الدعاوى لدى المحكمة اإلدارية في العامين  2016و 2017

التغري يف عدد الدعاوى الواردة واملفصولة واملدورة لدى املحكمة اإلدارية يف العام  2017باملقارنة مع عام 2016
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التغري يف عدد الدعاوى الواردة واملفصولة واملدورة لدى املحكمة اإلدارية يف العام  2017باملقارنة مع عام 2016
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 .4.3.2جدول تفصيلي للدعاوى الواردة والمفصولة لدى المحكمة
))

((

نتيجتها
يفيف نتيجتها

مالحظة :يوجد دعوتان من مدور عام  2016تم فصلهما عام 2017

109

 .4.3.3جدول أعداد الدعاوى اإلدارية المفصولة خالل العام  2017مقسمة حسب كيفية االنتهاء

المجموع

514

 .4.3.4جدول ملخص أعمال المحكمة اإلدارية المتعلق بالدعاوى خالل العام 2017

 .4.3.5جدول ملخص أعمال المحكمة اإلدارية المتعلق بالطلبات خالل العام 2017
2017

الحايل
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 .4.4النيابات العامة اإلدارية
 .4.4.1جــدول أعــداد الدعــاوى التــي مثلــت النيابــة العامــة اإلداريــة اإلدارة فيهــا لــدى المحكمــة اإلداريــة
العليــا خــال العــام :2017

 .4.4.2جــدول أعــداد الدعــاوى التــي مثلــت النيابــة العامــة اإلداريــة اإلدارة فيهــا لــدى المحكمــة اإلداريــة
خــال العــام :2017
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 .5المحور الخامس :التدريب والتعاون الدولي
 .5.1تمهيد
يتنــاول هــذا المحــور إنجــازات المجلــس القضائــي علــى صعيــد تدريــب أعضــاء الجهــاز القضائــي ،وعلــى صعيــد التعــاون
الدولــي فــي مجــال التدريــب خــال العــام  ، 2017حيــث قــام المعهــد القضائــي بتعديــل خطــة التدريــب المســتمر للقضــاة وخطــة
التدريــب االعــدادي لطلبــة الدبلــوم الدارســين فــي المعهــد بحيــث أصبحــت تركــز علــى الجوانــب العمليــة وتنمــي مهــارات
اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة وتاليـا ً برامــج التدريــب المنفــذة مــن خــال المعهــد القضائــي :

 .5.1.1برامج التدريب ال ُمنفذة
 .5.1.1.1التدريب اإلعدادي (ما قبل التعيين)
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 .5.1.1.2التدريب المستمر التخصصي (ما بعد التعيين)
جدول تنفيذ الحقائب التدريبية- :
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جدول يبين الموضوعات التدريبية ال ُمصنفة كحقائب تدريبية والفئات المستهدفة من التدريب:

القضاة الجدد

القضاة الذين تم تعيينهم
حديثا

 .5.1.2أعداد المشاركين ضمن نشاطات التعاون الدولي

شــارك القضــاة فــي العديــد مــن النــدوات ،واللقــاءات ،وورش العمــل فــي شــتى المواضيــع القضائيــة والقانونيــة؛ وال ُمنظمة
مــن خــال الجهــات التاليــة :معهــد راؤول وولنبــرغ لحقــوق اإلنســان فــي الســويد ،المؤسســة األلمانيــة للتعــاون القانونــي الدولــي
( ،)IRZالســفارة الفرنســية فــي عمــان ،المدرســة الوطنيــة الفرنســية للقضــاء فــي فرنســا ،وجمعيــة برنامــج الخدمــات الماليــة
التطوعيــة الممــول مــن الخارجيــة األمريكيــة  -مكتــب مكافحــة اإلرهــاب.
ويُبين الجدول أعداد المشاركين ضمن نشاطات التعاون الدولي

تدريــب املدربــن ) (TOTنــدوة حــول املهــارات
التعليميــة -كيفيــة تصميــم نــدوة ناجحــة

املجموع
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 .5.2دور المجلس القضائي في التدريب والتعاون الدولي

يتولــى المجلــس القضائــي اإلشــراف علــى جميــع الفعاليــات المتعلقــة بمشــاركة القضــاة فــي دورات تدريبيــة ،أو
مؤتمــرات ،أو زيــارات دراســية ،أو اســتطالعية ،أو جلســات حواريــة علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجــي بموجــب قــرار
يصــدره المجلــس القضائــي ،أو تســمية مــن رئيــس المجلــس وفقــا ً لطبيعــة النشــاط ،إن كان داخليــا ً أو خارجيــاً ،بحيــث تتــم
تســمية القضــاة المشــاركين وفقـا ً لمعاييــر موضوعيــة منهــا علــى ســيبل المثــال ال الحصــر :التخصــص ،الكفــاءة المهنيــة ،تقاريــر
التفتيــش القضائــي ،وإجــادة لغــة الفعاليــة مــا أمكــن.
وتاليا ً جداول ورسوم بيانية توضح دور المجلس القضائي

 .5.2.1دور المجلس القضائي في التدريب
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املجموع
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 .5.2.2المشاركات والتمثيل الخارجي (الندوات ،المؤتمرات ،الزيارات االستطالعية وورش العمل)

املجموع

65

137
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 .6المحور السادس :القضاء األردني في المؤشرات الدولية
 .6.1مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية
تعريف و تمهيد :
 0يُعنــى المؤشــر بقيــاس الحالــة الراهنــة لســيادة القانــون ،باالعتمــاد علــى ثمانيــة مــن المؤشــرات الفرعيــة ،فــي()113
000 0دولــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم .ويتــم قيــاس المؤشــرات الفرعيــة المســتخدمة بنــاء علــى تفحــص عــدد مــن العوامــل،
 ........تختلــف مــن مؤشــر فرعــي الخــر  .وتهــدف جميــع المؤشــرات إلــى توفيــر صــورة حيويــة عــن أوضــاع ســيادة القانــون
ـار إلــى أن مشــروع العدالــة الدولــي
 ........فــي الــدول التــي يتــم تناولهــا ،وتصنــف هــذه الــدول وفقـا ً لترتيــب تصاعــدي .ويُشـ ُ
. .... .هــو مشــروع دولــي مســتقل وال يتبــع أي جهــة حكوميــة ،ويقــوم ســنويا ً بنشــر.تقرير عــن مؤشــر ســيادة القانــــون بهــدف
قيــاس ممارســة واحتــرام ســيادة القانــون فــي ســياق الحيــاة العامــة حــول العالــم .ويعتمــد المؤشــر فــي قياســه علــى
اإلجابــات التــي توفرهــا العينــة المشــاركة فــي االســتطالع ،ويجــري احتســاب المؤشــر دوليــا ً فــي مجموعــات دول
مصنفــة حســب الدخــل العــام للفــرد فيهــا.
 0حــاز األردن علــى درجــة  0.59فــي عــام  ،2016وعلــى الترتيــب ( )42مــن بيــن ( )113دولــة علــى صعيــد
...........العالــم ..فــي حيــن حــاز األردن علــى درجــة ( )0.60فــي العــام  ،2017وجــاء ترتيبــه ( )42مــن بيــن( )113دولــة.
تقرير المؤشر ،
 0وعلى الصعيد العربي؛ جاء األردن في الترتيب الثانـي بين الدول العربيـة وعددهـا ستُ دول شملها
ُ
وجــاءت دولــة اإلمــارات العربيــة فــي المرتبــة األولــى بينهــا ،بدرجــة  0.65وترتيبهــا(  )33بيــن ( )113دولــة ،فــي
....حيــن حلــت مصــر فــي المرتبــة األخيــرة بدرجــة  0.37وفــي الترتيــب(  .)110وحافــظ األردن علــى المرتبــة الثانيــة
....بيــن الــدول العربيــة التــي شــملها المؤشــر فــي العــام .2017
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 .6.1.1ترتيب األردن في مؤشر سيادة القانون
 .6.1.1.1على صعيد العالم ودول المنطقة

 .6.1.2مؤشر األردن في العام 2017

تقــدم األردن فــي عــام  2017بنســبة طفيفــة بلغــت ( )0.01علــى مؤشــر ســياد القانــون العالمــي ،وســجل ( )0.60فــي
مجمــوع قــراءات المؤشــرات الفرعيــة الثمانيــة ،بعــد أن كان قــد ســجل مــا نســبته ( )0.59فــي العــام  .2016ويتــم قيــاس
المؤشــر بدرجــة مــن ( )1وكلمــا زادت الدرجــة مــن ( )1كان وضــع البلــد المعنــي أفضــل ،ويتــم احتســاب قيمــة المؤشــر عــن
طريــق قيــاس ( )47مؤشــر فرعــي آخــر ضمــن ثمانــي مجموعــات فرعيــة مــن العوامــل (والتــي يدخــل فــي حســابها أكثــر مــن
 500متغيــر).
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 .6.1.3ترتيب األردن في المؤشرات الفرعية في العام 2017

 .6.1.4ترتيب األردن في جميع المؤشرات والعوامل الفرعية في العام  2017مقارنة بالعام 2016
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المملكة االردنية
الهاشمية
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تفصيالت عن مدة التقاضي وكلفتها وجودة إجراءات التقاضي

 .6.2.2.1حوسبة المحاكم:

حصلــت حوســبة اجــراءات التقاضــي فــي محاكــم المملكــة وفــق معاييــر البنــك الدولــي علــى درجــة ( ،)0حيــث إن الدرجــة
المعياريــة ( )0-4بســبب عــدم توفــر اإلمكانيــة لتقديــم الشــكاوى إلكترونيــاً ،وتســجيل الدعــاوى وإجــراءات تنفيذهــا ودفــع
الرســوم إلكترونيـاً .وبهــذا الصــدد فقــد بــدأ العمــل فــي مطلــع  2017بتنفيــذ خطــة حوســبة المحاكــم وتقديــم حوالــي ( )40خدمــة
إلكترونيــة ،ويتوقــع فــي نهايــة عــام  2017اكتمــال تنفيــذ الخطــة ،وبذلــك يحصــل األردن علــى ( )4درجــات وفــق معاييــر البنــك
الدولــي ويحســن وضعــه فــي المؤشــرات الدوليــة فــي هــذا المجــال .وقــد نفــذ أربــع خدمــات إلكترونيــة وجــار العمــل بهــا وهــي:

0 -1تســجيل الدعــوى إلكترونيـا ً مــن قبــل المحاميــن بالدخــول مــن أي مــكان علــى الموقــع مــن خــال رقــم المحامــي
.................النقابــي .وإدخالهــا ضمــن نظــام ميــزان.
 -2دفع رسوم الدعوى إلكترونياً.
 -3تعيين القاضي الذي يتولى القضية.
 -4 444 -4االستعالم عن تواريخ الجلسات.
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تفصيالت عن جودة اإلجراءات القضائية والهيكل التنظيمي في المحاكم وفق إجابات المستطلعين

الوزن نفسه

ثالث

2
3

ال

0.0

ا
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الخاتمـــــــــة

128

يواصــل المجلــس القضائــي تنفيــذ مــا تبقــى مــن توصيــات اللجنــة الملكيــة لتطويــر الجهــاز القضائــي وتعزيــز ســيادة
القانــــون ،وكذلــك خطتــه االســتراتيجية والتنفيذيــة للعــام  ،2018والهادفــة إلــى تعظيــم اإلنجــاز الــذي تحقــق خــال عــام 2017
وتســريع حســم النزاعــات واالرتقــاء بجــودة األحــكام والتوســع بالتخصــص ،وتوظيــف التكنولوجيــا فــي العمــل القضائــي،
واالرتقـــــــاء بمعــارف ومهــارات الســادة القضــاة وتعظيــم درجــة الثقــة بعدالــة القضــاء ونزاهتــه وحيــاده .ولــن يعيقــه عــن
تحقيــق األهــــداف ضمــن أطرهــــا الزمنيــــة المحــددة ســوى عــدم توفــر االمكانيـــات والمــوارد الالزمـــة لتحقيــق األهـــداف
المتقدمــــة التــي التــزم الشــركاء بتقديمهــا .ونطمــح التوجيــه بإعطــاء االولويــة لمــا يلــي:
 .1اســتئجار مبنــى لمحكمــة عمــان االبتدائيــة بموقــع مجــاور لمحكمــة اســتئناف عمــان لتمكيــن المجلــس القضائـــــي مــن
0000تنفيــذ توصيــة اللجنــة الملكيــة لتطويــر الجهــاز القضائــي وتعزيــز ســيادة القانــون بدمــج محاكــــم بدايــــة عمــان الخمســــة
0000فــي محكمــة بدايــة واحــدة ،وذلــك لحيــن تشــييد مبنــى خــاص بمحكمــــة عمــان االبتدائيــة ،لمــا لذلــك مــن أثــر في االســراع
0000بتنفيــذ التخصــص وتســريع حســم النزاعــات واختصــار الوقــت والجهــد علــى المحاميــن والمتقاضيــن.
 .2توفيــر الكــوادر اإلداريــة الالزمــة لمعاونــة الجهــاز القضائــي ورفــع كفاءتهــا واالرتقــاء بأدائهــا علــى النحـــــو المبيــن
0000بتوصيــات اللجنــة الملكيــة لتطويــر الجهــاز القضائــي وتعزيــز ســيادة القانــون ،بأســرع وقــت ممكــن ،وعــدم تجزئــة ذلــك
 0000علــى  3ســنوات ،لمــا لذلــك مــن أثــر علــى ســرعة تحقيــق األهــداف ضمــن اإلطــار الزمنــي المحــدد.
 .3توفيــر متطلبــات االرتقــاء باألوضــاع الماديــة والمعيشــية للقضــاة والــواردة بتوصيــات اللجنــــة الملكيـــــــة لتطويــــر
00000الجهــاز القضائــي وتعزيــز ســيادة القانــون؛ بتعديــل نظــام الخدمــة القضائيــة لتوحيــد العــاوة القضائيــة لجميــع القضـــاة
00000باختــاف درجاتهــم ،وكذلــك تحســين نوعيــة التأميــن الصحــي المقــدم لهــم ،وفــق النظــام الــذي أعــده المجلــس القضائــي
00000ورفعــه لــوزارة العــدل؛ وتحويــل كامــل نســبة االقتطــاع المقــررة فــي قانــون اســتقالل القضــاء مــن الرســوم المستوفــــاة
000 0علــى الدعــاوى واإلجــراءات القضائيــة والتنفيذيــة الــى حســاب صنــدوق القضــاة.
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